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Παηδηθήο Ζιηθίαο
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; 

Απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο ηεο AMI θαη ηεο AMS ζε εθπαηδεπηέο  εθπαηδεπηώλ  

 

Angeline S. Lillard 

Oη Lillard θαη Else-Ǫuest (2006) κειέηεζαλ 

κηα νκάδα παηδηψλ, κεξηθά απφ ηα νπνία 

πήγαηλαλ ζε έλα δεκφζην Μνληεζζνξηαλφ 

ζρνιείν ηνπ Μηιγνπφθη θαη άιια πνπ 

παξαθνινχζεζαλ άιινπο ηχπνπο 

πξνγξακκάησλ λεπηαγσγείνπ, θαη βξήθαλ 

φηη ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην 

Μνληεζζνξηαλφ ζρνιείν μεπέξαζαλ ηηο 

επηδφζεηο ησλ άιισλ παηδηψλ ζε δηάθνξα 

επίπεδα. Απηή ε κειέηε, φκσο, αλέδεημε έλα 

άιιν εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Σα δηδαθηηθά 

πιηθά ζην δεκφζην Μνληεζζνξηαλφ ζρνιείν 

ηνπ Μηιγνπφθη πεξηνξίδνληαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηα θιαζηθά δηδαθηηθά πιηθά ηεο  

_________________________ 

1
 Σα δηδαθηηθά πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό ην 

άξζξν πεξηγξάθνληαη ζην επόκελν άξζξν «Έλα 

παλόξακα βαζηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πιηθώλ ηεο 

Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο» 

2
 Πνιιά ζρνιεία ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «Σάμεηο 

Πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο» ή «Σάμεηο Πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο» αληί ηνπ φξνπ «Νεπηαγσγείνπ». Σν 

πηζηνπνηεηηθφ δηδαζθαιίαο φπσο εθδίδεηαη απφ ηελ 

AMS πξνζδηνξίδεη ην επίπεδν απηφ σο «Πξψηκε 

παηδηθή ειηθία». 

Μνληεζζφξη, παξφιν πνπ πνιιά 

Μνληεζζνξηαλά ζρνιεία δηαζέηνπλ κηα 

πνηθηιία δηδαθηηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία δελ 

πεξηγξάθνληαη απφ ηελ Γξ. Μνληεζζφξη. 

Μνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλήζσ 

ηηο δηδαθηηθέο επηπηψζεηο απηψλ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ / ζπκπιεξσκαηηθψλ πιηθψλ  

θαη έηζη ζπλέρηζα λα κειεηψ ηα παηδηά κε 

κηα έξεπλα, ηελ νπνία έρσ απνθαιέζεη 

Μνληεζζνξηαλή ηάμε Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

κε θιαζηθά πιηθά έλαληη ηάμεο κε 

ζπκπιεξσκαηηθά δηδαθηηθά πιηθά (Lillard, 

2011). 

Σα «θιαζηθά» πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηε δηάθξηζε ησλ ηάμεσλ επηιέρζεθαλ 

θπξίσο κε αλαθνξά ζηα βηβιία ηεο 

Μνληεζζφξη. Χζηφζν, νη δάζθαινη καο 

απάληεζαλ φηη θάπνηεο θνξέο δελ είλαη 

ζίγνπξνη γηα ην πνηα είλαη ηα θιαζηθά 

Μνληεζζνξηαλά πιηθά. Γηα λα εμεηαζηεί εάλ 

ππάξρεη έλα θνηλά απνδεθηφ ζχλνιν 

Μνληεζζνξηαλψλ πιηθψλ θαη γηα λα 

δηεπθξηληζηεί πνηα πιηθά πξνθαινχλ ηηο 

απνθιίλνπζεο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

δεηήζεθε απφ Ακεξηθαλνχο εθπαηδεπηέο 
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θπαηδεπηηθψλ
3
 λα ζπκπιεξψζνπλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πεξηειάκβαλε 140 

πιηθά ή δξαζηεξηφηεηεο , ε ζπγγξαθέαο απηνχ 

ηνπ άξζξνπ είρε δεη ζε Μνληεζζνξηαλέο ηάμεηο 

πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο. Γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ θαηαιφγνπ ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο θαηάινγνη 

Μνληεζζνξηαλψλ πιηθψλ, φπσο θαη ν 

θαηάινγνο δηδαθηηθψλ πιηθψλ ηνπ εγρεηξηδίνπ 

Πηζηνπνίεζεο ρνιείσλ ηεο Ακεξηθαληθήο 

Μνληεζζνξηαλήο Δηαηξείαο (AMS). 

Σξεηο Μνληεζζνξηαλνί  δάζθαινη Πξστκεο 

Παηδηθήο Ζιηθίαο, πνπ είραλ εθπαηδεπηεί ζε 

δηαθνξεηηθά θέληξα, εμέηαζαλ ηνλ θαηάινγν 

ησλ  Μνληεζζνξηαλψλ πιηθψλ γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη δελ παξαιείθζεθε θαλέλα 

ζεκαληηθφ πιηθφ θαη φηη ην φλνκα θάζε πιηθνχ 

πξνζδηφξηδε ζαθψο ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ γηα 

ηνπο εθπαηδεπηέο Μνληεζζνξηαλψλ δαζθάισλ. 

Γηα θάζε πιηθφ ή δξαζηεξηφηεηα, δεηήζεθε 

απφ θάζε εθπαηδεπηή εθπαηδεπηηθψλ λα 

δειψζεη εάλ ην ζεσξνχζε «Αλαγθαίν», 

«Δπηζπκεηφ», «Απνδεθηφ» ή «Καιχηεξα λα 

κελ ρξεζηκνπνηεζεί» ζε κηα Μνληεζζνξηαλή 

ηάμε θαη λα θάλεη ηπρφλ ζρεηηθέο κε ην θάζε 

πιηθφ παξαηεξήζεηο.  

Γχν επηπιένλ εξσηήζεηο ζην ηέινο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο ξσηνχζαλ (1) 

αλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πξαθηηθήο Εσήο 

πξέπεη λα είλαη πάληα πξαγκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  θαη (2) εάλ ηα δηπιά πιηθά 

(πνπ ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα ίδην 

πιηθφ), εθηφο απφ ηα θηλεηά γξάκκαηα ηεο 

αιθαβήηνπ, ηα παηρλίδηα κε πιαθίδηα θαη ηηο 

θάξηεο εμηζψζεσλ είλαη πάληα ρξήζηκα ζε κηα 

ηάμε. 

 

__________________ 

3
 Ζ AMI ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «εθπαηδεπηήο 

δαζθάισλ» (teacher trainer) θαη ε AMS ηνλ φξν 

«εθπαηδεπηήο εθπαηδεπηηθψλ» (teacher educator). 

 

Απεπζπλζήθακε ζε Μνληεζζνξηαλνχο  

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δεηήζακε λα 

απαληήζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην καο κε βάζε 

ην ζθεπηηθφ φηη είλαη ε θαιχηεξε δσληαλή 

«θσλή» γηα ην πνηα ζα έπξεπε λα είλαη ηα 

δηδαθηηθά πιηθά πνπ ππάξρνπλ ζε κηα 

Μνληεζζνξηαλή ηάμε. ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ππάξρνπλ δχν θχξηνη ηχπνη 

εθπαίδεπζεο Μνληεζζνξηαλσλ εθπαηδεπηηθψλ:  

Ζ εθπαίδεπζε ηεο AMI-USA (πνπ είλαη ην 

Ακεξηθαληθφ παξάξηεκα ηνπ Association 

Montessori Internationale θαη ηδξχζεθε απφ 

ηελ Γξ. Μνληεζφξη γηα λα ζπλερίζεη ην έξγν 

ηεο) θαη ε εθπαίδεπζε  εθπαίδεπηηθψλ ηεο 

AMS (American Montessori Society, πνπ 

ηδξχζεθε απφ ηε Nancy Rambusch γηα λα 

αληηπξνζσπεχεη ηελ Μνληεζζφξη ζηελ 

Ακεξηθή). 

Έλα πξφβιεκα γηα κηα κειέηε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη απηέο ηηο δχν νκάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε αληηπξνζψπεπζε ηνπο: 

Ζ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ πξψηκεο 

παηδηθήο ειηθίαο πξνζθέξεηαη ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ζε πεξίπνπ 100 θέληξα ηεο AMS, 

ελψ πξνζθέξεηαη κφλν ζε 10 θέληξα ηεο AMI. 

Σν δέθα θέληξα είλαη έλα πνιχ κηθξφ κέγεζνο 

δείγκαηνο, αιιά θαλείο δελ ζέιεη ζην δείγκα 

κηαο έξεπλαο κηα ζηξεβιή αληηπξνζψπεπζε 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηεξεπλά. Κάπνηα 

απφθιηζε, σζηφζν, ζην δείγκα κπνξεί λα 

ζπκβαδίδεη κε κηα πξαγκαηηθή απφθιηζε ζηνλ 

πιεζπζκφ.  

Έηζη, εζηάιεζαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ ηεο AMI 

θαη ζε έλα ππνζχλνιν 20 θέληξσλ 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ηεο AMS, ηα 

νπνία βξίζθνληαλ γεσγξαθηθά θνληά ζηα 

ππάξρνληα θέληξα ηεο AMI. Δπηά κήλεο 

αξγφηεξα είραλ επηζηξαθεί 29 
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εξσηεκαηνιφγηα: 17 απφ εθπαηδεπηέο 

εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ ηεο AMS, 11 απφ 

εθπαηδεπηέο ή εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ 

πξφζθαηα νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο 

ζε θέληξα AMI θαη 1 απφ κηα ζπγαηξηθή ηεο 

AMI ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ 

ην ηειεπηαίν εξσηεκαηνιφγην αλαιχζεθε καδί 

κε ηα ππφινηπα, αιιά δελ εληάρζεθε ζηελ 

νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΑΜΗ, θαζψο ν 

εθπαηδεπηηθφο απηφο δελ είρε αθφκα 

πηζηνπνηεζεί (ζα κπνξνχζε φκσο λα δηδάμεη 

ζε άιινπο ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ). 

Παξφιν πνπ πνιινί εθπαηδεπηέο 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο AMS είλαη νη ίδηνη 

εθπαηδεπκέλνη ζε θέληξα ηεο AMI, φινη φζνη 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα καο είραλ 

εθπαηδεπηεί ζηνλ ίδην ηχπν εθπαηδεπηηθνχ 

θέληξνπ (AMI  ή AMS) ζηνλ νπνίν 

εθπαίδεπαλ ηψξα εθπαηδεπηηθνχο, κε εμαίξεζε 

3 εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ ηεο AMS, νη 

νπνίνη είραλ εθπαηδεπηεί ζην NCME (National 

Council on Measurement in Education) ή θαη 

ζε θέληξν ηεο IAPM (International 

Association of Progressive Montessori). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. Γηα δηδαθηηθά πιηθά, γηα ηα 

νπνία εθθξάζηεθαλ ζεκαληηθά απνθιίλνπζεο 

απφςεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ  

πξνζπάζεζα λα δηεπθξηλίζσ ηε ρξήζε ηνπο 

κειεηψληαο ηα θείκελα θαη ηηο δηαιέμεηο ηεο 

Μνληεζζφξη.  

Ζ πεγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα ζε 

απηέο ηηο ζπδεηήζεηο είλαη ην δίηνκν έξγν The 

Creative Development in the Child, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο ηεο Μνληεζζφξη ζηα 

καζήκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζην 

Μαληξάο ηεο Ηλδίαο, ην 1939, κεηαθξαζκέλν 

ζηα αγγιηθά απφ ηνλ Μάξην Μνληεζζφξη. 

Απηέο νη δηαιέμεηο δφζεθαλ 32 ρξφληα κεηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο Μνληεζζνξηαλήο ηάμεο 

ζην αλ Λνξέληδν, επνκέλσο ην ζχζηεκα θαη 

ε θηινζνθία ηεο Μνληεζζφξη είραλ ήδε 

αλαπηπρζεί πιήξσο. Ζ κεηάθξαζε ηνπ Μάξην 

Μνληεζζφξη θαζηζηά επίζεο απηέο ηηο 

δηαιέμεηο ηδηαίηεξα απζεληηθέο. Άιια βηβιία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, επίζεο φπνπ απηφ ήηαλ 

ρξήζηκν. Δπηπιένλ, ζε απηφ ην άξζξν 

ζπδεηνχληαη δηαπηζηψζεηο εξεπλψλ ηεο 

αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, φπνπ απηέο 

θξίζεθαλ ζρεηηθέο κε ην ζέκα καο 

ηφρνο ηνπ άξζξνπ είλαη λα πξνσζήζεη κηα 

ζε βάζνο ζπδήηεζε γηα ηα δηδαθηηθά πιηθά 

αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα καο θαη ηα 

θείκελα ηεο Μνληεζζφξη θαη, φπνπ 

απαηηείηαη, δηαπηζηψζεηο ηεο ηξέρνπζαο 

έξεπλαο.  

Δηζαγσγηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη 

ππάξρνπλ πνιιά δηδαθηηθά πιηθά γηα ηα 

νπνία ππάξρεη κεγάιε ζπκθσλία κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα 

Μνληεζζνξηαλή ηάμε ή φρη (ηα βηβιία 

εξγαζίαο ήηαλ έλα πιηθφ πνπ νη εθπαηδεπηέο 

εθπαηδεπηηθψλ ζπκθψλεζαλ φηη δελ 

αλήθνπλ ζε κηα Μνληεζζνξηαλή ηάμε ). Γηα 

φπνηα δηδαθηηθά πιηθά ππάξρνπλ δηαθσλίεο, 

θαίλεηαη φηη πξνέξρνληαη απφ κηα απφ ηηο 

εμήο δχν εθηηκήζεηο: Πξψηνλ, ην πιηθφ δελ 

είλαη αλαπηπμηαθά θαηάιιειν, αιιά κπνξεί 

λα είλαη ρξήζηκν ζε κηα Μνληεζζνξηαλή 

ηάμε θάπνηα ζηηγκή —ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε ρξήζε ηνπ είηε έρεη πνιχ 

ρακειέο απαηηήζεηο γηα ηα πεξηζζφηεξα 

παηδηά 3 εηψλ είηε έρεη πνιχ πςειέο 

απαηηήζεηο γηα έλα παηδί πνπ βξίζθεηαη ζην 

πξψην επίπεδν αλάπηπμεο  ή δεχηεξνλ, ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ δελ έρεη έλα ζαθή ή 

ηνπιάρηζηνλ δελ έρεη έλα θνηλά απνδεθηφ 

εθπαηδεπηηθφ ζηφρν γηα κηα νπνηαδήπνηε 

ειηθία παηδηψλ.  
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Απνηειέζκαηα 

Σα δηδαθηηθά πιηθά, ηα νπνία ζρνιηάδνληαη 

ζηα επφκελα ηαμηλνκνχληαη αλά ζέκα ή 

γλσζηηθή πεξηνρή. ε θάζε ζέκα ή πεξηνρή 

παξνπζηάδσ πξψηα ηα πιηθά, γηα ηα νπνία 

ζπκθσλνχλ φινη νη εθπαηδεπηέο 

εθπαηδεπηηθψλ φηη είλαη ζεκαληηθά γηα κηα 

Μνληεζζνξηαλή ηάμε πξψηκεο παηδηθήο 

ειηθίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα πιηθά γηα ηα 

νπνία δηαηππψζεθαλ δηηζηάκελεο απφςεηο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ, αθφκε θαη απηψλ 

πνπ είραλ εθπαηδεπηεί ζην ίδην εθπαηδεπηηθφ 

θέληξν. Γελ αμηνιφγεζε θάζε εθπαηδεπηήο 

θάζε πιηθφ, επεηδή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

δελ γλψξηδαλ ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ 

πιηθφ. 

 

 

 

 

Μεξηθέο θνξέο κε ηα ζρφιηα ηνπο νη 

εθπαηδεπηέο  θαζηζηνχζαλ ζαθέο φηη είραλ 

άπνςε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ πιηθφ, 

αιιά δελ ην εληάζζαλε ζε κηα θαηεγνξία. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ έλα ζρφιην ήηαλ "Μφλν γηα ην 

Γεκνηηθφ" ππέζεζα φηη ν εθπαηδεπηήο 

ελλννχζε φηη δελ ζα έπξεπε λα είλαη ζε ηάμε 

πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο. Σα πνζνζηά ησλ 

απαληήζεσλ ππνινγίζηεθαλ ζην ζχλνιν ησλ  

απαληήζεσλ πνπ είραλ δνζεί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ απφ ηα  

 

ζρφιηα γηα ην πιηθφ κπνξνχζε λα ζπλαρζεί 

ζαθψο κηα απάληεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα 

ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ.  

Σα πιηθά παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

βαζηθέο ηνπο Μνληεζζνξηαλέο νκαδνπνηήζεηο 

(Αηζζεηεξηαθά, Πξαθηηθήο Εσήο θ.ιπ.). Γηα 

ηα πιηθά ηα νπνία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ 

ζηνλ αξρηθφ πίλαθα νη εθπαηδεπηέο 

ζπκθσλνχλ - ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 85% 

θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 97% -  φηη 

είλαη απαξαίηεηα ζε κηα ηάμε πξψηκεο 

παηδηθήο. 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαλέλα πιηθφ δελ 

πξνθάιεζε 100% ηε ζπκθσλία ησλ 

εξσηεζέλησλ απνηππψλεηαη ζην ζρφιην ελφο 

εθπαηδεπηή ν νπνίνο ραξαθηήξηζε φια ηα 

ηππηθά Μνληεζζνξηαλά δηδαθηηθά πιηθά σο 

επηζπκεηά αιιά φρη σο απαξαίηεηα: «Μπνξεί 

θαλείο λα είλαη δάζθαινο Μνληεζζφξη κε 

νπνηνδήπνηε πιηθφ έρεη δηαζέζηκν.  

