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Bine v-am regăsit
în acest nou an educaţional!
Astăzi, despre tendinţele umane
La ființele umane este cunoscut faptul că mintea ne ajută să gândim, inima ne ajută să iubim, iar mâinile ne ajută
să creăm lumea din jur și să o adaptăm nevoilor noastre.
Mai mult, Maria Montessori spunea că perioada 0 - 6 ani reprezintă fundația întregii noastre vieți, în sensul că tot
ceea ce se întâmplă în această perioadă ne va influența întreaga noastră viață. Energiile și capacitățile copiilor în
această perioadă sunt foarte, foarte mari. Tocmai de aceea, întâmplările negative din această perioadă, 0-6 ani, pot
avea consecințe negative asupra întregii noastre vieți. Devine așadar cu atât mai necesar să cunoaștem nevoile
dar și tendințele umane, astfel încât să susținem dezvoltarea copilului.

1 | GRUPA BAMBINI 1

LUNA SEPTEMBRIE

GRUPA BAMBINI 1

Nevoile umane sunt nevoi de bază care ne ajută să supraviețuim. Există două categorii de nevoi:
• Nevoi fizice care se referă la tot ceea ce înseamnă hrană, îmbrăcăminte, adăpost, apărare și transport.
Satisfacerea acestor nevoi e foarte importantă, astfel noi reușind să ne focusăm energiile către obiective creative,
înălțătoare pentru noi. Curiozitatea umană ne împinge să căutăm permanent și să dorim să mergem mai departe,
și mai departe.
• Nevoi spirituale reprezentate de:
- nevoia de iubire este o nevoie umană foarte importantă – de exemplu lipsa iubirii poate duce la moartea
bebelușului chiar dacă nevoile primare sunt safisfăcute. Iubirea asigură supraviețuirea speciei;
- nevoia de religie, de a crede în ceva. Oamenii manifestă o nevoie deosebită de a se simți protejați de o forță
superioară, apărați, protejați de aceasta;
- nevoia de a ne înconjura de artă și muzică nu este o nevoie primară dar ne produce o stare de bine;
- nevoia de a ne înconjura de frumusețe este de mare ajutor în a deveni noi înșine mai buni, mai frumoși.
Toate aceste nevoi primare trebuiesc satisfăcute astfel încât copilul să se concentreze pe activități antrenante și
diferite.
Potrivit Dicționarului de Psihologie, tendința reprezintă:
“forța endogenă care orientează un organism către un anumit scop”[1]
Altfel spus, tendințele sunt acele forțe care ne pun în mișcare pentru a ne îndeplini nevoile. Este acea forță care ne
determină să facem tot ceea ce este necesar pentru a ne satiface aceste nevoi.
Tendințele noastre sunt puteri arhetipale care ne împing spre a ne safisface nevoile.
Tot tendință este și orientarea, îndreptarea către ceva anume. Tendințele sunt formate în funcție de cultura noastră
dar și în funcție de condițiile noastre naturale de viață. Iar dacă aceste tendințe nu sunt satisfăcute devenim
frustrați, furioși și disperați.
Tendințele umane se referă, după Maria Montessori la disponibilitatea de mișcare sau acțiune către un punct, scop
sau finalitate.
Tendințelor umane le sunt proprii mai multe caracteristici.
• Tendințele umane sunt moștenite și neschimbătoare;
• Tendințele umane ne-au însoțit pe parcursul întregii istorii a omenirii;
• Tendințele umane s-au dezvoltat pentru ca noi să ne putem adapta și supraviețui;
• Tendințele umane sunt active în toate ființele umane;
• Tendințele umane sunt interconectate între ele;
• Tendințele umane ne motivează să ne îmbunătățim viața;
• Tendințele umane sunt universale.
De exemplu tendința de explorare este în strânsă legătură cu nevoile copilului. Copiii sunt mari exploratori, iar
simțurile îi ajută în aceste demersuri ale lor. Chiar de la început bebelușul gustă, atinge, simte. Copilul are nevoie
de o lume tridimensională astfel încât să poată explora. Se uită uneori faptul că noi nu suntem doar spirit ci suntem
corp, minte și spirit. Satisfacerea nevoilor de bază (de hrană, apă, adăpost) e vitală pentru că altfel “spiritul,
psihicul, inteligența sa vor dispărea”[2] De altfel, mediul Montessori oferă copiilor foarte mici materiale potrivite
pentru exersarea tuturor simțurilor. Această tendință de explorare a dus la tot felul de descoperiri și invenții.
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Tendința de orientare este de asemenea foarte important de satisfăcut, astfel încât să putem trece mai departe. În
cartea sa, Secretul copilăriei, Maria Montessori descrie orientarea ca fiind una dintre primele tendințe care apar la
copil. Fără simțul orientării, omul se simte pierdut în propria sa lume. În mediul Montessori copiilor noi li se face mai
întâi turul grădiniței, li se va prezenta locul în care se vor schimba, sala de clasa, locul în care se va lua masa, baia,
colegii etc. Abia după câteva săptămâni, când copilul va fi complet familiarizat cu întregul mediu și se va relaxa,
acesta va putea face și alte activități.
Tendința să creăm sau să căutăm ordine, îl ajută pe copil să afle mai repede regulile mediului în care se află.
Există o tendință mentală pentru ordine dar și o tendința fizică pentru ordine. Această tendință îl ajută pe copil să-și
structureze informațiile atunci când explorează sau se orientează. Ordine poate să însemne cunoașterea rutinei
locului, a regulilor acestuia. Ordinea fizică îl ajută pe copil să fie pregătit pentru anumite situații și astfel, să devină
parte activă. Această tendință de ordine ne facilitează gândirea logică.
Aceste prime trei tendințe: tendința de orientare, tendința de explorare și tendința să creăm sau să căutăm ordine
sunt interconectate și îl ajută pe om atât să se orienteze, dar și să identifice regulile mediului în care trăiește.
Despre celelalte tendinţe voi scrie în raportul următor.
[1] Norbert Sillamy, Dicționar de Psihologie, Editura Univers Enciclopedic, București, 1996, p.313
[2] Mario M. Montessori, The Human Tendences and Montessori Education, Montessori Principles, AMI, p.22

