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Μηα Μνληεζζνξηαλή Οηθνινγία1
Gaelan Gilbert & Megan Gilbert
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθε ην βηβιίν L‘Evolution creatrice (Γεκηνπξγηθή
Δμέιημε) ηνπ Henri-Louis Bergson (1907), κηα ηξηαληαεμάρξνλε γπλαίθα κε ην φλνκα Μαξία
Μνληεζζφξη άλνημε ην πξψην Casa dei Bambini (Παηδηθφ πίηη) ζηε θησρή ζπλνηθία αλ
Λνξέληδν ηεο Ρψκε. εγθαηληάδνληαο απηφ πνπ επξφθεηην λα γίλεη κηα επαλάζηαζε ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ.
Αληηζηεθφκελνη ζηνλ πεηξαζκφ λα επαλαιάβνπκε ηνπο ελδηαθέξνληεο παξαιιειηζκνχο πνπ
έθαλε ε Olive Wheeler κεηαμχ ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο ηεο Μνληεζζφξη θαη ηεο ζθέςεο ηνπ
Μπεξγθζφλ, κπνξνχκε σζηφζν λα ζεκεηψζνπκε φηη θαη νη δχν ζηνραζηέο αληαπνθξίλνληαλ κε
αμηνζεκείσην ηξφπν ζηελ θιεξνλνκηά ηνπ Ηκκάλνπει Καλη, ηδηαίηεξα ζε δεηήκαηα
θαηλνκέλσλ, θξίζεο θαη ρξφλνπ. Σα γξαπηά ηνπ Μπεξγθζφλ, θπζηθά, παξακέλνπλ κηα θξηηηθή
παξέκβαζε ζηε ζεηηθηζηηθή θηινζνθία ηνπ ηέινπο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, πξνηείλνληαο κε
ηνλ δηθφ ηνπο βηηαιηζηηθφ2 ηξφπν κηα επηζηξνθή ζηελ πιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζπκπιεξσκαηηθή
ζηελ θπξίαξρε θιεξνλνκηά ηνπ Υνχξζει.
Σν έξγν ηεο Μνληεζζφξη είλαη επίζεο κηα παξέκβαζε, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηα άθακπηα
Βηθηνξηαλά κνληέια δηδαζθαιίαο κε κηα λέα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα
ππεξάζπηζε ηεο πξσηετθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ γηα κάζεζε θαη εγθαηέζηεζε έηζη κε ηνλ
δηθφ ηεο ηξφπν κηα νηνλεί Υνπζεξιηθή «επηζηξνθή ζηα πιηθά». Ζ κέζνδνο ηεο Μνληεζζφξη
ζπάληα εληάζζεηαη ζε κηα ηέηνηα θηινζνθηθή ζεψξεζε θαη ε δηθή καο πξνζπάζεηα ζε απηφ ην
θείκελν κπνξεί λα εθιεθζεί σο κηα ρεηξνλνκία γηα ηελ απν-εμνηθείσζε κηαο θηινζνθίαο πνπ
ζήκεξα έρεη κεηαζρεκαηηζηεί ζε κηα δεκνθηιή πξνζέγγηζε ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε.
Γηα κηα αίζζεζε ηεο δεκνηηθφηεηάο ηεο Μνληεζζνξηαλήο παηδαγσγηθήο ζθεθηείηε φηη ζηηο 31
Απγνχζηνπ 2012, ε Google ηίκεζε ηα γελέζιηα ηεο Μαξίαο Μνληεζζφξη αληηθαζηζηψληαο θάζε
έλα απφ ηα γξάκκαηα ηεο «google» πάλσ απφ ην πιαίζην αλαδήηεζεο κε έλα Μνληεζνξηαλφ
δηδαθηηθφ πιηθφ (Δηθ. 1).

1

Ο φξνο «νηθνινγία» ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξφλ άξζξν σο έλαο κεηαθνξηθφο φξνο πνπ πξνζνκνηάδεη ην καζεζηαθφ
πεξηβάιινλ κε έλα νηθνζχζηεκα φπνπ εθεί ζπληειείηαη κηα ζχλζεηε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ησλ
θεηκέλσλ, ησλ κέζσλ θαη ηνπ ρψξνπ.
2
Βηηαιηζκφο ή Εσηηθνθξαηία, φξνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε «vita», είλαη κηα θηινζνθηθή ζεσξία ηεο
Φπζηνινγίαο, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε κηαο δσηηθήο δχλακεο, ηεο vis vitalis, ε νπνία δεκηνπξγεί φιεο ηηο
δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ.
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Εηθ 1. Ζ νζφλε ηεο ―google‖ γξακκέλε κε Μνληεζζνξηαλά δηδαθηηθά πιηθά

Χζηφζν, γηα πνιινχο, ε Μνληεζζνξηαλή εθπαίδεπζε είλαη γλσζηή απιψο σο «απηή ε παξάμελε
πξαθηηθή κέζνδνο» θαη γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ηα θπζηθά αληηθείκελα θαη νη ζρέζεηο ηνπο
βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο ζθέςεο ηεο Μνληεζζφξη, ην «hands-on» είλαη πξαγκαηηθά ε ρξπζή
αιήζεηα ηεο Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο. Αιιά ε πνιππινθφηεηα θαη ην βάζνο ηεο
παηδαγσγηθήο θηινζνθίαο ηεο Μνληεζζφξη δελ δηθαηψλεηαη φζν ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο
ηάμεο πνπ δηθαηνινγεί κηα ηέηνηα δηαηχπσζε παξακέλεη αλεμεξεχλεηε. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα ζεκαζίαο ηεο Μνληεζζνξηαλήο κεζφδνπ είλαη
επνκέλσο έλα επίθαηξν έξγν3.
ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ
Σν 1896, έληεθα ρξφληα πξηλ απφ ηα εγθαίληα ηνπ πξψηνπ Παηδηθνχ πηηηνχ, ε Μνληεζζφξη είρε
απνθνηηήζεη απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Ρψκεο σο ε πξψηε γπλαίθα δηδάθησξ ηαηξηθήο ζηελ
Ηηαιία. Μεηά απφ κηα δεθαεηία πνπ εξγαδφηαλ κε απηηζηηθά παηδηά, ν Signor Talamo ηνπ Istituto
Romano di Beni Stabili (ηνπ Ρσκατθνχ Ηλζηηηνχηνπ «Καιψλ Κηηξίσλ») ηεο δήηεζε λα επηβιέπεη
έλα ηκήκα εγθαηαιειεηκκέλσλ θαηνηθηψλ, θπξίσο γηα λα εκπνδίζεη ηα παηδηά ηεο πεξηνρήο λα
δηαπξάηηνπλ πξάμεηο κηθξν-βαλδαιηζκνχ (Standing 1984). Αλ θαη νξηζκέλνη απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηεο ζεψξεζαλ φηη ηα ρξφληα εθπαίδεπζεο ηεο Μνληεζζφξη ζηελ ηαηξηθή θαη ζηελ
ςπρνινγία ζα αμηνπνηνχληαλ θαιχηεξα ζηελ έξεπλα, απηή άδξαμε ηελ πξνζθνξά σο επθαηξία γηα
λα δνθηκάζεη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ είρε βξεη σθέιηκεο γηα απηηζηηθά παηδηά θαη ζηα
θησρά παηδηά πνπ δελ είραλ θαζεκεξηλή θξνληίδα. (Kramer 1988).
Ζ Μνληεζζφξη ζρεδίαζε ην Casa dei Bambini γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή θάζε
παηδηνχ ζηνλ παξάμελν θαη πεξίπινθν θφζκν ζηνλ νπνίν είρε ξηρηεί κεηά ηε γέλλεζε ηνπ.
χκθσλα κε ηα ιφγηα ηεο, «ην «Σπίηη ηνπ Παηδηνύ» είλαη ην πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεηαη ζην
παηδί ώζηε λα ηνπ δνζεί ε επθαηξία λα αλαπηύμεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ» (Montessori 2007, 9). Σν
λα απνθαινχκε ην Casa πεξηβάιινλ γηα παηδηά δελ είλαη απιψο κεηαθνξηθφ, αθνχ ην Casa
πεξηιακβάλεη κηα εληειψο κνλαδηθή ζεηξά παηδαγσγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη πξαθηηθψλ: «[ην]
ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ εμνπιηζκνύ απηώλ ησλ ζπηηηώλ είλαη όηη είλαη πξνζαξκνζκέλα γηα
3

