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De fiecare dat! când se na"te un copil, acesta aduce cu el speran#a c! Dumnezeu nu 

este înc! dezam!git de oameni. 

—Rabrindranath Tagore,  
poet laureat al  Indiei 

&i admirator al Dr. Montessori 
 

Observa#iile directe ne arat! c! cei mici au capacit!#i psihice deosebite "i ne indic! 

faptul c! e nevoie de modalit!#i noi de a le scoate la iveal! - efectiv „s! educ!m prin colaborare 

cu natura”. Prin urmare, aici este începutul noului drum în educa#ie, iar pe acest drum nu 

profesorul va educa copilul, ci copilul î"i va educa profesorul. 

—Dr. Maria Montessori 
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PRIMA PARTE: PRIMUL  AN DE VIA&' 
 

Primul an de via%$: Sim%urile 
Perioada intrauterin!. Muzica "i limbajul. Plânsul ca mod de comunicare. Vederea "i 

prelucrarea informa#iei. Mintea ca un burete. Materialele 
 

Primul an de via%$: Reflexul de întindere &i apucare 
Dezvoltarea mi"c!rii. Juc!rii care ajut! la dezvoltarea natural! a mi"c!rii. Materiale 

naturale pentru juc!rii. 
 

Primul an de via%$: Statul în &ezut &i activit$%ile desf$&urate de copil  
Cum munce"te un copil. Cum m!nânc! "i ce face un copil dup! ce st! în "ezut. Ce 

probleme apar odat! cu noile abilit!#i motorii. Câte juc!rii are copilul la dispozi#ie "i cum 
înva#! s! le strâng!. Ce mobilier este adecvat perioadei în care copilul st! în "ezut. 

 
Primul an de via%$: Mersul de-a bu&ilea, ridicarea &i statul în picioare, mersul independent  

Libertatea de mi"care. Un mediu sigur "i natural. Mersul de-a bu"ilea, ridicarea "i 
statul în picioare, mersul independent. 

 
Sfâr&itul primului an: Dezvoltare unic$ &i respectul de sine al unui copil 

Fiecare copil are propriul s!u plan unic de dezvoltare. Cum s! încuraj!m începutul 
unei bune autocunoa"teri. Amenajarea casei pentru primirea nou-n!scutului. Îmbr!c!minte 
care s! sus#in! mi"carea liber!. Ata"ament "i separare, preg!tirea pentru în#!rcare "i 
înv!#area la oli#!. Limbajul semnelor "i Comunicarea Elimin!rii (CE). Materiale care ajut! 
cre"terea "i dezvoltarea optim! în primul an. Iubire necondi#ionat!. Sfâr"itul primului an.  

  
 
 

PARTEA A DOUA: DE LA UN AN LA TREI ANI 
 

1 – 3 ani: Preocuparea copilului pentru sine, pentru ceilal%i &i pentru mediul în care tr$ie&te 
Implicarea în via#a de zi cu zi a familiei. Tipuri de activit!#i practice. Mediul de lucru 

"i concentrarea. Materialele folosite. Dezbr!catul "i îmbr!catul. Un loc pentru fiecare lucru 
"i fiecare lucru la locul lui. Scopul urm!rit de copil. Nevoile p!rin#ilor. Activit!#ile pe care 
adul#ii "i copiii le pot face împreun!. Cum încearc! cel mic s! descopere regulile de 
convie#uire social!. Înv!#a#i-l ar!tându-i, NU corectându-l. Cum s! îi oferim copilului 
posibilitatea de a alege. 

 



 
  
1 – 3 ani: Juc$rii &i puzzle-uri 

Cum alegem juc!riile. Cum aranj!m "i schimb!m între ele juc!riile. Cum înv!#!m 
copilul s! î"i strâng! juc!riile. De ce trebuie s! respect!m perioadele de concentrare ale 
copilului. Discriminarea vizual! "i coordonarea mân! – ochi; Juc!riile de tip puzzle. Juc!riile 
cu mai multe posibilit!#i de utilizare. 

 
1 – 3 ani: Muzica  

Dansul "i muzica. Instrumentele de percu#ie "i alte resurse materiale muzicale. 
 

1 – 3 ani: Limbajul  
Mai întâi copilul ascult!. Cum înva#! copilul mai multe limbi simultan. Trebuie s! 

ascult!m copilul "i s! îl includem în conversa#ie. Vocabularul, cuvintele, imaginile "i c!r#ile. 
Limbajul formal. Pove"tile, scrisul "i cititul. Ave#i un copil care mu"c!? Copilul are imagina#ie 
sau minte? Resurse materiale. Cum putem sprijini dezvoltarea limbajului. 

 
1 – 3 ani: Activit$%ile artistice 

Arta înseamn! mai mult decât a desena. Resurse materiale. Cum înv!#!m copilul s! 
aprecieze arta. Activit!#ile artistice.  

 
1 – 3 ani: Diversitatea etnic$ &i cultural$ 

Via#a de zi cu zi a oamenilor din diverse p!r#i ale lumii. Resurse materiale.  
 

1 – 3 ani: Plantele &i animalele 
Dragostea fireasc! pentru natur!. Cunoa"terea "i denumirea plantelor. Îngrijirea 

gr!dinii. Observarea "i îngrijirea animalelor. Resurse materiale. 
 

1 – 3 an: !tiin%ele &i matematica 
Primii pa"i în studiul "tiin#elor. Primii pa"i în matematic!. 

 
 

PARTEA A TREIA: ADULTUL 
 

0-3 ani:  Cum preg$tim mediul de via%$ al copilului  
Ce lucruri ne trebuie pentru un nou-n!scut? Siguran#a copilului. Principii generale de 

organizare a mediului de via#! al copilului. Mediul înconjur!tor "i capacitatea copilului de a 
absorbi informa#ii. Mediul exterior. Resurse materiale. Concluzie. 

 
0-3 ani: Cum s$ fim p$rin%i &i ce trebuie s$ îi înv$%$m pe cei mici 

O experien#! pl!cut! la na"tere. Rela#iile de familie apropiate, în via#a de zi cu zi. 
Îmbr!c!mintea "i materialele. Construirea încrederii în lumea din jur. Blânde#ea primilor pa"i 
în via#! "i rolul tat!lui. Sim#ul ordinii. Schimb!rile din mediul de via#! al copilului. Nevoile 



copilului. Modelele, limitele "i momentele de singur!tate. Materiale educa#ionale pentru copiii 
de 0 – 3 ani. 

   
ANEXE 

 
Cum m-am în#!rcat singur! (Punctul de vedere al unui copil) 
 
Compara%ie între practicile Montessori pentru copiii de 0 – 3 ani &i practicile tradi%ionale din 
Bhutan 
 
Maria Montessori 
 
Programul Montessori pentru educatori, grupa 0 – 3 ani 
 
Despre autoare 
 
Reac%ii pozitive la cartea Copilul vesel: Montessori, sfaturi utile tuturor, de la na"tere pân! la 
trei ani 
 
Reac%ii pozitive la cartea Child of the World 
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INTRODUCERE 
 

 Descoperirile Mariei Montessori au schimbat complet modul în care este v$zut copilul 

&i modul în care evolueaz$ via%a, chiar din primele momente. Aceasta nu doar c$ a descoperit 

poten%ialul interior imens ascuns în copila&ul aparent neajutorat, dar a g$sit &i o modalitate de 

a ne ajuta s$ îi  încuraj$m acest poten%ial, chiar de la începutul vie%ii lui. 

 Este important ca aceste informa%ii s$ ajung$ la viitorii p$rin%i la momentul potrivit, 

astfel încât ace&tia s$ aib$ timp s$ se preg$teasc$. De asemenea, este important ca informa%iile  

s$ ajung$ &i la adolescen%i, în momentul în care ace&tia încearc$ s$ î&i dea seama de propriile 

lor capacit$%i, când încearc$ s$ î&i în%eleag$ propriul corp aflat în schimbare, s$ afle cine sunt 

&i ce anume trebuie s$ fac$ în via%$. 

 Susan Mayclin Stephenson a v$zut în mod direct, pe parcursul mai multor ani, c$ aceste 

principii se aplic$ cu succes copiilor din orice %ar$ &i din orice cultur$. În cartea Copilul vesel, 

Susan v$ prezint$ ceea ce se &tie despre primii trei ani de via%$ ai copilului    într-un mod elegant 

&i plin de compasiune. Sunt convins$ c$ ceea ce a scris va contribui la crearea unei vie%i mai 

bune pentru copiii din întreaga lume. 

  

—Dr. Silvana Quattrocchi Montanaro, formator &i fondator al programului 

pentru educatori, grupa 0 – 3 ani, Asocia%ia Montessori Internationale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROLOG 

 
 

O s$mân%$ mic$ care cre&te într-un p$mânt bogat, expus$ la cantitatea corect$ de lumin$ 

solar$, c$ldur$ &i umiditate, se va transforma într-o plant$ frumoas$ &i s$n$toas$. Mormolocul 

de broasc$ &tie cât timp s$ tr$iasc$ în ap$ &i când e momentul s$ treac$ în alt mediu, s$ tr$iasc$ 

pe uscat. Ca &i planta, puiul de om are nevoie de un mediu prielnic, atât fizic cât &i emo%ional, 

iar el î&i va lua din acest mediu exact ceea ce are nevoie ca s$ înfloreasc$. !i, la fel ca broasca, 

are nevoie de un mediu de via%$ care s$ se schimbe o dat$ cu evolu%ia sa. 

 Sunt convins$ c$ un copil se na&te cu toate instinctele de care are nevoie ca s$ se 

dezvolte foarte bine &i s$ fie fericit, atunci când prime&te ceea ce are nevoie; dar oare ce fel de 

mediu de via%$ îndepline&te aceste necesit$%i? Îmbr$%i&area cald$ a mamei imediat dup$ na&tere 

treze&te instinctul compasiunii &i îi arat$ copilului cum ar trebui s$ se poarte oamenii unul cu 

altul. !i apoi ce urmeaz$?  

 În fiecare cultur$ exist$ o anumit$ în%elepciune popular$, îns$ în timpurile moderne o 

mare parte din aceasta s-a pierdut. Primii trei ani de via%$ sunt prea importan%i ca s$ facem 

experimente legate de cre&terea copiilor, dar principiile Montessori prezentate în lucrarea de 

fa%$ &i-au dovedit valabilitatea peste tot în lume, indiferent de cultura c$reia i-au apar%inut 

copiii, timp de peste un secol.  Scopul acestei c$r%i este s$ ajute p$rin%ii s$ caute, s$ descopere, 

s$ aprecieze &i s$ sprijine nevoile mentale, fizice &i emo%ionale ale copilului în primii trei ani 

de via%$.  

De&i studiez aceast$ tem$ de peste 50 de ani, înc$ înv$%. Îmi amintesc o situa%ie concret$ în care 

am sim%it înc$ o dat$ cum mi se deschid ochii, în alt mod. Era vorba de una din primele 

prezent$ri în Statele Unite ale programului Montessori pentru educatori grupa 0 – 3 ani, care 

începuse în Italia în anul 1947. Pe primul diapozitiv se vedea un copil foarte mic, care st$tea 

aplecat deasupra unui acvariu cu o can$ în mân$ &i scotea ap$ cu ea.  M-am gândit c$ va urma 

o discu%ie despre modalit$%ile prin care putem s$ îi distragem aten%ia copilului atunci când face 

ceva nepotrivit. Am fost îns$ foarte surprins$ de ceea ce a urmat. 

În diapozitivele urm$toare se vedea cum copilul, în vârst$ de doar doi ani, scosese o 

mare parte din apa din acvariu, can$ cu can$, punând-o într-o g$leat$ de pe podea. A avut grij$ 

s$ lase suficient$ ap$ pentru pe&ti. Apoi, a &ters mâzga verde de pe pere%ii acvariului &i l-a 



umplut încet cu ap$ curat$, de la chiuvet$. La sfâr&it, a folosit un mop mic ca s$ &tearg$ apa pe 

care o d$duse pe jos. 

 Am r$mas f$r$ cuvinte. Ca profesor, lucrasem deja mul%i ani cu elevi de diverse vârste, 

de la doi ani pân$ deveneau adul%i, dar sub nicio form$ nu mi-a& fi imaginat c$ un copil de doi 

ani ar putea s$ fac$ ceea ce f$cuse copilul respectiv. 

 Dintotdeauna a fost o mare bucurie pentru mine s$ predau dup$ metoda Montessori, dar 

în ziua respectiv$ mi-am dat seama c$, pentru a încuraja cel mai bine copiii s$ î&i ating$ 

poten%ialul, &i prin ei, s$ încuraj$m întreaga omenire, trebuia s$ aflu mai multe lucruri despre 

copiii de pân$ la trei ani. Dup$ mul%i ani, continui s$ înv$% &i s$ împ$rt$&esc &i altora ceea ce 

descop$r. Îmi face mare pl$cere faptul c$ aceast$ carte se folose&te la orele de dezvoltare 

personal$, la copiii de gimnaziu. Sunt sigur$ c$ ei vor deveni ni&te p$rin%i deosebi%i. 

 Multe din informa%iile din aceast$ carte au fost traduse &i în alte limbi. Versiunea în 

limba japonez$ (în traducere: Pot, pot, pot) a devenit material suport pentru unele cursuri          

on line de educa%ie parental$. Sper c$ v$ va ajuta s$ în%elege%i &i s$ v$ bucura%i de miracolul 

primilor ani de via%$ ai copilului &i c$ v$ va face s$ v$ dori%i s$ afla%i mai multe.  

—Susan Mayclin Stephenson 

 

PARTEA ÎNTÂI, PRIMUL AN DE VIA#( 

 

PRIMUL AN DE VIA#(: SIM#URILE 

 

Perioada intrauterin! 

Se cunosc foarte pu%ine lucruri despre ceea ce se întâmpl$ cu adev$rat cu bebelu&ul în 

cele nou$ luni petrecute în uter, dar se întâmpl$ multe. Pielea, primul &i cel mai important organ 

senzorial, este complet format$ dup$ &apte sau opt s$pt$mâni de sarcin$. Mirosul este 

func%ional din a doua lun$ de sarcin$. Gustul este activ din a treia lun$. Iar urechea î&i încheie 

dezvoltarea structural$ între lunile a doua &i a cincea de sarcin$. 

Nu se &tie exact ce percepe, simte, intuie&te, la ce se gânde&te sau ce în%elege bebelu&ul. 

Îns$ se &tie c$ r$spunde la stimuli verbali, la sunete &i la muzic$. Deci, cel mai bine este s$ îi 

vorbim încet, s$ îi cânt$m, s$ ascult$m muzic$ frumoas$, în fiecare zi. Speciali&tii care studiaz$ 

achizi%ia limbajului afirm$ c$ bazele pentru înv$%area limbii materne se pun înc$ din uter. 

Studiindu-se via%a unor muzicieni celebri, se constat$ adesea c$ au fost expu&i la muzic$ de 

calitate înc$ dinainte de na&tere. Spre exemplu, celebrul violonist britanic Yehudi Menuhin 

credea c$ talentul s$u muzical s-a datorat par%ial faptului c$ p$rin%ii s$i cântau sau ascultau 



muzic$ înainte de na&terea lui. P$rin%ii care le cânt$ bebelu&ilor din timpul sarcinii constat$ c$ 

respectivele melodii calmeaz$ foarte u&or copilul, dup$ na&tere. 

 

S-ar putea ca bebelu"ul s! înregistreze ritmurile 

caracteristice specifice limbii mamei. Într-un fel, 

                        f!tul deja lucreaz!, el înva#! limba! 

—Silvana Montanaro 

 

 În 1995 am avut o întâlnire cu doamna Shinichi Suzuki de la !coala de Muzic$ Suzuki, 

în Matsumoto, Japonia, pentru a ne împ$rt$&i ideile legate de mediile de dezvoltare pentru 

copiii mici. Atât pentru Montessori, cât &i pentru Suzuki, scopul este acela de a crea o rela%ie 

bazat$ pe afec%iune între copil &i adult, de a oferi copilului un sentiment de reu&it$ &i de talent 

cultivat &i, venind în întâmpinarea nevoilor copiilor, de a contribui la crearea unei societ$%i mai 

pa&nice. Am discutat despre cea mai potrivit$ modalitate de a veni în ajutorul copiilor &i am 

c$zut de acord c$ munca noastr$ trebuie s$ înceap$ înainte de na&tere. 

 

 Muzica "i limbajul 

 

În primele zile, luni &i în primul an de via%$, copilul este interesat în mod deosebit s$ 

asculte vocea uman$ &i s$ urm$reasc$ expresia facial$ &i buzele unei persoane care vorbe&te. 

Nu întâmpl$tor, distan%a de focalizare a ochilor unui nou n$scut este egal$ cu distan%a dintre 

chipul s$u &i cel al mamei, din timpul al$pt$rii. Probabil cele mai frumoase prime experien%e 

de comunicare se produc în timpul al$pt$rii bebelu&ului. Putem stimula interesul deosebit al 

copilului pentru limbaj &i îl putem preg$ti pentru limbajul vorbit de mai târziu, vorbind clar, s$ 

nu ridic$m vocea nefiresc de mult (la intensitatea pe care o folosim de obicei când ne adres$m 

animalelor de companie) &i s$ nu simplific$m exagerat de mult limbajul în prezen%a copilului. 

Putem s$ povestim întâmpl$ri amuzante din via%a de zi cu zi, s$ recit$m poeziile preferate, s$ 

spunem ce facem: „Acum te sp$l pe picioare, pe fiecare dege%el, ca s$ fie foarte curat” &i s$ ne 

sim%im bine în aceast$ important$ rela%ie de comunicare. !i putem asculta: muzica, lini&tea sau 

unul pe cel$lalt. 

Un adult poate purta o conversa%ie cu un copil, chiar foarte mic, în felul urm$tor: când 

copilul scoate un sunet, imita%i-l – cu aceea&i tonalitate &i lungime: bebelu&ul: „maaaa ga”, 

adultul: „maaaa ga” etc. De multe ori r$spunsul copilului este uimitor, ca &i cum acesta ar 

spune: „În sfâr&it, cineva în%elege &i vorbe&te pe limba mea!”.  Dup$ câteva astfel de replici, 



mul%i copii vor începe s$ scoat$ sunete inten%ionat, ca s$ le imita%i, iar în cele din urm$ vor 

începe s$ imite vocea adultului. O astfel de comunicare ini%ial$ este foarte emo%ionant$ pentru 

ambele p$r%i. Nu este doar gângurit; reprezint$ o comunicare real$. 

 

 În primul an de via%$, activit$%i precum schimbatul, al$ptatul, baia, luatul &i %inutul în 

bra%e, îmbr$catul sunt cele mai importante &i sensibile momente. Cere%i voie sugarului sau 

spune%i-i c$ îl ve%i lua în bra%e când ave%i de gând s$ îl lua%i. Dac$ se poate, întreba%i-l, înainte 

de a-l lua în bra%e, dac$ e preg$tit s$ fie luat în bra%e, îmbr$cat, al$ptat, sp$lat. Copiii î&i dau 

seama când li se adreseaz$ o întrebare serioas$ sau li se d$ posibilitatea s$ aleag$. Atunci când 

schimba%i sau îmb$ia%i un sugar, decât s$-i distrage%i aten%ia cu o juc$rie, mai bine uita%i-v$ în 

ochii lui, spune%i-i ce face%i, pune%i-i întreb$ri &i da%i-i posibilitatea s$ aleag$. Nu vom exagera, 

subliniind importan%a deosebit$ a acestei comunic$ri pline de dragoste &i respect. Îl face pe 

copil s$ vrea s$ v$ vorbeasc$, iar dorin%a de a comunica reprezint$ baza unei bune dezvolt$ri a 

limbajului. 

 Buna dezvoltare a limbajului depinde &i de limba pe care copilul o aude în jurul lui în 

primele zile, luni &i în primii ani de via%$. Ascultarea conversa%iilor dintre p$rin%i &i al%i adul%i 

sunt la fel de importante ca adresarea direct$. Un p$rinte sau un frate mai mare care vorbe&te 

cu sugarul sau îi cânt$, îl înv$%$ &i el s$ vorbeasc$. Este într-adev$r uimitor cât de multe no%iuni 

de limbaj poate asimila un copil în primii trei ani de via%$, culminând cu în%elegerea perfect$ &i 

complet$ a unei limbi, într-un mod pe care un adult nu îl poate imita. 

 Nu este niciodat$ prea devreme s$ v$ uita%i împreun$ în c$r%i &i s$ vorbi%i despre ele.  

C$r%ile frumoase cartonate pot fi a&ezate pe o parte dac$ bebelu&ul nu poate înc$ s$ stea în 

&ezut, pentru ca el s$ le poat$ vedea cu u&urin%$. Acestea prezint$ copiilor o gam$ larg$ de 

subiecte interesante, la vârsta la care ei vor s$ vad$ &i s$ aud$ – &i s$ vorbeasc$ - despre tot. 

 

 Plânsul ca mod de comunicare 

 

 Reac%iile la plânsetele unui bebelu& sunt foarte diferite, în func%ie de cultur$: de la 

convingerea c$ plânsul înt$re&te pl$mânii pân$ la respingerea total$ a ideii c$ un bebelu& poate 

fi l$sat chiar &i o clip$ s$ plâng$. V$ recomand$m s$ v$ str$dui%i s$ afla%i ce v$ spune copilul 

prin plâns. Nu exist$ nicio „re%et$” universal$, fiecare copil este altfel. 

 Vizitând cre&a unui spital al Universit$%ii din Roma în perioada de preg$tire ca educator 

Montessori 0 – 3 ani, am v$zut cum reac%iona o professora la plânsetele sugarilor: mai întâi îi 

vorbea bebelu&ului blând &i lini&titor, asigurându-l c$ nu este singur. În multe cazuri, era 



suficient pentru ca bebelu&ul s$ se calmeze &i s$ se opreasc$ din plâns. Totu&i, dac$ aceast$ 

metod$ nu func%iona, professora privea copilul în ochi sau îl atingea u&or cu mâna. De multe 

ori, copilul se lini&tea astfel complet. Dac$ nu, c$uta s$ vad$ dac$ nu era vorba de un disconfort 

fizic: o cut$ a lenjeriei, un scutec ud sau o pozi%ie incomod$. Rezolvarea acestei probleme 

lini&tea aproape de fiecare dat$ copilul &i disp$rea nevoia de a plânge. Foarte rar copilul avea 

nevoie de hran$.  

 Discu%iile legate de utilizarea corect$ a suzetelor sau a juc!riilor pentru denti#ie sunt 

foarte interesante, %inând cont de problema grav$ a obezit$%ii, cu care ne confrunt$m în prezent. 

Poate dac$ am încerca s$ ne „alin$m” sugarii &i altfel decât cu mâncare sau suzete – ceea ce le 

arat$ c$ fericirea înseamn$ s$ î&i pun$ ceva în gur$ – am putea cre&te copii care î&i cunosc mai 

bine propriile nevoi. Exist$ o juc$rie c$reia îi spunem suzeta „bun$”, care nu r$mâne în gur$ 

decât dac$ este %inut$ de un adult, dac$ este nevoie, sau dac$ o %ine copilul cu mâna în 

perioadele de erup%ii dentare, când gingiile trebuie masate. Astfel, suzeta este supt$ sau 

maseaz$ gingiile exact cât este nevoie, f$r$ s$ creeze un obicei sau s$ dea dependen%$. 

 Se întâmpl$ des ca un p$rinte atent s$ cread$ c$ plânsul înseamn$ mereu foame sau 

durere. Îns$ s-ar putea ca bebelu&ul s$ fie îngrijorat, s$ î&i aminteasc$ ceva nepl$cut, s$ fie ud, 

s$-i fie frig, cald, fric$ sau s$ fie plictisit. Sunt multe motive pentru care cere ajutor. Un p$rinte 

atent, care poate petrece mult timp urm$rind &i ascultând, poate înv$%a, chiar din primele zile, 

ce înseamn$ fiecare plânset &i poate s$ reac%ioneze corect. To%i vrem s$ fim în%ele&i, chiar &i cei 

mai mici dintre noi.  

 V!zul "i percep#ia vizual! 

Nou-n$scutul p$r$se&te un mediu relativ lipsit de lumin$ &i sunete &i necesit$ un timp 

s$ se adapteze la ceea ce vede &i aude în lumea exterioar$. Ce vede copilul dumneavoastr$ prin 

cas$? În primele s$pt$mâni &i luni este bine s$ îl proteja%i de sunete puternice, de culori prea 

stridente &i în raza lui vizual$ nu trebuie s$ aib$ prea multe obiecte. Atunci când este 

suprastimulat vizual, copilul î&i închide de multe ori ochii, izolându-se de lumea din jur. Este 

mai bine s$ inspir$m &i s$ încuraj$m copilul s$ exploreze mediul înconjur$tor prin culori 

delicate &i un num$r limitat de obiecte, decât s$ îl cople&im cu prea mul%i stimuli. 

Atunci când copilul a asimilat toate sunetele &i impresiile senzoriale dorite, într-o 

anumit$ perioad$ de timp, el &tie, instinctual, c$ este momentul s$ doarm$, pentru a prelucra 

informa%iile. Imagina%i-v$ cum ar fi s$ vii dintr-un mediu cald, moale, relativ întunecat &i lini&tit 

(uterul) &i s$ ajungi într-un loc cu totul nou, plin de lumini, sunete, senza%ii tactile, toate 

necunoscute, în afara vocilor celor din familie. Este benefic s$ se respecte instinctul copilului 

în ceea ce prive&te cantitatea de informa%ii asimilate, programul de somn &i percep%ie, trezirea 



&i asimilarea de informa%ii noi. La na&tere, un bebelu& &tie deja cum s$ î&i regleze somnul pentru 

a-&i asigura o s$n$tate fizic$ &i mental$ optim$ &i pentru a integra experien%ele noi. Dac$ 

respect$m aceste cuno&tin%e intuitive dup$ na&tere, putem preveni u&or problemele de somn 

care de multe ori îi extenueaz$ pe proaspe%ii p$rin%i &i pe bebelu&ii lor. Amintindu-ne c$ somnul 

este vital din numeroase motive &i nu este bine s$ îl întrerupem, trebuie s$ ne str$duim,  dup$ 

cum s-a spus în repetate rânduri înc$ din cele mai vechi timpuri, s$ nu trezim un bebelu& care 

doarme, decât în caz de urgen%$. 

 De&i este o practic$ des întâlnit$, nu se recomand$ „dresarea” copilului ca s$ adoarm$. 

Atunci când un bebelu& este %inut mereu în bra%e pân$ adoarme, el nu are ocazia s$ se calmeze 

singur, s$ î&i g$seasc$ singur un mod s$ adoarm$ - cea mai potrivit$ metod$ chiar &i atunci când 

este obosit. Pentru a evita apari%ia unei dependen%e de un adult pentru un lucru atât de firesc ca 

procesul de adormire, putem s$ observ$m cu aten%ie copilul &i s$ îi respect$m, chiar din prima 

zi, capacitatea de a adormi singur, atât ziua, cât &i noaptea.  

 Chiar dac$ se crede c$ un sugar ar trebui s$ doarm$ pe spate, este important ca, înc$ din 

prima zi de via%$, copilul s$ nu stea doar pe spate, ci &i pe burtic$, ca s$ antreneze mu&chii 

gâtului, ai bra%elor &i ai picioarelor. Din nou, observa%i copilul, s$ v$ da%i seama ce încearc$ s$ 

înve%e s$ fac$. Unii bebelu&i prefer$ aceast$ pozi%ie, de multe ori ghemui%i, cu genunchii sub ei 

&i fundule%ul ridicat. Pentru al%ii, sunt suficiente doar câteva minute pe burtic$ la început, 

perioada de timp crescând treptat. Bebelu&ul trebuie supravegheat de un adult, s$ nu r$mân$ 

blocat în locuri incomode &i s$ observ$m când vrea s$ fie întors. 

 Un copil este curios &i simte nevoia s$ exploreze senzorial chiar din primele zile &i î&i 

dore&te s$ fie cu familia, nu învelit frumos într-o camer$, în lini&te, toat$ ziua. Pentru ca acest 

lucru s$ fie posibil, p$rin%ii pot folosi un covora& special pentru bebelu&i, o saltea sau o p$turic$ 

special$, care se pot muta oriunde se afl$ restul familiei – buc$t$rie, dormitor, camer$ de zi etc. 

Astfel, copilul poate s$ stea cu familia, s$ observe diverse aspecte ale vie%ii &i s$ a%ipeasc$ 

oricând este nevoie. Sugarul î&i poate p$stra ritmul natural de somn &i veghe. Poate auzi 

conversa%ii, râsete &i muzic$, sau s$ se bucure de lini&te. Pe aceste covora&e, copilul poate s$ 

î&i dezvolte anumite abilit$%i, cum ar fi explorarea mâinilor &i a picioarelor, cum f$cea înc$ din 

uter, s$ î&i antreneze &i s$ î&i întind$ mu&chii, cu flot$ri &i ridic$ri – p$strându-&i ritmul natural 

de somn &i de veghe.  

 

 



 Nou-n!scu#ii nu ar trebui v!zu#i ca ni"te fiin#e mici "i neajutorate, ci ca persoane de 

dimensiuni mici, dar care au o capacitate mental! imens! "i multe abilit!#i fizice care nu ies 

la iveal! decât dac! mediul înconjur!tor le vine în ajutor s! "i le exprime. 

        - Silvana Montanaro   

Mintea ca un burete 

 Copiii asimileaz!, în ace&ti primi ani, via%a, comportamentul &i atitudinile celor din jur.  

Adultul trebuie s$ fie extrem de grijuliu, respectuos, în%elept, extrem de atent la sunetele pe 

care le aude copilul sau la cum arat$ mediul pe care îl observ$ copilul.  

Când copiii nu sunt cu p$rin%ii lor, ace&tia trebuie s$ se asigure c$ orice adult cu care 

intr$ în contact copilul corespunde standardelor. Mediul pe care îl cre$m copiilor mici este 

acela&i pe care ei vor tinde s$ îl creeze copiilor lor, nepo%ilor &i a&a mai departe . . .  

Materialele 

  Dup$ cum se întâmpl$ mereu în ace&ti primi ani de via%$, persoanele prezente în lumea 

sugarului sunt „materialele” cu cea mai mare influen%$ din mediul înconjur$tor. Rudele 

apropiate, ale c$ror voci le-a auzit copilul înc$ din perioada intrauterin! ofer$ cele mai de dorit, 

lini&titoare &i încurajante experien%e auditive. Chipurile acestor persoane constituie cele mai 

importante experien%e vizuale, deoarece copilul face în minte leg$tura dintre voci &i chipuri. 

Atingerea u&oar$ &i mirosul mamei în timpul al$pt$rii, mirosul familiar sau atingerea blând$ a 

tat$lui în timpul b$ii zilnice, %inutul în bra%e de c$tre ceilal%i membri ai familiei  - &i de c$tre 

prietenii de familie dup$ câteva s$pt$mâni – sunt cele mai importante experien%e tactile.  

 Primele „materiale” non-umane includ obiecte din mediul natural, care trebuie atinse, 

instrumente muzicale reale la care se cânt$ sau muzic$ înregistrat$ popular$, clasic$ sau orice 

fel de muzic$ de calitate. 

 Primele materiale vizuale recomandate sunt caruselele alb-negru, cu contrast puternic, 

mobile, urmate la scurt timp de carusele colorate, care se pot mi&ca u&or cu ajutorul curen%ilor 

de aer din camer$. Cel mai bine este s$ reduce%i num$rul obiectelor dintr-un carusel la maxim 

cinci, &i s$ le instala%i în locurile în care copilul poate fi cu familia, poate deasupra unui covora& 

în camera de zi, îns$ nu deasupra mesei pentru schimbat, unde este mai important$ conversa%ia 

cu p$rintele. Întinde%i-v$ în locul unde vre%i s$ instala%i caruselul &i observa%i exact ce va vedea 

copilul. O lumin$ din tavan obtureaz$ câmpul vizual? Caruselul e pl$cut la vedere? 

 !i, în sfâr&it, pentru a-i ar$ta copilului lumea real$, încerca%i s$ g$si%i carusele cu obiecte 

frumoase, gra%ioase, spre exemplu fluturi sau p$s$ri, care s$ se mi&te cu ajutorul curen%ilor de 

aer exact cum s-ar mi&ca în realitate: pe cer, sau exact ca în ap$. (F$r$ elefan%i zbur$tori sau 

girafe zbur$toare). Sau încerca%i s$ g$si%i sau s$ construi%i carusele cu forme abstracte frumoase 



asem$n$toare cu cele create de arti&ti celebri, ca Alexander Calder. Oferi%i-le celor mici ce este 

mai bun. 

 

PRIMUL AN DE VIA#(: 
REFLEXUL DE ÎNTINDERE )I APUCARE 

 

Dezvoltarea mi"c!rii 

 Mielinizarea se define&te ca „dezvoltarea unei membrane de mielin$ în jurul unei fibre 

nervoase”. Acest înveli& gros are rol izolator &i protejeaz$ mesajele transmise de la creier c$tre 

diver&i mu&chi din organism. Rezultatul este mi&carea focalizat$ sau coordonat$. Nou n$scutul 

poate coordona doar mu&chii gurii &i ai gâtului, care sunt necesari pentru hr$nire &i comunicare. 

Pân$ la sfâr&itul primului an de via%$, ca prin miracol, copilul î&i poate controla mi&c$rile 

întregului organism; &tie s$ apuce &i s$ dea drumul obiectelor, s$ loveasc$ cu piciorul, s$ se 

târasc$, s$ mearg$ de-a bu&ilea, s$ stea în &ezut (eliberându-&i mâinile pentru a face alte lucruri 

noi) &i, de obicei, ni se pare suficient de preg$tit s$ stea singur în picioare &i s$ mearg$. 

 Procesul este bidirec%ional: mielinizarea creeaz$ mi&care, iar mi&carea duce, la rândul 

ei, la accelerarea form$rii de mielin$. Deci, cu cât îi permitem mai mult copilului s$ se mi&te, 

cu atât mai mult îl ajut$m s$ se dezvolte corect. Copilul are o predispozi%ie natural$ spre 

mi&care &i este bucuros s$ fac$ aceast$ activitate. De multe ori, îl deranjeaz$ tocmai faptul c$ 

nu se poate mi&ca. Exist$ numeroase inven%ii moderne care împiedic$ dezvoltarea natural$ a 

mi&c$rii, astfel c$ trebuie s$ ne asigur$m c$ cei mici sunt pu&i cât de des se poate în pozi%ii în 

care î&i pot mi&ca toate p$r%ile corpului.  

Momentul în care sugarul, care se uit$ la o juc$rie ag$%at$ deasupra lui, întinde din 

instinct mâna spre ea, ajunge în sfâr&it la ea &i o mi&c$, este un moment de mare bucurie. În loc 

s$ fie d$d$cit &i influen%at de al%ii, copilul întinde mâna &i ac%ioneaz$ inten%ionat asupra 

mediului în care tr$ie&te. Efectiv, î&i „schimb$ singur lumea”!  

Juc!rii care ajut! la dezvoltarea natural! a motricit!#ii 

 La aceast$ vârst$, juc$riile copilului trebuie alese cu aten%ie. Cele mai adecvate sunt 

cele care îi permit copilului s$ fac$ mi&c$ri foarte variate. Fiecare zorn$itoare, puzzle &i orice 

alt material sunt alese cu un scop anume. 

 Adultul este cel care trebuie s$ aib$ grij$ ca activitatea s$ nu fie prea u&oar$, încât s$ 

devin$ plictisitoare, dar nici prea dificil$,  s$ împiedice copilul &i s$ renun%e. Este fascinant s$ 

urm$re&ti copilul trecând prin fiecare etap$: întâi love&te juc$ria ag$%at$ deasupra lui, cu mâna 



sau cu piciorul, apoi întinde mâna spre ea, înainte s$ o poat$ prinde, dar nu poate s$ o lase din 

mân$, îi d$ drumul cu o mân$ &i o apuc$ cu cealalt$, folosind degetul mare la fel ca pe celelalte 

degete; în cele din urm$, înva%$ s$ foloseasc$ degetul mare corect, diferit fa%$ de celelalte. Parc$ 

urm$re&ti un om de &tiin%$ la lucru, de&i inteligen%a copilului este înn$scut$, nu înv$%at$ la 

facultate. 

 Dac$ se poate, întinde%i-v$ sub caruselul cu juc$rii, ca s$ vede%i ceea ce va vedea &i 

copilul. Accesoriile nu trebuie s$ distrag$ aten%ia copilului de la activitatea propriu-zis$. Cel 

mai bine este ca juc$riile, cum ar fi un inel simplu de lemn sau un clopo%el mare, s$ fie ag$%ate 

de tavan sau de un „suport” pentru juc$rii, din lemn natural. Juc$riile trebuie rotite, pentru ca 

bebelu&ul s$ fie în continuare interesat &i mul%umit, sau pute%i s$ ag$%a%i juc$rii în mai multe 

locuri din cas$. Este important ca, atunci când copilul „lucreaz$”, s$ îi respect$m munca &i s$ 

nu îl întrerupem, la fel cum nici nou$ nu ne-ar pl$cea s$ fim întrerup%i când facem o activitate 

important$. S-ar putea, îns$, s$ constata%i (cum mi s-a întâmplat mie cu un nepo%el) c$ la un 

moment dat, copilul a încheiat activitatea cu juc$ria &i nu o mai dore&te! Unul din nepo%eii mei 

î&i ridica mâna dreapt$ &i î&i atingea ceafa în momentul când se plictisea de „activitatea cu 

juc$riile suspendate” &i, dac$ nu îl luam de acolo sau dac$ nu îi luam juc$ria, începea s$ plâng$.

 În curând, copilul va putea s$ stea pe o parte &i s$ se uite în c$r%i frumoase &i cartonate 

care se deschid în fa%a lui, s$ întind$ mâna spre juc$rii sau chiar s$ aib$ curaj s$ se întoarc$ 

pentru a ajunge la ele. Peste tot în lume &i de-a lungul timpului, adul%ii au observat cât de atra&i 

sunt copiii mici de obiectele pe care pot s$ le apuce cu mâna &i cu care pot s$ se joace. Cu 

ajutorul acestor juc$rii preferate, a&ezate la mic$ distan%$ de el, pe pat, pe saltea sau pe 

covora&ul de joac$, copilul devine pe deplin con&tient de capacitatea lui de a întinde mâna &i 

de a atinge sau apuca, de a face zgomot cu zorn$itoarea, de a face activitatea important$ despre 

care &tie c$ trebuie s$ o fac$.  Rolul nostru în crearea unui mediu în care copilul poate s$ î&i 

ating$ poten%ialul este foarte, foarte important. 

 Observarea &i ocrotirea perioadelor de activitate intens$ &i a nevoilor copiilor încep de 

la na&tere, se intensific$ treptat &i continu$ mul%i ani, caracterizând rela%ia dintre p$rin%i &i copii 

&i dintre profesori &i copii. 

Materiale naturale pentru juc!rii  

 De-a lungul anilor, multe juc$rii au fost scoase de pe pia%$, pe m$sur$ ce s-a descoperit 

c$ expunerea la plastic &i substan%e chimice este periculoas$. Exist$ &i în prezent discu%ii între 

produc$torii de juc$rii, autorit$%i &i organiza%iile ecologiste &i de protec%ie a copilului, legate de 

fabricarea articolelor pentru copii. Mul%i prefer$ s$ cumpere produse din %$ri cu standarde foarte 

ridicate în ceea ce prive&te copiii &i s$ foloseasc$ materiale naturale. 



 În aceste prime luni de via%$, bazate pe senza%ii &i în care copilul este foarte maleabil, 

putem s$ îi îmbog$%im experien%ele senzoriale. Îl putem scoate în natur$, s$ vad$ frunzele de 

diferite culori ale copacilor în b$taia vântului, s$ aud$ p$s$rile, s$ poat$ mirosi aerul curat al 

m$rii, al câmpiei sau florile din gr$din$. În cas$, îi putem pune la dispozi%ie o varietate de 

texturi interesante pe care s$ le ating$. Diferen%a de greutate, textur$ &i subtilitatea materialelor 

naturale – m$tase, bumbac, lân$, lemn, metal – sunt foarte importante când este vorba de 

îmbr$c$minte, lenjerie de pat, mobilier &i juc$rii. 

 Ideea c$ explorarea cu toate cele cinci sim%uri este important$ nu a ap$rut recent; 

intuitiv, ea este acceptat$ de mult timp. Este îns$ important s$ ne gândim la ce ar trebui s$ 

ating$ copilul, &i anume, obiecte naturale. În lucrarea „Mitul de ast!zi” (n. trad. engl. Myths of 

Today), filozoful &i analistul francez Roland Gérard Barthes scrie:  

 

Juc!riile din ziua de ast!zi sunt de obicei fabricate de tehnologie "i nu de natur!. Sunt 

f!cute din amestecuri complicate de plasticuri, care sunt...urâte; î#i iau toat! pl!cerea 

"i bucuria atingerii. Faptul c! lemnul dispare treptat din via#a noastr! este foarte 

periculos. Lemnul este un material familiar "i poetic; copilul are senza#ia de leg!tur! 

continu! când atinge copacul, masa sau podeaua. Lemnul nu taie, nu se stric! "i nu se 

sparge u"or, dureaz! mult timp "i poate tr!i al!turi de copil. Poate s! schimbe, încetul 

cu încetul, rela#ia dintre obiecte, care sunt nemuritoare. Acum, juc!riile sunt chimice 

"i nu ofer! pl!cere. Juc!riile acestea se stric! foarte repede "i nu au un viitor în ochii 

copilului. 
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PRIMUL AN DE VIA#(: 
STATUL ÎN )EZUT )I ACTIVITATEA COPILULUI 

Activitatea copilului 

 

 Aceasta poate fi definit$ ca „o activitate care implic$ atât mintea, cât &i corpul, cu un 

anumit scop care ofer$ &i satisfac%ii individului”. Dac$ dificultatea sarcinii este adecvat$ 

stadiului lui de dezvoltare &i îi sunt respectate perioadele de concentrare, copilul va accepta 

provocarea, se va str$dui s$ o îndeplineasc$ f$r$ s$ fie recompensat sau stimulat în vreun fel 

din exterior &i va fi activ, creativ, fericit, mul%umit &i calm.   

 Atunci când se joac$ cu o anumit$ juc$rie, copilul nu va face mereu ceea ce ne-am 

a&tepta noi s$ fac$, dar aceasta nu însemn$ c$ efortul depus de el nu trebuie luat în considerare.  

 Într-o zi i-am dat nepo%elului meu, care avea cam un an &i jum$tate, un cub cu forme de 

sortat, crezând c$ va încerca s$ introduc$ bilele de lemn în fanta rotund$ &i cuburile în fantele 

p$trate, cum îi ar$tasem. În mod normal, un copil încearc$ de mai multe ori, iar când în%elege 

c$ trebuie s$ potriveasc$ obiectul în fanta corespunz$toare, repet$ activitatea. El îns$ a introdus  

un singur obiect, iar restul le-a pus în s$cule%ul lor de pânz$. Apoi le-a scos din s$cule% &i le-a 

a&ezat cu grij$ pe mas$. Dup$ care le-a pus din nou în s$cule%. !i apoi pe mas$. Evident, varianta 

aleas$ de el a fost la fel de corect$ ca a mea, pentru c$ a avut un scop logic &i serios. Copilul a 

repetat activitatea, cu hot$râre &i concentrare. La final era mul%umit.  

   Parc! natura a vrut s! ocroteasc! fiecare copil de 

influen#a gândirii adulte, pentru ca „ghidul” s!u interior, care îl 

însufle#e"te, s! poat! s! ac#ioneze. Copilul are "ansa de a-"i 

construi o structur! psihic! complet!, înainte ca inteligen#a 

adul#ilor s! îi ating! spiritul "i s! i-l schimbe. 

-  Maria Montessori 

 Cu cât cre&te copilul, cu atât continu$ &i activitatea lui important$. Î&i dezvolt$ 

exprimarea, dar &i capacitatea de a apuca obiectele cu mâna, mi&c$rile corpului etc. Uneori, 

copilul dore&te s$ se concentreze pe o singur$ abilitate – de obicei verbal$ sau muscular$ – timp 

de mai multe zile, pân$ când termin$ ceea ce încearc$ s$ înve%e. E posibil s$ nu revin$ la 

abilitatea respectiv$ timp de mai multe s$pt$mâni. Fiecare copil e altfel, &i doar printr-o 

observare atent$ vom în%elege ce vrea &i ce înva%$.  

