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Observarea 
 Instrument pentru munca adultului Montessori

Educatorul în clasa Montessori are un rol diferit decât cel din mediul educațional tradiţional. El este un ghid care 
îndrumă copilul în procesul lui de creștere și dezvoltare, îi pregătește un mediu special care să-i susțină tendințele 
lui umane, perioadele senzitive și mintea lui absorbantă, caracteristice primului plan de dezvoltare.

Maria Montessori a creat întreaga pedagogie pe baza observării copilului. Educatorul Montessori are nevoie să-și 
dezvolte abilitățile de observare, deoarece observarea reprezintă o tehnică ştiinţifică.
Prin observare educatorul înțelege fiecare copil și nevoile sale pentru a veni în întâmpinarea lor, și elimină ob-
stacolele din calea dezvoltării și creșterii copilului.

Cu ajutorul observării:
• Adultul află momentul oportun pentru a face o prezentare unui anumit copil.
• Ajută educatorul să vadă fiecare copil.
• Astfel, se observă grupul per ansamblu, dar și ponderea lucrului copiilor pe fiecare arie.
• Contribuie la identificarea cauzelor dificultăţilor de dezvoltare pentru a elimina obstacolele din calea dezvoltării 
copilului (dizabilități, probleme de caracter)

Observarea este un instrument ştiinţific folosit mai ales în disciplinele socio-umane.
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Observarea în clasa Montessori presupune parcurgerea mai multor etape:
1. Colectarea datelor – observarea presupune înregistrarea cât mai obiectivă a faptelor: clar, precis şi neutru, 
eliminând prejudecățile și preconcepțiile.
2. Analizarea rezultatelor – încerci să determini ce face un copil și ce nu face niciodată, care sunt interesele lui, în 
ce perioadă senzitivă se află.
3. Planificarea acțiunilor viitoare – te gândești ce prezentări poți să mai faci, dacă este nevoie să vorbești cu un 
specialist sau să vorbești cu părinții.
4. Punerea în practică a planului – acționezi conform concluziilor făcând noi prezentări inclusiv de Grație și 
Curtoazie, modificând mediul dacă este nevoie.
5. Perioada de repetiţie și sedimentare – se fac prezentările necesare pentru ca ei să sedimenteze informațiile, 
cunoștințele acumulate.
6. Reluarea ciclului
Observarea poate fi spontană sau planificată.

Caracteristicile observării (ce și cum anume observă adultul):
- Concentrarea
- Răbdarea – adultul nu întrerupe și nu intervine
- Disciplina 
- Credința în potențialul copilului și în metodă 
- Neutralitate – scrii doar ce vezi și nu interpretezi
- Adultul încearcă să elimine judecata și preconcepțiile
- Obiectivitatea – nu se interpretează în acel moment, se fac concluziile pe baza celor scrise.

Educatorul Montessori trebuie să fie pregătit pentru a realiza procesul de observare individual, cât şi la nivelul 
grupului, ținând cont de perioadele senzitive, obediență, dezvoltarea copilului pe vârste, etc.

Efectele observării asupra adultului – în procesul de observare al copiilor se produce o schimbare şi la nivelul 
emoţional al adultului, în sensul în care acesta creşte personal şi profesional, își rafinează simțurile, învață să fie 
mai obiectiv, să observe situațiile libere, adică să nu fie un scenariu.
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Îngrijirea plantelor
Scop direct
• Dezvoltarea concentrării                        

• Dezvoltarea coordonării

• Dezvoltarea independenței

Scop indirect
• grija față de mediu

• dezvoltarea simțului estetic

Vârsta:

• de la 2,5 - 3 ani

ACTIVITĂŢI
VIAŢA PRACTICĂ

Activitățile din această arie au rolul de a ajuta copilul să se adapteze vieții, să fie parte din cultura sa și să facă 
activitățile pe care adultul le face (să îngrijească mediul, să se îngrijească pe sine, să se adapteze regulilor sociale, 
să aparțină unei comunități, etc).

Ramele pentru dezvoltarea
abilităților
Scop direct
• Dezvoltarea concentrării                        

• Dezvoltarea coordonării

• Dezvoltarea independenței

• Grija față de sine

Vârsta:

• Incepand cu 2,5 ani 
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ARIA SENZORIALĂ
Prin intermediul simțurilor, copilul cunoaște lumea exterioară. Felul în care el înțelege informațiile pe care le 
primește din mediu este în  legatură directă cu dezvoltarea simțurilor acestuia; de aceea, pentru mediul montesso-
rian dezvoltarea simțurilor este prioritară.

