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Δηζαγσγή 

ηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ν Sloboda 

επέζηεζε ηελ πξνζνρή ζηελ θαθή πνηφηεηα 

ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημε ηελ 

άπνςε φηη εάλ έλα άηνκν δελ έρεη ηαιέλην ζηε 

κνπζηθή, δελ πξέπεη λα «ράλεη» ρξφλν ζηε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε, αιιά λα επηθεληξψλεηαη 

ζηα καζεκαηηθά ή ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ζπνπδέο (Sloboda, 1999: 455). Πξηλ κεξηθά 

ρξφληα, σζηφζν, ε UNESCO (2012) 

δηαθήξπμε ηα νθέιε κηαο εθπαίδεπζεο, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ζέκαηα ηέρλεο 

ζεσξψληαο φηη κηα ηέηνηα εθπαίδεπζε 

επηηξέπεη ηελ ηζνξξνπεκέλε πλεπκαηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε 

ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο. Δληζρχεη 

ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, 

ελζαξξχλεη θαη βειηηψλεη ηελ απφθηεζε 

απαξαίηεησλ γηα ηε δσή δεμηνηήησλ. πσο 

δηαπηζηψλεηαη ζε απηφ ην έγγξαθν ηεο 

UNESCO, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιηηηζκνχο 

ε ηέρλε (θαη ε κνπζηθή σο κηα απφ ηηο ηέρλεο) 

είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ, θαη επνκέλσο δίλεηαη κεγάιε 

πξνζνρή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ  

 

 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. πσο γξάθνπλ νη Cunha 

θαη Karvalho, ε κνπζηθή εθπαίδεπζε, κέζσ 

ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηνπ παημίκαηνο ελφο 

νξγάλνπ, κέζσ ηεο αθξφαζεο κνπζηθήο, ηεο 

θίλεζεο θαη ησλ παηγλησδψλ κνπζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Cunha & 

Carvalho, 2013, 134). Ζ ζχγρξνλε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε κνπζηθή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε κνπζηθή 

αληηπξνζσπεχεη επίζεο ην κέζν κε ην νπνίν 

έλα άηνκν κπνξεί λα εθθξάδεηαη. ηε 

ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ην παηδί 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο. Χο εθ 

ηνχηνπ, νη ζχγρξνλεο κέζνδνη εθπαίδεπζεο ζα 

πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε, λα 

αλαπηχζζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ έξεπλα κεηαμχ ησλ παηδηψλ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ηα παηδηά 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη φηαλ ηα παηδηά 

πεξηβάιινληαη απφ πινχζηα ζε αληηιεπηηθά 

δεδνκέλα πεξηβάιινληα ηα νπνία πξνζθέξνπλ 
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έλα επξχ θάζκα αθνπζηηθψλ θαη νπηηθψλ 

εκπεηξηψλ, απνθηνχλ θίλεηξα λα κάζνπλ 

κνπζηθή (Wang, 2008, 32). 

εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ παηδηψλ, ζχκθσλα κε 

ηνλ Emil Kamenov, είλαη ε χπαξμε ελφο 

δνκεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο 

κέζα ζην νπνίν ην παηδί κπνξεί λα βξεη, ζε 

πξνζηηή κνξθή, πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά 

εξεζίζκαηα γηα ηε βέιηηζηε αλάπηπμή ηνπ. 

Απηφ ην πεξηβάιινλ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

απηφ πνπ παξέρεηαη απφ ηα παξαδνζηαθά 

ζρνιηθά ηδξχκαηα, ην νπνίν ππνρξεψλεη ηα 

παηδηά ζε κηα παζεηηθή ζέζε κε ζηφρν λα 

πηνζεηήζνπλ απνθηήζνπλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο 

θαη ζπλήζεηεο, αλαπηχζζνληαο κφλν κηα 

επαγσγηθή πεξηνξηζκέλε λνεκνζχλε 

(Каменов, 2010: 45). Απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη 

απφ ηνλ Michelene Chi (2009), ν νπνίνο 

ζρνιηάδεη φηη ε απνηειεζκαηηθή κάζεζε 

πξνέξρεηαη απφ πεξηβάιινληα πνπ δελ είλαη 

κφλν ελεξγά ή επνηθνδνκεηηθά, αιιά 

δηαδξαζηηθά, θάηη πνπ ζπλήζσο δελ ζπκβαίλεη 

ζην πιαίζην ησλ παξαδνζηαθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Σα παηδηά είλαη φληα κε πινχζηεο, πνηθίιεο 

ηθαλφηεηεο, φληα κε δπλαηφηεηεο λα 

θαηεπζχλνπλ ηειηθά ηε δηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Μπνξνχλ λα έρνπλ επίγλσζε ηεο δχλακεο ηνπ 

κπαινχ ηνπο θαη λα απνθαζίδνπλ γηα πνην 

ζθνπφ ζα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ. Χζηφζν, απηφ 

δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο βνήζεηα – ή 

αιιηψο ζα ήηαλ κηα καθξά, αξγή δηαδηθαζία, 

θαη κφλν ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο επηηπρεκέλε 

(Donaldson, 1982, 108). Σν κπαιφ ηνπ 

παηδηνχ είλαη ζε ζέζε λα νηθεηνπνηεζεί ηνλ 

πνιηηηζκφ ζε κηα ειηθία πνιχ λσξίηεξα απφ 

απηή πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θαλείο. 

Χζηφζν, απηφ εμαξηάηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ. Έλα 

παηδί κπνξεί λα νηθεηνπνηεζεί ηελ θνπιηνχξα 

κφλν κέζσ ηεο δξάζεο θαη ηεο επξχηεξεο 

επίγλσζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ (Montesori, 2006, 

220).  

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ν ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο. Δίλαη ζην ρέξη ηνπ λα 

αλαθαιχςεη πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ. Θα πξέπεη λα ζθέθηεηαη μαλά θαη 

μαλά ηηο έλλνηεο ηεο εθπαίδεπζεο, λα ηηο 

δνθηκάδεη θαη λα θαηαλνεί ην λφεκα απηψλ 

ησλ ελλνηψλ ππφ ην θσο ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλψλ θαη ησλ λέσλ 

δεδνκέλσλ. Σν δεχηεξν θαζήθνλ ηνπ 

δαζθάινπ πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη λα 

αλαθαιχςεη θαη λα απνδείμεη ηε ζεκαζία 

απηψλ ησλ ελλνηψλ γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη γηα ηε ζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε. 

