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UVOD

Med izobraževanjem montessori za starostno skupino od 3 do 6 let sem imela možnost
v polnosti spoznavati, da načela montessori pedagogike niso v nikakršnem
nasprotovanju z religiozno razsežnostjo otroka. Še več, videla sem, da je upoštevanje te
razsežnosti pravi način in pot za uresničitev cilja, ki si ga je zadala Maria Montessori,
ko je zastavljala temelje svoji revolucionarni metodi.
V tem diplomskem delu bomo raziskovali celostni pogled na otroka v pedagogiki
montessori. Preden bomo prešli na pedagogiko montessori, se bomo posvetili
otrokovemu razvoju na splošno in upoštevali tudi teorije drugih psihologov vzgoje. Še
posebej se bomo posvetili religiozni razsežnosti otroka znotraj pedagogike montessori
in ali se religiozna razsežnost otroka sploh sklada z načeli, ki jim je temelje položila
Maria Montessori. Želimo razumeti, zakaj je otrok celostno obravnavan znotraj teh
načel samo, če upoštevamo tako njegovo duhovno kot tudi religiozno razsežnost.
Ugotavljali bomo, kako se ti dve razsežnosti upoštevata in razumevata v slovenskih
vrtcih tako, da bomo analizirali anonimne vprašalnike. Pregledali bomo nekaj
konkretnih vzgojnih prijemov, ki se jih poslužuje pedagogika montessori pri negovanju
otrokove duhovne in religiozne razsežnosti. Osnovna teza je ta, da otrok ne more biti
celostno obravnavan po načelih pedagogike montessori, če se pri tem zanemarja ali pa
celo ne upošteva njegove duhovne kot tudi religiozne razsežnosti.
Glavni cilj Marie Montessori je bil vzpostavitev sloge in miru v družbi in dokončna
odprava vojn s pomočjo pravega izobraževanja otrok po vsem svetu. Prepričana je bila,
da je izobraževanje otroka od samega začetka naprej edini način za prenovo sveta v
prihodnosti, saj otrok do svojega 3. leta položi že vse temelje svoji osebnosti
(Montessori 2008, 41-43). Karkoli se v najzgodnejšem času oblikuje v otroški mneme
(nezavedni spomin), ima moč, da ostane za večno (148), vendar pa se v prvih dveh letih
oblikujejo tudi določeni osebnostni odkloni oziroma represije, ki so lahko resne ovire na
poti razvoja posameznika in celotne družbe (155-158). Če hočemo doseči resničen mir
na svetu, se moramo obrniti na otroka, ki je točka srečanja in prebujenja globalnih
čustev ljubezni ljudi vseh ras, kultur, narodnosti ali verstev (299-300). Otrok je naša pot
k spravi in ljubezni med ljudmi. Maria Montessori celo zapiše, da »kadarkoli se
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dotaknemo otroka, se dotaknemo ljubezni.« (299) Že pri živalih opazimo, da ko samica
rodi mladiča, se bo mati odrekla celo sebi, da bi njen zarod lahko preživel. Vendar, ko
mladič odraste, to ni več tako, med seboj se ločita in kdaj celo obnašata, kot da se ne
prepoznata. Pri človeku pa velja, da ljubezni, ki jo otrok nosi v sebi ni zapovedano z
zakoni narave in preživetja, da bi izginila, saj jo je človek zmožen oplemenititi in
poduhovniti (303-205). Maria Montessori pove, da je »ljubezen za človeka dar
poklonjen s posebnim razlogom in točno določenim namenom.« (304) in pa da se
ljubezen obnovi vsakič, ko se na svet rodi nov otrok (305). Če hočemo otroku
omogočiti njegov optimalen in celosten razvoj, moramo preko opazovanja globoko
spoznati vse njegove potrebe in jim slediti, da nam bo v polnosti razodel vse svoje
potenciale in veličino, ki jo nosi v sebi (295). V to pa je vključeno tudi otrokovo osebno
srečanje z Bogom (Cavalletti 2018, 22).
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1. PSIHOLOGI VZGOJE

1.1 JEAN PIAGET

Piaget je pri opazovanju otrok opazil, da je njihovo mišljenje drugačno od mišljenja
odraslega. Otroštvo je raziskoval s pomočjo intervjuja, pri tem pa je dajal pozornost na
fleksibilnost spraševalca, da bi s svojimi vprašanji dobil kar se da najbolj ključne
odgovore za razumevanje otroka. Spraševalec zastavi spraševancu nek problem, potem
pa ga pozorno opazuje, na kakšen način se je tega problema lotil. Gre za tehniko, ki je
razpeta med opazovanjem in eksperimentom, zato ji lahko rečemo metaopazovanje.
Najpomembnejši dejavniki razvoja mišljenja so dozorevanje, fizične izkušnje in
socialne interakcije. Otrok svoje znanje po Piagetu aktivno gradi preko lastnih interakcij
uma z okoljem (Batistič-Zorec 2014, 51-52).
Pri otrokovem mišljenju najdemo dva med seboj nasprotna si miselna procesa, ki skupaj
tvorita proces prilagoditve na okolje, pri čemer je en asimilacija kot upiranje
spremembi, drug pa akomodacija kot potreba po spremembi. Asimilacija pomeni, da bo
otrok novo izkušnjo, informacijo preoblikoval tako, da bo ustrezala predhodnemu
sorodnemu znanju. Akomodacija pa steče takrat, kadar nove informacije ne moremo
umestiti v obstoječe miselne strukture, zato le-te spremenimo tako, da bodo ustrezale
novim informacijam. Da bi posameznika izkušnje vodile do višje stopnje v njegovem
miselnem razvoju, je potrebno ravnotežje med obema procesoma (53-54).
Pri otroku se mišljenje razvija v štirih zaporednih stadijih. Otrok preide na naslednjo
stopnjo v razvoju, ko je dovolj zrel, da lahko rešuje probleme na kakovostno višji ravni.
Stadiji so si med seboj različni, vendar pa se v vsakem stadiju ohranjajo nekateri vzorci
še iz prejšnjega stadija (54-55).
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T ABELA 1: S ENZOMOTORIČNI ALI ZAZNAVNO -GIBALNI STADIJ
0. SENZOMOTORIČNI ALI ZAZNAVNO-GIBALNI STADIJ (0-2 leti)
Otrok svet spoznava z zaznavnimi in gibalnimi dejavnostmi.
REFLEKSI

Novorojenček najprej svet spoznava preko prirojenih
refleksov, nad katerimi pridobi tudi nekaj nadzora.
Med prvim in četrtim mesecem otrok v dejavnostih, ki

PRIMARNE KROŽNE

mu prinašajo ugodje, vključuje celo telo. Sposoben je

REAKCIJE

koordinirati različne vrste čutnih informacij (npr.
všečno sesanje prsta povzroči, da se otrok nauči
koordinirati roko in usta).
Med četrtim in osmim mesecem otrok začne ponavljati

SEKUNDARNE KROŽNE

dejavnosti, ker ga zanimajo posledice oziroma, ker želi

REAKCIJE

z njimi nekaj doseči (stresa ropotuljo, da bi slišal zvok).
Tu se razvije stalnost predmeta, namensko ponavljanje
neke akcije in koordinacija oko-roka.
To obdobje traja od 8. do 12. meseca. Dojenček
različne aktivnosti poveže v zaporedje, ki ga pripelje do

USKLAJEVANJE

želenega cilja. Gre za začetek namernega vedenja.

KROŽNIH REAKCIJ

Sposoben je tudi zavedanja, da predmeti obstajajo,
četudi mu niso vidni (če v njegovi prisotnosti skrijemo
predmet pod blazino, ga bo našel).
Med 12. in 18. mesecem začnejo otroci eksprimentirati
z novim vedenjem. Aktivnosti izvajajo po načelu

TERCIALNE KROŽNE

poskusov in napak, da bi spoznali lastnosti predmetov.

REAKCIJE

Otrok preizkuša različne načine rokovanja s predmeti,
da bi dosegel isti cilj (igračo, ki je na mizi ne doseže,
lahko dobi tako, da potegne prt, na katerem leži).
Med 18-24 meseci je malček sposoben aktivnost
miselno načrtovati. Zmožen je posnemanja kompleksnih

MENTALNA

dejanj tudi v času odsotnosti modela. Stalnost predmeta

REPREZENTACIJA

je popolna. Otrok si lahko predstavlja premestitev
predmeta, čeprav ga ni videl in ga tudi najde.
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T ABELA 2: S TADIJ PREDOPERATIVNEGA MIŠLJENJA
1.

STADIJ PREDOPERATIVNEGA MIŠLJENJA (2-7 let)

Pojavljajo se simbolne funkcije oz. sposobnost uporabljanja simbolov in predstav.
Otrok lahko razmišlja tudi o stvareh, ki niso fizično prisotne. Otrok je sposoben ločiti
misel od dejanja.
Med 2. in 4. letom je malček zmožen sklepati iz posebnega
na posebno. Predkoncepte oz. pojme le deloma osvoji in jih
UPORABA

še ne posploši popolnoma. Otrok je zmožen povezati dva

PREDKONCEPTOV istočasna dogodka in sklepati, da sta v vzročno-posledičnem
IN SIMBOLOV

odnosu. Pri svojih miselnih operacijah ni zmožen upoštevati
dveh značilnosti hkrati. Ni zmožen ločevati med razredi in
podrazredi ali se postaviti na glediščno točko koga drugega.
Otrok je zmožen večje decentracije. Lahko vidi več
dejavnikov hkrati, ki so v vzročno-posledičnem odnosu. Še
vedno ne zmore upoštevati razreda in podrazreda hkrati. Na
tej stopnji je njegovo mišljenje še vedno bolj odvisno od
zaznavanja kakor od logičnega mišljenja.
Pripisovanje
ANIMIZEM

lastnosti

žive

narave neživim stvarem in

INTINUITIVNO

pojavom.

MIŠLJENJE

Otrok vsem pojavom pripisuje
FINALIZEM

določen namen (npr. Dež pada
zato,

da

lahko

oblečem

pelerino.).
Piaget je predvideval, da otrok
REALIZEM

do starosti šestih let ne more
razlikovati med sanjami in
realnim, fizičnim svetom.
Otrok naravne pojave pripisuje

ARTIFICIALIZEM človekovi

aktivnosti

(npr.:

»Kdo je zgradil tisto jezero?«)
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T ABELA 3: S TADIJ KONKRETNO -LOGIČNIH OPERACIJ
2. STADIJ KONKRETNO-LOGIČNIH OPERACIJ (7-11 let)
Otroci bolje razumejo prostorske pojme, vzorčnost, kategorizacijo in ohranjanje količin.
Mišljenje postane fleksibilnejše in bolj logično, zato lahko upoštevajo več vidikov iste
situacije hkrati. Pri tem si morajo pomagati s konkretnim materialom in konkretnimi
situacijami.
Otrok razume, da se količina ne spremeni, če se
spremeni njena oblika. Otrok se je po sedmem ali
osmem letu sposoben osredotočiti na proces spremembe
količine oz. oblike, ne samo na rezultat.
Miselna

Otro

se v mislih lahko vrne na

povratnost

stanje pred spremembo.

(reverzibilnost)
MISELNO
OHRANJANJE KOLIČIN

Otrok

eno

lastnost

pojava

Pravilo

nadomesti z drugo tako, da se

kompenzacije

količina

ne

spremeni

(nadomesti širino kozarca z
višino).
Otrok

se

zaveda,

da

če

Pravilo

prelijemo enako količino vode

identitete

iz

ožjega

kozarca

v

širši

kozarec, je v obeh kozarcih
enako vode, ker je to ista
količina vode.
Otroci lahko predmete razvrščajo tako, da upoštevajo
RAZVRŠČANJE PO VEČ

več značilnosti hkrati (npr. obliko in velikost ali pa

KRITERIJIH

barvo in število). To sposobnost razvijejo okrog osmega
leta starosti.
Otrok je med 7. in 9. letom miselno sposoben urediti

SERIACIJA

stvari po vrstnem redu (npr.: po dolžini).
Zmožnost razumevanja hierarhičnih odnosov med

INKLUZIJA RAZREDOV

razredi.
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DEDUKTIVNO

Razmišljanje, ko otrok splošno ugotovitev prenese na

MIŠLJENJE

posamezen primer.

T ABELA 4: S TADIJ FORMALNO -LOGIČNIH OPERACIJ
3. STADIJ FORMALNO LOGIČNIH OPERACIJ (11-15 let)
Glavna značilnost je abstraktno mišljenje. Značilno je sistematično reševanje
problemov. Mladostnik je sposoben razumeti pojave in dogodke, ki niso konkretni.
Pojme lahko nadomestijo s simboli, razmišljajo o tem, »kaj bi bilo, če bi bilo«.
Mišljenje preseže materialno realnost. Sposoben je tudi refleksije lastnega mišljenja.
Značilnost tega obdobja je tudi idealiziranje in utopija.
(Batistič-Zorec 2014, 55-62)

1.2 LEV VYGOTSKY

Vygotsky zagovarja, da na razvoj mišljenja in govora vpliva kultura in interakcije med
otrokom in okoljem. Njegovo teorijo lahko imenujemo socialno-zgodovinska teorija
kognitivnega razvoja. Otrok po njegovem mnenju govor najprej uporablja kot zunanje
orodje za usmerjanje svojega vedenja. Govor spremlja otrokovo aktivnost, ko je sam. Po
Vygotskem je to zunanji monolog, z razvojem mišljenja pa ga otrok ponotranji, tako ga
z vstopom v šolo ne zasledimo več. Razvoj govora poteka v stopnjah.
T ABELA 5: S TOPNJE RAZVOJA PO VYGOTSKEM
STOPNJA

Pri malčku do drugega leta je govor še povsem ločen od

PRIMITIVNEGA

mišljenja.

GOVORA
SOCIALNI OZ.

Z drugim letom otrok z aktivnim iskanjem informacij o stvareh,

ZUNANJI

ki jih vidi, in s povečanjem interakcij z drugimi ljudmi preide v

GOVOR

zunanji govor. To pomeni, da spreminja misli v besede.

EGOCENTRIČNI Po 3. letu se razvije otrokov glasen monolog. Govor postane
GOVOR

orodje otrokovega mišljenja in način za reševanje problemov.
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NOTRANJI

Po sedmem letu se egocentrični govor preobrazi v notranjega.

GOVOR

Gre za tihi oz. notranji monolog in miselno reševanje
problemov. Besede spreminja v misli in le-te so drugačne od
zunanjega govora. Ni socialno usmerjen, ampak gre zgolj za
izvor misli.

V razvoju mišljenja je Vygotski poudarjal pomen okolja in ljudi, ki okolje sestavljajo.
Otrok se simbolov nauči prek odnosov z drugimi ljudmi, govor se razvije prek
interakcije, prav tako pa so načrtovanje in reševanje problemov rezultat medsebojnih
odnosov. Ti postanejo del posameznikovega mišljenja s procesom ponotranjevanja.
Vygotsky je v svoji teoriji predstavil območje bližnjega razvoja, ki je razdalja med
nivojem dejanskega razvoja in otrokovega potencialnega razvoja. Spodnjo mejo tako
predstavljajo otrokove trenutne zmožnosti in sposobnosti, zgornja meja pa so otrokove
sposobnosti reševanja problemov ob pomoči odraslega. Odrasli dobi vpogled v otrokov
nadaljnji razvoj, vidi kaj v sodelovanju z vodenjem otrok zmore sedaj in kaj bo v
prihodnosti zmogel samostojno. Piaget in Vigotsky poudarjata, da za učenje vsake
veščine obstaja nek optimalen čas oziroma občutljivo obdobje v otroštvu, v katerem bi
otrok najhitreje lahko dosegel optimalen razvoj in osvojitev te veščine. Učenje izven
tega občutljivega obdobja lahko ovira ali škoduje razvoju (Batistič-Zorec 2014, 67-74).

1.3 SIGMUND FREUD

Temeljna predpostavka teorije osebnosti Sigmunda Freuda je, da je naša duševnost
podobna ledeni gori – večina je skrite. Tisto, česar se zavedamo, je le del naše
duševnosti, pod površjem pa se skriva večji nezavedni del duševnosti, ki zajema misli,
želje, čustva in spomine, ki se jih ne zavedamo. Osebnost je Freud poimenoval kot
rezultat konflikta med agresivnimi in k užitkom usmerjenimi prirojenimi impulzi ter
ponotranjenimi družbenimi pravili, ki jim le-ti nasprotujejo. Konflikt se odvija med
tremi deli osebnosti. Id predstavlja notranji rezervoar nezavedne duševne energije in
nenehno teži k zadovoljitvi osnovnih gonov po preživetju; ravna se po načelu užitka. Če
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ga ne omejuje realnost, bo iskal takojšnjo zadovoljitev potreb. Ko se razvija ego, drugi
del osebnosti, se otrok uči soočanja z realnim svetom. Ego deluje po načelu realnosti in
skuša zadovoljiti impulze na realističen način. Nekje med četrtim in petim letom pa
otrokov ego prepoznava zahteve superega, glasu zavednega dela duševnosti, ki ego sili
k temu, da je realističen in idealen. Stremi k popolnosti in presoja naša vedenja.
Posledično lahko občutimo pozitivna čustva (ponos) ali negativna čustva (krivdo).
Freud je na podlagi dela s pacienti spoznal, da se osebnost oblikuje na podlagi izkušenj
v zgodnjem otroštvu. Njegov psihoseksualni razvoj temelji na predpostavki, da je
gonilna sila libido, to je posameznikov spolni nagon in energija. V stopnjah se
osredotoča na določena telesna območja (erogene cone), ki otroku prinašajo
zadovoljstva (Batistič-Zorec 2014, 21-24).
T ABELA 6: S TOPNJE RAZVOJA PO FREUDU
Stopnja
Oralna
Analna

Starost
0-18 M
18-36 M

Erogena

Dejavnosti,

ki

prinašajo

občutek

cona

zadovoljstva

Območje

Sesanje, žvečenje, grizenje, nošenje v

ust

usta.

Območje

Izločanje; z začetkom toaletnega treninga

anusa

se pojavijo prve izkušnje z disciplino in
avtoriteto.

Falična

3-6 L

Območje

Stimulacija genitalij; otroci postanejo

genitalij

radovedni in jih zelo zanimajo razlike
med spoloma.

Latentna

6 L do

Libido miruje, spolni nagon je potlačen,

-

pubertete

otroci energijo usmerjajo v izobraževanje
in šolsko delo.

Od pubertete
Genitalna dalje

Spolni

Osredotočanje na drugi spol; potreba po

organi

reprodukciji je podlaga za sprejemanje
odgovornosti odraslega človeka.

(Batistič-Zorec 2014, 24-28)
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1.4 ERIK ERIKSON

Erikson je prepričan, da se otrok srečuje z vrsto konfliktov, ki jih mora uspešno
razrešiti, da se bo njegova osebnost pozitivno razvijala. Konflikti so povezani z drugimi
ljudmi in socialnimi interakcijami z okoljem. Erikson predpostavlja, da ima vsaka
stopnja v razvoju svojo razvojno krizo, ki jo mora posameznik razrešiti. Ne glede na to,
ali jo posameznik reši uspešno ali neuspešno, se njegov razvoj nadaljuje, njegova
osebnost pa se oblikuje glede na razrešitev krize. Posameznik teži k razvoju od stanja
brez identitete ob rojstvu, do stanja ego identitete ob koncu adolescence. Ego identiteta
je sinteza vseh delnih identitet, ki so se oblikovale v preteklih razvojnih obdobjih. Drug
ključni pojem za razumevanje Eriksonove teorije je psihosocialna kriza. Njeno
razrešitev zaznamuje razvoj osebnosti posameznika (29-30).
T ABELA 7: S TOPNJE RAZVOJA PO ERIKSONU
Starost

Psihosocialna

Psihosocialna

kriza

zmožnost

Značilnosti
Dojenček mora do sveta oblikovati
temeljni odnos. Občutek temeljnega

Zaupanje :
0-1 L

nezaupanje

zaupanja razvije, če so njegove fizične
Upanje

in psihološke potrebe po navezanosti,
telesnemu stiku, ljubezni in udobju
pozitivne. Potrebuje občutek stalnega,
zanesljivega,

predvidljivega

Nedosledna,

premajhna

sveta.

skrb

za

fizične potrebe vodi do bazičnega
nezaupanja.

