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Libertate cu disciplină...

În clasa Montessori, regulile sunt foarte clare astfel încât copilul știe exact care sunt așteptările educatorului vis-a-
vis de el. Libertatea este cea care produce această responsabilitate.

Libertatea are corespondente în limba engleză două cuvinte: liberty, care înseamnă libertatea de a alege și 
freedom, care înseamnă pace. Iar Maria Montessori combină armonios libertatea de alegere cu pacea.

Libertatea copilului poate fi subminată de părinți fie din dorința de a-l “proteja” (părintele face lucruri în locul 
copilului fiind ferm convins că astfel îl ajută), fie de teamă de a distruge obiectele din spațiul de locuit (părinţii le cer 
copiilor să se miște cât mai puțin, pentru a nu distruge vreun obiect prețios pentru ei din casă).

Foarte important este să cunoști capacitățile copilului, astfel încât să menții un control sănătos asupra acestuia, 
știind foarte clar ce poate și ce nu poate face acel copil. Ei, și la fel de importantă este și cunoașterea de sine, 
autodisiplina adultului, astfel încât acesta să fie întotdeauna consecvent cu el însuși. Inconsecvența duce și ea la 
haos. Omul are dorința și nevoia de a se dezvolta, de a crește, de a merge mai departe în viață; iar acest lucru 
reprezintă un punct de reper în creșterea și educarea unui copil. Oferim copilului libertate în conformitate cu nevoile 
lui, nu în raport cu dorințele pe care acest copil le are.
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Independența este deasupra libertăţii și disciplinei și aceasta pentru că un copil independent lucrează pentru sine 
însuși dar și pentru grup, are un mod anume de a gândi și de a se comporta. Independența nu înseamnă egoism. 
O persoană independentă cooperează cu ceilalți, nu este doar pe cont propriu. Independența începe din momentul 
nașterii, odată cu desprinderea copilului de corpul mamei sale. Aceasta este abia prima independență a copilului, 
iar până la a deveni adult, copilul va căpăta din ce în ce mai multă independență.
Liberatatea de a gândi e ceva ce nu poate fi luat de nimeni.

Vorbim de o stadialitate în ceea ce privește atât libertatea, cât și disciplina:

1. La bază se află munca, dar nu orice muncă, ci muncă ghidată de un scop. La început în mediul Montessori, 
educatorul este sursa de libertate a copilului, el este cel care-i explică regulile și îl introduce în mediul 
montessorian. Poate de aceea, cu atât mai mult, e necesar să oferi copilului lucruri familiare de tipul plastilină, 
puzzle-uri, trebuie să-i permiți să se plimbe prin mediu. Abia atunci când se familiarizează cu mediul, copiii încep să 
aibă libertatea de a alege. La început ei chiar nu știu cum să aleagă, ce să aleagă, ce să facă cu libertatea pe care 
o au. Fiind în perioada senzitivă pentru mișcare, mișcarea este în această perioada parte din ei, din felul lor de a fi. 
Doar că se recomandă să întrerupi mișcările haotice, fără sens și să le înlocuiești cu activități cu sens. Ori acesta 
reprezintă echilibru între libertate și disciplină; să știi când să lași copilul să facă ce vrea și când să îl oprești. 
Momentul cel mai important e atunci când copilul este interesat de ceva din mediul Montessori. De aici, copilul 
începe să facă pași mici dar siguri spre concentrarea și dezvoltarea de sine.

2. Concentrarea este cea care generează înțelegerea în profunzime a lucrului pe care-l face copilul, pentru că 
un copil are posibilitatea de a repeta orice activitate disponibilă lui ori de câte ori poftește, şi astfel el ajunge la un 
nivel mai înalt de cunoaștere și de înțelegere a ceea ce face. Cel mai înalt nivel de concentrare presupune să nu fii 
distras de nicio altă persoană. Ori momentele de concentrare maximă trebuie protejate și neîntrerupte de niciun alt 
stimul. Maria Montessori descrie mai jos un astfel de fenomen de concentrare:

“Primul fenomen care mi-a atras atenţia a fost acela al unei fetiţe de, probabil, trei ani care exersa scoaterea şi 
introducerea cilindrilor de la blocurile cu cilindri ce se mânuiesc cam ca dopurile sticlelor, dar care sunt cilindri 
de grosime graduală, fiecăruia dintre aceştia corespunzându-i un anumit locaş săpat într-un bloc de lemn. Am 
fost surprinsă să văd o fetiţă atât de mică repetând exerciţiul la nesfârşit, cu un interes atât de profound. Nu se 
vedea niciun progres în rapiditatea sau în abilitatea execuţiei: era un fel de mişcare perpetuă. Iar eu, obişnuită 
cu examinarea, am început să număr de câte ori repetă exerciţiul, apoi am vrut să testez puterea de rezistenţă a 
neobişnuitei concentrări care mi se relevă: şi i-am zis învăţătoarei să pună toţi copiii să cânte şi să se deplaseze 
prin încăpere. Ceea ce s-a întâmplat fără că fetiţa să se oprească din lucru. Atunci am apucat încet scăunelul 
pe care şedea, l-am ridicat cu ea cu tot şi l-am pus pe o masă. Cu o mişcare rapidă fetiţa şi-a apucat lucrurile 
şi a continuat să lucreze, ţînându-le pe genunchi. Din momentul în care am început să număr, micuţa a repetat 
exerciţiul de 42 de ori. S-a oprit parcă trezindu-se dintr-un vis şi a surâs ca o persoană fericită: ochii ei senini 
străluceau, privind de jur împrejur. Părea că nu ştie nimic din toate acele manevre care nu reuşiseră să o 
deranjeze. Şi, dintr-o dată, fără vreo cauză externă, iată cum s-a încheiat acea muncă… Acea concentrare era 
însoţită de  mişcarea ritmică a mâinii, asupra unui obiect exact, ştiinţific gradat. Asemenea fenomene au continuat 
să se repete. Şi, de fiecare dată, copiii încheiau exerciţiul odihniţi, plini de viaţă, cu chipul exprimând o mare 
bucurie.
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Copilul poate fi concentrat dar în același timp să observe și ce se întâmplă în jurul său. În perioadele de 
concentrare nu se recomandă să deranjăm copilul.