πσο ζρνιηάδεη ν Koçak (2003), ε απνζηνιή 

ηνπ δαζθάινπ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

δελ ηειεηψλεη κε ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπεη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. θνπφο ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη λα εθπαηδεχζεη ηα παηδηά 

ζε γεληθέο ζπλζήθεο θαη λα ηα πξνεηνηκάζεη 

γηα ηε κειινληηθή δσή (ζχκθσλα κε ηνλ 

Arslan, 2009: 2550). Οξγαλψλνληαο ην 

πεξηβάιινλ, κε θαηάιιειν πεξηερφκελν θαη 

θαηεπζχλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ, ν δάζθαινο πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

κπνξεί επίζεο λα επηηχρεη καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ (Kamenov, 2008, 27). 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΑ ΑΠ’ ΣΟ 

ΠΑΗΥΝΗΓΗ 

Οξηζκέλνη ηζηνξηθνί ζεσξνχλ ην παηρλίδη θαη 

ηηο ηειεηνπξγίεο ηνπ σο βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη σο πεγέο 

δεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζε ε 

πνίεζε, ε κνπζηθή, ην δξάκα, ν ρνξφο θαη νη 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο (Голомб, 2012, 129). 

Σν παηρλίδη εκθαλίδεηαη σο κηα απζφξκεηε 

δξαζηεξηφηεηα κε επέιηθηνπο θαλφλεο πνπ 

είλαη δηαζθεδαζηηθή θαη μεθηλά απφ ηελ 

επηζπκία ελφο παηδηνχ λα παίμεη. Έλα παηδί 

παίδεη αθφκα θη αλ δελ αλαγλσξίδεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ σο παηρλίδη. Δπνκέλσο, 

έλα παηρλίδη κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ έρεη ζθνπφ λα 

δεκηνπξγήζεη έλα αληηθείκελν ην νπνίν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά είλαη έλαο 

ζθνπφο απφ κφλν ηνπ. Ζ ηδηαίηεξε αμία ηνπ 

παηρληδηνχ είλαη φηη απαζρνιεί έλα παηδί 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή.  Έλα 

παηδί αηζζάλεηαη πεξεθάληα φηαλ θαηαθηά 

ζηφρνπο θαη ππεξληθά εκπφδηα παίδνληαο θαη 

κέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο  πξνεηνηκάδεη 

ην επφκελν ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ (Kamenov, 

2009, 13). πσο δειψλεη ν Žarko 

Trebješanin, έλα παηρλίδη παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο, ηεο 

θαληαζίαο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

λνεκνζχλεο ηνπ παηδηνχ. Με ην λα παίδεη 

θνηλσληθνχο ξφινπο ην παηδί καζαίλεη ηνπο 

θαλφλεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 

καζαίλεη θαη αζθεί ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν, 

αιιά εμνηθεηψλεηαη θαη κε 

ζπκπιεξσκαηηθνχο θαη αληαπνδνηηθνχο, 

θαηαθηψληαο αληίζηνηρεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο (Голомб, 2012: 12–13). Έλα 

παηρλίδη παξέρεη ηελ επθαηξία γηα ηε 

βειηίσζε θαη ηελ εμάζθεζε ζρεδφλ φισλ 

ησλ ηθαλνηήησλ ελφο παηδηνχ, απφ 

αληηιεπηηθέο-θηλεηηθέο (π.ρ. ζπληνληζκφ 

καηηψλ θαη ρεξηψλ, θηλήζεηο επηδεμηφηεηαο 

θ.ιπ.), δηαλνεηηθέο (π.ρ. κλήκε, πξφβιεςε, 

ζπκπέξαζκα, επίιπζε πξνβιεκάησλ θ.ιπ.), 

ζπλαηζζεκαηηθέο (θνηλσληθφηεηα, ζέιεζε, 

ελζπλαίζζεζε, πεξηνξηζκφο επηζεηηθφηεηαο 

θ.ιπ.), θαζψο θαη ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο 

θαη δεκηνπξγηθφηεηαο (ζε φιεο ηηο πηπρέο 

ηνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο κέζα θαη εξγαιεία 

φισλ ησλ ηερλψλ) (Kamenov, 2009, 29). 

ηηο κέξεο καο, πνιινί εθπαηδεπηηθνί 

ππεξαζπίδνληαη κηα επηθνδνκηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο– εθπαίδεπζε κέζσ 

ηνπ παηρληδηνχ, σο αλαπηπμηαθά θαηάιιειε 

ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ παξαδνζηαθή, 

δηδαθηηθή κέζνδν (Fisher et al., 2011). 

ε κηα ηέηνηα ινγηθή, ηα παηδηά ζα 

κπνξνχζαλ λα κάζνπλ κε ηξφπν θπζηθφ θαη 

απζφξκεην. Ζ Angeline Lillard (2013) 

ππνζηεξίδεη φηη κηα εθπαίδεπζε ζρεδηαζκέλε 

ζε απηή ηε βάζε ζα μεθηλνχζε απφ ην 

ειεύζεξν παηρλίδη (ζην νπνίν ηα παηδηά 

παίδνπλ αλεμάξηεηα) θαη κέζσ ηνπ 

θαζνδεγνύκελνπ παηρληδηνύ (φπνπ νη ελήιηθεο 

επηβιέπνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ην παηρλίδη), ζα 

έθηαλε ζην δηδαθηηθό παηρλίδη (φπνπ ν 

δάζθαινο θαζνδεγεί απεπζείαο ηα παηδηά) 

(Lillard, 2013, 137). Ζ κάζεζε κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ ζπρλά επηηπγράλεη κεγαιχηεξν 

βαζκφ αιιειεπίδξαζεο φηαλ ην παηρλίδη 

θαζνδεγείηαη. ην θαζνδεγνχκελν παηρλίδη ν 

δάζθαινο πξνζρνιηθήο ειηθίαο κηιάεη ή 

δείρλεη ζηα παηδηά πψο λα ρεηξίδνληαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ, ηα παηδηά επηθνηλσλνχλ, ηφζν κε 