To

se

kaže

v

nezaupljivem in odklonilnem odnosu
do ljudi.
Otrok začenja hoditi, sreča se s
konfliktom samostojnosti in dvomom

2-3 L

Samostojnost

vase. Zaveda se, da ima možnost

(avtonomija) :

nadzora nad aktivnostmi, uči se novih

sram in dvom

Moč volje
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spretnosti

in

prvih

samostojnih

2-3 L

Samostojnost

Moč volje

opravil. Razvija se volja, ki otroku

(avtonomija) :

pomaga razviti samostojnost in lastno

sram in dvom

izbiro, če ju spodbujamo. Preveč
omejevanja, oviranja ali pretirano
zaščitništvo v otroku sproža sram, da
ga nadzorujejo, da je odvisen ali pa
dvom, da ne zmore sam. Prevelike
zahteve mu vzamejo pogum in voljo.
Otrok mora v tem obdobju spoznati
jasna pravila ter izkusiti tudi občutek
sramu in dvoma.
Otrok si postavlja prve načrte in jih
poskuša uresničiti, njegove želje so
velikokrat nesprejemljive in nerealne.
Razvija se vest, notranji glas, ki ga
usmerja in razdvaja znotraj samega

3-5 L

Iniciativnost :

Usmerjenost

sebe. Odrasli se moramo pozitivno

občutek krivde

k cilju

odzvati

na

otrokove

poskuse

neodvisnosti, hkrati pa njegove težnje
uskladiti z družbenimi pravili in
nesprejemljivo vedenje preusmeriti.
Če odrasli otroka kritizirajo, se pri
otroku razvijejo močni občutki krivde,
ki zatrejo željo po uveljavljanju svojih
zamisli in dajo občutek nesposobnosti.
Otrok se srečuje z novimi izzivi in
nalogami. Opušča domišljijo in igro in
5 L do

Delavnost,

pubertete

marljivost :

se usmerja v bolj smiselna in realna
Zmožnost

manjvrednost

opravila. Želi si vztrajati v delu in
krepiti v marljivosti, a če je v svojih
poskusih prevečkrat kritiziran, se bo
nalogam izogibal in razvil občutek
neustreznosti.
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Mladostnik se sprašuje, kakšna je
njegova

vloga.

Ker

ima

toliko

socialnih vlog, postaja član različnih
socialnih

skupin,

mora

razviti

integrirano občutje samoidentitete. Če
Puberteta Jasna identiteta :
do 20 L

indentitetna

mu to ne uspe, se bo v življenju
Zvestoba

podrejal posameznim vlogam, ali pa

zmedenost

se jim bo izmikal. Zmedena identiteta
se kaže v tem, da posameznik ne ve,
kje je njegovo mesto v skupnosti, ali
pa prevzame nesprejemljivo vlogo,
kot so npr. odvisnosti ali odklonilno
vedenje. Erikson je to razvojno krizo
poimenoval kriza identitete.
Čas ustvarjanja resnih partnerskih

20-40 L

Intimnost :

Ljubezen

zvez.

izoliranost

Posamezniku

v

odnosu

z

drugimi uspe razviti zaupen intimen
odnos ali pa postane osamljen.

40-60 L

Posameznik

dobi

občutek

napredovanja

Ustvarjalnost,

Skrb,

ustvarjalnosti,

in

rast : stagnacija

negovanje

produktivnosti pri delu in skrbi za
potomstvo.
Odrasli vrednoti svoje življenje in ob

Nad 60 L

Integriteta jaza :

modrost

tem doživlja svoj doprinos človeštvu,

obup

občutek izpolnjenosti in smiselnosti
življenja ter pripravljenost na smrt.

(Batistič-Zorec 2014, 30-32)
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1.5 MASLOW

Abraham Maslow je eden najpomembnejših raziskovalcev človekove motivacije,
vidnejših predstavnikov humanistične teorije. Znan je po svoji teoriji hierarhičnih
motivov, pri kateri nas opozarja, da se potrebe, ki so nižje na hierarhični lestvici,
pojavljajo v razvoju posameznika zgodaj in da je njihova zadovoljitev bolj nujna in
neodložljiva v primerjavi z višjimi potrebami. V takšni razporeditvi potreb morajo biti
najprej zadovoljene nižje potrebe, da se višja potreba sploh lahko pojavi. Prvih pet
potreb je bazičnih in se imenujejo potrebe pomanjkanja, zadnja pa je metapotreba in je
potreba po rasti. Hierarhična razporeditev potreb je prikazana v piramidi v Grafikonu 1.
G RAFIKON 1: P IRAMIDA POTREB PO MASLOWU

(Batistič-Zorec 2014, 86)
Maslow poudarja, da so majhni otroci aktivni in v stalni interakciji z okoljem. S
pomočjo notranje modrosti se osredotočajo na stvari, ki jih veselijo in zmorejo regulirati
pomembne dejavnike, ki jih potrebujejo za svoj razvoj (npr. količina potrebne hrane ali
spanca). Njihove notranje spodbude jih ženejo k zdravemu razvoju, vendar jih, žal, pri
tem velikokrat ovira njihovo socialno okolje s kritiziranjem in stalnim popravljanjem
njihovih napak. Otroci se zato nehajo zanašati na svojega notranjega vodiča in se
uklonijo poslušnosti drugemu, zunanjemu vodiču. Maslow trdi, da je otrok sposoben
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zdravega razvoja in napredovanja v spretnostih, če ni oviran pri prosti izbiri, da bi lahko
posegal po stvareh, ki mu omogočajo rast (87).

1.6 CARL ROGERS

Rogers je prav tako eden vidnejših predstavnikov humanistične teorije. Zagovarja, da
ima »vsaka oseba idealen jaz, torej podobo o tem, kakšen bi rad postal.« (Batistič-Zorec
2014, 86) Razvoj človeka gre v smeri približevanja idealnemu jazu, hkrati pa se v
razvoju spreminja tudi idealen jaz v bolj realističnega in sprejemljivega za različna
čustva in vedenja. Na ta proces lahko vplivajo osebe, ki so za posameznika v razvoju
pomembne in so mu blizu. Razvoj poteka od neprožnosti proti fleksibilnosti, od
odvisnosti k avtonomnosti (86).

1.7 BEHAVIORIZEM
John Broadus Watson je začetnik behaviorizma, enega najbolj optimističnih teorij, saj
izpostavlja, da z vzgojo lahko naredimo vse, kar želimo. Zagovarjal je, da lahko
znanstveno preučujemo le tisto, kar lahko vidimo in merimo, kar pa enako velja tudi za
področje psihologije. Če želimo razumeti človeka, se moramo osredotočiti na njegovo
vedenje, ki ga je mogoče razložiti na osnovi razumevanja zunanjih dražljajev. Vzgojitelj
se odloči, kakšno osebo želi oblikovati, uporablja metode, ki jih določa behavioristična
teorija in doseže rezultat, ki si ga je zadal. Watsonovo delo so nadaljevali in
dopolnjevali tudi drugi pomembnejši predstavniki vedenjske teorije, kot sta Ivana
Pavlova in Burrhus Skinner.
Po behaviorizmu je razvoj proces učenja. Praviloma je kontinuiran, večina principov
učenja velja za vsa življenjska obdobja, otroci pa igrajo v svojem razvoju relativno
pasivno vlogo – naredijo le toliko, kot zahteva okolje. Glavna oblika učenja po
behaviorizmu je pogojevanje, saj se vedenje oblikuje na osnovi spreminjanja zunanjih
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pogojev. Po njihovem mnenju se v vedenju utrdijo tiste dejavnosti, ki so bile deležne
podkrepitve: če je bila podkrepitev pozitivna – to pomeni, da se je po določenem
vedenju zgodilo nekaj prijetnega – se vedenje utrdi, če pa je bila negativna, se bo
vedenje nehalo.
Predstavniki te šole ne priznavajo niti otrokovih notranjih motivov niti njegovih
sposobnosti racionalnega odločanja. Po mnenju behavioristov je naloga vzgojitelja, da
natančno definira, kakšno vedenje je zaželeno in oblikuje primerne okoliščine v obliki
neposrednih zapovedi, pozitivnih in negativnih ojačitev ali kaznovanja, s čimer naj bi
zagotovil primerno učenje vedenja (Batistič-Zorec 2014, 39-43).

1.8 ALBERT BANDURA
Teorije socialnega učenja temeljijo na opazovanju in posnemanju. Po prepričanju
Alberta Bandure bo otrok najpogosteje posnemal model, ki ima zanj želene in privlačne
lastnosti. Če bo model za svoje vedenje prejel podkrepitev, bo posredno podkrepitev
prejel tudi otrok in ta bo to vedenje posnemal z veliko naklonjenostjo. Otrokovo
vedenje torej ni slučajno, ampak je posnemanje tega, kar je videl. Pri tem pa
posnemanje ni vedno natančna replika tistega, kar je videl, zato lahko rečemo, da gre za
selektivno posnemanje.
Izpostavljanje tega mehanizma (posnemanje) kot ključnega pri vzgoji od vzgojiteljev in
staršev zahteva skorajda popolno nadzorovanje otrokove okolice z namenom izbire
primernih modelov, za katere si želijo, da bi jih otrok posnemal. Če teorijo prenesemo
na področje vzgoje, mora biti vzgojitelj zelo previden, kakšen model je otroku on sam
(Batistič-Zorec 2014, 44-46).
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2. PEDAGOGIKA MONTESSORI

2.1 OTROK ROJEVA ČLOVEKA IN SE SAMOIZGRAJUJE

Otrok je oseba, vredna spoštovanja (Montessori 2009, 28), ustvarjalec svoje lastne
duševnosti (Montessori 2008, 46) in v sebi nosi mnogo skrivnosti, ki jih po delčkih
razkriva skozi svoje udejstvovanje v okolju (Montessori 2009, 21-22). Otrok se rodi v
človeka, ta proces pa je zavit v tančico skrivnosti (31-33). Maria Montessori celo pravi,
da je »otrok oče človeka.« (35), saj na svet pride opremljen z vsem, kar potrebuje za
svoj razvoj, zato odrasli ni otrokov graditelj, ampak le sodelavec v procesu izgradnje
njegove osebnosti. V knjigi Srkajoči um pove: »Otrok ni nedejavno bitje, ki vse, kar
lahko stori, dolguje nam. Otrok ni prazna posoda, ki jo moramo napolniti. Ne, otrok je
tisti, ki zraste v odraslega človeka in ni ga človeka, ki se ne bi razvil iz otroka, kar je
vsak od nas nekoč bil.« (Montessori 2008, 53)

2.2 TEŽNJA PO NEODVISNOSTI OD ODRASLEGA

Odrasli bi zaradi navedenega v prejšnjem poglavju morali biti v ponižni, dobrotljivi in
usmiljeni drži pred otrokom in se ne postavljati, kot da bi bili zaslužni za otrokov razvoj
in dosežke, saj si za njegov napredek ne moremo jemati zaslug (Montessori 2009, 109110). Četudi mati otroku umre, otrok vendarle odraste in dokonča svojo izgradnjo,
vendar pa lahko dobro gradi le, če pomoč dobiva na pravi način (Montessori 2008, 4754). V naravi otroka je, da si želi postati neodvisen od odraslega. Res je, da otrokovo
delo navzven ni enako vidno kot delo odraslega, vendar se z njegovim delom odraslo
delo niti ne more primerjati. Kljub merilom odraslega sveta, ima otrok vseeno
veličastno, zares težavno in pomembno nalogo: »narediti mora človeka.« (Montessori
2009, 186)

16

2.3 OTROK NI SAMO TELO, JE DUŠEVNI ZARODEK

Otrok ima skrite duševne sposobnosti, zaradi katerega ga imenujemo duševni zarodek.
Vsak otrok že ob rojstvu nosi v sebi duševne nagone, ki ga bodo vodili tako, da bo
deloval v skladu s tem, da bo težil k izpolnitvi svojega kozmičnega poslanstva in
izgradnji značaja. Ker vsak otrok, poleg dednih zapisov za telesni razvoj, v sebi že nosi
zapise za izoblikovanje svojega značaja, delovanja in točno določenih naporov za
pridobitev potrebnih spretnosti, mora okolje priskrbeti tudi potrebna sredstva za njegov
duševni razvoj, ne le za telesnega. Maria Montessori jasno pove, da mora okolje
poslanstvo, ki ga otrok nosi v sebi, klicati v življenje (20-21).
Žal pa danes izobraževanje razumemo le kot izobraževanje razuma, čeprav je pravo
izobraževanje v resnici otrokova izkušnja udejstvovanja v okolju (Montessori 2008, 6162). Maria Montessori poudari, da so »roke orodje človekove inteligence.« (63) Gre za
gibanje, ki ga narekuje in usmerja um, zato lahko rečemo, da človek lahko izpolni svoje
poslanstvo s pomočjo rok in možganov (Montessori 2009, 77-78). Njegovo roko vodi
otrokov um, da opravi delo, ki ga mora, da bo lahko odrastel (Montessori 2008, 189).
Naloga izobraževanja je ta, »da poskrbi za okolje, v katerem otrok lahko razvije od
narave podarjene danosti.« (120) Tej izkušnji udejstvovanje otroka v okolju pravimo
»delo«. Delo je prizadevanje otroka, da bi izkusil in doumel svet okoli sebe z lastnimi
napori (122).

2.4 KOZMIČNA NALOGA

Maria Montessori govori o negovanju otrokovega duha v smislu kozmične naloge, ki je
skrita v vsakem otroku in jo nosi nezavedno v sebi. Njena izpolnitev naredi otrokovo
življenje smiselno in zadovoljno. Vrednost kozmične vzgoje postavlja otrokovo
življenje na duhovno raven. Vsak, ki je soočen s čudežem kozmosa, vidi več kot samo
vsakdanje življenje in vsakdanje izkušnje. Ideja kozmične vzgoje mora biti
predstavljena tako, da se otrok lahko zaveda, da ne more razumeti majhnega kamna brez
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razumevanja velikega Sonca. Otrok se ob odpiranju pomenljivih vprašanj začne
spraševati, kdo je, kaj je njegova vloga na tem svetu in ali obstaja kaj več kot samo to,
kar vidimo. Duhovno iskanje otroka je verjetno najpomembnejša naloga kozmične
vzgoje (Wolf 2014, 95-97).
Takšna vzgoja pomaga otrokom in odraslim odkrivati namen njihovega življenja, krepi
občutek pripadnosti bistvu, ki je večji od njih samih in v katerem igrajo pomembno
vlogo. Maria Montessori je kozmično nalogo razložila kot sleherni individualni
prispevek k razvijanju vesolja (universuma). V knjigi To Educate The Human Potencial
govori o dvojni nalogi vseh živih bitij – samoohranjanje in sodelovanje v delu za
izpolnitev namena življenja. Na primer, drevesa in rastline, ki naravno iščejo sonce in
ogljikov dioksid za uspevanje, nezavedno s tem tudi izpolnjujejo kozmično nalogo pri
ohranjanju čistosti zraka. Čebela, ki nabira nektar iz rož, nezavedno skrbi za ohranjanje
raznovrstnosti rož. Ljudje, prav tako kot vsa živa bitja, imamo tudi dva namena –
zavednega in nezavednega. Na eni strani skrbimo za ohranjanje lastnih intelektualnih,
fizičnih in družbenih potreb, na drugi strani pa imamo tudi globljo odgovornost, tako
imenovano kozmično nalogo, da sodelujemo s svetom za napredovanje celotnega
vesolja. Človeka vodi ta kozmična naloga, ki usmerja njegove strasti in interese, ki
izhajajo iz resničnega in pravega ega v njem. Različna nagnjenja in sile (gravitacijska,
kemijska, biološka, elektromagnetna, seksualna) tvorijo dinamiko, ki vedno teži k temu,
da bi vesolje napredovalo. Brez gravitacije bi se Zemlja, galaksije in solarni sistem
razbili, mi pa bi zleteli v vesolje. Taki pomisleki nam pomagajo razumeti pomembnost
sil, ki nas obdajajo. Sile so odgovorne za evolucijo in nadaljevanje vsake vrste (89-95).

2.5 OTROKOV NOTRANJI VODIČ – HORME

K zgoraj naštetim višjim ciljem otroka ženejo horme, življenjske sile v procesu
evolucije, ki ga neustavljivo vabijo k delovanju in usmerjajo njegove napore k cilju.
Evolucija ni naključna, vodijo jo točno določeni zakoni, zato je tudi otrokovo obnašanje
in delovanje pod vodstvom te sile (Montessori 2008, 115). Gre za notranjega vodiča, ki
otroka žene pri odkrivanju sveta in izgrajevanju samega sebe. Eden od dokazov za
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obstoj posebne duševne sile, ki otroku pomaga pri njegovem razvoju, je sposobnost
brezhibnega razvoja jezika v zgodnjem otroštvu. Otroka nihče ne nauči jezika, pa kljub
temu ga v nekem obdobju razvije in uporablja brez najmanjše napake (41-46). Jezika se
nauči tako natančno, da ta postane del njegove duševne osebnosti. Še eden od dokazov
za obstoj duševne sile v otroku je njegovo gibanje. Otrok je na začetku povsem
nebogljen, vse kar živali dobijo z dednostjo, mora človeški otrok ustvariti, oziroma
»vsrkati iz okolice« in se nanjo prilagoditi (104). Iz nebogljenega bitja, za katerega
sprva izgleda, kot da je manj sposoben od vseh živalskih mladičev, ustvari paleto
zmožnosti za različna gibanja in spretnosti v odrasli dobi. Toliko različnih vrst gibanja
(plavanje, skakanje, tek, plezanje itd.) ni sposobna nobena druga žival na tem svetu
(Montessori 2009, 31,-34).

2.6 NEZAVEDNI SPOMIN – MNEME

Presenetljiv razvoj človeka od otroka do odraslega nam pokaže dejstvo, da je otrok
moral shranjevati informacije in vtise o tem, kako se giba in govori, medtem ko je
podrobno opazoval svojo okolico, sam pa nam še ni razodel teh zmožnosti (Montessori
2009, 45). Informacije je shranjeval v mneme, vrsto spomina, ki se ga ne spominja
zavestno, ampak z njim vsrkava izkušnje v življenju posameznika, ki ga preobražajo in
postanejo del njegovega duševnega ustroja (Montessori 2008, 95-96).

2.7 SRKAJOČI UM

V procesu shranjevanja informacij so vtisi zunanjega sveta vstopali v posameznikov um
in ga preoblikovali ter se v njem utelesili. To vrsto mišljenja imenujemo srkajoči um
(61-62). Srkajoči um je značilnost vseh otrok na svetu v starostnem obdobju od rojstva
do šestih let. Otrok lahko zaradi te sposobnosti z veliko lahkoto srka in vpija
informacije iz okolja na nezavedni ravni. Uči se, ne da bi vedel, da se uči, ne samo s
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svojim umom, ampak z vsem svojim bitjem. To zanj ne predstavlja napora, temveč
neizmerno veselje (59-63). To obdobje je kratkotrajno in v tem času otrok ne izbira, kaj
bo vsrkaval, ampak v zgodnjem otroštvu vsrka vse, kar mu okolje ponuja naenkrat,
kasneje pa to analizira (116). Zaradi srkajočega uma lahko napredujemo kot človeška
družba, saj bi se brez njega morali vedno vse stvari naučiti na novo (302). Otrok sledi
navdihom svojega notranjega učitelja bolj odločno kakor vplivom odraslih (61-62).

2.8 USTVARJALNE ENERGIJE – NEBULE

Maria Montessori v knjigi Srkajoči um zapiše, da »čeprav otrok nima dednih modelov
obnašanja, ki bi jim sledil, pa kljub vsemu razpolaga z možnostmi razvoja, ki se
udejanjajo skozi življenje v nekem okolju.« (111) Pri tem govorimo o pojmu nebula.
Gre za ustvarjalne energije, ki so podobne zvezdnim meglicam, iz katerih se razvijejo
nebesna telesa. Kljub temu, da so v meglici delci med seboj tako oddaljeni, da ne
moremo splošno govoriti o pravi konsistenci meglice, pa lahko z veliko razdalje
ugledamo meglico kot skupino zvezd. Če se navežemo na vpliv nebul na otrokovo
obnašanje, bi lahko za nebule rekli, da gre za nekaj, kar je sad dednih nagonov, vendar
ni dedno. Najlepše to prikaže jezikovna nebula, zaradi katere je otrok sposoben razviti
in v svoji biti utelesiti kateri koli jezik, ki ga bo ob rojstvu srečal v svoji okolici, v
takšni meri, kot da bi bil materni jezik nekaj, kar mu je bilo dedno dano, pa mu v resnici
ni bilo. Jezik je namreč nekaj, kar otrok nezavedno vsrkava iz okolja. Lahko bi rekli, da
ima človek ustvarjalne občutljivosti namesto dednih modelov obnašanja (111-113).