 

 



 Cum m!nânc! "i ce activit!#i are copilul cât st! în "ezut 

 

 Odat$ ce copilul înva%$ s$ stea singur în &ezut, începe un proces firesc de dezvoltare, 

iar rela%ia cu adultul se schimb$. Aceast$ rela%ie sus%ine cre&terea &i independen%a copilului. 

Trecerile de la sân sau biberon la pahar &i lingur$ &i apoi la furculi%$ se produc treptat, în ritmul 

impus de copil. Totul se petrece firesc dac$ urm$rim copilul &i ac%ion$m în consecin%$, 

preg$tindu-i mediul în func%ie de ritmul în care se dezvolt$. 

 La un moment dat în primul an de via%$, copilul va sta singur în &ezut. Dac$ îl ajuta%i, 

de exemplu, s$ se a&eze în scaunul cu m$su%$ în care ia masa, asigura%i-v$ c$ acest „ajutor” 

dureaz$ pu%in. În loc s$ m$nânce în bra%ele mamei, aproape de corpul ei, copilul începe s$ stea 

fa%$ în fa%$ cu un adult, înv$%$ s$ stea a&ezat la m$su%$, s$ bea din pahar &i s$ foloseasc$ linguri%a 

sau furculi%a. Copiii nu sunt for%a%i s$ fac$ nimic din toate acestea, dar de cele mai multe ori 

constat$m c$ sunt încânta%i s$ îi imite pe cei din jur &i s$ m$nânce singuri. Nu este vorba doar 

de distan%a care apare între mam$ &i copil atunci când ambii se a&az$ la o m$su%$, fa%$ în fa%$, 

iar copilul nu mai este %inut în bra%e. Este începutul unei rela%ii noi: una în care sunt implicate 

dou$ persoane în loc de una, persoane care pot înv$%a s$ se respecte &i s$ se iubeasc$ altfel 

decât înainte. 

 Copilul are un „ghid interior” care &tie când este momentul cel mai potrivit ca el s$ 

înve%e s$ mearg$ de-a bu&ilea, s$ stea în &ezut, s$ se ridice în picioare &i s$ mearg$. Noi trebuie 

s$ respect$m acest „ghid interior” &i s$ avem încredere în eforturile copilului. Indiferent dac$ 

apare înainte sau dup$ mersul de-a bu&ilea, statul în &ezut este un pas foarte important spre 

independen%$, pentru c$ mâinile sunt libere s$ lucreze mai mult &i s$ descopere lucruri noi &i 

interesante. Dac$ nu a fost ajutat din exterior, faptul c$ înva%$ s$ stea în &ezut este pentru copil 

la fel de palpitant ca schiatul sau windsurfingul, când le înva%$ adul%ii! 

 În aceast$ etap$, este important s$ îi oferim copilului juc$rii &i materiale educative care 

fac zgomote &i mi&c$ri interesante, care pot fi prinse diferit cu mâna, sau linguri &i c$ni%e, pentru 

a înv$%a s$ le foloseasc$. 

 

Ce probleme apar odat! cu noile abilit!#i motorii 

 

Dup$ ce copilul începe s$ se întoarc$, s$ stea în &ezut &i s$ mearg$ de-a bu&ilea, adultul 

trebuie s$ analizeze mediul în care acesta cre&te, s$ nu existe piese de  mobilier instabile, cabluri 

de la veioze sau calculator, prize neasigurate, obiecte mici etc.  Niciun copil nu va vrea s$ stea 

în p$tu%, în %arcul de joac$ sau, mai r$u, în premerg$tor sau leag$n (!) când are de explorat o 



camer$ întreag$! Prin urmare, tot spa%iul trebuie analizat cu aten%ie pentru înl$turarea 

pericolelor. La aceast$ vârst$, putem l$sa unele juc$rii la îndemâna copilului, dar trebuie s$ le 

lu$m pe cele cu componente mici &i s$ i le d$m doar atunci când putem s$ supraveghem &i s$ 

ne juc$m cu copilul. 

Nu este înc$ foarte clar dac$ juc$riile de plastic sunt benefice pentru copii la aceast$ 

vârst$, când totul ajunge în gur$. Gura are un rol important în hr$nire &i comunicare, dar este 

&i un organ de sim%. Copiii mici introduc diverse obiecte în gur$ s$ le analizeze, s$ le simt$ 

textura &i gustul. Astfel de activit$%i nu trebuie împiedicate, îns$ trebuie s$ fim siguri c$ 

obiectele nu sunt periculoase pentru o astfel de explorare.  

V$ recomand$m cu c$ldur$ s$ folosi%i în continuare lemnul, în stare natural$ sau colorat, 

nu vopsit, mai ales dac$ juc$riile provin din %$ri în care nu este reglementat$ utilizarea 

vopselelor. Se g$sesc &i juc$rii foarte frumoase din bumbac, lân$ sau metal. Aceste materiale 

sunt mai pl$cute decât plasticul &i îi ofer$ copilului mai multe informa%ii despre lumea real$: 

greutate, textur$, sunete &i frumuse%e. 

 Câte juc!rii are copilul la dispozi#ie "i cum înva#! s! le strâng!. 

 Este bine ca la aceast$ vârst$ s$ fie l$sate doar câteva juc$rii la îndemâna copilului. 

Dac$ este posibil, amenaja%i o mic$ etajer$ cu juc$rii în camera în care copilul st$ cu familia. 

Fiind vorba de doar câteva obiecte, adultului îi va fi u&or s$ le a&eze la loc pe raft. În aceast$ 

perioad$, copiii se bucur$  dac$ le respect$m „ordinea”, pentru c$ simt nevoia s$ &tie unde „este 

locul” fiec$rui obiect. Noi suntem modelele pe care le urmeaz$ copilul. Dac$ acesta va vedea 

c$ punem juc$riile la loc &i, mai mult, c$ ne &i place s$ facem acest lucru, ne va imita în mod 

firesc, imediat ce va putea. 

 Observa%i copilul ca s$ vede%i cu ce juc$rii se joac$ &i ce activit$%i se potrivesc cu stadiul 

lui de dezvoltare. Îndep$rta%i juc$riile care nu mai sunt pentru vârsta lui, dar p$stra%i-le pe cele 

preferate, pân$ când nu le mai folose&te deloc. Varietatea conteaz$ doar atunci când fiecare 

juc$rie este aleas$ cu grij$ &i duce la formarea unei abilit$%i noi la copil. 

 

 Mobilierul adecvat perioadei în care copilul st! în "ezut 

 

 Dup$ vârsta de &ase luni, putem s$ cump$r$m un scaun solid &i sigur în care s$ &i 

m$nânce &i s$ se joace în noua pozi%ie, câte pu%in în fiecare zi; pentru c$ îi vede pe cei din jur 

stând în aceast$ pozi%ie, copilul vrea s$ îi imite. Un copil care este l$sat s$ înve%e singur, f$r$ 

ajutor, cum s$ se ridice în &ezut, face mai mult$ mi&care &i simte de la o vârst$ fraged$ 

satisfac%ia c$ a reu&it prin eforturi proprii. 



 Acum este momentul oportun s$ investi%i într-o mas$ &i într-un scaun de lemn, solide, 

care au fost testate &i care pot sus%ine un copil care abia înva%$ s$ se ridice &i s$ se urce singur 

pe scaun. 

 

PRIMUL AN DE VIA#(: 

MERSUL DE-A BU)ILEA, RIDICAREA )I STATUL ÎN PICIOARE, MERSUL 

INDEPENDENT 

Libertatea de mi"care 

 

Copiii care se bucur$ de libertate de mi&care au sentimentul c$ ac%ioneaz$ potrivit 

propriilor idei &i interese. Faptul c$ v$d un obiect, se întind dup$ el &i îl analizeaz$ cu mâinile 

&i gura le d$ o senza%ie lini&titoare; înva%$ c$, atunci când î%i dore&ti un lucru, po%i pur &i simplu 

s$ mergi s$ îl iei. Astfel se dezvolt$ o con&tiin%$ s$n$toas$ &i o persoan$ capabil$ s$ fac$ fa%$ 

cu succes problemelor care apar în via%$. 

Încrederea în sine reprezint$ sentimentul c$ te po%i baza pe propriile posibilit$%i. Acest 

sentiment apare ca urmare a experien%ei date de activit$%ile pe care copilul le desf$&oar$ în 

mediul în care tr$ie&te, atunci când are libertate de mi&care. Sentimentul c$ poate s$ î&i rezolve 

problemele singur se va p$stra pe tot parcursul vie%ii. În viitor, obiectivele urm$rite vor fi altele 

(de la atingerea unui obiect interesant, cum ar fi o minge colorat$, se va trece la temele pentru 

acas$ &i altele), îns$, psihologic, situa%ia va r$mâne neschimbat$: dac$ te intereseaz$ un lucru, 

trebuie s$ faci ceva în aceast$ direc%ie, &i ai încredere c$ po%i s$ faci ceea ce este necesar. 

Mi"carea sus#inut! din primele luni de via#! furnizeaz! 

experien#a necesar! pentru ca mintea "i corpul s! creeze sentimentul 

de încredere în sine; cu acest valoros instrument, 

se pot înfrunta toate problemele vie#ii. 

—Silvana Montanaro 

 

 Observarea &i studierea vizual$ a mediului în care tr$ie&te reprezint$ primele experien%e 

ale copilului, &i el începe aceast$ activitate cu multe s$pt$mâni înainte s$ poat$ s$ se mi&te ca 



s$ întind$ mâna &i s$ ating$ anumite obiecte, combinând astfel experien%a vizual$ cu cea tactil$. 

De multe ori, p$rin%ii sunt uimi%i cât de bine se concentreaz$ copilul dac$ are obiecte interesante 

&i adecvate pe care s$ le studieze &i dac$ nu este deranjat. O m$mic$ a observat, în timp ce î&i 

plimba bebelu&ul în c$rucior, c$ acesta privea insistent un afi& de pe o cl$dire. Când a vrut s$ 

plece, copilul a început s$ plâng$, a&a c$ l-a l$sat s$ priveasc$ în continuare afi&ul. Bebelu&ul a 

analizat posterul timp de 22 de minute, apoi a oftat bucuros &i s-a uitat în alt$ parte. La ce s-a 

gândit? Ce a f$cut? Cu siguran%$, ceva important! 

 Una dintre cele mai emo%ionante realiz$ri ale copilului este s$ înve%e s$ se deplaseze 

spre obiectul dorit. Sugarii au diverse moduri de deplasare: merg cu spatele, pe burtic$, pe-o 

parte, se târ$sc, merg de-a bu&ilea, se rostogolesc, ridic$ burtica sau bra%ele &i picioarele. Toate 

acestea necesit$ eforturi serioase! Uneori, copilul protesteaz$ nemul%umit, %ip$ sau chiar 

adoarme câteva secunde în timp ce face „flot$ri”. Faptul c$ experimenteaz$ &i înva%$ îi face la 

fel de mult$ pl$cere ca rezultatul final – mersul de-a bu&ilea. Putem s$-i sprijinim eforturile 

neîntrerupându-l &i oferindu-i mingi &i juc$rii care se rostogolesc lent &i îl fac s$ înainteze; dac$ 

juc$ria se mi&c$ prea repede sau ajunge prea departe, copilul va renun%a, iar dac$ nu se mi&c$ 

nu îl va atrage deloc. Oferi%i-i juc$rii interesante, care s$ îl determine s$ le priveasc$, s$ le 

ating$, s$ le pip$ie &i s$ le asculte.  

Un mediu sigur "i natural 

 Atunci când copilul începe s$ mearg$ de-a bu&ilea – &i nu putem &ti când anume se va 

întâmpla acest lucru – cel mai important aspect este siguran%a mediului în care cre&te.  Trebuie  

s$ analiz$m foarte atent spa%iul, din punctul de vedere al copilului – camera lui, buc$t$ria, 

camera de zi &i orice loc pe care l-ar putea explora. Un p$rinte cu experien%$ va &ti ce s$ 

urm$reasc$, îns$ unul tân$r poate cere ajutorul unui prieten. Acesta va anticipa ce lucruri îl vor 

atrage pe cel mic &i va ajuta p$rintele s$ amenajeze un mediu sigur &i cât se poate de educativ 

pentru copilul care înva%$ s$ mearg$ de-a bu&ilea, s$ se ridice în picioare %inându-se de diverse 

obiecte &i s$ mearg$. 

 Nu uita%i c$ un mediu favorabil copilului se remarc$ mai mult prin ceea ce lipse&te, 

decât prin ceea ce face parte din el. Printre obiectele care inhib$  dezvoltarea fireasc$ a copilului  

se num$r$ p$tu%urile, leag$nele, centrele de activit$%i pentru s$rit, premerg$toarele, %arcurile 

pentru bebelu&i, biberoanele &i suzetele. 

 Bebelu&ul se simte în siguran%$ dac$ este purtat sau %inut în bra%e, îmbr$%i&at. Îns$ 

trebuie s$ îi d$m zilnic ocazia s$ î&i dezvolte abilit$%ile motrice &i de gândire – s$ exploreze 



vizual locul în care se afl$, s$ asculte, s$ exerseze, s$ doarm$ &i s$ se trezeasc$ atunci când 

dore&te, s$ mearg$ de-a bu&ilea, s$ se ridice în picioare, s$ se deplaseze %inându-se de mobil$ 

&i s$ mearg$ singur. Dac$ st$ pe burtic$ atunci când nu doarme, copilul î&i poate înt$ri mu&chii 

gâtului, pentru c$ va vrea s$ î&i ridice capul. La fel se va întâmpla &i cu mu&chii de la mâini &i 

picioare, pentru c$ va încerca s$ î&i ridice corpul &i s$ înainteze împingând cu picioarele (sau 

înapoi, cu bra%ele!). Aceste experien%e sunt foarte importante, dar trebuie s$ observa%i cu aten%ie 

copilul, ca s$ v$ da%i seama când este preg$tit s$ fie a&ezat pe spate sau pe burtic$, în 

s$pt$mânile în care nu poate înc$ s$ fac$ singur aceste lucruri. Copilul se poate întoarce singur 

în orice moment, nu trebuie s$ fi%i surprin&i! 

 Un mediu propice cre&terii copilului presupune prezen%a unor adul%i aten%i &i echilibra%i, 

sau a unor copii mai mari, &i a unui spa%iu interesant &i sigur în care sugarul s$ se odihneasc$, 

pe care s$ îl exploreze &i în care s$ î&i dezvolte abilit$%ile. 

 Mersul de-a bu"ilea, ridicarea "i statul în picioare, mersul independent 

 Fiecare copil are un „grafic” intern de dezvoltare fizic$, care îi indic$ exact momentul 

când poate s$ se ridice, s$ stea în picioare &i cât timp s$ exerseze în fiecare zi. 

Atunci când %inem copilul de mân$ ca s$ îl ajut$m s$ mearg$ înainte de momentul cel 

mai potrivit pentru el, îi suger$m subtil c$ nu suntem mul%umi%i de ritmul în care evolueaz$ &i 

de ceea ce poate s$ fac$, sau c$ vrem s$ se gr$beasc$. Astfel, copilul devine frustrat, pentru c$ 

încerc$rile sale nu au rezultatul dorit. E mai bine s$ a&tept$m, s$ îl urm$rim &i s$ ne bucur$m 

de felul în care cre&te, în ritmul s$u propriu. 

Dac$ este purtat în bra%e prea mult timp, copilul poate s$ devin$ dependent de adul%i 

pentru a-&i explora mediul, s$ se deplaseze &i s$ observe lumea. De asemenea, va fi nemul%umit 

de propriile eforturi. 

Premerg$toarele &i alte dispozitive care ajut$ copilul s$ mearg$ nu fac decât s$ îi 

încetineasc$ dezvoltarea. Îl fac s$ se mi&te atât de u&or încât uneori acesta pur &i simplu nu se 

mai str$duie&te s$ mearg$ singur când nu se afl$ în premerg$tor. De asemenea, copilul nu mai 

percepe corect nici „spa%iul”, nici propriul corp, sau nu în%elege exact ce rol au picioarele. Toate 

aceste lucruri trebuie înv$%ate din nou, ulterior. 

Urmeaz$ un fragment dintr-un ziar din San Francisco: 

 



PREMERG$TOARELE PENTRU BEBELU%I SUNT INTERZISE ÎN CRE%E 

 

Academia American! de Pediatrie a ajuns la concluzia c! premerg!toarele sunt 

periculoase "i nu ar trebui vândute sau distribuite în S.U.A. ... În 1991, 27 800 de copii cu 

vârsta mai mic! de 2 ani au fost interna#i la urgen#e din cauza accident!rilor cauzate de 

premerg!toare. Avertismentul a fost reconfirmat în 2001. 

Cel mai important lucru pe care îl putem oferi copilului este o bar$ joas$, prins$ în 

perete, sau o pies$ de mobilier stabil$, pentru ca el s$ se poat$ ridica în siguran%$ &i s$ poat$ 

„p$&i în lateral”. Un c$rucior masiv, cu un mâner vertical solid poate fi cel mai bun 

„premerg$tor”, cu ajutorul c$ruia copilul poate s$ încerce s$ mearg$ oricând dore&te. Este o 

mare bucurie s$ vezi cât$ încredere, cât echilibru &i ce postur$ are copilul, sau de cât$ 

îndr$zneal$ d$ dovad$, dac$ a fost l$sat s$ se dezvolte firesc, prin for%e proprii. 

 Un taburet solid, o mas$ joas$ sau canapeaua din camera de zi sunt ideale dac$ vrem s$ 

ajut$m copilul s$ „p$&easc$ în lateral” sau s$ mearg$ sprijinindu-se de diverse obiecte. Un 

c$rucior cu mâner vertical fix îi va da ocazia s$ se ridice &i s$ încerce s$ mearg$ ori de câte ori 

dore&te. Îns$ un adult va trebui s$ îl întoarc$ atunci când copilul ajunge la cap$t. La început, 

înc$rca%i c$ruciorul, pentru ca acesta s$ nu se mi&te, pân$ ce copilul se prinde de mâner &i înva%$ 

s$ se ridice &i s$ stea în picioare. Apoi, în func%ie de locul în care se afl$ copilul (pe podea sau 

pe iarb$), reduce%i înc$rc$tura treptat (noi am folosit pungi cu orez sau greut$%i înf$&urate într-

un prosop), pân$ ce c$ruciorul se gole&te.  

 Foarte distractive pentru copilul care abia a înv$%at s$ mearg$ sunt &i juc$riile care se 

împing sau se trag. Ele nu îl gr$besc, ci îi ofer$ ocazia s$ exerseze independent, la momentul 

cel mai potrivit, atât timp cât simte c$ este nevoie. 

Mersul independent &i înv$%area lui nu trebuie s$ fie o competi%ie, nici pentru copil, nici 

pentru p$rin%i. Faptul c$ merge mai devreme sau mai târziu nu înseamn$ c$ este mai inteligent 

sau mai pu%in inteligent decât al%ii.  

Dac$ i se ofer$ copilului tot sprijinul &i multe ocazii s$ se mi&te liber, dup$ cum s-a 

sugerat în cartea de fa%$, &i dac$ i se respect$ ritmul firesc &i eforturile pe care le depune, mersul 

va fi o bucurie &i se va produce la momentul potrivit pentru fiecare copil.!

 



SFÂR)ITUL PRMULUI AN:  

DEZVOLTARE UNIC" !I RESPECTUL DE SINE AL UNUI COPIL 

Fiecare copil are propriul s$u plan unic de dezvoltare. Mi&carea liber$ înseamn$ 
capacitatea de a-&i mi&ca corpul f$r$ niciun alt tip ajutor – precum premerg$toarele, 
balansoarele &i leag$nele – s$ se poat$ mi&ca conform abilit$%ilor aflate în curs de dezvoltare, 
înv$%ând treptat s$ se întind$ &i s$ apuce, s$ se rostogoleasc$, s$ mearg$ de-a bu&ilea, s$ stea în 
&ezut, s$ se ridice pân$ la pozi%ia de stat în picioare &i s$ mearg$ – toate de unul singur.  

La aceea&i vârst$ un copil î&i exerseaz$ coordonarea mân$-picior, altul se concentreaz$ 
s$ produc$ sunete, altul pe flot$ri sau pe încercarea de a-&i deplasa întregul corp. Un copil este 
interesat s$ stea în &ezut &i s$ m$nânce la mas$ undeva în timpul primului an, iar altul este 
mul%umit doar cu al$ptatul. Unui copil îi place s$ stea pe oli%$, în timp ce altul pur &i simplu nu 
este interesat. Cel mai bun lucru pe care îl putem face este s$ încuraj$m mi&carea liber$, s$ le 
oferim cel mai bun limbaj &i apoi s$ îi privim, s$ îi ascult$m, s$ îi respect$m, s$ le oferim &i s$ 
ne d$m la o parte. 

Exist$, cu siguran%$, o conexiune între reac%ia noastr$ fa%$ de încercarea de comunicare 
a unui copil, încerc$rile lui de a se mi&ca &i dezvoltarea unei bune autocunoa&teri &i a unui 
respect de sine solid. Câ%i dintre noi nu ne-am „iubi mai bine pe noi în&ine”, dac$ propriile 
noastre încerc$ri de auto-formare ar fi respectate de la începutul vie%ii?   

Primii doi ani din via#! sunt cei mai importan#i. 

Observa#ia dovede"te faptul c! bebelu"ii sunt dota#i cu puteri psihice speciale "i ne 
arat! noi c!i de a le scoate la lumin! – literalmente „educând prin comuniunea cu 
natura”. De aici începe calea cea nou!, în care nu profesorul este cel care îl înv!#! 
pe copil, ci copilul îl înv!#! pe profesor. 

— Maria Montessori 
 

Cum s! încuraj!m începutul unei bune autocunoa"teri  
În timpul preg$tirii mele ca Pedagog Montessori am petrecut o vreme observând 

copila&ii dintr-o clinic$ pentru copii mici cu probleme severe. Personalul era deosebit de 
capabil &i iubitor, îns$ dou$ evenimente mi s-au p$rut relevante în timp ce studiam dezvoltarea 
autocunoa&terii &i a respectului de sine la copil. Prima experien%$: o infirmier$ care se preg$tea 
s$ schimbe scutecul unui bebelu& de câteva luni. Îl %inea în bra%e &i îi vorbea cu afec%iune, iar 
el era foarte zâmbitor. L-a a&ezat pe o suprafa%$ moale, iar el era în continuare relaxat &i zâmbea 
la ea. Îndep$rtându-i scutecul &i vizibil dezgustat$, i-a spus: „Doamne, ce mizerie ai f$cut &i ce 
miros oribil!” Chipul copilului exprima surpriz$, confuzie &i triste%e. 

Cred c$ spunem des asta când schimb$m scutecul unui bebelu&, dar abia în acel moment 
mi-am dat seama c$, din perspectiva copilului, el nu avea cum s$ &tie c$ infirmiera se referea 
la scutec; din punctul lui de vedere, infirmiera se referea la el. Reac%ia ei i-a afectat imaginea 
de sine, &i nu în bine.  

Cealalt$ experien%$ a fost observarea a trei medici care st$teau în fa%a unui copil în p$tu% 
&i discutau cazul s$u. P$reau s$ existe trei opinii &i discutau detaliile pe îndelete aruncând câte 
o privire din când în când spre copil. Apoi o infirmier$ s-a apropiat de grup &i le-a amintit 
medicilor c$ ar trebui s$ îl includ$ pe copil în dezbaterea lor, nu s$ vorbeasc$ despre el în 



prezen%a lui f$r$ s$-l includ$ în conversa%ie. 

Era evident, din reac%ia medicilor, c$ aceasta era o practic$ normal$. Nu s-au sup$rat, 
dar imediat &i pu%in stânjeni%i s-au întors cu fa%a spre copil &i au vorbit cu el, chiar dac$ acesta 
avea doar câteva luni, ca &i cum era egalul lor &i i se cuvenea respectul de a participa la 
conversa%ie. Nu am uitat asta niciodat$ &i m-a ajutat de-a lungul anilor s$ încurajez dezvoltarea 
respectului de sine a unui copil incluzând, întotdeauna, în conversa%ie chiar &i pe cel mai mic 
copil.  

 Acordând aten%ie încerc$rilor de comunicare &i asigurând mi&carea liber$ într-un spa%iu 
limitat &i lipsit de pericole – în camera copilului sau într-o camer$ de zi adaptat$ pentru 
siguran%a copilului – vom ajuta copilul s$ î&i dezvolte încrederea în sine. 

 
Amenajarea casei pentru primirea nou-n!scutului   
În timp ce preg$ti%i camera copilului înainte de na&tere, întinde%i-v$ pe podea în 

mijlocul camerei &i privi%i în jur, în sus &i asculta%i. Va fi camera sigur$? Interesant$? 
Frumoas$? Lini&titoare? Va permite toat$ libertatea de mi&care posibil$? Datorit$ sim%ului 
puternic pentru ordine al copilului mic, este ideal dac$ în primul an camera poate r$mâne la 
fel. Astfel, este foarte important s$ v$ gândi%i temeinic la cum s$ aranja%i acest prim c$min. 

Într-o zi, în timp ce urm$ream activitatea plin$ de energie a unei pisicu%e noi în casa 
noastr$, nu m-am putut ab%ine s$ nu o compar cu nevoile &i curiozitatea unui bebelu&. Pisicu%a 
î&i testa propriile limite mi&cându-se absolut liber prin toat$ camera de zi, cercetând cu grij$ 
fiecare obiect &i c$utând cea mai bun$ cale de-a trece pe deasupra, pe dedesubtul &i în jurul 
acestuia. Aceasta mi-a amintit de momentele în care observam ni&te bebelu&i c$rora le era 
permis s$ se mi&te liber într-un spa%iu dinainte preg$tit. Imagina%i-v$ cum le-ar influen%a 
dezvoltarea normal$ a pisicu%elor ni&te obiecte precum p$tu%uri cu protec%ii, port-bebe, 
balansoare, premerg$toare &i suzete pentru pisici. M$ gândesc mereu cum s$ încuraj$m 
bebelu&ii s$ exploreze cu corpurile lor, s$ dezvolte gra%ie &i încredere în mi&care. Nou-n$scutul 
trebuie s$ exerseze foarte mult pentru dezvoltarea sa, iar noi îl putem ajuta oferindu-i cel mai 
natural &i mai încurajator spa%iu.   

Copilul &i-a exersat mu&chii &i a ascultat sunete înc$ din pântecul matern. Dup$ na&tere, 
el începe s$ î&i antreneze tot corpul înc$ din prima zi, înv$%ând treptat s$ se mi&te singur &i s$ 
exploreze cu fiecare abilitate senzorial$ &i locomotorie pe care o are la dispozi%ie. 

 Înf$&atul ar trebui evitat, dac$ nu sunt motive de natur$ fizic$ sau psihologic$. Dac$ ne 
punem în locul bebelu&ului încântat s$ se mi&te liber dup$ ce a sc$pat de captivitatea uterului, 
putem u&or s$ ne imagin$m cât de restrictiv, plictisitor &i frustrant poate fi înf$&atul. 

În primele luni, copilul va studia vizual casa &i fiecare camer$ în detaliu, &i va asculta 
fiecare voce &i fiecare sunet din preajma sa. Dup$ înt$rirea bra%elor &i picioarelor prin flot$ri, 
el î&i va îndrepta aten%ia c$tre diverse obiecte pe care s$ le cerceteze. Fiecare copil are ritmul 
s$u propriu de înv$%are a mersului de-a bu&ilea, ca s$ ajung$ la obiectele pe care le-a privit &i 
s$ poat$, în sfâr&it, s$ le %in$ în mân$. Aceast$ explorare vizual$, urmat$ de cea tactil$, este 
foarte important$ pentru multe aspecte ale dezvolt$rii umane. Dac$ îi oferim un p$tu% la nivelul 
podelei sau o saltea – ideal ar fi o saltea obi&nuit$ de o persoan$, a&ezat$ pe podea într-o camer$ 
complet sigur$, în loc de un p$tu% sau un %arc de joac$ cu bare – copilul va avea o imagine clar$ 
asupra obiectelor din jurul s$u &i libertatea s$ exploreze atunci când este preg$tit. Pe lâng$ 



faptul c$ încurajeaz$ dezvoltarea, acest aranjament ajut$ &i la prevenirea problemei frecvent 
întâlnite a plânsului cauzat de plictiseal$ sau epuizare. 

În procesul de amenajare a camerei, ne ajut$ dac$ o privim ca pe o camer$-%arc, cu 
porti%$ pentru copil în loc de u&$, &i dac$ examin$m fiecare col%i&or, fiecare cr$p$tur$ prin 
prisma interesului &i siguran%ei bebelu&ului. Chiar dac$ nou-n$scutul împarte camera cu p$rin%ii 
sau fra%ii, el poate beneficia de un spa%iu suficient de mare, sigur &i interesant de explorat. În 
cele din urm$, el va circula prin toat$ camera-%arc, dup$ care, treptat, va ajunge &i în celelalte 
înc$peri amenajate pentru siguran%a &i interesul s$u. Acestea sunt stadiile de început ale 
independen%ei, concentr$rii, mi&c$rii, stimei de sine, form$rii deciziilor &i ale unei dezvolt$ri 
echilibrate &i s$n$toase a trupului, min%ii &i spiritului. 

Îmbr!c!minte care s! sus#in! mi"carea liber! 
Dac$ vremea ne permite, este foarte important s$-i l$s$m copilului mâinile &i picioarele 

descoperite, astfel încât s$ poat$ face exerci%ii cu toate dege%elele, &i de la mâini, &i de la 
picioare. Este destul de normal ca mâinile &i picioarele bebelu&ului s$ fie pu%in mai reci decât 
restul corpului. Temperatura echilibrat$ a corpului este important$ – dar la fel este &i mi&carea 
liber$! Când încep s$ mearg$ de-a bu&ilea (ceea ce se poate întâmpla mult mai devreme decât 
ne-am putea a&tepta, atunci când spa%iul încurajeaz$ asta), copiii simt nevoia s$ î&i târasc$ 
genunchii. Îmi amintesc bine ziua în care am îmbr$cat-o pe fiica mea cea mare cu prima ei 
rochi%$ &i apoi am a&ezat-o pe podea. Tocmai înv$%a s$ mearg$ de-a bu&ilea &i poalele rochi%ei 
îi ajungeau sub genunchi, împiedicând-o cu totul s$ înainteze! Era, evident, frustrat$ &i 
nefericit$ din cauza acestei constrângeri &i ne-o ar$ta destul de zgomotos. P$rea s$ &tie c$ ea ar 
fi trebuit s$ î&i exerseze mersul de-a bu&ilea &i ceva îi împiedica activitatea ei important$. Ei 
bine, aceasta a fost ultima rochi%$ pentru o vreme, deoarece era mult mai important pentru ea 
s$ poat$ merge de-a bu&ilea, decât s$ le arate tuturor c$ e feti%$ pentru c$ poart$ rochi%$ în loc 
de mult mai practicii pantaloni! 

Ata"ament "i separare, preg!tirea pentru în#!rcare "i înv!#area la oli#! 
Cu cât este mai puternic ata&amentul dintre bebelu& &i p$rinte la începutul vie%ii, cu atât 

mai reu&ite vor fi etapele separ$rii de mai târziu. Al$ptarea la sân este un exemplu de ata&ament 
puternic. Rela%ia care se creeaz$ între mam$ &i bebelu& în momentele al$pt$rii este extrem de 
important$ pentru copil, ea devenind un standard pentru rela%iile viitoare. 

Gândi%i-v$ la exemplul raporturilor intime. Cum v-a%i sim%i dac$ so%ul sau so%ia 
dumneavoastr$ ar scrie mesaje unui prieten, ar vorbi la telefon, ar citi sau s-ar uita la televizor 
în timp ce face%i dragoste? Al$ptarea sau %inutul în bra%e a copilului în timpul hr$nirii cu 
biberon, dac$ acesta este necesar, îl înva%$ esen%ialul despre rela%ia intim$ dintre dou$ persoane. 

Gândi%i-v$ la mesajul de iubire pe care mama îl transmite copilului când îi ofer$ integral 
aten%ia, contactul vizual, zâmbetele &i cântecele ei. Mesajul este foarte diferit dac$ bebelu&ul 
este hr$nit în timp ce adultul se concentreaz$ la orice altceva. Aceast$ prim$ perioad$ în care 
putem crea o rela%ie s$n$toas$ va trece destul de repede &i merit$ toat$ aten%ia pe care i-o putem 
acorda. 

Referitor la efectele psihologice ale al$pt$rii la sân, trebuie s$ lu$m în considerare &i 
al$ptarea ca r$spuns la tr$irile negative ale copilului – epuizare, durere sau frustrare. În aceste 
situa%ii trebuie s$-i oferim copilului mângâiere &i iubire, dar e bine s$-l hr$nim doar atunci când 
are nevoie de mâncare. Aceasta ajut$ copilul s$ r$mân$ în contact cu propriile sale nevoi 
naturale &i s$n$toase de hran$, devenind un adult care m$nânc$ pentru a se hr$ni &i nu din 



necesit$%i emo%ionale. 

Înv$%area la oli%$ poate fi preg$tit$, de asemenea, de la început. Bebelu&ul exploreaz$ 
mai întâi vizual lumea sa, astfel încât este bine s$ avem în camer$ de la bun început, &i oli%a pe 
care o va folosi copilul, &i chiar s$ îl a&ez$m pe ea complet îmbr$cat, doar un minut sau dou$, 
pentru a se obi&nui cu aceast$ senza%ie. Trebuie, totodat$, s$ vad$ &i pe al%ii folosind toaleta, 
a&a cum îi vede vorbind, mergând, mâncând sau râzând în via%a de zi cu zi. !i, ca s$ dezvolte 
o atitudine s$n$toas$ fa%$ de a&a-numitele „p$r%i intime” ale corpului, aceste zone ar trebui 
tratate (cu grij$ &i cu sensibilitate) în timpul b$ii exact în acela&i fel ca toate celelalte p$r%i ale 
corpului s$u. 

În comunit$%ile de copii mici, cei care poart$ chilo%ei de bumbac înva%$, de obicei, s$ 
mearg$ la oli%$ în aceea&i perioad$ în care înva%$ s$ stea în picioare &i s$ mearg$. Pedagogul 
Montessori care lucreaz$ în comunit$%ile de copii mici %ine o eviden%$ atent$ a momentelor în 
care copila&ul urineaz$, dup$ care, pur &i simplu, ofer$ oli%a în aceste momente predictibile – 
f$r$ niciun fel de constrângere. P$rin%ii pot face acela&i lucru. Copiilor le place s$ înve%e s$ se 
a&eze pe un sc$unel lâng$ oli%$, s$ dea jos chilo%eii &i s$ foloseasc$ apoi oli%a, a&a cum le place 
s$ înve%e s$ imite toate celelalte activit$%i care au loc în jurul lor. 

Primul an de via%$ este marcat de un uimitor progres spre autonomie. Mai întâi 
bebelu&ul p$r$se&te siguran%a uterului – pentru c$ e timpul s$ se poat$ mi&ca &i cre&te ca un 
organism de sine-st$t$tor. Apoi înva%$ s$ mearg$ de-a bu&ilea, s$ se ridice, s$ stea în picioare 
&i s$ mearg$. El absoarbe un volum uria& de limbaj, care va fi folosit mai târziu, &i exerseaz$ 
în continuu emiterea de sunete cu gura &i corzile vocale. În%$rcarea &i înv$%area la oli%$ pot fi 
tranzi%ii naturale &i pl$cute, dac$ preg$tirea lor începe când copilul este foarte mic.  

E nevoie de observa%ie atent$ &i în%elepciune din partea p$rin%ilor ca ace&tia s$ surprind$ 
momentele când copilul face noi pa&i spre independen%$, în%$rcare &i înv$%are la oli%$ – iar 
sus%inerea &i încurajarea din partea adultului sunt cele mai eficiente ajutoare pentru acest 
progres vital. Trebuie s$ fim al$turi de copil atunci când este cu adev$rat nevoie de noi, dar s$ 
înv$%$m s$ facem pasul înapoi, atunci când nu este. 
Limbajul semnelor "i Comunicarea Elimin!rii (CE) 

Acestea sunt dou$ mi&c$ri a c$ror popularitate este în cre&tere în occident. Cât timp 
limbajul semnelor se bazeaz$ pe semne reale, general acceptate &i înso%ite de limbajul vorbit, 
credem c$ acesta are multe de oferit. De exemplu, chiar &i un copil foarte mic poate înv$%a 
semnul pentru „hr$nire” f$cut cu mâna, pentru a-&i anun%a mama c$ ar dori s$ fie al$ptat. Acesta 
previne plânsul cauzat de foame care ar putea fi interpretat gre&it. C$l$torind prin toat$ Asia, 
am observat c$ p$rin%ii care tr$iesc într-o atmosfer$ mai tradi%ional$ &i mai pu%in afectat$ de 
frenezia modern$, î&i dau seama foarte u&or când copilul dore&te s$-&i fac$ nevoile. Este evident 
c$ oamenii au capacitatea de a observa aceste func%ii ale corpului mai devreme decât se credea. 
Limbajul semnelor la bebelu&i &i CE sunt mi&c$ri ce merit$ studiate pe m$sur$ ce ne str$duim 
s$ afl$m mai multe despre încurajarea poten%ialului uman în etapele timpurii ale vie%ii. 

Materiale care ajut! cre"terea "i dezvoltarea optim! în primul an 
Oamenii din jur sunt cele mai importante „materiale”. Indiferent cât de bine amenaj$m 

spa%iul, copilul va face ceea ce facem &i nu ceea ce spunem noi.  
„Materialele” non-umane folositoare în primul an includ p$turica topponcino pentru 

transportarea &i %inerea în bra%e a nou-n$scutului, juc$riile tip carusel, îmbr$c$minte, tipul 



corect de suzet$, oli%a &i salteaua de podea. Juc$riile potrivite perioadei de cre&tere încurajeaz$, 
de asemenea, dezvoltarea. De exemplu, un copil care abia înva%$ s$ mearg$ de-a bu&ilea &i are 
nevoie de stimuli pentru a se deplasa mai departe poate fi ajutat prin folosirea unei juc$rii care 
se rostogole&te sau a unei mingi care se mi&c$ doar pu%in când este împins$. 

O m$su%$ &i un sc$unel instalate în camer$ asigur$, în primul an, un spa%iu familiar 
pentru copilul care vrea s$ încerce s$ se hr$neasc$ singur cu o lingur$ &i un castronel – iar 
aceste prime tentative au loc mai devreme decât ne-am fi gândit. Dac$ face parte din cultura 
local$, este pl$cut s$ fie &i un mic vas cu flori pe m$su%$, mai ales la aceste prime mese speciale, 
&i chiar un &ervet-suport frumos decorat pentru tacâmurile copilului – farfurie sau castronel, 
can$ sau pahar, lingur$ sau furculi%$ – pe care pân$ la urm$ el va fi capabil s$ le foloseasc$ 
pentru a-&i aranja locul la mas$. 

Copiilor le place s$ stea a&eza%i pe o b$ncu%$ de lemn, lâng$ oli%$, ca s$-&i dea jos 
chilo%eii de bumbac. Pot începe s$ exerseze asta la scurt$ vreme dup$ ce înva%$ s$ mearg$. Tot 
astfel, lâng$ u&a de la intrare putem pune un mic taburet sau un sc$unel pe care s$ se a&eze 
copilul, s$-&i scoat$ ghetele sau pantofii. Nu ar trebui s$ existe nicio presiune, nicio recompens$ 
sau pedeaps$, niciun adult care s$ decid$ când anume ar trebui copilul s$ înve%e s$ se hr$neasc$ 
singur sau s$ foloseasc$ oli%a. În aceste etape de dezvoltare natural$, spa%iul este preg$tit iar 
copilul este liber s$ exploreze &i s$ imite. Pe m$sur$ ce interac%ioneaz$ cu mediul, copilul mic 
î&i dezvolt$ încrederea în sine, baza respectului de sine. El înva%$ s$ interac%ioneze cu lumea, 
s$ ating$ &i s$ apuce, prin efortul s$u propriu, acele obiecte la care &i-a dorit s$ ajung$. Cu 
sus%inerea iubitoare a adul%ilor &i a copiilor mai mari, dezvoltându-se într-un mediu care 
r$spunde nevoilor sale în schimbare, copilul va înv$%a c$ este în stare, c$ alegerile sale sunt 
în%elepte &i c$ este într-adev$r un om de calitate. 

Iubire necondi#ionat! 
Cei mai mul%i dintre noi &tiu c$ este vital s$ oferim unui copil „iubire necondi%ionat$” 

(cu to%ii ne dorim aceasta), dar ce înseamn$ ea, de fapt, &i când apare în via%a unei persoane? 
Exist$ o zical$ care ne poate ajuta s$-i în%elegem implica%iile la aceast$ vârst$ „Iubirea nu e un 
sentiment, e o ac%iune”. De&i iubire este un termen excesiv utilizat &i derutant în limba englez$, 
voi încerca s$ descriu ceea ce semnific$ el în contextul temei noastre. 

S$ iubim un copil înseamn$ s$-l accept$m, în fiecare moment, a&a cum este, &i s$ nu 
încerc$m s$ îi gr$bim dezvoltarea limbajului sau a locomo%iei. Aceasta înseamn$ c$, atunci 
când un copil abia începe s$ mearg$ de-a bu&ilea, nu îl împingem de picioru&e ca s$ înainteze 
„cu ajutorul nostru”. Înseamn$ c$, atunci când el încearc$ s$ se ridice în picioare %inându-se de 
un scaun masiv, s$ se mi&te dintr-o parte în alta sau s$ î&i croiasc$ drum prin camera de zi 
%inându-se de mobil$, noi nu îl lu$m de mânu%e &i îl plimb$m f$r$ alt sprijin. Îl accept$m, îi 
respect$m ritmul propriu de dezvoltare &i îl iubim exact a&a cum este. 

De-a lungul anilor în care copilul cre&te, p$rintele va încerca s$ creeze un echilibru între 
a-l ajuta s$ devin$ mai bun la ceva (poate la temele pentru &coal$) &i a-l iubi &i accepta a&a cum 
este el. Este important s$ v$ pune%i întotdeauna în locul copilului &i s$ v$ gândi%i la cum v-a%i 
sim%i, cât de mult$ încurajare spre mai bine v-a%i dori sau nu &i cât de mult a%i prefera s$ fi%i 
acceptat/$ a&a cum sunte%i, f$r$ nicio schimbare sau îmbun$t$%ire. Toate acestea încep acum, 
în primele luni de via%$. 

 
 



Sfâr"itul primului an 
Odat! pus! aceast! funda#ie, dezvoltarea viitoare a copiilor se realizeaz! mai u"or. 

Ace"ti copii au o imagine de sine pozitiv! "i au încredere c! lumea este un loc minunat. Ei au 
încredere în ei în"i"i "i în abilit!#ile lor de a func#iona în aceast! lume. 

—Judi Orion, Pedagog  Montessori !i formator de pedagog 
 

PARTEA A DOUA, DE LA UN AN LA TREI ANI 

 

1 – 3 ANI:  

PREOCUPAREA COPILULUI  PENTRU SINE, PENTRU CEILAL#I )I PENTRU 

MEDIUL ÎN CARE TR(IE)TE 

Toate activit!#ile care #in de îngrijirea propriei persoane sau a mediului în care 
tr!ie"te copilul, cum ar fi îmbr!catul, g!titul, a"ezatul mesei, "tersul pe jos, strânsul 
mesei, "tersul prafului etc. sunt activit!#i care fac parte din ceea ce Dr. Montessori 
nume"te „via#a practic!”, "i sunt tocmai acele activit!#i pe care adul#ii le agreeaz! 

cel mai pu#in. Copiii îns!, între unu "i patru ani, îndr!gesc foarte mult aceste sarcini 
"i sunt încânta#i dac! li se solicit! s! ia parte la ele. 

—Silvana Montanaro 
 

 Implicarea în via#a de zi cu zi a familiei 

 Oamenii de toate vârstele î&i doresc s$ comunice cu ceilal%i, s$ se autodep$&easc$, s$ 

fac$ lucruri importante &i s$ contribuie la evolu%ia societ$%ii. Aceasta este partea cea mai 

frumoas$ a firii umane. Aceast$ dorin%$ se manifest$ mai ales în perioada în care copilul, care 

pân$ atunci a observat doar cum în jurul lui se desf$&oar$ diverse activit$%i, poate în sfâr&it s$ 

stea în picioare, s$ mearg$, s$ î&i foloseasc$ mâinile &i s$ se implice &i el. 

