
Rezumat
Urmărind evoluţia disciplinei în timp se observă faptul că multă vreme aceasta
s-a bazat pe metode negative, precum constrângerea şi pedepsele corporale.
Astăzi ideea disciplinei în educaţie este mai mult decât actuală. Din acest
motiv, abordarea acestei chestiuni trebuie realizată de la baza formării ei, şi
anume, din preşcolaritate. Pornind de la definirea conceptului, articolul prezintă
o nouă abordare a disciplinei preşcolarului. Metoda Montessori introduce
modelul de disciplină activă prin plasarea preşcolarului într-un mediu pregătit
conform nevoilor sale, dispunând de libertatea de a-şi alege materialele sub
îndrumarea aparent pasivă a educatorului. Interesul preşcolarului faţă de
materialele special concepute induce concentrarea activă şi spontană, ceea
ce reprezintă primul pas către corectarea deviaţiilor de comportament.
Cuvinte-cheie: disciplină, preşcolar, libertate, normalizare, Montessori.
Abstract
Regarding the evolution of discipline in history it is noticed the fact that it was
based on coercive methods like constraint and corporal punishment.
Nowadays, the matter of discipline in education is in the foreground. Therefore,
approaching this matter must be made from the beginning, from preschool.
Starting from defining the concept, the article presents a new approach for
the discipline of the child. The Montessori methods presents the model of
active discipline by placing the child into a prepared environment according
to his needs, having the freedom to choose his materials under the apparently
passive guidance of the educator. The child’s interest toward the materials
that are especially conceived induces active and spontaneous concentration,
which represents the first step in corecting the behavioural deviations.
Keywords: discipline, preschool, freedom, normalization, Montessori.

1. Definirea conceptului de disciplină

Potrivit Dicţionarului Enciclopedic de Psihologie (1979, p. 407) termenul
„disciplină” se referă la „prezenţa sau absenţa conduitelor de învăţare
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corespunzătoare pentru un subiect dat”. Generalizând, este vorba despre
existenţa unor conduite cerute de regulamentul şcolar.

Dicţionarul de Pedagogie explică termenul drept „o aşteptare care
subordonează comportamentul uman unor scopuri specifice”. (2001, p. 75)
Vorbindu-se despre disciplina şcolară, o disciplină ireproşabilă este răsplătită,
pe când cea opusă este pedepsită. Elevii trebuie să se supună unor măsuri
educative şi de ordine adoptate la nivelul instituţiei. De asemenea, este definită
şi autodisciplina atunci când „omul decide o anumită ordine de viaţă, îşi asumă
şi îndeplineşte un obiectiv”. (ib.)

În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române termenul „disciplină” este definit ca
„totalitatea regulilor de comportare şi de ordine obligatorii pentru membrii
unei colectivităţi” sau ca „ordine, spirit de ordine, deprindere cu o ordine strictă”.
(2009, p. 260) Totodată, regăsim adjectivul „disciplinat” drept „cel care se
supune din proprie iniţiativă disciplinei şi ordinii, care manifestă spirit de
disciplină”, iar verbul „a disciplina” se referă la „a (se) obişnui cu spiritul de
disciplină, ordine”. (ib.)

N.K. Krupskaia, în Dicţionarul Pedagogic, vorbeşte despre caracterul activ şi
conştient al disciplinei: „nu înţelegem disciplina în sensul că copiii trebuie să
stea liniştiţi şi să nu facă nici o mişcare. Trebuie s-o înţelegem în sensul că ei
trebuie să lucreze în colectiv, fără să se stingherească unul pe altul”. (1960,
p. 353) Disciplina elevilor este considerată un efect al educaţiei. Este amintit
faptul că disciplina este slăbită prin încălcarea regulilor şi se accentuează
importanţa autocontrolului. Copilul trebuie să înveţe „să se stăpânească”.

Dicţionarul Montessori defineşte termenul „autodisciplină” ca fiind disciplina
prezentă într-o clasă Montessori bine organizată, cu experienţă. Aceasta nu
reprezintă rezultatul pedepselor, recompenselor sau controlului exercitat de
către educator. Sursa ei provine din fiinţa fiecărui individ ce îşi poate controla
propriile acţiuni şi poate lua decizii pozitive privind propriul comportament.
Autodisciplina este strâns legată de dezvoltarea voinţei.