2.9 DELITEV NA 4 OBDOBJA
Razvoj otroka delimo na 4 obdobja, ki so nastala na podlagi opazovanj in jih lahko
najdemo v katerem koli obdobju zgodovine (Montessori 2008, 55-59). Standing pravi,
da razvoja otroka ne moremo primerjati z rastjo hrasta, ki iz majhnega drevesca
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enostavno zraste v veliko drevo. Bolj primerna bi bila primerjava z razvojem metulja,
saj so spremembe oziroma transformacije v različnih razvojnih obdobjih tako
pomenljive, da lahko ob prehodih med obdobji govorimo o smrti starega otroka in
rojstvu novega (Standing 1998, 108). Tudi Maria Montessori poudarja, da so si ta
razvojna obdobja med seboj tako zelo različna, da izgleda, kot da otrok v vsakem
obdobju pripada različnim osebnostim (Montessori 2008, 213-214). Pri otroku poleg
intenzivnih fizičnih sprememb, opazimo tudi povsem različne vrste mišljenja v različnih
obdobjih (Standing 1998, 108).
Maria Montessori je razvoj otroka razdelila na štiri obdobja od rojstva do 24. leta.
Obdobja so razdeljena na detinstvo (0-6 let), otroštvo (6-12 let), adolescenco (12-18 let)
in zrelost (18-24 let). Vsa obdobja so simetrična in časovno enako dolga (Montessori
2008, 55). Po končanem razvoju otroka ne govorimo o nobeni večji transformaciji več,
ampak zgolj o staranju posameznika (Standing 1998, 108). Prvo in tretje obdobje sta
obdobji intenzivnih sprememb (npr.: hitre rasti), nestalnosti, kreativnosti, usmerjenosti
vase in obdobji samoizgradnje osebnosti. V teh obdobjih so otroci sami sebi zadostni,
želijo sami pri sebi obdelovati stvari in jih spoznavati. Drugo in četrto obdobje pa sta
obdobji večje umirjenosti oziroma spokojnosti, konstantne rasti, sklepanja prijateljstev,
vključevanja v družbo in skupnosti (Standing 1998, 108-118).
SLIKA 1: RAZVOJNA OBDOBJA OTROKA PO MARII MONTESSORI

Gianna Gobbi je vsa štiri razvojna obdobja na kratko predstavila z grafom (Gobbi 2012,
62). Zgornja črta predstavlja razvoj osebnosti v skladu z naravnimi zakoni, ki jih
priznava psihopedagogika, spodnja črta pa predstavlja vzgojo v tradicionalnem šolskem
sistemu, oziroma vsebino učne snovi, ki jo učitelj posreduje učencu tekom različnih
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razvojnih obdobij (57-58). Podobdobja v vsakem obdobju ločujejo senčne ploskve, ki se
stikajo v letu, vrhuncu nekega obdobja. Leva stran ploskev trikotnika označuje obdobje
intenzivnega dela, ki mu po vrhuncu sledi obdobje umirjenega in manj ustvarjalnega
značaja. V drugem delu vsakega obdobja se utrjuje vse, kar se je v prvem delu obdobja
gradilo. Trikotniki ponazorujejo, da ima vsako od obdobij svoje obdobje rasti in
obdobje upada oziroma izzvenevanja, ki je priprava na začetek novega obdobja (63). Ko
opazimo, da se otrokova koncentracija spontano zmanjša, vemo, da je prišel v fazo
upada v obdobju, v katerem se nahaja in da se pripravlja na novo obdobje (Standing
1998, 353). Zelo očitno se to vidi še posebej v obdobju detinstva, ko otrok pred tretjim
letom neutrudno vsrkava vse izkušnje in dražljaje iz svoje okolice, ne da bi se tega
sploh zavedal. V tem obdobju izgrajuje vse zakonitosti svoje osebnosti, ob tem pa ga
vodi zunanja sila, ki usmerja njegova dejanja (108-110). Po tretjem letu, ko v otrokovo
osebnost vstopi njegova lastna zavest, iz množice izkušenj, ki si jih je nezavedno
pridobil, ohrani samo še tisto, kar ga izgrajuje in mu omogoča rast (352-353). Tudi v
drugem delu obdobja detinstva (med tretjim in šestim letom) se otrok še vedno
samoizgrajuje s pomočjo srkajočega uma, vendar to počne zavestno. Zmožen je
uporabljati zakonitosti, ki si jih je izgradil v prvih letih. Kar je pridobil in izgradil, kaže
s pomočjo dela z rokami. Preko rok je shranjeval v nezavedni spomin izkušnje iz
prejšnjega obdobja. O otrokovih rokah v tem obdobju lahko govorimo kot o podaljških
njegovih možganov, saj roke postanejo orodje njegovega uma. Za otroka v obdobju do
šestih let ne moremo reči, da je socialno bitje v polnem pomenu besede. Razpet je med
odvisnostjo od odrasle osebe in željo po osamosvojitvi od nje. Pripravljeno okolje zanj
je takšno, ki vsebuje primerne materiale, med katerimi lahko svobodno izbira. S
pomočjo srkajočega uma se nauči pisanja, branja, glavnih idej o številih itd. Če ima
otrok v tem obdobju možnost, da se samoizgrajuje v svobodi in pripravljenem okolju,
lahko doseže visoko stopnjo normaliziranosti, ki je tako veličastna, da so jo mnogi
poimenovali kar razodetje novega otroka (108-113).
Prvo obdobje je razdeljeno na obdobje od rojstva do šestega leta. Deli se na dve
podobdobji (0-3 let in 3-6 let). Skozi celotno obdobje otroka spremlja enaka vrsta uma:
srkajoči um. V prvem delu tega obdobja (0-3 let) govorimo o nezavednem srkajočem
umu, v drugem delu (3-6 let) pa o zavestnem srkajočem umu (Standing 1998, 108). To
obdobje je obdobje intenzivne rasti in največjih sprememb. (Montessori 2008, 55-56)
Tretje leto je vrhunec prvega obdobja in hkrati tudi prelomnica, saj se pri treh letih za
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otroka začne povsem novo življenje. Iz nezavednega postane zavestni delavec
(Montessori 2008, 188). Med tem in prejšnjim obdobjem je jasno začrtana meja. Pred
tretjim letom se otrokove sposobnosti ustvarjajo, zato temu obdobju rečemo ustvarjalno
obdobje. Po tretjemu letu pa se sposobnosti izpopolnjujejo. Za to obdobje je značilna
izredna zaposlenost otrokovih rok (Montessori 2008, 189). Pojav zavesti je pod vplivom
otrokovih izkušenj, ki so nastale z udejstvovanjem v okolju. Otrokova volja ni
naključna, ampak se razvija v skladu z naravnimi zakoni (266-267). Poseganje v
okolico preko rok je tako močna značilnost prvega obdobja, da bi otroka lahko označili
za senzoričnega raziskovalca. Otrok v tem obdobju intenzivno telesno raste. Zraste kar
do polovice svoje končne višine. Tudi nevronske povezave hitro rastejo kot posledica
konkretnih izkušenj (predvsem dela z rokami). Svet sprejema s svojimi petimi čutili in
je aktiven eksperimentator. Značilnosti tega obdobja so veselje, zadovoljstvo nad samim
sabo, samoizgradnja in težnja k odličnosti (Standing 1998, 352-353). Gianna Gobbi
pravi, da otrok do šestega leta izgradi popolnoma vse zakone svoje osebnosti, ki bodo
vplivali na njegovo prihodnost, zato je to obdobje najpomembnejše v celotnem
človekovem življenju (Gobbi 2012, 63-64).
Zanimivo je, da se razvoj možganov začne že pred rojstvom otroka in še posebej po
rojstvu je izjemno intenziven. Vsako sekundo se v dojenčkovih možganih oblikuje več
kot milijon nevronskih povezav. Po nekaj letih hitre rasti nevronskih povezav, pa se
število na novo nastalih začne zmanjševati, neuporabljene povezave (ki jih otrok ne
utrjuje s konkretnimi življenjskimi izkušnjami) pa začnejo propadati. Slika 2 na
naslednji strani prikazuje hitro rast nevronskih povezav v prvih letih otrokovega
življenja in že vidno daljše in bolj utrjene povezave do njegovega šestega leta starosti.
Nevronskih povezav je pri šestih letih tudi bistveno manj kot na primer pri dveh letih
(Center on the Developing Child 2007).
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SLIKA 2: NEVRONSKE POVEZAVE PRI PREDŠOLSKEM OTROKU

(Tinkergarten 2019)

V drugem obdobju je za razliko od prvega otrok duševno in telesno bolj stabilen. Raste
sorazmerno in skozi celotno obdobje ohranja isto vrsto uma. Pridobiva na telesni in
umski moči ter sposobnostih. Izpadejo mu mlečni zobje in rastejo mu stalni (Standing
1998, 113-115). Utrdijo se njegove kosti, okrepi se njegovo telo. Je obdobje, v katerem
prevladuje vedrina, brez večjih vzgojnih težav ali psihičnih pretresov (Gobbi 2012, 64).
Pojavi se zanimanje za moralno razločevanje. Otrok želi vedeti, kaj je prav in kaj
narobe ter poznati razloge za vidne posledice. Njegova največja težnja je ta, da bi
pripadal in bil aktiven član družbe oziroma skupnosti, razvije se v socialni zarodek.
Takšna vključenost ga izredno osrečuje in želi si tudi sam prispevati svoj delež k
skupnosti, v katero je vključen. Želi graditi nekaj, kar ni on sam. Kaže izjemno
zanimanje za to, kaj je družbeno sprejemljivo in kaj ne (Standing 1998, 113-115). Na
poseben način postane dovzeten za vplive odraslih, saj se mu v tem obdobju razvije
posebna učljivost in poslušnost (Montessori 2008, 56-59). Še vedno bi lahko za otroka
rekli, da je v tem obdobju raziskovalec, vendar drugačen kot v prejšnjem obdobju. Prej
pripravljeno okolje mu ne ustreza več, za njegov um postane učilnica premajhna. Želi
raziskovati svet širše kot prej, kar sovpada z razvojem domišljije v njegovem umu.
Značilnost tega obdobja je valorizacija osebnosti, kar pomeni, da se otrok intenzivno
odloča, kaj bo iz obdobja, ko je vsrkaval vse izkušnje, ohranil in kaj ne. Skozi sito
preseje in ohrani le tisto, kar mu omogoča poln in harmoničen razcvet na vseh področjih
(telesnem, mentalnem, socialnem in duhovnem). Ne želi več zgolj sprejemati pravil
družbe, hoče jih sam razumeti. Cilj tega obdobja je moralna, socialna in miselna
samostojnost (Standing 1998, 353-361). Želi poglobiti vse, kar je v prvem obdobju
razvil z naravnimi zakoni (Gobbi 2012, 64).
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Obdobje med 12. in 18. letom imenujemo adolescenca oziroma mladostništvo. Prvi del
adolescence (med 12. in 15. letom) spominja na prvo obdobje detinstva (od rojstva do
treh let) zaradi izredno velikih umskih in telesnih sprememb v obdobju adolescence.
Gre za tako pomenljive spremembe, da lahko govorimo o preobrazbi, saj to obdobje
zaznamuje končevanje obdobja otroštva in vstopanje v obdobje odraslosti (Standing
1998, 115-118). Posameznik dokončno spolno dozori, deli telesa pa zaradi hitre rasti
postanejo neusklajeni (npr.: majhen prsni koš). Psihično neravnovesje, značilno za to
obdobje, je torej tudi izraz telesnega neravnovesja (Gobbi 2012, 64). Ko Maria
Montessori govori o adolescentu, uporabi izraz neonanto (novorojeni). V otrokov um
vstopajo različne strukture, ki povsem preobrazijo njegovo osebnost. Med njimi so
dvomi, oklevanja, nasilna čustva, nezaupanje, intenzivna nagnjenost h kreativnemu
delovanju, potreba po okrepitvi svoje moči in samozavesti. Vse te nestabilnosti v
njegovem izgrajujočem umu lahko včasih vodijo k večji nedisciplini ali uporu proti
avtoriteti. Otrok v tretjem obdobju spet intenzivno izgrajuje samega sebe in ne družbene
skupine, v katero je vpet (Standing 1998, 115-118). V tem obdobju je posameznik zelo
kreativen. Lahko doživlja veliko življenjskega zagona, kar dokazujejo mnogi svetniki in
mučenci te starosti (Gobbi 2012, 64). Primerna prispodoba, ki lepo opiše otroka v času
adolescence, je školjka. Navzven deluje močan in trd, kot školjkin oklep, znotraj pa se
še vseeno izgrajuje in je zato mehek in občutljiv. Socialni zarodek, v katerega se je
razvil v prejšnjem obdobju, še ni prišel do svojega polnega razvoja. Posameznik se v
tem obdobju uči primernih prilagoditev na družbeno življenje. Pripravljeno okolje zanj
v času mladostništva je Erde-Kinder, skupina mladostnikov, ki živi skupaj na podeželju
in je ekonomsko samozadostna. Cilj tega obdobja je ekonomska neodvisnost. Okolje ga
mora pripraviti na zmagoslaven vstop v družbeno življenje, ne pa ga izčrpati, izolirati,
ponižati in mu zbiti samozavest, zato da bi se posameznik uklonil ustaljenemu
družbenemu redu. Pomembno v tem obdobju je, da si mladostnik izgradi zaupanje vase.
Standing piše o tem, da sta za izgradnjo človeka potrebni dve vrsti vere: vera v Boga in
vera v samega sebe (Standing 1998, 115-118). Mladostnik v tem obdobju ne sme biti
zapuščen s strani odraslega, saj je na prelomnici: ali bo zdrsnil z družbenega reda, ali pa
se bo vanj uspešno vključil. Adolescenca je obdobje velikih stisk, vendar, ko mladostnik
uspešno prebrodi to obdobje, lahko vstopi »v polnost svojega bitja.« (Gobbi 2012, 64)
Četrto obdobje (med 18. in 24. letom) je zelo podobno drugemu obdobju, saj gre
ponovno za spokojno in umirjeno obdobje. Na telesni ravni ga zaznamuje rast
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modrostnih zob, na ravni izobraževanja pa univerzitetno šolanje. »Če je bilo prejšnje
obdobje uspešno, bo to obdobje čas obiranja sadov predhodnih obdobij.« (65)

2.10 OBČUTLJIVA OBDOBJA

Znotraj 4 obdobij razvoja lahko govorimo tudi o posebno intenzivnih in kratkotrajnih
občutljivih obdobjih. Te občutljivosti se ne zgodijo vse naenkrat in so ena od
zakonitosti otroštva. V različnih obdobjih otroštva notranji vodič otroka vodi tako, da je
le-ta občutljiv samo za točno določene stvari, vse druge pa ga puščajo hladne
(Montessori 2008, 39-40). V obdobju, ko je za nekaj občutljiv, je otrok podoben
prižgani svetilki, ki osvetljuje samo tisto področje, ki ga takrat zanima, ostala področja
pa takrat pušča v temi. Občutljiva obdobja so za otroka izrednega pomena, saj ga preko
njih otrokov notranji učitelj usmerja tako, da si otrok lahko pridobi tiste duševne
sposobnosti, ki jih potrebuje za nadaljnji razvoj. Če otroku tega razvoja preko
dejavnosti, ki jih za osvojitev določenih sposobnosti potrebuje, ne omogočimo ali pa ga
pri tem celo oviramo, se bo otrok odzval nasilno. Gre za temeljne potrebe otroka v
določenem obdobju, ki jih potrebuje njegova duša, da bi se nahranila, zato se otrok
brani, je nemiren in lahko razvije različne regresije in motnje (Montessori 2009, 40-42).
Sposobnosti, ki jih otrok doseže v nekem občutljivem obdobju mu ostanejo za vse
življenje (Gobbi 2012, 67). Takoj ko otrok potrebe, ki se mu pojavijo v občutljivem
obdobju, zadovolji in osvoji sposobnosti, ki jih potrebuje, težnje in zanimanja po tej
potrebi ne kaže več. Če pa določene potrebe v zanj občutljivem obdobju ne zadovolji,
mu v kasnejši starosti to povzroča deviacije in pretrese, ki od odraslega zahtevajo, da se
usmeri v normalizacijo tega otroka (71).
Od rojstva naprej je otrok v občutljivem obdobju za varnost, ki je osnova za izgradnjo
njegove osebnosti. V tem obdobju govorimo tudi o občutljivem obdobju za čutno
zaznavanje, ki vključuje razvrščanje, razlikovanje, posploševanje in abstrahiranje
predmetov ter posebno zanimanje za pisavo in številke. Od šestega do devetega leta je
otrok v občutljivem obdobju za moralna vprašanja (razločevanje med dobrim in zlim).
Med 9. in 12. letom se mu izostri socialni čut, kar pomeni, da bolje zaznavajo
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odgovornost za svoja dejanja v odnosu do drugih (Gobbi 2012, 72). Tudi Standing
omenja občutljiva obdobja: občutljivo obodbje za jezik (Standing 1998, 120-122), za
red (123-125), za majhne predmete (128-129), za senzorično izpopolnjevanje (129-131)
ali pa za učenje bontona (131).
Vsa občutljiva obdobja se razvijejo do šestega leta in mnoga od njih zelo hitro
izzvenijo. Najbolje se to vidi na preglednici v Sliki 3. Takšne periodne in intenzivne
prevzetosti za učenje določene veščine kažejo na otrokovo zmožnost, da sledi svojim
naravnim privlačnim silam, saj se v času občutljivega obdobja določene veščine naučijo
precej lažje kot izven tega obdobja. Otrokom se mora zato omogočiti, da si izbirajo
lastno delo v okolju v katerem se nahajo, zato da lahko sledijo svojim notranjim
instinktom in interesom (Wolf 2014, 95-97).
SLIKA 3: OBČUTLJIVA OBDOBJA PRI PREDŠOLSKEM OTROKU

(Apple Montessori Schools 1985)

2.11 POMOČ OTROKU – NOVO IZOBRAŽEVANJE

V zgodnjem otroštvu je izobraževanje otroka v tem, da se mu pomaga pri razvoju
njegovih prirojenih duševnih sposobnostih, ki so bile vanj položene že od samega
začetka (Montessori 2008, 295). Izobraževanje mora slediti naravnim zakonom, ki se
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tekom pozornega opazovanja razkrivajo. Ti naravni zakoni otroštva morajo postati
temelj novemu izobraževanju (Montessori 2009, 139).
Aline D. Wolf trdi, da je vsak otrok obdarjen z veličastnimi duhovnimi darovi in
sposobnostmi, ki jih lahko zmanjšamo, če jih ne negujemo ustrezno. Pove, da je naša
naloga lažja, če se zavedamo, da nam ni potrebno otrok napolniti z duhovnostjo, ampak
da moramo duhovnost v otroku le ščititi pred teptanjem in negovati njeno naravno rast
(Wolf 2014, 29). Tako je tudi z vsemi ostalimi sposobnostmi otroka. Naša naloga je, da
jih ščitimo in negujemo tako, da kot ponižen služabnik služimo gospodarju (Montessori
2008, 46).
Odrasli sodeluje z otrokom pri njegovi samoizgradnji tako, da mu pomaga, da lahko
naredi sam (Montessori 2008, 64-65). Če hočemo otroku pomagati pri njegovem
razvoju, ga moramo v njegovem bistvu poznati. Da bi lahko prepoznali otrokove
osnovne potrebe, ga moramo opazovati (Montessori 2008, 50).

2.12 DELO

Tej izkušnji udejstvovanja otroka v okolju pravimo delo, s katerim želi izkusiti in
doumeti svet okoli sebe z lastnimi napori (Montessori 2008, 122). Njegovo delovanje
morda na prvi pogled izgleda nekoristno, vendar ima točno določen cilj. Tako lahko
vidimo malčka prenašati zelo težke predmete ali hoditi po stopnicah navzgor in navzdol.
To da v svoje delovanje vlaga svoj trud, mu prinaša večje zadovoljstvo kot končni
izdelek (lahek spust po toboganu). Otrok ima svoje zakone razvoja, ki jim sledi in če mu
hočemo pomagati, jim moramo slediti in mu ne vsiljevati svojih. Otrok se velikokrat
loti takega dela, ki ga je že videl opravljati pri odraslih. Torej do neke mere želi
posnemati odraslega. Vendar pa ne gre samo za posnemanje, saj mu zgled odraslega
služi le kot dodatna motivacija, oziroma sproži v otroku več zanimanja za nek vzorec
obnašanja. Sčasoma otrok dober zgled celo preseže in dejanje izvrši s še večjo
natančnostjo in popolnostjo. Želja po posnemanju sčasoma preraste v težke napore. Pri
otroku v starosti enega leta in pol že jasno vidimo, da želi storiti nekaj točno
določenega, kar mu narekuje njegova notranja narava. Če posežemo v njegovo
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aktivnost, bo prišlo do odklona v obnašanju in do izgube zanimanja (Montessori 2008,
182-187).
Tudi Gobbi piše o pomenu dela za otrokov razvoj. Otrok bo sam od sebe opustil igro in
igrače, saj imajo težnjo, da bi se naučili pravega, pristnega, ciljno usmerjenega in
koristnega dela. To velja tudi za delo pri katehezi. Gre za nezavedno kozmično delo, h
kateremu jih žene njihov notranji vodnik, in ki ga zavestno opravljajo. Ustreza
nezavedni univerzalni poslušnosti, ki v kozmosu ohranja skladnost in nezavedno
združuje vsa živa bitja. Otrok dela zato, da bi izgradil svojo osebnost in svoja orodja
(roke in inteligenco) in ne zato, da bi se česa naučil. Gianna Gobbi govori o primerjavi
čebele in otroka. Če otrok lahko svobodno izbira delo, ga bo delo pritegnilo kakor
čebele pritegne cvet. Otrok delo, ki se spontano pojavi, izvaja v svojem ritmu in z
namenom, ki je drugačen kakor namen odraslega, ki opravlja svoje delo. Ne želi doseči
čim večje storilnosti, ampak samostojnost. Posledica takšnega delovanja je
normalizacija, odgovor na notranje zakone (norme), ki so položeni v njih (Gobbi 2012,
81-88).