ACTIVITĂŢI
VIAŢA PRACTICĂ
Curăţarea şi felierea castravetelui
Scopuri generale
• Dezvoltarea conştientizării;
• Dezvoltarea independenţei;
• Dezvoltarea concentrării.
Scopuri specifice acestei activităţi:
• Să cureţe şi să felieze castravetele
• Să îşi servească colegii
Vârsta:
• 3,5 ani
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Prinderea cârligelor
Scopuri generale
• Dezvoltarea conştientizării;
• Dezvoltarea independenţei;
• Dezvoltarea concentrării.
Scopuri specifice acestei activităţi:
• Să exerseze prinderea cârligelor
Vârsta:
• 3 ani

SENZORIAL

Cubului trinomului

Tăbliţele barice

Scopuri direct

Scopuri direct

• Construirea cubului

• Dezvoltarea simţului baric (greutatea)

Scopuri indirect
• Pregătire pentru matematică
• Demonstrarea formulei (a +b +c) ³

Vârsta:
• 4 ani

• Pregătire pentru extragerea rădăcinii cubice
Vârsta:
• 4 ani
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LIMBAJ

Comenzi cu grupuri de litere

Alfabetul mobil

Scop direct

Scop direct

• Să ofere copilului chei pentru scriere și citire. Să

• Ajutarea copilului să exploreze și să analizeze limba

arate copilului faptul că grupurile de litere sunt cazuri

vorbită pe care o cunoaște deja. Ajutarea copilului să

deosebite ale limbii.

reproducă diferite cuvinte utilizând simbolurile grafice.

Scop indirect

Pregătirea pentru scrierea cu creionul.

• Pregătirea copilului pentru citirea interpretativă și

Scop indirect

completă.

• Pregătirea pentru scriere și citire.

Vârsta:

Vârsta:

• 5 ani și jumătate - 6 ani

• 4,5 ani
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MATEMATICĂ

Jetoane cu numere pentru barele de
numărat

Numere din glasspapir

Scop direct

• Învățarea simbolurilor pentru cantitățile deja

• Asocierea cantităților cu simbolurile

cunoscute

• Fixarea ordinii simbolurilor în memorie

• Pregătire pentru scris

Scop indirect
• Pregătirea pentru adunare, scădere, înmulțire și
împărțire

Scop direct

Vârsta:
• 4 ani

Vârsta:
• 4 ani
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ALTE ACTIVITĂȚI
Colaj
Scop direct
• compunerea unui peisaj prin lipirea de diferite forme
geometrice

Scop indirect
• dezvoltarea creativităţii
• dezvoltarea motricităţii
Vârsta:
• 3,5 ani

Şevalet
Scop direct
• să amestece culorile după bunul plac şi să le aşeze
pe hârtie

Scop indirect
• dezvoltarea creativităţii
Vârsta:
• 3 ani

Pointilism
Scop direct
• să umple foaia cu puncte

Scop indirect
• dezvoltarea creativităţii
• dezvoltarea motricităţii fine
• exersarea răbdării
Vârsta:
• 4 ani

Cu drag,
Magda, Corina şi Aura
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