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Mintea absorbantă conștientă
La vârsta de aproximativ 6, respectiv 12 ani creierul uman trece de două ori printr-un proces de curățare. În timpul 
acestui proces, anumite legături neuronale nefolosite sunt șterse și creierul uman își concentrează energia pe 
acele legături folosite frecvent. Creierul are nevoie să se reconfigureze pentru a se concentra pe ceea ce este 
important pentru noi.

Învățarea nu înseamnă doar absorbirea informației, ci și folosirea informației, găsirea ei. În timp pierdem abilitatea 
minții de a absorbi, dar câștigăm capacitatea de a întări anumite rețele neuronale, câștigăm capacitatea de a 
întări anumite zone care sunt mai importante pentru noi. Gândirea rațională pe care o căpătăm mai târziu ne 
oferă capacitatea de a găsi informația, iar legăturile puternice din creierul nostru ne ajută să facem asta. Nu avem 
nevoie doar de informații noi, dar avem nevoie și de a folosi creierul în mod eficient. Raționarea ne ajută să ocolim 
informațiile care nu sunt importante și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut. Funcția perioadei între 3-6 ani 
este să consolideze și să extindă ceea ce s-a format deja în primii 3 ani de activitate.
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Horme
Maria Montessori consideră că, pe lângă mintea absorbantă, copilul mai are și alte super-puteri în primii șase ani 
de viață, care îl ajută în dezvoltarea sa. Horme, cuvânt din greacă, înseamnă forța vieții. Orice entitate vie, inclusiv 
o plantă are horme, pentru că are o putere de viață. Acest horme îl împinge pe copil către dezvoltare, către a învăța 
tot ce este necesar din mediu. Horme este important mai ales în primii 3 ani de viață, când copilul nu este conștient 
de sine. De exemplu, când copilul învață să meargă, nu ia o decizie conștientă, ci este împins de natură să tot 
încerce, să se tot ridice până ce reușește să meargă. În cazul adultului acționează voința, iar horme devine activ 
doar în situațiile de criză.

Conceptele de horme și mneme au fost prima dată utilizate de Sir Percy Nunn și preluate apoi de Maria 
Montessori, care a adăugat la cele două și termenul de minte absorbantă. 

Adaptarea și Rolul adultului
Ca educatori, trebuie să fim conștienți de procesul de adaptare și să devenim modele. Copilul ne observă și vede 
cum vorbim, cum ne comportăm. E important să nu fim un obstacol în calea minții absorbante, ea are nevoie să 
palpeze, să atingă etc. (ex negative: să-l ducem tot timpul în brațe, să-l înfășăm să nu se poată mișca, să nu 
vorbim cu el – devenim un obstacol deoarece îi reducem posibilitățile lui de a interacționa).

 Nou-născuții comunică mult cu ajutorul corpului. Rolul nostru ca educatori este să pregătim mediul pentru a ajuta 
copilul în procesul de adaptare (să ofere mediul impresii senzoriale și limbaj). Dacă știm mai multe despre natura 
copilului putem să-l ajutăm mai mult, să răspundem mai mult nevoilor sale.

Un copil poate să absoarbă foarte multe lucruri, dar trebuie să nu exagerăm, pentru că un copil poate fi stresat 
de prea multă solicitare. Deci să nu-l suprasolicităm, astfel lucrăm împotriva minții absorbante. Există lucruri pe 
care copilul trebuie să le facă la timpul potrivit. Prin pregătirea mediului cât și a adultului, copilul își poate satisface 
nevoile atunci când îi vine impulsul. Când pregătim mediul trebuie să ne asigurăm că mediul acela este sigur. 

În cadrul unui mediul nepregătit, adultul devine un obstacol atunci când nu știe de ce are nevoie copilul, fie se teme 
pentru siguranța lui. Ca părinți trebuie să păstrăm un echilibru între independență și siguranță (ex: dacă devenim 
conștienți că un copil este o persoană ce învață senzorial, ne dăm seama că nu este un simplu joc atunci când se 
bălăcește în mâncare, ci explorează prin intermediul simțurilor).

Un mare impact în societatea noastră au copiii și educația primită, managementul conflictului, înțelegerea 
oamenilor, cât și a diferențelor între aceștia. Această minte absorbantă face posibil acest lucru, copiii vor să 
recreeze lumea în funcție de ce au experimentat.
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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).

Îngrijire personală
Scop direct
• Dezvoltarea concentrării         

• Dezvoltarea coordonării

• Dezvoltarea independenței

• Grija față de sine

Vârsta:

• Incepand cu 2,5 ani 

Plantarea semințelor
Scop direct
• Dezvoltarea concentrării                        

• Dezvoltarea coordonării

• Dezvoltarea independenței

Scop indirect
• grija față de mediu

• descoperirea modalităților de a planta semințele

• studiul plantei

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.

Scrinul cu frunze
Scop direct
• Explorarea naturii

• Dezvoltarea motricității fine

Scop indirect
• Pregătirea pentru scris

• Abstractizarea formelor geometrice

Vârsta:

• 3,5 – 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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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

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.
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Bare numerice si jetoane
Scop direct
• Înțelegerea si asocierea numărului cu cantitatea 

corespunzătoare

Scop indirect
—

Vârsta:

• de la 4 ani

Joul sarpelui – adunarea
Scop direct
• Familiarizarea copilului cu toate combinațiile de nu-

mere posibile care formează 10 

• Prima exersare a memorizării combinațiilor esențiale 

de adunare 

Scop indirect
—

Vârsta:

• 5 ani

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.
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ARTĂ

EVENIMENTELE LUNII SEPTEMBRIE

Arta reprezintă o modalitate prin care omul își exprimă ideile și sentimentele. Uneori ne folosim de artă pentru a 
comunica, astfel în clasa Montessori, prin artă se încurajează exprimarea sinelui.

În clasa Montessori, copilul intră în contact cu diverse texturi, deci acestea se pot vedea și ca materiale de senzori-
al, de viață practică și limbaj. 

Materialele de artă trebuie să fie tratate la fel ca celelalte, să fie de calitate, aranjate pe raft cu grijă, într-o anumită 
ordine.

Realizarea unui colajRealizarea unui colier

La mulți ani, Anabela!
Luna Septembrie fost presărată cu momente frumoa-

se, printre care și ziua de naștere a Anabelei. La mulți 

ani fericiți, Anabela și ne bucurăm că faci parte din 

comunitatea Grupei Bambini2.  
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O imagine cât 1000 de cuvinte!

„There must be provision for the child to have contact with nature, to understand and appreciate the order, the har-
mony and the beauty in nature… so that the child may better understand and participate in the marvellous things 
which civilisation creates.”

The Secret of Childhood, Maria Montessori

Cu drag,
                                                                                                                       

Diana și Andreea