Γελ ζα ήζεια λα πεξηνξίζσ ηελ αιεζηλή 

Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε κφλν ζηα ζρνιεία 

εθείλα ηα νπνία κπνξνχλ λα αληέμνπλ 

νηθνλνκηθά ηε δηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ 

πιηθψλ». Γελ είλαη ζαθέο φηη ε Μνληεζζφξη 

ζα ζπκθσλνχζε κε απηφ ην ζρφιην, δεδνκέλνπ 

ηνπ βάζνπο ησλ ζπδεηήζεψλ ηεο γηα θάζε 

πιηθφ θαη ησλ ζρεηηθψλ δειψζεσλ φπσο ε 

αθφινπζε: 

Η ζεκαζία ηνπ πιηθνύ έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη 

κέζσ ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ην κπαιό ηνπ 

παηδηνύ πξνθαιείηαη λα ζθεθζεί εθείλε ηελ 

έλλνηα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη από ην πιηθό, ε 

νπνία θαη ζα πξέπεη πάληα λα παξνπζηάδεηαη κε 

ηνλ ζπλήζε θαζνξηζκέλν ηξόπν, ώζηε 

αλαδεηθλύεηαη κέζα από ην ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπ 

πιηθνύ. (Montessori, 1989b, ζει. 196) 
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Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ Μνληεζζφξη, εάλ έλαο 

εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη ηα ζπγθεθξηκέλα 

δηδαθηηθά πιηθά, δελ έρεη θαη ηα «θιεηδηά» γηα 

ηνλ θφζκν ηα πιηθά απηά παξνπζηάδνπλ ζηα 

παηδηά. Ζ Μνληεζζφξη θαηλφηαλ λα πηζηεχεη 

φηη ηα ζπγθεθξηκέλα πιηθά πνπ ε ίδηα 

αλέπηπμε καδί κε ηηο αζθήζεηο Πξαθηηθήο 

Εσήο (νη νπνίεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ 

πνιηηηζκφ ησλ παηδηψλ) είλαη ζεκαληηθά γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα. Βέβαηα, ππάξρνπλ 

πνιιέο Μνληεζζνξηαλέο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο ζε φιν ηνλ θφζκν πνπ δελ 

δηαζέηνπλ πνιιά ή αθφκα θαη ηα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα πιηθά ηεο Μνληεζζφξη, αιιά 

εμαθνινπζνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά 

ειεχζεξε επηινγή, αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηα 

θαη πνιιά άιια, πνπ έρνπλ κεγάιε αμία γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπο. 

Κάησ απφ θάζε πίλαθα πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηε ζπλέρεηα, ζεκεηψλσ ηα πιηθά πνπ 

ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζπκθψλεζε φηη ήηαλ απαξαίηεηα ή 

επηζπκεηά ππνγξακκίδνληαο ηηο 

νξγαλσηηθέο δηαθνξέο φπνπ ζεκεηψζεθαλ 

θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζρνιηάδσ ηα πιηθά πνπ 

πξνθάιεζαλ δηηζηάκελεο απφςεηο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ είραλ εθπαηδεπηεί ζην 

ίδην ή ζε δηαθνξεηηά θέληα. Γηα απιφηεηα 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, ηφζν νη 

εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ ηεο AMI φζν 

θαη ηεο AMS αλαθέξνληαη σο 

«εθπαηδεπηέο». 

Αηζζεηεξηαθά Τιηθά 

Γεθαεπηά Αηζζεηεξηαθά πιηθά ζπκθσλήζεθε 

απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηέο φηη είλαη 

απαξαίηεηα ζε κηα Μνληεζζνξηαλή Σάμε 

Πξψηκεο Παηδηθήο Ζιηθίαο θαη άιια 6 πιηθά 

απέζπαζαλ πνιχ ηζρπξή έγθξηζε. 

 

 

Αηζζεηεξηαθά πιηθά: 85% ή πςειόηεξε 

ζπκθσλία σο απαξαίηεηα 

Ξύιηλνη 

θύιηλδξνη  

(4 ζεηξέο) 

 Ρνδ πύξγνο Καθέ ζθάια 

Κόθθηλνη 

ξάβδνη 

Κύιηλδξνη ρσξίο 

ιαβή 

Υξσκαηηζηέο 

ηακπιέηεο 

εηξά 

γεσκεηξηθώλ 

ζρεκάησλ 

Κνπηηά/θύιηλδξνη 

ήρσλ 

θιεξνί θαη 

καιαθνί πίλαθεο 

Μπνπθάιηα 

νζκώλ 

Τθαζκάηηλν 

θνπηί  

άθνο κπζηεξίνπ 

Γεσκεηξηθά 

ζηεξεά 

Τιηθά 

ηαμηλόκεζεο 

Σξίγσλα 

Κύβνο 

δησλύκνπ 

Κύβνο ηξησλύκνπ  

 

Μέηξηα αιιά ζρεηηθά ηζρπξή ζπκθσλία 

εθθξάζηεθε γηα ηηο Μνπζηθέο θακπάλεο, ηα 

Θεξκηθά κπνπθάιηα, ηηο Θεξκηθέο ηακπιέηεο, 

ηηο Αζθήζεηο βαξψλ θαη ηνπο δίζθνπο κε ηνπο 

θχθινπο, ηα ηεηξάγσλα θαη ηα ηξίγσλα. ια 

απηά ηα δηδαθηηθά πιηθά ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

απαξαίηεηα γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο AMI θαη 

είηε απαξαίηεηα είηε επηζπκεηά γηα 

ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ εθπαηδεπηψλ 

δαζθάισλ ηεο AMS. Οη αζθήζεηο Οζκψλ 

ραξαθηεξίζηεθαλ ζεηηθά απφ ην 88% ησλ 

εθπαηδεπηψλ (απαξαίηεηεο ή επηζπκεηέο), αλ 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

ηεο AMI, αξθεηνί απφ ηνπο νπνίνπο δελ ήηαλ 

θαλ εμνηθεησκέλνη κε απηέο. Οη αζθήζεηο 

νζκψλ είλαη νζκέο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ 

κηα ζπιινγή αξσκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ (πνπ 

επηιέγνληαη απφ ηνλ δάζθαιν ή γίλνληαη 

αηζζεηέο ζε κηα βφιηα ζηε θχζε) ηηο νπνίεο ηα 

παηδηά αλαγλσξίδνπλ έρνληαο θιεηζηά ηα 

κάηηα ηνπο (Seldin & Epstein, 2003). 

Πνιιά άιια αηζζεηεξηαθά πιηθά, επίζεο, 

πξνθάιεζαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο AMI θαη ηεο AMS. Σα 
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έλζεηα/νκφθεληξα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, κηα 

ζεηξά  γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε αληίζηνηρεο 

ππνδνρέο επηηξέπνληαο ζην παηδί λα 

εμεξεπλήζεη δηαθνξέο κεγέζνπο θαη πψο έλα 

αληηθείκελν κπνξεί λα ρσξέζεη κέζα ζε έλα 

άιιν, ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηα / επηζπκεηά 

απφ ηνπο εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηψλ ηεο AMS 

ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 80%, AMS, 

αιιά δελ είραλ ηελ ίδηα απνδνρή απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο ηεο AMI:  

Δθπαηδεπηέο 

ηεο AMI: 

Αλαγθαίν Δπηζπκε

ηό  

Απνδεθ

ηό 

Καιύηεξα 

όρη 

Έλζεηα/νκφθελη

ξα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα 

 

75% 

 

— 

 

13% 

 

13% 

Καλέλαο εθπαηδεπηήο δελ δηαηχπσζε ζρφιηα 

γηα έλα δηδαθηηθφ πιηθφ ην νπνίν πεξηγξάθεηαη 

κελ σο ζηνηρεηψδεο πιηθφ ζην βηβιίν ηεο 

Μνληεζζφξη The Advanced Montessori 

Method - II (ζει. 290), αιιά είλαη έλα 

δηδαθηηθφ πιηθφ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ 

γεσκεηξηθά έλζεηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία δηαθνζκεηηθψλ ζρεδίσλ. ην 

βηβιίν ηεο The Creative Development in the 

Child I (ζει. 130), ε Μνληεζζφξη αλαθέξεη ην 

πιηθφ απηφ καδί κε ηελ εμεξεχλεζε, επίζεο κε 

έλζεηα, ηεο νκνθεληξηθφηεηαο ησλ ζρεκάησλ. 

Σα πιηθά κνπζηθήο, εθηφο απφ ηηο κνπζηθέο 

θακπάλεο, πξνθάιεζαλ ζρεηηθά δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο AMI θαη 

ηεο AMS. Οη εθπαηδεπηέο ηεο AMI 

ππνζηήξημαλ έληνλα ηηο κνπζηθέο θακπάλεο, 

αιιά επίζεο ππνζηήξημαλ ζζελαξά θαη ηνπο 

Μνπζηθνχο πίλαθεο κε ηηο λφηεο, ελψ νη 

εθπαηδεπηέο ηεο AMS εμέθξαζαλ 

απνθιίλνπζεο απφςεηο γηα ηελ απνδνρή απηνχ 

ηνπ πιηθνχ.  

 

 

Δθπαηδεπηέο 

ηεο AMS: 

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό  Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

Μνπζηθνί 

πίλαθεο κε  

λφηεο 

17% 53% 29% — 

Οη Μνπζηθνί Πίλαθεο κε ηηο λφηεο ζπλίζηαληαη 

ζηα βηβιία ηεο Μνληεζζφξη λα 

παξνπζηάδνληαη κεηά ή θαη καδί κε ηηο 

Μνπζηθέο Κακπάλεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

παηδηψλ ζην ζχζηεκα ησλ ζπκβφισλ πνπ 

νδεγεί ζηε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία 

(Montessori, 1916/1965, 1967). 

Σα μπιφθσλα είλαη απιά κνπζηθά φξγαλα γηα 

ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηνπο 

κνπζηθνχο ηφλνπο, γηα ηα νπνία νη εθπαηδεπηέο 

ηεο AMI είπαλ φηη δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη 

ζε ηάμεηο Πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο, αιιά ην 

60% ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο AMS είπε φηη ήηαλ 

επηζπκεηά θαη ην 40% ηζρπξίζηεθε φηη ήηαλ 

απνδεθηά σο αηζζεηεξηαθά δηδαθηηθά πιηθά. 

Πνιινί εθπαηδεπηέο ηεο AMI ζρνιίαζαλ φηη 

ηα μπιφθσλα είλαη θαηάιιεια γηα ηα παηδηά 

ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, αιιά φρη γηα παηδηά 

κηθξφηεξεο ειηθίαο. 

Ζ Μνληεζζφξη πεξηέγξαςε ηα μπιφθσλα σο 

πιηθφ κε ην νπνίν θάπνηνο ζπλζέηεη κνπζηθή 

αθνχ έρεη κάζεη ηε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία απφ 

ηνπο Μνπζηθνχο Πίλαθεο. ην βηβιίν ηεο The 

Advanced Montessori Method—II μεθαζαξίδεη 

φηη νη κνπζηθέο θακπάλεο θαη νη κνπζηθνί πίλαθεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηάμεηο πξψηκεο ειηθίαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε ζπδεηά ηα πιηθά 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο θιίκαθαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ μπιφθσλσλ, ρσξίο 

φκσο λα δηεπθξηλίδεη ζε πνηεο ηάμεηο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απηφ ην πιηθφ. Ζ εμέηαζε ησλ 

Δπηπέδσλ Αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν θαζέλα απφ απηά ηα δηδαθηηθά 

πιηθά αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ ζε θαζέλα απφ απηά ηα επίπεδα 

κπνξεί λα βνεζήζεη λα απαληήζνπκε απηφ ην 
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εξψηεκα ην πξψην επίπεδν αλάπηπμεο, 

ειηθίεο 0 έσο 6 εηψλ, ην παηδί είλαη «δεθηηθό, 

απνξξνθά ηηο εληππώζεηο κε επθνιία» 

(Montessori, 1948/1967, ζ. 5). 

Οη Μνπζηθέο Κακπάλεο αληηζηνηρνχλ ζην 

πξψην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ 

θαζψο πξφθεηηαη γηα «εθπαίδεπζε ηνπ απηηνύ 

ώζηε λα αληηιακβάλεηαη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ 

ησλ κνπζηθώλ ήρσλ» (Montessori, 

1916/1965). Σν παηδί πξνρσξά γηα λα κάζεη 

ηηο κνπζηθέο λφηεο θαη ηα αληίζηνηρα 

νλφκαηα ηνπο (λην, ξε, κη) θαη ζηε ζπλέρεηα 

ην ζχζηεκα ησλ ζπκβφισλ ηνπο, φπσο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο κνπζηθνχο, 

καζαίλνληαο λα γξάθεη ηηο λφηεο απιψλ 

ηξαγνπδηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

εθκάζεζε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο 

παξαιιειίδεηαη κε ηελ εθκάζεζε 

θσλεκάησλ θαη αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ ζηηο 

ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. «Όιεο απηέο 

νη αζθήζεηο βαζίδνληαη ζηελ αηζζεηεξηαθή 

εκπεηξία σο ζεκείν εθθίλεζεο» (Montessori, 

1916/1965, ζ. 332). Αληίζεηα, ζην δεχηεξν 

επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, 6 έσο 12 

εηψλ, ην παηδί ζθέθηεηαη αλαιπηηθά, «ζέιεη 

λα θαηαιάβεη κόλν ηνπ» (Montessori, 

1948/1967, ζ. 5) θαη αθνκνηψλεη ηα ζηνηρεία 

ηνπ πνιηηηζκνχ κε νξγαλσκέλν θαη 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Σα μπιφθσλα έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ψζηε λα εθθξάδνπλ ηηο κνπζηθέο 

θιίκαθεο, επηηξέπνληαο ζην παηδί λα 

αλαθαιχςεη ηηο θιίκαθεο κέζσ 

πεηξακαηηζκνχ θαη λα αλαπηχμεη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο κεισδίαο. Δίλαη πνιχ πην 

ζχλζεην θαη πην αθεξεκέλν πιηθφ απφ ηηο 

Μνπζηθέο Κακπάλεο. 

Δθπαηδεπηέο 

ηεο AMS: 

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό  Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

Ξπιφθσλα — 60% 40% — 

Κχιηλδξνη 

πίεζεο 

25% 69% 6% — 

Δθηφο απφ ηα μπιφθσλα, νη εθπαηδεπηέο ηεο 

AMI δηαηχπσζαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ 

εθείλεο ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο AMS θαη γηα 

ηνπο θπιίλδξνπο πίεζεο, ζεσξψληαο ηνπο 

αθαηάιιεινπο γηα κηα ηάμε πξψηκεο ειηθίαο. 

Απηνί νη θχιηλδξνη πίεζεο δεκηνπξγνχλ ζηα 

παηδηά ηελ αίζζεζε δηαθνξεηηθψλ βαζκψλ 

πίεζεο. ηνλ θαηάινγν ηνπ Nienhuis, ηνπ πην 

έγθπξνπ θαηαζθεπαζηή κνληεζζνξηαλψλ 

πιηθψλ, νη θχιηλδξνη πίεζεο απνδίδνληαη ζηνλ 

George Russell θαη πξνθαλψο αλαπηχρζεθαλ 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ζ Μνληεζζφξη 

αλέπηπμε πιηθά, ηα νπνία αηζζεηνπνηνχλ ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ ρξψκαηνο, ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

ηεο πθήο, ηεο νζκήο, ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ θαη 

άιισλ, αιιά δελ αλέπηπμε πιηθφ γηα ηελ 

αηζζεηνπνίεζε ηεο πίεζεο. Σν αλ ε έλλνηα ηεο 

πίεζεο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή ψζηε λα αμίδεη 

κηα ζέζε ζην ξάθη ησλ αηζζεηεξηαθψλ πιηθψλ 

κηαο κνληεζζνξηαλήο ηάμεο είλαη έλα ζέκα 

ζπδήηεζεο. 

Με ιίγα ιφγηα, ππάξρεη επξεία ζπκθσλία 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ γηα ηα πεξηζζφηεξα 

αηζζεηεξηαθά πιηθά. Σν κνπζηθφ πιηθφ πνπ 

αθνινπζεί ηε ρξήζε ησλ κνπζηθψλ θακπάλσλ 

πξνθαιεί θάπνηεο δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηψλ, φπσο θαη νη θχιηλδξνη πίεζεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο ππνζηεξίδνπλ 

επίζεο ηε ρξήζε ησλ Έλζεησλ / Οκφθεληξσλ 

Κχθισλ, αιιά κηα κεηνςεθία εθπαηδεπηψλ ηεο 

AMI δηαθσλεί. 

  

Γισζζηθά πιηθά 

Γέθα γισζζηθά πιηθά πνπ θξίζεθαλ αλαγθαία, 

ελψ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηήθαλ απαξαίηεηα ή 

επηζπκεηά. 

Σν γξάςηκν ζε ραξηί κε γξακκέο θαη ρσξίο 

γξακκέο, ε θάξκα θαη ηα ζχκβνια ησλ 

γξακκάησλ ζεσξήζεθαλ αλαγθαία απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο ηεο AMI θαη είηε απαξαίηεηα είηε 
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επηζπκεηα απφ ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηεο AMS. 