3. Împlinirea. După perioadele de concentrare, copilul se simte mulțumit și împlinit și astfel se clădește stima de 
sine. Tendința de perfecționare se află în fiecare dintre noi. Ori, cu cât facem lucrurile mai bine cu atât vom avea 
un mai mare sentiment de satisfacție și împlinire și ne vom dori să facem lucruri din ce în ce mai dificile. Ori pentru 
aceasta, de mare ajutor este voința. Fără voință, copilul nu poate ajunge la disciplină interioară și independență.
 
4. Voința este necesară și pentru autocontrol.
Cu o voință puternică, copilul este și mai motivat să lucreze. Motivația de a învăța și de a se perfecționa se 
dezvoltă pe măsură ce decide asupra a ceea ce dorește să facă, pe măsură ce învață să ia decizii corecte, potrivite 
nevoilor sale. Ascultarea este acum la început, copilul urmându-și mai ales impulsurile, dezordinea interioară îl 
domină. De aceea îi este cu atât mai greu să asculte și să respecte regulile. La nivelul al doilea de ascultare, 
copilul își dezvoltă o voință conștientă de a respecta regulile. Acum el poate fi direcționat de propria voință sau de 
voința celorlalți. Acum copilul răspunde cerințelor adultului. La nivelul al treilea al ascultării, copilul vede în adult un 
lider pe care-l urmează cu plăcere, ascultarea devine acum ceva natural , firesc.

5. Copilul ajunge astfel să facă lucruri nu doar din curiozitate, ci pentru că aceasta este dorința lui. Cu alte 
cuvinte, acum copilul este capabil de alegeri autentice. El poate alege deci activități mai complexe, se relaxează 
mai puțin și lucrează mai mult. Ajunge astfel la un nivel de concentrare superior. Motivația sa este acum una 
intrinsecă; copilul își dorește să se dezvolte cât mai mult din punct de vedere intelectual.

6. Independența. Și astfel copilul se eliberează, se simte bine, confortabil în mediu mai ales pentru că îl cunoaște 
foarte bine; el face cu ușurință alegeri care să-i antreneze permanent mintea.
 
Prin parcurgerea acestor 6 pași foarte importanți copilul atinge nivelul cerut de libertate și disciplină.
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ACTIVITĂŢI
VIAŢA PRACTICĂ

Îngrijirea plantelor
Scop generale
• Dezvoltarea conştientizării;

• Dezvoltarea independenţei;

• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:
• Să îngrijească plantele

Vârsta:

• 3,5 ani

Curăţarea legumelor
Scop generale
• Dezvoltarea conştientizării;

• Dezvoltarea independenţei;

• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:
• Să cureţe şi să felieze legumele

Vârsta:

• 3,5 ani
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Pătratul decanomului
Scop direct
• Construirea unui pătrat 

Scop indirect
• Pregătire pentru matematică: ridicarea la 

pătratcreativă.

Vârsta:

• 4,5 ani

Scrinul geometric
Scop direct
• Distingerea formelor, copilului i se dă cheia pentru 

lumea formelor

• Îmbunătaţirea memoriei vizuale

Scop indirect
• Pregătire pentru geometrie 

• Pregătire pentru scris

• Pregătire pentru citit

Vârsta:

• 3,5 ani

SENZORIAL
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LIMBAJ

Litere de glaspapir
Scop direct
• Ajutarea copilului să devină conștient de sunetele 

din limba vorbită și să le asocieze simbolurilor prin 

intermediul simțurilor vizual, auditiv, tactil și kinestezic.

Scop indirect
• Pregătirea pentru scriere și citire.

Vârsta:

• 3,5 ani

Jetoane pentru clasificări
Scop direct
• Formarea vocabularului copilului, susținerea 

exprimării personale, formarea unei baze de lucru 

în domeniul limbajului, ajutarea copilului să clasifice 

mediul înconjurător.

Scop indirect
• Pregătirea pentru scriere și citire.

Vârsta:

• 3 ani
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MATEMATICĂ

Cutia cu fuse
Scop direct
• Înțelegerea faptului că fiecare simbol reprezintă o 

anumită cantitate de obiecte separate

• Înțelegerea conceptului de zero și a simbolului său

• Consolidarea ordinii numerelor

Scop indirect
• Transmiterea faptului ca nu există alte simboluri în 

afara 0-9

Vârsta:

• 4 ani

Tabla albă pentru adunare
Scop direct
• Memorizarea combinațiilor adunării

Scop indirect —

Vârsta:

• 5 ani
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ALTE ACTIVITĂȚI

Decuparea prin punctare
Scop direct
• crearea unei flori prin decupare şi lipire

Scop indirect
• dezvoltarea motricităţii fine

Vârsta:

• 3,5 ani

Arcul Roman
Scop direct
• să construiască Arcul Roman 

Scop indirect
• dezvoltarea motricităţii fine

• respectarea paşilor de lucru

Vârsta:

• 3,5 ani
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Cu drag,
Magda, Corina şi Aura

LA MULŢI ANI, SARA!

LA MULŢI ANI, ANISIA!