 Dac$ activitatea la care particip$ copilul face parte din via%a de zi cu zi a familiei – spal$ 

fructe &i legume, a&az$ sau strânge masa, spal$ vasele, ud$ florile sau gr$dina, sorteaz$, 

împ$ture&te sau pune la loc hainele sp$late, m$tur$, ajut$ în gr$din$ sau orice altceva – acesta 

va înv$%a s$ se auto-controleze &i î&i va crea o imagine s$n$toas$ despre propria persoan$. 

Aceast$ implicare în via%a de familie, cunoscut$ sub denumirea de „via#! practic!” în &colile 

Montessori, este considerat$ modalitatea cea mai eficient$ prin care copilul î&i dezvolt$ puterea 

de concentrare &i se simte fericit. Permi%ându-i s$ se implice în via%a familiei, pe care el o vede 

desf$&urându-se în jurul lui, d$m dovad$ de respect pentru copil &i de încredere în el. Îl ajut$m 

s$ se simt$ important, în ochii lui &i ai celor din jur. Copilul simte c$ ceilal%i au  nevoie de el. 

 Putem s$ în%elegem mai bine dac$ ne gândim la urm$toarea situa%ie: avem doi musafiri 

la cin$, dintre care pe unul îl servim tot timpul &i îi îndeplinim toate dorin%ele, iar pe cel$lalt îl 

primim în buc$t$rie, g$te&te masa cu noi, vorbim &i râdem împreun$. În primul caz, musafirul 



este %inut la distan%$, iar rela%ia este una oficial$. În cel de-al doilea, el este invitat s$ fac$ parte 

din via%a noastr$, iar rela%ia este una intim$ – o prietenie adev$rat$.  

 Mereu li s-au dat copiilor juc$rii cu care s$ se joace de-a g$titul sau de-a cur$%enia, 

p$pu&i pe care s$ le îmbrace &i de care s$ aib$ grij$, &i a&a mai departe. De ce? Probabil pentru 

c$ p$rin%ii au observat &i observ$ în continuare c$ cei mici vor s$ fac$ &i ei ceea ce v$d c$ fac 

adul%ii, iar ace&tia cred c$ obiectele adev$rate sunt prea periculoase. Una dintre cele mai 

importante idei introduse în educa%ie de dr. Montessori a fost tocmai folosirea în lucrul cu copiii 

a obiectelor reale, dar de dimensiuni potrivite lor. În acest caz, copiii nu trebuie s$ se prefac$, 

ci pot desf$&ura o activitate autentic$. Copilul va prefera cu siguran%$ s$ &tearg$ praful de pe 

un raft adev$rat, cu un p$m$tuf mai mic, dar adev$rat, s$ strâng$ &i el hainele murdare &i s$ le 

împ$tureasc$ pe cele curate sau s$ participe la prepararea meselor, decât s$ mimeze toate aceste 

activit$%i, cu juc$rii. 

 Tipuri de activit!#i practice 

 Principalele domenii ale „vie%ii practice” sunt: 

 Grija pentru sine: se îmbrac$, se spal$ pe din%i, g$te&te, î&i cur$%$ înc$l%$mintea &.a. 

 Gratie si curtoazie: delicate%ea, polite%ea !i grija fa%" de ceilal%i: ofer$ hran$, spune 

„te rog” &i „mul%umesc” &i face alte lucruri specifice culturii din care face parte, adaptate vârstei 

sale foarte mici. 

 Grija pentru mediul în care tr"ie!te: &terge praful, m$tur$, spal$, lucreaz$ în gr$din$, 

cur$%$ z$pada cu lopata, strânge frunze cu grebla &.a.  

 Mi!carea: î&i dezvolt$ mi&c$rile de baz$ prin explica%ii &i demonstra%ii, duce taburete 

&i scaune, merge pe o plac$ de echilibru, se ca%$r$, alearg$ etc. 

 Hrana: participarea la prepararea hranei reprezint$ o îmbinare a celor de mai sus (grija 

pentru sine &i pentru ceilal%i, delicate%ea &i polite%ea, grija pentru mediu, mi&carea). 

 Mediul de lucru "i concentrarea 

. . . îns! "tiu c! nu lucrurile aduc fericirea. E"ti fericit dac! munce"ti "i dac! e"ti 

mândru de munca ta.  

      -Gandhi  

 Unul din cele mai importante lucruri înv!#ate în primii trei ani de via#! este 

independen#a; în primii ani de via#! copiii deprind anumite abilit!#i, care reprezint! baza 

independen#ei lor func#ionale. Înva#! s! m!nânce singuri, s! se dezbrace, apoi s! se îmbrace 

"i s! fac! baie singuri. Odat! cu dobândirea deprinderilor motrice "i cu perfec#ionarea lor, 

copiii dobândesc abilit!#i de baz! care le permit s! se îngrijeasc! singuri. Dobândirea 



independen#ei func#ionale le ofer! demnitate personal! "i posibilitatea de a-"i ocupa locul în 

societate, con"tien#i fiind c! sunt la fel de capabili ca to#i ceilal#i. 

         —Judi Orion 

  

 Concentrarea are un efect calmant foarte puternic asupra copilului. Nu este vorba îns$ 

de concentrare pasiv$, neparticipativ$, cum ar fi, spre exemplu, privitul la televizor. Activitatea 

trebuie s$ fie controlat$ de copil, pentru ca el s$ o poat$ repeta ori de câte ori este necesar &i 

trebuie s$ îi implice atât corpul, cât &i mintea. Nivelul de concentrare necesar desf$&ur$rii 

activit$%ilor este mai important decât activit$%ile în sine. Concentrarea poate s$ apar$ în timp 

ce copilul sap$ în nisip, spal$ morcovi, în&ir$ m$rgele, deseneaz$ cu creioane colorate, face un 

puzzle sau lustruie&te oglinda; nu se &tie sigur când apar st$rile de concentrare, dar trebuie s$ 

le recunoa&tem, pentru a le încuraja. 

 Un educator Montessori pentru grupa 0-3 ani pred$ lec%ii bine planificate, logice &i 

clare; creeaz$ un mediu care favorizeaz$ activit$%ile concrete &i este mereu atent s$ vad$ când 

un copil începe s$ se concentreze. Când acest lucru se întâmpl$, el încearc$ s$ elimine factorii 

perturbatori, pentru c$ în%elege cât de important$ este experien%a respectiv$ pentru echilibrul &i 

fericirea copilului. 

 O m$su%$ aflat$ mereu la îndemâna copilului, curat$ &i preg$tit$ special pentru 

activit$%i, îl poate ajuta s$ se concentreze asupra activit$%ii &i s$ nu renun%e pân$ ce nu a 

terminat. Fire&te, dac$ lucrurile nu sunt strânse la sfâr&it, m$su%a nu va fi preg$tit$ pentru 

activitatea urm$toare. Un &or%ule%, spre exemplu, folosit la g$tit, cur$%enie, lucru cu lemnul, 

gr$din$rit etc, poate uneori s$ ajute copilul s$ se concentreze, deoarece pentru el &or%ule%ul  

înseamn$ începutul sau sfâr&itul unei activit$%i. De asemenea, face activitatea s$ par$ mai 

important$ în ochii copilului. Atunci când copilul crede c$ ceea ce face este important pentru 

familie, va crede c$ &i el este important. !or%ule%ul trebuie confec%ionat în a&a fel încât copilul 

s$ &i-l poat$ pune &i lega singur, ca s$ poat$ lucra oricând dore&te. Ag$%at într-un cuier pe perete, 

îi va fi mereu la îndemân$. 

 Materialele folosite 

 De câte ori este posibil &i nu este periculos, îi oferim copilului la gr$dini%$ obiecte 

frumoase, fragile. Ca s$ ar$t$m respect fa%$ de copil, îi d$m &i lui acelea&i lucruri pe care le 

folose&te &i restul familiei – vase de ceramic$, sticl$, metal, ustensile adev$rate. Stima de sine 

a copilului cre&te foarte mult atunci când îi d$m voie s$ foloseasc$ lucrurile noastre, în loc s$ 

îi d$m unele de plastic. De asemenea, copilul respect$ mai mult &i are mai mult$ grij$ de 

obiecte, atunci când sunt frumoase &i fragile. 



 Profesorii, copiii mai mari &i p$rin%ii pot lucra împreun$ ca s$ confec%ioneze unele 

obiecte; ar putea, spre exemplu, s$ croiasc$ &i s$ tiveasc$ &or%ule%ele sau cârpele pentru praf. 

Mai demult, la începutul carierei mele de profesor, când via%a avea un alt ritm, &or%ule%ele, 

&erve%elele de pânz$, cârpele de lustruit erau brodate. În cadrul programului de preg$tire pentru 

asisten%i Montessori, cursan%ii fac înc$ acest lucru – adaug$ mici detalii personale la lucrurile 

pe care le confec%ioneaz$ pentru sugari &i copii mici. De dragul trecutului, %in înc$ ni&te 

&erve%ele de pânz$ &i trusa de cusut pe un raft lâng$ sob$ &i le tivesc când am timp, în zilele 

pl$cute de iarn$.  

 De multe ori, acas$ trebuie s$ ne gândim foarte bine cum s$ aranj$m obiectele pe care 

le folosesc copiii în activit$%ile lor practice. Dac$, spre exemplu, p$rintele lucreaz$ cu lemnul, 

sau este gr$dinar, poate s$ %in$ câteva unelte de calitate, dar de dimensiuni potrivite pentru 

copii, într-un loc special, unde copilul ajunge u&or, lâng$ propriile lui unelte. P$rintele poate 

s$ îi arate cum s$ foloseasc$ uneltele odat$ cu el &i apoi, la încheierea activit$%ii, cum s$ le 

cure%e &i s$ le pun$ la loc. Putem proceda la fel cu ustensilele pentru cur$%enie, g$tit, cu a&ezatul 

mesei sau orice alt$ activitate. Putem s$ modific$m uneltele pe care le folosim noi sau s$ 

cump$r$m altele potrivite – un &or%ule% mic, g$le%i de metal, stropitori, ustensile de buc$t$rie 

mai mici etc. Pentru copil, doar câteva minute de activit$%i cu p$rin%ii pe zi, activit$%i „de 

oameni mari”, pot fi foarte benefice &i pot schimba modul în care acesta comunic$ &i 

convie%uie&te cu adul%ii. 

 Dezbr!catul "i îmbr!catul 

 Dezbr$catul este mai u&or decât îmbr$catul &i, spre nedumerirea p$rin%ilor, uneori se 

înva%$ înainte. De asemenea, copiii înva%$ mai întâi s! scoat! haine din sertar sau s! le dea jos 

de pe umera&! Repeti%ia este foarte important$ pentru cel care înva%$: prin urmare, odat$ ce 

reu&e&te s$ se încal%e cu &osetele, copilul se va desc$l%a &i se va înc$l%a din nou, de multe ori. 

Unui adult i se poate p$rea frustrant, îns$ aceast$ etap$ trece repede. Copilul, dup$ ce îi observ$ 

pe ceilal%i membri ai familiei, va înv$%a, spre exemplu, s$ duc$ hainele sp$late la locul lor, sau 

s$ î&i pun$ pijamaua &i haina pe umera&e &i cuiere nu foarte înalte. Pentru ca cel mic s$ capete 

aceste deprinderi, hainele trebuie s$ fie u&or de dezbr$cat &i de îmbr$cat. Trebuie s$ %inem cont 

de acest aspect atunci când cump$r$m orice fel de îmbr$c$minte pentru copii mici, fie c$ este 

vorba de pantofi, pijamale sau paltona&e.  

 Copilul vrea s$ simt$ c$ eforturile sale de a-&i alege hainele &i de a se îmbr$ca singur 

dau rezultate. P$rin%ii îl pot ajuta dac$ îi pun la îndemân$ doar dou$ seturi de haine, &i îl las$ 

s$ î&i aleag$ dintre ele %inuta diminea%a. Pentru început, atât este suficient. În cele din urm$, 

copilul va putea s$ aleag$ tot ce are nevoie, din sertare, de pe umera&e sau de pe rafturi. 



 

 Un loc pentru fiecare lucru "i fiecare lucru la locul lui 

 

 Teoretic, atunci când apar juc$rii sau unelte noi, membrii familiei hot$r$sc care anume 

le va fi locul în cas$. To%i arti&tii, buc$tarii sau mecanicii auto &tiu cât de important este s$ î&i 

g$seasc$ uneltele potrivite în momentul când au nevoie de ele. La fel sunt &i copiii, iar la vârsta 

lor sim%ul ordinii este mult mai dezvoltat decât al nostru, pentru c$ prin ordine ei î&i definesc 

propria persoan$, precum &i modul în care în%eleg lumea. 

 La noi acas$, mult timp le-am tot explicat musafirilor unde anume era vesela, pentru c$ 

o %ineam pe rafturile cele mai de jos, la îndemâna copiilor. Bineîn%eles c$ la produsele de 

cur$%enie periculoase copiii nu aveau acces. Restul obiectelor din cas$ le %ineam îns$ în locuri 

unde ei &i prietenii lor puteau ajunge.   

Scopul urm!rit de copil 

 

 Motivele pentru care un copil desf$&oar$ o anumit$ activitate sunt altele decât motivele 

unui adult. De obicei, adul%ii încearc$ s$ îndeplineasc$ o sarcin$ cât mai rapid &i mai eficient. 

Pe de alt$ parte, copilul încearc$ s$ înve%e s$ fac$ lucrul respectiv, &i s$ exerseze pentru a se 

perfec%iona. Poate s$ cure%e masa ore întregi, îns$ doar când simte el nevoia. Poate s$ m$ture 

podeaua în fiecare diminea%$ timp de dou$ s$pt$mâni &i apoi s$ nu mai m$ture o lun$ – pentru 

c$ va fi ocupat cu înv$%area altei activit$%i. Dac$ vrem s$ repete în fiecare zi fiecare activitate 

înv$%at$, copilul nu va mai avea timp nici s$ doarm$. Scopul lui nu este s$ fac$ cur$%enie în 

toat$ casa, ci s$ î&i dezvolte abilit$%ile, s$ î&i construiasc$ personalitatea.  

Activit$%ile copilului sunt importante din punct de vedere fizic, emo%ional &i mental. 

Prin aceste activit$%i, copilul înva%$ s$ fie independent. Responsabilitatea &i capacitatea de a 

alege inteligent, la orice vârst$, nu pot exista f$r$ o gândire independent$ &i f$r$ posibilitatea 

de a ac%iona independent. Copilul înva%$ s$ se concentreze, s$ î&i controleze mu&chii, s$ î&i 

canalizeze aten%ia, s$ analizeze logic etapele unei activit$%i &i s$ o duc$ pân$ la cap$t. 

Tocmai datorit$ relevan%ei activit$%ilor practice pe care le desf$&oar$, copiii din 

gr$dini%ele &i &colile Montessori pot s$ se concentreze, s$ ia decizii inteligente &i se descurc$ 

foarte bine când încep s$ studieze matematica, limbile str$ine, arta sau &tiin%ele. Pe lâng$ 

asigurarea acestui punct de plecare pentru o dezvoltate optim$ în viitor, scopul activit$%ilor 

practice în care sunt implica%i copiii este satisfac%ia lor interioar$. 



Dup$ o serie de activit$%i reu&ite în familie, copilul va fi calm &i mul%umit de sine &i, 

datorit$ acestui echilibru interior, va sim%i afec%iune pentru mediul în care tr$ie&te &i pentru cei 

din jurul s$u. 

 Nevoile p!rin#ilor 

 

 Nu trebuie s$ ave%i impresia c$ ideile prezentate în aceast$ carte – sau vreuna dintre ele 

în mod deosebit – trebuie aplicate tot timpul. Cu to%ii suntem oameni, iar p$rin%ii din ziua de 

azi sunt supu&i unor presiuni mari. Pu%ini avem familia în apropiere, sau un grup de prieteni 

care s$ lase totul doar ca s$ ne ajute cu copiii. P$rintele nu are mereu timpul necesar ca s$ 

implice copilul în tot ceea ce face el. Nu trebuie s$ ne sim%im vinova%i din aceast$ cauz$. Putem 

fi îng$duitori cu noi în&ine, îns$ este necesar s$ ne organiz$m timpul astfel încât s$ existe 

perioade în care s$ desf$&ur$m activit$%i cu copiii, perioade de care s$ ne bucur$m cu adev$rat. 

Un avantaj al acestei c$r%i este c$ ideile prezentate în ea pot fi împ$rt$&ite vecinilor, familiei &i 

prietenilor. Astfel, se poate crea o „re%ea” de persoane care, împreun$, le pot pune în practic$.  

 La început, este posibil s$ nu înregistr$m progrese mari, deoarece trebuie întâi s$ 

înv$%$m cum s$ „urm$m exemplul copilului”. Este bine s$ începem cu un singur lucru, de 

exemplu a&ezatul &erve%elelor pe mas$, &i s$ ad$ug$m treptat alte activit$%i la care copilul poate 

s$ participe &i  pe care, încetul cu încetul, le va face singur. Repetând activit$%ile, vom începe 

s$ înv$%$m de la copil cum s$ ne implic$m total, mental, fizic &i spiritual, în ceea ce facem &i 

cum s$ ne bucur$m de via%$ în fiecare clip$. Astfel, copilul este cel care îl înva%$ pe adult. 

Nevoile adultului sunt satisf$cute în acela&i timp cu ale copilului. 

! Iat$ ce mi-a spus acum câ%iva ani o alt$ bunic$: „Dac$!a& fi &tiut c$ s$ fii bunic e cu 

mult mai u&or decât s$ fii p$rinte, m-a& fi f$cut bunic$ mai întâi!” 

  

Copilul nu se poate dezvolta decât prin experien#ele 

 tr!ite în mediul lui de via#!. Numim aceste experien#e „activitate.” 

—Maria Montessori 

 

 Activit!#ile pe care adul#ii "i copiii le pot face împreun! 

 

 Activit$%ile practice sunt ocazii pre%ioase ca adul%ii &i copiii s$ î&i petreac$ timpul  

împreun$. De multe ori, ca p$rin%i, ne dorim s$ st$m mai mult cu copiii &i, în acela&i timp, s$ 

facem lucruri practice, tradi%ionale, fie c$ e vorba de ceva artistic sau de ceva ce %ine de 

gospod$rie. Aceste activit$%i necesit$ timp &i ne relaxeaz$. Cei mai mul%i dintre noi avem un 



anumit talent, pe care îl putem împ$rt$&i cu ceilal%i sau pe care vrem s$ îl cultiv$m – g$titul, 

gr$din$ritul, cusutul, lucrul cu lemnul, muzica &.a. Este foarte bine dac$ petrecem chiar &i 

numai o jum$tate de or$ pe s$pt$mân$ cu copilul în acest fel.  Aceast$!colaborare poate fi foarte 

benefic$ pentru noi, pentru copiii no&tri, dar &i pentru rela%ia care se dezvolt$ între noi.  

 Un educator Montessori pentru grupa 0 – 3 ani &tie foarte bine s$ observe copiii, în ce 

activitate s$ îi implice &i când anume. În cadrul programelor de preg$tire, pe lâng$ cele cinci 

luni de cursuri teoretice, se efectueaz$ 250 de ore de observare. Observarea reprezint$ o 

experien%$ deosebit$, care ne înva%$ foarte multe lucruri despre copii. De cele mai multe ori, 

p$rin%ii sunt prea ocupa%i ca s$ fac$ sesiuni de observare acas$. În primul rând, trebuie ca ei s$ 

realizeze cât de important este acest lucru pentru a-&i cunoa&te &i în%elege copilul. Iar dac$ î&i 

fac &i timp s$ observe ce face acesta, m$car câteva minute în fiecare zi, beneficiile sunt foarte 

mari.  

 Este o adev$rat$ pl$cere s$ stai pur &i simplu &i s$ observi, neavând altceva de f$cut. 

Nimic nu ajut$ mai mult un p$rinte s$ cunoasc$ personalitatea unic$ a copilului s$u. 

!

! Cum încearc! cel mic s! descopere regulile de convie#uire social! 

 

 Atunci când copilul încearc$ s$ vad$ care sunt limitele &i regulile pe care trebuie s$ le 

respecte, se spune de obicei c$ el ne „testeaz$”. Termenul are îns$ o conota%ie negativ$. 

Comportându-se astfel, copilul nu încearc$ decât s$ afle care sunt regulile &i cum trebuie s$ se 

comporte în rela%ia cu familia &i cu grupul social din care face parte. 

 Iat$ un exemplu referitor la ce înseamn$ cuvântul Nu. Îmi amintesc un incident care a 

avut loc la noi acas$, între o prieten$ &i feti%a ei de doi ani, Julia. Feti%a se urcase pe scaunul de 

la pian &i voia s$ ajung$ la un bust al lui Mozart a&ezat pe pian. Abia ajungea la el. A întins 

mâna &i s-a uitat întreb$toare la mama ei, urm$rindu-i evident reac%ia. Mama i-a spus: „Nu, nu 

pune mâna pe el!” Julia s-a oprit, a l$sat mâna în jos, a a&teptat câteva secunde, dup$ care a 

întins din nou mâna spre Mozart. Mama i-a spus din nou „Nu!”, pu%in mai tare. Feti%a a întins 

din nou mâna &i s-a uitat la mama ei. La fel s-a întâmplat de mai multe ori, f$r$ vreun rezultat 

concret. 

 Am asistat la acest schimb de replici, &i am observat dezorientarea care le cuprinsese 

pe amândou$. Am sugerat c$ feti%a nu &tie ce înseamn$ cuvântul „nu” &i încearc$ s$ afle. 

Râzând, mama a spus „Bineîn%eles!”. Apoi s-a îndreptat spre Julia, i-a spus „Nu!” cu voce 

blând$, a luat-o în bra%e &i a dus-o în alt$ parte a camerei, lâng$ ni&te cuburi de construit. 

Ambele au fost pe deplin mul%umite. 



 Prima dat$, copilul poate a crezut c$ „Nu” înseamn$ „A&tept, m$ uit la tine &i cred c$ 

vei lua pân$ la urm$ statuia. !i m$ sup$r pe tine.” A doua oar$, mesajul a fost clar. „Nu” a 

însemnat „opre&te-te, du-te în alt$ parte sau f$ altceva.” (&i, fiindc$ mama a vorbit clar &i blând, 

feti%a a în%eles c$ aceasta nu e sup$rat$ pe ea). 

 La aceast$ vârst$, copiii nu în%eleg limbajul abstract; ei au nevoie de demonstra%ii clare, 

care s$ înso%easc$ ceea ce la spunem. Este util ca p$rin%ii s$ în%eleag$ faptul c$ cel mic nu vrea 

s$ fie obraznic, ci c$ este un om normal, inteligent, care încearc$ s$ afle cum trebuie s$ se 

poarte. Face „cercet$ri”. 

Înv!#a#i-l ar!tându-i, NU corectându-l 

 Cea mai eficient$ metod$ pentru ca p$rin%ii s$ le împ$rt$&easc$ celor mici modul lor de 

via%$ &i valorile în care cred este exemplul pe care îl dau. Comportamentul p$rin%ilor este 

permanent un model pentru copii. În fiecare moment al vie%ii lui, dar mai ales în primii trei ani 

de via%$, copilul înva%$ de la cei din jur &i tinde s$ îi imite, din ce în ce mai mult. Le imit$ 

mersul, mi&c$rile &i felul de a vorbi, vocabularul, modul cum manevreaz$ obiecte, manifest$rile 

emo%ionale, manierele, gusturile, respectul &i considera%ia fa%$ de ceilal%i (sau lipsa lor) &.a. Cel 

mai important lucru pe care îl putem face pentru copil este s$ îl înconjur$m de persoane pe care 

ne-am dori s$ le copieze. Acestea sunt primele persoane de la care el înva%$. 

 Al doilea lucru, pe care nu trebuie s$ îl uit$m, este s$ nu corect$m copilul, dac$ se poate 

s$ proced$m &i altfel. De exemplu, dac$ un copil trânte&te mereu u&a foarte tare, cel mai bine 

este: 

(1)! S$ re%inem c$ trebuie s$ îi ar$t$m copilului cum s$ închid$ u&a cu grij$ &i f$r$ 

zgomot. 

(2)! S$ alegem un moment ulterior neînc$rcat emo%ional (când adultul nu este 

enervat de faptul c$ cel mic trânte&te u&a). 

(3)! S$ îi ar$t$m copilului, într-un mod u&or exagerat &i amuzant, cum s$ închid$ 

u&a: r$sucim clan%a foarte încet &i închidem u&a în a&a fel încât s$ nu fac$ absolut niciun 

zgomot. Încerca%i &i cu alte u&i, repeta%i activitatea, cât timp vi se pare amuzant &i 

dumneavoastr$ &i copilului.  

Astfel, copilul poate înv$%a multe lucruri importante: s$ se spele pe din%i, s$ strâng$ 

juc$riile sau s$ toarne lapte. Îns! în cazul în care copilul vrea s! pun! mâna pe mânerul 

fierbinte al unei tig!i sau alearg! în strad!, trebuie s!-l corect!m. Ac#ion!m imediat!  

 Bunele maniere, de exemplu s$ spun$ „te rog” &i „mul%umesc” se înva%$ în mediul în 

care copilul tr$ie&te. Spre exemplu, la noi în familie, &i cu copiii vecinilor, exersam cu un 

castron mare de popcorn, oferind &i mul%umind de mai multe ori. Uneori, râdeam în hohote la 



sfâr&itul „lec%iei”, pentru c$ totul era u&or exagerat &i amuzant. Vecinii spuneau c$ suntem cea 

mai politicoas$ familie din cartier, pentru c$ mereu inventam jocuri prin care s$ înv$%$m bunele 

maniere într-un mod distractiv. Atunci când p$rin%ii &i copiii încep s$ fac$ diverse activit$%i 

împreun$, apare des nevoia de a înv$%a, într-un mod care poate fi pl$cut atât pentru adult, cât 

&i pentru copil. Iar timpul petrecut împreun$ este, astfel, din ce în ce mai agreabil.  

 Cum s! îi oferim copilului posibilitatea de a alege 

 Un alt mod în care îi putem ar$ta copilului c$ îl respect$m, înv$%ându-l, în acela&i timp, 

ceea ce dorim s$ &tie, este s$ îi oferim posibilitatea de a alege. Într-o var$, am discutat aceast$ 

idee cu nepoata mea de opt ani. În ziua urm$toare, st$team împreun$ pe iarb$, în fa%a casei. Am 

observat c$ ea urm$rea atent$ cum vecina de vizavi se certa cu feti%a ei, pentru c$ cea mic$ nu 

voia s$ o lase pe mam$ s$ o încal%e. În cele din urm$, nepoata mea a zis: „Uite ce proste&te se 

poart$ m$mica aceea. Nu e bine ce face. Trebuia s-o întrebe pe feti%$ ce vrea: s$ se încal%e 

singur$ sau s$ o încal%e ea.” Avea dreptate. Orice copil normal de doi ani, care abia începe s$ 

fie independent, atât fizic cât &i mental, nu vrea s$ i se spun$ ce s$ fac$, dar vrea foarte mult s$ 

i se dea posibilitatea s$ aleag$. 

 S$ zicem c$ ne afl$m într-o situa%ie în care chiar trebuie s$ facem ceva – de exemplu, 

copilul s-a urcat pe mas$ &i trebuie s$ coboare. Dac$ îi spunem pur &i simplu: „ D$-te jos            

de-acolo!”, rezultatul nu va fi cel scontat, deoarece copilul se va sim%i prost &i va refuza, ca s$ 

salveze aparen%ele. Încerca%i mai degrab$ s$-i spune%i: „Vrei s$ te ajut s$ cobori de acolo sau te 

descurci singur?” Copilul î&i va da seama c$ îl respecta%i, din cuvintele dumneavoastr$ &i din 

modul în care i le adresa%i. În loc s$ v$ asculte (sau nu) f$r$ s$ gândeasc$, el se va sim%i în stare 

s$ ia singur o decizie.  

 Chiar &i în situa%ii banale, din via%a de zi cu zi, copilul va sim%i c$ îi respecta%i p$rerea. 

Întreba%i-l: „Vrei m$nu&ile ro&ii sau pe cele albastre?”, „E&ti gata de culcare acum sau vrei s$ 

ascul%i o poveste mai întâi?”, „Vrei mai întâi sosul de mere sau pastele?” sau „Vrei furculi%$ 

sau lingur$? (mai bine decât s$-i spune%i „M$nânc$-%i mâncarea!”). Nicio alt$ variant$ nu este 

mai eficient$ decât libertatea de a alege, dac$ dori%i s$ asigura%i lini&tea într-o cas$ în care exist$ 

un copil de doi ani. 

 

 

 

 

 

 



1 – 3 ANI:  

JUC(RII )I PUZZLE - URI 

 

 Cum alegem juc!riile 

 Atunci când alege%i o juc$rie, gândi%i-v$ la ce va face copilul cu ea. Îi va fi util$? Îl va 

ajuta s$ ia o decizie? Îi va stimula imagina%ia? Cât timp va fi copilul stimulat s$ se joace cu ea? 

Îl va încuraja s$ exploreze, s$ gândeasc$ sau s$ o foloseasc$ mai mult timp? Exist$ multe juc$rii 

pentru copii, din lemn sau material textil, f$cute cu mult$ imagina%ie, dar de cele mai multe ori 

lipsesc juc$riile educative. Acest tip de juc$rii reprezint$ primul pas în dezvoltarea imagina%iei. 

 Imagina%ia reprezint$ o tr$s$tur$ extraordinar$ a personalit$%ii umane, îns$ ea nu apare 

spontan. Imagina%ia creativ$ se bazeaz$ pe calitatea experien%elor senzoriale din via%a de zi cu 

zi &i se leag$ direct de acestea. O imagina%ie bogat$ ajut$ la conceperea unei solu%ii  &i la punerea 

ei în practic$ (pentru rezolvarea unui puzzle, de exemplu). Cu cât este mai implicat copilul în 

activit$%i reale, educative &i cu cât mai multe probleme rezolv$, cu atât imagina%ia îi va deveni 

mai pragmatic$, mai eficient$ &i mai creativ$.   !

C$uta%i juc$rii care solicit$ copilul, educative, care a au o anumit$ logic$ în utilizare &i 

care nu necesit$ alte obiecte pentru desf$&urarea activit$%ii pentru care au fost create. Spre 

exemplu, atunci când copilul pune toate discurile în cutia cu discuri, el duce la bun sfâr&it o 

activitate, simte o mare satisfac%ie &i de cele mai multe ori este gata s$ o repete. În momentul 

în care în%elege c$ o juc$rie func%ioneaz$ într-un anumit mod, de exemplu: cubul se potrive&te 

în fanta p$trat$, iar sfera în fanta rotund$, copilul î&i dezvolt$ de fapt coordonarea mân$-ochi. 

Nu este pu%in lucru pentru copil s$ înve%e cum s$ î&i dirijeze mu&chii în a&a fel încât s$ poat$ 

face ceea ce îi transmit ochii c$ ar trebui s$ fac$. Dificultatea unor astfel de activit$%i ajut$ 

copilul s$ î&i dezvolte coordonarea &i capacitatea de concentrare. Toate aceste aspecte trebuie 

luate în considerare atunci când alegem juc$rii pentru un copil aflat în aceast$ etap$ de 

dezvoltare. 

Folosirea lemnului în loc de plastic ajut$ copilul s$ în%eleag$ ce înseamn$ natura, culorile, 

nuan%ele &i textura lemnului &i modul în care variaz$ greutatea juc$riilor de lemn în func%ie de 

densitate &i m$rime. Cump$rându-i lucruri de calitate d$m dovad$ de respect fa%$ de copil, iar 

acesta, la rândul s$u, înva%$ s$ î&i respecte lucrurile. Frumuse%ea &i durabilitatea sunt importante 

la toate vârstele, deoarece în aceast$ perioad$ se dezvolt$ gusturile. Oamenii care accept$ 

frumuse%ea în via%a lor înc$ de la o vârst$ fraged$ vor fi mai dispu&i s$ î&i creeze un c$min 

frumos &i poate o lume mai frumoas$, la maturitate.  

 



 Cum aranj!m "i schimb!m între ele juc!riile  

 

 Juc$riile ar trebui p$strate în zona în care familia î&i petrece cea mai mare parte a zilei, 

nu doar în camera copilului. Tradi%ionala cutie cu juc$rii, unde anumite piese se pot pierde, iar 

juc$riile sunt greu de g$sit, nu este benefic$ pentru copil la aceast$ vârst$, când sim%ul ordinii 

este foarte dezvoltat. Rafturile sunt mult mai potrivite, dac$ juc$riile sunt p$strate mereu în 

acela&i loc. Ordinea din jur îi d$ copilului un sentiment de siguran%$ &i de încredere în mediul 

în care tr$ie&te. Ajut$ foarte mult co&urile, t$vi%ele sau cutiile mici aranjate cu grij$ pe rafturi 

joase. 

 Observa%i-v$ copilul, ca s$ vede%i cu ce juc$rii se joac$ cel mai mult &i pe care pur &i 

simplu le arunc$ &i le uit$. Încerca%i s$ %ine%i la îndemâna copilului doar câteva juc$rii, atâtea 

câte pute%i p$stra în ordine, în co&ule%e, pe rafturi.   

 Cum înv!#!m copilul s! î"i strâng! juc!riile 

 

 Dac$ reducem num$rul de juc$rii aflate la îndemâna copilului &i dac$ fiecare juc$rie î&i 

are locul ei, ne va fi mai u&or s$ înv$%$m copilul cum s$ le strâng$. Cel mai important este, 

îns$, exemplul pe care i-l dau cei din jur. Dac$ adultul pune la loc piesele de puzzle sau juc$riile 

de fiecare dat$, cu grij$ &i zâmbind, de fa%$ cu copilul, pân$ la urm$ va fi imitat de copil. Uneori, 

„strânsul” juc$riilor în co&uri este partea cea mai pl$cut$ a jocului, la aceast$ vârst$. 

 Acest obiectiv este mult mai u&or de realizat într-o cre&$ Montessori decât acas$, unde 

p$rin%ii trebuie s$ se împart$ între mai multe activit$%i. La cre&$ îns$, profesorul nu face altceva 

decât s$ dea exemplu copiilor, permanent. El strânge mereu juc$riile, cu aten%ie, f$r$ s$ se 

gr$beasc$. Pe m$sur$ ce devine con&tient de acest lucru, copilul va vrea &i el s$ înve%e cum se 

face – dup$ cum vrea s$ înve%e tot ce fac adul%ii. 

 Este mult mai u&or s$ obi&nuim copilul s$ pun$ la loc o juc$rie imediat ce s-a jucat cu 

ea, înainte s$ ia alt$ juc$rie, pentru c$ în momentul respectiv &tie exact unde s$ o a&eze pe raft 

(fiecare juc$rie având „locul” ei). Este mai greu atunci când copilul se joac$ cu toate juc$riile 

odat$, iar toate rafturile sunt goale. Prin urmare, este mai bine s$ îi cre$m obi&nuin%a de a pune 

la loc o juc$rie înainte de a lua o alta – cum am mai spus, adultul trebuie s$ fac$ acest lucru, 

iar copilul îl va imita, în cele din urm$. P$rintele poate s$ transforme „strânsul” juc$riilor într-

un joc, îl loc s$ îl vad$ ca pe o sarcin$ nepl$cut$. Nu v$ a&tepta%i s$ apar$ rezultate imediate la 

copiii foarte mici; este nevoie de timp &i de multe repeti%ii (cu zâmbetul pe buze). 

!

!



! De ce trebuie s! respect!m perioadele de concentrare ale copilului 

 

 Unul din cele mai benefice lucruri pe care le putem face pentru un copil este s$ îi 

respect$m perioadele de concentrare. Atunci când copilul desf$&oar$ o activitate educativ$ 

(care s$ presupun$ efort, atât mental cât &i fizic – nu când se uit$ la televizor!), trebuie s$ 

în%elegem c$ el face ceva important, ceva care trebuie respectat, ocrotit &i apreciat. Prima 

condi%ie – esen%ial$ pentru dezvoltarea copilului - este concentrarea. Aceasta reprezint$ 

fundamentul pentru formarea caracterului &i a comportamentului social. 

 Dac$ îl l$ud$m, îl ajut$m sau doar ne uit$m la copil, îl întrerupem &i putem strica tot ce 

a realizat. De&i pare ciudat, acest lucru se poate întâmpla chiar &i atunci când copilul simte doar 

c$ este privit. La urma urmei, &i nou$ ni se pare uneori c$ nu mai putem face ceea ce f$ceam 

dac$ cineva vine &i se uit$ la noi. 

Profesorii ["i p!rin#ii] înva#! cu timpul s! nu intervin!, la fel cum înva#! multe alte 

lucruri, dar nu le este niciodat! u"or. Ce sfat le putem da mamelor? Copiii trebuie s! 

aib! o ocupa#ie interesant!; nu trebuie ajuta#i dac! nu este nevoie, nici nu trebuie 

întrerup#i, odat! ce au început s! fac! ceva inteligent. 

         —Maria Montessori 

 Discriminarea vizual! "i coordonarea mân! – ochi 

 Tocmai dispunerea degetului mare în opozi#ie cu ar!t!torul a f!cut posibile anumite 

mi"c!ri extrem de evoluate, care au dus la apari#ia "i dezvoltarea culturii umane în totalitatea 

ei – de la arhitectur! la scris, de la muzic! la pictur! "i la tehnologie – care ne îmbun!t!#e"te 

calitatea vie#ii. 

       —Silvana Montanaro 

 

 Pe m$sur$ ce copilul exploreaz$ mediul în care tr$ie&te, el începe s$ fie con&tient &i 

interesat de diversitatea de culori &i forme din cas$ &i din afara ei. Acesta este momentul potrivit 

pentru puzzle-uri cu forme &i culori foarte simple, deoarece copiilor le place foarte mult s$ pun$ 

lucruri în diverse recipiente, de exemplu piesele de puzzle în spa%iile corespunz$toare. Puzzle-

urile cu mâner &i alte juc$rii asem$n$toare necesit$ o anumit$ mi&care a degetului mare &i ale 

celor dou$ degete al$turate. Aceasta se nume&te prindere în cle&te. Acest tip de mi&care va 

preg$ti copilul pentru alte mi&c$ri evoluate ale mu&chilor &i, mai târziu, îl va ajuta la scris. În 

acela&i timp, îi este satisf$cut$ nevoia de a gândi &i de a rezolva probleme. 

 

 



 Juc!riile de tip puzzle 

 

 Utilizarea corect$ a uneltelor pe care le g$se&te în jurul lui este pentru copil similar$ cu 

utilizarea juc$riilor educative. Unele juc$rii, cum ar fi puzzle-urile, trebuie folosite într-un 

singur fel, în timp ce altele, cum ar fi p$pu&ile &i cuburile pentru construit pot fi utilizate în mai 

multe moduri. Ambele tipuri de juc$rii sunt creative. Totu&i, este dificil s$ g$se&ti juc$rii care 

pot fi folosite numai într-un anumit mod. Copiii se bucur$ foarte mult dac$ descoper$ cum s$ 

foloseasc$ corect o astfel de juc$rie. Sunt la fel de mândri când înva%$ s$ manevreze corect o 

unealt$ sau un instrument muzical, când înva%$ s$ g$teasc$ sau când rezolv$ o multitudine de 

probleme din via%a de zi cu zi. 

 Venind în contact înc$ de la vârste fragede cu astfel de juc$rii, copiii pot deprinde multe 

lucruri utile: manevreaz$ materiale, î&i perfec%ioneaz$ mi&c$rile, duc la bun sfâr&it o anumit$ 

activitate, urmeaz$ anumite etape logice, rezolv$ probleme. În cazul puzzle-urilor, copilul î&i 

poate da seama singur, f$r$ ajutor, dac$ gre&e&te &i dac$ a procedat corect. Acestea reprezint$, 

de fapt,  un tip de activitate mental$ superioar$. La fel se întâmpl$ &i dac$ execut$ anumi%i pa&i 

logici: apuc$ mânerul, scoate piesele puzzle-ului pe rând, le întinde pe mas$, apuc$ mânerele 

din nou, unul câte unul, &i a&az$ piesele corect la locurile lor. 

 O astfel de activitate îi ofer$ copilului atât de multe satisfac%ii, atât la nivel mental cât 

&i fizic, încât acesta o va repeta mereu, uneori chiar &i de 20 de ori, &i apoi va ofta u&urat c$ a 

terminat. Nu se &tie exact ce se petrece în mintea copilului în momentul respectiv, dar trebuie 

s$ în%elegem c$ este ceva important &i c$ nu trebuie s$ îl întrerupem. 

  Cu ajutorul juc$riilor logice de tip puzzle, copiii înva%$ s$ î&i foloseasc$ voin%a 

ca s$ î&i controleze mi&c$rile, s$ se concentreze, s$ conceap$ un plan, s$ urmeze un &ir logic de 

idei, s$ repete &i s$ se perfec%ioneze. Toate acestea reprezint$ baza creativit$%ii. Când alegem 

un puzzle, trebuie s$ %inem cont de mai multe aspecte. Nu c$uta%i doar juc$rii rezistente, sigure, 

de calitate &i frumoase. Conteaz$ &i cât timp va reu&i juc$ria s$ men%in$ interesul (educativ) al 

copilului. Puzzle-urile cu mâner necesit$ îndeplinirea mai multor etape. Pentru început, cele 

mai bune sunt cele care îi cer copilului s$ introduc$  piese simple în spa%iile corespunz$toare. 

Puzzle-urile din dou$ piese sunt mai dificile, dar îi deschid copilului calea spre altele mai 

complexe, care îi vor da satisfac%ii mai mari, pe m$sur$ ce cre&te. Alte juc$rii potrivite pot fi: 

t$vi%ele pentru sortat, juc$riile pentru cusut, cutiile pentru sortat forme, panourile perforate. De 

asemenea, copilul poate s$ aranjeze cuburile, s$ în&ire m$rgele, poate folosi piuli%e &i &uruburi 

de lemn, cutii cu lac$te, triciclete sau biciclete pentru copii. Dac$ înva%$ cum s$ utilizeze corect 

aceste lucruri, copilul începe s$ dea dovad$ de creativitate. 



 

 Juc!riile cu mai multe posibilit!#i de utilizare 

 

 Când se va juca cu  astfel de juc$rii (de exemplu, cuburile pentru construit), copilul va 

folosi toate abilit$%ile mentale &i fizice înv$%ate cu ajutorul celorlalte tipuri de juc$rii. El va 

prelucra mental informa%iile &i le va exprima într-un mod original. De asemenea, va analiza &i 

va retr$i anumite experien%e (de exemplu, atunci când se va juca cu p$pu&i sau cu machete de 

animale). Calitatea &i varietatea jocului depinde în acest caz de calitatea &i varietatea 

experien%elor pe care copilul le tr$ie&te în via%a de zi cu zi. 

 Cel mai important lucru de care trebuie s$ %inem cont este pl$cerea pe care o simte 

copilul. Doar dac$ îi place, copilul va putea s$ repete o activitate pân$ o înva%$, va putea s$ se 

concentreze &i s$ creasc$.!

!

1 – 3 ANI: MUZICA  

Dansul "i muzica 

  

Dac! po#i s! mergi, po#i "i s! dansezi.  

Dac! po#i s! vorbe"ti, po#i "i s! cân#i. 

         — proverb din Zimbabwe  

 

 Fiecare om are o predispozi%ie natural$ spre dans &i muzic$. Dac$ dansul &i muzica sunt 

prezente în via%a copiilor în fiecare zi, iar adul%ii se implic$ &i ei în activit$%ile ce includ aceste 

elemente, efectele pozitive se vor r$sfrânge &i asupra lor. Când prima noastr$ nepo%ic$ avea 

doar câteva s$pt$mâni, fiul nostru, care e muzician, i-a f$cut o caset$ special$, cu mici 

fragmente muzicale din diverse %$ri ale lumii: tobe africane, salsa &.a. Apoi a luat feti%a în bra%e 

&i, ascultând muzica, au dansat împreun$, pentru ca ea s$ simt$ ritmul în tot corpul. Ea a fost 

prima dintre nepo%ei care a cântat la tobe cu familia, reproducând excelent ritmurile pe care le 

asculta. Apoi a devenit o dansatoare foarte bun$. Cine &tie dac$ nu cumva toate acestea se 

datoreaz$ faptului c$ a ascultat caseta aceea &i a dansat cu tat$l ei? B$iatul nostru a procedat la 

fel cu to%i nepo%ii s$i. 