Γιώζζα: 85% ή πςειόηεξε ζπκθσλία σο 

αλαγθαία 

Κάξηεο 

ιεμηινγίνπ  

Γξάκκαηα ζε γπαιόραξην Κηλεηό 

αιθάβεην 

Μεηαιιηθά 

έλζεηα 

Πίλαθεο θηκσιίαο Αληηθείκελα 

θσλεκάησλ 

Κάξηεο 

θσλεκάησλ 

Κάξηεο θαη θπιιάδηα 

θσλνγξακκάησλ  

Κάξηεο ιέμεσλ  

Βηβιία   

Σξία γισζζηθά πιηθά πξνθάιεζαλ δηηζηάκελεο 

απφςεηο ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο AMI 

φζν θαη απφ εθείλνπο ηεο AMS. Σν θξηηήξην 

γηα απηέο ηηο δηαθνξέο απφςεσλ ήηαλ φηη ην 

80% ή ιηγφηεξνη ησλ εξσηεζέλησλ 

ραξαθηήξηζαλ ηα πιηθά απηά ή σο 

αλαγθαία/επηζπκεηά ή σο απνδεθηά/θαιχηεξα 

φρη (ζπλδπαζηηθά). Γηαρσξίδνληαο ηηο απφςεηο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα 

αμηνπνηήζνπκε ζεκεία πξαγκαηηθήο 

απφθιηζεο κεηαμχ ηνπο, θαζψο νη δχν πξψηεο 

θαηεγνξίεο απφςεσλ είλαη ζαθψο 

ππνζηεξηθηηθέο θαη νη δχν ηειεπηαίεο ζρεηηθά 

ππνζηεξηθηηθέο ή αξλεηηθέο ζηε ρξήζε ησλ 

δηδαθηηθψλ πιηθψλ. 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο ηεο AMI 

ζεψξεζαλ φηη ηα θνπηηά γξακκαηηθήο 

αθαηάιιεια γηα ηηο ηάμεηο ηεο πξψηκεο 

ειηθίαο, κε θάπνηνπο λα ζεκεηψλνπλ φηη είλαη 

δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ην Γεκνηηθφ ζρνιείν. 

Παξφια απηά έλα πνζνζηφ 20% ησλ 

εθπαηδεπηψλ ζεψξεζε ην γισζζηθφ απηφ 

πιηθφ σο απαξαίηεην θαη  ζηηο ηάμεηο ηεο 

πξψηκεο ειηθίαο 

 

 

Γηηζηάκελεο εθηηκήζεηο 

Γισζζηθό 

πιηθό  

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό  Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

Κνπηηά 

γξακκαηηθήο-

AMI 

20% — — 80% 

Κνπηηά 

γξακκαηηθήο-

AMS 

18% 24% 29% 29% 

Αζθήζεηο 

ζηίμεο-AMI 

63%  13% 25% 

Αζθήζεηο 

ζηίμεο -AMS 

13% 31% 38% 20% 

Μαγλεηφθσλν-

AMI 

— 22% 33% 44% 

Μαγλεηφθσλν 

-AMS 

19% 31% 44% 6% 

Οη εθπαηδεπηέο ηεο AMS, φκσο, ζε πνζνζηφ 

42% ραξαθηήξηζαλ ηα θνπηηά γξακκαηηθήο 

σο απαξαίηεηα ή επηζπκεηά γηα ηηο ηάμεηο ηεο 

πξψηκεο ειηθίαο θαη γχξσ ζην 30% ηα 

ζεψξεζαλ απνδεθηά, ελψ έλα ίδην 

πνζνζηφ δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη είλαη 

θαιχηεξα λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

λήπηα.      

Απηφ ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαίλεηαη λα 

βξίζθεηαη ζηε ζχκπησζε ησλ δχν 

επηπέδσλ αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, κε 

βάζε ηα βηβιία ηεο Μνληεζζφξη. 

Πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν ηεο The 

Creative Development in the Child II , 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο δηαιέμεηο 

ηεο πνπ θαίλεηαη λα απνηεινχλ κηα 

ζεηξά καζεκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

παηδηψλ ηεο πξψηκεο ζρνιηθήο ειηθίαο, 

αιιά θαη ζην βηβιίν ηεο The Advanced 

Montessori Method—II (ζε παιαηφηεξε 

έθδνζε κε ηνλ ηίηιν The Montessori 

Elementary Material). ην δεχηεξν 

απηφ βηβιίν ε Μνληεζζφξη ζεκεηψλεη φηη 

ε δξαζηεξηφηεηεο κε ηα θνπηηά γξακκαηηθήο 
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ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά απφ 5,5 

έσο 7,5 εηψλ – πνπ βξίζθνληαη ην ηέινο ηνπ 

πξψηνπ επηπέδνπ θαη ζηελ αξρή ηνπ δεχηεξνπ 

αλάπηπμεο ηνπο. Έηζη, εάλ ηα θνπηηά 

γξακκαηηθήο αλήθνπλ ζε κηα ηάμε 

εθπαίδεπζεο παηδηψλ πξψηκεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ην πφζν 

πξνρσξνχλ ηα παηδηά ζε απηήλ ηελ ηάμε ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο θαη 

απφ ην εάλ ε ηάμε έρεη πνιιά παηδηά πνπ 

βξίζθνληαη ζηα πξφζπξα ηνπ δεχηεξνπ 

επηπέδνπ ηεο αλάπηπμεο ηνπο. 

 Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ Αζθήζεσλ ζηίμεο 

πξνθάιεζε, επίζεο, δηηζηάκελεο απφςεηο κε έλα 63% 

ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο AMI λα ηηο ζεσξνχλ αλαγθαίεο 

γηα ηα παηδηά πξψηκεο ζρνιηθήο ειηθίαο έλαληη 24% 

πνπ ηνπνζεηήζεθαλ αξλεηηθά.  

Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο AMS 

θαηαλέκνληαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο, αιιά ην 

43% ζεσξεί ηηο αζθήζεηο ζηίμεο απαξαίηεηεο 

ή επηζπκεηέο ζηηο ηάμεηο παηδηψλ πξψηκεο 

ειηθίαο θαη ην 38% απιά απνδεθηέο. Ζ 

Μνληεζζφξη έρεη πεξηγξάςεη κηα ζεηξά θάπσο 

πξνρσξεκέλσλ αζθήζεσλ ζηίμεο ζην βηβιίν 

ηεο The Advanced Montessori Method—II.  

Δξκελεχνληαο απηή ηελ πεξηγξαθή ηεο 

Μνληεζζφξη έλαο εθπαηδεπηήο εμέθξαζε ηελ 

άπνςε φηη ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί ζε 

πξνρσξεκέλα παηδηά ηεο πξψηκεο ειηθίαο ε 

ζεκαζία κεξηθψλ βαζηθψλ ζεκείσλ ζηίμεο 

ζηελ αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ (γηα 

παξάδεηγκα, έλα θφκκα ππνδειψλεη παχζε), 

αιιά ε ηππηθή δηδαζθαιία ηνπο ζα ξέπεη λα 

γίλεηαη ζηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Έλαο άιινο εθπαηδεπηήο ζρνιίαζε φηη κηα 

ζχληνκε εηζαγσγή ζηα ζεκεία ζηίμεο ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη κεηά ηελ παξνπζίαζε 

ησλ ξεκάησλ ζηα παηδηά. 

Σα καγλεηφθσλα ππάξρνπλ ζε πνιιέο 

Μνληεζζνξηαλέο ηάμεηο, ζπλήζσο κε βηβιία 

πνπ ζπλνδεχνληαη απφ κηα θαζέηα, έηζη 

ψζηε ην παηδί λα κπνξεί λα αθνχεη ηελ 

αλάγλσζε ελψ θνηηάδεη έλα βηβιίν. Σν 

πελήληα ηνηο εθαηφ ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο 

AMS ζεσξνχλ φηη ηα καγλεηφθσλα ήηαλ 

απαξαίηεηα ή επηζπκεηά θαη έλα άιιν 44% 

ηα ζεσξεί απνδεθηά. Οη εθπαηδεπηέο ηεο 

AMI ήηαλ ιηγφηεξν ζεηηθνί, κε ην 44% λα 

είλαη ελαληίνλ ηεο ρξήζεο ησλ 

καγλεηφθσλσλ θαη ην 33% λα ηα ζεσξεί 

απιά απνδεθηά ζε ηάμεηο παηδηψλ πξψηκεο 

ειηθίαο. 

Σν κφλν γισζζηθφ πιηθφ πνπ ππνζηήξημαλ 

ζζελαξά νη εθπαηδεπηέο ηεο AMS (πάλσ απφ 

85%) αιιά ην νπνίν πξνθάιεζε δηηζηάκελεο 

απφςεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο AMI 

είλαη ν δίζθνο άκκνπ, έλαο μχιηλνο δίζθνο 

γεκάηνο άκκν ζηνλ νπνίν έλα παηδί κπνξεί λα 

εμαζθεζεί ζηε γξαθή γξακκάησλ. Έλαο 

εθπαηδεπηήο ζρνιίαζε φηη ν δίζθνο  άκκνπ 

ήηαλ θαηάιιεινο κφλν γηα «εμάζθεζε» ησλ 

παηδηψλ ζηε γξαθή ησλ γξακκάησλ, αιιά νη 

άιινη δελ δηαηχπσζαλ θαλέλα ζρφιην. 

Δθπαηδεπηέο 

ηεο AMI: 

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό  Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

Γίζθνο άκκνπ 18% 27% 36% 18% 

Απφ φζν γλσξίδσ ν δίζθνο άκκνπ δελ 

αλαθέξεηαη ζηα βηβιία ηεο Μνληεζζφξη. ην 

βηβιίν ηεο Η Μέζνδνο Μνληεζζόξη θαζψο θαη 

ζην κεηαγελέζηεξν έξγν ηεο (π.ρ. Montessori, 

1989c) εμεηάδνληαη κφλν ηα κεηαιιηθά έλζεηα 

θαη ηα γξάκκαηα κε γπαιφραξην σο άκεζε 

πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ ζηε γξαθή. 

Τπάξρνπλ δχν γισζζηθά πιηθά, ηε ρξήζε 

ησλ νπνίσλ απέθπγαλ λα ζρνιηάζνπλ νη 

εθπαηδεπηέο ηεο AMI, αιιά γηα ηα νπνία νη 

εθπαηδεπηέο ηεο AMS είραλ δηαθνξεηηθή 

άπνςε: Οη Πίλαθεο καξθαδφξσλ θαη ηα 

Βηβιία κε θαληαζηηθέο ηζηνξίεο.  
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Δθπαηδεπηέο 

ηεο AMS 

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό  Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

Πίλαθεο 

καξθαδφξσλ 

21% 50% 21% 7% 

Βηβιία κε 

θαληαζηηθέο 

ηζηνξίεο 

44% — 25% 31% 

Ζ ρξήζε πηλάθσλ καξθαδφξσλ γηα ηελ 

εμάζθεζε ησλ παηδηψλ ζηε γξαθή πξνθάιεζε 

δηάζηαζε απφςεσλ 70-30 κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηεο AMS, κε ηελ πιεηνλφηεηα λα 

έρεη ζεηηθή άπνςε. Έλαο εθπαηδεπηήο εμήγεζε 

φηη ζα πξέπεη, αλ είλαη δπλαηφλ, ην πιηθφ απηφ 

λα ππάξρεη ζηηο Μνληεζζνξηαλέο ηάμεηο επεηδή 

«ζηελ επνρή καο είλαη κέξνο ηεο θνπιηνχξαο 

καο». 

Σα Βηβιία Φαληαζίαο  πξνθάιεζαλ, επίζεο, 

δηάζηαζε απφςεσλ. Ζ Μνληεζζφξη είρε 

ζαθψο αξλεηηθή άπνςε γηα ηελ αθήγεζε 

θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ ζε παηδηά θάησ ησλ 6 

εηψλ. Σα παξακχζηα, δηεπθξίληδε, ζα έπξεπε 

λα εηζάγνληαη ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη 

δηαπίζησλε απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, φηη ηα 

κηθξφηεξα παηδηά δελ είραλ θαλέλα ελδηαθέξνλ 

γηα απηά (Montessori, 1989a, ζει. 44-6). ε 

άιια ζεκεία ησλ αλαιχζεσλ ηεο ζρνιίαδε φηη 

νη ελήιηθεο πνπ αθεγνχληαη θαληαζηηθέο 

ηζηνξίεο  ζηα παηδηά πξνθαινχλ ζπγρχζεηο 

ζηνλ αλαπηπζζφκελν λνπ ηνπο, ν νπνίνο 

πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα (Montessori, 1997, ζει. 40-5) 

θαη ζεκείσλε φηη «. . . ζπρλά αλόεηεο, αζηείεο 

ηζηνξίεο ή θηλνύκελα ζρέδηα, ζηα παηδηθά 

βηβιία, δελ αξέζνπλ ζην παηδί» (Montessori, 

1989c, ζ. 224). Οη δάζθαινη, θαηά ηελ άπνςε 

ηεο, κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ φκνξθα, 

ξεαιηζηηθά θαη ηεθκεξησκέλα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα βηβιία (ηα νπνία νη εθδφηεο 

εθείλε ηελ επνρή δελ εμέδηδαλ). 

Τπάξρνπλ ηξεηο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηέο ηεο AMI 

ζπκθψλεζαλ φηη ήηαλ απαξαίηεηεο ή 

επηζπκεηέο, αιιά νη εθπαηδεπηέο ηεο AMS 

δηαηχπσζαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο. 

 

Δθπαηδεπηέο 

ηεο AMS 

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό  Απνδεθηό Καιύηεξα όρη 

Αλάιπζε 

Αλάγλσζεο 

18% 24% 29% 29% 

Μειέηε 

ιέμεσλ 

18% 41% 29% 12% 

Παηρλίδη 

εληνπηζκνχ 

επηζέησλ 

12% 53% 24% 12% 

Ζ Αλάιπζε Αλάγλσζεο, κε ηελ νπνία 

εηζάγνληαη ηα παηδηά ζηα ζεκέιηα ηεο 

γξακκαηηθήο, πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν ηηεο 

Μνληεζζφξη  Creative Development in the 

Child, Τόκνο 2, ζει. 281 θαη αθνινπζεί ε 

παξνπζίαζε ησλ Κνπηηψλ ηεο Γξακκαηηθήο 

Ζ Μειέηε Λέμεσλ μεθηλά κε πξνθνξηθά 

παηρλίδηα (αλίρλεπζε ήρσλ ζε ιέμεηο, πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν The Creative 

Development in the Child II, ζει. 15) θαη 

επεθηείλεηαη πξνο ην ηέινο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ζηε κειέηε ζπλαθψλ νπζηαζηηθψλ, 

ζχλζεησλ ιέμεσλ, αληίζεησλ ιέμεσλ θαη ησλ 

παξφκνησλ. 

Σν Παηρλίδη εληνπηζκνύ επηζέησλ 

παξνπζηάζηεθε απφ ηε Μνληεζζφξη, κεηαμχ 

άιισλ, ζηα καζήκαηα ηεο ζην Madras (II, ζει. 

218), κε ηε δαζθάια λα δίλεη ζην παηδί 

εηηθέηεο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηξηγψλσλ 

(κηθξφ, θφθθηλν, ηζνζθειέο) γηα λα επηιέμεη ην 

παηδί. Απηά είλαη ζαθψο πην πξνεγκέλα πιηθά 

αλάγλσζεο, θαη ζα ρξεηαδφηαλ κφλν ζε κηα 

ηάμε φπνπ ηα παηδηά είλαη πην πξνρσξεκέλα 

ζηελ αλάγλσζε. Σα ίδηα δεηήκαηα πνπ 

ζπδεηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηα Κνπηηά 

Γξακκαηηθήο θαίλνληαη επνκέλσο λα είλαη θαη 

εδψ ζπλαθή, αλ θαη φια απηά ηα πιηθά 

πξνεγνχληαη ζηε δηδαθηηθή ζεηξά ησλ 
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Κνπηηψλ Γξακκαηηθήο, νπφηε εληάζζνληαη 

μεθάζαξα ζηα πιηθά ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

Έλα γισζζηθφ πιηθφ πνπ δελ πξνθάιεζε ηε 

ζπλαίλεζε ησλ εθπαηδεπηψλ είλαη ηα Σεηξάδηα 

Γξαθήο /Φχιια Γξαθήο. ινη νη εθπαηδεπηέο 

ηεο AMI θαη ην 65% ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο 

AMS ηνπνζεηήζεθαλ αξλεηηθά ζηε ρξήζε 

απηνχ ηνπ πιηθνχ, ελψ νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηέο ηεο AMS ηα 

ραξαθηήξηζαλ  απιψο απνδεθηά. 

πλνςίδνληαο, ππήξμε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηψλ Μνληεζζνξηαλψλ εθπαηδεπηηθψλ 

φηη 14 γισζζηθά πιηθά αλήθαλ ζηηο ηάμεηο 

παηδηψλ πξψηκεο ζρνιηθήο ειηθίαο, θαη έλα 

επηπιένλ ζχλνιν πιηθψλ θαίλεηαη λα είλαη 

απνδεθηφ ζε ηάμεηο πνπ ηα παηδηά είλαη πην 

πξνρσξεκέλα. Έλα γισζζηθφ πιηθφ, ν Γίζθνο 

Άκκνπ, απφ θάπνηνπο ζεσξήζεθε σο 

βνεζεηηθφ πξφζζεην πιηθφ γξαθήο, αιιά απφ 

άιινπο εθπαηδεπηέο σο απαξαίηεην. Σα 

καγλεηφθσλα θαη ηα βηβιία θαληαζίαο είλαη 

δχν πιηθά θαη γηα ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ 

ππήξμε θαζνιηθή δηαθσλία .  

Μαζεκαηηθά πιηθά 

Γέθα πέληε πιηθά καζεκαηηθψλ 

αμηνινγήζεθαλ σο αλαγθαία ζε κηα 

Μνληεζζνξηαλή ηάμε παηδηψλ πξψηκεο 

ζρνιηθήο ειηθίαο θαη άιια ηξία απέζπαζαλ 

πςειφ επίπεδν ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηψλ. 

Σα παηρλίδηα κε πιαθίδηα αξηζκώλ, ηα 

κηθξά αξηζκεηήξηα θαη ηα έλζεηα 

θιαζκάησλ   ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηνη απφ 

πάλσ απφ ην 85% ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο AMI 

θαη είηε απαξαίηεηα είηε επηζπκεηά απφ 

ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο 

AMS. 