Disciplina activă
Adevărata disciplină este una activă. Această idee este de fapt opusul a ceea
ce promovează şcoala tradiţională, pentru care un individ disciplinat este tăcut
şi imobil. Cum spune Maria Montessori, „este un individ redus la nefiinţă, nu
un individ disciplinat”. (1977, p. 171) Disciplina activă este singura care oferă
personalităţii şansa de a se dezvolta. Maria Montessori consideră că: „Individul
disciplinat este individul stăpân pe el însuşi, putând să dispună de sine atunci
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când doreşte să urmeze o regulă de viaţă pe care şi-a ales-o. El este capabil
să-şi organizeze viaţa şi să urmeze un proiect, este omul îndreptăţit să aspire
la un destin”. (1998, p. 178)

De asemenea, concluzionează că educatorul care susţine libertatea în
educaţie trebuie să încurajeze cooperarea şi să se elibereze el însuşi de
ideile preconcepute ale colectivităţii din care face parte, de birocraţia sistemului,
de rutină, de propriile prejudecăţi.

Vorbind despre disciplină, John Dewey spune că „marea slăbiciune a şcolii
actuale este că se străduieşte să pregătească pe viitorii membri ai ordinii
sociale într-un mediu în care condiţiile spiritului social lipsesc cu desăvârşire”.
(1977, p. 92) El consideră că modul ideal de organizare a disciplinei şcolare
presupune activitate practică în locul absorbţiei de informaţii şi cooperare. În
şcoala în care se aplică aceste principii „nu este linişte. Persoanele de aici
nu sunt preocupate de a menţine anumite poziţii fizice fixe. Ei fac o mulţime
de lucruri şi iată neastâmpărul şi freamătul care rezultă din activitate. Din
executarea lucrurilor într-un mod social şi cooperativ, se naşte o disciplină de
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un fel deosebit… singura disciplină care rezistă este cea obţinută prin viaţa
însăşi”. (p. 93) Aceste spuse întăresc ideea că omul învaţă prin experienţă.

Vorbind despre ceea ce îl pregăteşte pe copil ca viitor membru al societăţii,
Jean Piaget face diferenţa între disciplina exterioară dobândită în urma
constrângerii adultului şi disciplina interioară, a respectului comun şi a
autoguvernării. De asemenea, încurajează ca efortul depus spre constrângere
să fie transferat către cooperare. Piaget consideră că doar o „Şcoală a
Activităţii”, în care copilul lucrează din proprie iniţiativă, va realiza cooperarea
şi democraţia în clasă. (1932, pp. 366-367)

2. Disciplina liberă

„Trebuie unei idei drepte o sută de ani ca să fie descoperită, o sută de ani ca
să fie înţeleasă şi încă o sută de ani ca să fie îndeplinită”.

Otto Ludwig

Urmărind evoluţia disciplinei în timp se poate observa că multă vreme aceasta
s-a bazat pe metode negative. În Antichitate, de exemplu, disciplina se baza
pe constrângere şi pedepse corporale. În cultura grecilor şi romanilor disciplina
se baza, de asemenea, pe aplicarea pedepselor corporale. Totuşi, existau şi
modele de disciplinare bazate pe blândeţe. În Evul Mediu, disciplina în educaţie
era obţinută prin folosirea postului, carcerei, nuielei şi arestului.

 Această atitudine nu avea să dureze o veşnicie deoarece, ulterior, glasurile
celor ce militau pentru restaurarea demnităţii omeneşti aveau să aducă în
prim plan renunţarea la modelele mentale şi educative din trecut. Unul dintre
promotori este Ellen Key, adepta libertăţii absolute. Considerând că „tot secretul
educaţiei este de a nu educa”, pedagoga suedeză continuă concepţiile lui
Rousseau despre natura bună a omului, mergând chiar până la a susţine un
respect aproape religios pentru copil (Manolache, A., 1947). Ellen Key critică
şcoala şi încercarea de a uniformiza copilul prin utilizarea aceloraşi reguli şi
tratamente, în loc să trateze copilul diferenţiat, lăsându-l să se dezvolte
liber.