2.13 PRIPRAVLJENO OKOLJE

Če želimo otroku omogočiti, da bo dejaven, mu moramo ponuditi okolje, kjer bo to
možno. Učitelj mora zavzeti pasivno vlogo, če želi, da otrok zavzame aktivno. To
pomeni, da je središče delovanja otrok in ne tako kot v tradicionalnem pristopu, kjer je
osrediščena vloga učitelja. Otrok se svobodno giblje in si izbira delo, ki ga zares
zanima. Sobe so čiste in svetle, privlačne na pogled. Okna, mize in police in vse ostalo
je nizko in prilagojeno otrokom. Predmeti, ki so v tako imenovani hiši otrok, so
otrokom znani od doma, zato je takšno okolje otrokom domače (Montessori 2009, 110111). Okolje mora biti tudi urejeno na takšen način, da ga otrok lahko obvladuje v vseh
podrobnostih. V pripravljenem okolju je vse na svojem mestu in vse ima svojo mero.
Takšen red otroka pomirja in osrečuje (52). Tako pripravljeno okolje otrokom omogoči,
da v njem lahko izpostavijo njim naravne danosti in razkrijejo svojo pravo naravo
(Montessori 2008, 120).
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2.14 ODPRAVA OVIR, DISCIPLINA, SVOBODA

V preteklosti je bila bolezen oziroma patologija tista, ki je vodila do odkritij normalnega
delovanja človeka. Človeštvo se očitno zaveda le duševnih bolezni otroka, njegova
prava narava pa mu ostaja skrita, saj je duševno delovanje skrito (Montessori 2009, 43).
Odstranitev ovir je prvi korak in osnova vzgoje in izobraževanja. Odkriti moramo pravo
naravo otroka, šele nato lahko pospešujemo njen normalni razvoj (136). Njegova
nagnjenja mu jasno določajo kako in kaj in do neke mere tudi kdaj se bo nečesa učil
(Montessori 2008, 124) in tudi kako in za kakšen namen bo uporabljal svoje delovanje.
Otrok sam je tisti, ki nam razodeva zakonitosti svoje osebnosti (Montessori 2008, 295),
ampak to lahko stori le v okolju, ki mu to omogoča. Pri tem je odrasli del pripravljenega
okolja. Naloga odraslega je, da uredi svobodno in otroku prilagojeno okolje tako, da se
bo otrok lahko pokazal tak, kakršen v resnici je. Le v takšnem okolju, se otrokova duša
lahko razkrije in z opazovanjem lahko ugotovimo naravne zakonitosti otroštva. Če
nočemo ovirati otroka pri njegovem razvoju, ga moramo osvoboditi tako, da se
prilagodimo njegovim potrebam (Montessori 2009, 102-103). Odstranitev ovir je
osnova novega izobraževanja in vzgoje. Le tako lahko odkrijemo pravo naravo otroka in
šele takrat lahko začnemo pospeševati njen normalni razvoj (Montessori 2009, 136).
Šele ko iz okolja odstranimo odvečne stvari, se lahko pojavi osredotočeno zanimanje in
koncentracija (Montessori 2009, 121).
Pri tem ne smemo razumeti pojma svobode, ki ga moramo vključiti v pripravljeno
okolje za otrokov normalni razvoj, napačno in popačeno. Svoboda v okolju ne pomeni
to, da otroci delajo, kar hočejo. Osnovno pravilo življenja je spoštovanje sebe, drugega
in okolja. Otrokova izbira tako ni delo ali nedelo, izbira pa lahko med različnimi deli.
Svoboda otroka je v tem, da lahko izbere tisto delo, ki ga želi. Otrok s pravo mero
svobode postopoma izgrajuje samodisciplino (Montessori 2008, 221-225). Svoboda ne
pomeni konca izboljševanja in podrejanja avtoriteti, saj bi temu lahko rekli le odprava
prisile. Maria Montessori je dejala, da »pustiti otroku, da počne kar se mu zahoče, ko še
ni razvil sposobnosti samonadzora, pomeni izdajo svobode.« (Montessori 2008, 224)
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Resnična svoboda je to, da otrok lahko v polnosti sledi svojim notranjim vodnikom
(Montessori 2008, 224).
Spontanemu pojavu discipline, ko otrokom omogočimo svobodo, rečemo normalizacija
in je najpomembnejši rezultat dela odraslih z otroki. Normalizacija se ne pojavi
postopoma, ampak kar naenkrat in razkrije novega otroka, ki pa je v resnici otrokova
prava osebnost, ki smo ji dopustili, da se je normalno razvila (Montessori 2008, 220225). V zgodnjem otroštvu ne moremo govoriti o moralni vzgoji, ampak zgolj o
normalizaciji otroka, kar ima za posledico samoizgradnjo otrokovega značaja
(Montessori 2008, 219). Pri tem predpostavljamo, da si otroci v obdobju med 3. in 6.
letom sami gradijo značaj, saj jih nihče drug ne more učiti lastnosti, ki sestavljajo
značaj. Na otrokov um lahko neposredno vplivamo z moralno vzgojo šele po 6. letu
starosti, saj takrat začne delovati otrokova zavest in s tem tudi zmožnost razločevanja
med dobrim in zlim (Montessori 2008, 226).

2.15 KONCENTRACIJA, DUHOVNOST

Svoboda pa ni edini pogoj za normalizacijo otroka. Brez otrokovega osredotočenja na
delo do normalizacije v svobodnem okolju nikoli ne bi prišlo (Montessori 2008, 224).
Dosežemo jo lahko le, če zagotovimo motivacijo, ki bo v otroku vzbudila globoko
pozornost in zanimanje, ki bo povsem prevzelo njegovo celotno osebnost. Ne govorimo
samo o delu, govorimo o pravi koncentraciji, ki jo je vsak otrok zmožen. Kadar
govorimo o takšni popolni zbranosti pri otroku, uporabljamo izraz polarizacija
pozornosti. Vendar vsako delo ne pripelje do polarizacije pozornosti. Če vidimo, da
otrok nekaj brezbrižno dela, ni dovolj, da bi odpravilo njegove motnje in mu povrnilo
mir in veselje. Pomembno je, da ločimo ti dve vrsti dela, ko opazujemo otroke. Le
globoko koncentrirano delo spodbuja otrokov duhovni razvoj. Delo in duhovni razvoj
otroka sta torej v tesni povezavi (Montessori 2008, 224-225).
Stalno delovanje otroka globoko osrečuje in je posledica notranjih vzgibov, ki ga
vodijo. Takšno delo, ki ga vodi um, otroka ne utrudi, ampak napolnjuje z radostjo. Od
tega je odvisen otrokov razvoj. Stvari, ki jih nenasitno vsrkava, so hrana za njegov um
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in mu krepijo samozavest in dostojanstvo. Stvarem, ki njegovemu umu niso potrebne,
pa ne posveča pozornosti in jih zavrača (sladkarije in igrače) (Montessori 2009, 138).
Ko ga neka dejavnost izredno navduši, je sposoben izredne koncentracije. Takšno delo
opravlja zaradi dela samega, ne zaradi končnih rezultatov. (Montessori 2008, 184-185)
Pri vseh zdravih otrocih lahko opazimo pojav popolne koncentracije, ki je ne premoti
niti hrup. Pri otrocih je koncentracija drugačne narave kot pri odraslih, saj je zanje to
nekaj bistvenega. Je podobno nujna kot uporaba šestila za določitev središča kroga, saj
je pri malčku osnova vsega osrediščenje njegove pozornosti. Koncentracija malčkov
kaže na nekaj novega v otrokovi duši, saj se z njo začne oblikovanje značaja.
(Montessori 2008, 234-235) Ko se otrok koncentrira se v njem prebuja nova zavest o
lastni osebnosti, kar pa ga pomirja in osrečuje. Tako lahko tudi okolico in svet zagleda v
novi luči in se v njem lahko prebudi novo zanimanje in ljubezen do stvari in ljudi
(Montessori 2008, 284-285).

2.16 ODRASLI JE DEL PRIPRAVLJENEGA OKOLJA

Za odraslega bi lahko rekli, da mora biti na delo z otroki duhovno pripravljen. Njegov
vsakdan mora spremljati misel na večno življenje in molitev. Ko služimo otroku, pa se
naše duhovno življenje še poglablja, saj otroci naravno težijo k višji duhovni ravni
(Montessori 2008, 296-297). Pri svojem delu mora gledati na otroka celostno in
upoštevati vse otrokove potrebe. Celosten pogled na otroka vključuje njega celega –
otrokovo telo, dušo in duha. Fizične človekove potrebe so dobro znane: zrak, voda,
hrana, zavetje, spanje, stiki z drugimi ljudmi. Vendar pa mora otrok zaradi tega, ker je
tudi duševno bitje, zadovoljiti še potrebo po varnosti, ljubezni, pripadnosti,
intelektualnem udejstvovanju, čustvenem ravnotežju, domišljiji in radovednosti,
zaupanju, uspehu, socializaciji in tkanju prijateljstev, potrebo po tem, da je cenjen, da se
izraža in podobno. Otrokov duh ga žene po tem, da bi izkusil globoko čudenje,
spoštovanje in hvaležnost. V njem je prisotna potreba po tem, da bi našel smisel svojega
življenja in po tem, da bi se spraševal o tem, zakaj je svet tak, kot je. Njihov duh
hrepeni po tem, da bi vedel, zakaj je ravnati na nek določen način bolje, kot na kakšen
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drug način. Če oviramo otrokove fiziološke potrebe, otrok postane izčrpan in telesno
oviran, če ne zadovoljimo otrokovih duševnih potreb, pa otrok postane negotov in
čustveno nezrel odrasli. V primeru, da ne bi zadovoljili otrokovih duhovnih potreb, bi
otrok odrastel v odraslega, ki ne vidi smisla življenja, se dolgočasi in ne zna ceniti
življenja ali pa odraslega, ki ne more zadovoljiti svojih potreb po moči, prestižu in
posesivnosti. Na tak način dobimo duhovno izstradane odrasle, ki niso sposobni
spoštovati živali, blaginje drugih ljudi in okolice okoli sebe (Wolf 2014, 22-23).
Zato moramo biti zelo pozorni na to, da negujemo tudi duha v vseh odraslih, ki so v
stiku z otroki (predvsem v učiteljih in starših). Ustanovitelj Waldorfske šole, Rudolf
Steiner, in Maria Montessori sta prišla do spoznanja, da otrok dobesedno vsrka vse v
okolici, vključno z obnašanjem in držo odraslih, ki so z njim v stiku. Maria Montessori
je to temeljno lastnost otroštva poimenovala srkajoči um. Svojo metodo je zasnovala na
resni in poglobljeni pripravi učitelja na njegovo delo z otroki. Vsak učitelj se mora
resno poglobiti v študij lastne identitete, vrednosti, prepričanj, zmožnosti, šibkosti ali
navad. Zavedati se mora, kako s tem, kar je, zavira otrokov razvoj in kako ga lahko
izboljša ter mu pri razvoju pomaga. Moramo se videti v takšni luči, kot nas vidijo drugi
okoli nas. Gre za to, da ugledamo tudi sebe kot otroka, naša čustva, strahove,
vznemirjenje, vprašanja in odgovore nanje, celo barve in vonjave, ki so se nas dotaknile
v otroštvu. V takšni poglobljeni samorefleksiji lahko resnično začutimo, da smo že kot
otroci vedeli, kdo se je resnično zanimal za nas in kdo ne. S temi novimi spoznanji o
otroku lahko gledamo otroke, ki jih imamo pri našem delu pred seboj. Za učitelja ne
velja, da mora nujno pripadati organizirani religiji, mora pa priti do spoznanja, da
obstaja nekaj več od življenja, ki ga zaznavamo s svojimi čuti. Gojiti mora občutek za
transcedenco. Odrasli se mora zavedati, da obstajajo velika vprašanja, ki nas presegajo
in nanje ne moremo odgovoriti s točnim in konkretnim odgovorom. Zavedati se mora,
da obstaja veliko vidikov življenja, ki jih ne razumemo, četudi se jih še tako trudimo
raziskati. Posledično ljudje, ki živijo v takem zavedanju, izražajo držo globoke
ponižnosti, rahločutnosti, čuta za odgovornost in globokega spoštovanja do narave in
vseh ljudi (Wolf 2014, 33-38).

2.17 SPONTAN POJAV SKUPNOSTI
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Otroci za svoj zdrav razvoj potrebujejo starostno in spolno mešano skupnost drugih
otrok (Montessori 2008, 242-243). Otroci v normalnih pogojih spontano ustvarijo
skupnost, ki je podobna celicam v organizmu. Skupnost gre najprej skozi zarodkovno
obdobje, potem se začne krepiti občutek za pripadnost skupnosti, za skupnost si začnejo
prizadevati z vsem srcem in ko dosežejo to raven, ne ravnajo več nepremišljeno, ampak
delujejo v dobro skupnosti, saj so se poistovetili s skupino, ki ji pripadajo (Montessori
2008, 249-50). Mlajši otroci se brez težav povežejo s starejšimi otroki, saj jih k temu
žene njihov nagon. Tega jim ne more dati noben odrasli, ampak le življenjska izkušnja.
Narava družbene skupnosti ni podobna organizaciji odrasle družbe, ampak je zadnje
obdobje otrokovega razvoja – stvaritev družbenega zarodka (Montessori 2008, 251). Ko
odrasli zagotovimo okolje, ki odgovarja otrokovim razvojnim potrebam, se bo takšna
skupnost sama pojavila (Montessori 2008, 259).

3. DUHOVNA VZGOJA
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Maria Montessori trdi, da globoko v sebi vsi težimo k presežnemu oziroma k
duhovnemu (Montessori 2008, 227), saj obstaja »naravna privlačnost k Bogu.«
(Montessori 2008, 231) Sofia Cavalletti v knjigi Duhovni razvoj otroka zapiše, da smo
kot montessori pedagogi v nasprotovanju sami s sabo, če ne potešimo otrokove žeje po
transcedenci, ki je njegova najbolj bistvena potreba. Zapiše celo, da je nasilje nad
otrokovo naravo, če jo prikrajšamo za njen polni duhovni razcvet. In negovanje
otrokovega duha ni enako kot predstavitev dela s premično abecedo. Zaradi
občutljivosti mnogih staršev iz različnih religioznih okolij glede verske vzgoje njihovih
otrok, se večina montessori učiteljev raje vzdrži aktivnosti, ki bi lahko bile
interpretirane kot duhovne, kaj šele religiozne. Čeprav je negovanje duha drugačno kot
poučevanje specifične religije, je Maria Montessori sama jasno poudarila, da če
izobraževanje temelji samo na prenosu znanja, je potem le malo upanja za človekovo
prihodnost. Če res želimo ustvarjati nov svet, potem mora izobraževanje izpolniti svoje
poslanstvo in zavzeti svoje mesto v skrbi za razvijanje vseh skritih potencialov otroka.
Te nepoznane moči in skriti potenciali, ki so globoko zakoreninjeni v vsakem otroku, so
razlog, zakaj ni zanemarljivo pri izobraževanju negovati tudi otrokovega duha (Wolf
2014, 2-5), saj je duhovnost najbolj globoko zakoreninjena resnica v vsakem človeku, v
naravi, v vesolju in v vsem, kar obstaja (7).
Kljub temu, da je duh prisoten v življenju, pa ga je težko analizirati z našimi miselnimi
močmi. Duh zahteva drugačen pristop, saj ga ne moremo neposredno videti, slišati, se
ga dotakniti, ga analizirati ali dokazati. Za duha bi lahko rekli, da je dih življenja –
spiritus vitae. Izhaja iz latinske besede spirare, kar pomeni dihanje. Dr. BeverlyColleene Galyen je podal nekaj konkretnih vidikov pojma duhovnosti, ki se kaže kot
občutek enosti z naravo, kot na primer kontemplacija zvezdnega neba, razgleda z visoke
gore, občutek čudežnosti trenutka, ko se rodi otrok, težnja, da bi raje gradili mir kot
vojno in podobno. Naša duhovnost se začne s trenutkom našega rojstva in se nadaljuje
glede na to, kako živimo, kako skrbimo zase, za bližnje okoli sebe in za božje stvarstvo,
ki nas obdaja. Vse je uravnovešeno in konkretna dejanja ljubezni navzven ne morejo
biti ločena od naše duhovnosti. D. Wolf je povzela, da nas duhovnost kliče k
spoštovanju vsega stvarstva in k želji, da bi z njim živeli v harmoniji, vključuje odprtost
k resničnosti in hkrati presega naša senzorična občutja, nas vabi k ponižnosti in globoki
interpretaciji nerazložljivih vprašanj, ter nas vodi k najvišjim človeškim vrednotam, kot
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so ljubezen, skrb, velikodušnost, odgovornost za lastna dejanja, odpuščanje, sočutje,
odprtost do drugega (Wolf 2014, 7-11).

3.1 POMEN TIŠINE
Prvi pogoj za to, da se duhovnost v otroku sploh lahko neguje, je priložnost za tišino.
Otrokov duh ne more uspevati v hrupu in naglici vsakdanjega življenja. Za tišino
morajo biti izvzeti posebni kotički in odmerjen določen čas za vse tiste otroke, ki se
želijo odpreti svojemu notranjemu glasu. V svetu, kamor se rojevajo današnji otroci, je
zelo malo – če sploh kaj – časa in tišine. Otroci v večini izhajajo iz okolij, kjer je tišina
nekaj nenavadnega. Danes je povsem običajno, da neprestano poslušamo različne zvoke
televizije, radia, mikserjev, sesalcev, prometa na cesti, telefonskih klicev ali pralnih
strojev. Otrokom svet ponuja razne video igrice ter druge igrače na baterije, ki so
posebej kvalificirane za to, da proizvajajo najrazličnejše invazivne zvoke in so
ustvarjene posebej za otroke. Hrupno okolje je za mnoge otroke postalo vsakdanje
okolje in ti otroci sploh nimajo priložnosti za stik s tišino. To pa ne pomeni, da otroci
nimajo radi tišine. Naravno otroci ob različnih priložnostih iščejo načine in kraje, kjer
bodo lahko preživeli sami s sabo in s svojimi mislimi vsaj nekaj trenutkov tišine. Taki
kraji so vrata, skozi katera otroci vstopijo, da lahko odprejo svojo zasebnost in spustijo
svoj tok domišljije (Wolf 2014, 59-61).

3.2 ČUDENJE
Otrokovega duha lahko negujemo na različne načine. Eden od njih je gotovo
spodbujanje čudenja v otroku. Aline D. Wolf pove, da je koncentrirano opazovanje in
čudenje resnično duhovno dejanje. Konkretno se čudenje v otroku neguje s priložnostjo,
da lahko v miru opazuje zapleteno delovanje narave. S skrbnim negovanjem otroškega
čudenja bo v otroku zraslo globoko spoštovanja do narave, ki pa ohranja otrokovega
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duha živega (Wolf 2014, 72). Iz takšnega pogleda izhaja tudi skrb za okolje. Z okoljsko
izobrazbo se otroci naučijo, da so, ali pa niso del naravnega sveta. Skrb za Zemljo je
zato tudi eden od duhovnih načinov življenja (107).