 

 

Μαζεκαηηθά: 85% ή πςειόηεξε ζπκθσλία σο 

αλαγθαία 

Ράβδνη & 

Κάξηεο 

Αξηζκώλ 

Αξηζκνί ζε 

γπαιόραξην 

Κνπηηά κε 

Αδξάρηηα 

Κάξηεο & 

Αξηζκεηήξηα 

Υξπζέο Υάληξεο (1 

& 2) 

Κάξηεο Γεθαδηθνύ 

πζηήκαηνο 

Πίλαθεο & 

Κάξηεο 

Γηςήθησλ 

αξηζκώλ  

Πίλαθεο & Κάξηεο 

Γεθάδσλ 

Πίλαθαο Γηαίξεζεο  

Πηλαθίδεο  κε 

ηαηλίεο  

Αιπζίδεο Υαληξώλ 

κε θαξηέιεο 

ηεηξαγώλσλ   

Αιπζίδεο Υαληξώλ 

κε θαξηέιεο θύβσλ  

Παηρλίδη 

Φηδηνύ 

Πίλαθαο 

Πνιιαπιαζηαζκνύ 

Πνιιαπιαζηαζκόο 

κε ράληξεο 

 

Έλα κφλν καζεκαηηθφ πιηθφ πξνθαινχζε 

απνθιίλνπζεο εθηηκήζεηο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ: ηα 

θπιιάδηα ησλ εμηζψζεσλ. 

 

  Αλαγθαίν Δπηζπκεηό  Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

Φπιιάδηα 

εμηζψζεσλ - 

AMI 

50% — — 50% 

Φπιιάδηα 

εμηζψζεσλ - 

AMS 

53% 18% 24% 6% 

Σα θπιιάδηα εμηζψζεσλ είλαη ηεηξάγσλα 

θπιιάδηα απφ ραξηί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

καδί κε άιια πιηθά φπσο ισξίδεο θαη πίλαθεο 

αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ 

απνκλεκφλεπζε απνηειεζκάησλ ησλ βαζηθψλ 

καζεκαηηθψλ πξάμεσλ κνλνςήθησλ αξηζκψλ. 

Έλαο εθπαηδεπηήο ζρνιίαζε φηη απηφ ην πιηθφ 

είλαη απνδεθηφ κφλν εάλ έλα παηδί ήηαλ έηνηκν 

γηα απηφ. Μεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο AMI, 

κφλν 8 απάληεζαλ ζε απηήλ ηελ εξψηεζε. 

Άιινη 2 δήισζαλ φηη δελ γλψξηδαλ πνην ήηαλ 
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απηφ ην πιηθφ. Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ, νη 

κηζνί βξήθαλ ηα θπιιάδηα εμηζψζεσλ 

απαξαίηεηα θαη νη κηζνί ηα αμηνιφγεζαλ 

αξλεηηθά. 

Τπάξρνπλ πέληε καζεκαηηθά πιηθά ηα νπνία 

νη εθπαηδεπηέο ηεο AMI ζεψξεζαλ σο 

απαξαίηεηα, αιιά γηα ηα νπνία νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηεο AMS ήηαλ  δηαθνξεηηθέο. 

Σν παηρλίδη ησλ θνπθθίδσλ αθνξά ζηε 

«κεηαθνξά» κνλάδσλ κηα θαηεγνξίαο 

αξηζκψλ ζε κηα κεγαιχηεξε (π.ρ. δεθάδεο ζε 

εθαηνληάδεο) θαη πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν 

Creative Development in the Child II (ζει. 

94-5) σο έλα πιηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη κεηά, 

αιιά ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια, κε ην 

Παηρλίδη ησλ θξαγίδσλ. ήκεξα 

πξνζθέξεηαη είηε σο άζθεζε κε κνιχβη θαη 

ραξηί ζε πξν-εθηππσκέλν πίλαθα είηε κε 

ιεπθφ πίλαθα θαη καξθαδφξν. Ζ 

Μνληεζζφξη πεξηγξάθεη φηη ην πιηθφ απηφ 

ζπληίζεηαη απφ έλα γπαιί ηνπνζεηεκέλν 

πάλσ ζε έλα ράξηηλν πίλαθα. 

Δλψ ηα κηθξά αξηζκεηήξηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξφζζεζε θαη 

αθαίξεζε αξηζκψλ, ηα κεγάια αξηζκεηήξηα 

ππνζηεξίδνπλ θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ. Οη 

πίλαθεο δηαίξεζεο κε ηα πνχιηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαηξέζεηο κε 

ππφινηπν. Σα ιεθηηθά δηαηππσκέλα 

πξνβιήκαηα (απηφ-εξκελεχζηκα) δελ είλαη 

έλα πιηθφ πνπ έρσ δεη λα πεξηγξάθεηαη ζηα 

βηβιία ηεο Μνληεζζφξη. Δίλαη κάιινλ πην 

πξνεγκέλα πιηθά γηα ηα καζεκαηηθά ζηηο 

Μνληεζνξηαλέο ηάμεηο θαη ελψ νη 

εθπαηδεπηέο ηεο AMI ηα ζεψξεζαλ 

απαξαίηεηα, νη εθπαηδεπηέο ηεο AMS είραλ 

δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο. πσο ζπκβαίλεη 

θαη κε νξηζκέλα απφ ηα Γισζζηθά πιηθά, ε 

αλαγθαηφηεηα απηψλ ησλ καζεκαηηθψλ 

πιηθψλ ζηελ Μνληεζζνξηαλή ηάμε κπνξεί 

λα εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ησλ καζεηψλ. 

ηα ζρνιεία φπνπ ηα 5ρξνλα παηδηά ηείλνπλ 

λα θεχγνπλ απφ ην Μνληεζζνξηαλφ γηα ην 

ηππηθφ δεκφζην ζρνιείν, κπνξεί λα κελ 

είλαη απαξαίηεηα. 

 Έλα πιηθφ Μαζεκαηηθψλ πνπ αμηνινγήζεθε 

αξλεηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο AMI, αιιά 

απαξαίηεην/επηζπκεηφ γηα ην 94% ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηεο AMS, ήηαλ ν Πίλαθαο ησλ 

Δθαηνληάδσλ. 

Απηφ ην πιηθφ δελ πεξηγξάθεηαη ζηα βηβιία 

ηεο Μνληεζζφξη θαη αλαπηχρζεθε ζηελ 

Οιιαλδία γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά ζηελ 

απαξίζκεζε απφ ην 1 έσο ην 100. 

 

Δθπαηδεπηέο 

ηεο AMI: 

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό  Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

Παηρλίδη 

θνπθίδσλ 

47% 12% 18% 24% 

Πηλαθίδεο & 

Δμηζψζεηο 

56% 25% 13% 6% 

Μεγάιν 

Αξηζκεηήξην 

25% 19% 31% 25% 

Πξνβιήκαηα 35% 24% 41%  

Πηλαθίδεο 

δηαίξεζεο 

— 14% 29% 57% 

Άιια πιηθά ηεο Μνληεζφξη γηα ηελ 

απαξίζκεζε πεξηιακβάλνπλ πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα ηα νπνία απαξηζκνχληαη (φπσο νη 

Υξπζέο Υάληξεο θαη νη Αιπζίδεο κε Υάληξεο). 

Σν βήκα πξνο ηελ αθαίξεζε ζηε ινγηθή ηεο 

Μνληεζζφξη είλαη ην Παηρλίδη θξαγίδσλ, ζην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη κηα ρξσκαηηθή 

θσδηθνπνίεζε γηα ηηο κνλάδεο, ηηο δεθάδεο, ηηο 

εθαηνληάδεο θαη ηηο ρηιηάδεο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα καζεκαηηθέο πξάμεηο αληί 

απιψο γηα απαξίζκεζε. πσο ηα Σεηξάδηα θαη 

ηα Φχιια Γξαθήο, νη εθπαηδεπηέο ήηαλ γεληθά 

αξλεηηθνί θαη γηα ηα Σεηξάδηα θαη ηα Φχιια 

Δξγαζίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
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Δλ νιίγνηο, ππήξμε επξεία ζπκθσλία ζρεηηθά 

κε έλα βαζηθφ ζχλνιν καζεκαηηθψλ πιηθψλ, 

αιιά ππήξραλ νξηζκέλα πιηθά πνπ 

πξνθάιεζαλ δηηζηάκελεο απφςεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηψλ. πγθεθξηκέλα, πέληε πιηθά 

καζεκαηηθψλ θξίζεθαλ απαξαίηεηα κφλν απφ 

εθπαηδεπηέο ηεο AMI θαη ν Πίλαθαο ησλ 

Δθαηνληάδσλ θξίζεθε απαξαίηεηνο κφλν απφ 

εθπαηδεπηέο ηεο AMS.  

 

Τιηθά Γεσγξαθίαο θαη Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ 

Σέζζεξα πιηθά Γεσγξαθίαο ζεσξήζεθαλ 

απαξαίηεηα απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηέο. 

 

Αλάγιπθε πδξόγεηνο 

ζθαίξα  

Πιαίζηα Γεο θαη 

Νεξνύ  

Υξσκαηηζηή πδξόγεηνο 

ζθαίξα  

Υάξηεο παδl 

Σέζζεξα πξφζζεηα πιηθά - δχν Γεσγξαθίαο 

θαη δχν Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ – απέζπαζαλ 

ηζρπξή ζπλαίλεζε ησλ εθπαηδεπηψλ. Οη 

Κάξηεο Γεσγξαθίαο θαη  ην Δξκάξην 

Βνηαληθήο   ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηα πιηθά 

απφ πεξηζζφηεξπον απφ ην 85% ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηεο AMI θαη απαξαίηεηα ή 

ηνπιάρηζηνλ επηζπκεηά πιηθά  απφ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο 

AMS. 

Οη Κάξηεο Βνηαληθήο θαη Εώσλ 

αμηνινγήζεθαλ σο απαξαίηεηεο ή επηζπκεηέο 

απφ ην 80% φισλ ησλ εθπαηδεπηψλ. 

Πεξηζζφηεξν απφ ην 80% φισλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ ζεψξεζαλ ηηο θάξηεο ησλ 

εκαηώλ απαξαίηεηεο ή επηζπκεηέο, αιιά κηα 

ζεκαληηθή κεηνςεθία εθπαηδεπηψλ ηεο AMI 

(18%) ηηο ζεψξεζε απιψο απνδεθηέο. 

 

Έλα πιηθφ Γεσγξαθίαο ην νπνίν νη 

εθπαηδεπηέο ηεο AMS ζεψξεζαλ απαξαίηεην ή 

επηζπκεηφ, αιιά γηα ην νπνίν νη εθπαηδεπηέο 

ηεο AMI είραλ δηαθνξεηηθή άπνςε ήηαλ νη 

Κάξηεο Εώσλ ησλ Ζπείξσλ. Απηφ 

πεξηγξάθεθε σο ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ 

κνληέισλ δψσλ ή εηθφλσλ δψσλ ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπο ζε έλαλ ράξηε ησλ 

επείξσλ. Μηα δηαθνξεηηθή πεξηγξαθή 

αλαθέξεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή σο 

ηνπνζέηεζε θαξηψλ κε εηθφλεο ησλ δψσλ 

ζηνπο Φάθεινπο Γεσγξαθίαο θαη νη 

δηαθνξεηηθέο απηέο πεξηγξαθέο κπνξεί λα 

είλαη ν ιφγνο γηα ηελ απφθιηζε ησλ απφςεσλ 

κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηψλ ηεο 

AMI. Πάλησο δελ γλσξίδσ θακία πεξηγξαθή 

απηνχ ηνπ πιηθνχ ζηα γξαπηά ηεο 

Μνληεζζφξη. 

Δθπαηδεπηέο 

ηεο AMI: 

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό  Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

Εψα ησλ 

επείξσλ 

— 44% 44% 11% 

Σξία άιια πιηθά θπζηθψλ επηζηεκψλ 

ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηα ή επηζπκεηά απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο AMS, αιιά 

αμηνινγήζεθαλ αξλεηηθά απφ απηνχο ηεο 

AMI. 

Δθπαηδεπηέο 

ηεο AMS 

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό  Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

Βπζίδεηαη ή 

Δπηπιέεη 

94% 6% — — 

Μαγλήηεο 94% 6% — — 

Παδιο θπηψλ 

θαη δψσλ 

63% 31% 6% — 

Σν Βπζίδεηαη ή Δπηπιέεη πεξηιακβάλεη κηα 

ιεθάλε κε λεξφ θαη έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ 

πνπ ξίρλεη ην παηδί κέζα ζην λεξφ γηα λα 

δηαπηζηψζεη αλ θαζέλα απφ απηά βπζίδεηαη ή 

επηπιέεη. Απηφ ην πιηθφ θαη ε αληίζηνηρε 
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δξαζηεξηφηεηα δελ πεξηγξάθεηαη ζηα βηβιία 

ηεο Μνληεζζφξη. 

Οη Μαγλήηεο είλαη έλα ελδηαθέξνλ πιηθφ. ην 

Γεκνηηθφ ζρνιείν κπνξεί έλα παηδί λα αξρίζεη 

λα εμεξεπλά ην θαηλφκελν ηνπ καγλεηηζκνχ 

θαη ε ρξήζε ηνπο ζην λεπηαγσγείν ζα 

κπνξνχζε λα πξνεηνηκάζεη ην παηδί γηα απηφ, 

φπσο ν Κχβνο ηνπ Γησλχκνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

κηα πξψηε θνξά σο Αηζζεηεξηαθή 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ Μνληεζζφξη, σζηφζν, δελ 

εηζήγαγε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, νπφηε 

θαίλεηαη λα είλαη νη καγλήηεο έλα άιιν 

δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ζπδήηεζε. 

Σα Παδιο Φπηώλ θαη Εώσλ ππάξρνπλ ζηνλ 

θαηάινγν Nienhuis, αιιά δελ πεξηγξάθνληαη 

απφ ηελ Μνληεζζφξη ζε θαλέλα απφ ηα βηβιία 

ηεο. Σα παδιο απηά δείρλνπλ ηα δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θπηψλ 

θαη νκάδσλ δψσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα δηδαθηηθά πιηθά ηεο 

Γεσγξαθίαο θαη ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

κφλν έλα κηθξφ ζχλνιν απέζπαζε ηε 

ζπκθσλία φισλ ησλ εθπαηδεπηψλ, αιιά θαη 

ιίγα πιηθά πξνθάιεζαλ ξηδηθά δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο. Σα πιηθά απηά δελ ζπδεηνχληαη πνιχ 

ζηα βηβιία ηεο Μνληεζζφξη γηα ην 

Νεπηαγσγείν, αιιά ζπδεηνχληαη ζρεηηθά 

εθηεηακέλα ζηα βηβιία ηεο ζρεηηθά κε ην 

Γεκνηηθφ ζρνιείν. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο Πξαθηηθήο Εσήο 

Γεθαεπηά δξαζηεξηφηεηεο Πξαθηηθήο Εσήο 

ζπκθσλήζεθε απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηέο φηη 

είλαη απαξαίηεηεο ζην λεπηαγσγείν. 

 

 

 

 

Πεξπάηεκα ζηε 

γξακκή 

Σν παηρλίδη 

ηεο ζησπήο  

Κνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά 

Ξεζθόληζκα Καζάξηζκα 

ηξαπεδηνύ 

θνύπηζκα 

Γίπισκα ξνύρσλ Μεηαθνξά 

πγξώλ 

Μεηαθνξά 

ζηεξεώλ 

Γπάιηζκα 

αληηθεηκέλσλ 

Αζθήζεηο κε ην 

ςαιίδα 

Πιαίζηα 

ληπζίκαηνο 

Σαθηνπνίεζε 

ινπινπδηώλ 

Πιύζηκν 

δίζθνπ 

Πξνεηνηκαζία 

θαγεηνύ 

Φξνληίδα θπηώλ Πιύζηκν 

ρεξηώλ 

 

 

Σν ζηξώζηκν ηνπ ηξαπεδηνύ θαη ην πιύζηκν 

ξνύρσλ ζεσξήζεθαλ, επίζεο, απαξαίηεηα ή 

επηζπκεηά απφ κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηψλ. 

Έμη δξαζηεξηφηεηεο Πξαθηηθήο Εσήο 

πξνθάιεζαλ δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηεο AMI, αιιά αμηνινγήζεθαλ 

σο αλαγθαίεο ή επηζπκεηέο απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηέο ηεο AMS.  