 Pentru ca un copil s$ înve%e s$ aprecieze muzica, este important s$ elimin$m zgomotele 

de fundal atunci când ascult$m sau când cre$m fragmente muzicale; chiar dac$ adultul poate 

s$ le ignore, copilul nu poate, la aceast$ vârst$: el aude tot. Gusturile muzicale i se formeaz$ 



de la o vârst$ fraged$, a&a c$ este foarte benefic s$ îi oferim ce este mai de calitate din fiecare 

gen de muzic$ – &i, pe cât posibil, s$ îi ar$t$m ce sunete produc instrumentele muzicale 

autentice. 

! Adultul nu are nevoie de o voce foarte bun$ ca s$ îi arate copilului cum s$ cânte – este 

suficient doar un cântecel, oricând, copilul putând s$ cânte &i el, când dore&te. Cântatul are rol 

terapeutic pentru întregul organism, &i este un bun prilej de a exersa limbajul – cuvinte &i 

structuri lingvistice care nu apar de obicei în vorbirea de zi cu zi. 

 Reformarea sistemului educa#ional nu va fi posibil! pân! nu acord!m importan#a 

cuvenit! faptului c! creierul uman are o „structur! dual!”. La orice vârst!, trebuie s! le 

oferim copiilor experien#e care s! le solicite atât gândirea VERBAL$, cât "i gândirea 

INTUITIV$, pentru a-i ajuta s! î"i valorifice poten#ialul. Pe lâng! îmbun!t!#irea func#iilor 

cerebrale, copiii vor atinge astfel "i un nivel mai mare de satisfac#ie în via#a personal! "i 

social!.!

 În sistemele de educa#ie occidentale, exist! o tendin#! de separare a gândirii verbale 

de gândirea intuitiv!, deoarece o mare parte din ceea ce apar#ine de emisfera cerebral! 

dreapt! (intuitiv!) nu are o mare valoare în societatea vestic!. Astfel, de la o vârst! foarte 

fraged!, copiii înva#! s! nu se exprime în totalitate cu ajutorul emisferei drepte, deoarece nu 

sunt stimula#i s! dea importan#! mi"c!rii (prin dans, muzic!, desen...art! în general). 

 În statele din Orient, pe de alt! parte, se acord! o mai mare importan#! p!r#ii intuitive 

din creier; se consider! c! emisfera cerebral! c!reia îi corespund procesele analitice este 

irelevant! când vine vorba de rezolvarea problemelor reale ale vie#ii.  

Faptul c! în prezent se recunoa"te, de c!tre ambele p!r#i, c! cele dou! puncte de vedere 

se completeaz! unul pe cel!lalt "i c! avem multe de înv!#at unii de la al#ii înseamn! c! exist! 

speran#e mari pentru viitorul apropiat.!

       —Silvana Montanaro 

 

 Instrumentele de percu#ie "i alte resurse materiale muzicale 

 

 La aceast$ vârst$, la care mintea copilului absoarbe foarte multe informa#ii, el nu poate 

lucra foarte mult cu imagini &i cuvinte. Exist$ câteva CD-uri foarte bune cu melodii, jocuri 

muzicale sau muzic$ de dans scris$ special pentru copii. Dac$ cel mic poate s$ utilizeze CD 

player-ul, pute%i s$ lipi%i pe fiecare CD câte o imagine (de exemplu, o vioar$ pentru CD-ul cu 

melodii la vioar$). Dac$ inten%iona%i s$ aplica%i metoda Suzuki, acesta este momentul cel mai 

potrivit pentru a asculta casetele Suzuki, deoarece metoda presupune aceia&i pa&i ca &i în cazul 



înv$%$rii limbajului: mai întâi se ascult$ &i apoi se exprim$; aceast$ metod$ este supranumit$ 

„limba matern$” a educa%iei muzicale. În aceast$ perioad$, copilul poate s$ înve%e &i denumirile 

instrumentelor muzicale populare. Încerca%i mai întâi s$ îi ar$ta%i un instrument real &i o 

imagine cu instrumentul, de exemplu o chitar$ sau un pian, iar apoi imagini ale altor 

instrumente, de pe cartona&e sau din c$r%i. 

 Acas$, noi avem o colec%ie destul de mare de tobe &i alte instrumente de percu%ie pentru 

ca, atunci când cei mari cânt$ la chitar$ sau pian, s$ poat$ cânta cu ei chiar &i copiii cei mai 

mici. Este uimitor cât de devreme poate un copil s$ simt$ &i s$ reproduc$ diverse ritmuri, 

împreun$ cu cei din jur. 

 Este important ca cei mici s! con"tientizeze faptul c! muzica este întotdeauna rezultatul 

mi"c!rilor corpului. Chiar dac! e vorba de sunete naturale, copiii trebuie s! în#eleag! faptul 

c! oamenii fac muzica, cu ajutorul diferitelor grupe de mu"chi de la nivelul gurii, mâinilor "i 

bra#elor. Trebuie ca cei mici s!...aib! posibilitatea s! vad! cum î"i controleaz! muzicienii 

gesturile, ca s! ob#in! diverse sunete muzicale. 

       —Silvana Montanaro 

 Instrumentele de percu%ie de bun$ calitate, nu din plastic, îl vor obi&nui pe cel mic cu 

sunetele cele mai frumoase. V$ recomand$m, pentru calitatea, varietatea &i frumuse%ea 

sunetelor, instrumentele autentice, din diverse %$ri ale lumii, precum &i instrumentele clasice. 

Cel mai important lucru este s$ v$ bucura%i de aceste momente tr$ite al$turi de copil – muzica 

este una dintre cele mai mari bucurii ale vie%ii! 

 Dup$ ce copilul intr$ în contact cu instrumente adev$rate, muzica, cartona&ele cu 

imagini &i c$r%ile despre instrumente muzicale, acestea vor însemna mult mai mult. Când este 

posibil, pune%i-i la dispozi%ie cartona&e cu imagini pe care el le cunoa&te, precum &i 

instrumentele corespunz$toare, în miniatur$, iar apoi pe cele din alte zone, atât instrumente 

populare cât &i clasice. 

  

 Copilul nu poate înv!#a ceea ce nu face parte din mediul sau din cultura sa. 

                           -Dr. Shinichi Suzuki!
!

!

!

!

!



!

1-3 ANI: LIMBAJUL 

 

Mai întâi copilul ascult! 

Limbajul trebuie s! fie natural, s! provoace entuziasm, dar pân! la o anumit! limit!, 

s! fie abordat sub form! de joc, s! corespund! cu realitatea "i s! fie adecvat fiec!rui copil. 

Trebuie s! ne analiz!m cu grij! propriile cuvinte "i s! devenim un model mai bun, de la care 

copilul s! poat! prelua cuvinte "i expresii. Nu trebuie s! uit!m c! suntem cea mai important! 

surs! de informa#ie din mediul s!u de via#!. 

         —Judi Orion 

 Cu mult înainte ca cel mic s$ se exprime clar prin intermediul limbajului, acesta ascult$, 

&i asimileaz$ tot ceea ce aude. De multe ori noi nici nu ne d$m seama c$ el ascult$, dar odat$ 

ce începe s$ vorbeasc$, lucrul acesta se vede foarte clar. Eu a trebuit, de fiecare dat$, s$ îmi 

„înfrumuse%ez” inten%ionat limbajul, pentru c$ cei trei copii ai mei repetau tot ce spuneam! 

Pentru a-i asigura copilului un mediu favorabil înv$%$rii limbajului, adul%ii trebuie s$ îi 

vorbeasc$ înc$ de la na&tere, îns$ nu gângurind, ci respectuos &i folosind cuvinte corecte. Dac$ 

ne dorim s$ avem copii care se exprim$ frumos, trebuie s$ le fim model în acest sens cu mult 

înainte decât am putea crede c$ este nevoie. 

 Cum înva#! copilul mai multe limbi simultan 

 Copilul asimileaz$ toate limbile vorbite în familie &i în comunitate, înc$ dinainte de a 

se na&te. În primele luni &i în primii ani de via%$, aceast$ activitate continu$ s$ ocupe un loc 

important în via%a lui. La aceast$ vârst$, copiii au o capacitate stranie de a asimila mai multe 

limbi, în toat$ complexitatea lor. Iat$ ni&te sfaturi care pot ajuta la înv$%area mai multor limbi 

simultan. 

 Limba respectiv! trebuie folosit! de c!tre cei din jurul copilului, în primii ani de via#!, 

în sensul c! una sau mai multe persoane trebuie s! vorbeasc! cea de a doua limb! în prezen#a 

copilului sau direct cu acesta. Dac! în primul s!u an de via#! în jurul copilului s-ar vorbi patru 

sau cinci limbi, copilul le-ar putea asimila pe toate cu u"urin#!, f!r! s! depun! vreun efort, cu 

condi#ia ca fiecare persoan! s! vorbeasc! DE FIECARE DAT$ ACEEA%I LIMB$. Acest lucru 

este posibil îns! doar în primii ani de via#!.!

       —Silvana Montanaro 

 

 



Trebuie s! ascult!m copilul "i s! îl includem în conversa#ie 

 Aten%ia pe care i-o acord$m copilului atunci când începe s$ vorbeasc$ este foarte 

important$. De multe ori, copilul este atât de entuziasmat c$ poate s$ vorbeasc$ &i s$ se 

exprime, încât începe s$ se bâlbâie. Este o etap$ normal$ din dezvoltarea vorbirii, iar adultul 

trebuie s$ se opreasc$, s$ se uite la copil &i s$ îl asculte. NU trebuie s$ îi spun$ cuvântul potrivit 

sau s$ îi atrag$ aten%ia asupra faptului c$ s-a bâlbâit. Atunci când este sigur c$ va fi ascultat, 

copilul se va calma &i, în cele din urm$ va înv$%a s$ vorbeasc$ mai clar. 

 Dezvoltarea limbajului începe înainte de na&tere &i continu$ s$ reprezinte un aspect 

important în via%a copilului în primii trei ani de via%$. Cea mai bun$ cale de a ajuta copilul s$ 

î&i dezvolte un limbaj de calitate este s$ îl includem în conversa%iile noastre, chiar de la început. 

 Cu mul%i ani în urm$, luam prânzul acas$ la profesoara mea de filosofie              

Montessori – dr. Silvana Montanaro, la Roma. Erau prezen%i fiica &i nepotul ei Raoul, care era 

foarte mic. Dup$ mas$, îl %ineam pe Raoul în bra%e, în timp ce vorbeam cu cei din jurul meu. 

Silvana a observat c$ el se uita atent la gura mea în timp ce vorbeam, poate pentru c$ era 

obi&nuit cu limba italian$, iar eu vorbeam englez$.  

 Am întors capul de la el, ca s$ r$spund la o întrebare, dar Silvana mi-a f$cut semn s$ 

m$ întorc din nou spre el. A zis c$ trebuie s$ p$strez contactul vizual cu copilul, pân$ în 

momentul în care el nu se mai uit$ la mine. Puteam s$ vorbesc cu el, sau cu oricine altcineva 

de la mas$, dar trebuia s$ stau cu fa%a întoars$ în direc%ia lui. Am f$cut acest lucru ceva timp, 

iar la un moment dat copilul nu a mai vrut s$ se uite la mine. 

 Lec%ia aceasta nu am uitat-o niciodat$, iar sfatul acesta l-am dat multor persoane. E 

surprinz$tor s$ vezi ce mult le place bebelu&ilor, chiar &i celor pe care nu în cuno&ti, pe care îi 

întâlne&ti în autobuz sau la magazin, s$ te ui%i în ochii lor &i s$ nu î%i întorci privirea. De cele 

mai multe ori, experien%a aceasta este nou$ pentru cel mic, dar este una pl$cut$. 

 Vocabularul, cuvintele, imaginile "i c!r#ile 

 De câte ori este posibil, l$sa%i copilul s$ pun$ mâna pe un obiect înainte s$-i ar$ta%i o 

imagine cu el sau s$-i spune%i cum se nume&te. De exemplu, dac$ ave%i o carte nou$ despre 

fructe &i legume, cu imagini, duce%i copilul la buc$t$rie &i lua%i în mân$, mirosi%i, t$ia%i &i gusta%i 

un fruct; apoi explica%i-i vocabularul corespunz$tor – culoare, textur$ sau cuvinte precum a 

coji, s$mân%$, suc etc. 

 Inteligen%a se bazeaz$ pe o numeroase experien%e concrete. Vocabularul vine dup$ 

aceste experien%e. Cu ajutorul vocabularului, copilul clasific$ &i exprim$ experien%ele tr$ite. La 

aceast$ vârst$, copilul este foarte ner$bd$tor s$ înve%e cum se nume&te fiecare obiect din mediul 

în care tr$ie&te &i ce înseamn$ cuvintele pe care le aude la cei din jur. Î&i dore&te atât de mult 



s$ poat$ vorbi cu familia sa despre lucruri din via%a de zi cu zi! Spune%i-i cum se numesc 

obiectele din buc$t$rie, juc$riile, alimentele, vehiculele, c$%eii, sau cum se spune la a amesteca, 

a lustrui, a s$ri etc. – orice se g$se&te în cas$ sau în apropierea acesteia. Juca%i jocuri, de 

exemplu jocuri în care copilul trebuie s$ denumeasc$ obiecte. Acestea îl ajut$ s$ înve%e 

denumirea obiectelor într-un mod logic. Jocul se nume&te lec#ia în dou! etape.  

Lec#ia în dou! etape 

 Prima etap$: denumirea obiectelor: alege%i câteva obiecte interesante, care fac parte din 

mediul de via%$ al copilului &i denumi%i-le clar &i de mai multe ori, încurajând copilul s$ le 

denumeasc$ &i el, la rândul lui. „Aceasta este o lingur$, lingur$, lingur$.” 

 Etapa a doua: repetarea denumirilor noi. Pute%i întreba copilul: „Îmi dai, te rog, 

lingura? Po%i s$ a&ezi cea&ca lâng$ furculi%$?”, îl pute%i ruga: „D$-mi, te rog, farfurioara!” sau 

pute%i s$-i mul%umi%i: „Mul%umesc foarte mult pentru c$ mi-ai dat farfurioara. Po%i s$ o pui 

aici?” (ar$tându-i un loc pe mas$ sau pe covor), &i a&a mai departe. În aceast$ etap$, mi&carea 

se combin$ mult cu utilizarea cuvintelor noi. (Dac$ copilul gre&e&te, reveni%i subtil la etapa 

anterioar$, a denumirii obiectelor).!

Exist! o „perioad! sensibil!” pentru a înv!#a denumirea obiectelor...iar dac! adul#ii 

"tiu s! reac#ioneze corespunz!tor la dorin#a de înv!#are a copiilor, le vor crea acestora un 

vocabular bogat "i corect, pe care îl vor folosi toat! via#a”  

       —Silvana Montanaro 

 Dup$ ce copilul a înv$%at multe denumiri de obiecte concrete, putem s$ îi îmbog$%im 

vocabularul folosind imagini. C$r%ile destinate înv$%$rii vocabularului &i seturile de cartona&e 

cu imagini, cum ar fi cele cu pisici, sunt materiale educa%ionale foarte bune, potrivite pentru 

acas$ – iar copiii le ador$! 

 Alegerea c$r%ilor este la fel de important$ ca alegerea juc$riilor. Este foarte important 

s$ merge%i la o bibliotec$, dar de asemenea conteaz$ foarte mult &i c$r%ile pe care copilul le are 

în propria sa bibliotec$, cele preferate de el. Uneori, e posibil ca cel mic, aflat în aceast$ 

perioad$ critic$ pentru dezvoltarea limbajului, s$ vrea s$ i se citeasc$ o carte de mai multe ori. 

Sau alte ori va vrea doar s$ îi povesti%i despre imagini &i s$ vorbeasc$. De asemenea, copilului 

îi place foarte mult s$ îi ar$ta%i cum s$ dea paginile cu grij$, s$ ia cartea în mân$, s$ o %in$, s$ 

o duc$ singur la locul ei.          !

 Trebuie s$ ne str$duim s$ punem la dispozi%ia copilului c$r%i în care s$ apar$ &i copii 

din alte zone, pentru ca în mintea lui s$ nu se creeze stereotipuri legate de anumite situa%ii sau 

persoane. Limbajul c$r%ii trebuie s$ arate respect fa%$ de copil, sentimentele &i inteligen%a lui. 

Alege%i c$r%ile cu aten%ie &i depozita%i-le pe un raft sau în alt loc accesibil, astfel încât copilul 



s$ poat$ g$si u&or cartea pe care o dore&te, s$ poat$ avea grij$ de c$r%i &i s$ le pun$ singur la 

locul lor. 

 Fi%i preten%io&i! Chiar &i c$r%ile simple, pentru înv$%area vocabularului, pot fi prea 

înc$rcate, colorate prea %ip$tor &i prea solicitante pentru copil. Este mult mai bine ca cel mic s$ 

aib$ doar câteva c$r%i frumoase, pe care s$ le iubeasc$ &i s$ le respecte, decât s$ aib$ multe, dar 

s$ nu le acorde prea mult$ importan%$.!

 La aceast! vârst!, temele prezentate în c!r#i ar trebui s! fie inspirate din realitate, 

pentru c! cel mic vrea s! înve#e despre lumea real!. Acum este momentul pentru întâmpl!ri 

adev!rate din via#a noastr! "i pentru c!r#i care prezint! realitatea. Animalele vorbitoare, ca 

cele din fabulele lui Esop, le l!s!m pe mai târziu. 

 Fic#iunea este foarte interesant! pentru copiii mai mari, dar pe cei mici îi 

dezorienteaz!. Întâmpl!rile reale, în num!r mare, reprezint! cel mai bun punct de plecare 

pentru o imagina#ie creativ!. Ar trebui s! ne asigur!m c! în c!r#i se reg!sesc informa#ii despre 

realitate, deoarece la aceast! vârst! copiii încearc! s! în#eleag! mediul în care tr!iesc "i ceea 

ce se petrece în jurul lor. Nimic nu este mai extraordinar "i mai interesant decât via#a lor, cea 

de zi cu zi. Fic#iunea poate interveni mai târziu – dup! ce copiii au tr!it "i au asimilat 

realitatea. 

                                                         —Silvana Montanaro 

Limbajul formal 

Pe lâng$ cuvintele pe care copilul le aude acas$ sau în grupul social din care face parte, 

acum este momentul potrivit pentru a introduce cuvinte, expresii &i subiecte care nu fac parte 

din via%a de zi cu zi. Printre acestea se num$r$: poezii, cântecele pentru copii sau cântece 

propriu-zise. Dac$ mim$m unele dintre ele, copilul va în%elege ce înseamn$ cuvintele 

respective. Sunt îns$ importante &i versurile pe care copilul nu le în%elege. Sensul acestora va 

fi descifrat mai târziu.  

Una din poeziile mele preferate, pe care am folosit-o mereu în lucrul cu copiii, este 

„Jack este iute,/Sprinten tare,/Sare peste/Lumânare.” Pun o lumânare neaprins$ într-un suport 

vechi, pe podea. Spun poezioara, iar când rostesc cuvântul „sare”, sar peste lumânare. Copiilor 

le place foarte mult s$ fac$ &i ei la fel, chiar de mai multe ori. Mai întâi, dumneavoastr$ rosti%i 

cuvintele, iar dup$ aceea copilul va s$ri. !i &tim cu to%ii ce distractiv e pentru copii s$ „se 

pr$bu&easc$” la finalul cântecelului „În jurul trandafirului”. (În jurul trandafirului ne 

rotim/Avem flori în buzunare/În #!rân!, cu-ncântare,/Ne pr!bu"im!). 



Copiilor le plac îns$ la fel de mult &i poeziile frumoase, pentru adul%i. Acestea con%in 

anumite imagini, iar copiii vin în contact cu metafore. Rima nu este obligatorie! Un exemplu 

potrivit este poezia Cea#a, de Carl Sandburg. 

  

Cea#a vine 

Cu pa"i mici de pisic!,  

Vede "i se-a"az! 

Pe întreg ora"ul, 

Pe coapse t!cute 

&i apoi pleac! mai departe. 

 

 Pove"tile, scrisul "i cititul 

 Bineîn%eles c$ vorbirea este cea care apare prima, iar adul%ii sunt cea mai important$ 

surs$ din care copilul î&i preia vocabularul. Copiilor le place ca cei mari s$ le vorbeasc$. 

Povestirile simple („Ce am mâncat la micul dejun” sau „A fost odat$ ca niciodat$ un b$iat care 

st$tea la tat$l lui în bra%e, iar el îi citea. B$iatul avea pijama ro&ie...”) sunt mai pl$cute decât 

ceva lung &i inventat. 

De asemenea, cei mai mul%i copiii ascult$ fascina%i, chiar &i mai multe ore la rând, dac$ 

le citim ceva. Avem astfel &ansa de a le transmite pasiunea pentru lectur$, sau anumite 

informa%ii &i valori morale. De asemenea, ei pot înv$%a pronun%ia anumitor cuvinte, chiar a 

unora pe care nu le întâlnesc zi de zi. 

 Copilul începe s$ iubeasc$ lectura dac$ vede c$ cei din jurul s$u citesc &i c$ le place s$ 

citeasc$, chiar &i atunci când nu îi citesc ceva lui. !i, de&i cei mai mul%i dintre noi scriem azi pe 

calculator, este important ca cel mic s$ ne vad$ scriind pe hârtie, cu creionul sau pixul (bile%ele, 

felicit$ri, liste de cump$r$turi &.a). Nu din întâmplare unii copii exceleaz$ la scris &i citit, iar 

al%ii nu, unora aceste activit$%i le fac pl$cere, iar altora li se par plictisitoare &i obositoare. 

Bucuria de a descoperi cuvintele &i limba începe la o vârst$ fraged$ &i se manifest$ cel mai 

intens în primii trei ani de via%$.!

Alfabetul 

 Un copil foarte mic care are un frate mai mare ce înva%$ s$ citeasc$ va fi &i el interesat 

s$ înve%e alfabetul. Ca s$ nu apar$ confuzii mai târziu, putem s$ îi spunem copilului cum sun$ 

fiecare liter$ (nu cum se nume&te) &i s$ folosim doar litere mici (nu majuscule). Gândi%i-v$. 

Chiar dac$ un copil înva%$ majusculele, iar apoi cum se numesc literele, aceste lucruri nu îl 

"#$%&!deloc atunci când înva%$ s$ scrie &i s$ citeasc$. Toate textele sunt scrise în cea mai mare 



parte cu litere mici, de exemplu „b” în loc de „B”, iar pentru a citi avem nevoie de sunete: „sss” 

în loc de „es” pentru litera „s”. De&i s-a procedat astfel mult timp, faptul c$ înv$%$ mai întâi 

cum arat$ &i cum se numesc literele mari face ca cei mici s$ înve%e mai greu s$ scrie &i s$ 

citeasc$. Cel mai important este s$ nu uit$m s$ %inem cont de ceea ce îl intereseaz$ pe copil. 

Procesul de înv$%are trebuie s$ fie unul firesc &i pl$cut.!

Ave#i un copil care mu"c!? 

Dezvoltarea copilului nu este constant$ &i nu are o traiectorie previzibil$, ci se produce 

în salturi, care uneori sunt denumite explozii lingvistice. Exist$ perioade latente, aparent 

inactive, pentru ca apoi s$ apar$ foarte rapid o nou$ abilitate. Un exemplu este explozia 

limbajului. De obicei, în al doilea an de via%$, copilul începe s$ în%eleag$ foarte multe cuvinte 

&i are multe de spus. El nu poate s$ rosteasc$ cuvintele &i propozi%iile respective, ceea ce poate 

s$ duc$ la frustr$ri. Acestea se pot uneori exprima prin mu&c$turi: copilul î&i folose&te 

(nepotrivit) gura!  

Faptul c$ mu&c$ nu înseamn$ c$ cel mic este r!u. Totu&i, de&i în%elegem frustrarea 

copilului nostru, trebuie s$ îi protej$m pe ceilal%i copii. Ca s$ nu apar$ între copii o rela%ie de 

tip agresor – victim$, cel mai bine este s$ consol$m ambii copii, în mod egal: „Îmi pare r$u c$ 

te doare!” „Îmi pare r$u c$ e&ti frustrat!” Cel mai important este, pentru siguran%a celorlal%i &i 

pentru a-i ar$ta copilului cum s$ reac%ioneze corect la frustrare, s$ ne str$duim s$ recunoa&tem 

momentele în care frustrarea se acumuleaz$ &i s$ îndep$rt$m copilul de ceilal%i înainte s$ 

mu&te! 

Sunt unii copii, mai ales în ziua de azi, când totul se desf$&oar$ în vitez$, care au înv$%at 

deja s$ atrag$ aten%ia printr-un comportament negativ, cum ar fi mu&catul; majoritatea copiilor 

prefer$ s$ primeasc$ aten%ia dorit$ astfel (de exemplu, s$ se %ipe la el), decât s$ fie ignorat. 

Dac$ crede%i c$ v$ afla%i în aceast$ situa%ie, solu%ia este s$ îi acorda%i mai mult$ aten%ie copilului, 

s$ îi da%i de f$cut lucruri m$runte cu care s$ v$ ajute, s$ comunica%i mai mult, s$ face%i lucruri 

împreun$, s$ aib$ activit$%i interesante pe care s$ le fac$ singur, ca s$ nu simt$ nevoia de a 

atrage aten%ia printr-un comportament negativ. 

Dintre exemplele de mai sus, cele mai importante sunt activit!#ile pe care copilul le 

poate face singur. În acest caz, concentrarea necesar$ îl poate aduce din nou la o stare de 

echilibru &i îl poate face fericit. 

Cu cât se dezvolt! mai bine capacitatea de concentrare a copilului "i cu cât este mai 

lini"tit când desf!"oar! diverse activit!#i, cu atât va fi mai disciplinat.!

                                                                         —Maria Montessori 

 



Copilul are imagina#ie sau minte? 

 Cum putem s$ ne d$m seama de acest lucru? La aceast$ vârst$, copilul nu poate s$ fac$ 

distinc%ia între imagina%ie &i minciun$. Între 5 &i 7 ani, copilul devine interesat de concepte ca 

dreptatea, moralitatea, sau adev$rul, pe care le va cerceta foarte atent. Dar în primii trei ani de 

via%$, apoi în al patrulea &i al cincilea, încerc$rile copilului de a comunica nu trebuie îngr$dite 

de aceste concepte (adev$r &i minciun$). 

 Atunci când un copil, poate tocmai pentru c$ &tie c$ este ascultat, începe s$ povesteasc$ 

de la ceva concret &i pân$ la urm$ povestea devine o mare minciun$, este bine ca adultul s$ 

spun$: „Wow! Ce imagina%ie bogat$ ai!” sau „Ce poveste frumoas$!” Astfel, copilul este 

apreciat pentru c$ a vorbit, a folosit corect cuvintele &i a dat dovad$ de imagina%ie. În acela&i 

timp, el înva%$ ce înseamn$ imagina#ie &i poveste, ceea ce îl va ajuta ca, în cele din urm$, s$ 

în%eleag$ diferen%a dintre imagina%ie &i minciun$. 

 Resurse materiale 

 Putem folosi &i simboluri atunci când confec%ion$m cartona&e cu poezii pentru copii. 

C$r%ile de carton sunt utile acas$, atunci când copilul nu &tie înc$ s$ întoarc$ atent paginile unei 

c$r%i obi&nuite &i nu &tie s$ o p$streze. De asemenea, se pot folosi CD-uri cu cântecele pentru 

copii sau cântece obi&nuite, c$r%i pentru înv$%area vocabularului cu imagini de obiecte obi&nuite 

(unelte, îmbr$c$minte, hran$) sau c$r%i de joc cu aceea&i tem$. 

 Am v$zut în comer% ni&te cuburi cu poezioare pentru copii care sunt printre preferatele 

celor mici la aceast$ vârst$. Fiecare cub are pe el o poezie scurt$ &i un simbol prin care copilul 

poate recunoa&te poezia. Spre exemplu, cubul cu „Trei pisoi mici” are conturate pe el trei pisici. 

Copilul poate s$ aleag$ cubul cu ajutorul simbolului &i s$ vi-l aduc$, atunci când vrea sa asculte 

poezia respectiv$. 

Puzzle-urile cu litere mici sunt de asemenea foarte potrivite, deoarece cu ajutorul pieselor, 

copilul se familiarizeaz$ cu literele &i chiar cu ordinea lor în alfabet. Nu este vorba înc$ de scris 

&i citit, ci de o expunere a copilului la lumea din care face parte. !i nu uita%i de c$r%i, multe 

c$r%i, de tipul celor men%ionate mai sus.  

 Cum putem sprijini dezvoltarea limbajului 

 Pentru a deprinde cu succes limbajul, copilul trebuie s$ cread$ c$ ceea ce are el de spus 

este important &i trebuie s$ î&i doreasc$ s$ rela%ioneze cu ceilal%i. De asemenea, are nevoie de 

experien%ele concrete care stau la baza limbajului, &i de abilit$%ile fizice necesare pentru a scrie 

&i a citi. 

 Dup$ cum am mai spus, adul%ii, respectiv persoanele din jurul copilului, sunt factorul 

cel mai important care sprijin$ dezvoltarea limbajului atunci când copilul este mic. Adul%ii &i 



copiii mai mari sunt cele mai importante modele pe care cei mici le ascult$ &i pe care le urmeaz$ 

atunci când înva%$ s$ vorbeasc$, s$ scrie &i s$ citeasc$. De asemenea, de la ei cei mici înva%$ s$ 

îndr$geasc$ limba pe care o vorbesc. 

 Putem ajuta copilul s$ î&i dezvolte limbajul ascultându-l, privindu-l în ochi, vorbind 

frumos în prezen%a lui &i oferindu-i un mediu stimulant, bogat în experien%e senzoriale. De 

asemenea, copilul trebuie s$ vin$ în contact cu un vocabular variat, trebuie s$ aib$ experien%e 

variate, deoarece cuvintele &i expresiile nu au niciun sens dac$ nu se bazeaz$ pe experien%e 

concrete. 

 Ini%ial, aceste experien%e se produc acas$, îns$ nu dup$ mult timp copilul poate ie&i în 

natur$, ca s$ cunoasc$ florile, copacii, animalele &i s$ vorbeasc$ despre ele. Apoi poate merge 

la magazin, ca s$ cunoasc$ alimentele, &i a&a mai departe. Putem s$ îi punem la dispozi%ie 

materiale cum ar fi: cuburi &i c$r%i cu poezioare, cartona&e pentru înv$%area vocabularului, c$r%i 

despre lucruri concrete &i care au leg$tur$ cu via%a lui. Putem s$ îi citim poezii &i pove&ti sau 

s$ îi cânt$m cântece. Acestea îl vor face s$ îndr$geasc$ &i mai mult limba pe care o înva%$. 

 Toate aceste lucruri vor crea condi%iile necesare pentru ca mai târziu copilul s$ poat$ 

citi literatur$ adev$rat$. În aceast$ perioad$ se înva%$ cu adev$rat limbajul, mai mult chiar decât 

în &coal$ sau facultate.!
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1-3 ANI: ACTIVIT(#ILE ARTISTICE 

 

Arta înseamn! mai mult decât a desena  

 

  Arta se reg$se&te în tot ceea ce facem: în felul în care ne mi&c$m &i vorbim, ne 

amenaj$m locuin%a sau &coala, în felul cum ar$t$m sau cum alegem juc$riile &i c$r%ile. Arta nu 

poate fi separat$ de celelalte componente ale vie%ii. Nu putem „înv$%a” un copil cum s$ fie 

artist, dar, dup$ cum spune dr. Montessori, îl putem ajuta s$ aib$: 

 Un ochi care vede, 

 O mân! care ascult!, 

 Un suflet care vede. 

Un spirit liber trebuie s! se concretizeze sub o form! sau alta, iar pentru aceasta este 

nevoie de mâini cu care s! creeze. Oriunde mergem, vedem crea#ii ale omului, "i astfel 

putem întrez!ri spiritul "i filosofia fiec!rei perioade din istoria umanit!#ii. 

—Maria Montessori 

La aceast$ vârst$, copiii pot s$ desf$&oare diverse activit$%i artistice, creative, inclusiv 

s$ decupeze &i s$ lipeasc$ hârtie, s$ deseneze cu cret$, cu creioane obi&nuite sau colorate, cu 

creioane cerate, s$ picteze cu acuarele &i gua&e &i s$ modeleze în lut. 

Ca &i în cazul altor activit$%i, fiecare din cele men%ionate mai sus presupune mai multe 

etape, pe care copiii le înva%$ cu mare pl$cere. De exemplu, atunci când picteaz$, mai întâi î&i 

pun &or%ule%ul, apoi a&az$ hârtia pe &evalet (de multe ori, ajuta%i de cineva), apoi înva%$ s$ 

înmoaie pensonul în recipientul cu vopsea &i s$ îl &tearg$ de marginea acestuia ca s$ nu picure, 

dup$ care înva%$ s$ aplice culoarea pe hârtie. Picteaz$ atât timp cât vor, apoi î&i scot &or%ule%ul 

&i se spal$ pe mâini. Pentru c$ trebuie s$ înve%e cum s$ picteze pas cu pas, prima dat$ copilului 

i se d$ o singur$ culoare. Pe m$sur$ ce înva%$ cum s$ procedeze, copilul va putea s$ foloseasc$ 

dou$ sau trei recipiente &i s$ picteze cu mai multe culori. 

Dup$ ce mai cre&te, copilul va înv$%a &i cum s$ a&eze hârtia pe &evalet, s$ o dea jos &i 

s$ o pun$ la uscat, s$ spele pensoanele &i &evaletul &i a&a mai departe. Depinde de etapa lui de 

dezvoltare. Odat$ am v$zut cum o feti%$ de aproape doi ani a pictat cu mai multe culori timp 

de 45 de minute, dup$ care s-a sp$lat pe mâini un sfert de or$. 

 

 



Resurse materiale pentru micii arti"ti 

 

 Încerca%i creioanele colorate &i pe cele cerate înainte s$ le cump$ra%i. Uneori, creioanele 

de calitate inferioar$ sunt mai dure, iar copilul nu va fi mul%umit de ele. Nu le va folosi decât 

foarte pu%in, ceea ce nu este de dorit. La fel se întâmpl$ &i cu lutul pentru modelaj: acesta trebuie 

s$ se înmoaie foarte repede pentru ca cel mic s$ nu î&i piard$ interesul. Este important s$ oferim 

copilului, pe cât posibil, produse de cea mai bun$ calitate – creioane, creioane cerate, carioci, 

lut pentru modelaj, hârtie, pensoane – &i s$ îi ar$t$m cum s$ le foloseasc$, cum s$ aib$ grij$ de 

ele &i mai ales cum s$ fac$ cur$%enie &i s$ pun$ toate lucrurile la locul lor – astfel încât totul 

(spa%iul de lucru, masa, scaunul &i celelalte materiale) s$ fie preg$tite pentru urm$toarea 

activitate creativ$. 

 Evita%i cariocile, acuarelele &i lutul pentru modelaj care con%in coloran%i puternici &i alte 

ingrediente prea dure pentru copiii mici, sensibili. 

 Desigur c$ momentele dedicate special artei, acas$ &i la cre&$, sunt pl$cute, îns$ este 

bine pentru copii, chiar &i la aceast$ vârst$ fraged$, s$ aib$ permanent la dispozi%ie materiale 

variate &i un spa%iu unde s$ poat$ lucra nestingheri%i, atunci când au inspira%ie. 

 Cum înv!#!m copilul s! aprecieze arta 

 Primele juc$rii pentru bebelu&i, frumoase &i de calitate, cu care copilul intr$ în contact, 

sunt cele care îl înva%$ s$ aprecieze arta. Acela&i lucru se poate spune &i despre celelalte juc$rii, 

despre afi&e sau alte obiecte de art$ aflate în camera copilului sau în restul casei, despre vase 

&i tacâmuri sau despre obiectele pe care le aranj$m în co&uri, pe rafturi sau le ag$%$m pe        

pere%i – prin  care cre$m ordine &i frumuse%e. Putem reg$si arta peste tot în jurul nostru: în 

parcuri &i în multe alte p$r%i ale localit$%ii noastre, fie ea sat, ora& mic sau ora& mare. 

Locuin%a &i cre&a, prin fiecare component$ a lor, duc la dezvoltarea gustului pentru 

frumos &i a echilibrului la copil. De asemenea, îl ajut$ s$ perceap$ mai bine forma &i culoarea. 

Imaginile (reproduceri dup$ mari capodopere, fotografii artistice, desene cu animale, copii etc, 

din diverse p$r%i ale lumii), adecvate vârstei, ajut$ copiii – &i nu numai pe ei – s$ pre%uiasc$ 

ceea ce este frumos. Pute%i folosi calendare vechi pentru a crea adev$rate „colec%ii de art$”. 

Obiectele astfel ob%inute trebuie ag$%ate pe pere%i, la în$l%imea copilului, prin toat$ casa. 

Activit!#ile artistice 

 Este important s$ nu oblig$m copilul s$ lucreze cu tipare, c$r%i de colorat sau &abloane. 

S$ nu îi ar$ta%i niciodat$ cum s$ deseneze sau s$ coloreze ceva – de exemplu, o floare sau o 

cas$; copilul nu va face altceva decât s$ repete la nesfâr&it ceea ce i-a%i ar$tat. Arti&ti celebri, 



ca Paul Klee sau Pablo Picasso, s-au str$duit ani de zile ca s$ ajung$ la originalitatea, 

spontaneitatea &i naturale%ea care pentru copii sunt fire&ti. 

 Cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru copiii no&tri este s$ le oferim un mediu 

adecvat &i cele mai bune materiale, iar apoi s$ îi l$s$m s$ lucreze singuri. 

 

1-3 ANI: DIVERSITATEA ETNIC( )I CULTURAL( 

 

Via#a de zi cu zi a oamenilor din diverse p!r#i ale lumii 

 

 Copiii accept! cu u"urin#! stilul de via#! al celor din jurul lor "i tot ce le ofer! ace"tia. 

Cei mici percep toate aceste lucruri ca fiind normale. Tocmai datorit! faptului c! ei „absorb” 

tot ceea ce v!d în jur, noi avem, ca adul#i, ocazia de a le oferi un model de via#! pozitiv, s! le 

ar!t!m p!r#ile mai dificile, dar "i cele deosebit de frumoase, ale vie#ii. Exist! oameni diferi#i, 

cu probleme fizice sau psihologice, oameni de vârste diferite, cu pielea sau p!rul de alt! 

culoare sau care au moduri de via#! diferite. Dac! cei mici sunt pu"i în situa#ii din care s! 

înve#e toate aceste lucruri, ei vor deveni persoane obiective "i lipsite de prejudec!#i, care vor 

pre#ui via#a, oricum s-ar manifesta ea. 

—Judi Orion, formator Montessori AMI, grupa 0 – 3 ani 

 

 În prezent, lumea devine din ce în ce mai „mic$” &i este mai important decât oricând s$ 

d$m dovad$ de o atitudine corect$ fa%$ de persoanele de alt$ ras$, care vorbesc o alt$ limb$ sau 

au o alt$ cultur$.  

Aceast$ atitudine se formeaz$ înc$ din primii ani de via%$, deoarece copilul preia sentimentele 

&i p$rerile celor din familie sau din grupul din care face parte. 

 Pentru a familiariza copilul cu ideea c$ exist$ persoane care apar%in altor culturi, putem 

s$ ne petrecem o parte din timp în compania unor astfel de persoane, care vorbesc o alt$ limb$, 

provin din alte %$ri sau au origini diferite de ale noastre. Aceste persoane pot fi vecini, prieteni 

apropia%i, membri ai unei congrega%ii religioase, colegi de &coal$ sau voluntari. De asemenea, 

putem participa la diverse festivit$%i sau s$rb$tori specifice altor popoare. 

 În ora&ele mari este u&or s$ g$sim persoane care apar%in altor grupuri etnice: pur &i 

simplu mergând pe strad$ putem auzi vorbindu-se alte limbi sau putem g$si mânc$ruri, melodii 

&i dansuri cu specific etnic. !i în zonele rurale putem s$ ascult$m CD-uri cu muzica altor 

popoare sau s$ g$tim mâncare specific$ lor. Prin astfel de activit$%i simple, copiii ajung s$ 

în%eleag$ faptul c$ to%i oamenii au acelea&i necesit$%i &i trec prin acelea&i experien%e de via%$. 



 Chiar dac$ nu este posibil s$ interac%ion$m direct cu alte culturi, putem ajuta copilul s$ 

î&i dezvolte ideile despre omenire punându-l în contact, oricând se poate, cu arta, muzica, hrana, 

melodiile, îmbr$c$mintea, festivit$%ile, dansurile, locuin%ele, limbile, mijloacele de transport, 

uneltele specifice altor popoare, atât acas$, cât &i la cre&$. La aceast$ vârst$, putem folosi 

imagini &i c$r%i ca s$ cre$m un context favorabil discu%iilor despre diverse aspecte care %in de 

alte culturi, diferite de a noastr$.  

 În aceast$ perioad$, copilul asimileaz$ ceea ce se petrece în jurul lui, ca un burete, totul 

devenind parte a personalit$%ii sale. Este momentul potrivit s$ introducem activit$%i prin care 

el s$ perceap$ diferen%ele culturale. Acestea nu trebuie s$ fie lec%ii sau prelegeri, ci experien%e 

concrete, senzoriale. Folosi%i denumirile reale ale alimentelor, melodiilor, uneltelor pentru ca 

cel mic s$ acumuleze &i vocabularul corespunz$tor. 

 Mai târziu, aceste no%iuni înv$%ate la aceast$ vârst$ fraged$ îl vor ajuta s$ în%eleag$ 

istoria &i diversitatea cultural$ a lumii &i s$ dep$&easc$ prejudec$%ile pe care le întâlnim la tot 

pasul, în mass media sau în via%a real$. 

 Resurse materiale 

 Dac$ i-am da copilului globuri p$mânte&ti, în loc de mingi? Globurile mari &i mici, din 

materiale moi, se afl$ printre preferatele copiilor din gr$dini%ele Montessori. Nu sunt folosite 

la lec%ii. Copiii le folosesc ca s$ înve%e cum s$ rostogoleasc$ &i s$ arunce mingea. Totodat$, ei 

se obi&nuiesc, de exemplu, cu aspectul continentelor &i al oceanelor. Astfel, când vor începe s$ 

studieze geografia, totul li se va p$rea cunoscut &i, deci, mai u&or. 

 În jurul vârstei de trei ani, este bine s$ avem în cas$ un glob adev$rat sau o hart$ a lumii 

a&ezat$ pe un perete, pentru ca cel mic s$ asocieze ceea ce aude cu ceva concret. El nu va 

în%elege no%iunile de spa%iu &i distan%$, dar îl vor interesa culorile &i formele, c$rora le va da 

nume: „Africa”, „Indiana”, „Amazon” etc. În cele din urm$, globul &i harta trebuie s$ ajung$ 

din camera copilului în camera de zi, pentru ca el s$ vad$ c$ sunt lucruri importante, folosite 

de toat$ familia. Putem s$ ag$%$m pe perete tablouri, la în$l%imea copilului, iar acestea pot 

reprezenta imagini din întreaga lume, nu doar din %ara noastr$. Într-o clas$ din China am v$zut 

odat$ o gravur$ în lemn tradi%ional$ foarte frumoas$, în culori, care reprezenta o femeie g$tind. 

Era ag$%at$ pe perete, în locul unde copiii f$ceau pâine. 

 Muzica poate s$ provin$ &i ea de la alte culturi. Exist$ CD-uri foarte frumoase, cu 

cântece de leag$n în mai multe limbi. De asemenea, putem s$ îi ar$t$m copilului fructe &i 

legume din alte %$ri, cum ar fi bananele verzi, care se consum$ feliate &i pr$jite, nu ca desert. 

 



 Fiica mea i-a ar$tat odat$ fiului ei, care nu împlinise înc$ doi ani, cum s$ macine mai 

multe condimente (piper, cui&oare, scor%i&oar$, chimen &i nuc&oar$) &i cum s$ le combine ca s$ 

fac$ un amestec indian. B$iatului i-a pl$cut foarte mult s$ asocieze culorile &i mirosurile cu 

denumirile condimentelor. Câteva zile dup$ aceea a tot repetat noua lui expresie preferat$: 

“garam masala garam masala garam masala . . .” (denumirea amestecului). 