ηνλ δάζθαιν, φζν θαη κε ηα πιηθά. Ζ κάζεζε 

κέζα απφ ην παηρλίδη πξνηξέπεη έλα παηδί λα 

ζπγθεληξψλεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, λα 

είλλαη δεκηνπξγηθφ, πξαθηηθφ θαη κε ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. ην ηέινο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ηα παηδηά 

καζαίλνπλ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, ν δάζθαινο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο κπνξεί λα βειηηψζεη 



 
 

92 
 

ηελ πνηφηεηα ηεο γλψζεο πνπ ζα απνθηήζνπλ 

ηα παηδηά ζρνιηάδνληαο ηηο αλαθαιχςεηο 

ηνπο, παίδνληαο καδί κε ηα παηδηά, ζέηνληαο 

αλνηρηέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε απηά πνπ 

έκαζαλ ή εξεπλψληαο ην δηδαθηηθφ πιηθφ απφ 

κηα λέα, δηαθνξεηηθή νπηηθή 

 Με εθπαηδεπηηθνχο φξνπο, ε κεγαιχηεξε 

αμία ηνπ παηρληδηνχ είλαη φηη κπνξεί λα 

πξνθαιεί θαη λα θξαηά ηελ πξνζνρή ηνπ 

παηδηνχ, θαζψο θαη λα ην παξαθηλεί λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε νξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Μέζα ζε έλα παηρλίδη, νη πην 

ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη εθείλεο νη 

νπνίεο ππνθηλνχλ ηελ ελεξγεηηθή 

νηθνδφκεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ παηδηνχ θαη 

ηελ έληνλε αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

δίλεηαη ζην παηδί ε επθαηξία λα μεπεξάζεη 

ηελ αλνκνηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ πεηζαξρία σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή κάζεζε. Ζ 

πεηζαξρία, φκσο, είλαη ηαπηφρξνλα θαη κέζν 

πεξηνξηζκνχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνχ. Σν πιενλέθηεκα 

ηνπ παηρληδηνχ είλαη φηη ην παηδί δεκηνπξγεί 

κηα θαηάζηαζε πνπ είλαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, 

ηελ νπνία κπνξεί λα θαηαλνήζεη πιήξσο θαη 

κέζα ζ’ απηήλ λα ληψζεη αζθαιέο, ζε 

αληίζεζε κε ηε ζχγρπζε ηεο πξαγκαηηθήο 

δσήο. ε έλα παηρλίδη, ην παηδί βξίζθεηαη ζε 

κηα ιηγφηεξν επηθίλδπλε θαηάζηαζε απφ φηη 

ζηελ θαλνληθή ηνπ δσή, θαη επνκέλσο έρεη 

ηελ επθαηξία λα δνθηκάζεη δηαθνξεηηθνχο 

ζπλδπαζκνχο ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ ζα 

δνθηκάδνληαλ θάησ απφ θάπνηα ιεηηνπξγηθή 

πίεζε ηεο θαλνληθήο δσήο (Каменов, 2010: 

36). 

Αλ κηιάκε γηα εθπαίδεπζε κέζα απφ ην 

παηρλίδη θαη ηελ ηέρλε, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί 

ε ζηάζε ηνπ Vićentije Rakić, πνπ ιέεη φηη ην 

παηρλίδη θαη νη ηέρλεο ηείλνπλ πξνο έλαλ 

ζηφρν – ηελ ειεχζεξε δηαρείξηζε ηεο δσήο. 

Δπνκέλσο αλήθνπλ ζε εθείλα ηα θαηλφκελα 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εδξαίσζε ηεο 

εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ησλ αλζξψπσλ 

(Ракић, 1946, 22). Ο ζπγγξαθέαο αλαιχεη 

πεξαηηέξσ φηη, κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

αηζζεηεξηαθψλ ζθαηξψλ πνπ ην παηρλίδη θαη 

ε ηέρλε επηζηξαηεχνπλ (αηζζεζηαθφ–ζηαηηθφ, 

νπηηθφ θαη αθνπζηηθφ), ηα πην εθήκεξα είλαη 

ηα εξεζίζκαηα ηεο απινχζηεξεο αίζζεζεο 

(αίζζεζε ηεο αθνήο) θαη ηα πην επίκνλα θαη 

ηα πην ηθαλά λα επαλαιεθζνχλ είλαη ηα 

εξεζίζκαηα ηεο πην ζχλζεηεο αίζζεζεο 

(ζηαηηθή αίζζεζε): κηα απιή κεισδία ή έλαο 

ρνξφο κπνξεί πην ζπρλά θαη ζε κεγαιχηεξε 

ρξνληθή δηάξθεηα λα καο δηεγείξεη ζε 

αληίζεζε κε θάπνηνλ δσγξαθηθφ πίλαθα, 

άγαικα ή νπνηαδήπνηε κίκεζε εμσηεξηθψλ 

ήρσλ (Ракић, 1946, 44). 

ε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

ην παηρλίδη πινπνηεί αλαπηπμηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηα παηδηά θπξίσο κέζσ ησλ 

λνεηηθψλ δνκψλ νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζ’ 

απηφ, αιιά θαη κέζσ πλεπκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζηνπο 

θαλφλεο ηνπ θαη φρη κέζσ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ. Σν πεξηερφκελν ελφο παηρληδηνχ είλαη 

κφλν έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

κπνξεί λα ηειεηνπνηεζεί ή λα αληηθαηαζηαζεί 

κε έλα πην απνηειεζκαηηθφ κέζν. Πην 

ζεκαληηθά απφ ηα πεξηερφκελα ησλ 

παηρληδηψλ είλαη νη κέζνδνη πνπ 

εθαξκφδνληαη, ε ζηάζε απέλαληη ζηα παηδηά, 

νη ζηφρνη πνπ ε επίηεπμε ηνπο θαζνδεγείηαη 

απφ ηνλ δάζθαιν πξνζρνιηθήο ειηθίαο, γηαηί 

απηέο είλαη νη δπλάκεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα 

παηδηά (Каменов, 2010: 12). 
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Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΜΟΝΣΔΟΡΗ 

Ζ Maria Montessori (1870–1952), 

παξαηεξψληαο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο 

επνρήο ηεο, δηαπίζησζε φηη ππήξραλ πνιιέο 

κέζνδνη, πξνζεγγίζεηο θαη θνηλσληθνί ζηφρνη, 

αιιά θαλέλα  απφ απηά δελ έπαηξλε ππφςε 

ηνπ ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη παξάιιεια ε 

εθπαίδεπζε ζην ζχλνιν ηεο δηαρσξίδνληαλ 

ηφζν απφ ηε βηνινγηθή φζν θαη απφ ηελ 

θνηλσληθή δσή ησλ παηδηψλ (Montesori, 2006: 

39). Θεψξεζε φηη ε δηδαζθαιία ζην ζρνιείν 

ζα πξέπεη λα εκπλέεηαη απφ ηελ θαζνιηθή ηδέα 

ηεο ειεπζεξίαο. Καηά ηε Μνληεζζφξη, έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηελ 

ειεπζεξία ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζην λα 

βνεζήζεη θάζε παηδί λα είλαη ειεχζεξν θαη ν 

εηδηθφο ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη ε 

απειεπζέξσζε ηνπ παηδηνχ απφ εθείλεο ηηο 

ζρέζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο απζφξκεηεο 

εθδειψζεηο ηνπ. Μέζα απφ κηα ηέηνηα 

αληηκεηψπηζε ην παηδί ζα αξρίζεη ζηαδηαθά λα 

εθθξάδεηαη ειεχζεξα, κε κεγαιχηεξε 

ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, απνθαιχπηνληαο ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ θχζε. 

Δπνκέλσο, ν πξψηνο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο 

είλαη ε θαζνδήγεζε ηνπ παηδηνχ ζηελ 

αλεμαξηεζία. Καλείο δελ κπνξεί λα είλαη 

ειεχζεξνο αλ δελ είλαη αλεμάξηεηνο. Γηα λα 

απνθηεζεί απηή ε αλεμαξηεζία, ε ελεξγφο 

έθθξαζε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο πξέπεη 

λα θαιιηεξγείηαη απφ ηελ πξψηκε παηδηθή 

ειηθία (Montesori, 2017: 72). Ζ Μαξία 

Μνληεζζφξη έζεζε ην αίηεκα γηα ειεπζεξία, 

αλεμαξηεζία θαη απην-δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

παηδηνχ ζην πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο θαη 

εζηθήο ειεπζεξίαο θαζψο θαη ζαθψο 

θαζνξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ ειεπζεξίαο θαη 

αλεμαξηεζίαο θάζε παηδηνχ. Ζ ειεπζεξία 

λννχκελε σο νηθνδφκεζε ηθαλνηήησλ γηα 

δξάζε, είλαη ηαπηφρξνλα ν ζηφρνο θαη ε 

δηαδξνκή πνπ δηαλχεη ην παηδί ζηελ αλάπηπμή 

ηνπ. ε απηφ ην κνλνπάηη ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

είλαη απαξαίηεην ην παηδί λα αηζζάλεηαη 

αζθαιέο θαη λα έρεη πξνζηαζία, 

παξαθνινχζεζε θαη βνήζεηα απφ ηνπο 

ελήιηθεο (Bašić, 2011: 205). Οη ππάξρνπζεο 

δηαζέζεηο θάζε παηδηνχ είλαη ε αθεηεξία γηα 

ηελ παηδαγσγηθή αιιειεπίδξαζε κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, παξά γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ 

ππάξρνληνο ζηαδίνπ αλάπηπμεο ηνπ. Σν 

πεξηβάιινλ, ηα πιηθά θαη ηα πεξηερφκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κάζεζε έρνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο κφλν εάλ ε αλάπηπμε 

πξνρσξά πεξαηηέξσ ή εάλ επεθηείλνπλ, φπσο 

ιέεη ν Vigotsky, ηε δψλε ηεο εγγχηεξεο 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ (Bašić, 2011: 209). 

Ζ κέζνδνο ηεο Μαξίαο Μνληεζζφξη βαζίδεηαη 

ζε ζεσξεηηθά ζεκέιηα παξφκνηα κε εθείλα 

πξνεγνχκελσλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

θηινζνθηψλ ησλ Rousseau, Pestalozzi, Seguin 

θαη Itard. Ζ Μνληεζζφξη πίζηεπε ζηε θπζηθή 

λνεκνζχλε ηνπ παηδηνχ θαη ζεσξνχζε φηη ηα 

παηδηά είλαη ελεξγνί δεκηνπξγνί ηεο δηθήο 

ηνπο αλάπηπμεο, ππφ ηελ επίδξαζε θπζηθψλ, 

δπλακηθψλ, απηφ-ηθαλνπνηεηηθψλ δπλάκεσλ 

πνπ θιείλνπλ κέζα ηνπο, νη νπνίεο θαη 

αλνίγνπλ ην δξφκν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

κάζεζεο (Edwards, 2002, 1). Ζ δηδαζθαιία 

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξνζεθηηθά 

πξνεηνηκαζκέλν θαη αηζζεηηθά επράξηζην 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν, καδί κε ην 

αηζζεηεξηαθφ πιηθφ, απνηειεί έλα 

παηδαγσγηθφ κέζν. Οη γνλείο έρνπλ επίζεο 

ζεκαληηθφ, ζπλεξγαηηθφ ξφιν ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

ην Μνληεζζνξηαλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

ε πξφνδνο θάζε παηδηνχ αμηνινγείηαη κε 

δηαθνξεηηθά κέζα ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

εμεηάζεηο θαη ηηο βαζκνινγίεο ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζρνιείσλ. Ζ Μαξία 

Μνληεζζφξη δηέθξηλε ηελ αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ ζε κηα αθνινπζία εμαεηψλ πεξηφδσλ, 

ζε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ην παηδί εθδειψλεη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη 
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επαηζζεζίεο. Ζ πεξίνδνο απφ ηε γέλλεζε έσο 

ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ ηνπ παηδηνχ 

ζεσξείηαη σο ε πεξίνδνο ηνπ «αζπλείδεηνπ 

απνξξνθεηηθνχ λνπ», ελψ ε πεξίνδνο απφ 

ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ έσο ησλ έμη εηψλ σο 

πεξίνδνο ηνπ «ζπλεηδεηνχ απνξξνθεηηθνχ 

λνπ». Καη ζηηο δχν απηέο πεξηφδνπο, ην παηδί 

ρξεηάδεηαη ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ 

αηζζήζεσλ, ηε ξχζκηζε ηεο θίλεζεο ηνπ, ηελ 

ηάμε θαη ηελ ειεπζεξία επηινγήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

πιηθψλ. Σν παηδί ειηθίαο 3-6 εηψλ έιθεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ εξεζίζκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο παξά απφ αηηίεο γεγνλφησλ. 

