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 Planurile de dezvoltare și viziunea 
 holistică Montessori - partea I 

 (0-6, 6-12 ani) 

 Evoluția  ființei  umane,  de  la  naștere  la  maturitate, 
 apare  ca  o  imagine  a  ”anotimpurilor  dezvoltării  vieții,”  a 
 unor cicluri irepetabile ale naturii. 

 Principii: 

 1.  Fazele  de  dezvoltare  nu  sunt  liniare  dar  sunt 
 universale. 

 2.  Individul  trece  printr-o  serie  de  transformări  pe 
 care  Montessori  le  numeşte  „Ritmul  constructiv  al 
 vieţii”  . 

 3.  Copilul  renaşte  la  începutul  fiecărui  nou  plan  de 
 dezvoltare. 

 4.  Fiecare  plan  de  dezvoltare  trebuie  încheiat  cu 
 succes  pentru  a-i  permite  copilului  să  se  dezvolte 
 la maximum în următorul plan. 



 2 

 Imaginea  geometrică  Montessori  asupra  ritmului  de 
 dezvoltare: 

 De-a  lungul  părții  superioare  putem  vedea  o  linie 
 orizontală,  linia  vieții,  și  care  reprezintă  vârsta 
 cronologică  a  ființei  umane.  De-a  lungul  aceleiași  linii 
 există  etape  distincte  de  dezvoltare  ,  cu  un  ritm  de  câte 
 șase  ani  ,  pornind  de  la  0,  momentul  nașterii  (  o  flacără 
 ce simbolizează începutul vieții psihice). 

 Maria  Montessori  a  simbolizat  fiecare  etapă  de 
 dezvoltare  printr-un  triunghi,  iar  întregul  ”ritm  constructiv 
 al vieții” printr-o înșiruire de patru triunghiuri: 

 -  identice  ca formă și dimensiune 
 -  diferențiate  în  grupuri  de  câte  două,  prin 

 intermediul culorii utilizate. 
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 Prima  şi  cea  de-a  treia  etapă  sunt  roşii  pentru  că 
 reprezintă  perioade  mai  dramatice  și  mai  evidente  ,  iar  a 
 doua  şi  cea  de-a  patra  etapă  sunt  albastre  și  reprezintă 
 perioade mai ”calme, de creștere uniformă”  . 

 Fiecare  etapă  are  aceeași  structură,  formată  din  3 
 faze ce apar în ordinea de mai jos: 

 - un moment de învăţare, de progresie 
 - o fază de consolidare 
 un moment de regresie. 

 E.g.  Un  copil  stă  la  început  în  fund,  apoi  păşeşte,  apoi 
 merge  în  echilibru  precar,  iar  apoi  în  a  doua  parte  a 
 etapei,  când  devine  mai  sigur  în  mers,  va  începe  să 
 sară,  va  alerga  şi  va  merge  cu  bicicleta,  iar  după 
 cucerirea  achiziției  și  stingerea  interesului  face  loc  unui 
 alt aspect și unui nou set de experiențe. 
 De  reținut  că  dezvoltarea  este  determinată  de  anumite 
 aspecte  sensibile  (senzitivități)  și  a  caracteristicilor 
 aferente care se modifică de la o etapă la alta. 

 🔻  Triunghiurile  roșii  sunt  împărțite  în  două,  au 
 conturul îngroșat și reprezintă ”  perioadele creative  ”. 

 Copilăria  mică  e  împărțită  în  două  subplanuri:  0-3  ani 
 (creatorul  inconștient)  și  3-6  ani  (creatorul  conștient),  iar 
 adolescența în 12-15 ani și 15-18 ani. 
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 Perioadele  roşii  sunt  considerate  vulnerabile  şi 
 importante  deoarece  în  ambele  au  loc  schimbări 
 evidente şi dramatice  : 

 -  copilul e mai predispus bolilor 
 -  copilul are schimbări bruşte de dispoziţie 
 -  există schimbări fizice evidente 
 -  corpul creşte şi apar modificări hormonale. 

 În  aceste  două  etape  intense  copilul  are  nevoie  de 
 multă  grijă:  pentru  igienă,  pentru  sănătate  dar  şi  mare 
 grijă pentru structura lui mentală. 
 Manifestările  copilului  din  copilăria  timpurie  și 
 adolescență  se  aseamănă  în  anumite  puncte  esențiale, 
 copiii având aceleaşi atitudini și schimbări rapide. 

 ▼  Prin  contrast  etapele  albastre  sunt  mai  calme  şi 
 mai  calde  .  Corpul  şi  mintea  copilului  se  dezvoltă  în  mod 
 susţinut  fără  salturi,  corpul  e  mai  sănătos  nefiind  atât  de 
 predispus la boli. 


