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Γεκήηξεο Υαζάπεο 

Οκόηηκνο  Καζεγεηήο  ηνπ Ε.Κ.Π. Α. 

 

 

 

Σν 2
ν
 ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ καο πεξηιακβάλεη έλα κηθξφ αθηέξσκα ζηα εθππαηδεπηηθά 

πιηθά ηεο Μνληεζζνξηαλήο ηάμεο. πσο είλαη γλσζηφ ε Μνληεζζφξη ήηαλ πξσηνπφξνο ζηε 

επηλφεζε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ πινπνηψληαο ηε ζεσξεηηθή ηεο άπνςε φηη ηα 

παηδηά καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ ρεηξίδνληαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα πιηθά αληηθείκελα. 

Καηάιιεια ζρεδηαζκέλα ζεκαίλεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλερψο εμειηζζφκελεο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαζψο απνθαιχπηνπλ ηε θχζε, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλαπηπμηαθέο 

ηνπο αλάγθεο.  

Μηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πηπρή ησλ Μνληεζζνξηαλψλ πιηθψλ είλαη φηη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ επαλεηιεκκέλα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη ζε 

πνηθίιεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. ε κηα ηάμε πνιιψλ ειηθηψλ θάζε πιηθφ πξέπεη λα 

έρεη πνιιαπιά επίπεδα πξφθιεζεο, ψζηε λα είλαη ειθπζηηθφ γηα θάζε παηδί.  

Σν αθηέξσκα καο μεθηλάεη κε έλα θηινζνθηθφ θείκελν γηα ηα πιηθά ηνπ Gaelan θαη ηεο 

Megan Gilbert θαη ζπλερίδεηαη κε κηα εθηεηακέλε έξεπλα γηα ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ απφ εθπαηδεπηέο Μνληεζζνξηαλψλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ νπνία δηεμήγαγε ε Angeline S. 

Lillard γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΑΜΗ. Αθνινπζεί έλα παλφξακα Μνληεζζνξηαλψλ πιηθψλ, 

αλαγθαίν γηα ηελ θαηαλφεζε πνιιψλ αλαθνξψλ ζηα δηδαθηηθά πιηθά ηεο έξεπλαο απηήο θαη 

θιείλεη κε κηα αμηνιφγεζε ηεο Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ νπηηθή ηεο γλσζηαθήο 

επηζηήκεο ησλ Elida V. Laski, Jamilah R. Jor’dan, Carolyn Daoust θαη Angela K. Murray. 

Σν ηεχρνο θιείλεη κε έλα ελδηαθέξνλ άξζξν γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο Μνληεζζνξηαλήο κεζφδνπ 

ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο Marija K. Tanasković θαη ηεο Danijela M. Sudzilovski. 

Θέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά φιεο θαη φινπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ηεχρνπο απηνχ 

εθρσξψληαο καο ην δηθαίσκα κεηάθξαζεο θαη δεκνζίεπζεο άξζξσλ ηνπο. 

Σν επφκελν 3
ν
 ηεχρνο καο ζα αλαξηεζεί ηελ άλνημε ηνπ 2023 θαη κέρξη ηφηε πεξηκέλνπκε ηηο 

ζπλεξγαζίεο ζαο. 
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ηα Τιηθά 

Μηα Μνληεζζνξηαλή Οηθνινγία
1
 

 

Gaelan Gilbert & Megan Gilbert 

 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθε ην βηβιίν L‘Evolution creatrice (Γεκηνπξγηθή 

Δμέιημε) ηνπ Henri-Louis Bergson (1907), κηα ηξηαληαεμάρξνλε  γπλαίθα κε ην φλνκα Μαξία 

Μνληεζζφξη άλνημε ην πξψην Casa dei Bambini (Παηδηθφ πίηη) ζηε θησρή ζπλνηθία αλ 

Λνξέληδν ηεο Ρψκε. εγθαηληάδνληαο απηφ πνπ επξφθεηην λα γίλεη κηα επαλάζηαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. 

Αληηζηεθφκελνη ζηνλ πεηξαζκφ λα επαλαιάβνπκε ηνπο ελδηαθέξνληεο παξαιιειηζκνχο πνπ 

έθαλε ε Olive Wheeler κεηαμχ ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο ηεο Μνληεζζφξη θαη ηεο ζθέςεο ηνπ 

 Μπεξγθζφλ, κπνξνχκε σζηφζν λα ζεκεηψζνπκε φηη θαη νη δχν ζηνραζηέο αληαπνθξίλνληαλ κε 

αμηνζεκείσην ηξφπν ζηελ θιεξνλνκηά ηνπ Ηκκάλνπει  Καλη, ηδηαίηεξα ζε δεηήκαηα 

θαηλνκέλσλ, θξίζεο θαη ρξφλνπ. Σα γξαπηά ηνπ Μπεξγθζφλ, θπζηθά, παξακέλνπλ κηα θξηηηθή 

παξέκβαζε ζηε ζεηηθηζηηθή θηινζνθία ηνπ ηέινπο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, πξνηείλνληαο κε 

ηνλ δηθφ ηνπο βηηαιηζηηθφ
2
 ηξφπν κηα επηζηξνθή ζηελ πιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζπκπιεξσκαηηθή 

ζηελ θπξίαξρε θιεξνλνκηά ηνπ Υνχξζει. 