Δθπαηδεπηέο 

ηεο AMI: 

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

Πιέμηκν 

θνηζίδσλ 

18% 27% 55% — 

Όθαλζε 27% 27% 46% — 

Υεηξηζκφο 

εξγαιείσλ (ζθπξί, 

θαηζαβίδη) 

18% 18% 64% — 

Μεηαθνξά κε 

θνπηάιη απφ έλα 

δνρείν ζε έλα 

άιιν  

46% — 55% — 

Υξήζε 

ζθνπγγαξηνχ 

22% 22% 33% 22% 

Άλνηγκα/Κιείζκν 

κπνπθαιηψλ θαη 

βάδσλ 

55% — 46% — 
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Οη κηζνί, πεξίπνπ, εθπαηδεπηέο ηεο AMI 

ζεψξεζαλ φηη ην Πιέμηκν θνηζίδσλ θαη ε 

Ύθαλζε είλαη επηζπκεηέο/απαξαίηεηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε ηνπ λε[ηαγσγείνπ, 

ελψ νη ππφινηπνη ηα ζεσξνχζαλ απιψο 

απνδεθηά. Ο Υεηξηζκόο Δξγαιείσλ 

πξνθάιεζε επίζεο δηαθσλίεο, ίζσο επεηδή δελ 

είλαη ζαθέο πψο κπνξεί θαλείο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζθπξί, έλα θαηζαβίδη θαη 

άιια απιά εξγαιεία ζε κηα ηάμε λεπηαγσγείν 

γηα κηα πξαγκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Καλέλαο 

εθπαηδεπηήο ηεο AMI, φκσο,  δελ 

αληηκεηψπηζε αξλεηηθά θακία απφ απηέο ηηο 

ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ Μεηαθνξά κε θνπηάιη πξνθάιεζε επίζεο 

θάπνηεο δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ 

ηεο AMI, αιιά θαη πάιη ρσξίο λα 

δηαηππσζνχλ αξλεηηθέο απφςεηο. Ζ 

Μνληεζζφξη έρεη πεξηγξάςεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα κεηαθνξάο ζηεξεψλ πιηθψλ 

(Montessori, 1989b, ζει. 57), θαη φινη νη 

εθπαηδεπηέο ζπκθψλεζαλ φηη απηφ είλαη κηα 

απαξαίηεηε δξαζηεξηφηεηα. ηαλ νη 

εθπαηδεπηέο ζρνιίαζαλ απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη 

κπνξεί λα είλαη κηα πξνθαηαξθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην λεπηαγσγείν. Οη 

πξνθαηαξθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

απνκνλψλνπλ θαη αζθνχλ δεμηφηεηεο νη 

νπνίεο απαηηνχληαη γηα άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εθπαηδεπηέο πνπ 

ζπκθψλεζαλ ζε δχν άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

Πξαθηηθήο Εσήο –Υξεζηκνπνίεζε ελόο 

ζθνπγγαξηνύ θαη Άλνηγκα/Κιείζηκν 

Μπνπθαιηώλ θαη Βάδσλ -  έηεηλαλ λα 

ηνλίδνπλ απηφ ην ζέκα: απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ππάξρνπλ αλ 

ππάξρνπλ παηδηά ζηελ ηάμεο πνπ θαηλφηαλ 

φηη ηηο ρξεηάδνληαη, αιιά ζηε ζπλέρεηα θαη 

ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζα πξέπεη λα 

αθαηξεζνχλ θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 

πην απαηηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 

ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ, είπε ε Μνληεζζφξη, 

«κπνξεί λα θαηαζηξαθεί κε δύν ηξόπνπο - λα 

βξίζθεη ηα πξάγκαηα πνιύ δύζθνια ή πνιύ 

εύθνια» (Montessori, 1989c, ζ. 9). Έηζη, ε 

επηινγή δξαζηεξηνηήησλ Πξαθηηθήο Εσήο 

κε πξαθηηθέο ρξήζεηο θαη ε αθαίξεζε ησλ 

πξνθαηαξθηηθψλ αζθήζεσλ ζε δεμηφηεηεο 

πνπ ήδε έρνπλ θαηαθηεζεί απφ ηα παηδηά 

θαίλνληαη δχν ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

επηινγή δξαζηεξηνηήησλ ηεο Πξαθηηθήο 

Εσήο ζην λεπηαγσγείν. 

Άιιεο έμη Γξαζηεξηφηεηεο Πξαθηηθήο Εσήο 

αμηνινγήζεθαλ αξλεηηθά απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο ηεο AMI, αιιά ζεσξήζεθαλ 

γεληθά σο απαξαίηεηεο/ επηζπκεηέο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο ηεο AMS. 

 Δθπαηδεπηέο 

ηεο AMS 

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό Απνδεθηό Καιύηε

ξα όρη 

Υξήζε 

ζηαγνλφκεηξνπ 

88% 6% 6% — 

Υξήζε ιαβίδαο 88% 6% 6% — 

Καζάξηζκα 

θνρπιηψλ 

63% 31% 6% — 

Υξήζε ζαπνπληνχ 21% 43% 36% — 

Κιείδσκα/Ξεθιεί

δσκα θιεηδαξηψλ  

75% 25% — — 

Σξαπέδη / Ραβδη 

εηξήλεο  

53% 29% 12% 6% 

 

Ζ Υξήζε ζηαγνλόκεηξνπ θαη ε Υξήζε 

ιαβίδαο είλαη δχν δξαζηεξηφηεηεο 

κεηαθνξάο πιηθψλ απφ έλα δνρείν ζε έλα 

άιιν. Ζ ρξήζε ιαβίδαο γηα ηε κεηαθνξά 

ζηεξεψλ γίλεηαη ζπλήζσο ζην λεπηαγσγείν 

κε κπαιάθηα βακβαθηνχ. Σν Καζάξηζκα 

θνρπιηψλ θαη ε Υξήζε ζαπνπληνχ δελ 

ρξεηάδνληαη πεξηγξαθή. Πνιινί εθπαηδεπηέο 

ζρνιηάδνληαο απηέο ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο 

αλαξσηηφληαλ «πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπο;»   
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Έλα θαιάζη κε θιεηδαξηέο ή έλα θνπηί κε 

θιεηδαξηέο ζεσξήζεθε απιψο απνδεθηφ απφ 

ην 82% ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο AMI αιιά σο 

απαξαίηεην απφ ην 18%, ελψ ζεσξήζεθε 

απαξαίηεην ή επηζπκεηφ απφ φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηέο ηεο AMS. 

Ζ χπαξμε ηξαπεδηνχ ή ξαβδηνχ εηξήλεο  

επηθπξψζεθε ηδηαίηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

ηεο AMS, αιιά αμηνινγήζεθε αξλεηηθά 

(67%) ή απιψο σο απνδεθηφ (22%) απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο AMI. Ζ Μνληεζζφξη 

δελ αλέθεξε ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα βηβιία ηεο, ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ παηδηά πνπ είλαη θπζηνινγηθά 

θαη θαίλεηαη θπζηθφ λα βξίζθνπλ ηξφπνπο 

λα ζπλεξγάδνληαη εηξεληθά κεηαμχ ηνπο. 

Πξνο ην ηέινο ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηέο 

ησλ εθπαηδεπηψλ ξσηήζεθαλ: «Γηα ηελ 

πξαθηηθή δσή, έρεη ζεκαζία αλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα ζην λεπηαγσγείν είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ θαλνληθά ζα έθαλε ην 

παηδί ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ δσή;  Γηα 

παξάδεηγκα, είλαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξηνχ γηα 

ην θάξθσκα ζε θειηδφι ζηεξηγκάησλ ηεο 

κπάιαο ηνπ γθνιθ κηα απνδεθηή 

δξαζηεξηφηεηα;» Οη απαληήζεηο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηψλ ζε απηήλ ηελ 

εξψηεζε κνηξάζηεθαλ νκνηφκνξθα, κε 12 

λα ιέλε λαη θαη 15 λα ιέλε φρη. Αιιά ε 

δηαθνξά κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θάζε 

θαηεγνξίαο είλαη ζεκαληηθή, κε 11 

εθπαηδεπηέο ηεο AMS λα εγθξίλνπλ σο 

ζεκαληηθή ηε δξαζηεξηφηεηα απηνχ ηνπ 

θαξθψκαηνο θαη 5 λα έρνπλ αξλεηηθή 

άπνςε (έλαο δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε) 

θαη 9 απφ ηνπο 10 εθπαηδεπηέο ηεο AMI 

εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζε ηνπο. Πνιινί απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ ζεψξεζαλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή αλαγθαία ζρνιίαζαλ 

φηη πξέπεη λα ζεσξείηαη κηα πξνθαηαξθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη φηη ην θάξθσκα ελφο 

πξαγκαηηθνχ θαξθηνχ ζε μχιν ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ. ζνη απάληεζαλ 

αξλεηηθά δηεπθξίληζαλ φηη νη πξαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δσήο πξέπεη λα είλαη 

πξαγκαηηθέο θαη νπζηαζηηθέο ζηνλ 

πνιηηηζκφ καο θαη λα έρνπλ πξαγκαηηθφ 

ζθνπφ. 

Καιιηηερληθά Τιηθά 

 Μφλν δχν πιηθά Σέρλεο πξνθάιεζαλ ζρεδφλ 

θαζνιηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ: 

Οη λεξνκπνγηέο θαη ην θαβαιέην 

δσγξαθηθήο. Οη θεξνκπνγηέο θαη ε θηκσιία 

γηα ην ζρέδην αμηνινγήζεθαλ, επίζεο, ζεηηθά 

σο απαξαίηεηα ή επηζπκεηά θαη απφ ηηο δχν 

νκάδεο εθπαηδεπηψλ, αιιά ην 27% ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηεο AMI ηα ζεψξεζε απιψο 

απνδεθηά. Απφ εθεί θαη πέξα, νη απφςεηο ήηαλ 

δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ,  ηφζν 

κεηαμχ εθείλσλ ηεο ΑΜΗ φζν θαη κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηεο ΑΜΗ θαη ηεο AMS. Οη 

απφςεηο ηεο ίδηαο ηεο Μνληεζζφξη ζρεηηθά κε 

ηελ ηέρλε θαίλεηαη λα έρνπλ εμειηρζεί 

ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο, 

φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα θείκελα ηεο. 

Μφλν έλα θαιιηηερληθφ πιηθφ πξνθάιεζε 

δηηζηάκελεο απφςεηο θαη ζηηο δχν νκάδεο 

εθπαηδεπηψλ: ηα Κξαγηόληα. 

 Αλαγθαίν Δπηζπκεηό Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

θξαγηφληα γηα 

δσγξαθηθή-

AMI 

36% 18% 27% 18% 

θξαγηφληα γηα 

δσγξαθηθή-

AMS 

56% 6% 31% 6% 

Σα θξαγηφληα αμηνινγήζεθαλ σο επηζπκεηά ή 

απαξαίηεηα απφ 54% ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο 

AMI θαη απφ ην 62% ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο 

AMS. Σν 18% ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο AMI ηα 

αμηνιφγεζε αξλεηηθά ζε ζχγθξηζε κε ην 6% 
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ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο AMS. Έλαο εθπαηδεπηήο 

πνπ είπε φηη ήηαλ επηζπκεηά, δηεπθξίληζε φηη ε 

ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε, 

ελαιιάζζνληάο ηα κε άιια θαιιηηερληθά 

πιηθά θαη φηη ηππηθά ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη ζηα παηδηά. Γχν εθπαηδεπηέο 

δηεπθξίληζαλ φηη ηα θξαγηφληα είλαη έλα 

κεηαβαηηθφ πιηθφ γηα ηα λέα παηδηά ζηελ ηάμε 

ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη έλαο δήισζε φηη ν 

ζηφρνο είλαη λα εξγαδφκαζηε κε πιηθά 

πςειφηεξεο πνηφηεηαο φπσο ηα παζηέι 

ιαδηνχ. Έλαο άιινο εθπαηδεπηήο ππνζηήξημε 

φηη ηα Κξαγηφληα είλαη απνδεθηά κφλν γηα 

εηδηθέο πεξηζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ Πιαζηειίλε θαη νη Μαξθαδόξνη 

αληηκεησπίζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο ηεο AMI, αιιά κε 

απνθιίλνπζεο αμηνινγήζεηο, θπξίσο φκσο 

ζεηηθέο, απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο AMS. 

Μεξηθνί εθπαηδεπηέο ζεκείσζαλ φηη ε 

πιαζηειίλε είλαη έλα πνιχ καιαθφ πιηθφ 

θαη ν Πειφο είλαη πξνηηκφηεξνο. 

Δθπαηδεπηέ

ο ηεο AMS: 

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

Πιαζηειίλε 41% 23% 18% 18% 

Μαξθαδφξνη 

γηα ζρέδην 

47% 6% 29% 18% 

 Σξεηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ 

εθπαηδεπηέο ηεο AMS πξνθάιεζαλ δηαθσλίεο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο AMI. 

 

Δθπαηδεπηέο 

ηεο AMI: 

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

Υξσκαηηζηά 

κνιχβηα γηα 

ζρέδην 

27% 27% 36% 9% 

Έξγα 

ρεηξνηερλίαο 

27% — 36% 36% 

Πειφο 36% 27% 27% 9% 

Οη απνθιίλνπζεο απφςεηο  γηα ηα ρξσκαηηζηά 

κνιχβηα κπνξεί λα νθείινληαη ζην αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζρεδίαζε κε νδεγφ ή γηα 

ειεχζεξν ζρέδην. Ζ Μνληεζζφξη ππνζηήξημε 

ζαθψο ην πξψην, φρη ην δεχηεξν (βι. 

παξαθάησ). 

Σα Έξγα ρεηξνηερλίαο ήηαλ έλα άιιν ζεκείν 

δηαθσλίαο, κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηεο AMI λα ηα βξίζθνπλ απιψο 

απνδεθηά ή θαιχηεξα φρη, αιιά κεξηθνί λα ηα 

ζεσξνχλ απαξαίηεηα. Γελ γλσξίδσ θακία 

ζπδήηεζε ζηα βηβιία ηεο Μνληεζζφξη γηα 

απηφ ην ζέκα θαη ππνςηάδνκαη φηη δελ 

ζεσξνχληαλ κέξνο ηνπ ζρνιείνπ φζν δνχζε. 

Έλαο εθπαηδεπηήο πνπ δελ δηαηχπσζε θακία 

αμηνιφγεζε γηα απηή ηε δξαζηεξηφηεηα 

ζρνιίαζε φηη ηα Έξγα ρεηξνηερλίαο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θάζε Μνληεζζνξηαλφ πιηθφ: 

λα είλαη θαιά νξγαλσκέλα θαη κειεηεκέλα θαη 

λα νινθιεξψλνληαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ελφο 

καζήκαηνο. Έλαο άιινο εθπαηδεπηήο είπε φηη 

είλαη απνδεθηά κφλν γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο, 

ελψ έλαο ηξίηνο αληηηάρζεθε ζηε ρξήζε ηνπ 

φξνπ «έξγα», ππνδειψλνληαο φηη νη 

ρεηξνηερλίεο σο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

απνδεθηέο. 

Ο Πειόο πξνθάιεζε επίζεο δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο. ηελ Μνληεζζνξηαλή Μέζνδν ε 

ρξήζε ηνπ Πεινχ γηα «Ειεύζεξε Πιαζηηθή 

Εξγαζία» (Montessori, 1912/1965, ζζ. 241-2) 

ζπδεηείηαη σο αλάινγε κε ην ειεχζεξν ζρέδην 

κε κνιχβηα. Ζ Μνληεζζφξη ζεκείσζε φηη ηα 

παηδηά ζπρλά θηηάρλνπλ κηθξά κνληέια 

αληηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο 

θαη ηα κνληέια απηά ζα κπνξνχζαλ λα 

παξέρνπλ ζηνπο δαζθάινπο πιεξνθνξίεο γηα 

ην παηδί.  ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ βηβιίνπ 

ηεο, φκσο, αθαίξεζε ηε δξαζηεξηφηεηα κε 

πειφ, ππνδειψλνληαο φηη είρε ηειηθά 
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απνθαζίζεη φηη δελ ήηαλ θαιφ πιηθφ γηα λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ηάμεηο ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

 

Παηρλίδηα θαη δξαζηεξηόηεηεο παηρληδηνύ  

ηα βηβιία ηεο ε Μνληεζζφξη ζεκεηψλεη φηη 

αξρηθά είρε παηρλίδηα ζηελ ηάμε, αιιά ηα 

αθαίξεζε γηαηί ηα παηδηά ελδηαθέξνληαλ 

πεξηζζφηεξν γηα εξγαζίεο (Montessori, 1966, 

p. 122).  

Γχν Γξαζηεξηφηεηεο Παηρληδηνχ αμηνινγήζεθαλ 

αξλεηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο AMI, αιιά 

πξνθάιεζαλ δηηζηάκελεο απφςεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηεο AMS. 

Δθπαηδεπηέο 

ηεο AMS: 

Αλαγθαίν Δπηζπκεηό  Απνδεθηό Καιύηεξα 

όρη 

Παδι εκπνξίνπ 29% 18% 53% — 

Γνκηθά 

κπιφθ/Lego 

12% 18% 59% 12% 

Σα Γνκηθά κπιόθ/Lego θαη ηα Παδι ηνπ 

εκπνξίνπ (ζε αληίζεζε κε ηα παδι ησλ ραξηψλ) 

ήηαλ πην απνδεθηάαπφ ηνπο εθπαηδεπηέο ζε 

θέληξα ηεο AMS ζε αληίζεζε κε εθείλνπο ησλ 

θέληξσλ ηεο AMI. Αξθεηνί εθπαηδεπηέο, φκσο, 

θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ πνπ ηα αμηνιφγεζαλ 

αξλεηηθά είπαλ φηη ήηαλ θαηάιιεινη γηα 

πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο ή νινήκεξσλ 

πξνγξακκάησλ, αιιά φρη γηα ηελ ηππηθή ηάμε 

ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

Πνιιαπιά αληίηππα ελόο πιηθνύ 

Σν ηέινο απηήο ηεο έξεπλαο νη εθπαηδεπηέο 

ξσηήζεθαλ εάλ ζεσξνχζαλ αλαγθαίν λα 

ππάξρνπλ ζε κηα ηάμε λεπηαγσγείνπ πνιιαπιά 

αληίηππα ελφο πιηθνχ, κε εμαίξεζε βέβαηα 

αληίηππα ηνπ παηρληδηνχ ησλ ζθξαγίδσλ, ηνπ 

θηλνχκελνπ αιθαβήηνπ θαη ησλ θαξηψλ ησλ 

εμηζψζεσλ. Μφλν έλαο εθπαηδεπηήο δήισζε 

φηη είλαη απνδεθηφ λα ππάξρνπλ δηπιά 

αληίηππα ελφο πιηθνχ, αιιά κφλν φηαλ ην 

ειηθηαθφ εχξνο ηεο ηάμεο ην δηθαηνινγεί. 