Problematica educaţiei prin libertate a cunoscut mulţi adepţi, printre care Maria
Montessori în Italia, Jean Ligthard în Olanda, Paul Robin şi Edmond Demolins
în Franţa, Ovide Decroly, în Belgia şi alţii. Această abordare avea să aducă un
nou curent entuziast în care dragostea faţă de copil să primeze, dar reformarea
sistemului nu este o luptă facilă. În ciuda exaltării iniţiale, educatorul revine în
cele din urmă la rutină, înclinând să aleagă în final sistemul de învăţământ cel
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mai comod pentru el. Un dezavantaj îl reprezintă şi faptul că, pornind de la o
înţelegere greşită a libertăţii, educatorul tinde să ofere prea multă libertate
copilului atunci când copilul nu ştie ce să facă cu ea. Din acest motiv, apare
curentul rigorist, care presupune o limitare a libertăţii. Adept al acestui curent
şi opozant al educaţiei libere este Fr. Paulsen, care nu era de acord cu libertatea
copilului, cu indulgenţa oferită lui de către educator, propunând revenirea la
sistemul strict bazat pe trei principii: Învaţă să te supui; Învaţă-te să faci
sforţări; Învaţă-te să te stăpâneşti.

După Emile Durkheim, „disciplina şcolară nu mai este un simplu artificiu
menit să instaureze o pace exterioară, care să permită lecţiei să se desfăşoare
în linişte. Ea trebuie să fie punte de legătură între morala afectuoasă a familiei
şi morala mai severă a vieţii sociale. Disciplina şcolară este viaţa serioasă
care începe” (p.126). În concepţia sa, această disciplină trebuie să se bazeze
pe cunoaşterea şi înţelegerea sufletului copilului şi nu să supună prin
constrângere. Copilul trebuie să simtă autoritatea şi să o respecte nu să se
teamă de ea.

Continuând gândirea lui Emile Durkheim şi urmărind formarea unui individ
împlinit şi desăvârşit, atât intelectual cât şi moral, pedagogul G.G. Antonescu
iniţiază mişcarea disciplinei libere în pedagogia românească. Văzând efectele
nesatisfăcătoare ale şcolii româneşti şi modelul de disciplinare practicat,
definit prin constrângere şi reprimare, profesorul îl critică. În opinia sa, acest
tip de disciplină „subjugă spiritul copilului, fără să-l transforme, şi îl supune
fără să-l convingă”. (Antonescu, p. 513) Constrângerea şi reprimarea pot duce
către o supunere artificială, la ascultare aparentă, fiind metode care nu
consolidează voinţa şi conştiinţa, ci, din contră, generatoare de sentimente
negative. Libertatea însăşi presupune disciplină.

3. Libertatea în educaţie

Vorbind despre libertate ca necesitate nici un individ nu poate deţine libertatea
absolută deoarece trebuie ţinut cont, în acelaşi timp, de libertatea celorlalţi.
Prin urmare, libertatea deţine autoritate în ea însăşi. Ideea de libertate este
dependentă de ideea de autoritate. În privinţa copilului ne referim la „acel tip
de libertate care îi dă posibilitatea să se dezvolte, să evolueze” (Snyders, G.,
1978 , p. 68).

În opinia lui C. Narly, nu există libertate absolută ci doar o libertate relativă,
presupunând o detaşare faţă de autorităţile exterioare. Prin urmare, cu cât
detaşarea este mai mare, cu atât şi libertatea este mai mare. (Narly, 1927)
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De asemenea, consideră că în manifestarea educaţiei este foarte important
ca libertatea să presupună respectarea libertăţii celorlalţi. În acest fel se
produce armonizarea educaţiei. Pentru realizarea unui atare echilibru, educaţia
trebuie „să intervină activ, sprijinind sau înăbuşind anumite porniri sau
manifestări omeneşti”. (ib., p. 168)

Vorbind despre „educaţia nouă” sau „curentul optimist”, Gabriel Albu consideră
că şcoala inhibă individualitatea copiilor printr-o educaţie formală, mecanică,
numind-o „distrugătoare de personalităţi”. Citând-o pe Ellen Key putem spune:
„a trata pe copii – încă de la vârsta de 2-3 ani în grădiniţele de copii – ca pe o
turmă, care face aceeaşi muncă după acelaşi plan, nu înseamnă a educa
oameni, ci numere”. Rezultatul unei asemenea abordări este „omul lipsit de
încredere în sine, sclav al mediului în care trăieşte, ascultând mai mult de
opinia publică decât de propria lui conştiinţă, pe scurt, un om lipsit de
personalitate”. (Albu, 1998, p. 51) Doar o educaţie condusă de însuşirile
individuale ale copilului este soluţia educării omului. G.G. Antonescu, conchide
că „disciplina prin libertate se obţine mai greu decât disciplina prin
constrângere”.

