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Σν βηβιίν είλαη
κηα πξνζπάζεηα
ηεο
Angeline
Lillard
λα
εμεηάζεη
ζπζηεκαηηθά
ηε
βηβιηνγξαθία
ηεο
έξεπλαο
ζηελ
αλαπηπμηαθή ςπρνινγία γηα λα αμηνινγήζεη
νξηζκέλεο απφ ηηο θεληξηθέο αξρέο ηεο
ζεσξίαο
θαη
ηεο
πξαθηηθήο
ηεο
Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο. Δπεηδή ε
ζπλεηζθνξά
ηεο
Μνληεζζφξη
ζπρλά
ππνηηκάηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
ηνπο ςπρνιφγνπο, απαηηείηαη ζίγνπξα κηα
λέα θαη πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ηεο.
Ζ Lillard ζην βηβιίν απηφ αθηεξψλεη έλα
θεθάιαην ζε θαζεκία απφ ηηο νθηψ, θαηά ηε
άπνςε
ηεο,
θεληξηθέο
ηδέεο
ηεο
Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο, ζπλνςίδνληαο
ζηελ αξρή θάζε θεθαιαίνπ κεξηθέο βαζηθέο
εξεπλεηηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ
ηελ θάζε ηδέα θαη αλαιχνληαο ζηε ζπλέρεηα

πψο ε ηδέα ελζσκαηψλεηαη ζηελ πξαθηηθή ηεο
Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν, αληηπαξαβάιιεη ηε θηινζνθία θαη ηηο
κεζφδνπο ηεο Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο
κε απηφ πνπ αλαθέξεη σο «παξαδνζηαθή
εθπαίδεπζε».
Ζ πξψηε ηδέα είλαη φηη ε θίλεζε θαη ε λφεζε
είλαη ζηελά αιιειέλδεηεο θαη φηη ε ζσκαηηθή
θίλεζε κπνξεί λα εληζρχζεη ηε ζθέςε θαη ηε
κάζεζε. Ζ ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη απηήλ ηελ
ηδέα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηηο θηλήζεηο
ησλ βξεθψλ θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπο κε ηελ
αλάπηπμε ηεο λφεζεο ηνπο, πνπ δείρλνπλ φηη νη
λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη δηεξγαζίεο, ε
αλάπηπμε ηεο κλήκεο θαη ε αληηιεπηηθή
δηάθξηζε αληηθεηκέλσλ θαη πξνζψπσλ ζην
ρψξν βειηηψλνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
θηλεηηθφηεηα ηνπο. Απηή ε ηδέα ζπζρέηηζεο
ηεο θίλεζεο κε ηε λφεζε πινπνηείηαη ζε
κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά ζηνηρεία ηνπ
Μνληεζζνξηαλνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο.
Δηδηθφηεξα, κε ηηο αζθήζεηο πξαθηηθήο δσήο
θαη ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ

101

(π.ρ. θχβνπ, ζθάιεο, ξάβδνη θαη θχιηλδξνη). Ζ
πεξηγξαθή
ησλ
πιηθψλ
θαη
ησλ
δξαζηεξηνηήησλ απηψλ είλαη αξθεηά πινχζηα
θαη
ζπκπιεξψλεηαη
απφ
ιεπηνκεξή
παξαδείγκαηα, ηα νπνία επηηξέπεη ζε θάπνηνλ
λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο Μνληεζζνξηαλέο
κεζφδνπο
θαη
ηνπο
ιφγνπο
ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.
Οη επφκελεο ηξεηο ηδέεο αθνξνχλ δεηήκαηα
παξαθίλεζεο ησλ παηδηψλ γηα κάζεζε: Ζ
δεχηεξε ηδέα αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο
ζπγθέληξσζεο
ησλ
παηδηψλ
ζε
κηα
δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο
απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σξίηε ηδέα
είλαη ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ εληζρχεη ηε
κάζεζε ζε έλα πιαίζην φπνπ ηα ελδηαθέξνληα
βαζίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε γλψζε θαη ζηηο
εξσηήζεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ θαη ηέηαξηε
ηδέα είλαη φηη νη εμσηεξηθέο αληακνηβέο
επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα καθξνπξφζεζκα
θίλεηξα θαη ηε κάζεζε. ε ζπγγξαθέαο
ζπγθεληξψλεη άθζνλα ζηνηρεία γηα απηέο ηηο
αξρέο απφ πνιιά παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθήο
έξεπλαο θαη έξεπλαο ηεο γλσζηηθήο
ςπρνινγίαο.
Ζ Πέκπηε ηδέα ηεο Μνληεζζνξηαλήο αγσγήο,
θαηά ηελ Lillard, αθνξά ζηε ζπλεξγαηηθή
κάζεζε ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο. Ζ ηδέα απηή
ζπγθεληξψλεη ηζρπξή ππνζηήξημε απφ ηα
εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Τπάξρεη κηα δηαδνκέλε
αληίιεςε (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ιαλζαζκέλε,
φπσο απνδεηθλχεηαη) φηη ε Μνληεζζνξηαλή
εθπαίδεπζε εληζρχεη ηελ αηνκηθή εξγαζία ησλ
παηδηψλ.
Ζ ιεπηνκεξήο επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ γηα ηε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε, πνπ παξνπζηάδεη ε
ζπγγξαθέαο, πξνζθέξεη κηα πιήξε εηθφλα ησλ
πνιιψλ εξεπλεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ κε ηνπο
νπνίνπο έρεη απνδεηρζεί φηη ηα παηδηά
καζαίλνπλ απφ ηα άιια παηδηά κέζσ ηεο
παξαηήξεζεο, ηεο κίκεζεο, ηεο δηδαζθαιίαο