Γεθανθηψ εθπαηδεπηέο δήισζαλ, θαη απφ 

απηήλ ηελ νκάδα ηέζζεξηο δηεπθξίληζαλ, φηη 

κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιαπιά αληίηππα ελφο 

πιηθνχ φηαλ ππάξρνπλ πνιινί λένη καζεηέο 

ζηελ ηάμε ή νη δηαθνξέο ησλ ειηθηψλ ηνπο 

είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο. Γηα ηνπο κηθξνχο 

καζεηέο, έλα επηπιένλ ζεη πιπζίκαηνο 

ηξαπεδηνχ ζεσξήζεθε αλαγθαίν απφ δχν 

εθπαηδεπηέο, ελψ έλαο ηνπνζεηήζεθε 

αξλεηηθά. Σα πιηθά πνπ αλαθέξζεθαλ πην 

ζπρλά σο αλαγθαία λα έρνπλ πνιιαπιά 

αληίηππα ήηαλ ηα Δπηηξαπέδηα Παηρλίδηα, νη 

ρξπζέο Υάληξεο, αιιά θαη πνιιά άιια, φπσο 

νη Μεηαιιηθνί Έλζεηνη Γίζθνη, ηα Γξάκκαηα 

ζε Γπαιφραξην, νη Κάξηεο Αξηζκψλ, αιιά θαη 

πιηθά γηα Γξαζηεξηφηεηεο  Υεηξνηερλίαο, 

Μαγείξεκα θαη Ράςηκν. 

ζνη εθπαηδεπηέο αληηηάρζεθαλ ζηελ 

χπαξμε κέζα ζηελ ηάμε ελφο δεχηεξνπ 

αληίηππνπ ελφο πιηθνχ ζπάληα αηηηνιφγεζαλ 

ηελ άπνςε ηνπο, αιιά έλαο εθπαηδεπηήο 

δήισζε φηη ην λα έρεηο κφλν έλα αληίηππν 

εμαιείθεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη έλαο άιινο 

επεζήκαλε ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ην 

βηβιίν ηεο Μνληεζζφξη The Child, Society 

and the World: 

Τν ζεκειηώδεο ζηνηρείν ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη λα ππάξρεη κόλν έλα 

ζεη από θάζε είδνο πιηθνύ. Σε πνιιά ζρνιεία 

νη δάζθαινη πνπ πξνέξρνληαλ από ηα 

καζήκαηά καο ζθέθηεθαλ όηη ζα ήηαλ 

θαιύηεξν θαη ζα έδηλαλ κεγαιύηεξν 

πεξηζώξην λα ππάξρνπλ δύν νιόθιεξα ζεη 

ζην ζρνιείν…. αιιά έγηλε θαλεξό όηη ε 

πεηζαξρία ηνπ ζρνιείνπ κε απηό ηνλ ηξόπν 

ραιαξώλεη. θαη αλ θάπνηνο κεηώζεη ηνλ 

αξηζκό ησλ ζεη ε πεηζαξρία απνθαζίζηαηαη. 

(ζει. 64) 
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πκπεξαζκαηηθά, ε Μνληεζζφξη θαίλεηαη απφ 

ηα θείκελα ηεο λα ηάζζεηαη θαηά ηεο χπαξμεο 

πξφζζεησλ πιηθψλ ζηηο ηάμεηο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, αλ θαη νη εθπαηδεπηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα καο ήηαλ πην 

αλνηρηνί ζην λα έρνπλ πνιιαπιά αληίγξαθα 

ελφο κηθξνχ ζπλφινπ πιηθψλ ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. 

πδήηεζε 

Καηά ηε ζπδήηεζε ησλ ηδεψλ ηεο Μνληεζζφξη 

γηα ην πνηα δηδαθηηθά πιηθά πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ζε κηα ηάμε λεπηαγσγείνπ, 

αληηκεησπίδεη θαλείο έλα πξφβιεκα πνπ ίζσο 

δελ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ησλ δηθαζηψλ 

πνπ πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ην 

χληαγκα: ν θφζκνο είλαη δηαθνξεηηθφο 

ζήκεξα θαη δελ μέξνπκε πνηα ζχγρξνλα 

εξγαιεία ζα είρε ρξεζηκνπνηήζεη ε 

Μνληεζζφξη ζηελ ηάμε (πίλαθεο καξθαδφξσλ; 

καγλεηφθσλα;). Μπνξνχκε κφλν λα 

ππνζέζνπκε, κε βάζε ηε ζθέςε πνηα ήηαλ ηα 

δηδαθηηθά πιηθά πνπ ππήξραλ ζηελ επνρή ηεο 

Μνληεζζφξη. Γεχηεξνλ, κειεηψληαο ηα βηβιία 

ηεο, κπνξεί θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη ν ιφγνο 

ηεο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Απηφ, φκσο, 

κπνξεί θάιιηζηα λα ακθηζβεηεζεί. ηελ AMI, 

ε Παηδαγσγηθή Δπηηξνπή εμεηάδεη πεξηνδηθά 

ην δηδαθηηθφ πιηθφ ησλ Μνληεζζνξηαλψλ 

ηάμεσλ θαη ζπρλά θάλεη αιιαγέο. Ζ AMS 

ηδξχζεθε κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη «ε ακεξηθαληθή 

Μνληεζζνξηαλή εθπαίδεπζε έπξεπε λα είλαη 

ηφζν πνηθηιφκνξθε θαη πινπξαιηζηηθή φζν ε 

ίδηα ε Ακεξηθή» (Rambusch, 1992, ζει. 11).  

Αο ζρνιηάζνπκε, ηψξα, θάπνηα πιηθά πνπ δελ 

απέζπαζαλ ζπλαηλέζεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηψλ.  

Αηζζεηεξηαθά Τιηθά 

Έλζεηα/νκφθεληξα γεσκεηξηθά ζρήκαηα 

Ίζσο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κηα ζεκαληηθή 

κεηνςεθία εθπαηδεπηψλ είδε απηφ ην πιηθφ 

σο απιψο απνδεθηφ ή αθφκα κε απνδεθηφ 

είλαη φηη ηα ππάξρνληα πιηθά κπνξνχζαλ λα 

κεηαθέξνπλ ηηο έλλνηεο αξθεηά θαιά, νπφηε 

ηα Έλζεηα/νκφθεληξα γεσκεηξηθά ζρήκαηα 

απνηεινχλ απιά έλα πιενλάδνλ πιηθφ πνπ 

γεκίδεη έλα ξάθη ηεο ηάμεο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ.. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, 

νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο ην ζεψξεζαλ 

θαιφ πιηθφ γηα ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. 

Ξπιφθσλα 

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ μπιφθσλνπ ζε κηα 

ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, νη 

εθπαηδεπηέο ηεο AMI θαίλεηαη λα ζεσξνχλ 

φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζνχλ κε απηφ ην πιηθφ είλαη 

θαηάιιειεο γηα ην δεχηεξν επίπεδν 

αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Ίζσο ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην λεπηαγσγείν γηα 

ηελ εμεξεχλεζε ησλ ήρσλ, φπσο θαη νη 

θακπάλεο, θαη απηφ εμεγεί ηηο δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ. Δλαιιαθηηθά, ζε 

κηα ηάμε φπνπ ηα παηδηά είλαη πνιχ 

πξνρσξεκέλα ζηε κνπζηθή ζχλζεζε κε ηηο 

θακπάλεο, ην μπιφθσλν ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην ηέινο κε ηνπο ηξφπνπο 

πνπ πεξηγξάθεη ε Μνληεζζφξη ζηα βηβιία 

ηεο. 

Γισζζηθά πιηθά 

Αζθήζεηο ζηίμεο 

Οη απνθιίλνπζεο απφςεηο εδψ κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ ην γεγνλφο φηη έλαο 

εθπαηδεπηήο ζθέθηεηαη κηα βαζηθή εηζαγσγή 

ζηα ζεκεία ζηίμεο θαη έλαο άιινο έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν αζθήζεσλ πνπ 

απεπζχλεηαη ζε παηδηά Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Μαγλεηφθσλν 

Αξθεηνί εθπαηδεπηέο ζεκείσζαλ φηη δελ 

έβιεπαλ θαλέλα ζθνπφ ζηε ρξήζε 

καγλεηνθψλσλ ζην λεπηαγσεγίν. Έλα 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, ινηπφλ, είλαη πνην ζθνπφ 
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ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ; Σξεηο 

δπλαηφηεηεο πνπ έξρνληαη ζην κπαιφ είλαη: 1) 

ε ςπραγσγηθή αμία ηεο αθξφαζεο κηαο 

ηζηνξίαο. 2) ε εθπαηδεπηηθή αμία πνπ κπνξεί 

λα πεγάδεη απφ ην πεξηερφκελν ελφο 

ερνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ θαη 3) σο κηα βνήζεηα 

ζηελ πξψηκε αλάγλσζε. ρεηηθά κε ην πξψην 

ζέκα, ε Μνληεζζφξη ζαθψο δελ ζπκπεξηέιαβε 

κεηαμχ ησλ πιηθψλ αληηθείκελα πνπ είραλ 

κφλν ςπραγσγηθή αμία. Πεξηγξάθεη ζε πνιιά 

βηβιία ηεο φηη αξρηθά είρε παηρλίδηα ζηελ 

ηάμε, αιιά ηα αθαίξεζε επεηδή δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηα παηδηά. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Μνληεζζνξηαλψλ 

πιηθψλ είλαη φηη πξνθαινχλ ην παηδί λα 

αζρνιεζεί καδί ηνπο. «Κάζε ζηνηρείν ηνπ 

πνιηηηζκνύ πνπ κπαίλεη ζην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα πξέπεη λα δηεγείξεη ηε δηάλνηα ηνπ 

παηδηνύ [θαη] λα ηνπ ηξαβάεη ηελ πξνζνρή θαη 

λα απαηηεί ηε ζπγθέληξσζή ηνπ» (Montessori, 

1989c). Ο βαζκφο πνπ ηα ερνγξαθεκέλα  

βηβιία κπνξνχλ λα ην θάλνπλ απηφ  κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπο. Δίλαη, φκσο, 

δχζθνιν λα κηιήζνπκε γηα ην ζέκα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ελφο βηβιίνπ, θαζψο θαλέλα 

ερνγξαθεκέλν βηβιίν δελ ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ην παηδί βνεζψληαο ην ζηελ 

πξψηκε αλάγλσζε. Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ερνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο αλάγλσζεο είλαη μεθάζαξε. Οη 

αξράξηνη αλαγλψζηεο δελ βνεζνχληαη 

αθνχγνληαο ερνγξαθεκέλα βηβιία ελψ ηα 

«δηαβάδνπλ» (Reitsma, 1988), αλ θαη νη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο αλαγλψζηεο (επίπεδν 3εο 

θαη 4εο ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ) 

κεξηθέο θνξέο βνεζνχληαη (McKenna, 1998· 

Rasinski, 1990). Ο Reitsma (1988) ζεκεηψλεη 

φηη ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ερνγξαθεκέλα βηβιία ελψ ηα δηαβάδνπλ ζπρλά 

δελ πξνζέρνπλ ηηο γξαπηέο ιέμεηο, αιιά απιψο 

αθνχλ θαη βιέπνπλ ηηο εηθφλεο. 

Αλαξσηηέκαη γηα ηε ζέζε ελφο ερνγξαθεκέλνπ 

βηβιίνπ ζηε Μνληεζζνξηαλή αθνινπζία 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο. Θα κπνξνχζαλ λα 

ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη δάζθαινη ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ Γξακκάησλ κε 

Γπαιφραξην ή φηαλ ην παηδί κπεη ζηε ρξήζε 

ηνπ Κηλεηνχ Αιθαβήηνπ ή αξγφηεξα; ην 

Μνληεζζνξηαλφ ζχζηεκα, ε αλάγλσζε 

πξνθχπηεη απζφξκεηα απφ ηελ εθκάζεζε ηεο 

γξαθήο, έηζη νη θσλνινγηθέο αληηζηνηρίζεηο 

καζαίλνληαη θαιά θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ηεο 

γξαθήο. Μφιηο ην παηδί έρεη θαηαθηήζεη ηηο 

θσλνινγηθέο αληηζηνηρίζεηο, έρεη θαηαθηήζεη 

ηα εξγαιεία γηα λα αξρίζεη λα δηαβάδεη. Σα 

ερνγξαθεκέλα βηβιία ζηελ ηάμε θαίλεηαη λα 

ζηνρεχνπλ ζην λα βνεζήζνπλ ην παηδί κε 

απηέο ηηο αληηζηνηρίζεηο,, αιιά φπσο κφιηο 

ζεκείσζα, ε έξεπλα έρεη δείμεη φηη δελ ην 

θάλνπλ. Δπηπιένλ, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

καγλεηνθψλνπ παξέρεη έλα αθφκε πιηθφ γηα 

λα απνκαθξχλεη ην παηδί απφ ηα άιια παηδηά, 

φπσο ηα θσλνινγηθά πιηθά θαη νη θάξηεο πνπ 

βνεζνχλ ζηελ αλάγλσζε κε πην άκεζν ηξφπν. 

Ζ Μνληεζζφξη ήηαλ μεθάζαξε φηη ηα πιηθά 

πνπ αλέπηπμε απνηεινχζαλ έλα πιήξεο 

ζχλνιν: «. . . ε πεηξακαηηθή ρξήζε ηνπο από ηα 

παηδηά έρεη θαζνξίζεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ 

πνζόηεηα ηνπ πιηθνύ» (Montessori, 1997, ζει. 

13). Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο λνκίδσ φηη ην 

καγλεηφθσλν είλαη ακθηζβεηήζηκν ζην 

λεπηαγσγείν, ηνπιάρηζηνλ γηα ζεσξεηηθνχο 

ιφγνπο. 

Μπνξεί θπζηθά λα ππάξρνπλ θαη άιιεο 

ζθέςεηο θαη ειπίδσ φηη απηή ε πξνθαηαξθηηθή 

αμηνιφγεζε ζα δψζεη ψζεζε ζηε ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πιηθνχ ζηηο 

ηνπ λεπηαγσγείνπ. 
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Γίζθνο άκκνπ 

Πξνζθέξεη ν δίζθνο άκκνπ ζηα παηδηά 

θάπνηα πξφζζεηε βνήζεηα ζηε γξαθή ησλ 

αξηζκψλ πέξα απφ απηή πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

γξάκκαηα ζε γπαιφραξην; Σν παηδί πξέπεη 

λα ραξάμεη ην ζρήκα ηνπ γξάκκαηνο ζηελ 

άκκν, αληί λα ην ςειαθίζεη απιψο κε ην 

δάθηπιν, αιιά ππάξρεη θάπνην πιενλέθηεκα 

ηεο γξαθήο ελφο γξάκκαηνο ζε άκκν ζε 

ζρέζε κε ην λα ην γξάςεη κε θηκσιία ή 

κνιχβη (ηα νπνία αλαθέξνληαη θαη ηα δχν 

ζηα βηβιία ηνπ Μνληεζζφξη); Αλ θαη ε 

έξεπλα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γξαθήο 

ππνζηεξίδεη μεθάζαξα ηε κέζνδν ηεο 

Μνληεζζφξη λα ςειαθεί ην παηδί ηα 

γξάκκαηα κε ην δάθηπιν ηνπ ελψ εθθέξεη ηα 

θσλήκαηα ηνπο, δελ γλσξίδσ θακία έξεπλα 

πνπ λα δείρλεη ηδηαίηεξα νθέιε γηα 

νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν ηχπν νξγάλνπ 

γξαθήο. 

Πίλαθεο καξθαδφξσλ 

Σν εάλ ε ζέζε ησλ Λεπθψλ πηλάθσλ γηα 

καξθαδφξνπο ζηελ θνπιηνχξα καο ζήκεξα 

δηθαηνινγεί ηελ παξνπζία ηνπο σο πιηθφ ζηελ 

ηάμε κπνξεί λα είλαη ζέκα αηνκηθήο άπνςεο. 

Αληίζηνηρα, ε ζέζε ησλ βηληενπαηρληδηψλ θαη 

ηεο ηειεφξαζεο ζηνλ πνιηηηζκφ καο δελ 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηηο 

Μνληεζζνξηαλέο ζρνιηθέο ηάμεηο. Οξηζκέλνη 

εθπαηδεπηέο απνθεχγνπλ ηνπο καξθαδφξνπο 

επεηδή δελ είλαη επαίζζεηνη ζηελ πίεζε: ε ίδηα 

πνζφηεηα κειαληνχ βγαίλεη απφ ηνλ 

καξθαδφξν αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην παηδί ηνλ 

πηέδεη δπλαηά ή ειαθξά. Ζ Μνληεζζφξη 

αζρνιήζεθε μεθάζαξα κε ην λα κάζνπλ ηα 

παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία γξαθήο πνπ 

απαηηνχλ έλα ειαθξχ άγγηγκα θαη λα θάλνπλ 

αηζζεηή ηελ πίεζε πνπ αζθεί ην παηδί θαηά ηε 

γξαθή (βι. Γεκηνπξγηθή Αλάπηπμε ζην Παηδί 

I, Κεθάιαην 37). Οη καξθαδφξνη ζηεξνχληαη 

απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ 

λα εμεηάζνπκε πψο επεξεάδεηαη ε αλάπηπμε 

ηεο γξαθήο ηνπ παηδηνχ απφ ηε ρξήζε 

κνιπβηνχ έλαληη θηκσιίαο έλαληη καξθαδφξνπ. 

