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 Planurile de dezvoltare și viziunea 
 holistică Montessori - partea a II-a 

 (0-6, 6-12 ani) 

 COPILĂRIA TIMPURIE: de la naştere la 6 ani 

 🌱  Aspecte fizice 

 Apar  multe  schimbări  în  dezvoltare  la  nivelul 
 sistemului nervos şi al creierului. 

 🧪  Prin  experimentarea  lumii  înconjurătoare  apar 
 schimbări la nivel mental. 

 🧪🧪  Cu  cât  experimentează  mai  mult  ,  cu  atât  apar 
 mai multe legături la nivelul creierului. 
 🔁  Cu  cât  e  repetată  o  acţiune  cu  atât  devine  mai 
 puternică conexiunea la nivelul creierului. 

 Se  dezvoltă  scheletul,  oasele  craniului  se 
 solidifică,  proporţiile  corpului  încep  să  semene  cu 
 versiunea corpului uman, corpul se lungeşte. 

 Există  prehensiune  (apucare)  ce  determină 
 schimbări  la  nivelul  mâinilor  (spre  deosebire  de 
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 începutul  acestei  etape  când  copilul  îşi  mişca  mâinile 
 aleatoriu  şi  atingea  din  greşeală  obiectele,  acum  începe 
 să  apuce  cu  mâna  şi  mai  apoi  cu  degetele,  care 
 folosesc instrumente precum furculița, creionul, etc)  . 

 Copilul  dobândeşte  echilibrul  şi  balansul,  însă,  din 
 momentul  în  care  el  se  ridică  până  în  cel  în  care  va 
 merge  fără  să  se  dezechilibreze,  va  trebui  să  facă  mult 
 exerciţiu  . 
 El  experimentează  mult  folosindu-și  mâinile  şi  un  pas 

 important  în  dezvoltarea  sa  îl  reprezintă  faptul  că  îşi 
 poate  folosi  mâinile  în  timp  ce  merge  ,  faţă  de  stadiul 
 anterior în care se târa. 

 �    Aspecte psihologice 

 Cel mai important aspect este  mintea absorbantă  . 
 De asemenea copilul trece  prin  perioadele senzitive  : 

 🗣   Este  sensibil  la  limbaj  astfel  în  prima  perioadă  a 
 acestei etape copilul poate învăţa 2-3 limbi. 
 ▪ ◾⬛  Există  o  sensibilitate  pentru  ordine  .  Copiii  au 

 nevoie  de  ordine  deoarece  îi  ajută  să  înţeleagă  lumea 
 şi creierul are nevoie de ordine. 

 🏃  Există  o  sensibilitate  la  mişcare  ,  iar  mişcarea  e 
 interesantă  pentru  copii  şi  astfel  e  mai  uşor  să  le 
 captăm atenţia când le propunem să facă ceva. 
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 💓  Există  o  sensibilitate  pentru  rafinarea  simţurilor  , 
 copiii  învaţă  prin  simţuri.  Ei  trebuie  să  experimenteze: 
 să  atingă,  să  guste,  etc.  ca  să-şi  mărească 
 experienţele.  Vor  prezenta  o  mare  curiozitate  pentru 
 a-şi îmbunătăţi simţurile. 

 👥  Arată  interes  pentru  relaţiile  sociale  .  După 
 naştere  resursele  copilului  mic  sunt  îndreptate  spre 
 supravieţuire,  nu  există  alt  punct  de  interes.  Mintea 
 bebeluşului  e  ca  şi  cum  ar  fi  centrul  pământului.  Apoi 
 trebuie  să  înveţe  să  devină  parte  a  comunităţii 
 (momentul  când  copilul  e  interesat  să  înveţe  reguli  ale 
 comunităţii  precum  să  salute,  să-şi  ofere  ajutorul,  cum 
 să soluţioneze un conflict). 

 ⭐    Caracteristici  specifice  ale  primei  etape  de 
 dezvoltare: 
 Copiii doresc să facă lucrurile singuri. 
 Copiii caută independenţa. 
 Copiii explorează lumea în familie şi în grupuri mici. 
 Copiii îşi dezvoltă inteligenţa prin intermediul simţurilor. 
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 COPILĂRIA: de la 6 la 12 ani 

 🌱  Aspecte fizice 
 Copiii îşi pierd  dinţii  de lapte. 
 Trupul  creşte  ,  se  lungeşte  şi  copiii  devin  mai 

 „slăbuţi”. 
 Părul  devine  mai  gros,  mai  puternic  şi  uneori 

 culoarea  părului  se  schimbă  (devine  în  general  mai 
 închisă). 

 �    Aspecte psihologice 
 Au  anumite  sensibilităţi,  dar  nu  atât  de  profunde  ca 

 în prima etapă de dezvoltare şi nu sunt clar delimitate. 