O puternică asemănare cu viziunea Mariei Montessori privind concentrarea
copilului se regăseşte în aceeaşi lucrare vorbind despre „metoda activă”: „Când
educatorul întâlneşte la copil o anumită activitate în care se mobilizează cu
tot sufletul, să se bucure de ea ca de o comoară şi să se ferească de a o
ucide prin intervenţia sa sau prin tendinţa de uniformizare. Activitatea spontană
aleasă de copil, nu cea impusă din afară să fie preţuită în chip deosebit”
(Antonescu, p. 57).

Este prezentată o definiţie a ceea ce presupune respectarea copilului,
„încurajarea şi stimularea creşterii şi dezvoltării lui… încurajarea şi susţinerea
unicităţii sale. Pe scurt, educarea lui în libertate” (ib., p. 66). În susţinerea
punctului său de vedere, autorul aminteşte de „embrionul spiritual” prezent în
gândirea Mariei Montessori, făcând referire la mintea copilului, care, în funcţie
de condiţiile în care se dezvoltă, poate deveni „un sfânt sau un demon, o stea
sau un biet fir de nisip”.

Idealul şcolii tradiţionale este axat mai mult pe promovarea examenelor,
concursurilor decât pe pregătirea copilului pentru viaţă: „Copilul aleargă solitar
pentru a-şi putea asigura succesul”. (Albu, 1998, p. 152) Învăţământul actual
nu încurajează libertatea în educaţie, atât prin susţinerea spiritului competitiv
şcolar, cât şi prin prezenţa birocraţiei şi rutinei. Copilul este considerat un vas
care trebuie umplut cu informaţii deţinute de puterea absolută, de educator, şi
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este oprit din a se dezvolta pe sine însuşi. „Încurajând, de cele mai multe ori,
supunerea, docilitatea, reproducerea mecanică, pasivitatea, şcoala actuală
nu asigură condiţiile afirmării autonomiei”. (ib.) O şcoală veritabilă nu poate
refuza libertatea copilului.

4. Metoda Montessori

 Secolul XX, numit sugestiv „Secolul copilului” de către scriitoarea de origine
suedeză Ellen Key, se deschide cu reacţii puternice contra şcolii şi educaţiei
tradiţionale. Cartea sa a cunoscut un larg răsunet deoarece a coincis cu
împrejurarea în care un nou sistem de educaţie era necesar. Pedagoga
suedeză combate uniformitatea sistemului vechi şi înclinaţia de stopare a
naturii şi potenţialului copilului. Ellen Key şi L.N. Tolstoi sunt reprezentanţii
de seamă ai educaţiei libere, educaţie ce nu permite intervenţia directă a
educatorului. Prin concepţiile lor pedagogice, aceştia au deschis calea
„educaţiei noi” (Montessori, 2006, p. 21). Noua concepţie, centrată pe copil, a
fost reprezentată în primul deceniu al secolului XX prin aportul unor pedagogi
precum John Dewey, Maria Montessori, Édouard Claparéde şi Ovide Decroly.
Alături de ultimii doi pedagogi prezentaţi, Maria Montessori a fost medic.
Completându-şi studiile medicale, a fost preocupată de lucrul cu copiii cu
deficienţe mintale. De aceea, în munca sa a aplicat, pe lângă metodele
medicale, şi metodele pedagogice. Acest lucru a făcut ca, în cadrul examinărilor
naţionale, rezultatele copiilor cu care a lucrat să fie mai mari decât ale copiilor
normali. Acest fenomen a stimulat-o în aflarea adevăratului potenţial al copilului.
Pornind de aici, în 1907 a urmat un alt experiment, în Italia, cartierul San
Lorenzo. Lucrând cu aproximativ 60 de copii cu vârste cuprinse între 2,5 şi 6
ani, a obţinut rezultate remarcabile ce i-au adus prestigiul în întreaga lume.