Βηβιία κε θαληαζηηθέο ηζηνξίεο 

Ζ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή έξεπλα έρεη 

δηεξεπλήζεη φιεο ηηο πηπρέο ησλ βηβιίσλ πνπ 

κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε ησλ 

παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, γλσξίδνπκε φηη ηα 

παηδηά δελ καζαίλνπλ θαηλνχξγηεο ιέμεηο ηφζν 

θαιά απφ εηθνλνγξαθήζεηο πνπ κνηάδνπλ κε 

θηλνχκελα ζρέδηα, φζν απφ απιέο 

θσηνγξαθίεο θαη ξεαιηζηηθέο εηθφλεο. Βηβιία 

θαληαζίαο πνπ δείρλνπλ (γηα παξάδεηγκα) 

γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ κε ηε κνξθή δψσλ 

απνηπγράλνπλ λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά ηα 

γξάκκαηα απηά. Σα παηδηά καζαίλνπλ ιηγφηεξν 

απφ βηβιία κε αλαδπφκελεο κνξθέο (pop-up 

books) παξά απφ βηβιία πνπ έρνπλ απιέο 

ζειίδεο. Σέινο, παηδηά πνπ αθνχλε ηζηνξίεο γηα 

ηξέλα κε νηθνγέλεηεο πνπ εθθξάδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα είλαη πην ηθαλά αξγφηεξα λα 

θξίλνπλ αλ ηέηνηα ηα γεγνλφηα ζπκβαίλνπλ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Ganea, Ma, & 

DeLoache, 2011; Ganea, Pickard, & 

DeLoache, 2008; Ganea, Richert, Bean, & 

DeLoache, 2004; Tare, Chiong, Ganea, & 

DeLoache, in press). Απηά ηα εξεπλεηηθά 

επξήκαηα ππνδειψλνπλ φηη ηα απιά, 

ξεαιηζηηθά βηβιία είλαη πην θαηάιιεια γηα ηηο 

ηάμεηο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Γεδνκέλνπ, φηη ηφζν 

ε Μνληεζζφξη φζν θαη ε εξεπλεηηθή 
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βηβιηνγξαθία ηείλνπλ λα αληηηίζεληαη ζηε 

ρξήζε ησλ Βηβιίσλ Φαληαζίαο γηα κηθξά 

παηδηά, θαίλεηαη φηη απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηηο ρξήζεηο ηνπο γηα ηα παηδηά ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. Γελ πξφθεηηαη γηα ην γεγνλφο 

φηη ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηε 

δηαθνξά κεηαμχ πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

θαληαζίαο - νη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζπλήζσο κπνξνχλ (Woolley, 

1997) - αιιά ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα κέρξη 

ζηηγκήο δελ ππνδειψλνπλ φηη ε αλάπηπμε ηεο 

θαληαζίαο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. 

Σεηξάδηα / Φχιια Γξαθήο 

Οη δηθέο κνπ παξαηεξήζεηο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά βξίζθνπλ ηα 

Σεηξάδηα Δξγαζίαο πνιχ ειθπζηηθά, αιιά 

φπσο ε Μνληεζζφξη είρε αξρηθά πξν-

εθηππψζεη πεξηγξάκκαηα εηθφλσλ γηα λα 

δσγξαθίδνπλ ηα παηδηά, ηα νπνία αξγφηεξα 

αθαίξεζε (βι. αιιαγή απφ ν βηβιίν Η κέζνδνο 

Μνληεζζόξη ζην βηβιίν Η Αλαθάιπςε ηνπ 

παηδηνύ), εηθάδσ φηη δελ ζα ππνζηήξηδε ηα 

ζεκεξηλά Σεηξάδηα θαη Φχιια Δξγαζίαο, αιιά 

ζα ήζειε 1) ην παηδί λα αιιειεπηδξά 

πξσηίζησο κε ηξηζδηάζηαηα πιηθά θαη 2) φηαλ 

εξγάδεηαη ζε δχν δηαζηάζεηο, λα επηιέγεη ηηο 

δηθέο ηνπ ιέμεηο αληί λα ρξεζηκνπνηεί 

πξνεπηιεγκέλεο. Σα βηβιία εξγαζίαο 

πξνζθέξνπλ κηα εληειψο δηαθνξεηηθή κνξθή 

εθπαίδεπζεο πνπ ζεσξεηηθά δελ θαίλεηαη λα 

ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηε Μνληεζζνξηαλή 

κέζνδν, κηα άπνςε κε ηελ νπνία θαίλεηαη λα 

ζπκθσλεί ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο 

έξεπλαο καο. 

Μαζεκαηηθό πιηθό 

Φπιιάδηα εμηζψζεσλ 

Δίλαη πηζαλφ φηη νξηζκέλεο απφ ηηο απνθιίζεηο 

ζρεηηθά κε απηφ ην πιηθφ αθνξνχζαλ ην 

δήηεκα ηνπ εάλ νη εμηζψζεηο είλαη 

πξνεθηππσκέλεο, άξα είλαη ζαλ έλα βηβιίν 

εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ην παηδί 

ή είλαη θελά θπιιάδηα γηα λα γξάςεη ην παηδί 

εμηζψζεηο. Οη Μνληεζζνξηαλνί δάζθαινη 

ζπδεηνχλ κεξηθέο θνξέο ηε ζεκαζία πνπ έρεη 

ε ζχλζεζε πξνβιεκάησλ απφ ηα ίδηα ηα 

παηδηά, αληί λα ηνπο αλαηίζεληαη έηνηκα 

πξνβιήκαηα απφ ην δάζθαιν, δίλνληαο έηζη 

ζην παηδί ηελ θπξηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε 

αληίζεζε κε ηελ ηδέα φηη ε εξγαζία ηνπο είλαη 

γηα ηνλ δάζθαιν. Ζ δηάζηαζε απφςεσλ 

ζρεηηθά κε απηφ ην πιηθφ κπνξεί επνκέλσο λα 

νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζαθήλεηαο ζην 

εξσηεκαηνιφγην καο. 

Πίλαθαο εθαηνληάδσλ 

Ζ εηθαζία κνπ είλαη φηη ε δηάζηαζε απφςεσλ 

γηα απηφ ην πιηθφ πεγάδεη απφ ηε δηαθνξά ησλ 

εθηηκήζεσλ γηα ην αλ ε αθεξεκέλε 

απαξίζκεζε κε ηνλ Πίλαθα ησλ Δθαηνληάδσλ 

έρεη ζέζε ζηελ αθνινπζία ησλ καζεκαηηθψλ 

πιηθψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ ή εάλ έλα παηδί ζην 

ζηάδην ηεο απαξίζκεζεο κέηξεζεο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλα πιηθά. 

 

Παξφιν πνπ έρσ δηαπηζηψζεη φηη ε 

αθνινπζία ησλ Μνληεζζνξηαλψλ 

καζεκαηηθψλ πιηθψλ (πνπ έρνπλ ηηο ξίδεο 

ηνπο ζηα Αηζζεηεξηαθά Τιηθά) 

ππνζηεξίδεηαη γεληθά απφ ηελ βηβιηνγξαθία 



43 

 

ηεο καζεκαηηθήο έξεπλαο (π.ρ. Halberda, 

Mazzocco, & Feigenson, 2008) θαη φηη 

ζρεηηθέο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα καθξνπξφζεζκα 

γλσζηηθά απνηειέζκαηα ησλ 

καζεκαηηθψλ/θπζηθψλ επηζηεκψλ ησλ 

παηδηψλ πνπ θνίηεζαλ ζε Μνληεζζνξηαλά 

ζρνιεία είλαη αλψηεξα απφ εθείλα ησλ 

παηδηψλ πνπ θνίηεζαλ ζε άιια ζρνιεία 

(Dohrmann, Nishida, Gartner, Lipsky, & 

Grimm, 2007) πηζηεχσ φηη πξέπεη λα γίλνπλ 

πην ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ηεο αθνινπζίαο 

ησλ Μνληεζζνξηαλψλ καζεκαηηθψλ πιηθψλ. 

Σέηνηεο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα ξίμνπλ 

θσο ζην εξψηεκα θαηά πφζνλ ε εηζαγσγή 

ηεο αθεξεκέλεο κέηξεζεο κε ηνλ Πίλαθα 

ησλ Δθαηνληάδσλ είλαη κηα ρξήζηκε 

πξνζζήθε ζην αξρηθφ ζχλνιν καζεκαηηθψλ 

πιηθψλ. 

Τιηθά Γεσγξαθίαο θαη Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ 

Εψα ησλ επείξσλ 

Κιεηδί γηα ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ «Εψα ησλ Ζπείξσλ» θαίλεηαη λα 

είλαη ην εξψηεκα αλ ην πιηθφ απηφ ζπκβάιεη 

ζην λα θαηεπζπλζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε 

— ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο θαθέινπο 

γεσγξαθία. Απφ ηελ άιιε, κπνξεί έλα παηδί 

λα κπεη ζηνλ πεηξαζκφ λα παίμεη κε ηα δψα, 

πξνζπνηνχκελν δηάθνξεο ηζηνξίεο. Παξφιν 

πνπ ην παηρλίδη πξνζπνίεζεο είλαη 

γνεηεπηηθφ, έρσ ζέζεη ην δήηεκα εάλ ηα 

παηδηά απνθνκίδνπλ ηα ίδηα νθέιε απφ ηα 

δηδαθηηθά πιηθά φηαλ ηα εκπιέθνπλ ζε 

παηρλίδη θαληαζίαο αληί λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ φπσο είλαη ζρεδηαζκέλα λα 

ρξμζηκνπνηνχληαη (Lillard, 2005, Κεθάιαην 

5). 

Βπζίδεηαη ή 

Δπηπιέεη

 

Μηα ελδηαθέξνπζα εξψηεζε είλαη πφζν 

ρξήζηκν κπνξεί λα είλαη γηα ηα παηδηά ηνπ 

λεπηαγσγείνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ «Βπζίδεηαη ή επηπιέεη»: Ση 

καζαίλνπλ απφ απηφ; Ζ έξεπλα γηα ηελ 

αλαθαιππηηθή κάζεζε έρεη θαηαιήμεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά ζπάληα 

καζαίλνπλ απηφ πνπ πηζηεχνπλ νη ελήιηθεο 

φηη καζαίλνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο 

κε έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ ρσξίο 

θαζνδήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο 

(Klahr & Nigam, 2004; Mayer, 2004). 

Έηζη, αλ θαη κπνξεί ηα παηδηά ηνπ 

λεπηαγσγείνπ λα κάζνπλ απφ απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα φηη ην μχιν επηπιέεη θαη ην 

κέηαιιν βπζίδεηαη (είλαη πνιχ ρξήζηκν λα 

ην γλσξίδνπλ απηφ;), πηζαλφηαηα δελ 

θαηαλννχλ ηη θάλεη έλα αληηθείκελν λα 

βπζίδεηαη θαη έλα άιιν λα επηπιέεη. 

Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξήζεη ρξήζηκν 

ην πιηθφ απηφ σο αηζζεηεξηαθφ πιηθφ πνπ 

κεηαδίδεη ηελ αθεξεκέλε έλλνηα ηεο 

επίπιεπζεο / πιεπζηφηεηαο, αιιά εθηφο θαη 

αλ δεη δίπια ζε κηα ιίκλε ή κηα ζάιαζζα, 

απηή ε έλλνηα δελ θαίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή σο αθεξεκέλε έλλνηα. Σν πιηθφ 

κπνξεί επίζεο λα είλαη ρξήζηκν γηα ηελ 

εηζαγσγή ζπζηεκαηηθψλ πεηξακαηηζκψλ, αλ 

θαη ηα παηδηά δελ θαίλεηαη λα θαηαλννχλ 
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ηελ έλλνηα ηνπ ζπζηεκαηηθνχ 

πεηξακαηηζκνχ πξηλ απφ θάπνηα ειηθία, πνπ 

είλαη χζηεξε ηεο ειηθίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

Λνηπφλ, γηα πνην ζθνπφ λα έρνπκε ζην 

λεπηαγσγείν ην «Βπζίδεηαη ή Δπηπιέεη; 

Πξνθαιεί ηα παηδηά λα ζπγθεληξσζνχλ ζε 

κηα δξαζηεξηφηεηα, αιιά κήπσο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχλ 

ζπγθέληξσζε θαη επίζεο δηδάζθνπλ θάηη 

ρξήζηκν είλαη πην θαηάιιειεο; 

 

Πάδι θπηψλ θαη δψσλ 

Ίζσο ε πεγή ησλ απνθιίζεσλ ζηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο Βνηαληθήο θαη ησλ Πάδι 

θπηψλ θαη δψσλ λα πξνέξρεηαη απφ ην 

εξψηεκα εάλ είλαη πξνηηκφηεξν λα δνπλ ηα 

παηδηά έλα πξαγκαηηθφ θπηφ ζηε θχζε θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην θπηφ απηφ λα εηζαρζεί ζηελ 

ηάμε γηα παξνπζηαζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ή κπνξεί ηα πιηθά Βνηαληθήο θαη ηα 

Παδι θπηψλ λα είλαη απιψο δηδαθηηθά πιηθά 

θαη πξέπεη λα επηιέμεη θαλείο αλ θαη πφηε ζα 

θξαηήζεη ρψξν ζην ξάθη γηα απηά ηα πιηθά ή 

άιια πιηθά πνπ ζρεδίαζε ε Μνληεζζφξη. Σν 

εάλ ηα παηδηά απνθηνχλ θαιχηεξε εηζαγσγή 

ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα κε ηνλ έλα ή ηνλ 

άιιν ηξφπν είλαη έλα ζέκα γηα έξεπλα. 

  

Γξαζηεξηόηεηεο Πξαθηηθήο Εσήο 

Σα θείκελα ηεο Μνληεζζφξη θαζηζηνχλ ζαθέο 

φηη ην θξηηήξηφ ηεο γηα ηηο Γξαζηεξηφηεηεο 

Πξαθηηθήο Εσήο είλαη ε πξαγκαηηθή ηνπο αμία 

ζηε δσή ησλ παηδηψλ θαη ε χπαξμε ηνπο σο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ παηδηνχ 

(Montessori, 1989c, ζ. 11). Οπφηε, ίζσο νη 

δηαθνξέο απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ γηα ην 

πνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξαθηηθήο δσήο έρνπλ 

ζέζε ζην λεπηαγσγείν λα πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξέο ζηε δσή δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ, 

φπνπ ην πιέμηκν θαη ε χθαλζε, είλαη γηα 

παξάδεηγκα, θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπεθηείλνληαο ηε ζπδήηεζε ηεο Μνληεζζφξη 

γηα ηηο Γξαζηεξηφηεηεο Πξαθηηθήο Εσήο, ζα 

κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη ζε κηα θνπιηνχξα 

φπνπ ην ζαπνχλη ηξηβφηαλ ζπλήζσο γηα ρξήζε 

ζην πιχζηκν ξνχρσλ ή ηα θνρχιηα ηξίβνληαλ 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

πηάηα, ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα είραλ λφεκα, 

αλ ην παηδί (ή ε ηάμε) ζπλέρηζε λα 

ρξεζηκνπνηεί ην ηξηκκέλν ζαπνχλη ή ηα 

θνρχιηα ζηε δσή ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ρεηξηζκνχ ηνπ ζηαγνλφκεηξνπ θαη ηεο 

ηζηκπίδαο θαίλεηαη λα αλήθνπλ ζηηο 

πξνθαηαξθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξαθηηθήο 

δσήο, φπσο ε κεηαθνξά μεξψλ πιηθψλ. 

ε φηη αθνξά ζην Κιείδσκα/Ξεθιείδσκα 

θιεηδαξηψλ, ππνζέησ φηη ε ζεκαζία απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζα εμαξηηφηαλ απφ ηελ 

αλάγθε ηνπ παηδηνχ λα γλσξίδεη πψο λα 

ρξεζηκνπνηεί θιεηδαξηέο. ε νξηζκέλεο 

θνηλφηεηεο φπνπ ε θινπή είλαη ζπρλή θαη νη 

πφξηεο παξακέλνπλ θιεηδσκέλεο, ε γλψζε ζε 

λεαξή ειηθία ηνπ πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

θιεηδαξηέο ζα κπνξνχζε λα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή. 

Σξαπέδη εηξήλεο 

Τπνζέησ φηη ε Μνληεζζφξη δελ ζα έβξηζθε 

απαξαίηεην ηέηνην πιηθφ θαη ζα ξσηνχζε κε 

πνηνλ ηξφπν ε ηάμε δελ εμππεξεηνχζε ηηο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ, έηζη ψζηε ε εηξήλε λα 

δηαηαξαρζεί θαη λα ρξεηάδεηαη εηδηθφ πιηθφ 

γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. Έλα άιιν 

εξψηεκα ζρεηηθά κε απηφ ην πιηθφ 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη δελ είλαη 

κέξνο ηεο επξχηεξεο θνπιηνχξαο. Δάλ έλα 

παηδί εκπιαθεί ζε κηα δηακάρε ζε έλα 

θαηάζηεκα, γηα παξάδεηγκα, φπνπ δελ 

ππάξρεη ηξαπέδη εηξήλεο ή ξαβδί εηξήλεο, 

απηφ ζα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

επηιχζεη ηε ζχγθξνπζε; 
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Σν πιηθφ ζπκίδεη ην «Σν ξαβδί νκηιίαο»
3
 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε νξηζκέλεο 

ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

Ηζαγελψλ Ακεξηθαλψλ, νπφηε ε ρξήζε ηνπ 

θαίλεηαη θαηάιιειε γηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηέηνηνπο πνιηηηζκνχο. Σν 

πιηθφ απηφ έρεη, επίζεο, θάπνηα νκνηφηεηα 

κε ηε ρξήζε ηνπ "απηηνχ" ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Δξγαιεία θέςεο»  

(Bodrova & Leong, 1996): έλα παηδί θξαηά 

έλα νκνίσκα απηηνχ θαη αθνχεη έλα άιιν 

παηδί θξαηά έλα νκνίσκα ζηφκαηνο θαη 

δηαβάδεη. ηαλ αιιάδνπλ νη ξφινη, ηα παηδηά 

αιιάδνπλ ηα αληηθείκελα πνπ θξαηνχλ. Γελ 

ππάξρεη ακθηβνιία φηη  έλα αληηθείκελν κπνξεί 

λα ρξεζηκεχεη σο ππελζχκηζε ζε έλα παηδί κε 

απηνέιεγρν. 

ηελ έξεπλά κνπ αλαθάιπςα φηη ηα παηδηά 

ζηηο Μνληεζζνξηαλέο ηάμεηο ηείλνπλ λα έρνπλ 

ηζρπξφ απηνέιεγρν (εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία), 

αιιά ζηηο αξρέο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζε κηα 

ηάμε κηθξψλ παηδηψλ θάπνηα εμσηεξηθά 

βνεζήκαηα απηνειέγρνπ κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκα. Σν δήηεκα αλ ηέηνηα πιηθά είλαη 

απαξαίηεηα θαη ρξήζηκα είλαη αληηθείκελν 

δηεξεχλεζεο. 