Δπνκέλσο, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ, ζα πξέπεη ην παηδί λα εθηίζεηαη 

κεζνδηθά ζε εξεζίζκαηα, ηα νπνία ζα 

επηηξέςνπλ ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ησλ 

αηζζήζεσλ ηνπ θαη έηζη ζα δεκηνπξγήζνπλ ηε 

βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

λνεηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ. Δπίζεο, κέζα απφ 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηζζήζεσλ είλαη δπλαηφ 

λα εληνπηζηνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ κεηνλεμίεο, 

νη νπνίεο δηαθνξεηηθά ζα πεξλνχζαλ 

απαξαηήξεηεο ή ζα γίλνληαλ εκθαλείο, εάλ 

ήηαλ ζνβαξέο, φηαλ δελ ζα ήηαλ πιένλ δπλαηφ 

λα πξνζαξκνζηεί ην παηδί ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

(Montesori, 2017: 161). Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεκεησζεί φηη ζηε Μνληεζζνξηαλή 

εθπαίδεπζε νη δάζθαινη εηζάγνπλ έλα λέν 

πιηθφ ή κηα λέα δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα 

ηεο πξαθηηθήο δσήο, αηζζεηεξηαθήο 

εθπαίδεπζεο, ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο γιψζζαο, 

ηεο επηζηήκεο θαη ηεο γεσγξαθίαο, θαζψο θαη 

ηεο ηέρλεο θαη ηεο κνπζηθήο κφλν ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ έλα παηδί ή κηα νκάδα παηδηψλ 

δείρλεη εηνηκφηεηα λα αμηνπνηήζεη απηφ ην 

πιηθφ ή απηή ηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη λνεηηθή ηνπ πξφνδν 

(Humphryes, 1998, 6). 

 

Ζ Slavica Bašić ζπλνςίδνληαο ηε 

Μνληεζζνξηαλή κέζνδν Montessori γξάθεη φηη 

ε αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα 

πινπνηείηαη έκκεζα κε δχν ηξφπνπο: (1) κέζσ 

ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ παηδαγσγηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη (2) κέζσ ηεο νξγαλσκέλεο 

θξνληίδαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμάξηεηεο 

θαη ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ. 

πλερίδνληαο ζρνιηάδεη, φηη έλα παηδί κπνξεί 

λα «ρηίζεη» ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο γηα ηε δηθή ηνπ αλάπηπμε, 

ψζηε λα βξεη ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν θαη ηε ζέζε 

ηνπ ζηελ θνηλσλία κφλν εάλ βνεζεζεί απφ 

άιινπο αλζξψπνπο. Ζ Μνληεζζφξη δελ βάδεη 

δαζθάινπο θαη παηδηά ζε κηα άληζε ζρέζε, 

αιιά ζε κηα ζρέζε αιιεινζπζρέηηζεο, αιιά 

θαη απφζηαζεο. Έλαο Μνληεζζνξηαλφο 

δάζθαινο ή κηα δαζθάια αθήλεη ειεχζεξν 

ρψξν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ, 

βγαίλνληαο απφ ην πξνζθήλην, αιιά 

δείρλνληαο εθηίκεζε γηα απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο (Bašić, 2011, 210). 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

Μνληεζζνξηαλήο κεζφδνπ είλαη, ρσξίο 

ακθηβνιία, ηα εθπαηδεπηηθά αηζζεηεξηαθά 

πιηθά. Σα παηδηά είλαη ειεχζεξα λα επηιέμνπλ 

πιηθά θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ φζν ζέινπλ, 

κε βάζε ηε ζεσξία ηεο Μαξίαο Μνληεζζφξη 

φηη ηα παηδηά ζα εξγαζηνχλ κε ηα πιηθά απηά ή 

ζα ελεξγήζνπλ ζχκθσλα κε απηφ πνπ 

ρξεηάδνληαη γλσζηηθά (Colgan, 2016: 134). Σν 

πιηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αηζζήζεσλ 

απνηειείηαη απφ ζεηξέο αληηθεηκέλσλ πνπ 

νκαδνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο: ρξψκα, 

ζρήκα, κέγεζνο, ήρνο, πθή, βάξνο, ζεξκφηεηα  

θ.ν.θ. Τπάξρνπλ, γηα παξάδεηγκα, ζεηξέο 

θνπδνπληψλ πνπ αλαπαξάγνπλ κνπζηθνχο 

ηφλνπο, ζεηξέο πιαθηδίσλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ρξσκαηηθέο απνρξψζεηο, 

νκάδεο γεσκεηξηθψλ ζσκάησλ ηνπ ίδηνπ 
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ζρήκαηνο, αιιά δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ, ή 

δηαθνξεηηθψλ ζρεκάησλ, ή ηνπ ίδηνπ 

κεγέζνπο, αιιά δηαθνξεηηθνχ βάξνπο , θ.ιπ. 

Κάζε νκάδα αληηθεηκέλσλ παξνπζηάδεη 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ηνπ ίδηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ππάξρεη κηα 

θιηκαθνχκελε δηαθνξά κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ε νπνία, φπνπ είλαη δπλαηφλ, 

είλαη καζεκαηηθά θαζνξηζκέλε. 