Una dintre criticile aduse şcolii tradiţionale era caracterul exterior al cercetărilor
experimentale, referindu-se la faptul că măsurătorile surprindeau doar
aspectele exterioare ale copilului. Maria Montessori propunea în locul acestora
observarea copilului în libertate, considerând că poate fi cunoscut doar în
libertate. Libertatea ajunge în acest mod metodă de educaţie. Pedagoga din
Italia aduce un element nou şi anume pregătirea unui mediu propice dezvoltării
copilului şi manifestării acestuia în libertate. (O’Donnel, 2007)

Specificul metodei Montessori
Introducând ideea de „perioadă sensibilă”, folosită pentru prima dată la fiinţe
umane, Maria Montessori o defineşte ca fiind una de sensibilitate extraordinară
în care copilul îşi satisface anumite nevoi. Obstacolul din calea acestor
perioade conduce către înăbuşirea dezvoltării şi „atrofierea spiritului”. În gândirea
montessoriană, sarcina educatorului este de a pregăti ambianţa necesară
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dezvoltării copilului, de conectare a copilului cu mediul, de observare a
comportamentului său, de neintervenţie directă ci doar de îndrumare. În acest
sens a folosit foarte mult metoda experimentului pentru cunoaşterea copilului.
Ocupându-se de perioada de vârstă cuprinsă între 0 şi 6 ani, a dezvoltat un
material didactic senzorial, corespunzător fiecărui simţ, materiale de „viaţă
practică” ce ajută copilul să poarte de grijă mediului şi propriei persoane,
materiale de matematică şi materiale de limbaj.

Materialele folosite de Maria Montessori sunt prezentate fiecărui copil,
individual, prin demonstrare, evitându-se folosirea cuvintelor. Scopul materialelor
de viaţă practică, folosindu-se obiecte create pe dimensiunea copiilor, este
să ajute la coordonarea mişcărilor copiilor atunci când ei mătură sau spală
podeaua, când îngrijeasc animalele şi plantele, când pregătesc mâncarea
sau când aşază masa. Astfel, învaţă să devină conştienţi de prezenţa celorlalţi
şi să îi trateze cu politeţe. (O’Donnel, 2007) Materialele senzoriale pun accentul
pe importanţa educării simţurilor în procesul de învăţare, lucru ce fusese total
neglijat până atunci.

Până la Maria Montessori, relaţiile sociale dintre educator şi copil erau diferite.
Educatorul era considerat superior copilului şi prin acest statut avea dreptul
să îl domine. În clasele Montessori copiii învaţă singuri şi, prin urmare, nu au
nevoie de educator decât ca sprijin în dobândirea independenţei lor. Educatoarea
nu este cea care predă ci doar cea care ajută copilul să cunoască mediul în
care se află. Copilul este cel care îşi alege singur activitatea, lucrând singur
cu materialele care îi trezesc interesul.

O altă idee fundamentală în pedagogia Mariei Montessori este referirea la
activitatea copilului ca „lucru/ muncă”. În experienţele sale, a oferit copiilor
jucăriile vremii şi a avut surpriza că, în cele din urmă, aceştia renunţau la ele
în favoarea materialelor. Spunând că „mâna este instrumentul inteligenţei”,
Montessori oferea copiilor materiale ce angajau mâna ajutând astfel
dezvoltarea inteligenţei.

Câţiva psihologi ai vremii au criticat ideea lucrului individual în clasele
Montessori invocând apariţia egocentrismului infantil. Teoria ei se bazează
pe faptul că fiecare copil are nevoie să se dezvolte întâi pe sine însuşi, să
lucreze singur cu materialul liber ales pentru a ajunge la mult dorita concentrare
ce îl ajută să fie împăcat, fericit. Există şi materiale ce încurajează cooperarea,
tocmai de aceea grupele sunt formate din vârste mixte (0-3 ani; 3-6 ani).
Adevărata colaborare apare după vârsta de 6 ani, când copiii sunt încurajaţi
să realizeze împreună diferite proiecte.
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Observarea privind dezvoltarea copilului nu a fost utilizată de Maria Montessori
pentru prima dată în lume. Dar prin modul său de a observa, Montessori a
descoperit modalităţi de a ajuta dezvoltarea copilului. Ea a fost, într-adevăr,
primul pedagog care a efectuat observări pe copii activi, liberi în mediu, fiecare
lucrând cu un material ales, fără o anumită limită de timp. În opinia Mariei
Montessori, observarea copiilor în şcolile publice reprezintă un fenomen trist
deoarece aceştia erau „precum nişte fluturi imobili prinşi cu acul în insectar”.
(O’Donnel, 2007, p. 15)