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο θχξηα πεγή ηεο αλάιπζεο καο ην πξνζσπηθφ ζεκεησκαηάξην ηεο Μνληεζζφξη, έρνληαο
φκσο πιήξε επίγλσζε ησλ δηαθφξσλ επεθηάζεσλ ηεο ζεσξίαο ηεο ζηα κεηαγελέζηεξα έξγα ηεο.
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παηδηά θαη όρη γηα ελήιηθεο. Πεξηέρνπλ όρη κόλν δηδαθηηθά πιηθά εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηελ
πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, αιιά θαη έλαλ πιήξε εμνπιηζκό γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
κηθξνζθνπηθήο νηθνγέλεηαο» (Montessori 2007, 10).
Θα αλαθεξζνχκε παξαθάησ ζε απηφ ην δηαδξαζηηθφ δίθηπν αληηθεηκέλσλ πνπ εληάζζνληαη ζην
«πεξηβάιινλ» ηεο ηάμεο σο κηα νηθνινγία, έλα αλνηρηφ θαη ελδνγελψο ππνθηλνχκελν ζχζηεκα,
ηνπ νπνίνπ ηα ζπζηαηηθά ιεηηνπξγνχλ εληφο θαλνληζηηθψλ, αιιά εμαηξεηηθά επέιηθησλ
παξακέηξσλ, κε ζηφρν λα πξνθαιέζνπλ ηελ αλάδεημε εθθνιαπηφκελσλ ηθαλνηήησλ θαη
δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, δνπιεχνληαο κε ηνλ ζπφξν ησλ πξαγκάησλ, αο ην πνχκε έηζη,
θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ αιιειεμάξηεζε αλζξψπσλ θαη κε, ε Μνληεζζνξηαλή πξνζρνιηθή
εθπαίδεπζε δελ ζηνρεχεη λα δηαδψζεη νχηε ηελ εξγαιεηαθή ινγηθή, νχηε ηελ αθεξεκέλε
επαλάιεςε πιεξνθνξηψλ, αιιά κάιινλ ηε βειηίσζε ησλ αηζζήζεσλ ηνπ κηθξνχ παηδηνχ γηα κηα
δσή αλαθάιπςεο θαη ππεπζπλφηεηαο ζε έλαλ θνηλφ θφζκν πιηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Δλψ ε θηινζνθία ηεο Μνληεζζφξη δελ πξνυπνζέηεη φηη ε χιε είλαη αδξαλήο ή αθφκε θαη
νπζηαζηηθά αλίθαλε γηα ηελ αλάδπζε αηζζήζεσλ, ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε, αλαδπφκελε,
αίζζεζε ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηεο: ην παηδί. Γλψξηδε πνιχ θαιά φηη ηα πξνβιήκαηα
πνπ καζηίδνπλ ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ζηελ Ηηαιία θαη αιινχ ζην ηέινο ηνπ αηψλα ηεο
πξνέξρνληαλ ζπρλά απφ ηελ παξαγλψξηζε απφ ηνπο ελήιηθεο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εκπεηξία ησλ
παηδηψλ δελ απνηειεί ηίπνηα ιηγφηεξν απφ κηα άγλσζηε θαηλνκελνινγία (Bogost 2012): «Τη είλαη
λα εηπσζεί ηόηε γηα ην παηδί; Τη γίλεηαη κε απηόλ ηνλ κεηαλάζηε πνπ έξρεηαη ζε έλαλ λέν θόζκν θαη
πνπ, όζν αδύλακνο θη αλ είλαη θαη πξνηνύ αλαπηπρζεί πιήξσο ν νξγαληζκόο ηνπ, πξέπεη ζε
ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα λα πξνζαξκνζηεί ζε έλαλ θόζκν ηόζν πεξίπινθν;» (Montessori 2007,
7).
Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ θφζκνπ, σζηφζν, αλ θαη ζπρλά απνπξνζαλαηνιίδεη, δελ ρξεηάδεηαη λα
είλαη αξλεηηθή ή απεηιεηηθή. Μάιινλ, γηα ηελ Μνληεζζφξη ε ζπλάζξνηζε αληηθεηκέλσλ θαη
γεγνλφησλ πνπ ζπλζέηνπλ έλαλ δεδνκέλν «θφζκν» είλαη κπζηεξησδψο άζθνπε γηα ηε δηεχξπλζε
ησλ γλψζεψλ καο, πξνζθαιψληαο, θαιψληαο θαη δειεάδνληάο καο ζε απηφλ ηνλ θφζκν.
Πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη λα θαιιηεξγείηαη ε επίγλσζε απηήο ηεο δσξεάο ζηελ νληνινγηθή
ηαπεηλνθξνζχλε καο, ην πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ρξεζηκεχεη σο κηθξνγξαθία ηνπ
επξχηεξνπ πιηθνχ θφζκνπ, κηα νηθνινγία ζε κηθξνγξαθία, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη θαη
εμεξεπλάηαη πην εχθνια απφ κηθξφηεξα ζψκαηα κε λέεο αλαπηπζζφκελεο ηθαλφηεηεο, εηδηθά απφ
ηα παηδηά απφ 3 έσο 6 εηψλ.
Α. ΜΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ: ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΕΧΖ
Πξνθεηκέλνπ λα εμνπιίζεη ην πίηη ησλ Παηδηψλ γηα κηα αηζζεηεξηαθή αγσγή, ε Μνληεζζφξη
ζρεδίαζε κνλαδηθά θαη αλζεθηηθά θαηαζθεπαζκέλα ζπζηήκαηα αληηθεηκέλσλ γλσζηά σο
«αηζζεηεξηαθά πιηθά». Απηά ηα πιηθά απνηεινχλ κηα ζεηξά κε ζεκαληηθή πνηθηιία, γηα ηα νπνία
ην ζεκεησκαηάξην ηνπ 1914 ηεο Μνληεζζφξη καο παξέρεη έλαλ πξψην θαη ζε θακία πεξίπησζε
εμαληιεηηθφ θαηάινγν:

8

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηελ αγσγή ησλ αηζζήζεσλ απνηειείηαη απφ:
α) Σξεηο ζεηξέο έλζεησλ.
β) Σξεηο ζεηξέο ζηεξεψλ κε δηαβαζκηζκέλα κεγέζε, πνπ πεξηιακβάλνπλ:
1) Ρνδ θχβνπο [ηψξα γλσζηνί σο Ρνδ Πχξγνο (Δηθ. 2).

2) Καθέ πξίζκαηα [ηψξα γλσζηά σο Καθέ ζθάια].
3) Ράβδνπο: i) ζε πξάζηλν ρξψκα [ηψξα θφθθηλεο (Δηθ. 3).
ii) ρξσκαηηζκέλεο ελαιιάμ κε θφθθηλν θαη κπιε ρξψκα.