Οη γεληθνί θαλφλεο, σζηφζν, κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ κε βάζε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

παηδηνχ. Κάζε ζεηξά δηδαθηηθψλ πιηθψλ, είηε 

παξάγεη ήρν είηε αληηπξνζσπεχεη δηαθνξεηηθά 

ρξψκαηα, θιηκαθψλεηαη έηζη ψζηε λα έρεη έλα 

κέγηζην θαη έλα ειάρηζην ηα φξηα ησλ νπνίσλ 

είλαη θαζνξηζκέλα ή, αθξηβέζηεξα, θάζε ζεηξά 

εμαξηάηαη απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ηε ρξεζηκνπνηεί ην παηδί. ηαλ ζπλδπάδνληαη 

δχν αληίζεηα, θαίλνληαη μεθάζαξα νη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζεηξάο θαη έηζη 

αλαδεηθλχεηαη ε πην εληππσζηαθή αληίζεζε 

πνπ κπνξεί λα επηηχρεη ην πιηθφ. Ζ έληνλε 

αληίζεζε κεηαμχ ησλ αληηζέησλ κηαο ζεηξάο 

πιηθψλ θάλεη ηηο δηαθνξέο ηνπο εκθαλείο θαη 

πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ζην παηδί αθφκε θαη 

πξηλ αξρίζεη λα ηα ρξεζηκνπνηεί (Montesori, 

2017, 118–119). 

Ο ξφινο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη λα 

ελζαξξχλεη ην παηδί λα είλαη ελεξγφ. Ζ 

δπλαηφηεηα ελφο αληηθεηκέλνπ λα πξνζειθχεη 

έλα παηδί δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηά 

ηνπ, αιιά κάιινλ απφ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ λα 

εκπιέθεη ελεξγά ην παηδί ζην ρεηξηζκφ ηνπ 

(Montesori, 2017: 122). 

Σν αηζζεηεξηαθφ πιηθφ κπνξεί αζθαιψο λα 

ζεσξεζεί σο πινπνηεκέλε αθαίξεζε. Γείρλεη 

ρξψκα, κέγεζνο, ζρήκα, νζκή θαη ήρν κε 

ζαθή, απηφ θαη ζσζηά δηαβαζκηζκέλν ηξφπν 

πνπ επηηξέπεη ζην παηδί λα αλαιχζεη θαη λα 

ηαμηλνκήζεη απηέο ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ (Montesori, 2017, 193). 

Ζ ΜΟΝΣΔΟΡΗ ΠΑΗΕΔΗ ΣΖ 

ΜΟΤΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

ηε Μνληεζζνξηαλή κέζνδν, ε κνπζηθή 

παηδεία θαιιηεξγείηαη κε ζνβαξφ ηξφπν. 

πσο ζε φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο 

αλάπηπμεο, δίλεηαη ζην παηδί ε ειεπζεξία 

επηινγήο θαη ε ειεπζεξία έθθξαζεο 

(Montesori, 2017: 300). Ζ κνπζηθή παηδεία 

μεθηλά απφ ηελ αλάιπζε ή ην δηαρσξηζκφ 

ηκεκάησλ ελφο αξθεηά ζχλζεηνπ ζπλφινπ θαη 

θαηαιήγεη ζε αζθήζεηο, νη νπνίεο απφ κφλεο 

ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ ελδηαθέξνπζεο 

εξγαζίεο. Παξάιιεια, ην παηρλίδη ιφγσ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είλαη ε θπξίαξρε 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ παηδηθή ειηθία θαη 

επνκέλσο ην παηρλίδη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μνληεζζνξηαλήο 

κεζφδνπ, αιιά θαζνδεγείηαη θαη ειέγρεηαη. 

Υξεζηκνπνηείηαη σο ελδηάκεζε 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζε 

θάζε ηνκέα. 

Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε 

Μνληεζζνξηαλή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη  

ζηνηρεία εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ. 

Γειαδή, ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ πιηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

κνπζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο ειεχζεξα, φηαλ 

αηζζάλνληαη πξφζπκα θαη ελδηαθέξνληαη λα 

αζρνιεζνχλ κε ηα πιηθά απηά. Μπνξνχλ λα 

παίμνπλ ή λα πεηξακαηηζηνχλ καδί ηνπο, λα 

ζπγθξίλνπλ ηνπο ήρνπο πνπ παξάγνπλ ζε 

ζρέζε κε ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο – ηελ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ, ην χςνο θαη 

ηελ έληαζε. Έλα παηδί έρεη ειεπζεξία 

δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηε δνκή ηεο 

Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο (πξνζρνιηθφ 

πξφγξακκα, πεξηβάιινλ, δηδαθηηθφ πιηθφ), 

αιιά ηαπηφρξνλα νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ην 

παηρλίδη ηνπ παξαθνινπζνχληαη θαη 

θαζνδεγνχληαη απφ ηνλ δάζθαιν ή ηε 

δαζθάια ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 
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Δπίζεο, ην παηδί αιιειεπηδξά κε ηνλ 

δάζθαιν ή ηε δαζθάια  θαη ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηεί έρνπλ 

εζσηεξηθά θίλεηξα θαη δελ αληακείβνληαη 

απφ άιινπο. ια απηά θάλνπλ ηε κάζεζε θαη 

ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

επράξηζηε. πσο ιέεη ε Angelina Lilard, 

ζηφρνο είλαη λα γίλεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ επνηθνδνκεηηθή γηα ηελ αλάπηπμή 

ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ θνηλφηεηα (Lillard, 

2013: 142). 

ηε Μνληεζζνξηαλή  εθπαίδεπζε δίλεηαη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην ξπζκφ. Ο ξπζκφο 

ζεσξείηαη ζεκαληηθφο γηαηί απνηειεί ηε βάζε 

γηα αζθήζεηο ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο θαη 

ρνξνχ, κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά απνθηνχλ ηελ 

ηέιεηα αίζζεζε ηζνξξνπίαο. Δπίζεο, κέζα 

απφ ηνλ ξπζκφ ηα παηδηά καζαίλνπλ πψο λα 

ειέγρνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ 

πνδηψλ ηνπο. Μηα άζθεζε πνπ νλνκάδεηαη 

«Πεξπάηεκα θαηά κήθνο ηεο γξακκήο» 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξνεηνηκαζία ησλ 

θηλεηηθψλ νξγάλσλ ηνπ παηδηνχ. ηηο αξρηθέο 

θάζεηο ηεο άζθεζεο απηήο, ηα παηδηά 

πεξπαηνχλ θαηά κήθνο κηαο γξακκήο κέρξη 

λα αλαπηχμνπλ κηα αίζζεζε ηζνξξνπίαο. 