 Acesta este momentul potrivit s$ îi oferim copilului cât mai multe experien%e senzoriale 

corespunz$toare culturii sale, dar &i altor culturi, pentru c$ &i el va face parte din aceast$ lume. 

 1-3 ANI: PLANTELE )I ANIMALELE 

 Dragostea fireasc! pentru natur! 

  

Îngrijirea atent! a fiin#elor vii este urmare a unuia dintre cele mai puternice instincte 

ale copilului. Nimic nu este mai potrivit pentru a-i dezvolta spiritul de observa#ie. 

—Maria Montessori 

 

 Trebuie s$ valorific$m afec%iunea fireasc$ a copilului pentru natur$ &i dorin%a lui de a 

atinge, %ine în bra%e &i îngriji tot ce g$se&te în natur$: pietre, scoici, semin%e, flori &i frunze, 

insecte, pui de pisic$ – fiin%e sau lucruri. Cel mai bun punct de plecare este dragostea &i 

respectul pentru plante &i animale pe care copilul le vede în jurul lui, acas$. Nimic nu poate 

înlocui ie&irile în natur$, unde copilul poate s$ aud$ p$s$rile cântând, s$ caute scoici pe plaj$ 

sau s$ vad$ cum cresc florile în gr$din$. Este foarte important s$ men%inem leg$tura dintre copil 

&i natur$, chiar de la na&tere. 

 

 Cunoa"terea "i denumirea plantelor 

 

 Da%i-i copilului mic flori &i fructe pe care s$ le priveasc$ &i s$ le miroas$; l$sa%i-l s$ 

vad$ umbra l$sat$ de frunzele copacilor &i s$ aud$ fo&netul lor în b$taia vântului. Este important 

ca un copil s$ stea afar$, în natur$, în fiecare zi, dac$ se poate – pe orice vreme &i în toate 

anotimpurile. Înc$ de la o vârst$ foarte fraged$, copilului îi va face pl$cere s$ cunoasc$, de 

exemplu, textura &i culoarea scoar%ei de copac, frunzele, florile, pentru ca apoi s$ le reg$seasc$ 

în c$r%ile sale frumos colorate. 

 În primii trei ani de via%$, copilul asimileaz$, f$r$ efort, diverse informa%ii din fiecare 

experien%$ prin care trece &i re%ine denumirea fiec$rui lucru. În aceast$ perioad$ se produce o 

„explozie” a limbajului; copilul folose&te toate cuvintele pe care le-a auzit pân$ acum. Prin 

urmare, putem folosi înc$ de la început denumirile corecte, pentru ca &i cel mic, la rândul lui 



s$ le poat$ folosi mai târziu. Spre exemplu, dac$ e vorba de o floare de mac, putem s$ îi spunem 

copilului c$ se nume&te „mac”, nu doar c$ e o „floare”.  De asemenea, putem folosi &i cuvinte 

care exprim$ însu&iri (cum ar fi „portocaliu”, „mic” sau „moale”). Dac$ cunoa&te%i denumirile 

&tiin%ifice, în limba latin$, ale plantelor, ve%i fi surprin&i s$ constata%i c$ cel mic le va înv$%a la 

fel de u&or ca pe cele obi&nuite, &i i se va p$rea &i foarte amuzant! 

 Dac$ dori%i s$ amenaja%i un spa%iu potrivit pentru copii în exteriorul locuin%ei, p$stra%i 

pu%in spa%iu special pentru animale &i plante. Printre cele mai potrivite se num$r$ plantele 

s$lbatice, ca p$p$diile &i scaie%ii. Dup$ ce înva%$ s$ mearg$, copilul poate s$ fac$ multe lucruri 

care au leg$tur$ cu îngrijirea plantelor: s$ adune frunzele moarte din jurul unei plante de 

apartament, s$ &tearg$ praful de pe frunze, s$ taie &i s$ serveasc$ fructe proaspete, s$ fac$ 

aranjamente florale simple, s$ spele frunze &i a&a mai departe. 

 Îmi amintesc c$ într-o iarn$ am mers la o plimbare prin p$dure cu nepotul meu, care 

abia începea s$ vorbeasc$. Am v$zut ni&te mu&chi pe tulpina unui copac, a&a c$ am pus mâna 

pe el &i i-am spus cum se nume&te. Am f$cut acela&i lucru mai târziu, când am ajuns la alt 

copac.  De fiecare dat$ când am pus mâna pe mu&chi &i am rostit cuvântul respectiv, a f$cut &i 

el la fel. Dintr-o dat$, am v$zut cum s-a luminat la fa%$, pentru c$ a în%eles ideea. 

 De atunci, de fiecare dat$ când întâlneam un copac cu mu&chi pe tulpin$, nepotul meu 

punea mâna pe el &i rostea cuvântul potrivit. Pe mine m-a bucurat faptul c$ în%elege &i re%ine 

cuvinte, f$când progrese în achizi%ia limbajului. 

 

 Îngrijirea gr!dinii 

 

O metod$ foarte bun$ s$ îl implic$m pe cel mic în activit$%ile din gospod$rie este s$ îi 

cump$r$m unelte potrivite, chiar &i o roab$ mic$, cu care s$ care iarba cosit$ sau alte lucruri 

care trebuie transportate. Dac$ nu avem gr$din$, este suficient chiar &i un singur ghiveci pentru 

flori. Putem folosi un ghiveci mare, din ceramic$, pe post de „gr$din$”, schimbând plantele în 

func%ie de anotimp. Un astfel de vas are exact dimensiunea potrivit$ pentru ca cel mic s$ poat$ 

&i el s$ fac$ ceva. Toat$ familia trebuie s$ ia parte la aceste activit$%i. 

Copiilor le face mare pl$cere s$ vad$, de exemplu, cum iese o lalea din p$mânt, dup$ 

ce tot ei au plantat bulbii, chiar dac$ trebuie s$ a&tepte mult timp ca ea s$ apar$; sau s$ vad$ 

cum semin%ele de fasole încol%esc &i, în cele din urm$, se transform$ în p$st$i, pe care pot s$ le 

m$nânce. Copiii v$ pot ajuta s$ cur$%a%i hr$nitoarele pentru p$s$ri, s$ sp$la%i uneltele sau s$ le 

pune%i la loc dup$ ce au fost folosite. Indiferent ce facem, de obicei exist$ ceva ce poate s$ fac$ 



&i cel mic, doar ca s$ fie &i el implicat. Asigura%i-v$ c$ plantele din cas$ sau din gr$din$, precum 

&i uneltele, nu sunt periculoase pentru copii. 

 

! Observarea "i îngrijirea animalelor 

 

 Ag$%a%i o hr$nitoare lâng$ fereastr$ &i ar$ta%i-i copilului cum s$ stea cuminte, ca s$ nu 

sperie p$s$rile. Binoclurile pentru copii sunt foarte potrivite, pentru c$ le vor da celor mici 

sentimentul c$ iau &i ei parte la ceea ce fac p$s$rile &i le vor permite s$ le observe de la distan%$. 

Este extraordinar pentru un copil s$ vad$ cum arat$ ni&te mormoloci sau cum iese un 

fluture din cocon! Astfel, el poate s$ vad$ un animal de aproape, f$r$ ca acesta s$ fie scos 

definitiv din mediul s$u natural. Deoarece animalele s$lbatice sunt mai pu%in accesibile copiilor 

decât plantele, v$ recomand$m s$ observa%i mai întâi p$s$rile, insectele &i alte animale din 

imediata apropiere a locuin%ei. Abia dup$ aceea, da%i-i copilului figurine, imagini &i c$r%i despre 

animale: c$r%i cu imagini, apoi cu texte u&oare &i în cele din urm$, c$r%i de specialitate. !

 Copiii pot începe de mici s$ îngrijeasc$ animale. De pild$, le va face mare pl$cere s$ 

pun$ mâncare în farfuria pisicii sau s$ înve%e cum s$ o mângâie corect. 

 Într-o cre&$ Montessori, copiii au v$zut în fiecare zi dou$ rase diferite de pisici &i au 

înv$%at cum se numesc (de exemplu, o pisic$ calico &i una siamez$). Profesoara, v$zând c$ cei 

mici sunt interesa%i, le-a preg$tit un set de imagini mari, cu denumirile corecte ale pisicilor. Nu 

dup$ mult timp copiii, cu to%ii mai mici de trei ani, vorbeau acas$ despre pisici abisiniene, 

Maine Coon, himalayene, norvegiene de p!dure, persane, albastre de Rusia &i a&a mai departe. 

Din acest exemplu putem s$ ne d$m seama cât de doritori sunt copiii s$ înve%e cuvinte noi, la 

aceast$ vârst$. 

 Odat$ am avut o experien%$ nepl$cut$ într-un parc (nu voi spune în ce %ar$ anume). To%i 

copiii prezen%i au primit câte o plas$ pentru acvariu. Cineva le-a ar$tat cum s$ prind$ 

mormoloci cu plasa dintr-un mic lac. Copiii au aruncat mormolocii prin&i pe iarb$ &i au încercat 

s$ prind$ al%ii. Cei arunca%i pe iarb$ au murit. Astfel, am putut s$ constat înc$ o dat$ cum îi 

afecteaz$ pe cei mici comportamentul adul%ilor. Copiii aceia au înv$%at ce înseamn$ lipsa de 

respect pentru via%$, adic$ s$ foloseasc$ natura pentru propria pl$cere, în loc s$ o respecte &i s$ 

aib$ grij$ de ea. 

 Observând felul în care copilul pre%uie&te natura, putem s$ ne amintim de propria 

noastr$ copil$rie. Acesta este un dar pe care îl primim de la copiii no&tri: s$ nu ne mai gr$bim, 

s$ ne bucur$m de fiecare clip$, de frumuse%ea naturii care ne înconjoar$, s$ ascult$m, s$ 

gust$m, s$ vedem ceva cu adev$rat, s$ sim%im, s$ pre%uim ceea ce avem. 



 Resurse materiale 

 

 Cu o cârp$ mic$ pentru praf sau cu o stropitoare, copilul poate s$ &tearg$ praful de pe 

o plant$ de apartament sau s$ o ude. El poate s$ foloseasc$ vaze mici, foarfece care nu sunt 

periculoase, sau pâlnii cu care s$ umple vazele cu ap$, pentru ca apoi s$ creeze mici 

aranjamente florale, de pus pe mas$ la cin$. Uneltele de gr$din$rit cu mânere adev$rate de lemn 

&i cu componente din metal sunt mai potrivite decât cele din plastic. Stropitorile &i roabele 

pentru transport trebuie s$ aib$ &i ele dimensiuni reale. În acest fel, copilul simte c$ face ceva 

util, &i nu doar se joac$. 

  Figurinele care reprezint$ animale sunt mereu preferate  de copii, pentru c$ pot fi 

folosite în mai multe moduri. De exemplu, copilul poate asocia figurina cu imaginea 

corespunz$toare. Trebuie îns$ s$ v$ asigura%i c$ figurinele sunt fabricate din plastic care nu e 

periculos. Cele fabricate în Europa sunt de bun$ calitate. 

 Figurinele ajut$ copilul s$ studieze animalele în afara mediului lor natural &i s$ înve%e 

denumiri noi. Binoclul îi ajut$ s$ studieze natura de la distan%$. Putem ag$%a pe perete imagini 

frumoase cu plante &i flori, sau  reproduceri dup$ opere de art$. Ve%i fi surprin&i cât de interesat 

va fi copilul &i de c$r%ile de specialitate despre plante &i animale, atunci când i-a fost trezit$ 

curiozitatea prin faptul c$ le-a v$zut deja, în realitate.  

 

1-3 ANI: )TIIN#ELE )I MATEMATICA 

 

Primii pa"i în studiul "tiin#elor 

 

Nu este suficient ca profesorul s! iubeasc! "i s! în#eleag! doar copilul: trebuie ca mai 

întâi s! iubeasc! "i s! în#eleag! întreg universul. 

—Maria Montessori 

 

 De&i poate pe noi adul%ii cuvântul „fizic!” ne sperie pu%in, pentru c$ ne treze&te amintiri 

mai pu%in pl$cute din &coal$, pe copiii mici îi intereseaz$ foarte mult acest domeniu. Fizica 

presupune studierea temperaturii, sunetelor, greut$%ii, spa%iului &i distan%ei, m$rimii, timpului, 

mecanicii, gravit$%ii, electricit$%ii &i a&a mai departe. 

 C$rui copil nu îi plac sunetele pe care le scoate un obiect aruncat pe jos sau cele scoase 

de o tob$ când o love&te? Cui nu îi place s$ vad$ ce se întâmpl$ când umbl$ la un întrerup$tor? 



Interesul &i dragostea pentru astronomie &i geologie sau pentru noroi, uscat sau umed, &i pentru 

&tiin%e în general, începe la o vârst$ fraged$. 

 Primele lec%ii de &tiin%e vin din natur$: copilul simte soarele &i vântul, se joac$ în nisip, 

în ap$ sau în noroi, prive&te r$s$ritul &i apusul soarelui, stelele, se plimb$ pe malul m$rii, 

colec%ioneaz$ roci &i minerale. Mai întâi, copilul trebuie s$ intre în contact direct cu rocile, 

nisipul, apa, noroiul, oceanul, lacul &i a&a mai departe; abia dup$ aceea îi explic$m cum se 

numesc toate acestea. Mai târziu, toate aceste experien%e &i cuno&tin%e îl vor face mai preocupat 

de ceea ce se g$se&te în jurul s$u &i mai responsabil, pentru c$ cei mici iubesc ceea ce cunosc 

foarte bine. 

 Primii pa"i în matematic! 

 

Dragostea pentru matematic$ nu se bazeaz$ pe înv$%are mecanic$, ci pe utilizarea în 

mod pl$cut a formelor &i obiectelor, pe folosirea mâinilor sau pe mi&care. Dezvoltarea gândirii 

matematice, care este prezent$ la na&tere &i dureaz$ toat$ via%a, se face prin activit$%i simple, 

zilnice, înc$ de la o vârst$ fraged$ – copilul colec%ioneaz$ obiecte, num$r$, sorteaz$, a&eaz$ 

lucruri în ordine, clasific$, compar$ m$rimi &i culori, car$ obiecte grele, pune masa. În acest 

fel, el descoper$ anumite rela%ii &i modele matematice.  

În trecut, rela%iile matematice erau v$zute ca adev$rate miracole. La fel le vede &i copilul 

mic, care le descoper$ pentru prima dat$. Pentru adult, este o adev$rat$ pl$cere s$ vad$ cum 

cel mic face aceste descoperiri. 

 Dac$ spune numerele: unu, doi, trei, patru, cinci etc, ca pe o poezie, copilul se distreaz$, 

dar nu înseamn$ c$ astfel înva%$ matematic$. 

! Matematica începe cu bucuria de a mi&ca &i a atinge obiecte adev$rate, de a le grupa &i 

de a le num$ra, pe fiecare pe rând. Este foarte palpitant s$ descoperi c$ numerele reprezint$ de 

fapt cantit$%i – de nasturi, boabe de maz$re, linguri, membri ai familiei, stele – &i mai târziu s$ 

î%i dai seama c$ aceste idei sunt în%elese &i folosite peste tot în lume! 

 Aceast! abordare, care presupune ca cel mic s! mute mereu obiectele cu mâinile "i s! 

î"i foloseasc! în mod activ sim#urile, #ine cont "i de aptitudinile pe care copilul le are pentru 

matematic!. 

 Dac! oamenii ar fi folosit doar vorbirea ca s! î"i comunice ideile, dac! în#elepciunea 

omenirii s-ar fi exprimat doar prin cuvinte, nu ar mai exista ast!zi nicio urm! a genera#iilor 

trecute. Mâinile sunt cele care, al!turi de gândire, au dat na"tere civiliza#iei umane. Mâna este 

expresia acestui dar minunat pe care l-am mo"tenit - gândirea. 

—Maria Montessori 



PARTEA A TREIA: ADULTUL 

0-3 ANI: CUM PREG(TIM MEDIUL DE VIA#( AL COPILULUI 

  
Nimeni nu poate prezice destinul unei persoane. Singurul lucru pe care îl putem face este 

s! îi oferim fiec!rui copil "ansa s! se dezvolte în func#ie de poten#ialul pe care îl are "i 

s! înve#e s! vad! altfel lucrurile, într-un mod care s! îl ajute s! cerceteze "i s! în#eleag! 

lumea din jur. De aceea trebuie s! preg!tim special pentru copil mediul în care acesta 

va cre"te.!

—Mario Montessori Jr., Educa#ie pentru dezvoltare uman! 

  

Ce lucruri ne trebuie pentru un nou-n!scut? 

Atunci când se preg$tesc pentru sosirea primului lor copil, p$rin%ii sunt de multe ori 

cople&i%i de tot felul de reclame care le spun ce lucruri sunt „necesare” pentru cel mic. Aceste 

reclame par s$ fie f$cute mai mult ca s$ vând$ diverse produse decât s$ ofere informa%ii despre 

ceea ce este într-adev$r util copilului. Multe articole prezentate în reclame nu doar c$ 

stimuleaz$ prea mult copilul (prea multe obiecte, culori stridente), ci chiar împiedic$ 

dezvoltarea fireasc$ a copilului. De exemplu, încetinesc dezvoltarea limbajului (suzetele) &i 

mi&carea (p$tu%urile, leag$nele sau scaunele înalte), sau uneori pot fi chiar periculoase 

(premerg$toarele sau obiectele din plastic pline de toxine). 

O ambian%$ simpl$, natural$ &i plin$ de blânde%e, care face copilul s$ se simt$ în 

siguran%$, încurajându-l s$ comunice cu ceilal%i &i s$ se mi&te, este cea mai potrivit$ de la 

na&tere pân$ la trei ani. 

Cel mai bine este s$ preg$tim mediul în care va tr$i copilul înainte ca acesta s$ se nasc$. 

P$rin%ii pot chiar s$ mearg$ de-a bu&ilea prin camera copilului, pentru a vedea pân$ unde va 

ajunge cel mic sau ce anume l-ar putea atrage. Asculta%i cu aten%ie: se aude vântul b$tând printre 

ramurile copacilor sau zgomotele naturale sunt acoperite de televizor &i radio? 

 Un copil nu poate s$ elimine din mediul s$u de via%$ ceea ce nu îi este necesar sau îl 

deranjeaz$, a&a cum face un adult. Astfel, el va fi afectat de tot ceea ce aude &i vede. Pentru a-

i dezvolta un sentiment de ordine &i siguran%$, este bine ca tot ceea ce îl înconjoar$ pe cel mic 

s$ r$mân$ neschimbat în primul an de via%$. Putem face acest lucru, dac$ planific$m &i preg$tim 

totul din timp. 

 

 

 



 Siguran#a copilului 

 

 Copilul se va dezvolta mai bine – mental, emo%ional &i fizic – dac$ i se d$ voie s$ se 

mi&te liber &i s$ î&i cerceteze mediul de via%$, mergând din ce în ce mai departe de fiecare dat$. 

Îns$, pentru a-i putea oferi aceast$ libertate, trebuie ca mai întâi s$ studiem cu foarte mare 

aten%ie acest mediu – de acas$ &i de la cre&$. Atunci când copilul este liber s$ p$r$seasc$ patul 

&i s$ se mi&te prin camera lui, &i ulterior prin alte camere,  trebuie s$ acoperim prizele, s$ fix$m 

toate cablurile pe podea sau pe perete, s$ îndep$rt$m plantele otr$vitoare, substan%ele chimice 

sau orice obiect ce l-ar putea r$ni. Pe m$sur$ ce copilul începe s$ mearg$ de-a bu&ilea sau în 

picioare, adul%ii trebuie s$ le asigure în continuare un mediu de via%$ lipsit de pericole. 

Principii generale de organizare a mediului de via%$ al copilului 

 Iat$ câteva lucruri de care trebuie s$ %ine%i cont când preg$ti%i mediul în care va tr$i 

copilul:  

(1)! Participarea la via%a de familie. Înc$ din primele zile de via%$, implica%i copilul în via%a 

de familie. Preg$ti%i în fiecare camer$ – dormitor, baie, buc$t$rie, sufragerie, camer$ de zi, hol 

&i a&a mai departe – un spa%iu unde poate s$ stea &i cel mic. 

(2)! Independen%a. La orice vârst$, copilul dore&te s$ se descurce singur. Dac$ îi sprijinim 

aceste eforturi, înseamn$ c$ îl respect$m &i avem încredere în el. Gândi%i-v$ bine ce activit$%i 

desf$&oar$ familia în toate înc$perile din locuin%$ &i aranja%i fiecare spa%iu în a&a fel încât s$ 

pute%i încuraja copilul s$ fie independent. Folosi%i o saltea dubl$ pentru patul celui mic. 

Cump$ra%i un dulap sau un cuier-copac de dimensiuni mici. Folosi%i bare sau cârlige pentru 

haine  la care copilul s$ poat$ ajunge atunci când se îmbrac$ sau se dezbrac$ (pe hol, în dormitor 

sau în baie). Oferi%i-i un taburet sau o b$ncu%$ atunci când se descal%$. L$sa%i-l s$ foloseasc$ 

rafturile dumneavoastr$ ca s$ î&i pun$ c$r%ile, vasele sau juc$riile. 

 (3) Lucrurile  copilului. Acest aspect este foarte important. Este foarte dificil s$ ai grij$ 

de lucruri dac$ ai prea multe. Atunci când preg$tim mediul în care va tr$i copilul, trebuie s$ 

g$sim un loc în care s$ %inem hainele, juc$riile &i c$r%ile care nu sunt folosite în perioada 

respectiv$. Schimba%i c$r%ile de pe raft sau juc$riile din co& dac$ vede%i c$ cel mic s-a plictisit 

de ele. Pune%i la dispozi%ia copilului doar câteva h$inu%e, nu toate, &i l$sa%i-l pe el s$ hot$rasc$ 

cu ce se îmbrac$ în fiecare zi. !i juc$riile trebuie s$ fie pu%ine, doar cele preferate sau noi. La 

fel &i c$r%ile. 

 (4) Cur$%enia &i sim%ul ordinii. Cuvântul „disciplin$” este înrudit cu „discipol”. Copiii 

devin disciplina%i doar dac$ ne imit$ pe noi; la fel cum îi înv$%$m s$ spun$ „Mul%umesc!” f$când 



&i noi acela&i lucru, nu doar spunându-le, putem s$ îi înv$%$m s$ î&i strâng$ juc$riile &i c$r%ile, 

strângându-le &i noi, mereu, în prezen%a lor, cu pl$cere. 

 Toat$ lumea se mir$ mereu cât de ordonat$ &i frumoas$ pare o sal$ de clas$ Montessori. 

Lucrul acesta nu se întâmpl$ pentru c$ profesoara, fiind ordonat$, le impune &i copiilor s$ fie 

la fel, ci pentru c$ ea satisface nevoia de ordine pe care o simt cei mici.  

!

 Mediul înconjur!tor "i capacitatea copilului de a absorbi informa#ii 

 

 În primii trei ani de via%$, copilul va absorbi, ca un burete, tot ceea ce g$se&te în mediul 

s$u de via%$: lucrurile urâte sau frumoase, asprimea sau blânde%ea, limbajul potrivit sau 

nepotrivit. Ca p$rin%i, suntem primele modele de comportament uman pentru copiii no&tri. În 

cazul în care copiii merg la cre&$ sau la alte centre de îngrijire, trebuie s$ cerem acelea&i tip de 

comportament de calitate &i de la personalul care deserve&te centrul respectiv.  

 Calitatea &i atractivitatea mediului în care tr$ie&te copilul, ale c$r%ilor &i ale celorlalte 

materiale sunt foarte importante dac$ vrem s$ atragem &i s$ men%inem aten%ia copilului, iar 

acesta s$ fie &i mul%umit. Dac$ cel mic are în jurul lui carusele, afi&e &i juc$rii frumoase, f$cute 

din lemn sau din alte materiale naturale, când va deveni adult va dori la rândul s$u s$ î&i 

construiasc$ un mediu asem$n$tor în care s$ tr$iasc$. Juc$riile, puzzle-urile, mesele &i    

scaunele – f$cute din lemn – îl fac pe cel mic s$ îndr$geasc$ natura &i lucrurile de calitate, 

protejându-l în acela&i timp de substan%ele chimice periculoase care se g$sesc în multe 

materiale sintetice. Imaginile pe care le ag$%$m pe perete, la nivelul copilului, pot fi reproduceri 

artistice de calitate, sau simple afi&e. Mediul în care am crescut ne-a influen%at pe to%i. Cea mai 

bun$ metod$ de a face lumea mai frumoas$ este s$ le oferim frumuse%e copiilor foarte mici. 

 

Mediul exterior 

 Dac$ vrem s$ îi oferim copilului tot ce e mai bun, nu trebuie s$ îl %inem închis în cas$, 

ci s$ îi ar$t$m buruieni, apusuri &i r$s$rituri superbe, s$ îl l$s$m s$ simt$ vântul r$coros de 

toamn$, s$ aud$ p$s$rile cântând sau s$ vad$ stelele &i norii, frunzele &i florile în diversitatea 

lor, într-un cuvânt, frumuse%ea naturii.!

 Uneori uit$m c$, la început, via%a oamenilor se desf$&ura afar$, iar oamenii intrau în 

case doar ca s$ se protejeze de intemperii. Copilul înc$ are acest instinct. În primele zile de 

via%$, este suficient ca cel mic s$ ia doar o gur$ de aer proasp$t zilnic sau s$ vad$ crengile 

copacilor mi&cându-se în b$taia vântului. Apoi poate fi scos la plimbare zilnic, în marsupiu sau 

în c$rucior; în curând, chiar f$r$ s$ ne d$m seama, cel mic va hot$rî singur pe unde vrea s$ se 



plimbe. În timpul acestor plimb$ri, fiecare lucru nou, cât de mic – o fisur$ din trotuar, un &ir de 

furnici, o balt$, un zid de c$r$mid$, o buruian$ sau un scai – îl va încânta pe copil &i îi vor 

transforma fiecare plimbare într-o veritabil$ aventur$, care îi dezv$luie lumea înconjur$toare. 

De multe ori noi, ca adul%i, trecem cu vederea aceste am$nunte pe care copilul le descoper$. 

Uneori, o simpl$ „plimbare în parc” poate dura chiar &i o or$. Alteori, nu ve%i ajunge prea 

departe – copilul va dori, de exemplu,  s$ exploreze doar trotuarul din fa%a casei. 

Într-o zi, o profesoar$ nou$ i-a spus doamnei dr. Montessori c$ pur &i simplu nu este 

nimic care s$ merite cercetat în jurul &colii, care se afla în ora&. Dr. Montessori a dus copiii 

afar$, în fa%a &colii. Dup$ o or$, cei mici înc$ studiau un mic spa%iu verde din apropiere. Aveau 

atât de multe lucruri de v$zut, erau pur &i simplu fascina%i! Este foarte bine ca noi, adul%ii, s$ 

nu ne mai gr$bim, s$ nu mai planific$m totul &i s$ l$s$m copilul s$ ne ghideze, pe m$sur$ ce el 

descoper$, miroase, ascult$ &i atinge lumea din jurul lui.  

Implica%i copilul în activit$%ile pe care le desf$&ura%i în afara locuin%ei – sp$latul ma&inii, 

lucrul în gr$din$ sau orice activitate ce poate fi desf$&urat$ afar$, nu în casa. Întotdeauna  exist$ 

ceva util, ce poate s$ fac$ &i cel mic. Încerca%i s$ amenaja%i un spa%iu în afara locuin%ei în care 

copilul s$ poat$ face nu doar activit$%i obi&nuite pentru exterior (de exemplu, s$ se joace în 

nisip), dar &i activit$%i pe care în mod normal le face în cas$, de exemplu, s$ se spele pe mâini, 

s$ spele vasele, s$ se uite într-o carte sau s$ fac$ un puzzle. 

De multe ori se întâmpl$ ca activit$%ile „intelectuale” s$ se desf$&oare în interior, iar 

cele „fizice” în exterior. Deci, afar$ copilul nu g$se&te decât leag$ne, tobogane sau alte obiecte 

întâlnite de obicei la locurile de joac$. Astfel, activitatea intelectual$ se separ$ de cea fizic$, 

ceea ce contravine modului firesc de via%$ al copilului mic, în care cele dou$ tipuri de activit$%i 

se întrep$trund. Cele mai mari progrese se produc atunci când mintea &i corpul lucreaz$ 

împreun$, pentru un rezultat concret. Ideal ar fi, de&i nu tot timpul se poate, ca cel mic s$ poat$ 

circula liber din cas$ afar$ &i invers. O posibilitate ar fi s$ amenaj$m o teras$ acoperit$ sau alt 

spa%iu exterior protejat, oricât de mic, în care copilul s$ poat$ s$ stea cât dore&te. Bineîn%eles 

c$ acest spa%iu trebuie s$ fie deschis doar atunci când un adult poate s$ supravegheze activit$%ile 

celui mic. 

Resurse materiale 

Mobilierul nu trebuie neap$rat s$ fie scump; poate fi la fel de simplu sau de elegant ca 

restul mobilei din cas$. Important este s$ fie de calitate &i de dimensiunea potrivit$ pentru copil. 

Taburetele &i mesele solide din lemn, care îi permit celui mic s$ se ridice în picioare, în timp 

ce t$lpile picioarelor stau direct pe podea, sunt foarte importante. La mas$, copilul poate s$ 



deseneze, s$ se joace, s$ preg$teasc$ o gustare &i s$ m$nânce. Nu numai c$ va avea o postur$ 

corect$, dar se va &i concentra mai bine la ceea ce are de f$cut, dac$ st$ a&ezat corect pe scaun. 

 Un taburet sau o b$ncu%$ joas$ sunt foarte utile dac$ le a&ez$m la u&a de la intrare sau 

în baie, pentru ca cel mic s$ poat$ s$ se descal%e &i s$ se dezbrace. Un taburet solid v$ poate fi 

de mare folos atunci când copilul vrea s$ v$ ajute la g$tit sau vrea s$ ia ap$ de la chiuvet$. 

Scaunele obi&nuite pentru bebelu&i, cele înalte &i cu m$su%$ în fa%$, nu mai sunt necesare dac$ 

ave%i un scaun pe care copilul poate s$ stea f$r$ s$ cad$ &i cu ajutorul c$ruia ajunge la nivelul 

mesei, ca s$ ia masa cu familia. Exist$ modele de astfel de scaune care pot fi ajustate pe m$sur$ 

ce copilul cre&te. Acesta va putea destul de repede s$ urce sau s$ coboare singur de pe scaun. 

 Dac$ punem pe perete cuiere la în$l%imea copilului, sau dac$ instal$m în &ifonier bare 

joase pentru haine, copilul va putea s$ aib$ mai mult$ grij$ de propria îmbr$c$minte. Este 

important s$ p$str$m c$r%ile în ordine; la cre&$ exist$ tot timpul un col%, cu perne sau scaune 

comode, unde copiii pot s$ se a&eze &i s$ se uite în c$r%i. 

 Bebelu&ul, &i mai târziu copilul, poate s$ foloseasc$ oglinda ca s$ vad$ dac$ este 

îmbr$cat corect sau dac$ este curat pe fa%$. În acest mod copilul nu trebuie s$ depind$ de 

nimeni, el poate s$ afle singur astfel de lucruri. 

 Decât s$ arunc$m pur &i simplu juc$riile într-o cutie mare, este mai bine pentru copil s$ 

le p$str$m în ordine, pe rafturi sau ag$%ate pe cârlige, preg$tite pe t$vi%e de lemn sau în co&uri 

mici, pentru ca cel mic s$ se joace oricând cu ele. De asemenea, în acest mod, &i strânsul 

juc$riilor va avea o anumit$ logic$ &i va fi mai pl$cut. Feng Shui, arta chinezeasc$, ne înva%$ 

c$ dezordinea, chiar &i camuflat$ sub pat sau sus pe un raft, poate s$ fie stresant$. Dac$ folosim 

mai pu%ine lucruri, schimbându-le între ele, dac$ este nevoie, &i le aranj$m cu grij$, vom crea 

o atmosfer$ mai calm$.!

Concluzie 

Dac$ înva%$ cum s$ preg$teasc$ mediul în care va tr$i copilul înainte ca acesta s$ se 

nasc$, p$rin%ii vor avea mai mult timp s$ se bucure de copil dup$ ce acesta se na&te. Un mediu 

pl$cut, organizat &i aerisit are numeroase avantaje: îmbr$catul &i dezbr$catul sunt mult mai 

simple; cartea &i juc$ria preferate sunt mereu la îndemân$, copilul poate s$ ia parte la via%a de 

familie &i s$ se simt$ util; se pot desf$&ura mereu activit$%i care solicit$ aten%ia copilului &i care 

îi îndeplinesc nevoile de dezvoltare; întreaga familie beneficiaz$ de un climat mai relaxat, de 

mai mult$ distrac%ie, creativitate &i lini&te. 

 

 

 



0-3 ANI: CUM S( FIM P(RIN#I )I CE S( ÎI ÎNV(#(M PE CEI MICI 

E nevoie de un sat întreg ca s! cre"ti un copil. 

—Proverb african  

 

Cu toate c$ ultimul capitol a c$r%ii a cuprins numeroase informa%ii referitoare la 

componenta material$ a mediului de via%$ al copilului, cu siguran%$ cel mai important element 

a acestui mediu, mai ales în primii trei ani de via%$, sunt persoanele din jur: fra%ii, p$rin%ii, 

bunicii, prietenii &i vecinii. Acest aspect are în prezent o importan%$ mai mare decât oricând: 

familiile au acum dimensiuni mai reduse &i locuiesc separat de rudele apropiate, uneori la sute 

sau chiar mii de kilometri. De multe ori, ambii p$rin%i sunt nevoi%i s$ lucreze &i nu au timp 

pentru prieteni &i vecini. 

Cum poate un sugar sau un copil mic s$ devin$ un membru al societ$%ii care s$ dea 

dovad$ de empatie &i compasiune, care s$ &tie cum s$ interac%ioneze cu ceilal%i, c$ruia s$ îi pese 

de ceilal%i oameni sau care s$ contribuie la bun$starea general$ a grupului din care face parte, 

s$ vorbeasc$ &i s$ comunice cu ceilal%i? Având în jur persoane care s$ îi fie modele pozitive, 

familie &i prieteni, persoane amabile, care s$ îl iubeasc$. 

Îns$ în lumea modern$, când mul%i dintre noi am crescut f$r$ s$ venim prea mult, sau 

deloc, în contact cu bebelu&ii, nu &tim ce anume s$ facem atunci când st$m cu ei. Nu ne d$m 

seama c$ cel mic trece prin anumite etape de dezvoltare, nu realiz$m prin ce transform$ri 

extraordinare, mentale, fizice &i emo%ionale trece un copil în primii trei ani de via%$. 

Cu mul%i ani în urm$ lucram ca educatoare pentru grupa 0-3 ani. Într-o zi am avut o 

întâlnire cu o m$mic$ &i cu copilul ei, în vârst$ de dou$ s$pt$mâni. Doamna avusese o func%ie 

de conducere într-o corpora%ie &i era foarte eficient$ în a rezolva mai multe lucruri simultan. 

M-a întâmpinat spunându-mi bucuroas$: „Mi-am dat seama c$, în timp ce al$ptez copilul, pot 

s$ vorbesc la telefon, s$ v$d &tirile la televizor sau chiar s$ citesc o carte!” 

De obicei nu e bine s$ dai sfaturi dac$ nu î%i sunt solicitate, dar aceast$ m$mic$ chiar 

îmi mai ceruse p$rerea în leg$tur$ cu cre&terea copilului, a&a c$ am putut s$ îi explic c$ rela%ia 

dintre ea &i copilul pe care îl al$pteaz$ formeaz$ în mintea copilului un model pentru toate 

rela%iile sale intime viitoare. Am întrebat-o cum s-ar sim%i dac$, în timp ce fac dragoste, so%ul 

ei ar vorbi la telefon, s-ar uita la televizor, ar asculta ceva la radio sau ar citi o carte. (Azi a& 

mai ad$uga, „dac$ s-ar opri ca s$ r$spund$ la un sms sau la e-mail, dac$ s-ar uita la &tiri pe 

laptop sau ar trage cu ochiul la pagina de Facebook.”) 

M$mica la care m$ refer era o femeie foarte în%eleapt$ &i a în%eles imediat ce am vrut s$ 

spun. Înainte de discu%ia noastr$, ea crezuse c$ trebuie doar s$ îl hr$neasc$ pe cel mic cu lapte 



&i c$ poate s$ fac$ f$r$ probleme &i alte lucruri în acela&i timp. Parc$ s-a luminat la fa%$ &i, de 

atunci, a vrut s$ &tie totul despre copiii mici, pentru c$ &i-a dat seama c$ fiecare etap$ trece 

foarte repede &i c$ atât ea, cât &i so%ul ei, au un rol important în fiecare dintre ele. 

La fel cum mama are parte de momente deosebite al$turi de copil atunci când îl 

al$pteaz$, &i tat$l î&i poate crea o rutin$ zilnic$ cu bebelu&ul. Poate s$ îi fac$ baie, sau doar s$ 

îi vorbeasc$ (închizând, bineîn%eles, telefonul sau radioul). De asemenea, în cazul în care exist$ 

un copil mai mare, trebuie s$ îi explic$m c$ este foarte important s$ î&i formeze o rela%ie cu 

fratele mai mic. Astfel, cel mare va sim%i cât de important este s$ îi cânte sau s$ îi vorbeasc$ 

bebelu&ului în fiecare zi &i, treptat, va începe s$ fac$ &i alte lucruri ca s$ v$ ajute.   

Sper c$ aceast$ carte v$ va ajuta s$ con&tientiza%i cât de important$ este prezen%a 

dumneavoastr$ &i a altor persoane din familie sau din grupul dumneavoastr$ de prieteni pentru 

copil. Sper c$ v$ va ajuta s$ descoperi%i cu bucurie cum cre&te copilul dumneavoastr$, etap$ cu 

etap$, &i cum s$ %ine%i pasul cu el, oferindu-i tot ce are nevoie. 

Dac$ stabili%i o rela%ie plin$ de în%elegere înc$ de la început, v$ va fi mai u&or s$ v$ 

adapta%i la ritmul copilului, s$ face%i diverse lucruri împreun$ cu el (s$ g$ti%i, s$ împacheta%i 

cadouri, s$ coace%i ceva special de s$rb$tori, s$ coase%i sau s$ cro&eta%i, s$ lucra%i în gr$din$, s$ 

face%i felicit$ri, s$ sp$la%i rufe, s$ repara%i sau s$ da%i mobila cu lac, s$ aranja%i flori, s$ construi%i 

ceva, s$ face%i cur$%enie &i a&a mai departe). V$ ve%i sim%i mai boga%i suflete&te &i mai plini de 

iubire. Cel mai important lucru pe care îl putem d$rui copiilor no&tri este timpul nostru, 

prezen%a noastr$ constant$. Momentele petrecute împreun$ se vor transforma în amintiri de 

neuitat &i, de asemenea, îi vor ar$ta celui mic ce înseamn$ s$ îi în%elegi pe cei din jur &i s$ î%i 

pese de ei. 

P$rin%ii se str$duiesc s$ se descurce cât pot de bine, folosind toate cuno&tin%ele pe care 

le au. De&i ne dorim cu to%ii s$ fim p$rin%i perfec%i, trebuie s$ înv$%$m s$ nu fim foarte duri cu 

noi în&ine, s$ nu ne pierdem timpul regretând c$ nu am &tiut ce s$ facem &i s$ înv$%$m s$ trecem 

u&or peste gre&eli, s$ mai încerc$m o dat$. Trebuie s$ transmitem aceste lucruri &i celor din 

jurul nostru, familiei &i prietenilor. 

Oricât de multe lucruri ar &ti &i oricât de mult timp &i-ar dedica celor mici, p$rin%ii au 

mereu senza%ia c$ ceea ce fac nu este suficient. Primul an de via%$ al copilului nu este chiar cea 

mai potrivit$ perioad$ ca s$ începem s$ înv$%$m ce înseamn$ s$ fii p$rinte. Mul%i dintre noi 

avem deja în minte unele idei, gre&ite, preluate din filme, de la televizor sau de la prieteni bine 

inten%iona%i, dar lipsi%i de experien%$, &i nu intr$m în contact cu familii cu copii în via%a de zi 

cu zi. Nu trebuie s$ fim prea duri cu noi în&ine &i trebuie s$ încerc$m s$ g$sim un echilibru 

între familie &i celelalte lucruri din via%a noastr$ agitat$. 



P$rin%ii care observ$ cu aten%ie, care ascult$ &i se pun în locul copilului, î&i vor da seama 

c$ un copil este un individ unic, creativ, care gânde&te, chiar &i înainte de a împlini un an. 

Acesta este într-adev$r unul din lucrurile pe care le descoperim cu mare bucurie atunci când 

devenim p$rin%i.  

 

Pute#i s! le da#i copiilor toat! dragostea, dar nu le impune#i modul vostru de a gândi. 

Pentru c! ei pot s! gândeasc! singuri. 

—Kahlil Gibran 

 

O experien#! pl!cut! la na"tere 

Bineîn%eles c$ na&terea f$r$ evenimente nepl$cute este primul lucru la care ne gândim 

&i, de&i pot s$ apar$ mereu lucruri neprev$zute, este important s$ %inem seama de efectele pe 

care le are na&terea, atât asupra mamei, cât &i asupra copilului. La începuturile programului 

Montessori pentru copiii pân$ în trei ani, în momentul na&terii, nou-n$scu%ii erau „prin&i” pe o 

pânz$ mare din m$tase, din respect pentru pielea lor sensibil$. În prezent, mul%i recomand$ ca 

bebelu&ul s$ intre prima dat$ în contact cu pielea mamei. De fapt, de multe ori, atunci când nou 

n$scutul este a&ezat direct pe corpul mamei imediat dup$ na&tere, el va ajunge instinctiv, ca 

prin farmec, la sân, la fel ca un pui de cangur în marsupiul mamei sale! 

Cursurile prenatale se concentreaz$ pe tehnici de relaxare, pe care mama le poate folosi 

ca s$ î&i relaxeze mu&chii între contrac%ii. Sprijinul tat$lui sau al partenerului de via%$ în timpul 

na&terii poate s$ ajute foarte mult la crearea unei atmosfere prielnice na&terii. 

Cu mai mul%i ani în urm$ am vizitat Spitalul Cristo Re din Roma, Italia, pentru a asista 

la o serie de na&teri, mamele fiind preg$tite în timpul sarcinii pentru acest tip de relaxare. 

Tehnica este cunoscut$ sub denumirea de antrenament respirator autogen. La momentul 

respectiv, în spital erau dou$ m$mici aflate în fazele finale ale travaliului, la ambele fiind vorba 

de primul copil. Erau calme, se odihneau &i î&i f$ceau exerci%iile de respira%ie între contrac%ii. 

În momentul în care una dintre ele a ajuns la 10 cm dilata%ie (era preg$tit$ s$ nasc$), a spus c$ 

abia atunci a început s$ simt$ durere &i a întrebat dac$ este normal. Atât de mult s-a putut 

relaxa! Cealalt$ m$mic$ a avut o experien%$ asem$n$toare. Eu deja îi n$scusem pe to%i cei trei 

copii ai mei, dar mi-a& fi dorit s$ fi n$scut &i eu ca ele. Sunt sigur$ c$ experien%a na&terii a fost 

mult mai pl$cut$ pentru copil, mam$, tat$ &i pentru to%i cei prezen%i.  

Unul dintre cele mai importante rezultate ale aplic$rii unor tehnici de medita%ie sau 

relaxare în timpul na&terii – tehnici înv$%ate &i exersate zilnic în timpul sarcinii – este c$ ofer$ 



mamelor posibilitatea de a-&i împrosp$ta for%ele, de a se relaxa; aceste lucruri le vor fi foarte 

utile în anii ce vor urma, când vor fi p$rin%i. 

 

Rela%iile de familie apropiate, în via%a de zi cu zi 

 

Studiile arat! c! modul în care o mam! î"i îngrije"te copilul depinde foarte mult de 

timpul petrecut de ace"tia împreun!, în primele zile dup! na"tere.  

