
1: Respekt for barnet

2: Sinnets autonome læring

3: Følsomme perioder

4: Det forberedte miljø

5: Selvlæring

Maria Montessoris 5
prinsipper 

MARIA MONTESSORI
En pioner med teorier som fremdeles implementeres over hele verden

Mai 2020

Maria Montessori blir født 31. august 1870 i provinsbyen

Chiaravalle i Italia. Da hun vokser opp, har Italia konservative

verdier om kvinners roller. Fra ung alder bryter hun konsekvent

ut av disse kjønnsbegrensningene. Etter at familien flytter til

Roma da hun er 14 år, går hun på kurs ved et teknisk institutt for

gutter, der hun videreutvikler sine matematiske evner og sin

interesse for vitenskap – særlig biologi.

 

Selv om faren er motstander av dette, har hun morens støtte. Så

hun fortsetter utdanningen og blir uteksaminert med stor

utmerkelse fra den medisinske skolen ved Universitetet i Roma i

1896. Dermed blir Maria Montessori den første kvinnelige legen i

Italia.

Italias første kvinnelige lege
BRYTER BARRIERER ALLEREDE SOM UNG



Maria Montessoris suksess med utviklingshemmede

barn gjør at hun vil teste undervisningsmetodene på

"normale" barn. I 1907 gir den italienske regjeringen

henne den muligheten. Hun blir satt til ansvar for

60 elever fra slummen, i alderen fra 1 til 6 år.

Skolen, kalt Casa dei Bambini, gjør det mulig for

henne å skape det "forberedte læringsmiljøet" hun

mener at bidrar til at barn føler læring og kreativ

utforskning. Lærere blir oppfordret til å tre et skritt

tilbake og "følge barnet" – la barnets naturlige

interesser ta ledelsen. Hennes skrifter tjener videre

til å spre ideologien over hele Europa og USA.

 

I 1925 har mer enn 1000 Montessoriskoler åpnet i

Amerika. Da andre verdenskrig begynner, blir hun

tvunget til å flykte til India, der hun utvikler et

program kalt Education for Peace. Arbeidet hennes

med programmet gjør at hun får to nominasjoner til

Nobels fredspris.

 

Maria Montessori dør 6. mai 1952 i Noordwijk aan

Zee, Nederland.

Som lege velger hun pediatri og psykiatri som sine

spesialiteter. Mens hun underviser på medisinsk

skole, behandler hun fattige og arbeiderklassebarn

som benytter seg av gratisklinikkene der. I løpet

av den tiden observerer hun at egen intelligens er

til stede hos alle barn uavhengig av

sosioøkonomisk bakgrunn.

 

Maria Montessori blir direktør for Ortofrenisk

skole for utviklingshemmede barn i 1900. Der

forsker hun på barns utvikling og utdanning. Hun

leser blant annet studiene fra de franske legene

Jean-Marc-Gaspard Itard og Édouard Séguin, som  

eksperimenterte med funksjonshemmede barns

evner. Hun begynner å konseptualisere sin egen

metode for å anvende deres pedagogiske teorier,

som hun tester gjennom praktisk vitenskapelig

observasjon av studenter ved den Ortofreniske

skolen. Hun synes forbedringen i studentenes

utvikling blir bemerkelsesverdig. 

 

Hun sprer forskningsresultatene sine i taler over

hele Europa, og bruker også sin plattform til å

støtte kvinners og barns rettigheter.

Forsker på barns utvikling
KONSEPTUALISERER EGEN METODE

"No social problem is as universal as the

oppression of the child"