3.3 PRAKTIČNI PRIMERI
Eden od načinov je t.i. vaja tišine. Gre za vajo, ki preverja moč otroške volje, saj gre za
zadrževanje impulza in nadzor nad gibanjem. Zaradi čuta za solidarnost se ustvari
kolektivna tišina, ki s ponavljanjem igre tišine postaja vse daljša (Montessori 2008,
275). Skupinska in individualna igra tišine je v montessori pedagogiki zelo pogosto
uporabljena.
Maria Montessori je zasnovala skupinsko vajo tišine, ki bi otroke osvobajala od ostre
tišine, ki ždi nad njimi v klasičnem pristopu v šoli. Ko so bili otroci v občutljivem
obdobju za jezik, jim je dovolila da so svobodno in spoštljivo govorili v razredu.
Namesto, da bi jih silila k tišini, jim je predstavila tišino kot poseben izziv oziroma
nekaj, kar lahko dosežejo s trudom. Za ta izziv je zasnovala tako imenovano vajo tišine.
Začetek vaje učitelj napove z znamenjem, ki je že vnaprej znano otrokom. Primer tega
bi lahko bila velika karta, na kateri piše beseda »tišina«. Ko otrok zazna znamenje za
tišino, preneha z delom, ostane v tišini in se trudi, da ne premika svojih mišic. Ko se
tišina razleze po celem razredu, otroci lahko zaznajo prej neslišne zvoke kot sta na
primer tiktakanje ure ali šumenje hladilnika. Po nekaj minutah popolne tišine začne
učitelj klicati imena otrok, enega po enega, s skoraj neslišnim glasom. Ko otrok zasliši
svoje ime, počasi vstane in se začne čimbolj neslišno premikati proti mestu, kjer stoji
učitelj. Ko so vsi otroci poklicani, se karta spusti in otroci se vrnejo nazaj k svojemu
delu. Vaja tišine ne sme biti nikoli uporabljena kot sredstvo, da bi pomirili otroke, ko so
glasni. Uporabljena naj bi bila v času, ko otroci dobro delajo zato, da lahko vidijo, da so
zmožni podaljšati svoj nadzor nad samim sabo in dvigniti samonadzor na še višjo
stopnjo. Vsi skupaj so s sodelovanjem zmožni ustvariti čudovito tišino. Vaja tišine pusti
v otroku izkušnjo miru in tišine. Uči jih, da tišina ni avtomatska v naših življenjih in da
je potrebno vložiti trud, da jo dosežemo (Wolf 2014, 62-63).
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Aline D. Wolf v knjigi Nurturing the Spirit opiše individualno vajo tišine, ki jo je
zasnovala montessori učiteljica Joan Gilbert. Ta vaja se v razredih lahko izvaja bolj
pogosto kakor skupinska vaja tišine in je od nje na nek način še težja, saj ostali otroci
medtem, ko posameznik izvaja individualno vajo tišine, še naprej delajo svoje običajne
aktivnosti. Individualna vaja tišine otroku omogoča spoznanje, da lahko izbere tišino in
negibnost kadarkoli tekom svojega dneva. Za to vajo potrebujemo odbrano majhno
preprogo, namenjeno izključno za izvajanje vaje tišine, košarico, v kateri je kartica z
napisom »tišina«, ter 3-minutno peščeno uro. Otrok se sezuje, preden gre na preprogo in
nastavi peščeno uro. Medtem ko čas teče, ostaja negibno v tišini. Ostali otroci so
naprošeni, da otroka, ki si je izbral tišino, v tem času ne motijo tako, da bi govorili z
njim, se zaletavali vanj, ali ga motili na kakšne druge neposredne načine. V času
prakticiranja te individualne vaje je bila Joan presenečena, kako pogosto so si jo izbirali
ravno najmlajši otroci, ki so sicer zelo težko sledili skupinski vaji tišine (Wolf 2014, 6364).
Eden od načinov za krepitev duhovnosti v otrocih je spodbujanje njihove domišljije,
vendar ta način ni primeren za otroke pred tretjim letom starosti. Domišljija se začne
razvijati med tretjim in šestim letom. Otrokov um si je takrat sposoben predstavljati
stvari, ne da bi jih senzorično izkusil in ne vidi več razmerij med stvarmi zgolj
konkretno in s pomočjo inteligence (Montessori 2008, 197-198). Domišljija, ki jo otrok
razvija, mora biti uglašena s konkretnim zunanjim svetom. Le na tak način se lahko
izgrajuje zdrav duhovni svet v otroku (278-279).
Ena od vaj za krepitev otrokovega duha, opisana v knjigi Nurturing the Spirit in nonsectarian classrooms, se imenuje Zvezdnate meditacije za otroke. Z njo lahko
spodbujamo v otrocih, da z domišljijo pridejo v stik z notranjim dobrim, ki se nahaja v
vsakem od nas. Medtem ko otrokom počasi in umirjeno prebiramo meditacijo, otroci
sedijo ali ležijo z zaprtimi očmi. Uvod se začne takole: »Nad tvojo glavo si želim
zagledati čudovito, čudovito zvezdo. Ta zvezda je zelo posebna zate, saj je, kot bi bila
prav tvoja. Lahko je kakršnekoli barve si izbereš. Ta posebna zvezda je napolnjena z
lepo, belo svetlobo, ki se blešči in sveti. Želim si videti, kako ta svetloba potuje do tebe,
vse dokler ne doseže vrha tvoje glave. Začuti, kako gre svetloba v tvoje telo. Želim si,
da bi napolnila tvoje srce z ljubeznijo za vse ljudi in živali na tem svetu. Lahko vidiš
svoje srce, kako postaja vse večje in večje? Širi se zato, ker imaš tako veliko ljubezni v
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njem za vse te ljudi in živali, in seveda tudi za samega sebe.« Takšna meditacija
pomaga otroku, da postane pozoren na svojo skrivnostno notranjo transcedenčno
resničnost. S takšnim osredotočanjem bo spoznal, da je znotraj njegovega telesa nekaj
zelo posebnega, kar se ne vidi na enak način, kot se vidijo predmeti v njegovi okolici
(Wolf 2014, 119-121).
V otroku se skriva tako veliko potencialov, da Maria Montessori v knjigi Education and
Peace otroka poimenuje kot upanje in obljubo za človeštvo. (THE GROSSE POINTE
ACADEMY, b.l.) Ker so ti potenciali tudi duhovni, verjame, da je ravno otrok tisti, ki

lahko poglablja človeško duhovnost, saj je prav on »duhovni graditelj človeštva.«
(Montessori 2008, 238)
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4. RELIGIOZNA VZGOJA

Avtorica v knjigi Nurturing the Spirit poda enega od pogledov, da bi duhovnost lahko
celo enačili z religioznostjo, saj so velike religije v veliki večini konkretni odgovori na
duhovna vprašanja. S tem, ko odstranimo religijo iz javnega izobraževanja, odstranimo
odgovore, ki jih ta religija ponuja. Tako hkrati zavržemo, ignoriramo ali celo zanikamo
trajna človeka vprašanja, izobrazba pa ne ponudi nič drugega kot materialne poglede na
življenje. Aline Wolf poudari, da je duhovnost glavna vrlina zapisana v človeško
naravo, prakticiranje določene religije pa je le pot, ki jo mnogi ljudje izberejo, da bi dali
konkreten glas svoji duhovnosti. Mnoge vojne, ki so se zgodile na račun tega, niso
nastale zaradi razlik v duhovnosti, ampak zaradi razlik v religiji. Skoraj vse religije
svojim sledilcem priskrbijo simbole, liturgijo in/ali druge svete spise. Duhovnost pa
lahko poganja človekovo življenje brez teh formalnih izrazoslovij. Glavne religije imajo
po navadi glavna načela in zakone med seboj zelo podobna (Wolf 2014, 13-14).
Zaradi čustvene vpletenosti mnogi starši morda niso zmožni nekritično pogledati na to,
kaj religija pomeni za vsakega otroka. Religija lahko otroku prinese občutek za lastno
identiteto, pripadnost skupnosti, ki praznuje velike prehode v njegovem življenju (npr.
krst, prehodi v odraslost, poroka, pokop, itd.). Religija ponuja občutek varnosti, ki je
lahko otroku v veliko pomoč v nasilni in nestalni sodobni družbi. Otrok bo lahko začutil
višjo zaščito ob zavedanju, da ga Bog ljubi ali pa da ima angela varuha, ki ga varuje na
vsakem njegovem koraku. V religiji

lahko najde tolažbo, ko je soočen z resnimi

pretresi v svojem življenju, kot so na primer nesreča, resna bolezen, smrt ali odhod
ljubljene osebe. Morda mu religija lahko pomaga vzdržati ali mu daje celo določene
odgovore v težkih in nejasnih obdobjih življenja. Religija spodbuja tudi zavedanje o
lastnem dobrem in lastni vrednosti, zaradi dejstva, da smo ustvarjeni kot podoba Boga
ter podpira starše pri eni svojih najdragocenejših nalog – vzgojiti otroke, da bodo postali
dobri ljudje (174-175).
Sofia Cavalletti pravi, da si moramo najprej postaviti temeljno vprašanje, ali je sploh
upravičeno otroke religiozno vzgajati. Odgovor vidi v pozornem in nepristranskem
opazovanju otroka in razločevanju njegovih potreb. Meni, da nam otrok sam pove, ali
želi, da mu pomagamo odkrivati Boga in ali je religiozno doživetje bistveno za
izgradnjo njegove osebnosti. Na podlagi mnogih primerov otrok iz vseh koncev sveta
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lahko sklepamo, da je otrok po skrivnostni stvarnosti povezan z Bogom, ne glede na to,
ali njegovo okolje religioznost odobrava ali ne. Odziv na naše sodelovanje pri
otrokovem iskanju Boga in hrepenenju po transcedenčnih izkušnjah, ki ga privlačijo, je
otrokova radost. Gre za takšno radost, ki otroka pomirja in ga naredi spokojnega. Ko je
z otroki predelovala t.i. Katehezo dobrega Pastirja, ki jo je zasnovala na podlagi
opazovanj, je videla, da so otroci po katehezi tihi in zbrani in da izražajo globoko
očaranost (Cavalletti 2008, 25-35). Njihov odziv je bil podoben človeku, »ki je našel
svoje okolje in ga ne želi več zapustiti.« (36) Tudi D. Wolf trdi, da je pedagogika
montessori tesno povezana z religijsko vzgojo otroka, saj je na nek način celo priprava
nanjo. Otroci se z vsem, kar delajo znotraj pedagogike montessori urijo v perfekciji,
umirjenosti, ubogljivosti, pozornosti, tišini in spominu (Wolf 2014, 59). Ker so otroci
zmožni preiti preko konkretnih izkušenj v abstraktni svet, so preko konkretnih izkušenj
zmožni preiti tudi v verski svet (Cavalletti 2018, 23).
Mnogi se kljub temu sprašujejo, ali je potrebna verska vzgoja pri najmlajših otrocih.
Sofia Cavalletti odgovarja, da »je otrok že oseba, ne pa prihodnji mladostnik ali
odrasli.« (23) Obdobje do tretjega leta starosti je najbolj ustvarjalno in bogato in zato
tudi najpomembnejše za duhovno vzgojo otrok in njihov verski razvoj (23). Cerkev
priznava dostojanstvo otroka že od začetka, zato se verska vzgoja v župnijah nikakor ne
bi smela začeti šele pri 6-h letih. Verska vzgoja bi morala temeljiti na verskem
oblikovanju, ne pa na verskem izobraževanju. Odgovoriti bi morala na otrokovo tiho
prošnjo: »Pomagaj mi, da se sam približam Bogu.« (Gobbi 2012, 60-61) Odrasli se
mora spominjati, da je le »nevredni služabnik« Evangelija in da oznanja Besedo, ki ni
njemu lastna. Njegova naloga je ustvariti razmere, da se odnos med Bogom in otrokom
lahko vzpostavi in se umakniti še v istem trenutku, ko se to resnično zgodi, saj takrat
poteka čas notranjega poslušanja, zaupni pogovor med učencem in njegovim edinim
pravim Učiteljem. »Obstaja globoka vez, ki združuje Boga z otrokom, Stvarnika z
njegovo stvarjo; to je vez, ki je ni mogoče razložiti kot dosežek človeškega dela, v
katero si nihče ne bi smel drzniti posegati.« (Cavalletti 2008, 46-47)
Pri vsem tem je potrebno upoštevati vidik Božje ljubezni, ki odgovarja na temeljne
potrebe predšolskega otroka. Otroke izjemno privlači Prilika o dobrem pastirju. Dobri
pastir je podoba Boga, ki se najbolje dotakne bistva otrokovega srca ter odgovori na
temeljno otrokovo potrebo – potrebo po zaščitniški ljubezni in potrebo po vzpostavitvi
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odnosa. Dobri pastir sproži podoben odziv pri otrocih iz različnih okolij in držav, zato
se je ustalil kot osnova za delo na religioznem področju z otroki (Cavalletti 2018, 2021).

4.1 OTROKOV ODNOS Z BOGOM

Predšolski otroci živijo v drugačnem verskem svetu kot odrasli, zato z njimi ne moremo
na enak način govoriti o Bogu kot z odraslimi, ampak moramo najprej vstopiti v njihov
svet, da bi se jim tam lahko približali. Ko se otrok globoko dotakne verska resničnost,
so napolnjeni z veseljem, ki jih umiri in sprosti, zato lahko zbrano poslušajo in molijo
ob Božji besedi. Otroci praznujejo ta odnos z Bogom z molitvijo v raznih oblikah: s
tišino, pesmimi in kretnjami. (27) Otroci ne sprejemajo balasta in navlake, ampak so
zmožni sprejeti le radikalno preprosto in bistveno resnico (Cavalletti 2008, 25). Naloga
odraslega je zato vedno otroku posredovati kerigmo. Vsako oznanilo odraslega otroku
mora vsebovati vse značilnosti kerigme, če se želimo izogniti suhoparnega podajanja
verskih resnic. Otrok in odrasli sta pri tem v vzajemnem odnosu. Oba sta hkrati
oznanjevalca in poslušalca verskih resnic. Pri tem predpostavljamo, da je otrok
sposoben nepristranskega in nesebičnega poslušanja in zato je zmožen sprejemati velike
stvari v najvišji meri. Dokler bomo pri svojem oznanjevanju ostali na ravni bistva, nas
bo otrok pozorno poslušal in takoj, ko se bomo spustili s te ravni, bo njegova pozornost
upadla (42-45).
Otroci imajo naravno sposobnost čudenja. Nekateri predmeti jih privlačijo in jih
očarajo, drugi pa ne (127-128). Pri delu z otroki moramo razumeti, da pred šestim letom
ne kažejo nobenega zanimanja za moralna vprašanja, zato niso dovzetni za moralno
oblikovanje. Pri tem predpostavljamo, da pod moralnost razumemo nekaj podobnega
opornim točkam za orientacijo celotne osebe v življenju (140-141). Zelo majhen otrok
še ni sposoben discipliniranih dejanj, ker še ni dosegel koordinacije gibanja in se njegov
živčno-mišični sistem še ni popolnoma razvil. Takemu otroku je potrebno tudi posredno
pomagati s predmeti, s katerimi rokuje. Iste kretnje ponavlja vedno znova, dokler mu ne
uspe. Utrjevanje takšnega ponavljanja ga pripelje do osvojitve discipline tega dejanja in
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samostojnega delovanja (Gobbi 2012, 79). Otroci imajo izjemno zmožnost molitve in če
jim pri tem pomagamo, lahko njihova molitev postane izraz njihovega notranjega
doživljanja (Cavalletti 2008, 25). Zanje je preprosta molitev kot način religioznega
izražanja povsem spontan in naraven pojav (38). Tiha in kontemplativna molitev je zelo
pogosta pri majhnih otrocih (ob pogledu na sončni zahod ali na ptičji let ipd.). Takšna
preprosta poglobljena tišina je za enoletnega otroka lahko že prava molitev. Otrok je
sposoben spontane molitve, zato si odrasli ne smemo domišljati, da otroke učimo moliti.
Otrokova molitev je zelo kratka po obliki, velikokrat gre le za ime ali besedo, ki ji sledi
tišina (»Jezus.«, »Hvala za svetlobo.« »Dobrota. Svetloba. Amen.«) (Gobbi 2012, 52).
Pri tem pomaga prijetno pripravljen molitveni kotiček, kamor lahko otroci svobodno
pridejo, kadar tako čutijo. Molitev vključuje tudi kontrolo gibanja, drže in geste, ki
govorijo svoj jezik (51- 55).

4.2 KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA

Kateheza Dobrega pastirja je zelo dober in primeren program za otroke, saj vključuje
oboje: spoznanja in utečena dejstva o otroku, ki jih uporablja pedagogika montessori.
Zajema duhovno in tudi religiozno razsežnost otroka (Wolf 2014, 176-177).
Sofia Cavalletti je na temelju skrivnostne povezanosti med Bogom in otrokom razvila
Katehezo Dobrega pastirja, s katero je prinesla montessori načela in tehnike v religijsko
izobrazbo otrok. Njen program je razdeljen na podlagi starostnih skupin: 3 do 6 let, 6 do
9 let in 9 do 12 let. Vanj je vključila senzorično učenje, primerne materiale in predmete
iz katoliške tradicije in otrokom primerne velikosti (npr.: ambon, tabernakelj ipd.).
Kateheza Dobrega pastirja je bila zasnovana, da bi poučevala krščanstvo, vendar pa bi
njene ideje in tehnike bile primerne tudi za druge religije, ki vključujejo svete zgodbe in
ritualne objekte (Wolf 2014, 176-177).
Sofia Cavalleti je verjela, da je bila najvišja točka vsega prizadevanja Marie Montessori,
ko je otrokom pomagala, da so spoznali Boga. Dejala je, da če želimo otroka prikrajšati
za religioznost, je to podobno, kot če bi govorili jezik, ne da bi uporabili organ jezika.
Če želimo govoriti o Bogu, moramo uporabiti jezik. Jezik, s katerim govorimo o Bogu,
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je dejansko izražena religija (Wolf 2014, 173). S. Cavalletti na podlagi opazovanj in
konkretnih izkušenj trdi, da je v vseh otrocih po vsem svetu izjemna verska zmožnost.
Svojo zmožnost odnosa z Bogom kažejo celo otroci v tistem okolju, ki jim ne ponuja
verske vzgoje (Cavalletti 2018, 19). Privlačnost, ki jo otrok čuti do transcedenčnega
sveta, je zanj večja kakor negativni vplivi okolja, zato jih bo skušal premagati
(Cavalletti 2008, 22). Njena tehnika je bila, da bi na podlagi odziva otrok lahko odkrila,
kaj bodo otroci z veseljem sprejeli in kaj se jih bo globoko dotaknilo. Želela je odkriti
razliko med tistimi stvarmi, ki otroke povsem prevzamejo in tistimi, ki ostajajo zgolj na
razumski ravni (Cavalletti 2018, 19-20).
Odziv otrok na versko življenje, ki jim ga je ponudila Sofia Cavalletti, je bila posebna in
izjemno globoka radost, ki je izražala njihov notranji mir. Ko opazimo takšno veselje,
vemo, da smo odgovorili na eno od otrokovih temeljnih potreb. Takrat smo kakor mati,
ki vidi, da je hrana, ki jo daje otroku, dobra, ker vidi njegovo rast. M. Montessori pravi,
da kot je teža pokazatelj telesne rasti, je veselje pokazatelj notranje rasti (Cavalletti
2014, 14). Ko pomagamo otrokom srečati Boga, jim pomagamo v polnosti biti to, kar so
(Cavalletti 2018, 22).
Sofia Cavalletti trdi, da se otroci najbolj intenzivno odzivajo na krščansko oznanilo, saj
ta najbolje odgovarja potrebam, po katerih hrepenijo predšolski otroci. Gre za
hrepenenje človeka, da obstaja nekdo, ki nas pozna in nas kliče po imenu (Kristus kot
Dobri pastir) in to, da obstaja nekdo, ki nam daje življenje, daruje samega sebe in nas s
tem razsvetljuje v celostni in zanesljivi ljubezni (Kristus kot Luč). Krščansko sporočilo
otroke pritegne brez kakršnekoli prisile, njihov odziv na to oznanilo pa je prežetost z
mirom in veseljem, zato ima odrasli dolžnost, da odgovori na to temeljno otrokovo
potrebo in na način, ki je otrokom blizu, oznanja in razglaša resnico o Bogu, ki jim je
blizu (28-29).
Pri verski vzgoji moramo zvesto slediti otrokovim potrebam in zakonom otroštva, saj z
neprimerno versko vzgojo in učenjem o stvareh, ki jih majhen otrok ni zmožen razumeti
ali se z njimi poistoveti, lahko celo poškodujemo njegovo dušo. Carol Dittberner pravi,
da morajo majhni otroci neprestano vedeti, da so ljubljeni in to tudi slišati. Slišati
morajo da so ljubljeni s strani svojih staršev in Boga. Razglasitev Boga otrokom se
mora glasiti preroško: »Veselite se! Ne bojte se! Bog je blizu!« (Wolf 2014, 175-176).