ηεο ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο ζε κηθξέο νκάδεο.
Ζ Μνληεζζνξηαλή εθπαίδεπζε ππνζηεξίδεη ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηελ
νξγαλσηηθή δνκή ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ, νη
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ παηδηά ηξηεηψλ
ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη πξνθαινχλ έηζη
έκκεζα ηε δηδαζθαιία ησλ κεγαιχηεξσλ ζηα
κηθξφηεξα παηδηά) δεκηνπξγψληαο παξάιιεια
ηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ.
Ζ έθηε ηδέα είλαη φηη ε κάζεζε πνπ
εληάζζεηαη ζε πιαίζηα πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα
παηδηά είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηε
κάζεζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζε αθεξεκέλα
πιαίζηα. Απηή ε αξρή θαίλεηαη ζρεδφλ
απηνλφεηε, αιιά ζηε Μνληεζζνξηαλή
εθπαίδεπζε
εθαξκφδεηαη
κε
ηδηαίηεξε
ζρνιαζηηθφηεηα.
Ζ
αιιεινπρία
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ
Μνληεζζνξηαλνχ ζρνιείνπ δηαζθαιίδεη φηη νη
λέεο γλψζεηο βαζίδνληαη ζπζηεκαηηθά ζηηο ήδε
απνθηεκέλεο απφ ηα παηδηά γλψζεηο, ελψ ην
πεξηερφκελν ηνπο επηδηψθεη λα πξνθαιέζεη ηελ
πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ θαη λα ζπλδέζεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ
πξαγκαηηθφ θφζκν, ψζηε ε κάζεζε λα είλαη
νπζηαζηηθή.
Ζ έβδνκε ηδέα ππνζηεξίδεη φηη ε ππνζηεξηθηηθή
θαη αλνηρηή ζηηο επαηζζεζίεο ησλ παηδηψλ
δηδαζθαιία νδεγεί ζηελ απνηειεζκαηηθή
κάζεζε. πσο θαη ε πέκπηε ηδέα θαη απηή
αλαθέξεηαη ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα πνπ
νηθνδνκείηαη ζηελ ηάμε θαη ππνζηεξίδεηαη απφ
πιήζνο εξεπλεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ γηα ηελ
θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή
αλάπηπμε
ησλ
παηδηψλ. ηηο ηδέεο απηέο, φπσο εθαξκφδνληαη
ζην Μνληεζζνξηαλφ ζρνιείν, απνδίδεηαη ε
δπλαηφηεηα ηνπ λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
επεκεξία ησλ παηδηψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο
εξεπλεηηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ παξαζέηεη ε
ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ.
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Ζ φγδνε ηδέα είλαη ζεκειηψδεο γηα ην
Μνληεζζνξηαλφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη
ππνζηεξίδεη φηη ε ηάμε ζην πεξηβάιινλ ηνπ
παηδηνχ ππνζηεξίδεη θαη αλαπηχζζεη ηε
λνεηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε. Απηή ε ηδέα
πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα
ηέζζεξα είδε ηάμεο: ρξνληθή ηάμε, ρσξηθή
ηάμε, έιεγρν ηνπ ζνξχβνπ θαη ζπζηεκαηηθή
εθπαίδεπζε ησλ αηζζήζεσλ. Σα εξεπλεηηθά
δεδνκέλα γηα απηήλ ηελ ηδέα αληινχληαη απφ
δηαθνξεηηθέο πεγέο πνπ δηαπηζηψλνπλ ηελ
σθέιεηα ησλ παηδηψλ απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ
ρξφλνπ ηνπο, ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ
ζνξχβνπ, ηνπ ζπλσζηηζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ
ράνπο ζηα ζπίηηα ηνπο. Οη Μνληεζζνξηαλέο
ηάμεηο είλαη απνιχησο νξγαλσκέλεο ηφζν
ρσξνηαμηθά φζν θαη ζηε ρξήζε ησλ
δηδαθηηθψλ πιηθψλ.

Σν βηβιίν νινθιεξψλεηαη κε
ηνλ ηίηιν «Δθπαίδεπζε γηα
νπνίν απαληηφληαη ζπρλέο
αλεζπρίεο ζρεηηθέο κε ηε
εθπαίδεπζε.

έλα θεθάιαην κε
ηα παηδηά», ζην
εξσηήζεηο θαη
Μνληεζζνξηαλή

Σν βηβιίν απηφ, ην νπνίν δπζηπρψο δελ έρεη
αθφκα κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά, ζπζρεηίδεη
ηηο αξρέο ηεο Μνληεζζνξηαλήο εθπάηδεπζεο κε
εξεπλεηηθέο
δηαπηζηψζεηο
πνπ
ηηο
ππνζηεξίδνπλ, πξνεξρφκελεο απφ φινπο ηνπο
θιάδνπο ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο θαη ηεο
ςπρνινγίαο.
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