Materialele din Aria Senzorială au drept scop și clarificarea informațiilor pe care copilul deja le-a acumulat. Prin 
intermediul simțurilor, copilul intră mai întâi în contact cu lumea concretă, astfel materialele montessori din aria sen-
zorială îl ajută pe copil în primul plan de dezvoltare (0-6 ani) pentru a-și rafina simțurile și a înțelege abstractizările.

Triunghiurile constructoare
Scop direct
• Înţelegerea faptului că triunghiul echilateral poate fi 

subdivizat în alte tipuri de triunghiuri

Scop indirect
• Pregătire pentru geometrie: arătarea faptului că toate 

figurile plane construite cu linii drepte sunt compuse 

din triunghiuri

• Pregătire pentru înţelegerea conceptului de echiva-

lenţă şi aplicarea sa în calcularea ariei figurilor plane

Vârsta:

• 4  ani

Cilindrii cu mâner
Scop direct
• Discriminarea dimensiunilor

Scop indirect
• Pregătire pentru scris

• Rafinarea mișcărilor voluntare 

• Pregătire pentru matematică.

Vârsta:

• de la 2.5 ani
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ARIA  DE LIMBAJ
Dr. Montessori a fost convinsă că educaţia începe la naştere şi că primii ani din viaţa unui copil, fiind cei care-l 
şlefuiesc pe acesta cel mai mult, sunt şi cei mai importanţi, atât fizic cât şi mental. Ea a simţit că în aceşti primi 
ani, copilul are aşa numitele “perioade senzitive” în timpul cărora este în mod particular receptiv la anumiţi stimuli. 
Această receptivitate către anumite lucruri durează doar atât cât necesitatea respectivă este împlinită.

Ea vorbea despre importanța limbajului în dezvoltarea armonioasă a copilului mic pe toate planurile: fiziologic, neu-
rologic,  emoțional, comportamental și mai ales social.

Dacă ne gândim la mintea absorbantă și limbaj, devine clar că un copil nu învață limbajul, ci absoarbe limbajul. 
Conform cercetărilor Mariei Montessori, copilul este într-o “perioadă senzitivă” pentru limbaj de la naștere până în 
jurul vârstei de 7 ani. În această perioadă, copilul are o înclinație deosebită spre limbaj, pe care cu ajutorul minții 
absorbante îl asimilează în mod natural.

Cartonașe clasificate
Scop direct
• Dezvoltarea vocabularului

Scop indirect
• Pregătirea pentru citirea creativă

Vârsta:

• de la 3 ani 

Jocul sunetelor
Scop direct
• Conștientizarea fiecărui sunet din cadrul unui cuvânt

• Dezvoltarea vocabularului

Scop indirect
• Pregătirea pentru scris

Vârsta:

• 3 ani
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ARIA MATEMATICĂ
Copiii din mediul Montessori au primit pregătire indirectă pentru matematică: măsurare de lichide, șervetele 
(pregătire pentru geometrie), secvențialitate/succesiune, codul de culoare de la viața practică îi ajută să se ori-
enteze și în culorile de la matematică, materiale așezate de la simplu la concret, precizia materialelor, sistemul 
zecimal integrat în materialele de senzorial, corectititudinea matematică a materialelor, barele roșii sunt pregătire 
pentru barele de numărat → copiii au o așteptare: lucrurile să se întâmple într-o anumită ordine.

Când copilul începe matematica, mintea și mâinile lui au fost pregătite și e gata pentru aceste activități complexe.

Bare numerice
Scop direct
• Înțelegerea si asocierea numărului cu cantitatea 

corespunzătoare

Scop indirect: —

Vârsta:

• de la 4 ani 

Cutia cu fuse
Scop direct
• Clarificarea ideii că simbolurile reprezintă o anumită

cantitate a unor obiecte separate

• Introducerea conceptului lui 0

• Secvențialitatea numerației

Scop indirect:
• Repetarea ideii că nu există alte simboluri în afară de 

cele de la 0-9

Vârsta:

• începând cu 4 ani
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EVENIMENTUL LUNII APRILIE

Cu drag,
Diana, Simona și Daniela

Vizita la Orășelul Cunoașterii