44

Podoba Boga, ki jo otrok najbolj potrebuje, je ljubezen dobrega Pastirja, ki daje varnost
Cavalletti 2008, 164). Občutek za varnost nudi tudi model Kristusove luči (simbol
svetlobe v temi), majhno gorčično zrno z veliko močjo življenja v sebi (Božja prisotnost
v nas) in še mnogi drugi svetopisemski modeli (Gobbi 2012,73). Vendar pa prilika o
dobrem pastirju (Jn 10) ponuja več kot to. V njej lahko najdemo odgovore na vse
človeške situacije:
-

Pastir kliče ovce: vzpostavitev odnosa z Bogom, ki je odnos s konkretno Osebo,
kar odgovarja na otrokove najgloblje potrebe.

-

Pastir skrbi za ovce: zaščitniška in nežna ljubezen odgovarja na otrokovo
potrebo po varnosti in ljubezni.

-

Najdena ovca: odpuščajoča ljubezen je pomembna za otroke v moralno
občutljivem obdobju.

-

Pastir hodi spredaj: pastir kot model vodnika, ki odgovarja na otrokovo potrebo,
ko si kot mladostnik išče model in vzor.

-

Dobri pastir daje svoje življenje za ovce: gre za svobodno odločitev dobrega
Pastirja, s katero se mladostnik lahko poistoveti v obdobju, ko je razpoložljiv za
sprejemanje odločitev.

-

Čreda: vključenost v skupnost: pomembno v obdobju otrokove težnje, da bi
pripadal in bil soudeležen v razvoju družbe.

-

Ena čreda: odgovori na transcedenčno vprašanje, da bo na koncu časov
dopolnitev vseh bitij v Bogu. (Gobbi 2012, 73)

4.3 PRIPRAVLJENO OKOLJE

Da bi lahko odgovorili na otrokove verske potrebe, mu moramo priskrbeti pripravljeno
okolje; kraj, kjer otrok lahko živi svoje versko življenje in spoznava resnice, ki hranijo
njegovega notranjega duha. Tako kot riba ne more živeti zunaj vode, tudi otrok ne more
živeti verskega življenja zunaj ustrezno pripravljenega okolja. Okolje lahko pomaga ali
pa zavira razvoj otrokove osebnosti. Pripravljenemu okolju za versko vzgojo v Katehezi
Dobrega pastirja rečemo atrij, v središču katerega so postavljeni predmeti za mašo. Atrij
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otrokom omogoča, da na podlagi njihovih lastnih interesov svobodno izberejo
dejavnost, česar v cerkvi ne morejo narediti (Gobbi 2012, 12-14). Res je, da pri
koncentraciji otroka pomaga zaprt prostor, kar vključuje tudi svetišča in cerkve, vendar
pa bi moralo biti okolje popolnoma prilagojeno na otroško rabo. Koncentracija pri
otrocih je namreč povezana z njim dostopnimi in otipljivimi stvarmi, zato samo cerkev
ali svetišče samo po sebi ni pripravljeno okolje, kjer bi se otrok lahko versko izražal v
polnosti (Montessori 2008, 239). S. Cavalletti atrij opisuje kot vmesni prostor med
učilnico in cerkvijo, ki spodbuja zbranost misli in tišino in je namenjen delu, ki preide v
pogovor z Bogom (Cavalletti 2008, 50).
Na tak način pripravljeno okolje, kot je atrij, je razkrilo številne prej nepoznane
značilnosti otrokovega obnašanja: »vztrajnost pri delu, poslušnost, red, razvoj miselnih
sposobnosti, tišino, zbranost, spontano vsrkavanje kulture.« (Gobbi 2012, 13)
Tudi pri Katehezi Dobrega pastirja so del pripravljenega okolja ustrezni materiali, ki
nimajo namena voditi k poznavanju nekega pojma, ampak h globokemu srečanju otroka
z Bogom kot konkretno Osebo. Materiali niso zasnovani tako, da bi bil njihov cilj
pomoč za razumevanje, ampak molitev, osebni odnos in rast verskega življenja. Otrok
lahko vajo z določenim materialom, ki mu ga predstavi odrasli, ponavlja, kolikor mu
ustreza, pri tem pa krepi sposobnost velike zbranosti, samodiscipline in tišine. Le v taki
drži lahko ponotranji oznanilo, ki smo mu ga razglasili. Materiali so zasnovani tako, da
ne nagovarjajo le otrokovih čutil, ampak mu omogočijo preseganje tega materiala in
vstop v področje znamenj, v katerih se razodeva presežna resničnost. Delujemo po
načelu osamitve težavnosti, saj se otrok želi in zmore osredotočiti le na bistveno, ki ga
potrebuje, da si nahrani duha (23-26).
Lastnosti materialov in pripravljenega okolja so tudi te, da material objektivno govori
neposredno sam iz sebe, da je prostor lep, osvetljen, skladen, privlačen in vabi otroka k
pozornosti in delu. Prostor in material vsebujeta možnost izpopolnitve v otrokovem
delovanju, v kar vključujemo tudi kontrolo napake. Materiali so prilagojeni otrokom
tako, da otroka pri njegovem delu z njimi ne ovirajo, ampak mu omogočajo, da se lahko
osredotoči na bistveno sporočilo, ki ga lahko z nekim materialom poglobi (26-27).
Otrokom lahko omogočimo poglobljeno kontemplacijo in globoko srečanje s presežnim
preko ustreznih materialov, ki to spodbujajo (Cavalletti 2008, 127-128).
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4.4 VLOGA ODRASLEGA

Kot v montessori pedagogiki tudi v Katehezi Dobrega pastirja velja, da je del
pripravljenega okolja v atriju tudi odrasli z držo znanstvenika, potrpežljivega in
ponižnega opazovalca (Gobbi 2012, 18-19). Tudi glede verske vzgoje velja, da se mora
odrasli v procesu, ko se otrok dotika najglobljih resnic včasih umakniti in Božji besedi
omogočiti, da opravi svoje delo v osebnem odnosu otroka z Bogom (21).
Naloga odraslega je, da pomaga vzpostaviti odnos zaljubljenosti do Boga, česar pa ne
more doseči z intelektualizmom ali moralizmom (Cavalletti 2018, 26). Če odrasli misli,
da mora privabljati otroke h katehezi, se moti, saj jih kateheza privablja sama po sebi
(Cavalletti 2008, 35). Ne želimo doseči, da bi otrok bil popolnoma poslušen odraslemu,
ali pa celo, da bi ga vzgajali v odvisnosti od odraslega. Moramo razumeti, da je prava
svoboda v poslušnosti življenjskemu nagibu, za katerega se pri otroku predpostavlja, da
je pozitiven. Naloga odraslega je bolj v razločevanju, kdaj otrok resnično sledi svojemu
notranjemu pozitivnemu nagibu. Pri tem upoštevamo, da v otroku obstaja notranja
disciplina, ki otroka spontano vodi v samostojnost in red. Zaupati moramo v otrokove
sposobnosti in mu omogočiti, da bo lahko sledil svojim notranjim potrebam in vodniku,
ki ga usmerja (Gobbi 2012, 75-77).
Kateheza je skupnostno obarvana, saj ne gre za verske izkušnje, ki jih doživlja otrok
sam, ampak gre za versko izkušnjo, ki jo doživlja odrasli skupaj z otroki, v kateri
»otroci in odrasli skupaj poslušamo Božjo besedo.« (Gobbi 2012, 21) Pri tem pa ne
smemo prezreti tega, da uvajanje otroka v krščansko življenje ni samo naloga kateheta
ali samo staršev, ampak se mora to dogajati v občestvu s celotno krščansko skupnostjo,
ki mora podpreti in potrditi to, kar katehet otrokom oznanja. (Cavalletti 2008, 53-54)
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5. SLOVENSKI MONTESSORI VRTCI IN ANALIZA
VPRAŠALNIKA
Za praktični del naloge smo izdelali vprašalnik. Z anonimnim vprašalnikom smo želeli
raziskati, kako slovenski montessori vrtci konkretno gledajo na duhovno in religiozno
razsežnost otroka in kako ju vključujejo v svoje delo z otroki. Vprašalnik smo poslali
vsem slovenskim montessori ustanovam in vrtcem, ki vključujejo montessori elemente
v svoj program. Podatke o teh vrtcih smo našli na spletni strani Združenja montessori
Slovenije. Od 24 ustanov, ki smo jim poslali vprašalnik, nam je odgovorilo 9 ustanov.
Eno pošiljanje pa je bilo neuspešno.
Rezultati vprašalnika so prikazani s tabelami in grafikoni, ki smo jih oblikovali po
pregledu odgovorov.
1. vprašanje: »Kolikšno je skupno število otrok v vrtcu?«
T ABELA 8: Š TEVILO OTROK VKLJUČENIH V POSAMEZNO USTANOVO
Vrtec

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Število 21

30

35

103

114

34

14

87

88

otrok

2. vprašanje: »Ali enačite religiozno in duhovno razsežnost otroka?«
G RAFIKON 2: ENAČITEV DUHOVNE IN RELIGIOZNE RAZSEŽNOSTI PRI OTROKU
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3. vprašanje se nanaša na metode dela;
a) Če enačite duhovno in religiozno razsežnost otroka: »Katere metode dela, po vašem
mnenju, spodbujajo duhovno/religiozno razsežnost in omogočajo celostno
osebnostno rast?«
T ABELA 9: S PODBUJANJE DUHOVNE / RELIGIOZNE RAZSEŽNOSTI
1. Kateheza Dobrega pastirja, materiali, ki spodbujajo odnos do Boga
in otroka, molitveni kotiček doma in v vrtcu, prepevanje
krščanskih pesmi
2. Kateheza Dobrega pastirja
3. Kateheza Dobrega pastirja
4. Igra tišine, duhovni kotiček, Kateheza Dobrega pastirja

b) Če ne enačite duhovne in religiozne razsežnosti otroka:
a. »Katere metode dela po vašem mnenju spodbujajo duhovno
razsežnost in po vašem mnenju omogočajo celostno osebnostno
rast?«
T ABELA 10: S PODBUJANJE DUHOVNE RAZSEŽNOSTI
1. Kateheza Dobrega pastirja
2. Kateheza Dobrega pastirja
3. Igra tišine, duhovni kotiček, pogovor, izražanje
čustev, roža ali luč miru.
4. Kozmična vzgoja, čudenje, opazovanje narave
5. Skupinska vaja tišine
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b. Metode dela, ki po vašem mnenju spodbujajo religiozno razsežnost
in omogočajo celostno osebnostno rast?«
T ABELA 11: S PODBUJANJE RELIGIOZNE RAZSEŽNOSTI
1. Kateheza Dobrega pastirja
2. Kateheza Dobrega pastirja
3. Kateheza Dobrega pastirja
4. Individualna in skupinska vaja tišine
5. Kateheza Dobrega pastirja, petje liturgičnih pesmi,
praznovanje cerkvenih praznikov in godov.

4. vprašanje: »Ali vključujete duhovno razsežnost otroka pri njegovi celostni
obravnavi v vašem montessori okolju?«
G RAFIKON 3: VKLJUČEVANJE DUHOVNE RAZSEŽNOSTI V DELO Z OTROKI

a) »Če ne, zakaj ne?« /
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b) »Če da, na kakšne načine konkretno?«
T ABELA 12: VKLJUČEVANJE DUHOVNE RAZSEŽNOSTI V DELO Z OTROKI
1. S Katehezo Dobrega pastirja
2. Umirjenost, tišina, spoštovanje
3. Igra tišine, duhovni kotiček, izražanje čustev,
pogovori, roža miru, skrb zase, za okolje, za naravo
4. Kateheza Dobrega pastirja, molitveni in duhovni
kotiček
5. Spoštovati individualnost, slediti otroku, opazovati

5. vprašanje: »Ali vključujete religiozno razsežnost otroka pri njegovi celostni
obravnavi v vašem montessori okolju?«
G RAFIKON 4: VKLJUČEVANJE RELIGIOZNE RAZSEŽNOSTI V DELO Z OTROKI

a) »Če ne, zakaj ne?«
T ABELA 13: RAZLOGI ZA NE -VKLJUČEVANJE RELIGIOZNE RAZSEŽNOSTI V DELO Z
OTROKI

1. Verovanja so izbira družine.
2. Na duhovni razvoj otroka gledamo širše, ne enačimo duhovnega razvoja z
religioznim, imamo vključene otroke staršev z različnimi pogledi na
religioznost.
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b) »Če da, na kakšne načine konkretno?«
T ABELA 14: VKLJUČEVANJE RELIGIOZNE RAZSEŽNOSTI V DELO Z OTROKI
1.

S Katehezo Dobrega pastirja (6
odgovorov)

2. S Katehezo Dobrega pastirja, s
petjem pesmi, s praznovanjem
verskih praznikov

5.1.1 UGOTOVITVE OB REZULTATIH VPRAŠALNIKA
Vsi slovenski vrtci, ki delajo po metodi montessori in so odgovorili na vprašalnik,
upoštevajo in v svoje delo z otroki vključujejo različne metode dela, s katerimi
spodbujajo duhovno razsežnost pri otrocih. Več razhajanj je bilo opaziti pri upoštevanju
religiozne razsežnosti pri otrocih. Navedeni razlog za to je bil, da negovanje religiozne
razsežnosti otrok pripada družini, v katero je otrok rojen.
Vsem vrtcem, ki sem jim poslala vprašalnik, sem podarila tudi knjižico kot PDF
priponko z idejami, kako negovati otrokovega duha čudenja, spoštovanja in ljubezni z
različnimi vajami, ki sem jih odbrala iz knjige Aline D. Wolf: Nurturing the Spirit in
non-sectarian classrooms. Na koncu knjižice sem dodala še kratko razpravo o nekaterih
vidikih na religiozno razsežnost otroka, ki jih je izpostavila avtorica. To prilagam tudi
na koncu diplomske naloge, saj se mi zdi ta razsežnost ena bistvenih za kvalitetno delo
z otroki v montessori pedagogiki.
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SKLEP: NAŠ CILJ JE MIR

Maria Montessori je leta 1949 v knjigi Education and Peace zapisala, da moramo
razvijati duhovno življenje človeka. Šele potem lahko pričakujemo, da si bo človeštvo
prizadevalo za mir. Naš trud za mir ne more obstati sam po sebi, ampak mora biti nujno
zakoreninjen v duhovnosti. Mir lahko nastopi le, če so človeška srca prežeta s
spoštovanjem do Zemlje, narave, drugih ljudi in če so zmožna preseči osebni dobiček,
da bi lahko delovala v obče dobro (Wolf 2014, 109-110).
M. Montessori otrokom v svojem razredu ni nikoli ukazala, naj bodo tiho ali
nepremični. Otroci so se lahko svobodno premikali po razredu in skoraj vedno je bilo
med njimi slišati zaposlen, brneč pogovor. Vendar pa je celotno okolje izražalo
spoštovanje do otroka, učitelja, materialov in dela. Takšna tla, kjer se goji sodelovanje
namesto tekmovanja, so plodna za izobrazbo za mir. Na mestu je vprašanje: »Če je
takšna spokojnost v razredu že prisotna, zakaj sploh potrebujemo še dodatno izobrazbo
za mir?« Odgovor leži v tem, da okolje samo po sebi ne da otrokom veščin za
ustvarjanje miru. Teh veščin se moramo naučiti, jih osvojiti, prav tako, kot se moramo
naučiti branja ali matematike. Če želimo, da jih otroci pridobijo in jih bodo zmožni
uporabiti tako, da bodo z njimi obrodili sad miru, pa mora biti učitelj najprej sam
notranje prežet z mirom (111).
V svetu, ki svojo glavo obrača stran od vrednot kot so tišina, čudenje, preprostost, mir,
sočutje in skrb za Zemljo, je še toliko bolj potrebno, da ta čut intenzivno gojimo pri
otrocih. Pri tem se moramo zavedati, da je delo z montessori materiali le pot oz. način,
ki nam lahko pomaga pri uresničevanju teh ciljev, ne pa tudi konec in cilj sam. Ko
pogledamo otroka, moramo videti, da je to bodoči moški ali ženska, za katerega želimo,
da bo, ne glede na to, kakšno pot si bo izbral v življenju, sposoben poslušati svoje
notranje, duhovno vodstvo, ki smo ga spodbujali v njegovem otroštvu. Globoko v sebi
se bo zmožen zavedati, da je življenje veliko več kot to, kar lahko občuti s svojimi čuti.
Želimo, da bi čutil globoko spoštovanje do Zemlje in živih bitij, da bo lahko verjel, da
je življenje napolnjeno s smislom in bo zato optimističen glede prihodnosti. Želimo, da
ima pogum, da izrazi svoja notranja prepričanja, ter moč, da jim sledi, da bo zmožen
preseči lastne interese zato, da bi lahko naredili velik korak za dobro vsega človeštva.
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Naš cilj je, da bi gojil mir v svojem srcu in si bo lahko prizadeval za mir v svojih
odnosih in za mir na svetu (167-169). Pri tem opažamo, da krščansko poslanstvo ni v
nasprotju s cilji, ki si jih zadaja montessori pedagogika. Tudi Jezus sam nam je zapustil
enako misijo (Jn 20, 19-23), zato lahko trdimo, da religiozna vzgoja podpira montessori
pedagogiko v uresničevanju njunega skupnega cilja. Otroci v sebi nosijo toliko skritih
potencialov in obljub za lepšo prihodnost, da lahko rečemo, da so prav oni tisti, ki so
nosilci upanja za človeštvo. (THE GROSSE POINTE ACADEMY b.l.)
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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE

Avtorica se v diplomskem delu dotakne pogledov na otroka znotraj montessori
pedagogike in njegove religiozne ter duhovne razsežnosti, ki sta del otrokove narave. Po
kratkem pregledu psihologov vzgoje ugotavlja, do kakšnih spoznanj o otroku so prišli
različni posamezniki. Najbolj se posveti pedagogiki montessori in pogledu na otroka,
njegov razvoj, temeljne potrebe in pristope znotraj nje. Ugotavlja, ali je potreba po
duhovnosti ena od otrokovih temeljnih potreb. Posveti se religiozni razsežnosti otroka
in znotraj nje Katehezi Dobrega pastirja, ki vključuje religiozno razsežnost otroka po
načelih in metodah montessori pedagogike. Glavne ugotovitve diplomskega dela so, da
je otrok aktiven člen pri svojem razvoju, s primerno pripravljenim okoljem pa mu
omogočimo njegov optimalen in normalen razvoj. Če želimo vedeti, kaj otrok potrebuje
za svoj razvoj, ga moramo opazovati. Otrok sam je tisti, ki nam razodeva, kaj potrebuje
pri svojem težkem, skrivnostnem in pomembnem delu: ustvarjanju človeka. Eni najbolj
temeljnih otrokovih potreb sta želja po duhovnosti in religioznosti. Ob celostnem
pogledu na otroka in njegove potrebe nam otrok razodeva svoje neskončne potenciale,
ki jih nosi v sebi za uresničitev svojega kozmičnega poslanstva, in prispeva k rasti
celotne človeške rase po poti ljubezni in miru na svetu.

KLJUČNE BESEDE: otrok, montessori pedagogika, psihologi vzgoje, duhovnost,
religioznost, mir.
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SUMMARY AND KEY WORDS
In this diploma thesis, the author discusses the ways how Montessori Pedagogy sees
children and their religious and spiritual dimensions which are a part of their nature.
Giving a brief overview of the educational psychologists, she observes their discoveries
about children. She dedicates the most attention to the Montessori Pedagogy and its
approaches, as well as its view on children, their development and basic needs. She
discusses whether the need for spirituality represents one of the basic child’s needs. She
accentuates the child’s religious dimension and the Catechesis of the Good Shepherd
which includes the religious dimension of a child according to the principles and
methods of the Montessori Pedagogy. The main findings of the diploma thesis are that
children represent an active role of their own development and that a suitable
environment enables their optimal and normal development. In case we want to
determine which needs must be fulfilled for the child’s development, we must observe
the child because the child itself will reveal what exactly it needs for its difficult,
mysterious and important task: the creation of a person. Two of the most fundamental
children’s needs are the needs for spirituality and religiousness. Alongside the
comprehensive view over children and their needs, a child reveals its limitless potentials
for the realization of its cosmic mission and contribution to the development of the
whole human race on the path of love and peace on the Earth.

KEYWORDS: child, Montessori Pedagogy, educational psychologists, spirituality,
religiousness, peace.
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PRILOGE

Nekaj zbranih idej za krepitev duhovnosti pri
delu z otroki iz knjige Nurturing the Spirit in nonsectarian classrooms
1. KAJ JE TO DUHOVNOST IN ZAKAJ JO NEGOVATI?