γ) Γηάθνξα [κπιε] γεσκεηξηθά ζηεξεά (πξίζκα, ππξακίδα, ζθαίξα, θχιηλδξνο, θψλνο θ.ιπ.).
(Δηθ. 4)
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δ) Οξζνγψληνπο δίζθνπο κε ηξαρηέο θαη ιείεο επηθάλεηεο [πνπ ηψξα αλαθέξνληαη σο ηακπιέηεο
αθήο].
ε) Μηα ζπιινγή απφ δηάθνξα είδε [πθάζκαηα].
ζη) Μηθξέο μχιηλεο ηακπιέηεο δηαθνξεηηθνχ .
δ) Γχν θνπηηά, ην θαζέλα απφ ηα νπνία πεξηέρεη εμήληα ηέζζεξεο έγρξσκεο ηακπιέηεο (ηψξα
κφλν έλα θνπηί κε 63 ηακπιέηεο (Δηθ. 5).

ε) Μηα ζπξηαξηέξα πνπ πεξηέρεη επίπεδα έλζεηα [πνπ ηψξα αλαθέξεηαη σο Δξκάξην Γεσκεηξηθψλ
ρεκάησλ].
ζ) Σξεηο ζεηξέο θαξηψλ ζηηο νπνίεο είλαη θνιιεκέλεο γεσκεηξηθέο κνξθέο θνκκέλεο ζε ραξηφλη
η) Μηα ζπιινγή απφ θπιηλδξηθά θιεηζηά θνπηηά [γλσζηνί πιένλ σο Κχιηλδξνη ήρνπ].
θ) Μηα δηπιή ζεηξά απφ κνπζηθέο θακπάλεο, μχιηλεο ζαλίδεο ζηηο νπνίεο είλαη δσγξαθηζκέλεο νη
γξακκέο ηνπ πεληαγξάκκνπ θαη κηθξνί μχιηλνη δίζθνη γηα ηηο λφηεο. (Montessori 2007, 18–19)
Μέζα ζε απηφ ην επξχ θάζκα εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ, πξνθχπηνπλ ζσξεπηηθά επηά αξρέο απφ
ηελ ελαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ κε ηα πιηθά απηά θαη ηνλ «ρεηξηζκφ» ησλ πιηθψλ: απνηχπσζε
αθαηξέζεσλ ζε πιηθή κνξθή, απνκφλσζε ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνζδηνξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ,
νξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ,
νλνκαηνπνίεζε, έκκεζε πξνεηνηκαζία (γηα ελαζρφιεζε κε
πεξηζζφηεξα πξνεγκέλα πιηθά θαη έλλνηεο) θαη γελίθεπζε.
Πξψηα απ 'φια, ηα πιηθά έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ελλνηνινγηθήο ζθέςεο ζε
ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, φπσο απηή δηακεζνιαβείηαη απφ ην αλζξψπηλν ρέξη. πσο ιέεη ε
Μνληεζζφξη «[ην] ρέξη θαη ν εγθέθαινο δξνπλ από θνηλνύ θάλνληαο κηα λνεηηθή ζύλδεζε κεηαμύ
κηαο αθεξεκέλεο ηδέαο θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξάζηαζήο ηεο» (Montessori 2007, 36). Ζ
πιηθνπνίεζε ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο δελ ηζρχεη κφλν γηα πξν-γισζζηθέο ή καζεκαηηθέο
πξαθηηθέο, αιιά είλαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Αθξηβψο
φπσο ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά πξνζθέξνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία ρσξηθήο κνξθνινγίαο, έηζη
θαη ηα γξάκκαηα κε γπαιφραξην θαζηζηνχλ ηε ιεμηινγηθή κνξθνινγία δηαζέζηκε ζην άγγηγκα
ηνπ ρεξηνχ θαη κε ηε ζπλερή πξαθηηθή ηεο γξαθήο ζπλδέεηαη ε αθεξεκέλε δηαλνεηηθή έθθξαζε
θαη ε πξνθνξηθή πξνθνξά ηνπ ιφγνπ κε νξαηέο θαη απηηθέο κνξθέο
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Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηζζεηεξηαθψλ πιηθψλ είλαη
φηη ν έιεγρνο ηνπ ζθάικαηνο βξίζθεηαη ζην ίδην ην πιηθφ. Απηφο είλαη έλαο άιινο ηξφπνο λα
πνχκε, φηη ε επξχηεηα ηεο χιεο, ηφζν ζηε ρξήζε φζν θαη ζηελ θαηάρξεζε ηεο, είλαη απηφ πνπ
ηελ θαζηζηά ελεξγή ζηε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο ηνπ παηδηνχ κε έλα δεδνκέλν αληηθείκελν ή έλα
ζχλνιν αληηθεηκέλσλ.
Οη ηδηφηεηεο θαη νη δπλαηφηεηεο ελφο δεδνκέλνπ αηζζεηεξηαθνχ πιηθνχ πξέπεη λα
αλαγλσξίδνληαη, λα βηψλνληαη θαη λα γίλνληαη ζεβαζηέο, ελψ ε παξάβιεςε νπνηαζδήπνηε
ηδηφηεηαο ελφο πιηθνχ νδεγεί ζε «αθαηάιιειε ελαζρφιεζε» κε ην πιηθφ. Αιιά ζα πξέπεη λα
ηνληζηεί ακέζσο, φηη ην ειεχζεξν παηρλίδη θαη ε δνθηκή ησλ ηδηνηήησλ ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ
είλαη εγγελήο ζηελ παηδαγσγηθή νηθνινγία ηεο Μνληεζζφξη. Τπάξρεη πάληα αξθεηφο ρψξνο γηα
ηελ «πξαθηηθή» αλαθάιπςε» ηδηνηήησλ ελφο δηδαθηηθνχ πιηθνχ κέζσ δνθηκήο θαη ιάζνπο. Ζ
Μνληεζζφξη ην πεξηγξάθεη απηφ κε αλαθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ελφο παηδηνχ κε ηνπο
θπιίλδξνπο (Δηθ. 6): «Τν παηδί δελ κπνξεί λα κελ δεη ην ιάζνο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε κνξθή. Είλαη
κπεξδεκέλν, ην κπαινπδάθη ηνπ αληηκεησπίδεη έλα πξόβιεκα πνπ ην ελδηαθέξεη έληνλα.
Πξνεγνπκέλσο όινη νη θύιηλδξνη ηνπνζεηνύληαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, ηώξα ππάξρεη έλαο θύιηλδξνο
πνπ δελ ρσξάεη ζε κηα ζέζε. Τν κηθξό παηδί ζηακαηάεη, ζπλνθξπώλεηαη θαη βπζίδεηαη ζε ζθέςεηο.
Αξρίδεη λα πηάλεη ηηο ιαβέο ησλ θπιίλδξσλ θαη δηαπηζηώλεη όηη θάπνηνη θύιηλδξνη έρνπλ πνιύ ρώξν
γύξσ ηνπο. Σθέθηεηαη όηη ίζσο δελ είλαη ζηε ζέζε ηνπο θαη πξνζπαζεί λα ηα ηνπνζεηήζεη ζσζηά.
Επαλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία μαλά θαη μαλά θαη ηειηθά ηα θαηαθέξλεη. Τόηε είλαη πνπ μεζπά ζε
έλα ρακόγειν ζξηάκβνπ. Η άζθεζε δηεγείξεη ηε λνεκνζύλε ηνπ παηδηνύ. ζέιεη λα ην επαλαιάβεη
επζύο εμαξρήο θαη, έρνληαο κάζεη από ηελ πείξα ηνπ, θάλεη άιιε κηα πξνζπάζεηα» (Montessori
2007, 34).