—Silvana Montanaro 

În primele zile, s$pt$mâni &i luni de via%$, lumea sugarului se limiteaz$ la familia lui. 

Atunci când se preg$tesc s$ devin$ p$rin%i pentru prima dat$, mama &i tat$l î&i asum$ cel mai 

important rol. Este ciudat c$ ne consum$m mult mai mult timp &i energie preg$tindu-ne pentru 

carier$, construindu-ne o cas$ sau f$când multe alte lucruri specifice adul%ilor, decât 

preg$tindu-ne s$ devenim p$rin%i – de&i rolul acesta este mult mai dificil, mai important &i mai 

de durat$. Ar fi bine s$ începem s$ înv$%$m ce înseamn$ s$ fii un p$rinte bun cu mult înainte 

ca cel mic s$ se nasc$. 

Când am auzit prima dat$ despre aceast$ filosofie Montessori pentru copiii de la                  

0 la 3 ani, prima mea reac%ie a fost s$ sus%in modul în care îmi crescusem eu copiii; la urma 

urmei, mi-am zis, „au ajuns bine.” 

Totu&i, observând în multe familii rezultatele minunate ale aplic$rii acestor idei, am 

în%eles c$, într-adev$r, exist$ o modalitate mai bun$ de a face primii pa&i în via%$ &i – ca mul%i 

al%ii – m$ simt onorat$ s$ transmit informa%iile &i altora. 

Primele clipe de via%$, primele minute &i ore, primele zile &i s$pt$mâni, sunt cele mai 

vulnerabile, atât pentru copil, cât &i pentru p$rinte. Acum se trezesc instinctele de p$rinte &i 

începe s$ se formeze leg$tura dintre dou$ suflete, care va dura toat$ via%a. Este momentul în 

care la copil apare sentimentul de încredere în cei din jur, precum &i senza%ia c$ lumea în care 

tr$im este una frumoas$. 

Cel mai important element din mediul de via%$ al unui copil mic este în%elepciunea plin$ 

de iubire a adultului. Nimic material nu poate înlocui timpul &i aten%ia dedicate copilului în 

primele luni &i în primii ani de via%$. Îns$ nu e suficient s$ spui „F$ pur &i simplu ce-%i spune 

instinctul”, pentru c$, în lumea noastr$ modern$, ne-am îndep$rtat mult de instincte, de ceea ce 

sim%im cu adev$rat; putem s$ ne „trezim” instinctele citind, c$utând &i observându-l cu mare 

aten%ie pe cel mic. Chiar din primele zile de via%$, este important s$ atingem copilul, s$ îl 

îmbr$%i&$m, s$ îl l$s$m s$ intre în contact direct cu pielea noastr$ sau s$ îi cânt$m. A&a se 



construiesc rela%iile de familie,  bazate pe iubire &i încredere, pe prietenie &i fericire, iar membrii 

familiei ajung s$ se cunoasc$ unii pe al%ii. 

Cu toate acestea, nu trebuie s$ uit$m c$ natura l-a înzestrat pe cel mic cu un „ghid 

interior”, care îi spune când s$ doarm$, când s$ se trezeasc$, când s$ m$nânce &i când s$ se 

mi&te. În lunile dinainte de na&tere, aceste instincte func%ioneaz$ foarte bine. Este de datoria 

adul%ilor s$ ajute copilul s$ î&i urmeze propriul ritm de somn, hran$, mi&care &i a&a mai departe. 

Multe posibile probleme pot fi evitate dac$ membrii familiei urm$resc cu aten%ie copilul, î&i 

dau seama de ce anume are nevoie &i nu îi perturb$ evolu%ia încercând prea repede s$ îl 

integreze în programul lor de adul%i. 

În timp ce copilul doarme "i viseaz!, în mintea lui se petrec multe lucruri. Tot ceea ce 

i s-a întâmplat peste zi trebuie analizat, iar „programele” pe baza c!rora func#ioneaz! 

trebuie revizuite, în func#ie de informa#iile noi pe care le-a primit. 

—Silvana Montanaro 

 Iat$ câteva idei prin care putem ajuta copilul s$ se dezvolte, folosindu-se de instinctele 

sale: 

 (1) Încerca%i s$ nu îi întrerupe%i somnul, sau s$ nu îl trezi%i inten%ionat, dac$ doarme.  

 (2) Amenaja%i în fiecare înc$pere în care st$ toat$ familia un loc unde copilul s$ poat$ 

adormi singur, s$ se trezeasc$ sau s$ se mi&te &i s$ observe ce se petrece în jurul lui. Sunt 

suficiente o saltea japonez$ sau o cuvertur$ mai groas$. 

(3) Dac$ se poate, al$pta%i-l atunci când îi e foame, pân$ la cap$t, pân$ când sânul se 

gole&te &i copilul îi d$ drumul; nu îl întrerupe%i &i nu îl opri%i de la mas$. 

(4) Cât de des posibil, acorda%i-le intimitate mamei &i copilului, l$sa%i-i s$ stea 

împreun$, neîntrerup%i de telefon, televizor, citit sau discu%ii cu cei din jur. Rela%ia care se 

stabile&te în timpul al$pt$rii este modelul dup$ care copilul se va ghida toat$ via%a în ceea ce 

prive&te rela%iile sale intime. Sugarul nu doar se hr$ne&te, ci înva%$ ce înseamn$ dragostea. 

(5) Observa%i, asculta%i, privi%i &i analiza%i. Înv$%a%i ce vrea s$ transmit$ copilul prin 

fiecare sunet, expresie a fe%ei, mi&care a corpului. Spre deosebire de ce crede mult$ lume, 

sugarul face mai mult decât s$ m$nânce &i s$ doarm$. Ve%i vedea c$ bebelu&ul v$ spune multe 

lucruri. 

(6) Nu îl al$pta%i doar ca s$ se lini&teasc$ &i nu folosi%i suzete. A&a îl ve%i obi&nui s$ 

plâng$ doar pentru a ob%ine aceste lucruri. Lini&ti%i-l vorbindu-i, îmbr$%i&ându-l, cântându-i sau 

jucându-v$ cu el. Imagina%i-v$ cum v-a%i sim%i &i cum a%i ar$ta dac$, indiferent ce v-a%i dori, a%i 

primi de fiecare dat$ mâncare. !i evita%i, pe cât posibil, s$ folosi%i al$ptatul ca s$ adormi%i 

copilul, pentru c$ s-ar putea s$ îi fie mai greu s$ înve%e s$ adoarm$ singur. 



Cel mai mare dar pe care îl putem face unui nou n$scut este s$ înv$%$m ce anume îi 

trebuie, din punct de vedere fizic, mental &i emo%ional. Dac$ îl urm$rim cu aten%ie &i ne l$s$m 

ghida%i de instinctele lui, vom afla multe lucruri despre noi în&ine &i despre via%$ în general. 

Acesta este darul pe care copiii ni-l fac nou$. 

Îmbr!c!mintea "i materialele 

Unul dintre cele mai încânt$toare &i mai importante materiale, care a sosit direct din 

Italia, prin programul pentru grupa 0-3 ani, este topponcino. 

În italian$, „topponcino” înseamn$ „pernu%$”, dar de fapt este o saltelu%$, de 

aproximativ 70/39 cm, cu umplutur$ de bumbac organic &i un strat superior fabricat dintr-un 

bumbac foarte moale. 

Dac$ este %inut pe topponcino imediat dup$ na&tere &i apoi permanent în primele 

s$pt$mâni de via%$, copilul se simte în siguran%$ când este luat &i l$sat din bra%e sau purtat de 

la o persoan$ la alta, ceea ce pentru el este foarte important. Simte mirosul lini&titor al pernu%ei 

indiferent cine îl %ine în bra%e sau unde se afl$, iar bra%ele &i picioarele îi stau pe lâng$ corp, nu 

se balanseaz$ prin aer. Este bine s$ avem m$car un topponcino &i dou$ huse pentru el 

(asem$n$toare cu fe%ele de pern$),astfel încât una s$ fie mereu curat$. Sub hus$ se pune un 

cauciuc sub%ire, pentru ca topponcino s$  r$mân$ mereu uscat. 

La fel ca la topponcino, cel mai bine este s$ folosim fibre naturale de bumbac &i pentru 

a&ternuturi, covora&e de joac$, scutece, pentru orice vine în contact cu pielea sensibil$ a          

nou-n$scutului. 

Dac$ cel mic d$ semne de fric$ atunci când îl îmbr$ca%i, este important s$ nu v$ gr$bi%i, 

s$ îl lini&ti%i &i s$ îl calma%i, s$ îi povesti%i ce urmeaz$ s$ face%i, cu voce blând$. Nu îl îmbr$ca%i 

&i nu îl schimba%i în grab$. Astfel, copilul va înv$%a c$ nu i se întâmpl$ nimic r$u &i c$ 

schimbatul &i îmbr$catul pot fi chiar pl$cute. 

Unii bebelu&i î&i cerceteaz$ fa%a cu mâinile chiar înainte de a se na&te &i, dup$ na&tere, 

cât de repede se poate. Este mult mai bine s$ le t$ia%i unghiile, decât s$ le pune%i m$nu&i &i 

&osete. În acest fel, copiii pot s$ cerceteze în continuare cu mâinile &i picioarele. 

 Cu mâinile &i picioarele goale, copilul va putea cerceta obiectele pe care le cunoa&te 

sau care îi plac cel mai mult. De asemenea, este important s$ aib$ mâinile &i picioarele libere 

atunci când înva%$ s$ se întoarc$ de pe o parte pe alta, s$ se târasc$, s$ mearg$ de-a bu&ilea, s$ 

se ridice în picioare &i s$ mearg$. 

 

 

 



 

 Construirea încrederii în lumea din jur 

 Înainte se credea c$, la început, bebelu&ii nu sunt con&tien%i de ceea ce se întâmpl$ în 

jurul lor sau c$ nu î&i amintesc aceast$ perioad$. În prezent se &tie c$ tocmai acum se formeaz$ 

amintirile cele mai profunde, mai solide &i mai durabile. Este un lucru cunoscut c$ în primele 

luni de via%$ copilul î&i dezvolt$ o anumit$ atitudine fa%$ de lumea în care tr$ie&te. Cum putem 

s$ îl ajut$m s$ aib$ încredere, înc$ de la na&tere?  

 Înc$ din ultimele luni de sarcin$, copilul se obi&nuie&te cu vocile rudelor apropiate &i 

cu b$t$ile de inim$ ale mamei. Dup$ na&tere, în primele s$pt$mâni, tocmai pe aceste persoane 

ar trebui s$ le cunoasc$. Prietenii &i rudele trebuie s$ fie în%eleg$tori &i s$ sus%in$ aceste eforturi 

ale familiei. În primele s$pt$mâni de via%$, copilul se simte în siguran%$ dac$ aude acelea&i voci 

pe care le-a auzit în timpul sarcinii &i dac$ aude b$t$ile inimii mamei atunci când este al$ptat. 

Acum el percepe mai bine vocile celor din familie, a&a cum sun$ ele în realitate, precum &i 

mirosurile sau atingerile p$rin%ilor &i fra%ilor. Aceste lucruri îi dau copilului un sentiment de 

siguran%$. În aceast$ perioad$ petrecut$ împreun$, ceilal%i membri ai familiei pot s$ înve%e ce 

înseamn$ sunetele pe care le scoate bebelu&ul, pot s$ îl urm$reasc$ în lini&te ca s$ îi vad$ 

expresia fe%ei sau mi&c$rile. Cu alte cuvinte, familia poate s$ înve%e s$ în%eleag$ ceea ce vrea 

s$ comunice bebelu&ul. O astfel de rela%ie, foarte intim$, îi d$ de în%eles celui mic c$ este pre%uit 

&i c$ lumea din jur nu este periculoas$. 

 O alt$ modalitate de a-i crea copilului sentimentul de încredere este ca în primele zile 

s$ îl îmbr$c$m în h$inu%e moi, s$ nu îl expunem la lumin$ sau la sunete puternice, pentru ca el 

s$ se obi&nuiasc$ cu lumea din afara uterului. Topponcino este foarte util în acest sens, ca &i 

îmbr$c$mintea moale, nu prea larg$, nici prea strâmt$. Asigura%i-v$ c$ nasturii sau capsele nu 

îl jeneaz$. Unii p$rin%i merg chiar mai departe: î&i îmbrac$ copiii cu h$inu%ele pe dos, ca s$ nu 

li se irite pielea sensibil$ de la cus$turi. Pe lâng$ toate acestea, manevra%i copilul cu blânde%e. 

Iar el va c$p$ta &i mai mult$ încredere. 

 Este trist c$, din cauza neîn%elegerii importan%ei pe care o au primii ani de via%$, 

angaja%ii din cre&e sau cei care îngrijesc copii mici nu sunt aprecia%i a&a cum ar trebui. Sunt 

pl$ti%i prost &i sunt desconsidera%i. Prin urmare, în aceast$ profesie, num$rul celor care renun%$ 

este foarte mare. Copiii se ata&eaz$ de un anumit angajat, se despart de el, se simt respin&i, se 

ata&eaz$ din nou ... la nesfâr&it. Gândi%i-v$ ce imagine î&i poate face cel mic despre ceea ce 

înseamn$ încrederea &i siguran%a într-o astfel de situa%ie. În mod ideal, p$rin%ii trebuie s$ se 

gândeasc$ din timp cine va avea grij$ de copil. Cu cât ne str$duim mai mult, cu cât mai mult 

timp &i energie ne dedic$m îngrijirii copilului în primele zile, s$pt$mâni &i luni de via%$, cu atât 



mai puternici vor fi, fizic &i emo%ional. Piatra de temelie pentru ceea ce vor deveni se pune în 

aceast$ perioad$. 

 Înconjurat de iubire &i ajutat de adul%i &i de copiii  mai mari, într-un mediu care îi ofer$  

ceea ce are nevoie pe m$sur$ ce cre&te, copilul va înv$%a c$ este capabil &i puternic, c$ &tie s$ 

fac$ alegerea corect$, c$ este cu adev$rat un om bun. Va dezvolta un sentiment de încredere în 

lumea din jur, care îl va ajuta în perioadele dificile pe tot parcursul vie%ii. !i, la rândul lui, le 

va transmite &i copiilor s$i acela&i sentiment. 

 Unele cupluri, care tr$iesc la mare distan%$ de familie &i nu beneficiaz$ de sfaturile celor 

mai în vârst$, sau sunt în zone mai izolate, sau se las$ influen%ate de diverse reclame la produse 

„necesare”,  trebuie ajutate s$ revin$ la un mod de a-&i cre&te copiii s$n$tos, bazat pe principii 

solide. S-au depus multe eforturi în ceea ce prive&te preg$tirea p$rin%ilor pentru o na&tere 

natural$, li s-a explicat foarte bine cât de important$ este al$ptarea, îns$ ei trebuie s$ &tie mult 

mai multe lucruri despre primele ore, zile, luni &i ani din via%a copilului. În prezent, se cunoa&te 

foarte bine faptul c$ primii trei ani influen%eaz$ cel mai mult nu doar dezvoltarea fizic$, ci &i 

cea emo%ional$ &i psihologic$ a unei persoane, aceast$ influen%$ fiind resim%it$ toat$ via%a. 

 Mul%i p$rin%i lucreaz$ &i trebuie s$ apeleze la ajutor pentru a-&i îngriji copiii, chiar din 

primele luni. Bunicii sau alte rude, prietenii sau persoanele specializate joac$ un rol important 

în aceast$ privin%$. Sper din tot sufletul c$, într-o zi, acestora li se va recunoa&te rolul esen%ial 

pe care îl joac$ în formarea psihic$ &i fizic$ a copiilor foarte mici. Sper c$ ideile din aceast$ 

carte le vor fi de ajutor copiilor, p$rin%ilor &i celor care le ofer$ îngrijire atunci când nu se afl$ 

în familie. 

 

Blânde#ea primilor pa"i în via#! "i rolul tat!lui 

 

 Într-o lucrare recent publicat$, Prelegeri din Londra, 1946, Dr. Montessori scrie: 

  

Într-o zi am v!zut un tat! din Japonia care î"i ducea fiul la plimbare. Japonezii îi în#eleg 

foarte bine pe copiii mici. Îi iau cu ei peste tot. Era vorba de un copil de aproximativ 

doi ani, care mergea încet. Tat!l mergea "i el la fel de încet. La un moment dat, copilul 

s-a oprit "i s-a prins de un picior al tat!lui. Tat!l a stat nemi"cat, cu picioarele 

dep!rtate. Copilul s-a tot rotit în jurul piciorului de care se #inea; era serios, la fel "i 

tat!l. Când cel mic s-a s!turat, tat!l  "i-a apropiat din nou picioarele "i "i-au continuat 

drumul. Dup! o vreme, copilul s-a a"ezat pe bordur!, iar tat!l l-a a"teptat r!bd!tor. 

Când s-a ridicat "i a mers mai departe, la fel a f!cut "i tat!l. T!ticul respectiv nu avea 



cuno"tin#e de psihologie; pur "i simplu î"i scosese fiul la plimbare "i a"a i se p!rea 

normal s! procedeze. 

 Cu stilul nostru de via%$ modern, ne gr$bim mereu s$ ajungem undeva, de exemplu în 

parc, la piscin$, la locul de joac$, pentru ca cel mic s$ se joace, când el de fapt nu are nevoie 

decât de timpul &i de r$bdarea noastr$. Copilul vrea s$ îl l$s$m s$ cerceteze lumea din jur în 

ritmul lui propriu, &i în func%ie de ce îi stârne&te curiozitatea. 

 Integritatea fizic$ &i o diet$ s$n$toas$ sunt esen%iale dac$ vrem s$ cre&tem un copil 

s$n$tos. Îns$ la fel de important este s$ le cre$m o atmosfer$ calm$, plin$ de blânde%e, iubire 

&i siguran%$, în care s$ creasc$. O astfel de atmosfer$ le va favoriza dezvoltarea fizic$, mental$, 

emo%ional$ &i social$, le va crea o imagine de sine pozitiv$ &i îi va face ferici%i. 

 Un copil are nevoie de mai mult de o persoan$ care s$ aib$ grij$ de el. În timpul sarcinii, 

tat$l, bunica sau oricine %ine locul tat$lui, poate s$ fie al$turi de viitoarea m$mic$ – la cursurile 

de preg$tire pentru na&tere &i în timpul na&terii. 

 Dup$ aceea, imediat ce mama &i-a stabilit un program zilnic cu cel mic, pe care îl 

al$pteaz$, tat$l (sau cel de al doilea adult din familie) poate s$ î&i stabileasc$ propriul program 

cu nou-n$scutul, ca s$ î&i construiasc$ o rela%ie puternic$: se pot stabili anumite momente în 

care cei doi pot s$ vorbeasc$, s$ cânte, s$ danseze, tat$l poate s$ ia parte la ritualul zilnic de 

îngrijire a bebelu&ului – orice le face pl$cere amândurora. Cel de al doilea adult &i copilul vor 

avea astfel o rela%ie bazat$ pe iubire &i încredere. 

 De asemenea, tat$l este persoana cea mai potrivit$ s$ stea cu fra%ii mai mari, pentru ca 

ei s$ î&i aminteasc$ cu pl$cere perioada sosirii bebelu&ului ca pe o perioad$ în care &i-au 

petrecut mai mult timp doar cu tat$l lor. Tot el poate s$ le explice celor care vor s$ viziteze 

bebelu&ul c$ este mai important ca acesta s$ î&i formeze mai întâi rela%ia cu familia (în primele 

s$pt$mâni de via%$) – dac$ lucrul acesta nu a fost comunicat tuturor înc$ dinainte de na&tere. 

Multe familii care sunt de acord cu aceast$ idee stabilesc dinainte cu prietenii care vor s$ îi 

ajute ce anume pot s$ fac$: s$ aduc$ mâncare g$tit$, s$ fac$ diverse comisioane sau s$ fac$ 

activit$%i interesante cu fra%ii mai mari ai bebelu&ului. În acest mod, ei dau o mân$ de ajutor &i 

pot fi primii prieteni care fac cuno&tin%$ cu noul membru al familiei, la momentul potrivit. 

 Dac$ dori%i s$ ajuta%i o familie s$ î&i cunoasc$ noul membru, s$ le fi%i al$turi atunci când 

ei descoper$ personalitatea unic$, nevoile &i modul cum se dezvolt$ nou-n$scutul, v$ 

recomand$m insistent s$ le oferi%i dou$ s$pt$mâni în care s$ poat$ sta singuri, înainte ca 

bebelu&ul s$ fac$ cuno&tin%$ &i cu alte persoane. Cu cât mai mult timp petrec familiile împreun$ 

în primele etape din via%a copiilor, cu cât mai mult$ iubire î&i arat$ unii altora, cu atât mai 

u&oar$ &i mai senin$ va fi separarea, produs$ treptat, de p$rin%i, pe m$sur$ ce copilul cre&te, 



sigur pe el &i independent. Dup$ cum se &tie, pe lume exist$ multe tipuri de familii. Nu conteaz$ 

cu cine tr$ie&te copilul, important este ca acea persoan$ s$ îi fie al$turi toat$ via%a. 

 Odat$ ce ajung s$ î&i cunoasc$ copilul în profunzime, p$rin%ii ajung s$ se cunoasc$ mai 

bine pe ei în&i&i, s$ se vad$ altfel pe ei ca persoane. Ca s$ devii un p$rinte bun, trebuie s$ înve%i 

s$ creezi un echilibru între via%a personal$, rela%iile de familie, rela%iile cu prietenii &i serviciu. 

Dac$ reu&im s$ scoatem la iveal$ ce avem mai bun în noi, vom reu&i s$ facem acela&i lucru &i 

când vine vorba de copiii no&tri. 

Sim#ul ordinii 

În primii trei ani de via%$, copiii au un sim% al ordinii foarte bine dezvoltat – atât în ceea 

ce prive&te spa%iul, cât &i timpul. Pe un copil mic îl pot deranja foarte tare lucruri care pe noi 

nu ne deranjeaz$ deloc; de exemplu, un copil a plâns pentru c$ o umbrel$, pe care o v$zuse de 

multe ori închis$, a fost deschis$ pentru prima dat$. Odat$ am auzit de un copil pe care l-a 

sup$rat o schimbare în programul lui zilnic: a f$cut baie dup$ mas$, iar el era obi&nuit s$ fac$ 

baie înainte de mas$. 

 Copilul mic încearc$ permanent s$ în%eleag$ realitatea, s$ creeze o anumit$ ordine, s$ 

se inventeze pe el însu&i în func%ie de realitatea care îl înconjoar$. În momentul în care î&i d$ 

seama unde este locul fiec$rui lucru &i care îi este programul zilnic, copilul se simte în 

siguran%$. 

 Bineîn%eles c$ aceasta nu înseamn$ c$ locuin%a trebuie s$ fie perfect curat$ &i ordonat$. 

Cur$%enia &i ordinea nu mai sunt o prioritate atunci când aten%ia p$rin%ilor se concentreaz$ 

asupra bebelu&ului! Îns$ o anumit$ rutin$, nu foarte strict$, &i stabilit$ treptat, ajut$ pe toat$ 

lumea. Nu v$ gr$bi%i s$ potrivi%i, chiar de la început, programul de mas$ &i de somn al copilului 

cu cel al celorlal%i membri ai familiei. Copilul are ritmul lui natural, înn$scut, &tie singur când 

s$ adoarm$ &i când s$ se trezeasc$, când, ce &i cât s$ m$nânce. Dac$ p$rintele are timp s$ 

observe copilul în primele zile, s$ vad$ care este ritmul lui natural &i s$ îl respecte – de exemplu, 

s$ încerce s$ nu trezeasc$ copilul atunci când doarme, s$ nu for%eze copilul s$ doarm$ la 

anumite ore care se potrivesc cu programul celor mari, treptat se va crea o rutin$ care convine 

tuturor, mai repede chiar decât ne-am a&tepta. 

 Referitor la programul de mas$, este la fel de important s$ l$s$m nou-n$scutul s$ 

m$nânce pân$ când vrea el s$ se opreasc$, s$ goleasc$ complet un sân înainte de a-l pune la 

cel$lalt (exist$ motive serioase, ce %in de nutri%ie, pentru acest lucru). Nu trebuie s$ îi impunem 

for%at un program de mas$. În primele zile, pe m$sur$ ce organismul mamei &i produc%ia de 

lapte se adapteaz$ la nevoile copilului, intervalele dintre al$pt$ri sunt foarte scurte, îns$ ele se 

vor regla treptat, în nod natural, pân$ la 2-3 ore, ulterior perioadele fiind chiar mai lungi.  



 Mama va înv$%a ce înseamn$ sunetele pe care le scoate copilul (Sunt ud, M! plictisesc, 

Unde e"ti?, Vreau s!-mi aud vocea! etc.) &i nu va crede c$ vrea mâncare de fiecare dat$. Pentru 

ca, pân$ la urm$, s$ putem stabili un program s$n$tos de mas$ &i de somn, cel mai bine este s$ 

urm$m ritmul natural al copilului. 

Schimb!rile din mediul de via#! al copilului 

Copilul se dezvolt$ foarte bine atunci când este sigur c$ mediul în care tr$ie&te, adic$ 

obiectele din jur &i programul zilnic, r$mân neschimbate. Dar, în acela&i timp, pe m$sur$ ce 

copilul cre&te, trebuie s$ i se schimbe &i mediul de via%$, treptat &i subtil, pentru c$ nevoile 

copilului se schimb$ &i ele. Copilul devine din ce în ce mai independent &i mai responsabil, iar 

adultul trebuie s$ &tie când s$ îl ajute &i când s$ îl lase s$ se descurce singur. În filosofia 

Montessori exist$ un principiu: Orice ajutor care nu este necesar reprezint! o piedic! pus! în 

calea dezvolt!rii copilului. 

 P$rin%ii care &tiu s$ î&i observe copiii î&i vor da seama dac$ o juc$rie sau o activitate 

mai este potrivit$ sau nu, sau dac$ mobilierul se mai potrive&te copilului, care a crescut. Î&i vor 

da seama când copilul este preg$tit s$ se dezbrace singur, s$ î&i taie singur mâncarea – toate 

aceste fiind etape prin care acesta înva%$ s$ participe la via%a de familie. 

 Nevoile copilului 

 Mai jos este prezentat$ o list$ cu nevoile copilului. Pe aceast$ list$ se pune accent la 

fiecare curs de preg$tire Montessori, iar unii speciali&ti cred c$ ar trebui afi&at$ într-un loc unde 

profesorul s$ o vad$ tot timpul. Atunci când aceste nevoi nu sunt satisf$cute, unii copiii fac 

crize de isterie, se înfurie, se întristeaz$, devin excesiv de violen%i sau de timizi, nu se pot 

concentra &i a&a mai departe. Este util ca, atunci când un copil este sup$rat sau trist, s$ verific$m 

lista, ca s$ vedem dac$ îi sunt satisf$cute aceste nevoi de baz$: 

 

Gregaritatea (nevoia de a fi cu ceilal%i) 

Nevoia de a explora (fizic &i mental) 

Ordinea (atât în timp, cât &i în spa%iu) 

Comunicarea (verbal$ &i non-verbal$) 

Mi&carea (mâinilor &i a întregului corp) 

Implicarea (în activit$%ile de zi cu zi ale familiei) 

Repeti%ia (în multe dintre activit$%i) 

Concentrarea (neîntrerupt$) 

Acurate%ea (activit$%i stimulative) 

Str$duin%a de a atinge perfec%iunea/de a-&i atinge limitele (în activit$%ile desf$&urate) 



Imitarea (modele pozitive) 

Independen%a (la îmbr$cat, la mas$ etc) 

Autocontrolul (nu controlul exercitat de al%ii) 

Modelele, limitele "i momentele de singur!tate 

Copilul nu doar observ$ mediul în care tr$ie&te, ci imit$ tot ceea ce se petrece în jurul 

lui, pân$ la vârsta de trei ani. În primul an de via%$, copilul preia limbajul, tonul vocii, modul 

de a interac%iona, bucuria, interesele membrilor familiei sale. Dac$ vre%i ca cel mic s$ spun$ 

„mul%umesc” &i „te rog”, trebuie s$ folosi%i permanent un astfel de limbaj în prezen%a lui, chiar 

de la na&tere. Copiii care primesc palme la fund înva%$ s$ foloseasc$ pedepsele fizice pentru a 

se exprima, în timp ce copiii care sunt trata%i cu în%elegere &i r$bdare devin în%eleg$tori &i 

r$bd$tori. 

Atunci când trebuie s$ îi impun$ copilului o anumit$ regul$, cum ar fi s$ nu pun$ mâna 

pe aragaz sau s$ nu alerge în strad$, p$rintele ar trebui s$ îndep$rteze cu blânde%e copilul de 

zona respectiv$, astfel încât acesta s$ în%eleag$ c$ „Nu pune mâna” &i „Nu te duce în strad$” 

chiar înseamn$ „Îndep$rteaz$-te de obiectul acela” sau „Pleac$ din strad$”. În acest mod, 

p$rintele nu va trebui s$ repete ce a spus, copilul nu va avea cum s$ nu asculte, iar mesajul – 

c$ trebuie s$ asculte – va fi în%eles. La început, trebuie neap$rat ca adultul s$ fie consecvent, 

dar toate eforturile îi vor fi r$spl$tite pe deplin. 

Atunci când copilului i-ar prinde bine s$ stea „pu%in singur”, pentru c$ nicio alt$ metod$ 

nu are efect, trebuie s$ v$ purta%i cu el exact a&a cum a%i vrea s$ se poarte alte persoane cu 

dumneavoastr$. Spre exemplu, sunte%i la o petrecere cu ni&te prieteni &i sunte%i obosi%i &i 

fl$mânzi, v$ pierde%i cump$tul &i îi spune%i ceva nepotrivit so%ului sau so%iei. Cum a%i vrea ca 

el sau ea s$ reac%ioneze? A%i prefera s$ v$ spun$ „Ie&i afar$ din camer$ imediat!” sau poate 

„Cere-%i scuze, &i s$ v$d c$ vorbe&ti serios!”, sau poate ar fi mai bine s$ vi se spun$, „Putem s$ 

vorbim o clip$, doar noi doi?”, iar apoi „Sigur ai p$%it ceva grav, dac$ te-ai sup$rat atât de tare. 

Mergem acas$, s$ te odihne&ti?” 

Când un copil are nevoie de momente în care s$ stea singur, este bine ca el s$ fi v$zut 

deja acela&i comportament la cei mari, adic$ s$ fi în%eles deja c$ perioadele respective sunt 

folosite de adul%i ca s$ î&i revin$, s$ se odihneasc$ sau s$ munceasc$. Copilul trebuie s$ aib$ &i 

el aceea&i percep%ie. Perioada petrecut$ singur nu trebuie s$ fie o pedeaps$, a&a cum este 

folosit$ în multe gr$dini%e tradi%ionale, unde copilul vinovat este trimis în alt$ parte, s$ stea 

singur. 

 A& dori s$ v$ împ$rt$&esc o conversa%ie purtat$ de fiica noastr$ cu nepoata noastr$ cea 

mare, când aceasta din urm$ avea patru ani: 



 Z: Mam$, trebuie s$ î%i spun ceva. 

N: Bine. 

Z: Când eu fac ceva r$u &i tu %ipi la mine...p$i, asta nu serve&te la nimic. Pur &i simplu. 

Doar m$ sup$r$ foarte tare. (S-a oprit, apoi a continuat) A&a c$ eu cred c$ ar trebui s$-mi spui, 

nu s$ %ipi. !i s$ fii foarte, foarte politicoas$. 

N: Probabil a&a este. Dar de obicei eu %ip la tine pentru c$ e&ti foarte obraznic$, iar tu 

când e&ti obraznic$ nu prea ascul%i. 

Z: ...P$i... Ai putea s$ ÎNCERCI s$ fii politicoas$ O DAT" &i, dac$ nu merge, %ip$.  

Materiale educa#ionale pentru copiii de 0 – 3 ani 

Perioadele în care copilul se concentreaz$ f$r$ întrerupere, jucându-se sau f$când 

diverse activit$%i care presupun atât mi&c$ri ale corpului, cât &i concentrare a energiilor mentale 

în vederea realiz$rii unui scop, îi satisfac acestuia nevoia de ordine, mi&care, activitate, 

repeti%ie, perfec%iune, concentrare, acurate%e, imitare, independen%$ &i autocontrol. Destul de 

bine, pentru o singur$ activitate! Un mediu de via%$ aerisit, în care totul este ales cu grij$, 

sprijin$ aceast$ dezvoltare. Un mediu organizat haotic, aglomerat cu multe lucruri, poate fi 

stresant. Materialele naturale sunt întotdeauna mai sigure &i mai pl$cute decât plasticul.  

Juc$riile &i materialele de acas$ &i de la &coal$ trebuie s$ fie de cea mai bun$ calitate, 

pentru ca cel mic s$ vrea s$ le foloseasc$, s$ îi creeze un sentiment de respect &i preocupare 

pentru mediul în care tr$ie&te &i pentru sine &i s$ înve%e s$ aprecieze ceea ce este frumos. 

Profesorii Montessori sunt foarte precau%i în ceea ce prive&te utilizarea resurselor materiale nou 

ap$rute, cum ar fi premerg$toarele, leag$nele, anumite dispozitive pentru transportat bebelu&ii, 

suzetele, calculatoarele &i televizoarele. Studiile arat$ c$ aceast$ atitudine s$n$toas$ în ceea ce 

prive&te mediul în care cre&te copilul are multe beneficii. 

În aceast! perioad!, mai mult decât în oricare alta, este important s! îi oferim copilului 

un stil de îngrijire activ. Dac! respect!m aceste reguli, copilul, în loc s! fie o povar!, 

se transform! într-o o mare minune, plin! de chibzuin#!! 

Ne g!sim fa#! în fa#! cu o fiin#! care nu mai trebuie privit! ca fiind neajutorat!, ci ca 

un spa#iu gol, foarte receptiv, care a"teapt! ca noi s! îl umplem cu propria noastr! 

în#elepciune; este vorba îns! de o fiin#! al c!rei sim# al demnit!#ii se intensific! dac! 

noi credem c! este capabil! s! schimbe "i modul nostru de a gândi; fiin#a aceasta are 

un ghid interior care lucreaz! f!r! s! oboseasc!, cu mare bucurie, dup! un orar precis, 

ca s! creeze cea mai mare minune din Univers, fiin#a uman!. 

—Maria Montessori 



 La aceast$ vârst$, copiii prefer$ s$ se implice în activit$%i reale, al$turi de familie, decât 

s$ se joace cu juc$rii, chiar dac$ nu fac decât foarte pu%in. Dar pu%inul pe care îl fac, îl fac 

împreun$ cu p$rin%ii.  

Motto-ul copilului este  

Arat!-mi cum s! m! descurc singur! 

 

ANEX" 

CUM M-AM ÎN#"RCAT SINGUR" (DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UNUI COPIL) 

 La începutul anilor 1990, încântate de ceea ce înv$%au de la Dr. Silvana Montanaro &i 

de la Judi Orion, la cursul de educator pentru grupa 0-3 ani %inut în Denver, Colorado, &i   

dorindu-&i s$ g$seasc$ o modalitate interesant$ de a împ$rt$&i &i altora toate aceste informa%ii,  

Susan Stephenson &i prietena ei, Natia Meehan s-au hot$rât s$ prezinte informa%iile din 

perspectiva unui copil. În continuare se prezint$ ceea ce ar fi spus Clare Meehan, feti%a cea 

mare a Natiei, în primul s$u an de via%$, când a fost al$ptat$ &i a reu&it s$ se în%arce singur$. 

Informa%iile suplimentare provin din prelegerile de la cursul de educatori, grupa 0-3 ani &i de 

la p$rin%ii lui Clare. 

 Ne d$m seama c$ este vorba de o situa%ie mai special$. Mama este educator format 

Montessori, pentru grupa 0 – 3 ani, iar tat$l a înv$%at tot ce a putut, în timpul celor 14 luni în 

care Natia a f$cut cursul Montessori, &i dup$. Acesta este primul lor copil, iar mama st$ acas$ 

tot timpul. Cu toate acestea, s-ar putea s$ g$si%i idei care s$ fie utile &i în alte situa%ii, mai ales 

modul în care un proces atât de natural, prin care trec to%i copiii, poate fi sprijinit de ideile 

Montessori. 

 Exist$ o team$ fireasc$ de a „în%$rca copilul” prea devreme sau prea târziu, iar acesta 

s$ nu se mai dezvolte s$n$tos din aceast$ cauz$. În mod ideal, copilul nu este „în%$rcat”, ci este 

doar ajutat s$ înve%e cum s$ se în%arce singur, la momentul cel mai potrivit. Identificarea acestor 

perioade, a acestor perioade sensibile, este rezultatul observ$rii a mii de copii, timp de mul%i 

ani, mai întâi în Italia &i apoi în alte p$r%i ale lumii. Aceste observa%ii au fost &i sunt efectuate 

de educatori Montessori pentru grupa 0 – 3 ani, care urm$resc mereu s$ descopere momentul 

cel mai potrivit ca cel mic s$ înve%e ceva nou. Acest lucru nou este prezentat copilului, iar apoi 

acesta este urm$rit cu aten%ie, pentru a descoperi ce îl intereseaz$ &i ce poate s$ fac$. Fiecare 

copil în parte dicteaz$ ritmul în care se desf$&oar$ în%$rcarea. El nu va urma un program impus 

de cineva din exterior. Noi nu trebuie s$ obi&nuim copilul cu un program specific unui adult 

sau cu un program acceptabil din punct de vedere social, nici nu trebuie s$ %inem cont de unele 

idei preconcepute referitoare la momentul când un copil ar trebui s$ înve%e s$ m$nânce singur 



sau s$  nu mai fie al$ptat. Experien%a, mijloacele, abilit$%ile proprii, adic$ elementele care îl fac 

pe copil în stare s$ se hr$neasc$ singur, trebuie introduse la momentul cel mai potrivit, îns$ 

copilul este cel care hot$r$&te când anume renun%$ la al$ptat. 

Clare: 

Din prima zi, mama mi-a acordat toat! aten#ia ei, de fiecare dat! când m! al!pta. Eu 

îi analizam fa#a, iar ea îmi zâmbea când mâncam. Aveam un fotoliu mare "i comod la 

mine în camer!, special pentru timpul petrecut împreun!. 

 PRIMELE DOU& LUNI 

Copilul se simte bine, din punct de vedere emo%ional, dac$ mama se uit$ în ochii lui 

atunci când îl al$pteaz$ – nu folose&te telefonul, nu cite&te, nu vorbe&te cu ceilal%i, nu face 

nimic care s$ îi distrag$ aten%ia în aceste momente importante pe care le petrece al$turi de 

copilul ei. Aceast$ experien%$ social$ &i emo%ional$ poate s$ ajute la construirea unei baze 

solide pe care se vor sprijini toate rela%iile viitoare ale copilului. 

De la început, îl ajut$m pe copil s$ în%eleag$ c$ al$ptatul (hrana în general) NU este 

r$spunsul la toate problemele. Dac$ copilul plânge, pare s$ fie deranjat de ceva anume sau este 

nemul%umit, trebuie s$ îl ascult$m &i s$ îl urm$rim, ca s$ ne d$m seama care este problema. De 

asemenea, trebuie s$ fim foarte aten%i &i s$ vedem dac$ nu cumva el î&i rezolv$ singur problema, 

dac$ are într-adev$r nevoie de ajutorul nostru. Uneori, atunci când copilul plânge, el vrea pur 

&i simplu s$ aud$ pe cineva vorbind sau s$ simt$ atingerea cuiva. Putem s$ vedem dac$ 

bebelu&ul e ud sau dac$ îl deranjeaz$ ceva la îmbr$c$minte. E posibil s$ vrea doar s$ stea în 

alt$ pozi%ie sau s$ îi fie frig sau cald. S-ar putea s$ fie deranjat de zgomote prea puternice sau 

de lumin$ sau s$ fie doar plictisit. Uneori, copilul se gânde&te pur &i simplu la ceva ce îl sup$r$ 

sau îl îngrijoreaz$ &i se manifest$ ca atare. Trebuie s$ %inem cont de faptul c$ el poate s$ î&i 

rezolve singur unele dintre probleme; îl putem lua în bra%e des, dar mai întâi trebuie s$ ne 

asigur$m c$ nu face altceva în momentul respectiv (de exemplu, c$ nu ascult$ sau se uit$ la 

ceva anume). 

Copilul trebuie al$ptat pentru c$ îi este foame &i trebuie %inut în bra%e atunci când î&i 

dore&te &i are nevoie de alinare – nu confunda%i cele dou$ situa%ii! 

Clare: 

În primele dou! luni am fost hr!nit! numai la sân. În a treia lun! de via#!, p!rin#ii     

mi-au ar!tat ce înseamn! o lingur! "i mi-au dat s! gust câte pu#in suc. Au f!cut acest 

lucru cam la aceea"i or! în fiecare zi, pentru c! "tiau c! eu abia a"teptam s! vin! acel 

moment "i c! m! bucuram de aceast! experien#! nou! în fiecare zi! 

 



LUNA A TREIA 

Îi facem cuno&tin%$ copilului cu linguri%a &i îi d$m s$ guste ocazional pu%in suc natural, 

organic, din fructe de sezon, de provenien%$ local$. Scopul nu este s$ începem s$-l în%$rc$m, ci 

s$ îl familiariz$m cu linguri%a &i cu gusturile noi. S-a demonstrat c$ acesta este momentul în 

care copiii manifest$ cel mai mare interes în aceast$ direc%ie. 

Îi ar$t$m doar linguri%a, i-o atingem u&or de buze, nu i-o introducem în gur$. La început, 

aceast$ nou$ experien%$ are loc o dat$ pe zi, apoi de dou$ ori, atunci când copilul este treaz, 

cam cu o or$ înainte s$ îl al$pt$m. Tat$l sau mama pot s$ se ocupe de acest lucru. Pentru c$ cel 

mic are un sim% al ordinii bine dezvoltat, este bine s$ fie cam la aproximativ aceea&i or$ în 

fiecare zi. 

#inând copilul în bra%e, în timp ce v$ uita%i unul la altul, pur &i simplu atinge%i de buzele 

copilului o linguri%$ de suc. Atunci când (&i doar dac$) copilul deschide gura, l$sa%i foarte pu%in 

suc s$-i ajung$ pe limb$, ca s$ îi simt$ gustul. Nu îi introduce%i for%at linguri%a în gur$ &i 

respecta%i dreptul copilului de a refuza hrana. Prima dat$ când gust$, copilul s-ar putea s$ se 

strâmbe, pentru c$ sucul e foarte de diferit de laptele dulce, dar de obicei a doua sau a treia zi 

nu mai refuz$. 

Clare: 

Când aveam cam patru luni "i jum!tate, p!rin#ii mi-au ar!tat ce gust au "i alte 

mânc!ruri, pe lâng! suc. Mi-au dat doar câte pu#in, s! gust, în fiecare zi. Unele erau 

foarte bune, altele nu. Mi-au respectat p!rerea. 

LUNA A PATRA 'I LUNA A CINCEA  

 Pe lâng$ al$ptat &i degust$rile zilnice de suc de fructe, putem s$ îi d$m copilului una 

sau dou$ linguri%e de g$lbenu& de ou pisat (din ou$ provenite de la g$ini crescute în libertate) 

dup$ fiecare al$ptare, poate dup$-amiaza, când cantitatea de lapte este mai mic$. Putem 

introduce &i pe&te fiert, alternându-l cu oul.  

 Trebuie doar s$ îi ar$ta%i ce gust are mâncarea, iar ceea ce r$mâne da%i-i c$%elului, dac$ 

pe copil nu îl intereseaz$. 

Clare: 

Când am reu"it s! stau pu#in în "ezut "i s! m! folosesc de mâini, p!rin#ii mi-au dat ni"te 

pâine special!. Îmi pl!cea foarte mult s! apuc obiectele cu mâna "i s! le bag în gur!. 

De aceea m-am bucurat foarte mult când am primit pâine. 