Za Mario Montessori je bila duhovna obnova človeka in napredovanje celotnega človeštva
bistvena naloga. V knjigi Duhovni razvoj otroka Sofia Cavalletti zapiše, da smo kot montessori
pedagogi v nasprotovanju sami s sabo, če ne potešimo otrokove žeje po transcedenci, ki je
njegova najbolj bistvena potreba. Zapiše celo, da je to nasilje nad otrokovo naravo, če jo
prikrajšamo za njen polni duhovni razcvet. Aline Wolf je na podlagi vseh izjav o duhovnosti, ki
jih je proučevala skozi leta, izluščila 4 glavne iztočnice in trditve o duhovnosti:
1.
2.
3.
4.

Duhovnost nas kliče k spoštovanju vsega stvarstva in k želji, da bi z njim živeli v harmoniji.
Duhovnost vključuje odprtost k resničnosti, ki presega naša senzorična občutja in umske
zmožnosti. Vabi nas k mističnem preskoku naših človeških mej.
Duhovnost goji globoko ponižnost v človeških bitjih. Vabi nas h kontemplaciji nerazložljivih
vprašanj.
Duhovnost skrivnostno vključuje vse bivanje v enost. To pomeni, da je vsako dejanje sebičnosti,
nasilja do narave v resnici sovražno dejanje proti nam samim. Duhovnost vabi k najvišjim
človeškim vrednotam, kot so ljubezen, skrb, velikodušnost, odgovornost za lastna dejanja,
odpuščanje, sočutje, odprtost do drugega. Duhovnost bo raje razdala, kot zadržala zase, raje bo
sodelovala kot tekmovala, raje bo izbrala mir kot nasilje.

Antropolog Paul Byres je zapisal, da duhovno pomeni religiozno, saj so religije v veliki večini
primerov konkretni odgovori na človekova duhovna vprašanja. Duhovnost je glavna vrlina
zapisana v človeško naravo, prakticiranje določene religije pa je pot, ki jo mnogi ljudje izberejo,
da bi dali konkreten glas svoji duhovnosti. Mnoge vojne, ki so se zgodile na račun tega niso
nastale zaradi razlik v duhovnosti, ampak zaradi razlik v religiji. Kot montessori pedagogi ne bi
smeli sodelovati v sporu med duhovnostjo in religijo. Čas je, da razmislimo, kako bomo
odgovorili, ko nas otrok vpraša: »Kdo je naredil svet?« ali pa »Kam bo šla moja babica, ko
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umre?« Kot montessori pedagogom nam ni potrebno priti v razred z odgovori na skrivnostna
vprašanja življenja. Nam ni potrebno pripadati nobeni specifični religiji, čas pa je, da se resno
podamo na lastno pot duhovnosti, da bomo lahko pomagali gojiti občutljivega duha, ki je skrit
čisto v vsakemu otroku, ki nam je bil zaupan v skrb. Aline D. Wolf pove, da je naša naloga
lažja, če se zavedamo, da nam ni potrebno otrok napolniti z duhovnostjo, ampak da moramo
duhovnost v otroku le ščititi pred teptanjem in negovati njeno naravno rast.

2. NEGOVANJE UČITELJEVEGA DUHA
Maria Montessori je svojo metodo zasnovala na resni in poglobljeni pripravi učitelja na njegovo
delo z otroki. Predlagala je celo, da bi vsak učitelj moral imeti vodnika oziroma mentorja, ki bi
mu pomagal pri samorefleksiji. Šele v poglobljeni samorefleksiji lahko resnično začutimo, kdo
v resnici smo, ali pa da smo že kot otroci globoko vedeli, kdo se je resnično zanimal za nas in
kdo ne. S temi novimi spoznanji o otroku lahko v sedanjosti gledamo otroke, ki jih imamo v
pred seboj. Za učitelja ne velja, da mora nujno pripadati organizirani religiji, ampak da mora
priti do spoznanja, da obstaja nekaj več od življenja, ki ga zaznavamo s svojimi čuti. Zavedati se
mora, da obstaja veliko vidikov življenja, ki jih ne razumemo, četudi se jih še tako trudimo
raziskati. Posledično ljudje, ki živijo v takem ponižnem zavedanju, vedno postanejo ponižni,
rahločutni, pridobijo čut za odgovornost in globoko spoštovanje do narave in vseh ljudi.
A. D. Wolf na straneh 42-49 poda mnoge konkretne vaje za krepitev učiteljevega duha pri delu
z otroki.

3. SPODBUJANJE ČUDENJA PRI OTROKU
Čudenje otroka je kot krhka sadika, za katero moramo skrbeti, da se ne bo nikoli posušila in ne
bo nikoli poteptana. S skrbnim negovanjem otroškega čudenja bo zrasla roža globokega
spoštovanja do narave, ki lahko ohranja otrokovega duha živega. Konkretno se čudenje v otroku
neguje z priložnostjo, da lahko v miru opazuje zapleteno delovanje narave. Takšno opazovanje
je resnično duhovno dejanje. Ta priložnost je danes v modernem svetu za otroke zelo otežena.
Visoke stavbe in pločniki so namreč zamenjali gozdove in polja. Ribe v mrkih, onesnaženih
rekah niso več vidne; dim in mestne luči zakrivajo sijaj nočnega neba.
Če je negovanje sposobnosti čudenja v otroku naša prioriteta, mu mora biti zunanjost učilnice
vedno dostopna, ne glede na to, kako majhna je. Ne potrebujemo veliko prostora za opazovanje
tega, kako se premikajo oblaki. Vse, kar za to potrebujejo je čist prostor, kamor se lahko otroci
uležejo in gledajo. Otroci naj najprej uživajo v svojih prvih stikih z oblaki. Kasneje se lahko z
njimi pogovorimo o tem, da nam oblaki pošiljajo dež, ki steče v potoke, reke, zalive in oceane.
Nekaj vode iz njih izhlapi in se dvigne nazaj v nebo, kjer se spet tvori v oblake. Tako si bodo
lažje predstavljali čudovit naravni cikel vode, ki jo nujno potrebujemo za preživetje.

4. NEKAJ IDEJ ZA KREPITEV DUHA PRI OTROCIH V RELIGIOZNO
NEOPREDELJENEM OKOLJU
Duhovnosti se ne da gojiti, če otrokom ni omogočena tišina, zato je to prvi pogoj in glavno
pripravljeno okolje, ki otrokom omogoči, da vstopijo v svet čudenja, spoštovanja, občutka, da
obstaja nekaj več kot to, kar vsakodnevno zaznavajo s svojimi čutili, in pa seveda stik s samim
sabo in svojimi mislimi. Lahko določimo sobo, omaro, vrt ali pa le kotiček v hiši, ki bo
rezerviran samo za našega duha in za tišino.
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V nadaljevanju bom na kratko naštela in opisala le nekaj različnih idej iz omenjene knjige, kako
lahko na različne načine negujemo v otroku duha spoštovanja in ljubezni do sebe, drugih in
okolja ter čudenje nad presežnim, ki ga doživlja v svojem življenju.

1. Skupinska vaja tišine
Začetek vaje učitelj napove z znamenjem, ki je otrokom že vnaprej znano. Primer tega bi lahko
bila velika karta na kateri piše beseda »tišina. Ko otrok zazna znamenje za tišino, preneha z
delom, ostane v tišini in se trudi, da se ne premika. Ko se tišina razleze po celem razredu, otroci
lahko zaznajo prej neslišne zvoke, kot sta na primer tiktakanje ure ali šumenje hladilnika. Po
nekaj minutah popolne tišine začne učitelj klicati imena otrok (enega po enega) s skoraj
neslišnim glasom. Ko otrok zasliši svoje ime, počasi vstane in se začne čimbolj neslišno
premikati proti mestu, kjer stoji učitelj. Ko so vsi otroci poklicani, se karta spusti in otroci se
vrnejo nazaj k svojemu delu. Vaja tišine ne sme biti nikoli uporabljena kot sredstvo, da bi
pomirili otroke, ko so glasni.

2. Individualna vaja tišine
Dobra vaja je tudi individualna vaja tišine, ki se lahko v razredih izvaja bolj pogosto kot
skupinska. Ta različica vaje tišine otroku omogoča spoznanje, da lahko izbere tišino in
negibnost kadarkoli v svojem dnevu. Vaja je težja kot skupinska, saj ostali otroci, medtem ko
posameznik izvaja individualno vajo tišine, še naprej delajo svoje običajne aktivnosti. Za
izvajanje potrebujemo posebno majhno preprogo, ki naj bo manjša od ostalih preprog v razredu,
košarico, v kateri je kartica z besedo »tišina«, ter 3-minutno peščeno uro. Medtem ko čas teče,
otrok ostaja negibno v tišini. Ostali otroci so naprošeni, da otroka, ki si je izbral tišino, v tem
času ne motijo tako, da bi govorili z njim, se zaletavali vanj ali ga motili na kakšne druge
neposredne načine.

3. Kartice za posnemanje drže
Na vsaki kartici je fotografija ali pa ilustracija otroka, ki stoji ali kleči v drži, ki izraža
spoštljivost in skrb. Joan priskrbi tudi pomene gest, ki so namenjene učiteljem v pomoč, da se
lahko o kakšni od drž pogovori z otrokom.
Nekaj primerov:
-

Otrok stoji z rokami prekrižanimi pred zapestjem: simbol ljubezni
Stoji z rokami, ki jih drži tako, kot da bi zibal dojenčka: skrb
Stoji z eno roko iztegnjeno, kot da bi nekaj držal: dajanje
Stoji z rokami oblikovanimi v skledico: prejemanje
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Sestavni del tega materiala naj bo 1-minutna peščena ura in majhen podstavek ali predpražnik.
Otrok se sezuje, stopi na podstavek, nastavi peščeno uro in v tišini negibno vztraja v pozi
prikazani na sličici. Po eni minuti zamenja kartico in držo. Otroku je v izziv zaznati vse
podrobne detajle neke poze in jo v tišini imitirati, kar se da enako kot je prikazana na sličici.

4. Tihi kotiček
Tihi kotiček lahko zasnujemo tako, da vključuje velik akvarij, pred njim
pa mizico s stolom. Otrok po želji sede in gleda ribe, gleda drevesa skozi
okno, preučuje lepo rastlino ali pa opazuje kakšen predmet na mizi (na
primer lepo školjko). Otrok v tihem kotičku ne sme govoriti, ta je
namenjen opazovanju in občudovanju čudežev narave.

5. Senzorični tihi kotiček
Tihi kotiček lahko zasnujemo na tak način, da otrok sedi na preprogi
obrnjen proti delu stene, ki je snežno bele barve. Takšno ozadje omogoča, da pridejo do izraza
senzorični predmeti, ki jih otroku ponudimo na preprogi. Preden postavimo določene predmete
v Tihi kotiček, jih predstavimo v skupinskih aktivnostih (npr. na črti).
Vzorec novega življenja (kot na primer stekleni metulj ali majhen keramičen ptiček) lahko
položimo v gnezdo ali posebno škatlico. V ozadju lahko vrtimo nežno glasbo, medtem ko po en
otrok na enkrat vzame predmet in z njim hodi po črti ter ga spoštljivo in počasi nosi, medtem pa
ostali otroci ostajajo na črti v tišini in opazujejo dogajanje. Ko zašepetamo »stop«, se otrok
ustavi in tiho poda predmet otroku, ki sedi pred njim. Ko je nekaj otrok držalo ta predstavljeni
predmet (»Novo življenje«), se predmet v pričo otrok postavi v Tihi kotiček. Nekaj simbolov
novega življenja, ki so predlagani v knjigi so čebula in krompir (otroci lahko razmišljajo o
čudežu kalitve novega življenja), pravo ptičje gnezdo (ki je bilo nekoč skrbno pripravljeno, da
se v njem izležejo jajca), zbirka mladih rastlin, knjiga s čudovitimi slikami pomladi ali knjiga s
slikami dojenčkov.

6. Japonski skalni vrt
Pred predstavitvijo te vaje se najprej pogovorimo o vrtovih, njihovem namenu in si ogledamo
slike skalnih vrtov na Japonskem. Otroci slišijo, da Japonci obiskujejo te vrtove v tišini in ob
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tem ne uporabljajo skal za plezanje, tako kot to počnemo v naši deželi. Pogled na skale in pesek
jih vabi k spokojnosti.

7. Tihi kotiček zunaj učilnice
Čudovita ideja je, da z otroki pripravimo pol-osamljen kotiček zunaj učilnice kamor postavimo
klopco, veliko ravno toliko, da na njej lahko udobno sedi le en otrok naenkrat in občuduje
naravo. V les lahko izrežemo znamenje, ki bo označevalo, da je ta prostor na poseben način
odbran. Lahko napišemo na primer: »Tihi kotiček«. Če je izbrani prostor del vrta, lahko
postavimo tablo z napisom »Tihi vrt«.

8. Opazovanje oblakov
Organizacija za povečanje pozornosti nebu, »For Spacious Sky«, predlaga naslednjo aktivnost
za otroke. Otroke peljimo v sobo brez oken (npr. kakšen hodnik) in jih vprašajmo: »Koliko vas
je danes videlo nebo?« Verjetno bodo vsi dvignili roke. Potem dajmo otrokom papir in barvice
in jih povabimo, da narišemo kako izgleda nebo danes. Ali je belo, svetlo sivo, črno, bledomodre barve, svetlo-modre barve? Ali je brez oblakov, z nekaj oblaki ali veliko oblaki? Sije
sonce? Se vidi luna? Potem jih peljimo ven, da lahko dejansko opazujejo današnje nebo. Po
vrnitvi v razred jih še enkrat naprosimo, naj narišejo novo risbo neba, ki so ga ravnokar videli.
Razlike v teh dveh risbah jim bodo pomagale razumeti, kako lahko vidijo nekaj, kar jim je
dostopno vsak dan, ampak tega ne opazujejo s potrebno pozornostjo.

9. Opazovanje sprememb
Za prepoznavanje spreminjanja letnih časov Betsy svetuje, da se z vrvjo označi majhno območje
na šolskem dvorišču, kjer nekaj raste. Otroke lahko enkrat mesečno povabimo, da si gremo
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ogledat ta označen del narave, da lahko vidijo, kako se sčasoma spreminja. Lahko naredimo
slike sprememb in jih periodično razporedimo.

10. Opazovanje ptic
Dragoceno je, če učitelji na dvorišču zasadijo jagodičasto grmovje, ki bo privlačilo ptice. Za
zimski čas lahko nastavimo ptičjo hišico na mesto, ki se bo videla skozi okna učilnice. Sama
predlaga hišico iz stekla, ki se jo lahko s priseski pritrdi na zunanjo stran okna. To omogoča
otroku, da lahko čisto od blizu opazuje ptice, ne da bi le-te otrokovo opazovanje zmotilo.

11. Hvaležnost (na primer za drevesa)
Trenutek, ko smo z otroki na kraju z drevesi je čudovita priložnost, da jim spregovorimo o vlogi
dreves za naš planet. To kar slišijo, morajo prej doživeti z lastno izkušnjo. Po trenutkih tišine jih
lahko povabimo, da izgovorijo, katere darove, ki so jim jih dala drevesa, poznajo ali jih
uporabljajo (guma, radirka, pluta, smola, javorjev sirup, les za gradnjo in gorenje itd.). Lahko
se ob zelo starem drevesu zamislimo, da je to drevo stalo že, ko je bil naš pradedek še majhen
otrok.

12. Pozornost na cikličnost v naravi
Otroci so lahko pozorni tudi na mesečne cikle Lune, dnevne cikle z izmenjavanjem dneva in
noči (ker se Zemlja vrti okoli svoje osi), cikel življenja rastline, ki je najprej majhno seme
posajeno v zemljo, vzklije, raste, zacveti, umre in da seme za novo življenje. Otrok, ki bo
razumel, na kako čudovit način narava deluje v ciklih, bo najverjetneje videl sebe in svoje
življenje kot del te cikličnosti, zato mu niti smrt ne bo tako tuja, saj bo videl, kako življenje
nastane in se konča zato, da se lahko novo življenje spet začne.
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13. Rastline

V knjigi je predlagan majhen eksperiment, ki bi poglobil otrokov čut za čudovito moč narave,
da lahko iz majhnega semena zraste rastlina. V 3 ali 4 lončke naj otroci posadijo nekaj drugega
kot seme rastline (na primer kovanec ali gumb), v ostale pa semena različnih rastlin. Sličice
predmetov in semen nalepimo na lonček. Za vse lončke skrbimo enako - redno jih zalivajmo in
jih postavimo na s soncem obsijano mesto. Ob opazovanju dogajanja se lahko z otroki
pogovarjamo o rezultatih našega poizkusa.
V drugem poskusu posadimo semena v 2 lončka, napolnjena s suho zemljo. Enega položimo na
s soncem obsijano mesto in ga nič ne zalivajmo, drugega pa na temno mesto (v omaro ali
predalnik) in ga redno zalivajmo. V razredu imejmo še lonček s semenom, za katerega ustrezno
skrbimo in za katerega bo zaradi ugodnih pogojev zrastla rastlina. Rezultati bodo pokazali
potrebnost svetlobe in vlage, ki ju narava priskrbi, da omogoči uspešno rast. Če bo otrok vedel,
kaj rastline in živali potrebujejo, se bo v njem lahko prebudilo čudenje nad skrivnostmi, ki nas
obdajajo, bo lahko razvil čut za odgovornost do okolja in globoko spoštovanje do ljudi in
narave.

14. Metulji
Naslednji zanimiv cikel življenja, ki ga otroci lahko opazujejo, je metamorfoza iz gosenice v
metulja. Mary Truesdale je omogočila otrokom, da so ta proces videli v razredu. Njeni učenci so
hranili gosenice in videli, kako hitro zrastejo in postanejo debele. Potem so splezale na vrh
škatle in okoli sebe zgradile zapredek. Otroci so bili presunjeni, kako lepi metulji so nastali iz
bub čez nekaj tednov. Taki trenutki so idealni, da se dotaknemo skrivnostnega področja smrti.
»Kaj se je dogajalo z gosenico, ko je bila v zapredku? Je umrla? Od kod je prišel metulj? Je bil
metulj del gosenice, ki ga nismo mogli prej videti?«

15. Slika planeta Zemlja
Verjetno veliko bolj kot teorija in diskusije prikažejo lepoto
našega planeta čudovite fotografije Zemlje iz vesolja. Šele ko je
človek zapustil svoj planet (leta 1960) in se ozrl nanj z daljave, je
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lahko začel ceniti unikaten, a negotov položaj Zemlje v solarnem sistemu. Nacionalne meje, ki
so jih postavile številne vojne in ki se zdijo tako zelo politično pomembne, niso vidne iz teh
fotografij.
Fotografije Zemlje iz vesolja kažejo, da Zemlja s svojo veličastno modro in zeleno barvo
razglaša Solarnemu sistemu: »Tukaj imamo življenje!« Če se kaj drastičnega zgodi planetu
Zemlja, ni nobene druge sfere v Solarnem sistemu, ki bi lahko ponudila življenje, kakršnega
poznamo na Zemlji.
16. Škatla s črvi
Judy Grove je zasnovala škatlo s črvi kot projekt za kompostiranje znotraj razreda. Vse ostanke
sadja in zelenjave so učenci spravili v posebno škatlo. Ta je bila zasnovana po navodilih iz
knjige Worms Eat My Garbage. Otroci na dno škatle razgrnejo 4 kg časopisnega papirja. Potem
dajo zdrobljen papir v velik plastičen koš za smeti in dodajo toliko vode, da omogočijo zadostno
količino vlage (vlaga v telesu črvov je 75%). V škatlo položijo okoli 1 kg črvov. Vanjo naredijo
luknjo, da lahko otroci odlagajo grozdne pečke, jabolčne obgrizke, pomarančne lupine,
bananine lupine itd. Otroci se na tak način vsakodnevno srečujejo s črvi. Razveselijo se, ko
zagledajo majhne črve in presenečeni so, ko vidijo, kaj črvi najraje jedo – kumaro. Spomladi
pospravijo kompost iz škatle s črvi z uporabo luči, ki povzroči, da se črvi hitro in povsem
umaknejo iz škatle. Na tak način lahko gnojilo vzamejo iz škatle ne da bi morali črve umikati z
rokami. Kompost potem uporabijo za svoj vrt ali rastline v razredu.