Αξγφηεξα, απηή ε άζθεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκεχζεη σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηρληδηνχ, θαζψο κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη 

απφ ηξαγνχδηα  ή νξηζκέλεο κνπζηθέο 

θξάζεηο πνπ είλαη εχθνιεο ζηελ εξκελεία 

ηνπο θαη πνπ παίδνληαη ζπλερψο (παξφκνηα 

κε επαλαιακβαλφκελεο αζθήζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε άιισλ ηθαλνηήησλ), δίλνληαο ηα 

παηδηά ηελ επθαηξία λα απηνζρεδηάζνπλ, λα 

επηλνήζνπλ θαη λα θάλνπλ λέα βήκαηα, λα 

βαδίζνπλ κε ξπζκφ ή λα θάλνπλ 

ζπλδπαζκνχο θηλήζεσλ θαη βεκάησλ. Ζ 

Μαξία Μνληεζζφξη ζεκείσζε, φηη κεξηθέο 

θνξέο, ηα παηδηά ελψ αθνχλε κνπζηθή θαη 

θάζνληαη ζην δσκάηην, ελψ παξαθνινπζνχλ 

άιινπο λα πεξπαηνχλ θαηά κήθνο ηεο 

γξακκήο, ζπλνδεχνπλ ζσζηά ην ξπζκφ 

ρηππψληαο ηα ρέξηα ηνπο. Πεξηζηαζηαθά, 

κεξηθά παηδηά ζπκπεξηθέξνληαη σο καέζηξνη. 

ρνιηάδεη, φηη ν αθξηβήο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ην παηδί καζαίλεη λα αθνινπζεί ην ξπζκφ ηεο 

κνπζηθήο πξηλ κάζεη έλαλ ξπζκφ ηξηψλ θαη 

ηεζζάξσλ ηεηάξησλ είλαη ε απφδεημε φηη ε 

άζθεζε ησλ αηζζήζεσλ έρεη ηε βάζε ηεο 

ζηνπο κνπζηθνχο ξπζκνχο. Σα παηδηά 

αθνινπζνχλ πξψηα ην κέηξν ρσξίο λα 

ππνινγίδνπλ ηνλ ξπζκφ, αιιά κεηά απφ ιίγν 

αηζζάλνληαη ην ξπζκφ θαη αξρίδνπλ λα ηνλ 

αθνινπζνχλ θαη νη θηλήζεηο ηνπο 

πξνζαξκφδνληαη κε ηελ αξρή θάζε κέηξνπ 

(Montesori, 2017, 303). 

Ζ εθηέιεζε κνπζηθήο είλαη επίζεο ζεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηε Μνληεζζνξηαλή  κέζνδν 

εθπαίδεπζεο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο 

είλαη παηρληδηάξηθε. Κάζε παηδί ζηελ ηάμε 

ηνπ λεπηαγσγείνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ απιά 

φξγαλα κνπζηθήο πνπ πξνζαξκφδνληαη γηα 

ηελ ειηθία θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Δίλαη 

ειεχζεξν λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη φπνηε 

επηζπκεί, ρσξίο ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο. Σν 

κφλν θαζήθνλ ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο 

είλαη λα δψζεη ζχληνκεο νδεγίεο ζην παηδί 

γηα ην πψο λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα παίδεη έλα 

φξγαλν, παξφκνηεο κε ηηο νδεγίεο πνπ 

δίλνληαη ζηα παηδηά γηα ηα άιια εθπαηδεπηηθά 

πιηθά. Έηζη, έλα παηδί κπνξεί λα εμεξεπλήζεη 

απφ κφλν ηνπ κνπζηθά φξγαλα, λα 

εμνηθεησζεί κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ νξγάλσλ, 

λα πεηξακαηηζηεί ζηελ παξαγσγή ήρσλ, λα 

παίμεη, αιιά θαη λα ζπγθξίλεη κεηαμχ ηνπο 

ήρνπο δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ. Λφγσ ηεο 

απιφηεηαο ησλ ίδησλ ησλ νξγάλσλ θαη ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ παηδηψλ λα αζρνινχληαη 

απζφξκεηα κε ηε δεκηνπξγία ήρσλ θαη 

κνπζηθήο,  πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ηα κνπζηθά φξγαλα θαη ηνπο ήρνπο. ε 

έλα επφκελν ζηάδην ηνπ παηρληδηνχ πνπ 
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ζρεηίδεηαη κε ην παίμηκν ελφο κνπζηθνχ 

νξγάλνπ, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα παίδνπλ καδί, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ κηα πξαγκαηηθή 

αίζζεζε ηεο κνπζηθήο. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο απφθηεζεο κνπζηθνχ 

γξακκαηηζκνχ βαζίδεηαη ζε αζθήζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ αηζζήζεηο θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ κνπζηθψλ ήρσλ πνπ παξάγνληαη απφ 

ζεηξέο θνπδνπληψλ ηα νπνία ζπλδπάδνληαη 

πξψηα ζε δεπγάξηα θαη κεηά ζε ερεηηθνχο 

ηφλνπο (Montesori, 2017, 304). Δίλαη 

ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ηα ίδηα ηα 

παηδηά, κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα κε ηα κνπζηθά θνπδνχληα, 

απνθηνχλ γλψζεηο γηα ηε ζεσξία ηεο 

κνπζηθήο. Ζ Μαξία Μνληεζζφξη ιέεη φηη  

κεγάιε βνήζεηα ζηε κάζεζε ηεο κνπζηθήο 

πξνζθέξεη ε επθαηξία λα «ρεηξίδνληαη» ηα 

παηδηά κφλα ηνπο λφηεο (αληηθείκελα πνπ 

θάλνπλ κεκνλσκέλνπο ήρνπο). Αληηθείκελα 

ηα νπνία πξέπεη λα είλαη παλνκνηφηππα εθηφο 

απφ ηνλ ήρν πνπ θαζέλα παξάγεη. Σα 

αληηθείκελα απηά αληηπξνζσπεχνπλ 

πινπνηεκέλνπο ήρνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ, λα αλακεηρζνχλ, λα 

αληηζηξαθνχλ, φπσο ηα αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

άιισλ αηζζήζεσλ. Σα παηδηά έρνπλ ήδε 

ρξεζηκνπνηήζεη ηέηνηα πιηθά θαη ην 

ηειεπηαίν βήκα είλαη λα δψζνπλ δηαθνξεηηθά 

νλφκαηα ζηηο δηαθνξεηηθέο λφηεο, φπσο θαη 

ζε πνιιέο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο. 

Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ηα παηδηά ζα 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα αθνχζνπλ κνπζηθή, λα 

εμεξεπλήζνπλ ηνπο ήρνπο, λα εμνηθεησζνχλ 

κε ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ ζπκβάιιεη ζηελ ελζάξξπλζε θαη 

ζηε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα 

θαηαλννχλ ηε κνπζηθή. Οη αζθήζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ αηζζήζεσλ παξέρνπλ ηελ 

απαξαίηεηε βάζε γηα ηε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε. Σν παηδί πνπ ζπκκεηέρεη ζε 

απηέο ηηο αζθήζεηο είλαη πξνεηνηκαζκέλν γηα 

λα αθνχζεη κνπζηθή θαη σο εθ ηνχηνπ ζα 

θηλεζεί πην γξήγνξα ζηνλ ρψξν ηεο κνπζηθήο 

(Montesori, 2017, 155). 

  

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Σίπνηα απφ απηά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

ζηελ παηδηθή ειηθία ελφο αλζξψπνπ δελ 

κπνξεί λα θαηαζηξαθεί εληειψο. Απηφ πνπ ην 

παηδί ελζσκαηψλεη ζηνλ εαπηφ ηνπ παξακέλεη 

γηα πάληα σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Montesori, 2006,101). 

Χζηφζν, ζην ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, εηδηθά ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, ε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ θαη 

ησλ ηερλψλ δελ εθηηκάηαη επαξθψο, φπσο ιέεη 

ν Vićentije Rakić, γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

δσήο κε θξεζθάδα, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

πλεπκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο αλάπηπμεο θαη 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο 

ησλ αηφκσλ (Ракић 1946: 52). Ζ 

παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε ηείλεη ζπρλά λα 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ δάζθαιν, παξακειψληαο 

ηηο αλαπηπμηαθέο θαη ηηο άιιεο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ. 

ηε Μνληεζζνξηαλή κέζνδν θπξηαξρεί ε ηδέα 

ηεο εθπαίδεπζεο κε επίθεληξν ην παηδί, γη’ 

απηφ θαη δελ έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ν 

δάζθαινο ή ε δαζθάια. Απιψο αηεπζχλεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πξνεηνηκάδεη 

έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ κάζεζεο. Ζ 

Μνληεζζφξη απέξξηπηε ηελ ηδέα φηη έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα επηδηψθεη 

αθεξεκέλνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Colgan (2016), ηα φλεηξα 

ηνπ Πεζηαιφηζη γηα ειεχζεξα ζρνιεία, ε 

έκθαζε ηνπ Φξέκπει ζηελ πξψηκε 

εθπαίδεπζε, ν λαηνπξαιηζκφο ηνπ πέλζεξ, ε 

πίζηε ηνπ Ρνπζζψ λα ζηε ζπγθεθξηκέλε θαη 

φρη ζηελ αθεξεκέλε κάζεζε θαη ε άπνςε 



 
 

98 
 

ηνπ Νηηνχη «καζαίλσ θάλνληαο» – φια 

πινπνηνχληαη ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηεο 

Μνληεζζφξη (Colgan, 2016, 126). 

Ζ θάπσο επηθνδνκηζηηθή πξνζέγγηζή ηεο, 

φπνπ ε κάζεζε εληζρχεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο 

πιηθψλ θαη φρη κέζσ ηεο άκεζεο 

δηδαζθαιίαο, πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ παηδηνχ λα επηιέγεη ηα παξερφκελα 

δηδαθηηθά πιηθά, ηελ ειεχζεξε θίλεζε ηνπ 

ζην ρψξν θαη ηε κάζεζε κε ηνλ δηθφ ηνπ 

ξπζκφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. 

Ζ Μνληεζζφξη ηφληζε ηελ αλεμαξηεζία ζε 

αληίζεζε κε ηελ θνηλσληθή κάζεζε, επεηδή 

πίζηεπε φηη ηα παηδηά απφ ηελ πξψηκε ειηθία 

ηνπο πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηε ζπλήζεηα λα 

επηθεληξψλνληαη ζηελ αηνκηθή εξγαζία θαη 

ζηελ επηηπρία ηεο, παξά ζηε κφληκε 

εμάξηεζε απφ ην δάζθαιν ή ηε δαζθάια πνπ 

είλαη εκθαλήο ζηα παξαδνζηαθά ζρνιεία. 

Μηιψληαο γηα κνπζηθή εθπαίδεπζε, ε 

Μνληεζζνξηαλή κέζνδνο πξνηείλεη κηα 

εθπαίδεπζε ε νπνία επηηξέπεη ζηα παηδηά λα 

αξρίζνπλ λα θαηαλννχλ ηνπο λφκνπο ηεο 

κνπζηθήο κε ηνλ ηξφπν ηνπο, λα εμεξεπλνχλ 

απζφξκεηα, κέζα απφ παηγληψδεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ήρνπο, λα καζαίλνπλ 

θαη λα δεκηνπξγνχλ κνπζηθή, 

ελεξγνπνηψληαο ηηο δηθέο ηνπο αηζζήζεηο θαη 

ηηο δηθέο ηνπο καζεζηαθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Ζ 

έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο ειεχζεξεο επηινγήο 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα παηδηά κπνξεί λα 

είλαη κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο 

Μνληεζζνξηαλήο κεζφδνπ ζηε ζχγρξνλε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε ζηα λεπηαγσγεία . 
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