 

________________ 

3 
«Σν ξαβδί νκηιίαο» είλαη έλα φξγαλν ησλ 

απηφρζνλσλ ηζαγελψλ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο κηαο 

ζπλάζξνηζεο. Κάζε κέινο ηεο ζπλάζξνηζεο πνπ 

ζέιεη λα κηιήζεη δεηάεη ην ξαβδί θαη κπνξεί λα 

πάξεη ην ιφγν κφλνλ φηαλ έρεη ην ξαβδί ζηα 

ρέξηα ηνπ απφ πξνεγνχκελν νκηιεηή. 

πλνςίδνληαο, έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηεο έξεπλαο καο νκνθψλεζε γηα 

ηελ αλαγθαηφηεηαο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ Πξαθηηθήο Εσήο. Αιιά 

ππήξραλ επίζεο θαη νξηζκέλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο πεξηζηξέθνληαλ 

θπξίσο γχξσ απφ δχν δεηήκαηα. Σν έλα ήηαλ 

εάλ κηα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε σο πξνθαηαξθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 

κηα ηάμε κηθξψλ παηδηψλ, αιιά ζα έπξεπε λα 

απνκαθξπλζεί λσξίο ή φηαλ δηαπηζησζεί φηη ηα 

παηδηά έρνπλ απνθηήζεη απηή ηελ ηθαλφηεηα. 

Σν άιιν δήηεκα ήηαλ αλ κηα δξαζηεξηφηεηα 

ήηαλ πξαγκαηηθή θαη ρξήζηκε ζηελ πξαθηηθή 

δσή ηεο πνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο ησλ παηδηψλ. 

Γεληθά, νη εθπαηδεπηέο ηεο AMI έδεηρλαλ λα 

δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζην εάλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη πξαγκαηηθά θαη 

αιεζηλά ζηελ θνπιηνχξα ησλ παηδηψλ, ελψ νη 

εθπαηδεπηέο ηεο AMS θάλεθε λα βιέπνπλ 

κεγαιχηεξε αμία ζηελ παξνρή 

πξνθαηαξθηηθψλ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε ην παηδί λα κπνξεί 

αξγφηεξα λα εθηειέζεη ηελ πξαγκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

Καιιηηερληθό Τιηθό 

Κξαγηφληα 

Σα θξαγηφληα ήηαλ δηαζέζηκα ζην εκπφξην 

φηαλ ε Μνληεζζφξη ίδξπζε ηα πξψηα ηεο 

ζρνιεία, αιιά δελ γλσξίδσ θακία αλαθνξά 

ηνπο ζηα βηβιία ηεο. Σα θξαγηφληα είλαη 

επαίζζεηα ζηελ πίεζε, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

καξθαδφξνπο, αιιά νη άθξεο ηνπο ράλνπλ 

εχθνια ηελ επθξίλεηα, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

δχζθνιν ζηα παηδηά λα ζρεδηάζνπλ κε 

αθξίβεηα. Σα ρξσκαηηζηά κνιχβηα κε αηρκεξέο 

κχηεο κπνξεί λα είλαη θαιχηεξν πιηθφ γηα 
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ζρέδην απφ ηα θξαγηφληα, εθηφο θαη αλ ηα 

θξαγηφληα κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ μπζκέλα 

φπσο ηα κνιχβηα. 

Πειφο ή Πιαζηειίλε 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ 

Μνληεζζνξηαλψλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα 

ππνδειψλνπλ φηη ε ελδπλάκσζε ηνπ ρεξηνχ 

κπνξεί λα είλαη έλα έκκεζν φθεινο απφ ηελ 

εξγαζία κε ηνλ πειφ, θαζψο ε πιαζηειίλε 

ζεσξήζεθε πνιχ καιαθφ πιηθφ απφ 

νξηζκέλνπο εθπαηδεπηέο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ καξθαδφξσλ δελ βνεζάεη θαζφινπ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο πίεζεο πνπ ηα δάρηπια αζθνχλ 

θαηά ηε γξαθή κε απηνχο, φπσο αλαθέξζεθε 

κφιηο, θαη απηφ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ 

απνθπγή ηνπο απφ νξηζκέλνπο εθπαηδεπηέο. Ο 

πειφο θαη ε πιαζηειίλε, φπσο θαη νη 

καξθαδφξνη είλαη, σζηφζν, ρσξίο ακθηβνιία 

εξγαιεία ηεο θνπιηνχξαο καο θαη θάπνηνη ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξήζνπλ απηφ ην ιφγν 

επαξθή γηα λα ηα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ ηάμε 

ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

Σν θαιιηηερληθφ πιηθφ είλαη έλα ελδηαθέξνλ 

ζεκείν ζπδήηεζεο ζήκεξα, θαζψο νη απφςεηο 

ηεο Μνληεζζφξη, γηα απηφ ην ζέκα θαίλεηαη 

φηη εμειίρζεθαλ αξθεηά απφ ηελ πξψηε 

έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηεο The Montessori 

Method ην 1909 έσο ηελ αλαζεψξεζή ηνπο ην 

1948 ζην βηβιίν ηεο The Discovery of the 

Child. Σα θαιιηηερληθά πιηθά πνπ αλαθέξεη ε 

Μνληεζζφξη ζηα κεηαγελέζηεξα γξαπηά ηεο 

πεξηιακβάλνπλ ρξσκαηηζηά κνιχβηα, 

ηδηαίηεξα ζε ζπλάξηεζε κε ζρέδηα κε βάζε ηα 

κεηαιιηθά έλζεηα (Montessori, 1989b, ζ. 242), 

ρξψκαηα θαη πηλέια (Montessori, 1989b, ζ. 

240). 

ην βηβιίν  The Discovery of the Child ε 

Μνληεζζφξη αθηεξψλεη κηα ελφηεηα ζην 

ρέδην θαη ζηελ Αληηπξνζσπεπηηθή Σέρλε, 

δηεπθξηλίδνληαο θαη πάιη ηε ρξήζε ησλ 

κεηαιιηθψλ έλζεησλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεδίνπ, ζεκεηψλνληαο ηε ρξήζε λεξνκπνγηψλ 

θαη πηλέισλ (φρη ηα αδηαθαλή ρξψκαηα 

tempura πνπ είλαη πην ζπλεζηζκέλα ζήκεξα) 

θαζψο θαη ηε ρξήζε έγρξσκσλ ραξηηψλ γηα 

θνπή θαη θαηαζθεπή ζρεδίσλ. Αλαθέξεη φηη ηα 

παηδηά καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα 

πιηθά απζφξκεηα, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ 

δαζθάινπ, βαζηδφκελα ζηνλ ειέγρνπ ησλ 

ρεξηψλ ηνπο, πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηε ρξήζε 

ησλ Μεηαιιηθψλ Έλζεησλ.  

Ζ Μνληεζζφξη έδηλε μεθάζαξα κεγάιε αμία 

ζηελ αθξίβεηα ζην ζρέδην, ζπδεηψληαο ηα 

ελδηαθέξνληα ζρέδηα θαη ηα βνηαληθά ζρέδηα 

πνπ δεκηνπξγνχζαλ απζφξκεηα. ηα παηδηά. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απαμίσλε ηελ απηφ-

εθθξαδφκελε ηέρλε ησλ κηθξψλ παηδηψλ σο 

«ηίπνηε πεξηζζόηεξν από ηεξαηώδεηο εθθξάζεηο 

πλεπκαηηθήο αλαξρίαο [πνπ] δείρλνπλ κόλν όηη 

ην κάηη ηνπ παηδηνύ είλαη αθαιιηέξγεην, ην ρέξη 

αδξαλέο, ν λνπο ρσξίο αηζζήκαηα» 

(Montessori, 1916 /1965, ζ. 308). 

Καηά ηε Μνληεζζφξη, βάζε γηα ην ειεχζεξν 

ζρέδην πνπ απζφξκεηα έθαλαλ ηα παηδηά γηα 

λα δηαθνζκήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο είλαη ηα 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα ησλ κεηαιιηθψλ έλζεησλ 

θαη γεληθφηεξα ησλ ζρεκάησλ ηεο γεσκεηξίαο 

(Montessori, 1989b, ζει. 133). Αιιά ε 

εθπαίδεπζε ηνπ ρεξηνχ θαη ηνπ καηηνχ είλαη 

ζεκειηψδεο, θαη ην εξψηεκα πνηα είλαη πνηά 

είλαη ηα απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζε απηή ηελ εθπαίδεπζε.  

Αξρηθά, ζην βηβιίν «Ζ Μέζνδνο 

Μνληεζζφξη» αλαθεξφηαλ φηη κπνξνχζε λα 

δνζεί ζην παηδί έλα κνιχβη θαη έλα ιεπθφ 

θχιιν ραξηηνχ γηα ειεχζεξν ζρέδην, θαζψο 

θαη λα δνζνχλ πεξηγξάκκαηα αληηθεηκέλσλ 

ζε θχιια ραξηηνχ γηα λα ηα ρξσκαηίζνπλ ηα 

παηδηά (Montessori, 1912/ 1965, ζει. 240-

1), αιιά απηή ε ελφηεηα αθαηξέζεθε απφ ην 

επφκελν βηβιίνπ ηεο Μνληεζζφξη «Ζ 

Αλαθάιπςε ηνπ Παηδηνχ» θαη 
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αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε δήισζε «Τν 

ιεγόκελν ειεύζεξν ζρέδην δελ έρεη ζέζε ζην 

ζύζηεκά κνπ» (Montessori, 1967, ζει. 280) 

θαη ηελ νδεγία φηη, μεθηλψληαο κε γεσκεηξηθά 

ζρέδηα κε βάζε ηα κεηαιιηθά έλζεηα γηα λα 

εθπαηδεχζνπλ ην ρέξη ηνπ, ηα παηδηά αξγφηεξα 

(αθφκα ζην λεπηαγσγείν) θνζκνχζαλ ηε 

δνπιεηά ηνπο κε ππέξνρα ειεχζεξα ζρέδηα. 

 

ηελ ίδηα ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ ηεο, ε 

Μνληεζζφξη αλαθέξεη επίζεο ηε ρξήζε 

ρξσκάησλ παζηέι. ηηο δηαιέμεηο ηεο ην 

1939 ζην Μαληξάο ε Μνληεζζφξη  

πεξηέγξαςε ηε δσγξαθηθή πνπ νδεγεί ζην 

ζρέδην σο κέζν απηφ-έθθξαζεο θαη ηελ 

αλάγθε γηα πνιχ πξνζεθηηθή επηινγή θαη 

εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ γηα 

ηηο εξγαζίεο ηεο δσγξαθηθήο (Montessori, 

1989b, ζει. 218-221 ). 

πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

Μνληεζζφξη δελ ζα επηδνθίκαδε ηελ χπαξμε 

πνιιψλ πιηθψλ ηέρλεο ζηελ ηάμε ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, εθηφο απφ κηα ζεηξά 

εξγαιείσλ ζρεδίαζεο θαη έλα ζχλνιν 

εξγαιείσλ δσγξαθηθήο κε ηα νπνία κπνξεί 

έλα παηδί λα δηαθνζκήζεη ηε δνπιεηά ηνπ 

θαη λα δσγξαθίζεη κε ρξψκαηα παζηέι (π.ρ. 

ζρέδηα θπηψλ). θαη, ίζσο, πιηθά γηα λα 

ζπλζέζεη θνιάδ. Οη ζχγρξνλνί ηεο 

παηδαγσγνί ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ απηφ-

εθθξαζηηθή ηέρλε ησλ παηδηψλ, αιιά εθείλε 

δελ ην έθαλε, πξνηηκψληαο λα θάλνπλ ηα 

παηδηά ηέρλε, αθνχ πξψηα απνθηνχζαλ ηηο 

δεμηφηεηεο λα δεκηνπξγνχλ φκνξθεο θαη 

αθξηβείο εηθφλεο πξαγκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. ήκεξα, ε ηέρλε ζηα ζρνιεία 

ζεσξείηαη απφ άιινπο σο κηα πνιχηηκε 

δξαζηεξηφηεηα θαη απφ άιινπο σο κηα 

πεξηηηή  δξαζηεξηφηεηα, θαη είλαη 

ελδηαθέξνλ φηη ππάξρεη έιιεηςε εξεπλψλ 

γηα ην ζέκα απηφ. 

Παηρλίδηα θαη δξαζηεξηόηεηεο παηρληδηνύ 

ε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην (φηαλ μεθηλάεη κηα 

λέα ηάμε ή φηαλ έξρνληαη ζε κηα ηάμε πνιιά 

λέα παηδηά), ε Μνληεζζφξη κίιεζε γηα 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο λα 

ηξαγνπδήζνπλ φια ηα παηδηά έλα ηξαγνχδη 

καδί, ή λα πεξπαηήζνπλ θνπβαιψληαο καδί 

θαξέθιεο, θαη ζηε ζπλέρεηα απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο λα κεηαηξαπνχλ  ζε αηνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο Πξαθηηθήο Εσήο. Αλαθέξεη, 

επίζεο, φηη είλαη ζθφπηκν λα δίλνληαη ζηα 

παηδηά παηρλίδηα θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ 

κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ (Montessori, 1989b, ζει. 

183). 

Θα ζπκθσλνχζε, επνκέλσο, κε ηηο απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο έξεπλαο καο, πνπ 

αμηνιφγεζαλ απηφ ην πιηθφ σο θαηάιιειν γηα 

ηα κεηαβαηηθά ζηάδηα ησλ παηδηψλ ζηηο ηάμεηο. 

Σα πιηθά ηα ίδηα ζίγνπξα κεηαθέξνπλ θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο ζηα παηδηά γηα ηε ρξήζε ηνπο 

(βαξχηεηα νη θχβνη, άζθεζε νπηηθήο 

αληίιεςεο ηα παδι), αιιά ηα Μνληεζζνξηαλά 

δηδαθηηθά πιηθά πξνζθέξνπλ απηέο θαη πνιιέο 

άιιεο πιεξνθνξίεο (Ρνδ Πχξγνο, Υάξηεο 

παδι) θαη δελ είλαη μεθάζαξν γηα κέλα γηαηί 

έλαο δάζθαινο ζα επέιεγε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παηδηά ζπλεζηζκέλνπο 

θχβνπο/Lego ή εκπνξηθά πάδι, αληί γηα ηα 

Μνληεζζνξηαλά πιηθά πνπ κεηαθέξνπλ πην 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί 

έλα παηδί λα αλαπηχμεη ηε ζθέςε ηνπ. 

 

 

 

Σήκεξα, ε ηέρλε ζηα ζρνιεία ζεσξείηαη 

από άιινπο σο κηα πνιύηηκε 

δξαζηεξηόηεηα θαη από άιινπο σο κηα 

πεξηηηή  δξαζηεξηόηεηα, θαη είλαη 

ελδηαθέξνλ όηη ππάξρεη έιιεηςε 

εξεπλώλ γηα ην ζέκα απηό. 
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πκπεξάζκαηα 

Απηή ε έξεπλα επηζεκαίλεη πνηα δηδαθηηθά 

πιηθά ζεσξνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απαξαίηεηα θαη / ή επηζπκεηά ζε κηα ηάμε 

λεπηαγσγείνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

Μνληεζζνξηαλψλ δαζθάισλ, ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ ηεο AMI φζν θαη ησλ 

θέληξσλ ηεο AMS. Τπάξρεη έλα κεγάιν 

ζχλνιν ζπκθσλεζέλησλ πιηθψλ ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο Μνληεζζνξηαλήο 

εθπαίδεπζεο, αιιά ζηελ Σέρλε θαη ζηελ 

Γεσγξαθία / Φπζηθέο Δπηζηήκεο - δχν ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο ε ίδηα ε Μνληεζζφξη έδσζε 

ιίγε πξνζνρή ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο γηα ην 

πξψην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ.  

Γηα θάπνηνπο ηνκείο, νη δηαθνξεηηθέο 

εθηηκήζεηο, φπνπ ππήξραλ, πξνέξρνληαλ απφ 

δχν πεγέο: (α) πιηθά πνπ θαηλφηαλ λα 

απαηηνχλ πνιχ πςειέο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ή 

ζε πνιχ ρακειέο (νξηζκέλα πιηθά γηα ηα 

Μαζεκαηηθά θαη ηε Γιψζζα, γηα παξάδεηγκα, 

πνπ είλαη γηα παηδηά πην πξνρσξεκέλα ή 

θάπνηα πιηθά Πξαθηηθήο Εσήο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα πξνθαηαξθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο άιισλ δεμηνηεησλ), ή (β) απφ 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ην εάλ ε 

δξαζηεξηφηεηα έρεη ζαθή ζεηηθφ αλαπηπμηαθφ 

ζηφρν (ην καγλεηφθσλν ή ηα βηβιία 

θαληαζίαο, γηα παξάδεηγκα).  

Πξνζπάζεζα λα ζέζσ ηνπο φξνπο κηαο 

πξνθαηαξθηηθήο ζπδήηεζεο κε βάζε ηελ 

έξεπλα, ηα γξαπηά ηεο Μνληεζζφξη θαη ηηο 

δηθέο κνπ επαηζζεζίεο, αιιά μέξσ φηη φζνη θαη 

φζεο έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο απφ ηηο Μνληεζζνξηαλέο ηάμεηο απφ 

φζεο εγψ έρνπλ θαη πνιχ πην ζπγθξνηεκέλεο 

απφςεηο γηα ην ζέκα. Γλσξίδσ, επίζεο, φηη νη 

Μνληεζζνξηαλνί δάζθαινη δελ είλαη πάληα 

ζίγνπξνη γηα ην ηη πιηθφ πξέπεη λα έρνπλ ζηηο 

ηάμεηο ηνπο θαη ειπίδσ φηη ην παξφλ θείκελν 

ζα παξάζρεη θάπνηα βάζε πξνβιεκαηηζκνχ  

 

θαη ζα πξνθαιέζεη βαζχηεξεο ζθέςεηο θαζψο 

θαη πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

ζηηο ηάμεηο ηνπ λεπηαγσγείνπ. 
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