17. Koliko časa se razkrajajo smeti?
Judy Grove je zasnovala zanimiv poskus, s katerim je otrokom pokazala posledice odlaganja
smeti Zemlji namesto, da bi se reciklirale. Uporabila je veliko stekleno kocko, ki je bila do
polovice napolnjena z zemljo. V zabojnik so otroci odlagali različne predmete kot na primer
majhno papirnato brisačo, koščke plastične in papirnate škatle za jajca, vata itd. Popisali so vse
predmete in datume in potem zabojnik opazovali nekaj mesecev ter občasno dodajali vodo, da
bi stimulirali dež. Opazili so lahko, kateri predmeti so začeli razpadati in kateri ne.
Kot variacijo Montessori časovnega zgodovinskega traku, je Judy naredila časovni trak, ki
prikazuje, kako se različne stvari razkrajajo v roku 450 let, če jih odvržemo na Zemljo. Primeri:
bombažna krpa 1-5 mesecev, vrv 3-14 mesecev, volnena nogavica 1 leto, bambusova palica 1-3
leta, pobarvana lesena tabla 13 let, pločevinka 100 let, aluminjasta pločevinka 200-500 let,
plastenka 450 let, steklenica nedoločeno.

viii

18. Grditev ljubezni do samega sebe
Joanne Alex uporabi »Čarobno škatlo«, s katero krepi otrokovo pozornost do svoje lastne
vrednosti. Ko so otroci zbrani v krogu, jim pove, da ko bodo odprli pokrov in pogledali v škatlo,
bo vsak od njih zagledal zelo dragoceno osebo. Vsak otrok sam odpre škatlo, medtem pa drugi
otroci ne smejo istočasno gledati vanjo. Kar vsak vidi, je skrivnost, ki je ne sme nikomur
povedati. Znotraj škatle je seveda ogledalo, ki vsakemu otroku sporoči, da je pomemben.

19. »Nekdo manjka«
Da bi poudarila pomembnost vsakega posameznika v razredni skupnosti, je Joan Gilbert
zasnovala aktivnost, ki vabi otroka, da poveže individualno fotografijo vsakega posameznika v
razredu (vključno z učitelji) z imenom na kartici). Eden od otrok razporedi v krog vse
fotografije razen ene in v krogu pusti prostor za manjkajočo fotografijo. Potem ta otrok pove:
»Nekdo manjka v naši skupnosti. Kdo je to?«. Drug otrok mora poimenovati manjkajočega
otroka in nato njegovo fotografijo vstaviti v krog na manjkajoči prostor. Igra se nadaljuje tako,
da si otroci pokrijejo oči, en otrok pa odstrani iz kroga eno izmed slik. Vaja kaže, da je
prisotnost vsakega pomembna in celo nujna, da je naša skupnost dopolnjena popolno. Krog je
čudovit simbol skupnosti. Nima začetka ali konca, niti sprednje ali zadnje vrste. Položaj
vsakega otroka je enak in vsaka oseba v krogu je enako pomembna. Krog simbolizira
združenost.

20. Roža miru
Lahko uporabimo umetno rožo (ali pa imamo za to posebej odbrano vazo v kateri menjavamo
prave rože) kot miroljubni simbol pri reševanju enostavnih konfliktov. Na začetku leta v
skupinski dejavnosti predstavimo ta poseben način za reševanje težav. Dva otroka, ki se javita,
se pretvarjata, da imata težavo in da sta na tem, da bi se celo stepla. Eden od njiju (ali pa 3.
otrok, ki igra mediatorja) vzame rožo miru. Medtem, ko drži rožo, eden od vpletenih otrok
pove, kaj se je zgodilo in kako se ob tem počuti (npr.: »Bil sem zelo jezen, ko si mi vzel košček
moje sestavljanke.«). Ob tem ne sme uporabljati imen in nasilnih izrazov (kot na primer: »Ne
maram te.«). Za izražanje čustev so najbolj primerni »Jaz stavki« (npr.: »Jaz sem se počutil
žalostno, ker se nisi želel igrati z menoj.«). Ko se otroci naučijo te procedure, postane reševanje
konfliktov proces, v katerega učitelj ni več vključen samoumevno. Ko otrok zaprosi učitelja, da
bi bil sodnik v nesoglasju, mora biti njegov prvi odgovor: »Misliš, da potrebuješ rožo miru in
to, da se drug drugemu iskreno izrazita o tej zadevi?«

ix

21. Žoge s čustvi
Zanimiv način za soočanje otrok z lastnimi čustvi sta zasnovali Debbie Wolf in Elaine Bosse.
Njun program se imenuje »Peace-Abilities«. Mehke žoge, primerne za podajanje so označene
vsaka s svojim čustvom in predstavljajo na konkreten način prikazano abstraktno čustvo. Otrok
tako ujame »prestrašen, jezen, razočaran, tečen, hudoben, neprijazen, žalosten, miren,
osamljen, vesel, trmast, osramočen, trapast, itd.« Žoge uporabimo, da otrokom pokažemo, kako
lahko naredijo izbiro, kaj bodo naredili s svojimi čustvi. Tako enostavno je kot izbira žoge, ki jo
ujamejo. Otroka vprašamo: »Kaj lahko narediš z žogo, ki jo držiš?« Otroci dajo različne
odgovore: »Jo vržem, skrijem, delim, z njo udarim nekoga, jo spakiram za s seboj, pozabim
nanjo, se igram z njo, jo dam stran do jutri ali pa jo vržem stran.« Na vse to lahko odgovorimo:
»Enako je z našimi čustvi. Vedno lahko izberemo, kaj bomo storili z našimi čustvi.« Otroci niso
odgovorni za čustva, ki jih imajo, so pa odgovorni za to, kaj bodo naredili z njimi. Ko bodo
spoznali, da lahko svobodno izberejo miroljuben odgovor na svoja čustva, lahko začutijo nov
pogled na lastno samokontrolo: »Nimam izbire, če nekdo vrže jezo name, tako kot mi lahko vrže
žogo, imam pa izbiro, ali bom v svojem odgovoru na to postal jezen ali ne.«

22. Učenje o krivicah
Krivice bodo vedno rušile mir na svetu. Knjiga Teaching Peace na zanimiv način predstavi
različne tipe krivic. Na jasen način pokaže kako 20% ljudi na svetu upravlja z 80% vseh dobrin.
To bi lahko predstavili v razredu z 20 učenci in 20 svinčniki. Večina otrok bi reklo, da bi vsak
otrok moral dobiti en svinčnik. Vendar, če bi se svinčniki delili na podlagi delitve na svetu, bi 4
otroci prejeli 16 svinčnikov, 16 otrok pa bi si moralo razdeliti 4 svinčnike. Krivica postane še
bolj očitna, če učiteljica povabi otroke k tekmovanju v pisanju. Otroci brez svinčnikov bi
mogoče lahko postali agresivni in si poskušali pridobiti nekaj dodatnih svinčnikov od ostalih 4
otrok. Še en konkreten primer svetovnih razmer je, da ogromen procent ljudi živi na majhnem
procentu kopnega. Za prikaz tega lahko uporabimo razred kot svetovno zemljo, učenci pa so
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sorazmerno razdeljeni glede na karto poseljenosti prebivalstva. Najbolj natrpana in obremenjena
skupina bo predstavljala južno Azijo, v kateri živi 50% svetovnega prebivalstva na 16%
svetovne zemlje.

23. Razstavljena znana dela
Razstavljena dela najbolj znanih umetnin otrokom omogoča, da absorbirajo detajle dragocene
kulturne dediščine. Otroci seveda ne zmorejo razumeti simbolike teh slik, vendar lahko na njih
vidijo lepoto, ki je ne vidijo na običajnih slikah. Likovna umetnost je bila za otroke od vedno
nekaj, česar se ne smejo dotikati, kar pa jih prikrajša za njihov naravni način učenja. Ko otrok
pride v stik z resnično pravo umetnostjo, je to zanj veliko globlja izkušnja, kot če bi zrl v
prisrčno komercialno sliko. V likovni umetnosti se srečajo z izraženim duhom umetnika, ki jo je
naslikal.

5. SPOŠTOVATI VPRAŠANJA O BOGU IN DRUGA RELIGIOZNA
VPRAŠANJA
Mnogi učitelji se počutijo nelagodno ob vprašanjih, na katere naletijo spontano s strani otrok,
kot so: »Kje živi Bog? Kaj se zgodi ko umremo? Zakaj je Bog pustil, da je ati umrl v prometni
nesreči? Kdo je naredil svet?« Če niti sami ne vemo odgovora na vsa ta vprašanja, lahko
namesto besed, s katerimi se bomo izognili odgovoru (»Mislim, da bi to moral vprašati svoje
starše.« ali pa: »Se bova o tem pogovorila kdaj drugič.«), za začetek preprosto rečemo: »To pa
je zelo dobro vprašanje.«, ali pa: »Tudi sam se pogosto spraševal o tem.«
Ko se pojavi vprašanje o Bogu, mora imeti učitelj pred seboj to, da ta otrok lahko prihaja iz
ateističnega, agnostičnega ali kakšnega religioznega ozadja. Naš odgovor nikakor ne sme
odražati kakršnegakoli prepričevanja, ampak le globoko spoštovanje.

5.1 Primeri:
Šestletnik je na črti na glas povedal: »Moja mama mi je povedala, da me je Jezus odrešil, zato
lahko grem v Nebesa.« Primeren odgovor učitelja, ki ne izraža pritrditve ali zanikanja, bi lahko
bil: »Zelo sem vesel, da si to delil z nami.«
Na vprašanje, ali je Bog ustvaril svet, bi lahko odgovorili kaj takega: »Nekateri ljudje mislijo,
da je Bog ustvaril svet, nekateri ljudje pa ne. To je vprašanje, na katerega se ljudje trudijo
odgovoriti že tisoče let. Veseli me, da tudi ti razmišljaš o tem.«
Robert Coles se spominja pogovora z 9-letnim Tommy-jem, ki je želel narisati Boga. Tommy
ga je vprašal: »Ali ni velika skrivnost to, kako Bog zgleda.« Coles je odvrnil: »Mislim da je.«
Tommy ga je vprašal: »Misliš, da izgleda kot mi?« Coles mu odgovori: »Ne vem.« Tommy
pove: »Mislim da ne. Mogoče izgleda povsem drugače.« Coles ga vpraša: »Kako?« Tommy
pove: »Kot nekaj, kar sploh ne obstaja tukaj.« Ker je profesor Coles priznal, da ne ve kako
izgleda Bog, je ustvaril priložnost, da je otrok sam iz sebe izvabil tako globoko misel.
Na drugi strani pa imamo dilemo. Učitelj z globoko religiozno zavednostjo in vero v Boga se bo
znašel v dilemi, ko se bo v religiozno neopredeljenem razredu pojavilo vprašanje kot je: »Ali
Bog obstaja?« Zaveda se namreč, da ne more poučevati svoje vere v religiozno neopredeljenem
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razredu, hkrati pa morda čuti, da odgovor ve. Kakšen odgovor bi bil na tem mestu primeren, da
ne bi ogrozil njegove osebne integritete? Zelo iskren odgovor bi lahko bil v smislu: »Nikoli še
nisem videl Boga, ampak verjamem, da Bog obstaja. Mnogi ljudje verjamejo, da Bog obstaja, in
mnogi drugi ne verjamejo tega. To je veliko vprašanje za vsakega od nas, o katerem lahko vsi
razmišljamo.«

6. PRAVILNO RAZUMETI NEKATERA RELIGIOZNA VPRAŠANJA
Ko smo soočeni z globokim vprašanjem s strani zelo majhnega otroka, je včasih dobro, da
stopimo korak nazaj in se vprašamo: »Kaj v resnici ta otrok sprašuje?« Jean Grasso Fitzpatrick
pravi, da ko triletnik po tem, ko je poslušal Noetovo zgodbo vpraša: »Zakaj je Bog naredil
poplavo?«, verjetno ne želi abstraktnega soočenja z vprašanjem zla, ampak išče zgolj
pomiritev, da njegov dom in to, kar pozna (mami, ati, njegove dragocene igrače itd.), ne bo
poplavljeno. Otroci, ki vidijo poplave in podobne katastrofe na televiziji so namreč preplavljeni
s strahom, da bi tudi oni postali žrtev takšne katastrofe. Učitelj lahko poišče takšne strahove v
nenavadnih vprašanjih zelo majhnih otrok in nanje da tolažilni odgovor v smislu: »Mi ne živimo
v bližini reke, zato ni možno, da bi naši domovi lahko bili tako poplavljeni.« Če pa se gre za
območje, ki je pogosto poplavljeno, pa lahko rečemo v smislu: »Ne boj se, da bi bil poškodovan
v poplavi. Pred poplavo vedno dobimo jasna opozorila, tako da imamo lahko dosti časa, da si
poiščemo varno zavetje.«
»Zakaj je dedek umrl?«, je primer vprašanja, ko otrok sprašuje o smrti nekoga drugega zaradi
strahu, da bo tudi on sam umrl. Naš odgovor na vprašanje o smrti mora biti vedno letom
primeren in kar se da pomirjajoč. Ta odgovor pa mora biti tudi iskren. Če otrok vpraša: »Ali
bom tudi jaz umrl?«, ni niti iskreno niti mu ne bo nič pomagalo, če bi mu rekli: »Seveda ne.« in
ob tem mislili »Ne še sedaj.« Veliko težji in mnogo bolj iskren odgovor je: »Vsi bomo nekoč
morali umreti, ampak večina ljudi umre, ko so že zelo stari in so živeli dolgo življenje.«
Včasih pa je dovolj enostavno le vrniti vprašanje nazaj. Pogosto se ob stiku z globokimi
vprašanji sprašujemo, kako odgovoriti na tak način, da bomo negovali otrokovega duha. Pogost
način je ta, da postavimo takšno vprašanje nazaj, ki spodbudi otroka, da še malo razmišlja o
njem. Če otrok vpraša: »Kje je Bog?«, mu lahko odgovorimo: »O tem vprašanju lahko vsak od
nas razmišlja. Kje ti misliš, da je Bog?«

7. DISKUSIJA O RELIGIJSKI VZGOJI
Kljub prirojeni duhovnosti v vsakem otroku, ki jo lahko gojimo z aktivnostmi predstavljenimi v
tej knjigI, pa je še vedno veliko ljudi, ki so mnenja, da duhovnost ni dovolj. Ti ljudje so
prepričani, da poln razcvet duhovnosti otrok lahko doživi samo, če verjame v vrhovno bitje, in
če je duhovnost izražena v obliki določenega religijskega verovanja.
Sofia Cavalletti je verjela, da je bila najvišja točka vsega prizadevanja Marie Montessori, ko je
otrokom pomagala, da so spoznali Boga. Dejala je, da če želimo otroka prikrajšati za
religioznost, je to podobno, kot če bi govorili jezik, ne da bi uporabili organ jezika. Če želimo
govoriti o Bogu, moramo uporabiti jezik, in jezik, s katerim govorimo o Bogu, je dejansko
izražena religija. (S.C.: The Religious Potencial of the Child, p.27).
Spet drugi vzgojitelji so prepričani, da otrokom ne sme biti izročena nobena religija, dokler
otrok še ne zna rokovati z bistvenimi vprašanji ali ne vpraša za odgovore, ki jih religije
ponujajo. Sanford Jones pa verjame, da ni modro čakati na takšna otrokova vprašanja, ampak da
morajo biti otroci varno vzgajani v določeni religijski tradiciji. Dejal je, da težko razume starše,
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ki za svojega otroka pravijo, da zanj želijo, da bo odrasel v svobodomiselno osebo in da bodo
počakali, da bo dovolj star, da se bo sam odločil, v kaj bo verjel. Na področju jezika ali pa
matematike pa otroku ne bi prepustili takšne izbire.
Nekaj generacij nazaj so bili otroci skoraj avtomatično vzgojeni v določeni religiji znotraj svojih
družin, danes pa veliko staršev okleva pri tem, da bi otrokom podali specifično religijo. Starši,
ki oklevajo, da bi otroku omogočili živeti v konkretni religiji, so bili največkrat sami prizadeti
na tem področju. Imeli so občutek, da so jim prali možgane, da so jih vodili v smer, da bi
razmišljali, kot da so nekaj več kot drugi, da je bilo to, kar so se naučili v nedeljski šoli,
nepomembno in prežeto s strahom in krivdo. Čutili so, da so bili religijski voditelji preveč
avtoritarni in dogmatični itd. Zaradi čustvene vpletenosti ti starši morda niso zmožni nekritično
pogledati na to, kaj religija pomeni za majhnega otroka. Religija lahko otroku prinese občutek
za lastno identiteto, pripadnost skupnosti, ki praznuje velike prehode v njegovem življenju (npr.
krst, prehodi v odraslost, poroka, pokop itd.). Religija lahko otroku ponudi občutek varnosti, ki
mu bo zelo v pomoč sredi napetosti in nasilja v sodobni družbi. Otrok bo lahko čutil zaščito ob
zavedanju, da ga Bog ljubi ali pa da ima angela varuha, ki ga varuje na vsakem njegovem
koraku. Otrok lahko v religiji najde tolažbo, ko je soočen z resnimi pretresi v svojem življenju,
kot so na primer nesreča, resna bolezen, smrt ali odhod ljubljene osebe. Religija jim mogoče
pomaga vzdržati ali jim dati odgovore v težkih časih. Religija spodbuja tudi zavedanje o
lastnem dobrem in lastni vrednosti zaradi zavedanja, da smo ustvarjeni kot podoba Boga
(Teaching Your Children About God). Religija podpira starše pri eni njihovih najdragocenejših
nalog – vzgojiti otroke, da bodo postali dobri ljudje.
Starši, ki se odločijo, da želijo podati svojim otrokom določeno vero znotraj religije, se
največkrat odločijo, da mu jo bodo podali doma, ali pa da ga bodo vozili v cerkev, tempelj,
mošejo itd. Starši, ki vključijo otroka v institucionalno religijsko izobraževanje, imajo pravico,
da vztrajajo, da je tam izobraževanje primerno otrokovemu razvoju in zrelosti. Če religijska
vzgoja otroku ni primerno prilagojena, ga lahko v njegovem občutljivem razvojnem obdobju
duhovno oškoduje. Maria Montessori je zapisala, da je učiti majhnega otroka o zlu podobno, kot
če bi ga učili o nečem, česar ni zmožen razumeti, oziroma se s tem poistovetiti in da lahko
neprimerno učenje poškoduje njegovo dušo (The discovery of the Child). Majhni otroci morajo
neprestano vedeti, da so ljubljeni, pravi Carol Dittberner. Slišati morajo, da so ljubljeni s strani
svojih staršev in Boga. Razglasitev Boga otrokom se mora glasiti preroško: »Veselite se! Ne
bojte se! Bog je blizu!«
V šolah pridruženih h krščanstvu se otroci lahko poistovetijo z idejo ljubezni in veselja. Z
gojenjem skrivnostne povezanosti med Bogom in otrokom je Sofia Cavalletti s svojo Katehezo
Dobrega pastirja prinesla montessori principe in tehnike v religijsko izobrazbo otrok. Njen
program je razdeljen na podlagi starostnih skupin 3-6, 6-9 in 9-12 let. Vanj je vključila
senzorično učenje, primerne materiale in predmete iz katolišče tradicije in otrokom primerne
velikosti (npr. ambon, tabernakelj itd.). Kateheza Dobrega pastirja je bila zasnovana, da bi
poučevala krščanstvo, vendar pa bi njene ideje in tehnike bile primerne tudi za druge religije, ki
vključujejo svete zgodbe in ritualne objekte. Kateheza Dobrega pastirja je primer zelo
primernega programa za otroke, zato je Aline D. Wolf prosila Chaterine Maresco, da ga
podrobneje predstavi.

8. SKLEPNA MISEL
V svetu, ki svojo glavo obrača stran od vrednot, kot so tišina, čudenje, preprostost, mir, sočutje
in skrb za Zemljo, je še toliko bolj potrebno, da ta čut intenzivno gojimo v otrocih. Aline D.
Wolf ne želi spodkopavati dela z montessori materiali, saj delo z rokami spodbuja kompleksne
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koncepte v otrokovem umu, utrjuje njegovo sposobnost koncentracije, spodbuja neodvisnost in
mu omogoča, da sledi lastnim interesom. Vendar pa se moramo zavedati, da so materiali način,
ne pa glavna stvar, zato ne smejo biti prva prioriteta. Ko pogledamo otroka, moramo videti, da
je to bodoči moški ali ženska, za katerega želimo, da bo, ne glede na to, kakšno pot si bo izbral
v življenju, sposoben poslušati svoje notranje duhovno vodstvo, ki smo ga spodbujali v
njegovem otroštvu. Globoko v sebi se bo zmožen zavedati, da je življenje veliko več kot to, kar
lahko občuti s svojimi čuti. Želimo, da bi čutil globoko spoštovanje do Zemlje in živih bitij in
da bo lahko verjel, da je življenje napolnjeno s smislom in bo optimističen glede prihodnosti.
Želimo, da ima pogum, da izrazi svoja notranja prepričanja in moč, da jim sledi. Želimo, da bo
zmožen preseči lastne interese zato, da bi lahko naredili velik korak za dobro vsega človeštva.
Naš cilj je, da bi gojil mir v svojem srcu in da si bo lahko prizadeval za mir v svojih odnosih in
za mir na svetu.

Tu je predstavljenih le nekaj idej, vabim pa vas, da si knjigo preberete tudi sami in v njej
najdete, kar iščete sami. 😊
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