πσο δείρλεη απηφ ην παξάδεηγκα, ηα αηζζεηήξηα πιηθά δηεπθνιχλνπλ ηελ απνκφλσζε, ηνλ
εληνπηζκφ θαη ηνλ νξηζκφ ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ελφο δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ κέζα ζε κηα
βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα, είηε πξφθεηηαη γηα γεσκεηξηθφ, βαξηθφ, ρξσκαηηθφ, ζεξκηθφ θ.ιπ.
πιηθφ. Δθηφο απφ ηελ πιηθνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ θαη ππεξζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο
κεκνλσκέλεο θπζηθήο ηδηφηεηαο (γηα παξάδεηγκα, ε αληίζεζε κηθξνχ/κεγάινπ θαζψο θαη ην
ζπλερέο απφ κεγάιν-κεγαιχηεξν-κέγηζην), ηα αηζζεηεξηαθά πιηθά επηηξέπνπλ επίζεο ηε
γελίθεπζε κέζσ απηνχ πνπ ε Μνληεζζφξη νλνκάδεη «αλαινγία κνξθήο», ελφο ηχπνπ
αληηιεπηηθήο ελαζρφιεζεο κε αληηθείκελα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πξσηαξρηθή αλαγλψξηζε
κε παλνκνηφηππσλ πεξηπηψζεσλ κηαο κνλαδηθήο πνηφηεηαο θαη ηε δεπηεξεχνπζα αλαγλψξηζε
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άιισλ δηαθνξνπνηεηηθψλ ηδηνηήησλ (γηα παξάδεηγκα, παξαηεξψληαο φηη ν ήιηνο θαη έλα
κπηζθφην είλαη θαη ηα δχν θπθιηθά, αιιά θαη φηη δηαθέξνπλ ζε ρξψκα, κέγεζνο θ.ιπ.).
Έλα παξάδεηγκα γελίθεπζεο ζρεηίδεηαη κε ην πψο ηα πνηθίια ζρήκαηα έρνπλ δπλαηφηεηεο θίλεζεο ζε
δηαθνξεηηθφ είδνο θαη βαζκφ (Δηθ. 7): «[ε] ζθαίξα θπιά πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Ο θύιηλδξνο θπιά
κόλν πξνο κία θαηεύζπλζε. Ο θώλνο θπιά γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπ. Τν πξίζκα θαη ε ππξακίδα,
σζηόζν, ζηέθνληαη αθίλεηα, αιιά ην πξίζκα πέθηεη πην εύθνια από ηελ ππξακίδα» (Montessori 2007,
67).

Ζ Μνληεζζφξη εμεγεί ηελ επξεηηθή πνπ πξνζθέξνπλ νη επαθέο κε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο πιηθψλ,
νξίδνληαο απηφ πνπ απνθαιεί «έλα γεληθό θαλόλα γηα ηελ θαηεύζπλζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ
αηζζήζεσλ». «Η ζεηξά ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη», ιέεη, «(1) Αλαγλώξηζε ηαπηνηήησλ (ην
δεπγάξσκα παξόκνησλ αληηθεηκέλσλ θαη ε εηζαγσγή έλζεησλ ζε ππνδνρέο πνπ ηαηξηάδνπλ). (2)
Αλαγλώξηζε αληηζέζεσλ (ε παξνπζίαζε ησλ άθξσλ κηαο ζεηξάο αληηθεηκέλσλ). (3) Δηάθξηζε
κεηαμύ αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη παξόκνηα κεηαμύ ηνπο» (Montessori 2007, 69). Ζ ιαλζάλνπζα
ζεκαζία ζηελ πιηθή δηάθξηζε ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο δηαθνξάο θαη ηεο νκνηφηεηαο δελ πξέπεη λα
ππνβαζκίδεηαη.
Αλακθηζβήηεηα ε θαη' εμνρήλ θηινζνθηθή απνξία, ε ζρέζε ηαπηφηεηαο / δηαθνξάο είλαη
εκθαλψο δηαζέζηκε ζηνπο καζεηέο ηεο Μνληεζζφξη ζε ειθπζηηθά ζπζηήκαηα αληηθεηκέλσλ, ηα
νπνία απαηηνχλ πξνζεθηηθή θξνληίδα θαη ρξήζε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ηα αηζζεηεξηαθά πιηθά
είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί αξσγνί ζηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελα θνηλσληθά πιαίζηα ηνπ παηδηνχ, ηα
νπνία απαηηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν εζηθά επαίζζεηεο ρεηξηζκνχο ηεο δηαθνξάο θαη ηεο
νκνηφηεηαο κε ηνπο άιινπο.
Έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε εθπαίδεπζε ησλ αηζζήζεσλ ηεο Μνληεζζφξη είλαη
αληηθεηκελνζηξεθήο, επνκέλσο, πξνέξρεηαη απφ ην πψο ηα αηζζεηεξηαθά πιηθά παξέρνπλ
επθαηξίεο γηα αλάπηπμε κηαο απμεκέλεο επαηζζεζίαο απέλαληη ζηηο ηδηφηεηεο ησλ πξαγκάησλ,
είηε απηέο είλαη νπηηθέο, απηηθέο, νζθξεηηθέο, γεπζηηθέο ή αθνπζηηθέο.
Ζ Μνληεζζφξη κηιάεη ζπρλά γηα ηα παηδηά πνπ «αθππλίδνπλ» ηηο θαηά ηα άιια «αδξαλείο»
ηθαλφηεηέο ηνπο κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε πιηθά αληηθείκελα. χκθσλα κε ηα ιφγηα
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ηεο, «ην δηδαθηηθό πιηθό, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ πξνζθέξεη ζην παηδί ην ‗πεξηερόκελν» ηνπ
λνπ, αιιά ηελ ηάμε απηνύ ηνπ πεξηερνκέλνπ‘. Τν θάλεη λα δηαθξίλεη ηηο ηαπηόηεηεο από ηηο
δηαθνξέο, ηηο αθξαίεο δηαθνξέο από ηηο ιεπηέο δηαβαζκίζεηο θαη λα ηαμηλνκεί ζύκθσλα κε
όξνπο πνηόηεηαο θαη πνζόηεηαο, ηηο πην πνηθίιεο αηζζήζεηο ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε επηθάλεηεο,
ρξώκαηα, δηαζηάζεηο, κνξθέο θαη ήρνπο» (Montessori 2007, 93). «Με απηόλ ηνλ ηξόπν»,
ππνζηεξίδεη αιινχ, «ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα γίλνληαη έλα κέζν αλάπηπμεο. Ο θύξηνο
παξάγνληαο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ είλαη ην ίδην ην δηδαθηηθό αληηθείκελν» (Montessori 1983,
149)4 .
Αιιά ην δήηεκα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ απαηηεί πεξαηηέξσ πξνζνρή.
Σαπηφρξνλα κε ηελ αηζζεηεξηαθή εθπαίδεπζε, ε Μνληεζζνξη ελζσκαηψλεη ηελ θηλεηηθή θαη
κπτθή εθπαίδεπζε, απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ νδεγνχλ ην παηδί λα αλαγλσξίδεη ην
ίδην ην ζψκα ηνπ σο αληηθείκελν κε νξηζκέλεο ηδηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο θίλεζεο: «ε κπτθή
εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο θηλήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (βάδηζκα, ζήθσκα,
θάζηζκα , ρεηξηζκόο αληηθεηκέλσλ)» (Montessori 2007, 22).
Απηέο νη «πξσηαξρηθέο θηλήζεηο» νξγαλψλνληαη ζην Μνληεζζνξηαλφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ζε
δηαθξηηέο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ «πξαθηηθήο δσήο»: θξνληίδα ηνπ αηφκνπ, δηαρείξηζε ηνπ
λνηθνθπξηνχ, θεπνπξηθή, ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, γπκλαζηηθή θαη ρνξφο. Οξηζκέλα δηδαθηηθά
πιηθά αληηζηνηρνχλ ζε θαζεκηά απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. Γηα παξάδεηγκα, ζε φηη αθνξά
ζηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ηνπ αηφκνπ κέζσ ηνπ ληπζίκαηνο θαη ηνπ γδπζίκαηνο, έλα δηδαθηηθφ
πιηθφ απνηειείηαη απφ «κηα ζπιινγή από πιαίζηα ζηα νπνία είλαη ζηεξεσκέλα θνκκάηηα,
πθάζκαηνο, δέξκαηνο θ.ιπ. Απηά κπνξνύλ λα θνπκπσζνύλ, λα αγθηζηξσζνύλ, λα δεζνύλ κεηαμύ
ηνπο - ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, λα ελσζνύλ κε όινπο ηνπο ηξόπνπο πνπ έρεη εθεύξεη ν πνιηηηζκόο
καο γηα λα ζηεξεώλεη ηα ξνύρα, ηα παπνύηζηα καο θ.ιπ.» (Montessori 2007, 22–23).