5. Disciplină şi libertate

5.1. Normalizarea
În filozofia Montessori scopul final al educaţiei copilului poartă denumirea de
„normalizare”. Aceasta reprezintă o dezvoltare normală, are următoarele
caracteristici: interes pentru lucru, ataşament pentru realitatea înconjurătoare,
preferinţă pentru linişte şi activităţi individuale. Un copil normalizat este mai
fericit, mai entuziast, generos şi dornic să ajute. (Montessori, 2015, p. 105)
Dicţionarul Montessori spune că atunci când copiii sunt capabili în mod repetat
să experimenteze perioade de concentrare spontană asupra unui material
ales în mod liber vor manifesta caracteristicile unei dezvoltări normale. Aceştia
aleg să lucreze în mod constructiv iar rezultatele lor demonstrează nivelul de
dezvoltare.

Normalizarea apare în momentul în care copilul se poate concentra asupra
lucrului întreprins. Rolul adultului în acest caz nu este decât de ghid deoarece
copilul este singurul care ajunge la acest stadiu de normalizare, urmându-şi
liniştit traseul. Trecerea de la un stadiu la altul presupune mult exerciţiu cu
obiecte reale, concrete, exerciţiu însoţit de concentrare. (Montessori, 1977)

Normalizarea se realizează atunci când copilul are un mediu pregătit, plin de
interes şi bogat în alternative de activitate, de unde să poată alege şi lucra. În
alegerea sa, copilul este liber de orice control al adultului.

Libertatea este adeseori greşit înţeleasă, ca o eliminare a consecinţelor. Însă,
a lăsa copilul să facă doar ceea ce vrea reprezintă trădarea ideii de libertate.
Rezultatul în acest caz este dat de copii dezordonaţi deoarece ordinea le-a
fost impusă, copii leneşi deoarece au fost forţaţi să lucreze, copii neascultători
deoarece au fost forţaţi să asculte. Adevărata libertate este câştigarea
dezvoltării active, a construirii personalităţii prin efort şi experienţe personale.
Acesta este un traseu lung pe care copilul trebuie să îl parcurgă în drumul
său către maturitate.

                                                                        Revista de Pedagogie • LXIV • 2016 (2) 79



Normalizarea apare prin concentrarea pe un lucru. De aceea, este foarte
important ca pentru activitate educatorul să ofere motive care să capteze
atenţia copilului. (ib., p. 287)

5.2. Caracteristicile normalizării
Printre caracteristicile unui copil normalizat se numără dragostea de ordine,
dorinţa de lucru şi concentrarea profundă şi spontană. Ordinea este foarte
importantă pentru intelect, oferind în acelaşi timp orientare şi siguranţă; dorinţă
de lucru – Maria Montessori numeşte „lucru” orice activitate care îl ajută pe
copil să îşi creeze propria persoană şi din respect faţă de activitatea în care
este angrenat; concentrare profundă şi spontană – după activitatea aleasă
din proprie iniţiativă urmează concentrarea, care uneori este atât de profundă
încât nimic din mediu nu l-ar influenţa. Concentrarea aceasta nu poate fi
forţată ci vine de la sine. O altă caracteristică a copilului normalizat este
ataşamentul faţă de realitate. În primii ani de viaţă este foarte important ca
micuţul să cunoască întâi mediul în care trăieşte pentru ca mai târziu să
intervină imaginaţia. Din dorinţa de a se cufunda instinctiv în activitate copilul
se retrage şi simte nevoia să lucreze în linişte şi singur. Instinctul de posesiune
se diminuează lăsând loc dorinţei de a împărtăşi şi de a ajuta. După toate
acestea urmează ascultarea mult căutată şi greu dobândită, autodisciplina,
independenţa, iniţiativa şi veselia. În concluzie, concentrarea este cheia către
sufletul copilului. (Standing, 1998)

De la apariţia metodei până la dispariţia Mariei Montessori, modul de lucru al
copiilor în clasele Montessori a fost verificat în cele mai diferite părţi ale lumii,
iar rezultatele au fost aceleaşi. Copiii cărora li s-a oferit ocazia să lucreze în
medii special pregătite, care să le permită să desfăşoare activităţi în ordine şi
libertate, au manifestat apetenţă pentru „normalizare”. Acest aspect apare în
mod spontan după o perioadă de profundă concentrare asupra unei activităţi.
Educatoarea are rolul de a pune copilul în contact cu diferite modalităţi de
acţiune cu scop şi, de îndată ce copilul îşi găseşte activitatea preferată, un
anumit „ceva” iese la iveală din interiorul lor, atras de activitatea exterioară.
Astfel, copilul devine absorbit şi, prin urmare, repetă activitatea în mod activ,
de câte ori are nevoie. (Montessori, 2006)