 Există sensibilitatea (înclinaţia) spre  moralitate  . 
 Copiii  îşi  dezvoltă  moralitatea,  acum  au  un  codul  etic 
 faţă  de  perioada  de  0-6  ani  când  totul  era  fie  alb  fie 
 negru  (de  ex.  „eu  am  dreptate  şi  tu  nu”,  iar  celor  mici  le 
 e  greu  să  înţeleagă  că  tu  ca  adult  ai  dreptate  deşi  ai 
 făcut  ceva  rău)  .  După  6  ani  înţeleg  că  există  nuanţe  de 
 gri,  dar  asta  face  să  apară  unele  dileme  (e.g.  vrea  să  fie 
 un  bun  prieten,  ceea  ce  presupune  să  fie  loial,  dar  dacă 
 acel  prieten  îl  roagă  să  facă  ceva  interzis  –  „ce  ar  trebui 
 să facă?”, „ce e bine să facă?”, etc)  . 

 Regulile  propriului  cod  etic  se  formează  în 
 această perioadă şi-l va deţine toată viaţa. 
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 📚  Există înclinaţia spre  cultură  . 
 E  vorba  de  cultura  propriei  ţări  și  a  celei  universale,  dar 
 şi  de  un  interes  pentru  istorie  şi  fapte  istorice,  pentru 
 limbă, limbaj (atât cel propriu cât şi cel al altor ţări). 

 Se  miră  sau  sunt  fascinaţi  de  faptul  că  oameni 
 care  locuiesc  în  acelaşi  oraş  au  religii  diferite  şi  observă 
 mici  diferenţe  (e.g.  între  regulile  după  care  funcționează 
 diferitele familii). 

 🤜🤛  E foarte sensibil la  a face parte dintr-un  grup  . 
 Dacă  în  prima  etapă  de  dezvoltare  acceptau  să  fie  cu 
 alţii  sau  lângă  alţii,  dar  să  facă  lucrurile  singuri,  acum 
 doresc  să  facă  totul  cu  alţii  ,  au  nevoie  să  fie  cu  prietenii 
 şi  să lucreze cu cineva  mai bine decât singur. 

 💬  Acum  e  perioada  în  care  vorbesc  tot  timpul  . 
 Prin  urmare  mediul  pregătit  trebuie  să  reflecte  această 
 nevoie,  prezentările  să  fie  făcute  în  grupuri  mici,  pe 
 perioada  întregii  zile  sunt  încurajaţi  să  lucreze 
 împreună,  li  se  pregătesc  grupuri  de  birouri  şi  li  se 
 permite  să  vorbească  unii  cu  alţii  fără  să-i  deranjeze  pe 
 ceilalţi. 

 🧐  Apare înclinaţia spre  explorare  . 
 Copiii  sunt  interesaţi  de  orice,  de  întregul  univers.  Încep 
 să  aibă  diferite  hobby-uri  (pe  care  le  schimbă  adesea 
 dar  de  fiecare  dată  se  dedică  total  acelui  hobby)  şi  îşi 
 folosesc raţiunea pentru a afla lucruri interesante. 

 🤨  Își dezvoltă  gândirea critică  . 
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 Acest  aspect  este  legat  de  capacitatea  de  a  raţiona,  de 
 a  gândi  logic  şi  se  referă  la  a  gândi  în  etape  (e.g. 
 identificarea  dinainte  de  a  face  ceva  a  pașilor  necesari  și 
 a ordinii lor pentru a realiza un anumit lucru)  . 
 În  prezentările  de  la  clasă  adultul  nu  oferă  răspunsurile, 
 ci  copiii  singuri  le  vor  afla  prin  abstractizarea  metodelor 
 concrete  de  lucru  (e.g.  La  matematică  copiii  nu  primesc 
 formule.  Ei  vor  observa  exemple  repetate,  vor  căuta 
 ghidați  de  adulți  logica/motivul  pentru  care  lucrurile  se 
 întâmplă  într-un  anume  fel.  Apoi  vor  exersa  mult  cu 
 materialul,  până  vor  observa  că  anumite  comportamente 
 sunt  la  fel  de  fiecare  dată.  Și  astfel  vor  putea  deduce  o 
 regulă  care  să  descrie  manifestarea,  o  formulă  –  invers 
 decât în școala tradiţională). 

 Copiii  folosesc  astfel  raţiunea,  gândirea  analitică  şi 
 prin  explorare  şi  imaginaţie  ajung  la  concluzia  că  există 
 o regulă. 

 ⭐  Caracteristici  specifice  ale  primei  etape  de 
 dezvoltare: 
 Explorarea  lumii  se  face  în  grupuri  mari  şi  din  afara 
 familiei. 
 Găsirea menirii cosmice (implicarea sa cosmică). 
 Copilul are o putere fizică şi psihologică mare. 
 Copilul este plin de energie şi este un cercetător al lumii. 