ε φηη αθνξά άιινπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ηεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο θαη
ηεο θεπνπξηθήο, ηα παηδηά καζαίλνπλ «λα παίξλνπλ θαη λα απιώλνπλ αληηθείκελα θαη λα ηα
πξνζθέξνπλ επγεληθά ζε άιινπο» (Montessori 2007, 25), λα θαηαζθεπάδνπλ αληηθείκελα φπσο
πιαθάθηα θαη θεξακηθά, θαη λα θαιιηεξγνχλ θπηά. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο «πξαθηηθήο δσήο» κε
4

Απηφ πνπ γξάθεη ν Graham Harman ηζρχεη εδψ: «φηαλ έρνπκε έλα ζθνπφ, ζεκεηψζηε, φηη δελ κπνξνχκε λα
ραξαθηεξηζηνχκε σο «ελεξγνί», αθφκα θη αλ είκαζηε εκείο πνπ πξέπεη λα εκπιαθνχκε ζε κηα θξελίηηδα
αληηιεπηηθψλ δηεπζεηήζεσλ. Αληίζεηα, είκαη εγψ πνπ είκαη ν παζεηηθφο, αθνχ είκαη εγψ πνπ έρσ παξαζπξζεί ζε έλα
λέν ρψξν απφ ην αληηθείκελν πνπ ζπλαληψ» (Harman 2010, 133).
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αληηθείκελα πεξηιακβάλνπλ έθρπζε πγξνχ, κεηαθνξά πγξνχ κε ζθνπγγάξη ή δνρείν, ρξήζε
ρσληνχ, κεηαθνξά ραληξψλ κε ιαβίδεο, γχξηζκα ζειίδσλ, δίπισκα ή ηχιηγκα πθάζκαηνο,
μεθιείδσκα θιεηδαξηάο, δέζηκν θαη ιχζηκν θφκπσλ, ρξήζε θνπκπηψλ (Δηθ. 8), αγθξαθψλ ,
θεξκνπάξ, θηφγθσλ/θνξδνληψλ, ιάζηηρσλ θαη καληαιαθηψλ, πξνεηνηκαζία ζλαθ γηα άιινπο
(θφςηκν κήισλ, άπισκα βνπηχξνπ ζην ςσκί, ζεξβίξηζκα ρπκνχ), ζθνχπηζκα ηξαπεδηνχ,
μεζθφληζκα επίπισλ, άλνηγκα θαη θιείζηκν ζπξψλ, πέξαζκα αληηθεηκέλσλ ζε έλα θνξδφλη (Δηθ.
9), ζηξίςηκν ελφο παμηκαδηνχ ζε κηα βίδα, θνπβάιεκα εχζξαπζησλ ή άβνισλ αληηθεηκέλσλ
(φπσο κηα θαξέθια), ζθάςηκν κε έλα θηπάξη, ζθνχπηζκα κε κηα ζθνχπα, ρξήζε ςαιηδηνχ θ.α.

Μαδί κε ηηο ζηνρεπκέλεο εξγαζίεο, ε θηλεηηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηε ζσκαηηθή
θίλεζε. Ζ γπκλαζηηθή θαη ν ρνξφο πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα πεηξακαηηζκφ κε ηε
ζσκαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηηο ζσκαηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο:
ειαζηηθφηεηα, ηαρχηεηα, ζπγρξνληζκφο, ηζνξξνπία, βάξνο, αθφκε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο σο ζχζηεκα ηαθηηθήο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ακνηβαίαο εμάξηεζεο.
Μέζα ζηελ ηάμε, ην πεξπάηεκα ζε κηα αφξαηε ή ραξαγκέλε γξακκή κπνξεί λα ζπληνλίζεη σο
έλα είδνο παηρληδηνχ ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ηζνξξνπνχλ (Δηθ. 10): «Η ίδηα ε δαζθάια
εθηειεί ηελ άζθεζε, δείρλνληαο μεθάζαξα πώο θηλεί ηα πόδηα ηεο θαη ηα παηδηά ηε κηκνύληαη ρσξίο
θακία αλάγθε λα ηνπο κηιάεη. Σηελ αξρή κόλν νξηζκέλα παηδηά ηελ αθνινπζνύλ θαη όηαλ ηνπο έρεη
δείμεη πώο λα ην θάλνπλ, απνζύξεηαη, αθήλνληαο ηε δξαζηεξηόηεηα λα αλαπηπρζεί από κόλε ηεο»
(Montessori 2007, 28).
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Δδψ αθξηβψο βιέπνπκε πψο κηα απιή Μνληεζζνξηαλή δξαζηεξηφηεηα είλαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα κηα ζχλζεηε πνηθηιία κίκεζεο (πεξπάηεκα φπσο ε δαζθάια), απηνλνκίαο
(ειεχζεξε, απζφξκεηε ζπκκεηνρή) θαη αίζζεζεο φηη ην ίδην ην θαηλφκελν είλαη ελεξγφ, αθήλεηαη
«λα αλαπηπρζεί απφ κφλν ηνπ». Πξνθαλήο είλαη επίζεο ν νπζηαζηηθφο ξφινο ηεο
Μνληεζζνξηαλήο δαζθάιαο σο απηήο πνπ πξνζθαιεί ζηε ζπκκεηνρή λα ζπκκεηάζρεη θαη, ζηε
ζπλέρεηα, σο απνζπξόκελνπ αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Graham Harman5 ελφο μερσξηζηνχ
αληηθεηκέλνπ ζε ππνρψξεζε απφ ηε ζθαίξα ησλ ζρέζεσλ.
Απφ απηή ηελ άπνςε, ε Μνληεζζνξηαλή δαζθάια κπνξεί λα εηπσζεί φηη αλαιακβάλεη κηα δηπιή
δξάζε, πξψηα ζην πεδίν ησλ παηδαγσγηθψλ ζρέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εηζαγάγεη θαη λα
θαηαζηήζεη ειθπζηηθφ έλα ζπγθεθξηκέλν αηζζεηεξηαθφ πιηθφ ή κηα δξαζηεξηφηεηα,
πξνζθαιψληαο ην παηδί ζε κηα λέα ζρέζε καδί ηνπ κέζσ ηεο επίδεημεο, ζπρλά ρσξίο
Γεχηεξνλ, φπσο ην απνζπξκέλν αληηθείκελν ηνπ Harman, ε δαζθάια πξνζθέξεη ζην παηδί
ηελ επθαηξία λα αζρνιεζεί απεπζείαο κε ην πιηθφ, είηε αλαιακβάλνληαο κηα παζεηηθή
παξαηήξεζε κε ειάρηζηε δηφξζσζε (απηή πεξηιακβάλεη κφλν κηα δεχηεξε επίδεημε), είηε
αθαηξψληαο ηνλ εαπηφ ηεο εληειψο απφ ηε λέα ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ην πιηθφ πνπ απηή
βνήζεζε λα μεθηλήζεη, «αθήλνληαο ην θαηλφκελν λα αλαπηπρζεί απφ κφλν ηνπ».
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν ξφινο ηεο δαζθάιαο είλαη λα επηηξέπεη ζην παηδί θαη ζην δηδαθηηθφ
πιηθφ λα πθίζηαληαη ακνηβαία επηξξνή κε ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο. Μεηά ηελ εηζαγσγή ελφο
πιηθνχ ή ηελ πξφζθιεζε ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, ην παηδί θαη ην πιηθφ παξαζχξνληαη ζε κηα
αλαδπφκελε νηθνινγία ζηελ νπνία νη αηνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο ελεξγνπνηνχληαη θαη
ηειεηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο, αηζζεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πηπρέο πνπ εκπιέθνληαη
ζηελ αιιειεπίδξαζε απηή.
Δίλαη, επνκέλσο, ην παηδί θαη ην αληηθείκελν πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ εθαηζηεηαθό ππξήλα ηεο
παηδαγσγηθήο νηθνινγίαο: «[ν] θύξηνο παξάγνληαο είλαη ην ίδην ην αληηθείκελν θαη όρη ε νδεγία
πνπ δίλεη ε δαζθάια. Είλαη ην παηδί πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα αληηθείκελα. είλαη ην παηδί πνπ είλαη
ελεξγό θαη όρη ε δαζθάια» (Montessori 1983, 149).
Απηή ε δηπιή δξάζε σξηκάδεη ζηελ αλάιεςε επζχλεο απφ ην παηδί κέζα ζηελ ειεχζεξε
«ζπλεξγαζία όισλ ησλ κειώλ κηαο θνηλόηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ελόο θνηλνύ ζηόρνπ» (Montessori
2007, 79). πσο γξάθεη γηα έλα θνηλφ γεχκα ζην Casa, «ε ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ απαηηείηαη γηα
ην ρεηξηζκό κηθξώλ εύζξαπζησλ αληηθεηκέλσλ ρσξίο λα ηα ζπάζεηε θαη γηα ηε κεηαθίλεζε βαξηώλ
αληηθεηκέλσλ ρσξίο ζόξπβν, έρεη πξνηθίζεη ηηο θηλήζεηο νιόθιεξνπ ηνπ ζώκαηνο κε ειαθξόηεηα
θαη ράξε. Φάξε πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ησλ παηδηώλ καο. Είλαη έλα βαζύ αίζζεκα «επζύλεο»
πνπ ηνπο έρεη θέξεη ζε ηέηνην επίπεδν ηειεηόηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ θνπβαινύλ ηξία ή
ηέζζεξα πνηήξηα ηε θνξά, ή κηα θνύπα δεζηή ζνύπα, μέξνπλ όηη είλαη ππεύζπλα όρη κόλν γηα ηα
αληηθείκελα, αιιά θαη γηα ηελ επηηπρία ηνπ γεύκαηνο πνπ εθείλε ηε ζηηγκή θξνληίδνπλ» (
Montessori 2007, 92).
5