În viziunea Mariei Montessori fiinţa umană reprezintă un tot unitar care se
dezvoltă iniţial separat, pentru ca, ulterior, toate părţile personalităţii să devină
integrate. Dar în cazul în care integrarea cunoaşte condiţii externe ce o
împiedică, atunci dezvoltarea este inegală. Rezultă o „mână care se mişcă
fără ţintă; mintea rătăceşte departe de realitate; limbajul se concentrează
asupra propriei rezonanţe; corpul se mişcă cu stângăcie. Iar aceste energii
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separate, negăsind nimic care să le satisfacă, dau naştere unor combinaţii
nenumărate de moduri de creştere deviate şi deficitare, care devin surse de
conflicte şi disperare”. (ib., p. 191)

Doar un mediu ce „vrăjeşte” copilul îl poate ajuta să îşi corecteze deviaţiile
personalităţii. Normalizarea reprezintă „unicul şi cel mai important rezultat al
întregii noastre munci”. Numeroase şcoli au încercat să adopte o nouă abordare
în dezvoltarea copilului prin plasarea lui, dintr-o dată, într-un mediu liber. Din
păcate, noţiunea de libertate, fiind înţeleasă într-un mod mult prea general, a
condus la un rezultat nefavorabil. Renunţarea bruscă la aplicarea corecţiilor şi
la supunerea faţă de autoritate presupune doar eliminarea constrângerilor. „A
lăsa copilul să facă ce îi place, când el nu şi-a dezvoltat încă nici o putere de
control, înseamnă a trăda ideea de libertate”. (ib., p. 193)

Calea către normalizare este trasată de concentrarea pe activitate. De aceea,
rolul educatorului este să creeze „motive pentru activitate” foarte adaptate
intereselor copilului astfel încât să îi inducă o atenţie sporită. Rezultatul depinde
foarte mult de folosirea obiectelor pentru scopurile pentru care au fost create.
Acest lucru facilitează dezvoltarea „ordinii mentale” a copilului. În funcţie de
modul de utilizare a obiectelor, adică într-un mod precis şi atent, copilul e
condus către o mai bună coordonare a mişcărilor. Montessori realizează
distincţia între „concentrare” şi „ocupaţie”. Cea din urmă se referă la modul în
care copilul trece indiferent de la un material la altul. Chiar modul corect de a
folosi materialul nu conduce către corectarea defectelor. În clasele Montessori,
momentul apariţiei concentrării reprezintă un punct de plecare după care
„libertatea de acţiune consolidează şi dezvoltă personalitatea”. (ib., p. 194)
Prin urmare, activitatea liber aleasă devine un mod de a trăi. Pentru a
preîntâmpina această dezvoltare este necesară organizarea „unei lumi a
interesului progresiv”. Fiecare material ales în mod liber de către copil trebuie
să deschidă poarta către o nouă activitate care să satisfacă nevoile sale
interioare.

„Este important să dai munca potrivită. Mintea are nevoie să lucreze în continuu.
Dezvoltarea spirituală înseamnă s-o ţii mereu ocupată cu sarcini sănătoase.
Răul intră în mintea leneşă”. (ib., p. 195)

5.3. Adultul – obstacol sau sprijin în dezvoltare?
În clasa Montessori cu experienţă domneşte o disciplină activă. Copiii
lucrează. După spusele unora, par nişte „senatori în adunare”. „Copii de la
trei la şapte ani, fiecare atent la lucrul lui: unii fac exerciţii pentru simţuri, alţii
exerciţii de aritmetică; unii pipăie litere, alţii desenează, alţii încheie nasturi,
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alţii şterg praful, unii stau la o masă, alţii la un covoraş…”. (Montessori, 1977,
p. 279). Acest tip de disciplină nu se poate obţine niciodată prin intermediul
poruncilor sau altor metode disciplinare cunoscute în general. Reproşurile,
discursurile menite să convingă, ameninţările pot fi eficiente pe termen scurt
dar pe termen lung devin inutile. Veşnicul îndemn „Stai locului, fii cuminte!” nu
lămureşte copilul. El nu reprezintă un adult ce îşi poate controla mişcările
după voia celorlalţi. Copilul are nevoie să înveţe să îşi coordoneze mişcările.
Într-o activitate, copilul îşi antrenează nu doar muşchii, ci şi mintea. Indisciplina
musculară specifică vârstei se corectează prin exerciţii. În momentul în care
mişcările copilului sunt exercitate cu scop, acestea nu mai sunt necoordonate.
Mijlocul prin care se atinge această dezvoltare interioară este „munca/ lucrul”
(ib., pp. 282-283).