LUNA A CINCEA 'I LUNA A 'ASEA 

 Putem s$ îi d$m copilului buc$%ele de pâine veche de dou$ sau trei zile, dar care nu se 

sf$râm$, t$iate într-o form$ pe care el s$ o poat$ %ine în mân$ &i s$ o bage în gur$ (putem folosi 



&i pâine special$ pentru bebelu&i, care nu se f$râmi%eaz$). Putem s$ i-o d$m imediat dup$ ce l-

am al$ptat, copilul fiind a&ezat comod, aproape în &ezut, cu ajutorul unor perne (a&a e mai bine 

decât în bra%ele mamei, pentru c$ bra%ele copilului sunt complet libere). Putem s$ punem &i ulei 

de m$sline sau suc de ro&ii pe buc$%ica de pâine. (În carte este vorba de Italia; adapta%i re%eta la 

%ara &i la cultura dumneavoastr$). Astfel, copilul înva%$ ce înseamn$ s$ m$nânce singur, în 

ritmul lui, &i înva%$ s$ înghit$ buc$%i mici de mâncare solid$. 

 Se pare c$ vârsta de cinci sau &ase luni este momentul în care copiii încep s$ se 

preg$teasc$, treptat, s$ se în%arce firesc, singuri, f$r$ a trebui s$ fie în%$rca%i de altcineva. Exist$ 

semne care ne spun c$ cel mic se preg$te&te s$ se în%arce singur: 

—Încep s$ îi apar$ din%ii. 

—Copilul începe s$ stea în &ezut, când se joac$ în poala mamei sau a tat$lui, &i uneori încearc$ 

s$ se ridice singur în &ezut. 

—Începe s$ se epuizeze rezerva de fier acumulat$ de copil în perioada sarcinii. 

—Se produc enzime digestive noi. 

—Mul%i copii î&i pierd interesul fa%$ de al$ptat în aceast$ perioad$. 

Clare: 

Când aveam "ase luni, p!rin#ii mi-au adus o m!su#! frumoas! "i un sc!unel, ca s! înv!# 

s! m!nânc singur!. Începeam s! m! simt frustrat!, pentru c! to#i cei din jurul meu 

st!teau la mas!, pe scaun, foloseau furculi#e, linguri "i pahare, iar eu voiam s! fac la 

fel ca ei. Din aceast! cauz!, am început s! fiu sup!rat! în timpul meselor. P!rin#ii      

mi-au aranjat masa frumos, cu fa#! de mas! frumoas! "i cu farfurii "i pahare adev!rate. 

Aveam chiar "i o vaz! micu#!, cu o floare în ea, "i un ulcior mic, din care mama sau 

tata îmi turnau în paharul meu mic (ei îi spuneau pahar pentru „shot-uri”). M-am sim#it 

foarte onorat!. 

PRIMA MAS&: 

Vârsta: dup$ cinci sau &ase luni, în func%ie de copil; urm$ri%i copilul ca s$ v$ da%i seama 

când este momentul potrivit. 

Momentul zilei: Aceast$ mas$ va înlocui una din reprizele obi&nuite de al$ptat. Alege%i 

un moment al zilei care s$ fie relaxant atât pentru p$rinte cât &i pentru copil, indiferent dac$     

e diminea%a, dup$ amiaza sau seara. 

 Pozi#ia copilului: De obicei, în aceast$ etap$, copilul nu poate s$ se ridice singur în 

&ezut. Cu pu%ine excep%ii, noi nu încuraj$m a&ezarea copiilor în pozi%ii în care nu se pot a&eza 

singuri (adic$ în premerg$toare, leag$ne etc). Aceasta ar însemna o lips$ de respect pentru 

capacitatea lor de dezvoltare. Totu&i, este de preferat s$ stea a&ezat pe un scaun pentru foarte 



scurt timp decât s$ fie %inut în poal$ de p$rinte (cum se procedeaz$ de obicei), deoarece copilul 

poate s$ î&i foloseasc$ liber mâinile &i tot corpul, de la mijloc în sus, nu doar partea stâng$ sau 

dreapt$, în încercarea de a se hr$ni singur. 

 Materiale necesare: O m$su%$ &i un scaun solide. La început, dac$ este nevoie, folosi%i 

perne de sprijin sau prosoape rulate, pentru ca cel mic s$ nu alunece. Scaunul trebuie s$ fie la 

fel de comod &i de sigur ca poala unui p$rinte. Un &erve%el de pânz$ &i o bave%ic$, care s$ se 

potriveasc$ cu &erve%elul. Dac$ bave%ica se prinde la gât cu scai, într-o parte, copilul va înv$%a, 

în cele din urm$, s$ &i-o pun$ singur. A&a ar fi ideal. O fa%$ de mas$ de dimensiuni mici, pentru 

copii. Un castron mic din metal sau ceramic$ (nu din plastic). O linguri%$. (În curând ve%i avea 

nevoie de dou$ linguri%e &i apoi de dou$ furculi%e mici). Acestea trebuie s$ fie mai mari decât 

linguri%a pe care a%i folosit-o când i-a%i ar$tat ce gust au diferite alimente. Este bine s$ ave%i mai 

multe de acela&i fel, ca s$ nu dezorienta%i copilul, care are un sim% al ordinii bine dezvoltat, în 

caz c$ unele dintre ele se pierd. Un pahar de capacitate cunoscut$ (este bun un pahar pentru 

shot-uri). Un ulcior mic. Un taburet pe care s$ stea p$rintele. 

 Pozi#ia adultului: P$rintele st$ cu fa%a la copil, pe un taburet, într-o parte a m$su%ei – 

suficient de aproape ca s$ poat$ interveni în caz c$ se întâmpl$ ceva &i suficient de departe ca 

cel mic s$ î&i dea seama – &i s$ fie mândru – de lucrul nou pe care poate s$ îl fac$. Masa trebuie 

s$ fie una relaxat$, o experien%$ pl$cut$, atât pentru p$rinte cât &i pentru copil. A&eza%i copilul 

în sc$unel, la m$su%a cu fa%$ de mas$ pe ea. Putem s$ folosim sau nu &erve%elul &i bave%ica 

prima dat$. Depinde de copil.  

 Independen#a copilului:  

Da%i-i copilului buc$%ele mici de mâncare, %inându-i lingura în fa%a gurii, neatingând-o. 

A&tepta%i ca cel mic s$ deschid$ gura &i nu insista%i niciodat$ s$ ia o anumit$ cantitate &i s$ o 

m$nânce. S-ar putea ca el s$ întind$ mâna &i s$ %in$ lingura peste mâna dumneavoastr$ (nu 

singur, la început). Astfel, va vedea cum este s$ î&i introduc$ mâncarea în gur$. La început, 

%ine%i castronul mai departe, unde copilul nu ajunge. De obicei, atât este suficient pentru prima 

mas$, dar depinde de copil. 

 Aspecte esen#iale:  

(1)!Încerca%i  doar o singur$ dat$. Dac$ de aceast$ dat$ copilul nu se arat$ deloc 

interesat, strânge%i tot &i mai ave%i r$bdare câteva zile, apoi încerca%i din nou. 

(2)!Dac$ copilul obose&te înainte s$ se sature, completa%i masa al$ptându-l. Dup$ câteva 

zile, va putea s$ m$nânce cu mai mult$ u&urin%$. Apoi, încetul cu încetul, putem s$ 

facem mâncarea mai consistent$. 

 



Clare: 

Am prins-o pe mama de mân! când mi-a dat a doua linguri#!. Am crezut c! m! descurc 

singur!, dar a #inut "i ea u"or lingura, ca "i mâncarea, nu doar lingura, s! ajung! la 

mine în gur!. Apoi mi-a dat pu#in! ap!, pe fundul paharului meu mic. A fost a"a de 

palpitant! Am #ipat ca s! îmi mai dea mâncare, iar ea mi-a dat.  Probabil am mâncat 

mult mai mult decât era nevoie, dar mama "i-a dat seama c! a"a o s! fac "i mi-a pus 

foarte pu#in în fiecare linguri#!. 

Alte aspecte importante: 

 (1) În cele din urm$, copilul poate s$ %in$ în mân$ o lingur$, în timp ce p$rintele %ine 

alta, iar treptat va folosi lingura doar copilul. 

 (2) Uneori se poate ca cel mic s$ înceap$ s$ foloseasc$ paharul chiar de la prima mas$. 

Pune%i în el foarte pu%in$ ap$, cu un ulcior mic &i %ine%i-l la gura copilului (cu ajutorul lui, dac$ 

vrea), ca s$ poat$ s$ bea. Treptat va înv$%a s$ foloseasc$ singur paharul, iar în cele din urm$ va 

reu&i s$ toarne lichid din ulcior în pahar.  

 (3) C$nile cu tetin$ &i capac, din care lichidul nu se vars$, &i biberoanele, îi formeaz$ 

copilului o idee gre&it$ despre cum curg lichidele. Dup$ ce le folose&te, copilul trebuie s$ înve%e 

din nou cum s$ bea f$r$ s$ verse lichidul. Cu anumite excep%ii, de exemplu din motive de natur$ 

medical$, sau pentru c$ mama trebuie s$ se întoarc$ la serviciu mai devreme, copilul poate s$ 

treac$ foarte u&or de la al$ptat la pahar (un pahar mic la început, timp de aproximativ un an) 

f$r$ a mai fi nevoie s$ folosim biberoane. 

Apa: 

Atunci când copilul începe s$ consume hran$ solid$, este foarte important s$ îi d$m ap$, 

ca s$ evit$m constipa%ia. Trebuie s$ îi d$m ap$ în timpul mesei &i la sfâr&it. De acum înainte, 

copilul trebuie s$ aib$ mereu la dispozi%ie ap$. Atunci când începe s$ mearg$, trebuie s$ aib$ 

mereu la îndemân$ un ulcior &i un pahar, pân$ când va putea s$ ajung$ la robinet &i s$ umble 

singur la el. 

 Idei de hran! pentru copiii: 

 Pentru fiecare %ar$ în parte, ne adapt$m în func%ie de ceea ce consum$ familia. Pute%i 

începe cu cereale în sup$ de legume, poate cu pu%ine proteine, &i fructe pasate la desert 

(bineîn%eles, într-un castron curat). În Italia sau Statele Unite, o prim$ mas$ tipic$ poate 

con%ine: un sfert de m$sur$ de crem$ de orez brun sau gri&, fiert în trei sferturi de m$sur$ de 

sup$ de legume, cu pu%in ulei de m$sline &i parmezan (sau pu%in pe&te, ficat sau o jum$tate de 

ou), iar apoi fructe (organice, de sezon). 

 



Clare: 

În timpul zilei st!team acas! cu mama, a"a c! ea îmi aranja masa frumos "i st!tea cu 

mine, pe un taburet, în fiecare diminea#!, când mâncam. Când am împlinit opt luni, 

puteam s! m!nânc "i s! beau din pahar singur!. Tot în aceast! perioad! am început s! 

stau la mas! "i s! iau cina înaintea p!rin#ilor. De obicei, era tata acas! "i st!tea cu 

mine când mâncam. Uneori st!teau amândoi.   

Dup! aceea, uneori mai st!team împreun! cu p!rin#ii, pe un scaun mai înalt, la o mas! 

mare pentru adul#i. Câteodat! mestecam pâine "i m! uitam la ei, s! v!d cum m!nânc! 

diverse feluri de mâncare. Îmi pl!cea foarte mult s! ron#!i felii de pepene galben. În 

timp ce mâncau, mama "i tata vorbeau cu mine. Îmi spuneau ce au f!cut în ziua 

respectiv!. Uneori m! plictiseam "i voiam s! cobor din scaun. M! jucam pe podea 

lâng! ei, pe o p!turic!, pân! ce î"i terminau masa. 

 

LUNA A 'ASEA 'I LUNA A 'APTEA: 

Acum putem încerca s$ înlocuim înc$ o repriz$ de al$ptat cu o mas$ solid$. Putem pasa 

buc$%ele de legume preparate în supa de legume pe care i-o d$m copilului. Putem încerca &i cu 

buc$%ele de pe&te. 

 

LUNA A 'APTEA 'I LUNA A OPTA: 

 Pe lâng$ cele dou$ mese solide, putem înlocui alt$ repriz$ de al$ptat cu o mas$ bazat$ 

pe produse lactate, compus$ din iaurt &i fructe pasate, la care ad$ug$m biscui%i. Din meniu mai 

pot face parte orezul, pastele mici, fasolea, lintea &i diverse fructe &i legume. Ideale ar fi produse 

locale, organice, de sezon. Pân$ acum, copilul va înv$%a, probabil, cum s$ foloseasc$ &i 

furculi%a. Da%i-i mâncare cu care el s$ se descurce folosind tacâmurile mici, pentru copii, &i 

buc$%i de pâine pe care s$ le poat$ %ine în mân$. 

 Sfaturi utile: 

(1) Nu insista%i niciodat$, dac$ copilul nu vrea un anumit fel de mâncare. Ave%i 

încredere în instinctul lui. 

 (2) Pune%i în castron sau pe farfurie cantit$%i mici, sau doar câteva lucruri; mai da%i-i, 

dac$ este nevoie. 

 (3) În%$rcatul este începutul unei noi etape de dezvoltare, deoarece copilul nu mai este 

dependent de mam$ pentru a se hr$ni, iar rela%ia lui cu mediul în care tr$ie&te se modific$, 

devine mai complex$. Aceast$ metod$ de în%$rcare acord$ aten%ie imaginii de sine a copilului, 

atitudinii pe care acesta o are fa%$ de hran$, precum &i considerentelor nutri%ionale. 



Clare: 

Dup! ce am împlinit 11 luni, nu am mai fost al!ptat! deloc. Mama nu a refuzat 

niciodat! s! m! al!pteze, dar eu deja primeam multe îmbr!#i"!ri de la p!rin#i, de la 

bunici, de la prieteni "i de la rude, încât nu mai trebuia s! m! al!pteze mama ca s! m! 

simt r!sf!#at!. Era a"a distractiv s! m!nânc singur!, iar mâncarea era delicioas!! 

DE LA ZECE LA DOU&SPREZECE LUNI 

Copilul va mânca, practic, tot ce m$nânc$ &i restul familiei, pe parcursul a trei mese pe 

zi. Uneori va mânca la masa lui, alteori împreun$ cu familia. Va renun%a complet la sân la 

momentul cel mai potrivit pentru el, dac$ p$rin%ii încurajeaz$ un astfel de comportament 

independent. 

Masa cu familia: La începutul procesului de în%$rcare, copilul trebuie s$ m$nânce la ore 

diferite de ceilal%i membri ai familiei. Este prea solicitant s$ facem ambele lucruri în acela&i 

timp (s$ hr$nim copilul &i s$ mânc$m &i noi), iar cel mic va avea nevoie de ajutor din partea 

p$rin%ilor o perioad$ destul de îndelungat$. Totu&i, cel mic trebuie l$sat s$ asiste la masa 

adul%ilor de câte ori se arat$ interesat, având pe farfurie o buc$%ic$ de pâine pe care s$ o ron%$ie. 

Chiar dac$ a mâncat deja, el st$ al$turi de familie &i ia parte la discu%iile de la mas$, înva%$ ce 

înseamn$ s$ m$nânci împreun$ cu ceilal%i, cum s$ se comporte etc. 

Clare: 

Când aveam un an "i trei luni, înv!#asem deja cum s!-mi a"ez masa uneori, ca s! 

m!nânc sau s! iau o gustare. În buc!t!rie era o t!vi#! cu un ulcior mic plin cu ap! "i 

un pahar mic, pentru ca eu s! pot s!-mi torn ap! oricând. Am un scaun „înalt” grozav, 

pe care pot s! m! urc ca s! stau la masa mare, unde acum m!nânc de cele mai multe 

ori. &tiu s! folosesc lingura "i furculi#a "i chiar s! m! servesc de pe platouri în timpul 

meselor. Mai dau pe jos mâncare "i ap! câteodat!, dar încep s! m! pricep "i la 

cur!#enie, pentru c! îi ajut pe mama "i pe tata s! strâng! dup! ce mânc!m. 

 Scaunul înalt: 

  Nu este vorba de tradi%ionalul scaun special pentru copii, în care ace&tia trebuie a&eza%i 

sau din care trebuie da%i jos de c$tre un adult. Nu trebuie s$ uit$m cât de mult simte copilul 

nevoia s$ fie independent; prin urmare este bine s$ folosim un scaun pe care copilul s$ poat$ 

s$ se urce singur &i de pe care s$ coboare singur, f$r$ ajutorul nostru, imediat ce poate s$ mearg$ 

&i s$ se ca%$re. 

Masa "i scaunul pentru activit!#i: 

E posibil ca cel mic s$ foloseasc$ masa la care m$nânc$ &i scaunul &i pentru alte 

activit$%i. Ideal este, în m$sura în care este posibil, s$ avem o mas$ &i un scaun doar pentru luat 



masa &i alt$ mas$ &i alt scaun în alt$ parte a casei, pentru activit$%i. Acestea trebuie s$ fie din 

lemn natural &i date cu lac sau cu vopsea de culoare deschis$, astfel încât copilul s$ le poat$ 

sp$la. Dimensiuni recomandate: în$l%imea scaunului: 15 – 20 cm, în$l%imea mesei: 30 – 35 cm. 

Biberoanele "i suzetele: 

 Probabil a%i observat c$ nu am recomandat biberoane sau suzete în nicio etap$ a 

procesului de în%$rcare. Uneori uit$m c$ oamenii au tr$it foarte mult timp &i f$r$ biberoane, &i 

f$r$ suzete. Uneori ambele pot fi necesare, de exemplu atunci când o mam$ nu poate s$ î&i 

al$pteze copilul, sau dac$ trebuie s$ se întoarc$ la serviciu înainte ca cel mic s$ înve%e s$ 

m$nânce cu lingura &i s$ bea cu paharul, îns$ astfel de cazuri sunt excep%ia, nu regula. 

Dac$ trebuie s$ calma%i gingiile copilului sau dac$ acesta trebuie s$ sug$, folosi%i ceva 

care trebuie %inut de adult, astfel încât obiectul respectiv s$ nu devin$ o solu%ie la care copilul 

poate s$ apeleze permanent. Atunci când hot$râ%i dac$ suzeta este într-adev$r necesar$,   

gândi%i-v$ ce implica%ii are, pe termen lung, faptul c$ cel mic se obi&nuie&te s$ fie recompensat 

pe cale oral$. Lua%i în considerare, de asemenea, alte efecte posibile, asupra dezvolt$rii 

limbajului &i abilit$%ilor sociale sau asupra denti%iei &i a maxilarului. 

Clare: 

Chiar m! bucur c! pot s! fac "i eu lucrurile pe care v!d c! le fac "i al#ii în jurul meu. 

Simt c! sunt "i eu important! atunci când pot s! m!tur, s! sp!l, s! pun masa, s! 

împ!turesc "erve#ele "i s! aranjez florile pentru mas! "i s! fac toate celelalte lucruri 

pe care înv!# s! le fac.  

  Câteva gânduri de la p!rin#ii lui Clare: 

 V$ rug$m s$ nu face%i gre&eala pe care am f$cut-o noi, &i anume aceea de a o adormi pe 

Clare la sân seara. Înainte de a se na&te, ea a &tiut foarte bine s$ se trezeasc$ &i s$ adoarm$ 

singur$, în func%ie de propriile nevoi fizice &i mentale. Pentru c$ eu am „înv$%at-o” s$ adoarm$ 

la sân, ea a deveni dependent$ de acest lucru &i &i-a pierdut abilitatea de a adormi singur$ atunci 

când era obosit$. 

 Am avut mare grij$ s$ nu facem acela&i lucru &i cu fr$%iorul ei. Îl puneam s$ doarm$ 

imediat ce termina de supt, dar înainte s$ fi adormit, de câte ori puteam. Ne-am dat seama c$ 

nu este corect s$ înve%i copilul s$ depind$ în totalitate de un anumit ritual de somn – mângâiatul, 

plimbatul, %inutul în bra%e, dormitul în pat cu p$rin%ii &i a&a mai departe. Pentru c$ de fiecare 

dat$ când nu puteam s$ facem lucrurile respective, când ne s$turam de ele sau nu eram acas$, 

Clare nu putea s$ fac$ un lucru simplu ca adormitul, f$r$ noi! Nu era corect. Prin urmare, acum 

fratele ei adoarme singur, fericit, de câte ori simte nevoia! 

  



O rela#ie afectiv! s!n!toas! este cel mai bun pas spre independen#!. 

—Dr. Silvana Montanaro 

 

STUDIU COMPARATIV ÎNTRE PRACTICILE MONTESSORI PENTRU COPIII DE 0 – 3 

ANI !I PRACTICILE TRADI#IONALE DIN BHUTAN 

 

Introducere 

Bhutanul, având denumirea oficial$ de Regatul Bhutanului sau Druk Yul („Regatul 

Dragonului-Tunet”) se afl$ la cap$tul estic al Mun%ilor Himalaya. La nord se învecineaz$ cu 

Tibetul (China), iar la vest, sud &i est, cu India. 

În 2006 &i 2008, iar apoi în 2010, în calitate de oaspete al guvernului din Bhutan &i al 

unor prieteni, am f$cut unele cercet$ri în leg$tur$ cu via%a de familie &i cultura din aceast$ %ar$, 

în vederea introducerii în %ar$ a metodei de educa%ie Montessori. Articolul scoate în eviden%$ 

unele asem$n$ri &i deosebiri între unele practici tradi%ionale din Bhutan &i principiile aplicate 

de educatorii Montessori pentru grupa 0 – 3 ani. 

Ca exemplu o vom folosi pe Resa Lhadon, pe care am vizitat-o la vârsta de opt luni &i 

apoi la doi ani &i &ase luni. Aceasta tr$ie&te într-o cas$ %$r$neasc$ tradi%ional$ din Valea Paro, 

cu p$rin%ii &i sora, &i uneori cu bunicii sau alte rude.  

De un secol, Bhutanul este condus de monarhi care consider$ c$ cel mai important 

indicator al succesului în %ara lor este fericirea na%ional$ brut$ (FNB), nu produsul na%ional brut 

(PNB). Oriunde mergi în aceast$ %ar$, influen%ele budiste sunt evidente, acestea însemnând: 

protejarea mediului înconjur$tor, credin%$, generozitate &i bun$tate fa%$ de cei din jur. Fiecare 

zi începe cu o rug$ciune pentru fericirea tuturor fiin%elor vii. Culturile agricole sunt organice, 

nu pentru c$ acest lucru este la mod$ în prezent, ci pentru c$ religia nu le d$ voie s$ ucid$, chiar 

&i insectele.  

În trecut, au existat patru regate budiste în Tibet cu o cultur$ comun$: Tibet, Sikkim, 

Ladakh &i Bhutan. Ast$zi Bhutanul este singurul care nu a fost cucerit de alt$ %ar$. Tocmai 

acesta este unul din motivele pentru care m$ interesez$ nu doar s$ se introduc$ cele mai bune 

practici Montessori, ci s$ &i ajut$m la p$strarea valorilor culturale existente aici.  

Bhutanul, ca &i Nepalul, s-a deschis spre Occident doar începând cu anii 1960. Înainte 

de aceast$ perioad$, nici m$car nu existau drumuri care s$ lege %ara de exterior, &coli erau doar 

în mân$stiri, iar serviciile po&tale lipseau cu des$vâr&ire. Bhutanul este cât jum$tate din 

suprafa%a statului american Indiana, iar buthanezii, fiind foarte bine sf$tui%i, reu&esc s$ 

protejeze aceast$ %ar$ mic$ de efectele negative provocate de o dezvoltare haotic$ &i de turism, 



care au distrus o parte atât de mare a Nepalului. Principiile Montessori vor ajuta foarte mult la 

dezvoltarea %$rii dac$, atunci când vor fi introduse, se va %ine cont de specificul cultural al %$rii. 

!i poate c$ vom putea cu to%ii s$ înv$%$m câte ceva din acest proces. 

În paginile urm$toare, ve%i g$si câteva subiecte legate de dezvoltarea copiilor în primii 

trei ani de via%$. Sub fiecare titlu ve%i g$si informa%ii din Educatori Montesori pentru              

grupa 0 – 3 ani, din Bhutan, sau din ambele surse. 

Stâlpii psihologici 

Educatorii Montessori 

Un fundament psihologic s$n$tos, construit în primul an de via%$, poate s$ constituie un 

punct de sprijin pentru toat$ via%a. Copilul st$ cu capul sus, ca s$ spunem a&a, dac$ se bazeaz$ 

pe doi stâlpi emo%ionali puternici. 

Primul stâlp – un mediu de via#! care îi ofer! siguran#!: Primul stâlp se refer$ la 

perspectiva pe care copilul o are asupra lumii, la sentimentul de siguran%$ pe care acesta îl are 

fiindc$ face parte dintr-o familie &i dintr-o anumit$ cultur$. Percep%ia copilului este aceea c$ 

lumea este un loc frumos, în care se simte protejat. Îi putem crea copilului acest sentiment dac$ 

avem grij$ de el în timpul sarcinii &i na&terii, precum &i în primele zile &i s$pt$mâni de via%$: îl 

ajut$m s$ î&i cunoasc$ familia, r$spundem prompt &i cu blânde%e la nevoile lui, ne purt$m &i îi 

vorbim tot cu blânde%e. 

Al doilea stâlp – respectul "i iubirea de sine: Cel de al doilea stâlp se refer$ la atitudinea 

pe care copilul o are fa%$ de el însu&i: este vorba de capacitatea de a se iubi pe sine exact a&a 

cum este, f$r$ a trebui s$ se schimbe, s$ devin$ mai bun ca s$ merite s$ fie iubit. O astfel de 

percep%ie s$n$toas$ asupra valorii de sine se creeaz$ prin respectarea instinctelor naturale ale 

copilului, care &tie când &i cât s$ doarm$ sau s$ m$nânce. De asemenea, o contribu%ie 

important$ o are &i respectarea ritmului fiec$rui copil atunci când vine vorba de limbaj sau de 

mersul în picioare. Înseamn$ c$ nu trebuie s$ gr$bim copilul. În schimb, trebuie s$ îi asigur$m 

un mediu de via%$ care s$ îi ofere instrumentele necesare, cum ar fi: o saltea a&ezat$ pe podea, 

pentru ca el s$ poat$ s$ coboare &i s$ urce când vrea, o bar$, un taburet sau un c$rucior special 

pe care s$ le poat$ folosi oricând ca s$ înve%e s$ se ridice în picioare &i s$ mearg$. Acest al 

doilea stâlp se dezvolt$ în principal în primul an de via%$. Cu siguran%$, cu to%ii cunoa&tem 

adul%i care încearc$ s$ î&i creeze aceste sentimente de încredere &i iubire de sine la maturitate. 

Este clar c$ cei mici se nasc cu ele. Depinde de noi s$ le cre$m un mediu de via%$ care s$ îi 

ajute s$ î&i p$streze aceste sentimente, înc$ de la na&tere. 
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Bhutan  

În urm$toarele pagini ve%i vedea c$, în Bhutan, tradi%ia încurajeaz$ mult dezvoltarea 

celor doi stâlpi psihologici. În timpul zilei, feti%a st$ cu unul din p$rin%i, cu bunicii sau cu alte 

rude apropiate, luând parte la activit$%ile zilnice. !i este liber$ s$ exploreze lumea din jur, pe 

m$sur$ ce înva%$ s$ se deplaseze. 

Lunile anterioare na"terii "i na"terea 

Educatorii Montessori 

Cursul pentru educatori grupa 0 - 3 ani începe cu studierea modului de concepere &i a 

sarcinii, pentru ca participan%ii s$ con&tientizeze faptul c$, de fapt, via%a acum începe. Na&terea 

natural$, u&oar$, este considerat$ cea mai potrivit$. În timpul programului de preg$tire pentru 

educatori, unii cursan%i au urmat &i cursuri de antrenament respirator autogen (în englez$: RAT 

sau ART). În Europa, aceast$ metod$ se foose&te de mul%i ani &i le arat$ mamelor cum s$ se 

relaxeze total în timpul na&terii, între contrac%ii. Astfel, na&terea devine mai u&oar$ &i mai 

rapid$, ceea ce este benefic atât pentru mam$, cât &i pentru copil. De exemplu, to%i cursan%ii 

Montessori din Denver exerseaz$ aceast$ tehnic$ zilnic, pe perioada cursului. Unii dintre ei 

urmeaz$ &i alte cursuri de preg$tire, ca s$ &tie cum s$ înve%e, la rândul lor, alte femei sau cupluri 

care a&teapt$ un copil. Am asistat la dou$ astfel de na&teri la Roma, în timp ce urmam &i eu 

cursurile de preg$tire, &i am fost uimit$ cât de u&or au n$scut cele dou$ primipare (femei care 

nasc primul copil). 

Bhutan 

În momentul în care s-a n$scut, se credea c$ Resa are deja un an. De multe ori este greu 

s$ stabile&ti vârsta exact$ a unui copil, pentru c$ cele mai multe na&teri au loc acas$, data, 

nefiind înregistrat$ oficial. Zilele de na&tere nu ocup$ un loc important în cultura bhutanez$. În 

timpul sarcinii, copilul este v$zut deja ca un nou membru al familiei – de obicei o familie mare, 

care include trei genera%ii sub acela&i acoperi&. În mod tradi%ional, mama st$ în genunchi &i se 

sprijin$ pe mâini &i este activ implicat$ în procesul na&terii, îns$ Resa s-a n$scut la spital, mama 

ei fiind a&ezat$ pe spate, f$r$ a se putea implica la fel de mult. 

De la 18 ani, urmând exemplul mamei sale, &i pe toat$ perioada sarcinii, mama Resei a 

fost dependent$ de doma (nuc$ de betel). Acest obicei este destul de r$spândit, &i nu este 

considerat un viciu, de&i se cunoa&te faptul c$ duce la cancerul cavit$%ii bucale. Unii mestec$ 

doma doar o dat$ pe zi, al%ii de mai multe ori pe zi. Mama Resei mi-a spus: „Te face s$-%i fie 

cald, te sim%i relaxat &i fericit.” Ea mesteca doma chiar &i de 24 de ori pe zi, în fiecare zi. 

Asistentele de la spital au certat-o, dar ea avea nuci ascunse în buzunar ca s$ le mestece în 



timpul na&terii. N-a fost greu s$ le ascund$, pentru c$ în spital, când a n$scut, era îmbr$cat$ 

complet, cu kira (fust$), wongio (bluz$) &i dego (hain$ cu buzunare). 

Perioada de familiarizare cu bebelu"ul 

Educatorii Montessori 

Noi le explic$m p$rin%ilor c$ trebuie s$ se poarte foarte blând cu bebelu&ul, s$ îl imbrace 

în h$inu%e moi, s$ fie foarte aten%i cum preg$tesc locul în care va cre&te &i pe care îl va cunoa&te 

nou n$scutul. De asemenea, le vorbim despre cât de important este s$ limiteze num$rul 

musafirilor în primele dou$ s$pt$mâni de via%$ ale copilului, pentru ca acesta s$ aib$ ocazia s$ 

î&i cunoasc$ p$rin%ii &i fra%ii &i s$ asocieze imaginile vizuale &i senzoriale cu vocile pe care le-

a auzit în timpul sarcinii. 

Bhutan 

În budismul tibetan, vorbitul pe un ton mai dur, furia &i alte manifest$ri emo%ionale 

negative sunt considerate deficien%e mintale, pe care trebuie s$ înve%i s$ %i le înl$turi din 

caracter. Prin urmare, vorbirea calm$ &i comportamentul blând fac parte în mod firesc din 

mediul în care cre&te bebelu&ul, chiar de la început. Rela%ia care se stabile&te în primele zile cu 

nou-n$scutul este încurajat$ de o veche tradi%ie.  

Deoarece pere%ii caselor tradi%ionale sunt f$cu%i din chirpici, nu exist$ nicio surs$ de ap$ 

în interiorul casei, pentru c$ apa ar putea distruge pere%ii. Toaletele &i tot ce %ine de baie se afl$ 

în afara casei. Din cauza lipsei apei din cas$, standardele sunt diferite în ceea ce prive&te 

cur$%enia, iar dup$ o na&tere, casa este considerat$ murdar$. Nimeni nu are voie în$untru pân$ 

ce nu are loc o puja, adic$ o ceremonie budist$ de purificare. 

 Cea mai mare parte a popula%iei se ocup$ cu agricultura. Fiecare cas$ %$r$neasc$ 

tradi%ional$ are parter &i dou$ etaje, la care se ajunge cu ajutorul unor sc$ri mai degrab$ 

rudimetare. Parterul casei unde locuie&te familia Resei este ocupat de animalele domestice &i 

este folosit ca depozit de cereale. Primul etaj cuprinde buc$t$ria, dormitorul, camera de 

zi/sufrageria &i o camer$ mare de rug$ciune, care are un altar ce ocup$ un perete întreg &i este 

foarte frumos decorat cu m$&ti sculptate de lemn, picturi, brocart, sculpturi, statuete, l$mpi de 

ulei, ofrande de flori, fructe &i t$mâie. Al doilea etaj este par%ial deschis, pentru c$ este locul în 

care se usuc$ ierburile &i ardeii &i unde se p$streaz$ recolta pe timpul iernii. 

Botezul Resei (puja) s-a %inut când feti%a avea trei zile, dup$ cum cere tradi%ia. Au fost 

adu&i trei c$lug$ri, iar evenimentul s-a desf$&urat în camera de rug$ciune a familiei. Timp de 

dou$ ore &i jum$tate, în timp ce familia î&i vedea lini&tit$ de treburile zilnice, c$lug$rii au recitat 

rug$ciuni, au ars t$mâie, au cântat din corn, din tobe mari &i mici &i au sunat din clopo%ei. Li s-



a oferit mâncare. La încheierea ceremoniei, restul familiei, adic$ cei care nu locuiesc în cas$, 

au adus daruri constând în îmbr$c$minte &i alimente. 

Prin urmare, Resa a avut parte de trei zile în care a fost înconjurat$ doar de familie, în 

care a asociat chipurile &i mirosurile celor din jur cu vocile pe care le-a auzit înainte de a se 

na&te. Ea a reu&it s$ î&i cunoasc$ familia într-un alt fel. 

Somnul 

Educatorii Montessori 

Exist$ dou$ lucruri pe care le înv$%$m la cursurile Montessori care ne ajut$ s$ ajut$m 

copilul s$ doarm$ s$n$tos. Primul dintre ele este respectarea instinctului copilului, care &tie 

când &i cât s$ doarm$. Nu trebuie s$ îl trezim niciodat$ atunci când doarme. 

 Cel de al doilea este s$ îi cre$m copilului un loc în care s$ doarm$ numai al lui, un loc 

în care el s$ se simt$ în siguran%$ &i pe care s$ îl poat$ cerceta cu privirea (f$r$ p$tu%uri sau 

%arcuri de joac$ cu bare). De asemenea, el trebuie s$ poat$ s$ coboare &i s$ urce în pat de câte 

ori vrea, atunci când va înv$%a s$ mearg$ de-a bu&ilea: în loc de p$tu%, el trebuie s$ aib$ o saltea 

direct pe podea. În Occident, cuplurile între%in de obicei rela%ii sexuale în pat, în timpul nop%ii. 

Dac$ bebelu&ul este %inut în pat cu p$rin%ii în fiecare noapte, chiar de la început, el va trebui 

mutat atunci când p$rin%ii vor dori s$ î&i reia via%a sexual$. Copilul va fi dezorientat &i se va 

sim%i respins. Totu&i, dac$ e obi&nuit s$ doarm$ în patul lui m$car o parte din zi sau din noapte, 

înc$ de la na&tere, mutarea va p$rea mai fireasc$ &i va fi mai pu%in traumatizant$.  

Bhutan 

Atunci când nu era dus$ în spate de cineva, Resa era a&ezat$ pe o p$tur$ sau pe un covor 

%esut, pe pat. Ea putea s$ adoarm$ &i s$ se trezeasc$ în func%ie de cum îi dicta organismul, stând 

afar$, la aer curat, dac$ familia culegea mere sau orez, sau în cas$, când &i restul familiei se 

afla acolo. 

Este strict interzis s$ treze&ti o persoan$ care doarme, pentru c$ somnul &i visele sunt 

considerate st$ri mentale extrem de importante. 

Ca &i în numeroase alte locuri pe care le-am vizitat din Asia, exist$ o singur$ camer$ de 

dormit, pentru toat$ familia. Iarna este foarte frig în Bhutan &i nu exist$ sisteme de înc$lzire, 

a&a c$ membrii familiei se înc$lzesc dac$ dorm împreun$, într-un singur pat. Înainte de na&terea 

Resei, p$rin%ii &i sora ei de &ase ani dormeau împreun$. Imediat dup$ na&tere, ea a dormit cu 

mama o perioad$ de timp, iar apoi în patul mare al familiei, cu sora &i p$rin%ii. Diferen%a cea 

mai important$ în acest caz este c$ paturile nu sunt pentru rela%ii sexuale. Noaptea, în pat se 

doarme, patul %ine cald &i d$ un sentiment de siguran%$, dar în el nu se între%in rela%ii sexuale. 



Într-una din locuin%ele moderne în care am stat în Bhutan exist$ dou$ dormitoare, dar 

locul în care doarme fiecare depinde de mai multe lucruri. Într-o sear$, b$iatului i-a fost r$u, 

a&a c$ tat$l a dormit cu el ca s$ îl lini&teasc$. Dac$ fata sau b$iatul adormeau în patul p$rin%ilor, 

r$mânea s$ doarm$ acolo, iar unul din p$rin%i dormea în patul copilului. Dac$ venea un unchi 

în vizit$, b$iatul dormea cu el, pentru c$ cei doi se în%elegeau bine, iar vizita era un moment 

mai deosebit. Cu siguran%$, în aceasta locuin%$ mai modern$, familia face treptat trecerea de la 

patul tradi%ional pentru toat$ familia la un mod de organizare modern. 

Hrana 

Educatorii Montessori 

Bineîn%eles c$ al$ptarea de c$tre mam$ este modul cel mai recomandat de a hr$ni copilul 

ori de câte ori este posibil, mai exact atunci când acestuia îi este foame, nu dup$ un program 

impus de p$rin%i. Educatorul Montessori pentru grupa 0 – 3 ani cunoa&te importan%a stabilirii 

unui contact vizual între mam$ &i copil &i a unei atmosfere lini&tite &i &tie c$ mama trebuie s$ 

lase copilul s$ goleasc$ complet un sân &i s$ îi dea drumul singur, nu s$ îl întrerup$, s$ nu fac$ 

alte activit$%i în timp ce al$pteaz$, care s$ îi distrag$ aten%ia de la copil (de exemplu, s$ citeasc$, 

s$ se uite la televizor sau s$ vorbeasc$ la telefon).  

Al$ptarea este o experien%$ foarte important$ pentru rela%ia dintre mam$ &i copil, iar 

aceasta constituie temelia pe care se cl$desc rela%iile intime pe tot parcursul vie%ii. 

În jurul vârstei de &ase luni, atunci când copilul poate s$ stea singur în &ezut (&i nu numai 

din acest motiv), introducem treptat &i alte alimente, în timp ce copilul este a&ezat la o mas$ 

joas$, cu tacâmuri mici &i un pahar mic, pentru a-i îndeplini copilului dorin%a de a fi independent 

&i de a înv$%a s$ fac$ lucruri noi. Nu recomand$m biberoanele decât în caz de urgen%$. Aceast$ 

abordare este surprinz$toare pentru mul%i p$rin%i cu mod de gândire occidental, dar nu &i pentru 

cei din Bhutan. 

 

Bhutan  

Mama Resei a al$ptat-o într-un mod asem$n$tor cu cel pe care îl recomand$ practica 

Montessori.  Dar, având în vedere c$ televizoarele &i telefoanele mobile încep s$ ajung$ &i în 

Bhutan, am încercat s$ încurajez practicile lor tradi%ionale &i s$ împiedic mamele s$ cad$  în 

capcana obiceiurilor moderne, cum ar fi acela de a se uita la televizor în timp ce al$pteaz$ 

copilul, care nu ajut$ formarea unor obieciuri alimentare s$n$toase.  

 În primele luni de via%$ ale Resei, mama ei a consumat mai mult$ carne de pui, mult 

lapte, ceai cu lapte, carne de vit$ &i ou$. Un c$lug$r mi-a spus c$, atunci când era el copil, el &i 

fra%ii lui erau foarte bucuro&i atunci când în familia lor ap$rea un alt copil, pentru c$ atunci 



mama lor mânca mai multe ou$. În Bhutan, ou$le sunt o delicates$ scump$, iar atunci când o 

mam$ are nevoie de mai multe ou$, ea le împarte cu restul familiei. 

Ema datshi (pronun%at ay’ma dot’si) este un fel de mâncare preferat de bhutanezi, 

mâncarea lor na%ional$. Este un preparat din ceap$, usturoi, ulei, ro&ii, brânz$ de cas$ &i ardei 

iu%i! O variant$ a acestuia (cu diverse legume, dar mereu cu ardei iu%i &i brânz$) se serve&te 

zilnic, al$turi de orez ro&u sau alb, câteodat$ &i diminea%a, &i la prânz &i seara. În primele luni 

de via%$ ale Resei, mama ei nu a putut consuma acest preparat, pentru c$ îi provoca diaree 

feti%ei. 

În mod tradi%ional, atunci când copilul are cam dou$ luni, mama g$te&te un fel de 

mâncare care con%ine f$in$ de orez, ap$, unt &i sare – fierte pân$ se îngroa&$, îl pune la ea în 

gur$ cu mâna, de unde i-l d$ bebelu&ului. Acum, pentru c$ în Bhutan au ap$rut lingurile, Resa 

a primit acest fel de mâncare cu linguri%a, nu din gura mamei. 

Din p$cate, tot în aceast$ perioad$ i s-a dat &i un fel de cereale la conserv$, din India, în 

alt$ „inven%ie”, &i anume biberoanele de plastic. Am fost întrebat$ dac$ e adev$rat ceea ce se 

spunea în reclam$, c$ laptele praf este mai bun pentru copil decât laptele de mam$ &i decât un 

fel de mâncare folosit cu succes timp de sute de ani. V$ imagina%i ce r$spuns i-am dat. 

Se m$nânc$ pe jos. Pentru Resa a fost foarte firesc s$ m$nânce singur$, pentru c$ i-a 

fost u&or s$ îi vad$ pe ceilal%i cum m$nânc$ &i s$ li se al$ture, atunci când a putut. 

Scaunele s-au introdus recent în Bhutan, ca de altfel în multe %$ri din Asia, poate din 

cauza agilit$%ii de care dau dovad$ persoanele în vârst$; eu am observat c$ oamenii care se 

a&az$ pe jos ca s$ g$teasc$, s$ vorbeasc$, s$ m$nânce &i s$ lucreze au mai pu%ine probleme cu 

spatele. 

Nu se folosesc ustensile de buc$t$rie; mâncarea este luat$ din vase &i introdus$ în gur$ 

cu mâna dreapt$, nu cu tacâmuri de argint. Astfel, Resei i-a fost foarte u&or s$ îi imite pe cei 

din jur, s$ stea în &ezut imediat ce a putut, &i s$ se hr$neasc$ singur$ imediat ce a devenit 

interesat$ de mâncare &i a putut s-o fac$. La vârsta de un an, Resa mânca tot ceea ce mânca &i 

familia ei, în afar$ de ardei iu%i. !i putea s$ m$nânce singur$. La un an &i jum$tate, înc$ era 

al$ptat$ de mam$, o dat$ sau de dou$ ori pe zi, diminea%a, înainte ca mama s$ plece la munc$, 

&i seara. 

 

Mi"carea, mu"chii mici "i mari 

Educatorii Montessori 

 În primul an de via%$, fiecare copil are ritmul lui propriu de dezvoltare a mu&chilor mici, 

cum sunt cei de la mân$ &i încheietur$, fiecare merge de-a bu&ilea, se ridic$, st$ în picioare, 



merge singur, î&i %ine echilibrul sau duce obiecte în timp ce merge la momentul cel mai potrivit 

pentru el. Noi înv$%$m s$ observ$m ceea ce încearc$ s$ fac$ cel mic &i s$ îi preg$tim mediul în 

a&a fel încât el s$ poat$ s$ î&i exerseze aceste abilit$%i nou dobândite oricând dore&te, f$r$ s$ 

depind$ de un adult.  

 Noi rezist$m tenta%iei de a-i da copilului mâna sau de a-l ridica în picioare ca s$ exerseze 

mersul, sau de a folosi premerg$toare sau alte dispozitive „ajut$toare”, dar care îl fac s$ cread$ 

c$ eforturile pe care le face el nu sunt suficiente. Le punem la dispozi%ie copiilor o mare 

diversitate de juc$rii care s$ le permit$ s$ î&i lucreze diverse grupe de mu&chi ai mâinii. Dar 

l$s$m copilul s$ aleag$ cu ce &i când anume s$ se joace, pentru c$ avem încredere în instinctul 

lui, care îl conduce spre o dezvoltare optim$. 