Ακεξηθαλφο θηιφζνθνο ηδξπηήο κηαο μερσξηζηήο πξνζέγγηζεο ζην θηινζνθηθφ ξεχκα ηνπ ξεαιηζκνχ ε νπνία
ππνζηεξίδεη φηη ην Αληηθείκελν (νξγαληθφ θαη κε νξγαληθφ) είλαη απζχπαξθην θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αληηιεπηηθή
ζθαίξα ηνπ ππνθεηκέλνπ, νχηε εμαξηάηαη απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε άιια αληηθείκελα (Graham Harman, 2018, ObjectOriented Ontology: A New Theory of Everything, London: Pelican Books)
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Χζηφζν, ε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα αληηθείκελα παηδαγσγηθή πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ δελ
επηθεληξψλεηαη ζηελ απιή αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ δεμηνηήησλ γηα ζθνπνχο
απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Ληγφηεξν αθφκε δηδάζθνληαη ηα παηδηά λα είλαη
ελήιηθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εξγαιεία κε αλζξψπηλα αληηθείκελα. Αληίζεηα, ηα
Μνληεζζνξηαλά πιηθά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο εηζαγάγνπλ ηα παηδηά ζε έλαλ θφζκν ζηνλ νπνίν
ηα αλζξψπηλα πξφζσπα, φρη κφλν εμαξηψληαη νπζηαζηηθά απφ αληηθείκελα, αιιά είλαη ηα ίδηα
(ζσκαηηθά) αληηθείκελα, πνπ είλαη πξνηθηζκέλα κε έλα βαζκφ επζχλεο γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη
έιθνληαη πξνο άιια πξάγκαηα κε ελδηαθέξνλ θαη ηαπεηλνθξνζχλε. Γηα ηελ Μνληεζζφξη, ην
ελδηαθέξνλ γηα ηα αληηθείκελα πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί σο ε αξρή κηαο δηα βίνπ δηαδηθαζίαο
πνπ νδεγεί απφ ην γλσζηφ ζην άγλσζην, κεηαθηλνχκελε κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ
πξνζνρή πξνο ην ζαχκα θαη ηελ ηαπεηλνθξνζχλε θαη πάιη πίζσ.
Δμ νπ θαη ε θαηλνηφκνο δηάηαμε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο σο κηα ζεηξά ειεχζεξσλ
ζπλαληήζεσλ κε δειεαζηηθά αληηθείκελα αθνχ, φπσο ιέεη, «έλα κάζεκα κε ηε ζπλεζηζκέλε
έλλνηα ηεο ιέμεο παγώλεη ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ παηδηνύ γηα ηε γλώζε ησλ πξαγκάησλ, όπσο
αθξηβώο ζα πάγσλε θαη ηνλ ελζνπζηαζκό ησλ ελειίθσλ» (Montessori 1983, 87). ε απηή ηε
ινγηθή θάζε αηζζεηεξηαθφ πιηθφ θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ Μνληεζζνξηαλνχ πξνγξάκκαηνο
ζηνρεχεη λα θαιιηεξγήζεη ηελ πιηθή εκπεηξία ηεο επραξίζηεζεο:
Όζνλ αθνξά ην άγγηγκα ησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο κνξθήο ηνπο, ππάξρεη έλα
άπεηξν πεδίν αλαθάιπςεο αλνηρηό ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ. Έρνπκε δεη παηδηά λα ζηέθνληαη
απέλαληη από κηα όκνξθε θνιόλα ή έλα άγαικα θαη, αθνύ ην ζαύκαζαλ, λα θιείλνπλ ηα κάηηα
ηνπο ζε κηα θαηάζηαζε καθαξηόηεηαο θαη λα πεξλνύλ ηα ρέξηα ηνπο πνιιέο θνξέο πάλσ από ηηο
κνξθέο απηέο. Η κεγάιε επραξίζηεζε πνπ απνθνκίδνπλ ηα παηδηά από ηελ αλαγλώξηζε
αληηθεηκέλσλ αγγίδνληαο ηε κνξθή ηνπο αληηζηνηρεί από κόλε ηεο ζε κηα αηζζεηεξηαθή άζθεζε.
(Montessori 2007, 65–66)
ε απζφξκεηεο πξάμεηο αλαθάιπςεο ηνπ πιηθνχ, ηα παηδηά εμαζθνχλ κηα αίζζεζε πνπ έρεη
βαζκηαία ελεξγνπνηεζεί κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε ηα αηζζεηεξηαθά πιηθά, ηε ζηεξενγλσζηηθή
ηνπο αίζζεζε: «ηελ ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο κνξθώλ από ηελ θίλεζε ησλ κπώλ ηνπ ρεξηνύ θαζώο
αθνινπζεί ηα πεξηγξάκκαηα ησλ ζηεξεώλ αληηθεηκέλσλ ‖ (Montessori 2007, 66).
Αλαθαιψληαο ηελ Αξηζηνηειηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο αθήο έλαληη ησλ άιισλ αηζζήζεσλ, ε
Μνληεζζφξη πξνζδίδεη ζε απηή ηελ αίζζεζε κηα ζεηηθή, αθφκε θαη Δπηθνχξεηα δηάζηαζε: «[ην
παηδί] αξρίδεη λα θάλεη ‗αλαθαιύςεηο‘ ζην πεξηβάιινλ ηνπ, αλαγλσξίδνληαο κνξθέο, ρξώκαηα θαη
ηδηόηεηεο πνπ ηνπ είλαη ήδε γλσζηέο – έλα απνηέιεζκα πνπ ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζεί κεηά από
όιεο ηηο αηζζεηεξηαθέο αζθήζεηο. Τόηε είλαη πνπ πξνθαιείηαη ζην παηδί έλαο κεγάινο ελζνπζηαζκόο
θαη ν θόζκνο γίλεηαη γη' απηόλ πεγή επραξίζηεζεο» (Montessori 2007, 63).
Μηα παηδαγσγηθή νηθνινγία πνπ νδεγεί ηφζν ζηελ ππεπζπλόηεηα φζν θαη ζηελ επραξίζηεζε έρεη
θξίζηκα νθέιε γηα ηελ χπαξμε ησλ αηφκσλ ζηνλ θφζκν. Αθνχ επαίλεζε ηελ ηέρλε σο ηξφπν
επηζήκαλζεο ηεο αιήζεηαο θαη αλέθεξε πξφζθαηνπο επηζηεκνληθνχο πεηξακαηηζκνχο κε «λέεο
έλλνηεο ηεο ίδηαο ηεο ύιεο» (πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ ξαδίνπ ην 1898), ε