Mişcarea în dezordine aduce oboseală şi atrofiere dar mişcarea în ordine
aduce repaus şi dezvoltare. Mişcarea inteligentă, mişcarea cu scop înmulţeşte
puterile copilului. De foarte multe ori, copilul nu este înţeles de către adulţi.
Mintea adultului funcţionează diferit faţă de cea a copilului. Adultul urmăreşte
împlinirea scopului propus, copilul savurează procesul ce îl conduce către
scop. Copilul cunoaşte bucurie atunci când se spală mai mult decât atunci
când este curat, este interesat mai degrabă de acţiunea de a se îmbrăca
decât de a fi îmbrăcat. Procesul reprezintă formarea sa. (ib., p. 284) Şi pentru
a completa procesul de învăţare, copilului îi place să repete la nesfârşit ceea
ce îl interesează. „Repetiţia este exerciţiul ce dezvoltă viaţa”. În mod specific,
copilul (în special, de până la 3 ani) întreprinde activităţile cu încetineală şi cu
multă răbdare. Din acest motiv, adultul, care poate întreprinde respectiva
mişcare cu uşurinţă, se „substituie” copilului, făcându-i în acest mod, un
mare rău. Copilul simte acest rău şi se revoltă, acţionând sub forma crizelor
de nervi sau tantrumuri. Respingerea şi mult folositul „Nu pune mâna!” îl conduc
pe copil către o risipă de energie nervoasă. (ib., p. 288)

Într-unul din cursurile sale susţinute în Londra, în 1946, Maria Montessori
spunea că deviaţiile copiilor au două surse: înfometare mentală (engl. mental
starvation) şi lipsa activităţii. Mintea copilului nu este un vas gol ce trebuie
umplut, aşa cum s-a crezut multă vreme. Copiii pot suferi de mental starvation
dacă nu li se oferă informaţiile de care au nevoie. Copiii învaţă prin experienţa
în mediu. Un mediu pasiv, ce nu oferă activităţi interesante, conduce către
apariţia unor comportamente neadecvate. Dacă adultul interzice copilului să
se mişte în voie sau să atingă obiectele din mediu atunci devine el însuşi
obstacol în calea dezvoltării naturale a copilului. (Montessori, M., 2012, p.
214)
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Comportamentele neadecvate nu pot fi corectate prin intervenţia directă a
adultului, prin pedepse şi nici chiar prin recompense. Singura modalitate de
corectare a acestor comportamente este plasarea copilului într-un mediu ce
nu-i împiedică activitatea creativă. Copilul are nevoie de libertate şi relaxare
faţă de intervenţia continuă din partea adultului. El trebuie să se dezvolte prin
propria sa activitate. Activitatea exterioară conduce către activitate interioară.
Caracterul copilului începe să se dezvolte după apariţia concentrării. Prin
intermediul concentrării, caracterele capricioase, distructive, incapabile de
atenţie se angajează în activitate cu interes, cu atenţie, cu bucurie, cu pace.
(ib., pp. 218-219) Lipsa activităţii conduce către o serie de activităţi pasive
care nu sunt considerate deviaţii din punct de vedere social, precum
ataşamentul excesiv, fantazare. Acestea sunt corectate la rândul lor prin
intermediul concentrării.

Şcoala tradiţională are nevoie de o nouă abordare a copilului, de o nouă viziune
privind disciplinarea copilului. Este necesară plasarea lui într-un mediu ce
depăşeşte noţiunile de bine şi de rău. Copilul trebuie văzut în esenţa sa, cu
nevoile şi interesele sale, acceptat pentru ceea ce este şi sprijinit în drumul
către crearea propriei persoane.
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