 

Bhutan 

Resa nu a fost deloc for%at$ s$ ating$ aceste puncte-cheie ale evolu%iei sale. Într-o 

locuin%$ bhutanez$ se m$nânc$, se discut$ sau se lucreaz$ pe podea sau de pe scaune joase. I-

a fost deci u&or s$-i observe &i s$-i imite pe ceilal%i. A fost liber$ s$ cerceteze casa &i s$ se 

plimbe prin ea. 

Atunci când înv$%a s$ mearg$ de-a bu&ilea, u&ile care d$deau spre celelalte etaje erau 

închise, pentru c$ sc$rile erau periculoase. Pragurile dintre camere au 15-20 cm grosime     

dintr-un motiv foarte interesant: se crede c$ sufletele str$mo&ilor, numite dayes, sunt înc$ pe 

P$mânt. Uneori, aceste spirite sunt speriate sau sup$rate. Se crede c$, de&i au înc$ form$ uman$, 

ele nu merg precum oamenii obi&nui%i, ci î&i târâie picioarele în loc s$ le ridice, deplasându-se 

prin alunecare. Pragurile înalte le împiedic$ s$ intre în camere. Indiferent de motiv, aceste 

praguri fac ca un copil care abia înva%$ s$ se târasc$ sau s$ mearg$ de-a bu&ilea s$ fie în 

siguran%$. 

Un profesor Montessori din India mi-a explicat c$ &i la ea în %ar$ exist$ astfel de praguri 

înalte, iar atunci când un copil înva%$ s$ treac$ de ele, se consider$ c$ a atins o etap$ important$ 

din dezvoltarea lui, momentul fiind s$rb$torit de familie.  

În cultura bhutanez$ nu exist$ juc$rii speciale pentru copii, îns$ copiii pot s$ mânuiasc$ 

obiecte destinate adul%ilor, cum ar fi ustensilele de g$tit, crati%ele, tig$ile &i farfuriile, co&urile 

împletite, diverse materiale folosite de me&terii populari, paiele de orez adunate de pe câmpuri, 

ghemurile de a%$ colorate folosite la %esutul frumoaselor stofe bhutaneze &i a&a mai departe; 

exist$ o mare varietate de obiecte care pot fi cercetate. Resa a putut s$ aleag$ exact ceea ce o 

interesa &i s$ î&i dezvolte dexteritatea &i coordonarea mân$-ochi, pentru c$ a putut s$ pun$ mâna 

pe toate lucrurile care nu erau considerate periculoase. 



 

Limbajul 

Educatorii Montessori 

Pe tot parcursul primilor trei ani de via%$ trebuie acordat$ o mare aten%ie folosirii unui 

limbaj respectuos &i corect în prezen%a copilului. Noi îi ajut$m pe p$rin%i s$ în%eleag$ efectele 

negative ale televizorului sau radioului în exces. 

Le explic$m imoprtan%a pe care o au un vocabular bogat, utilizarea limbii literare (spre 

exemplu, poezii, cântece), precum &i limbajul folosit de persoanele care fac parte din mediul 

de via%$ al copilului. Cel mai mult punem accentul pe cât de important este s$ ascult$m copilul 

cu cea mai mare aten%ie, s$ vorbim cu acesta normal, ca &i cum ar fi mare &i s$ îl punem în 

situa%ia de a asculta conversa%ii dintre cele mai diverse, la care iau parte persoanele din jur. 

 

Bhutan 

Începând de la na&tere, Resa a fost înconjurat$ de familie, fiind de multe ori dus$ în 

spate de membrii familiei sau de prieteni, într-o pânz$ lung$, %esut$ special, numit$ kamnay.  

Dormea în acela&i pat cu mama sau cu restul familiei, sau era cu ei în cas$, pe câmp sau în 

vizite. Astfel, ea a venit permanent în contact cu limba vorbit$ de cei din jur.  

Am observat în nenum$rate rânduri c$ bebelu&ilor &i copiilor mici li se vorbe&te mereu 

cu respect &i f$r$ vocea pi%ig$iat$ pe care mul%i dintre noi o folosim atât de des. Pentru c$ ei 

cred c$ oamenii se întorc pe p$mânt în alte trupuri, budi&tii respect$ spiritul matur, care a 

acumulat în%elepciune pe parcursul mai multor vie%i &i nu începe via%a de la zero, cum afirm$ 

John Locke.  

În budismul tibetan, atitudinea fa%$ de numele proprii este una cu totul deosebit$: 

numelui unei persoane nu i se acord$ o importan%$ foarte mare. În trecut, toate persoanele aveau 

un singur nume; a da dou$ nume unui copil este o mod$ recent$. Numele gazdei mele, care a 

ob%inut diploma Montessori în Thailanda, unde ne-am cunoscut, este Dendy, îns$ ea &i so%ul ei 

le-au dat copiilor lor câte dou$ prenume. Dac$ cineva are dou$ nume, cum ar fi Sonam Dechen, 

&i întrebi pe care po%i s$ îl folose&ti, de cele mai multe ori r$spunsul este „Nu conteaz$”. 

Bebelu&ul se nume&te Oh (ceea ce, în Dzongkha – limba bhutanez$ – înseamn$   

„bebelu&”) pân$ când i se alege un nume la templu. Dup$ ce a împlinit trei luni, Resa a fost 

dus$ la templul din localitate, pentru a-&i primi numele. Pe altar era a&ezat un co& de bambus, 

în care erau multe suluri mici de hârtie. Fiecare buc$%ic$ de hârtie avea scris pe ea un nume. 

Nu s-a %inut cont de faptul c$ era feti%$, pentru c$ acela&i nume poate fi folosit &i pentru b$ie%i, 

&i pentru feti%e. Mama ei a ales unul din sulurile de hârtie, l-a desf$cut &i a v$zut scris numele 



Resa. Tradi%ia spune c$ nu se admit obiec%ii; acela a fost numele pe care l-a primit; numele 

mamei Resei este Sonam Zangmo, iar cel al tat$lui ei este Karma Drukpa. 

Muzica este o parte foarte important$ a culturii bhutaneze. Exist$ numeroase cântece 

populare, precum &i pove&ti tradi%ionale. La culcare, Resei îi cântau p$rin%ii sau bunicii. Pân$ 

la un an &i jum$tate, ea &tia multe cântece, precum &i denumirea multor obiecte din cas$. În 

casa Resei au ap$rut televizorul &i radioul, care par nelalocul lor în vechea cas$ %$r$neasc$. La 

radio se transmit cântece bhutaneze pe tot parcursul zilei, iar televiziunea na%ional$ transmite 

o emisiune de cântece tradi%ionale o or$ pe zi, &i „Mr. Bean”, un serial de anima%ie britanic. 

Din aceste emisiuni, Resa a înv$%at multe cântece, &i &tie s$ danseze ca Mr. Bean. Este ceva 

obi&nuit ca un copil de un an s$ se uite la televizor dou$ sau trei ore pe zi. Deci, la cererea 

familiei, am purtat o discu%ie interesant$ legat$ de acest subiect &i de modul în care în Occident 

televizorul a dus la o accentuare a tendin%elor materialiste, a violen%ei &i la un consum exagerat 

de hran$. 

 Mi"carea "i independen#a 

Educatorii Montessori 

În jurul vârstei de un an, copilul înva%$ s$ mearg$ în picioare. Acum el vrea s$ alerge, 

s$ mearg$ cu grij$, s$ mearg$ pe distan%e mari ducând sau tr$gând dup$ el obiecte grele &i s$ 

fac$ diverse activit$%i concrete în cas$ sau prin jurul ei. De asemenea, î&i rafineaz$ instinctiv 

mi&c$rile mâinilor prin activit$%i concrete, mai exact ajutându-i pe ceilal%i membri ai familiei 

la treburile casnice. Unele juc$rii, cum ar fi cuburile, mingile, m$rgelele &i puzzle-urile îl ajut$ 

s$ progreseze, îns$ mai bune sunt uneltele adev$rate, de dimensiuni potrivite pentru copii, cu 

care copilul poate s$ fac$ ceva complicat, dificil &i concret.  

Bhutan 

În Bhutan, foarte pu%ini copii au juc$rii. La un moment dat, am observat un loc de joac$ 

de la o &coal$, unde mai mult de o sut$ de copii de vârst$ mic$ erau în pauz$. Nu existau locuri 

special amenajate pentru c$%$rat, nici leag$ne, nici mingi sau juc$rii. Am fost foarte uimit$ când 

am v$zut câte jocuri jucau copiii în cerc &i câte altele inventau, schimbându-le mereu. Î&i 

foloseau din plin creativitatea: pe post de tr$g$toare foloseau pietre, rostogoloeau o piatr$ ce 

avea form$ de minge &i aveau un hacky-sack (n.trad - minge din materil textil) f$cut din fâ&ii 

de cauciuc. Resa se afla tot timpul în mi&care, sau st$tea lini&tit$ &i gânditoare &i asculta ce 

vorbeau cei mari, sau urm$rea ce fac cei mari &i cum se comport$ unul cu cel$lalt. 

Într-o dup$-amiz$, în timp ce m$ aflam în vizit$ la ei, Resa a început s$ plâng$, iar sora 

ei s-a dus la buc$t$rie &i s-a întors cu un pahar de lapte pentru ea. Feti%a mai mare a v$rsat pu%in 

lapte pe jos, a mers din nou la buc$t$rie &i s-a întors cu o cârp$, ca s$ &tearg$ podeaua. Când 



sora ei a intrat în camer$, Resa s-a oprit din plâns, a întins mâna dup$ cârp$ &i s-a apucat s$ 

&tearg$ laptele v$rsat. 

V$zând c$ o intereseaz$, sora ei a luat un recipient cu ap$ &i a mai f$cut câteva mici 

pete pe jos, pentru ca cea mic$ s$ le &tearg$. Resa le-a &ters bucuroas$. Au continuat pân$ ce 

feti%a s-a ar$tat pe deplin mul%umit$. Întâmplarea a fost una fericit$, pentru c$ mi-a dat ocazia 

s$ le explic celor din familie c$ aceste activit$%i concrete sunt de multe ori mai importante 

pentru fericirea copilului decât hrana, &i c$ Resa probabil nu plânsese pentru c$ îi era foame, ci 

pentru c$ se plictisea. Familia a fost pe deplin de acord cu mine, pentru c$ s-au pus ei în&isi în 

situa%ia Resei. 

Înainte s$ plec$m, Dendy, gazda mea, s-a dus în camera de rug$ciune ca s$ aprind$ 

t$mâie; &i-a plecat capul &i &i-a împreunat mâinile pentru rug$ciune, iar apoi a vrut s$ pun$ pe 

altar ni&te bani, ca ofrand$. Resa era chiar lâng$ ea &i a întins mâna s$ ia bancnota respectiv$. 

Dendy i-a dat-o imediat, pentru ca Resa s$ fie cea care o pune pe altar.  

Când am coborât la parter &i am ajuns la u&a din zidul care înconjura casa, am v$zut c$ 

Resa o urmase pe sora ei &i ie&ise din cas$, iar acum m$tura împreun$ cu ea paiele de fân &i 

b$legarul de cal împr$&tiate prin curte.  

Nicio clip$ cei din familie nu ne-au dat de în%eles c$ includerea Resei în orice activitate 

la care ea î&i dorea s$ ia parte era ceva ie&it din comun. Nimeni nu se mira c$  Resa f$cea toate 

lucrurile acelea singur$. Era evident c$ feti%a putea s$ se implice în via%a familiei exact când î&i 

dorea. F$când lucrul acesta, ea a putut s$ î&i perfec%ioneze mi&c$rile &i s$ devin$ mai 

independent$ &i mai responsabil$. 

 

Îmbr!catul "i folosirea toaletei 

Educatorii Montessori 

În cultura noastr$ occidental$, p$rin%ii trebuie ajuta%i mult ca s$ poat$ în%elege cât de 

important este faptul c$ se îmbrac$ &i se dezbrac$ singur pentru respectul de sine, independen%a 

&i dezvoltarea fizic$ a copilului. Iar miile de c$r%i despre cum trebuie copilul s$ înve%e s$ 

foloseasc$ toaleta de multe ori mai mult îi dezorienteaz$ decât îi ajut$. Noi folosim expresia „a 

înv$%a s$ foloseasc$ toaleta”, pentru c$ e mai bine s$ consider$m c$ un copil înva%$, nu este 

„instruit” cum s$ o foloseasc$. 

Atât acas$, cât &i la cre&ele Montessori, se pune accentul pe preg$tirea unui mediu care 

s$ vin$ în sprijinul capacit$%ii copilului de a înv$%a singur cum s$ rezolve aceste probleme 

fire&ti. V$ recomand cartea Scap de scutec pân! la trei ani (în englez$: Diaper-Free Before 

3”), care urmeaz$ îndeaproape metoda aplicat$ de noi. 



 

Bhutan 

Ca &i în cazul altor etape din procesul de dezvoltare a copilului, în Bhutan se consider$ 

c$ cei mici vor înv$%a s$ se îmbrace singuri &i s$ foloseasc$ toaleta atunci când sunt preg$ti%i. 

Copiii nu sunt recompensa%i, pedepsi%i sau p$c$li%i ca s$ înve%e aceste lucruri, atunci 

când adul%ii consider$ c$ este momentul potrivit. Nu cred c$ se discut$ concret despre acestea 

&i nici nu se consider$ c$ ar pune probleme deosebite. 

În ceea ce prive&te îmbr$catul &i dezbr$catul, Resa vrea s$ fac$ tot ce face sora ei de opt 

ani. Danseaz$ ca sora ei, vrea un ghiozdan cum are ea, se îmbrac$ cu hainele ei &i a&a mai 

departe. Dac$ e cald, poart$ fust$ &i c$ma&$, iar dac$ e frig, pantaloni lungi. Toate sunt u&or de 

dezbr$cat &i de îmbr$cat. În Bhutan, tradi%ia spune c$ trebuie s$ te descal%i atunci când intri 

într-o înc$pere de orice fel, deci înc$l%$mintea este u&or de scos &i de înc$l%at. 

Este ceva normal s$ vezi copii, uneori &i adul%i, care urineaz$ sau defecheaz$ pe câmp 

sau pe lâng$ drum. Dac$ te gânde&ti c$, nu demult, toaletele nu erau altceva decât ni&te g$uri 

în p$mânt, e mai u&or s$ în%elegi de ce sunt atât de relaxa%i în aceast$ privin%$. Am v$zut mul%i 

adul%i care î&i ajutau copiii s$ î&i men%in$ echilibrul când ace&tia încercau s$ stea pe vine la 

marginea drumului; treptat, copilul înva%$ s$ se descurce &i singur. 

Resa putea s$ î&i fac$ nevoile oriunde dorea, în cas$ sau afar$, iar cineva cur$%a mereu 

dup$ ea. Mama ei a obsevat c$, între vârsta de un an &i un an jum$tate, dac$ se uda sau î&i 

murd$rea pantalonii afar$, feti%a nu spunea nimic, se ducea singur$ în cas$, &i-i d$dea jos &i î&i 

lua al%ii, cura%i. Dac$ avea nevoie de ajutor spunea, dar mama ei &i-a dat seama c$ Resa începea 

s$ î&i doreasc$ s$ se descurce singur$ cu îmbr$catul &i toaleta, iar dorin%a i-a fost respectat$. 

Polite#ea "i bunele maniere 

Educatorii Montessori 

Din capitolele de mai sus se vede clar c$ exist$ o leg$tur$ între mi&care &i domeniile 

vie%ii practice din filosofia Montessori, respectiv preocuparea pentru sine &i preocuparea pentru 

mediul înconjur$tor. Îns$ polite%ea &i bunele maniere merit$ un capitol separat. Educatorul 

Montessori este foarte con&tient de faptul c$ adul%ii sunt cele mai importante elemente ale 

mediului de via%$ al copilului. Copiii ne analizeaz$ permanent, ca s$ înve%e cum s$ se comporte. 

Prin urmare, noi suntem foarte aten%i cum ne mi&c$m, cum vorbim, ce gesturi facem cu mâinile, 

ce cuvinte &i ce ton folosim – toate acestea pentru c$ suntem modele de polite%e &i bune maniere 

pentru copii. 

 

 



Bhutan 

Bhutanul este singura %ar$, din câte am vizitat, unde polite%ea &i bunele maniere sunt 

ridicate la rang de &tiin%$. Socrul gazdei mele era profesor de driglam namsha (polite%e &i bune 

maniere) &i preda elevilor din ultimul an de liceu (echivalentul local). Predarea acestor norme 

de etichet$ are ca scop crearea unor obiceiuri elegante &i a unei atitudini deschise la copii. 

Lec%iile se refer$ la mers, îmbr$c$minte, mod de a vorbi &i de a-i saluta pe ceilal%i – multe dintre 

acestea fiind incluse în capitolul referitor la polite%e &i bune maniere în practica Montessori. 

Datorit$ accentului pus pe respect &i polite%e în rela%iile cu ceilal%i, p$rin%ii sunt bune modele 

pentru copiii lor, înc$ din momentul în care ace&tia se nasc. Vocea calm$ &i blânde%ea sunt 

lucruri fire&ti pentru ei. 

Într-o zi, când o vecin$ a v$zut c$ plec, s-a aplecat spre un copil foarte mic, care era 

lâng$ ea &i i-a ar$tat cum s$ î&i împreuneze mâinile &i s$ î&i plece capul, ca s$ m$ salute 

respectuos. În afar$ de aceast$ situa%ie, în care o bunic$ i-a ar$tat subtil unui copil foarte mic 

cum s$ se comporte, nu am v$zut persoane care s$ le aminteasc$ copiilor s$ spun$ „Te rog”, 

„Mul%umesc” sau alte lucruri,  ceea ce noi facem mereu, dar f$r$ rezultat. În schimb, adul%ii 

sunt în permanen%$ modele, pe care copiii î&i doresc s$ le imite. 

În general, oamenii sunt foarte s$n$to&i, puternici &i elegan%i în mi&c$ri. Cred c$ aceste 

lucruri se datoreaz$ în parte faptului c$ toat$ lumea practic$ munca fizic$, sub o form$ sau alta, 

&i faptului c$ cel mai întâlnit mod de deplasare este în Bhutan mersul pe jos; este ceva obi&nuit 

ca cei mici s$ mearg$ pe jos mai mult de o or$ pân$ la &i de la &coal$, iar adul%ii s$ care fân în 

spate mai mul%i kilometri sau s$ care alimentele de la pia%a în aer liber pân$ acas$. De multe 

ori, dac$ cineva nu are nimic de c$rat, îl ajut$ pe altul care are. 

De asemenea, se obi&nuie&te ca noroco&ii care au ma&in$ s$ o umple cu persoane care 

merg pe jos. De fiecare dat$ când ajungeam acas$ cu ma&ina, cu alimente sau alte pachete, 

copiii ie&eau din cas$ în fug$ &i ne întrebau dac$ pot s$ ne ajute s$ ducem lucrurile în cas$. 

Chiar &i când mergeam sus, în camera mea, dac$ era prin preajm$ vreun copil, nu m$ l$sa s$ 

car nimic.  

O gustare de dup$-amiaz$ este format$ din ceai cu lapte s$rat &i un fel de cereale pr$jite 

&i m$cinate, numite tsampa. Acest fel de mâncare se consum$ de sute de ani în toat$ regiunea 

Mun%ilor Himalaya. Atunci când am mâncat acas$ la Resa, ea nu doar c$ &i-a amestecat singur$ 

ceaiul &i tsampa, ci mi le-a amestecat &i pe ale mele. O astfel de atitudine, plin$ de considera%ie 

&i amabilitate, este ceva obi&nuit, atât în rândul copiilor, cât &i al adul%ilor.  

În anul 2002 l-am întâlnit pentru prima oar$ pe Dalai Lama &i am studiat sub îndrumarea 

unui profesor care venise cu el din Tibet în India, în 1959. Cred c$ datorit$ acestei experien%e, 



precum &i datorit$ faptului c$ am un nume dharmic budist, Sonam Dechen, cu care sunt 

prezentat$ de multe ori în Bhutan, familiile de aici au acceptat s$ fac parte din via%a lor. 

Concluzie 

De multe ori, exist$ tendin%a de a roman%a sau de a idealiza culturile care nu au fost 

pervertite de influen%a Occidentului. Sper c$ nu am f$cut acela&i lucru în acest articol. În fiecare 

cultur$ se întâlnesc atât aspecte pozitive, cât &i aspecte negative. 

 Bhutanul este frumos &i plin de spiritualitate, dar exist$ &i &obolani, p$duchi &i lipitori, 

toalete care nu sunt altceva decât ni&te g$uri în p$mânt, &i pu%ine persoane au acces la educa%ie 

sau servicii medicale. 

 Budismul, precum &i hinduismul în unele zone, nu sunt religii înv$%ate din c$r%i, ci sunt 

tr$ite de oameni în fiecare zi, astfel încât exist$ aici un anumit fel de tihn$, r$bdare &i 

generozitate aparte. 

  Este o onoare pentru mine s$ am ocazia s$ lucrez în Bhutan. Am f$cut doar trei vizite 

scurte în aceast$ %ar$, a&a c$ abia acum încep s$ înv$% ce înseamn$ ea. 

Scopul meu a fost s$ descop$r &i s$ confirm elementele care contribuie la o cre&tere 

s$n$toas$ a copiilor în aceast$ cultur$, precum &i s$ le împ$rt$&esc p$rin%ilor &i profesorilor 

aspectele pozitive &i negative ale culturii moderne, dup$ cum le-am descoperit noi, în Occident. 

În descursul timpului, s-a constatat c$ metoda Montessori d$ rezultate peste tot în lume, 

îns$ practicile trebuie adaptate, mai ales în ceea ce prive&te aspectele practice ale vie%ii, limbajul 

&i cultura, în func%ie de situa%ia în care se afl$ copiii din fiecare %ar$ în parte. Atunci când le 

sunt respectate propriile valori culturale, ei dau dovad$ de deschidere &i de respect pentru alte 

culturi, ceea ce reprezint$ un pas important spre instaurarea p$cii în întreaga lume.  

 

MARIA MONTESSORI 

Maria Montessori s-a n$scut în 1870, iar la vârsta de 26 de ani a devenit prima femeie 

medic din Italia. În aceast$ calitate, a interac%ionat permanent cu copii mici, devenind foarte 

interesat$ de modul în care ace&tia se dezvolt$. A con&tientizat faptul c$ mediul în care cresc 

copiii, respectiv calitatea acestuia &i modul în care copiii interac%ioneaz$ cu el, le influen%eaz$ 

puternic evolu%ia. 

Modul în care a abordat educa%ia copiilor s-a bazat pe cuno&tin%e solide de biologie, 

psihiatrie &i antropologie. Concluziile la care a ajuns s-au bazat pe experien%e personale, cu 

copii din mai multe %$ri &i de rase, clase sociale sau statut economic diferite. 

Teoriile sale au la baz$ observarea direct$ a copiilor, f$r$ a fi influen%ate de idei sau 

teorii preconcepute despre ceea ce ace&tia sunt capabili s$ fac$.  Nu a încercat niciodat$ s$ le 



manipuleze comportamentul urm$rind un anumit scop prin folosirea recompenselor sau a 

pedepselor. A experimentat permanent &i a creat materiale pe baza intereselor, nevoilor &i 

abilit$%ilor copiilor, mereu în schimbare. Dr. Montessori afirma: 

Ca mul#i al#ii, credeam c! un copil trebuie încurajat prin recompense concrete, care s! 

îi satisfac! unele nevoi primare, ca l!comia, vanitatea sau iubirea de sine, pentru a-l determina 

s! fac! anumite lucruri "i s! se simt! împ!cat. &i am fost uimit! s! constat c! un copil c!ruia 

i se permite s! se educe singur î"i dep!"e"te aceste instincte de baz!. Apoi am insistat ca 

profesorii s! nu mai dea recompense "i pedepse, care nu li se mai potriveau copiilor no"tri, "i 

s! se limiteze la a-i c!l!uzi cu blânde#e în tot ceea ce fac. 

Metoda aplicat$ de Dr. Montessori î&i dovede&te universalitatea, valabilitatea &i 

eficacitatea de peste un secol. 

PROGRAMUL MONTESSORI PENTRU EDUCATORI, GRUPA 0 – 3 ANI 

La începutul anilor 1940, dr. Montessori a constatat c$ la trei ani, vârst$ care pân$ atunci 

fusese vârsta minim$ de la care profesorii erau preg$ti%i s$ preia copiii, era prea târziu s$ se 

înceap$ activit$%ile care s$ duc$ la o dezvoltare fireasc$, deplin$, a copilului. Ea &i-a rugat 

prietenii de la Roma s$ analizeze posibilitatea cre$rii unui curs care s$ acopere perioada sarcinii 

&i primii trei ani de via%$ ai copilului. P$rin%ii &i educatorii Montessori interesa%i de aceast$ 

perioad$ din via%a copilului &i de dezvoltarea acestuia din perioada de dinainte de a ajunge la 

&coala Montessori, au contribuit la conceperea acestui program de preg$tire. 

Bazate pe mii de ore de observare &i cercetare, primele cursuri de la Roma au atras 

cursan%i cu un anumit nivel de educa%ie. Absolven%ii s-au numit educatori pentru grupa 0 -3 ani.  

La începutul anilor 1950, un medic pediatru italian, Silvana Quattrocchi Montanaro, a 

n$scut pentru prima dat$, iar în spital a cunoscut o proasp$t$ m$mic$ care apelase la serviciile 

unui educator Montessori ca s$ o ajute la na&tere, precum &i în primele s$pt$mâni cu bebelu&ul, 

acas$. Nu dup$ mult timp, Dr. Montanaro a fost invitat$ s$ %in$ prelegeri în cadrul programului 

de preg$tire pentru educatori Montessori pentru grupa 0 – 3 ani. 

În anul 1979, la un congres al Asocia%iei Montessori Internationale de la Amsterdam, 

dr. Montanaro a %inut o prelegere despre copiii mai mici de trei ani. Karin Salzmann, pre&edinte 

a AMI/USA (Asocia%ia Montessori Internationale din Statele Unite), se afla în public. Aceasta 

a invitat-o pe Dr. Montanaro în Statele Unite, unde exista deja o mi&care puternic$ ce milita 

pentru crearea de &coli de calitate pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 &i 12 ani. În acela&i 

an, a avut loc un seminar de dou$ s$pt$mâni (o variant$ prescurtat$ a cursului pentru educatori 

Montessori) în Tarrytown, New York, cu scopul de a aduce la cuno&tin%a publicului aceste date 

&i informa%iile noi referitoare la primii trei ani de via%$ ai copilului. 



În 1980, la Roma a avut loc primul curs de preg$tire cu durata de un an, un num$r de 

&ase cet$%eni americani primind diplome de educatori, grupa 0 – 3 ani, printre care &i Judi Orion.  

Doi ani mai târziu, dr. Montanaro &i Gianna Gobbi, cu ajutorul doamnei Orion, au %inut un curs 

complet în Texas. 

În perioada 1991 – 1992, Susan Mayclin Stephenson, autoarea c$r%ii Copilul vesel &i-a 

luat diploma de educatoare Montessori pentru grupa 0 – 3 ani de la Institutul Montessori din 

Denver, Colorado, sub îndrumarea Dr. Montanaro &i a doamnei Orion. 

Lucrarea de fa%$ trece în revist$ foarte succint o parte din ceea ce se pred$ la un curs 

pentru educatori Montessori. Cât timp v-a luat s$ o citi%i? Câteva ore? Câteva zile?         

Imagina%i-v$ un curs intensiv de mai mult de patru luni cu un formator, la care ad$uga%i 250 de 

ore de observa%ii scrise! Programul de preg$tire al educatorilor pentru grupa 0 – 3 ani este 

recomandat tuturor celor care vor s$ înve%e mai multe lucruri, permanent, despre dezvoltarea 

personalit$%ii umane, care începe în primii trei ani de via%$. 

DESPRE AUTOARE 

În perioada 1963 – 1964, Susan Mayclin Stephenson a petrecut patru luni la bordul unei 

nave (este vorba de primele cursuri universitare de acest fel; în prezent acestea au denumirea 

de un semestru pe mare), timp în care a c$l$torit &i a studiat culturile europene, asiatice &i din 

Orientul Mijlociu. Aceast$ c$l$torie i-a trezit interesul pentru analizarea deosebirilor &i 

asem$n$rilor dintre diverse culturi, mai ales în ceea ce prive&te cre&terea &i educarea copiilor. 

Acest interes a devenit o prezen%$ permanent$ în via%a autoarei. 

Dup$ ob%inerea unei diplome de licen%$ în dou$ domenii, filosofie &i religie comparat$, 

la Universitatea de Stat din San Francisco, Susan a lucrat ca &i consilier într-un centru de 

deten%ie pentru infractori minori. Tocmai lucrul cu tinerii cu probleme, proveni%i atât din familii 

s$race, cât &i înst$rite, din zona ora&ului San Francisco, a convins-o pe Susan de faptul c$, 

pentru a se atinge poten%ialul maxim, atât al fiec$rui individ în parte, cât &i al societ$%ii în 

ansamblu, educa%ia trebuie început$ cât mai devreme posibil. 

În anul 1971, Susan a ob%inut dou$ diplome, la Institutul Maria Montessori din Londra, 

Anglia &i de la cel din Washington, DC, diplome care îi dau dreptul s$ lucreze cu copii cu vârste 

cuprinse între 2.5 &i 12 ani. 

Dup$ ce a lucrat cu ace&tia timp de 20 de ani, a ob%inut diploma de educator pentru 

grupa 0 – 3 ani, la Institutul Montessori din Denver, Colorado, a terminat un masterat în 

educa%ie la Universitatea Loyola din Maryland &i un curs despre inteligen%ele multiple cu 

Howard Gardner, de la !coala Postuniversitar$ de !tiin%e ale Educa%iei a Universit$%ii Harvard.  



Cele dou$ fiice ale autoarei au urmat &i ele cursul de preg$tire pentru educatori 

Montessori, pentru a putea fi ni&te p$rin%i foarte bine preg$ti%i. 

 Susan a c$l$torit în peste 60 de %$ri. De multe ori, le împ$rt$&e&te din experien%a ei celor 

pe care îi întâlne&te în locurile pe care le viziteaz$, prin art$, mai ales prin picturile în ulei pe 

care le pute%i vedea pe pagina ei de internet. A lucrat atât cu p$rin%i, cât &i cu profesori, a adunat 

informa%ii &i materiale care s$ ateste stadiile de dezvoltare ale copiilor, a oferit consultan%$ în 

&coli &i a fost examinator în cadrul cursurilor de preg$tire Montessori. 

 Susan este &i autoarea c$r%ii Child of the World: Montessori, Global Education for Age 

3 – 12+. (n.trad. - care se refer$ la metodele Montessori de educare a copiilor cu vârste cuprinse 

între 3 &i 12 ani &i a celor mai mari de 12 ani). Pentru mai multe informa%ii despre Susan, 

accesa%i pagina www.susanart.net  
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REAC#II POZITIVE LA CARTEA COPILUL VESEL: MONTESSORI, SFATURI 

UTILE TUTUROR, DE LA NA&TERE PÂN' LA TREI ANI 

 

Importan#a copil!riei nu poate fi m!surat! în cuvinte, ea se tr!ie"te doar o singur! 

dat!. Filosofia Montessori ne ofer! posibilitatea de a o tr!i simplu, cu bucurie, în armonie cu 

natura. Cartea „Copilul vesel” reconfirm! aceast! idee. V! mul#umim. 

—Lhamo Pemba, profesor Montessori în Bhutan/Tibet  

 

Citind „Copilul vesel” am în#eles mai u"or cum trebuie abordat! problema educ!rii 

copiilor mai mici de trei ani, atunci când am pus bazele "colii noastre! Am tradus cartea în 

limba rus! "i am r!spândit informa#iile din ea, atât în rus!, cât "i în englez!. De asemenea, 

fac de multe ori referire la ea atunci când discut cu p!rin#ii "i profesorii. 

—Valentina Zaytseva, !coala Montessori  din Moscova (Rusia) 

 

Ne-am educat cei trei copii cum am "tiut noi mai bine la momentul respectiv, i-am dat 

la "coli bune, la facultate, le-am transmis valori morale solide, am c!l!torit "i i-am pus s! 

înve#e limbi str!ine.  

Acum îns!, v!zând cum prima noastr! nepo#ic! este crescut! dup! principiile 

Montessori din „Copilul vesel” suntem uimi#i de cât de independent! este, de cât de mult îi 

place s! înve#e, cât de bine poate s! se concentreze "i cât de bine asimileaz! ceea ce se petrece 

în jurul ei, la o vârst! atât de mic!. Acum îmi dau seama c! foarte multe lucruri se înva#! 

înainte de a merge la "coal! "i c! este esen#ial s! îi preg!te"ti copilului un mediu de via#! care 

s! îi ofere "anse maxime de dezvoltare. Cu siguran#!, cartea „Copilul vesel” va fi "i pentru 

al#i p!rin#i "i bunici o surs! de inspira#ie la fel de valoroas! cum a fost pentru noi. 

—Carmen Abu-Dayyeh, Roma &i Palestina 

 

Adolescen#ii vor s! în#eleag! cine sunt "i cum au ajuns s! fie ceea ce sunt. Putem g!si 

unele r!spunsuri dac! analiz!m stadiile de dezvoltare la copii "i dac! ne petrecem timpul cu 

sugari "i copii foarte mici. „Copilul vesel” este o surs! excelent! de informa#ii concrete despre 

dezvoltarea copilului. &i, mai mult de atât, textul creeaz! o atmosfer! de respect pentru copii, 

pe care viitorii p!rin#i pot s! o creeze, la rândul lor, pentru copii. 



—Linda Davis, administrator Montessori, organizator de cursuri de ini%iere în educa%ia 

adolescen%ilor 

„Copilul vesel”, pe care am descoperit-o în Australia, mi-a fost surs! de inspira#ie 

atunci când am lucrat în China, iar pân! acum au fost instrui#i în jur de 1 000 de profesori "i 

asisten#i. Ca s! fac lumea s! în#eleag! cât de importan#i sunt primii trei ani din via#a unui copil 

"i ca s! se poat! face cursuri de preg!tire Montessori în China, am tradus prima edi#ie a c!r#ii 

în dialectul mandarin, în anul 2003. V! mul#umesc! 

 

—Michael Guo, Centrul Interna%ional de Instruire Montessori din China.  

 

Când am dat din întâmplare peste aceast! carte, mi s-a p!rut c! ideile Montessori sunt 

exprimate corect. Dumneavoastr! a#i scris c! în primii ani de via#!, copilul trebuie s! 

cunoasc! via#a real!, nu trebuie s! tr!iasc! într-o lume imaginar!. Fantezia trebuie s! apar! 

mai târziu, atunci când copilul poate s! î"i dea seama ce e adev!rat "i ce nu. În prezent, acest 

lucru este foarte important, nu trebuie s!-l uit!m. 

—Mitsuko Bando, director de cre&$, Japonia 

 

Elevilor no"tri de gimnaziu li se cere s! returneze cele câteva manuale pe care le 

folosim (matematic! "i latin!) la sfâr"itul anului. To#i se bucur! foarte mult atunci când le 

spunem c! pot s! p!streze cartea „Copilul vesel”. O feti#! mi-a spus c! o va p!stra pe a ei 

pân! când va deveni mam! "i c! va folosi ce a înv!#at din ea. „Copilul vesel” ne îmbog!#e"te 

atât de mult orele de dezvoltare personal!! Folosind-o, copiii î"i imagineaz! cum e s! fii 

p!rinte, se gândesc la acest lucru. De asemenea, îi îndeamn! pe adolescen#i s! aib! o atitudine 

pozitiv! fa#! de ei în"i"i "i fa#! de cei din jur. V! mul#umim foarte mult. 

—Ann Jordahl, !coala Montessori din Lake Forest 

 

Din fericire, am g!sit cartea „Copilul vesel” atunci când eram îns!rcinat! "i, prin 

urmare, m-a#i ajutat foarte mult s! duc la îndeplinire cea mai important! sarcin! din via#a 

mea: aceea de a-mi cre"te b!iatul. Sunt convins! c! este un ghid obligatoriu pentru p!rin#i, 

familie "i profesori, pentru c! ofer! informa#ii într-un mod foarte u"or de în#eles "i, cel mai 

important, informa#ii utile în via#a de zi cu zi. V! mul#umesc!  

—Eva Prado, m$mic$ &i profesor de englez$, Brazil 

 



Fiecare copil fericit, sigur pe el "i lini"tit are în spate un p!rinte care a fost ajutat "i 

ghidat de ideile Montessori, aplicate la grupa de vârst! 0 – 3 ani. „Copilul vesel” este o carte 

plin! de sfaturi în#elepte "i de idei practice, atât pentru profesori, cât "i pentru familie. 

Mul#umim, Susan, pentru c! ai adunat toate informa#iile legate de copiii mai mici de trei ani 

într-o carte atât de frumoas!! 

—Daniele &i Aika W. Mariani, p$rin%i Montessori din Italia 

  

V! mul#umim pentru c! ne ajuta#i s! schimb!m atât de mult via#a copiilor. 

—Nertila Hoxha, asistent Montessori, Albania 

 

Eu ofer aceast! carte fiec!rui proasp!t p!rinte "i fiec!rei femei îns!rcinate pe care o 

întâlnesc. Cred c! ar trebui s! fie o lectur! obligatorie la toate cursurile de educa#ie parental! 

"i ar trebui distribuit!  în spitale!  

—Julia Volkman, student, studii postuniversitare, Universitatea Harvard   

 

Prima dat! am aflat de Montessori de la un prieten, când copilul meu avea cam un an 

"i dou! luni. Imediat ce am terminat de citit„Copilul vesel”, am hot!rât s! ne cre"tem copilul 

altfel. Am considerat c! cel mai bine este s! oferim cartea persoanelor din jur (mai ales rudelor 

apropiate), ca s! în#eleag! ce anume vrem s! facem. Cartea ofer! informa#ii complete 

referitoare la dezvoltarea copilului, iar modul de prezentare este unul foarte accesibil. 

—Jean Layton Rosas, m$mic$ &i inginer de programe la Intel 

 

„Copilul vesel” a fost inclus! în programul de instruire a p!rin#ilor: con#ine sfaturi 

practice, informa#ii sigure "i este o surs! de informa#ii extraordinar! pentru p!rin#ii care 

trebuie s! preg!teasc! mediul de via#! al copilului în func#ie de fiecare etap! de dezvoltare a 

acestuia. Este plin! de sfaturi în#elepte. 

 

—Heidi Philippart, proprietar de &coal$, Amsterdam 

 

Am v!zut cum luminezi col#urile întunecate ale P!mântului "i cum le faci s! 

str!luceasc! cu iubire "i o gândire profund!. 

—Hiroko Izawa, ghid cultural japonez 

„Copilul vesel” este singura carte de care p!rin#ii au într-adev!r nevoie ca s! în#eleag! 

cum se dezvolt! "i cum înva#! cel mic. Informa#iile legate de fiecare etap! de dezvoltare a 



copilului sunt practice "i realiste; resursele materiale propuse încurajeaz! "i sus#in aceste 

etape. Recomand cu c!ldur! cartea „Copilul vesel”, este un cadou foarte potrivit ca s! 

felicit!m pe cineva care tocmai ne-a anun#at c! a"teapt! un copil, sau care tocmai a n!scut. 

Acesta este momentul cel mai potrivit s! influen#!m pozitiv modul de gândire al celor care vor 

influen#a, la rândul lor, modul în care va gândi genera#ia viitoare! 

—CarolAnn McKinley, educator pentru copii de vârste mici, Noua Zeeland$   

 

„Copilul vesel” reprezint! o modalitate foarte simpl! pentru proaspe#ii p!rin#i de a se 

familiariza cu filosofia Montessori. Mereu ofer cadou un exemplar prietenilor sau rudelor care 

urmeaz! s! devin! p!rin#i. To#i cei c!rora le-am oferit-o au remarcat claritatea informa#iilor 

"i apoi au ales metoda Montessori ca metod! de educa#ie "i ca mod de via#! pentru copiii lor. 

—Karey Lontz, Montessori, asistent Montessori, Denver, Colorado 

 

Oricine poate s! schimbe în bine via#a unui copil mic dac! cunoa"te lucrurile simple 

necesare ca s! reu"easc! acest lucru. V! mul#umesc foarte mult pentru c! face#i în continuare 

eforturi ca s! r!spândi#i ideea c! cei mici trebuie ajuta#i s! se dezvolte "i s! î"i ating! 

poten#ialul maxim. 

     —Judi Orion, director departament formare profesional$, 

Institutul Montessori, Denver, Colorado 

 

 Când a"teptam venirea pe lume a primului nostru copil, împreun! cu so#ia am tradus 

„Copilul vesel” în limba polonez!. Ne-a luat ceva timp, dar a fost o perioad! foarte frumoas! 

pentru amândoi. Am înv!#at atât de multe lucrând la traducere! 

—Rafal Szczypka, Polonia &i Marea Britanie 

 

Eu cred ca principalul scop în via#! este s! î#i g!se"ti fericirea, iar ajutându-i pe al#ii 

reu"im cu siguran#! acest lucru. Copilul mic afl! pentru prima dat! ce înseamn! iubirea de la 

mam!. Oamenii care primesc mult! afec#iune în primii ani de via#! au mai mult curaj, mai 

mult! încredere pe tot parcursul vie#ii "i dau dovad! de mai mult! compasiune fa#! de alte 

persoane. Metoda Montessori este foarte bun! din acest punct de vedere. 

—! Dalai Lama, Dharamsala, India!

 

Celebrul poet laureat indian "i sus#in!tor Montessori Rabrindranath Tagore a afirmat 

odat!: ”De fiecare dat! când se na"te un copil, acesta duce cu el speran#a c! Dumnezeu nu  



este înc! dezam!git de oameni.” Pe continentul african, "i mai ales în Africa de Sud, #ara mea, 

ne g!sim adesea la limita dintre speran#! "i disperare.  

Copiii sunt cei care aduc speran#a, iar adul#ii disperarea. În Africa de Sud avem nevoie 

de adul#i informa#i "i educa#i în leg!tur! cu cre"terea "i educarea copiilor – avem nevoie de 

persoane care s! le în#eleag! visele, pentru ca apoi s! putem s! ne transform!m continentul 

într-unul în care copiii "i adul#ii s! î"i împ!rt!"easc! speran#ele "i visele.  

Susan Stephenson, în cele dou! c!r#i ale sale, ne ofer! o modalitate de a în#elege, 

pentru ca noi, adul#ii, s! "tim cum s! ajut!m fiecare copil s! î"i îndeplineasc! visele.  

 V! mul#umim pentru c! sunte#i o atât de bun! "i motivant! purt!toare de cuvânt a celor 

mici, ale c!ror voci nu se pot face auzite înc! singure. 

—Samantha Streak, South Africa 

  

Volumul scris de Stephenson este un material foarte bun pentru p!rin#ii care caut! 

sfaturi inspirate "i bine documentate legate de cre"terea unor copiii bine ancora#i în realitate, 

într-o lume haotic!. Prin faptul c! prezint! principiile Montessori într-un mod simplu "i 

elocvent, Stephenson le aduce un mare serviciu genera#iilor viitoare de p!rin#i.  

 

—Dr. Angeline Lillard, profesor de psihologie, Universitatea Virginia, autoare a lucr$rii 

Montessori, The Science behind the Genius 

 

Cartea explic! foarte bine sensul vie#ii "i cum ar trebui ea tr!it!. Acest lucru ar fi de 

ajutor "i altor persoane de vârsta mea. Dac! un tân!r nu dore"te s! citeasc! capitolul intitulat 

„Tân!rul adult, 12- 18 ani”, atunci ar trebui s! îl citeasc! p!rin#ii, ca s! poat! s! î"i ajute fiul 

sau fiica s! devin! un om mai bun. 

 

—Ryan Alcock, 13 ani, Liceul Montessori, Amsterdam 

  

 Aceast! c!rticic! poate s! î#i schimbe via#a cu sfaturile ei practice.  V! va ajuta s! v! 

crea#i un mediu prielnic unei convie#uiri pa"nice. 

—David Kahn, director al NAMTA (Asocia%ia Nord-American$ a Profesorilor Montessori)!

 

 