Μνληεζζφξη ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε ησλ αηζζήζεσλ «πξέπεη λα μεθηλά κεζνδηθά ζηελ
παηδηθή ειηθία θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλερίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ έλα άηνκν πξνεηνηκάδεηαη
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κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξαθηηθή δσή πνπ ζα πξέπεη λα δήζεη. Δηαθνξεηηθά, απνκνλώλνπκε
έλαλ άλζξσπν από ην πεξηβάιινλ ηνπ» (Montessori 1983, 147).
Απφ ηνλ νμπδεξθή νπξαλίζθν ελφο ζεθ θαηά ηε δνθηκή κηαο ζνχπαο κέρξη ην επηδέμην ξάκκα
ελφο αηκνθφξνπ αγγείνπ απφ έλαλ ρεηξνπξγφ, νη αηζζήζεηο καο βνεζνχλ θαιχηεξα λα παίξλνπκε
κελχκαηα απφ ηα αληηθείκελα κε ηα νπνία δνχκε θαη εξγαδφκαζηε θαη λα εθαξκφδνπκε ηελ
αληίζηνηρε ηέρλε καο. ρη κφλν κεηά ηε ρξήζε, αιιά θαη θαηά ηε ρξήζε θαη κέζσ ηεο ζσζηήο
ρξήζεο, ε αιιειεπίδξαζή καο κε ηα αληηθείκελα - απφ ηε ζνχπα κέρξη ηηο αξηεξίεο - απαηηεί κηα
ηειεηνπνίεζε ησλ ρεηξηζκψλ καο απέλαληη ζηηο εγγελείο θαη αλαδπφκελεο ηδηφηεηεο ησλ
αληηθεηκέλσλ.
Με έλα πην πνιηηηθφ πλεχκα, ε Montessori ζεκεηψλεη πψο απηή ε αηζζεηεξηαθή ξχζκηζε κπνξεί
λα καο βνεζήζεη - φπσο επίζεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο - λα δηαθξίλνπκε ηελ θαθή πνηφηεηα ησλ
αγαζψλ καδηθήο παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα αγνξάδνπκε πην ζπλεηά θαη λα παξάγνπκε ιηγφηεξα
απνξξίκκαηα (Montessori 1983, 147). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ίδηεο νη αλζξψπηλεο νηθνλνκηθέο
πξαθηηθέο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ - λα γίλνπλ πην νηθνινγηθέο - κέζσ κηαο απμεκέλεο επαηζζεζίαο
απέλαληη ζηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Απηή ε αλεζπρία γηα ηηο πνιηηηθννηθνλνκηθέο καο
ζρέζεηο κε ηα αληηθείκελα είλαη κηα βαζηά ξηδσκέλε πηπρή ηεο παηδαγσγηθήο ηεο Μνληεζζφξη,
εκθαλήο θαη ζηηο πην κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Γηαηεξψληαο
κφλν έλα ζχλνιν απφ θάζε δηδαθηηθφ πιηθφ ζε θάζε ηάμε, γηα παξάδεηγκα, θάζε θνηλφ ζχζηεκα
αληηθεηκέλσλ είλαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αίζζεζε ηδηαηηεξφηεηαο, εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο
ζπαληφηεηαο ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (Lillard 1996, 78).
Αληί γηα ηελ ηξαγσδία ηνπ, σζηφζν, απηφ είλαη θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί ε θσκσδία
ησλ θνηλψλ, γηαηί αληί λα εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ απαηηεί ζπλεξγαζία θαη ππνκνλή,
εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην πεπεξαζκέλν ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ
απηφ-ζπλείδεζε σο ππεχζπλσλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Απηφ, καδί κε ην γεγνλφο φηη ηα
αηζζεηεξηαθά πιηθά είλαη θηηαγκέλα γηα λα είλαη αηζζεηηθά φκνξθα θαη αλαθέξνληαη απφ ηνλ
Μνληεζζνξηαλφ δάζθαιν κε φξνπο πνπ ππνδειψλνπλ ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο, φια ζπλδπάδνληαη
γηα λα δψζνπλ επθαηξίεο ζην παηδί λα αλαγλσξίζεη ηελ αμία θαη ηνλ ζθνπφ ησλ πιηθψλ
πξαγκάησλ απφ ηηο πξψηκεο αθφκα πεξηφδνπο αλάπηπμεο θαη εηζαγσγήο ηνπ ζηνλ πνιηηηζκφ
(ειηθίεο 3-6), ηηο νπνίεο ε Μνληεζζφξη νλνκάδεη πεξηφδνπο «απνξξνθεηηθνχ κπαινχ»
(Montessori 1995).
ΤΜΠΔΡΑΜΑ: ΚΟΜΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε εμεξεπλήζεη απηφ πνπ νλνκάζακε παηδαγσγηθή νηθνινγία ηεο Μνληεζζφξη,
φπνπ ηα αληηθείκελα απνηεινχλ δσηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ζπιινγηθνχ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ ηάμε κέρξη
ηνλ θφζκν. Απηφ ην κνληέιν εθπαίδεπζεο - απηφ πνπ ε Μνληεζζφξη απνθαιεί «θνζκηθή εθπαίδεπζε» πξνέξρεηαη απφ έλα κνλαδηθφ κείγκα βαζηνχ πινπξαιηζκνχ, ξνκαληηθήο θπζηνθξαηίαο, θαληηαλήο
θαηλνκελνινγίαο, Καζνιηθήο θνηλσληθήο δηδαζθαιίαο θαη αληηθαπηηαιηζκνχ, κε ζενζνθηθά θαη
επηζηεκνληθά ππνθείκελα ξεχκαηα. Ζ θξάζε «θνζκηθή εθπαίδεπζε» [educazione cosmica]
επηλνήζεθε απφ ηε Μνληεζζφξη ελψ βξηζθφηαλ ζηελ Ηλδία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β' Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ, αθνχ αξλήζεθε λα ππνζηεξίμεη ηηο δηραζηηθέο ηδενινγίεο ηνπ Μνπζνιίλη θαη εγθαηέιεηςε
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ηελ Ηηαιία ην 1934. Σξία ρξφληα αξγφηεξα έδσζε ηε δηάζεκε δηάιεμή ηεο «Δθπαίδεπζε γηα ηελ
Δηξήλε». κηιψληαο κε ζέξκε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ σο ην θιεηδί ηεο θνηλσληθήο
κεηαξξχζκηζεο: «Η απνηξνπή ηνπ πνιέκνπ είλαη δνπιεηά ησλ πνιηηηθώλ. Η εγθαζίδξπζε ηεο εηξήλεο
είλαη έξγν ηεο εθπαίδεπζεο» (Montessori 2004).
Μεξηθά εξσηήκαηα πνπ αμίδεη ελ θαηαθιείδη λα ηεζνχλ είλαη: κε πνηνπο ηξφπνπο ηα κνληέια
πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε αλζξψπηλεο θαη κε αλζξψπηλεο
χπαξμεο κπνξνχλ λα απνθέξνπλ θαξπνχο ζηε δηεχξπλζε ηνπ λνήκαηνο ηεο δεκνθξαηίαο κέζσ ηεο
θαιιηέξγεηαο ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ ζε λέεο νληφηεηεο σο αληηθείκελα ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο;
Πψο κπνξνχλ εθείλεο νη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ απεπζχλνληαη επί ηνπ παξφληνο ζηνπο
εχπνξνπο λα αλαπξνζαλαηνιηζηνχλ ζε επξχηεξα πιαίζηα θαη λα απεπζπλζνχλ ζε πιεζπζκηαθέο
νκάδεο ρακειφηεξνπ εηζνδήκαηνο; Πψο κπνξνχκε λα δηαδψζνπκε ην ζαπκαζκφ θαη ηελ
ηαπεηλνθξνζχλε σο αξεηέο ηνπ πνιίηε; Ζ πεπνίζεζή καο είλαη φηη ε Μνληεζζνξηαλή κέζνδνο
αξζξψλεη κηα παηδαγσγηθή νηθνινγία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα πιηθά αληηθείκελα, ε νπνία κπνξεί
λα ζπκβάιεη ζηε ζχλζεζε θνηλψλ θφζκσλ ηφζν γηα αλζξψπηλα φζν θαη γηα ηα κε αλζξψπηλα φληα.
Ζ ζεκαζία ηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα πιηθά αληηθείκελα παηδαγσγηθήο ηεο Μνληεζζφξη γηα
ηελ πνιηηηθή νηθνινγία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απηή ε παηδαγσγηθή πξαθηηθά απαηηεί
κεγαιχηεξε επεμεξγαζία, εηδηθά ιακβάλνληαο ππφςε ηα εγρεηξήκαηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο
κεζφδνπ απηή ηεο ζηε ζχγρξνλε Βφξεηα Ακεξηθή. Μεξηθά εξσηήκαηα πνπ αμίδεη λα ηεζνχλ
είλαη: κε πνηνπο ηξφπνπο ηα κνληέια πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ
αιιειεμάξηεζε ηεο αλζξψπηλεο θαη ηεο κε αλζξψπηλεο χπαξμεο κπνξνχλ λα απνθέξνπλ
θαξπνχο ζηε δηεχξπλζε ηνπ λνήκαηνο ηεο δεκνθξαηίαο κέζσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο
πξνζνρήο ησλ παηδηψλ ζε λέεο νληφηεηεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ φινπο; Πψο κπνξνχλ νη
εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ απεπζχλνληαη επί ηνπ παξφληνο ζηνπο εχπνξνπο λα
αλαπξνζαλαηνιηζηνχλ ζε επξχηεξεο δεκνγξαθηθέο νκάδεο ρακειφηεξνπ εηζνδήκαηνο; Πψο
κπνξνχκε λα δηαδψζνπκε ην απνδνρή θαη ηελ ηαπεηλνθξνζχλε σο αξεηέο ηνπ πνιίηε; Ζ
πεπνίζεζή καο είλαη φηη ε Μνληεζζνξηαλή κέζνδνο αξζξψλεη κηα παηδαγσγηθή νηθνινγία
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα αληηθείκελα, ε νπνία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ζχλζεζε θνηλψλ θφζκσλ
ηφζν γηα αλζξψπηλα φζν θαη γηα ηα κε αλζξψπηλα φληα.
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Οη ζπγγξαθείο
Ο Gaelan Gilbert είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Κνιέγην St. Katherine ζην αλ Νηηέγθν ηεο
Καιηθφξληα. Ζ ηξέρνπζα έξεπλά ηνπ επηθεληξψλεηαη ζηε κεζαησληθή ινγνηερλία θαη ζηελ πνιηηηθή
ζεσξία, εζηηάδνληαο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ξεηνξηθή κεραληθή ηεο πξνζσπνπνίεζεο ιεηηνπξγεί
επξεηηθά, επηηξέπνληαο ηελ εηθνληθή ζπκκεηνρή κε αλζξψπηλσλ θαη πνιπαλζξψπηλσλ νληνηήησλ ζε
θαληαζηηθά θφξνπκ αθεγεκαηηθήο ζπδήηεζεο γηα δεκφζηα ζέκαηα. Δθπαηδεχηεθε σο θνηηεηήο ζηε
Μνληεζζνξηαλή κέζνδν θαη πξφζθαηα ζπλέβαιε ζε πξσηνβνπιίεο ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ επηδηψθνπλ λα ζπλδέζνπλ ηηο ειεχζεξεο ηέρλεο κε ηηο ηερληθέοεπαγγεικαηηθέο παηδαγσγηθέο.
Ζ Megan E. Gilbert δηδάζθεη ζε Μνληεζζνξηαλέο ηάμεηο απφ ην 2008. Έιαβε ην δίπισκά ηεο ζηε
Μνληεζζνξηαλή εθπαίδεπζε ην 2012. Μέζα απφ κηα εληαηηθή ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε, πξαθηηθή κειέηε ηνπ
Μνληεζζνξηαλνχ πιηθνχ θαη εξγαζίαο κε παηδηά, ε Μέγθαλ είλαη πιένλ έηνηκε λα κπεη ζην ζρνιείν σο
δηεπζχληξηα, αιιά κάιινλ απηφ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ε λενγέλλεηε θφξε καο είλαη έηνηκε λα
ηελ αθνινπζήζεη. Πξνο ην παξφλ εζηηάδεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ απνξξνθεηηθνχ κπαινχ ηεο θφξεο ηεο θαζψο
θαη ζηε δηθή ηεο θαιιηηερληθή πξαθηηθή.

Δεκνζηεύηεθε αξρηθά ζην O-Zone: A Journal of Object-Oriented Studies, Issue 1: Object/Ecology
(2014).
Μεηαθξάζηεθε θαη δεκνζηεύεηαη εδώ κε ηελ άδεηα ησλ ζπγγξαθέσλ.
Μεηάθξαζε & ρόιηα: Γεκήηξεο Υαζάπεο
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