Σν έξγν ηεο Μνληεζζφξη είλαη επίζεο κηα παξέκβαζε, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηα άθακπηα 

Βηθηνξηαλά κνληέια δηδαζθαιίαο κε κηα λέα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα 

ππεξάζπηζε ηεο πξσηετθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ γηα κάζεζε θαη εγθαηέζηεζε έηζη κε ηνλ 

δηθφ ηεο ηξφπν κηα νηνλεί Υνπζεξιηθή «επηζηξνθή ζηα πιηθά». Ζ κέζνδνο ηεο Μνληεζζφξη 

ζπάληα εληάζζεηαη  ζε κηα ηέηνηα θηινζνθηθή ζεψξεζε θαη ε δηθή καο πξνζπάζεηα ζε απηφ ην 

θείκελν κπνξεί λα εθιεθζεί σο κηα ρεηξνλνκία γηα ηελ απν-εμνηθείσζε κηαο θηινζνθίαο πνπ 

ζήκεξα έρεη κεηαζρεκαηηζηεί ζε κηα δεκνθηιή πξνζέγγηζε ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

Γηα κηα αίζζεζε ηεο δεκνηηθφηεηάο ηεο Μνληεζζνξηαλήο παηδαγσγηθήο ζθεθηείηε φηη ζηηο 31 

Απγνχζηνπ 2012, ε Google ηίκεζε ηα γελέζιηα ηεο Μαξίαο Μνληεζζφξη αληηθαζηζηψληαο θάζε 

έλα απφ ηα γξάκκαηα ηεο «google» πάλσ απφ ην πιαίζην αλαδήηεζεο κε έλα Μνληεζνξηαλφ 

δηδαθηηθφ πιηθφ (Δηθ. 1). 

                                                
1
 Ο φξνο «νηθνινγία» ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξφλ άξζξν σο έλαο κεηαθνξηθφο φξνο πνπ πξνζνκνηάδεη ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ κε έλα νηθνζχζηεκα φπνπ εθεί ζπληειείηαη κηα ζχλζεηε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ησλ 

θεηκέλσλ, ησλ κέζσλ  θαη ηνπ ρψξνπ. 
2
 Βηηαιηζκφο ή Εσηηθνθξαηία, φξνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε «vita», είλαη κηα θηινζνθηθή ζεσξία ηεο 

Φπζηνινγίαο, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε κηαο δσηηθήο δχλακεο, ηεο vis vitalis, ε νπνία δεκηνπξγεί φιεο ηηο 

δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ. 
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Εηθ 1. Ζ νζφλε ηεο ―google‖ γξακκέλε κε Μνληεζζνξηαλά δηδαθηηθά πιηθά 

 

Χζηφζν, γηα πνιινχο, ε Μνληεζζνξηαλή εθπαίδεπζε είλαη γλσζηή απιψο σο «απηή ε παξάμελε 

πξαθηηθή κέζνδνο» θαη γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ηα θπζηθά αληηθείκελα θαη νη ζρέζεηο ηνπο 

βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο ζθέςεο ηεο Μνληεζζφξη, ην «hands-on» είλαη πξαγκαηηθά ε ρξπζή 

αιήζεηα ηεο Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο. Αιιά ε πνιππινθφηεηα θαη ην βάζνο ηεο 

παηδαγσγηθήο θηινζνθίαο ηεο Μνληεζζφξη δελ δηθαηψλεηαη φζν ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο πνπ δηθαηνινγεί κηα ηέηνηα δηαηχπσζε παξακέλεη αλεμεξεχλεηε. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα ζεκαζίαο ηεο Μνληεζζνξηαλήο  κεζφδνπ είλαη 

επνκέλσο έλα επίθαηξν έξγν
3
.  

 

ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ 

Σν 1896, έληεθα ρξφληα πξηλ απφ ηα εγθαίληα ηνπ πξψηνπ Παηδηθνχ πηηηνχ, ε Μνληεζζφξη είρε 

απνθνηηήζεη απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Ρψκεο σο ε πξψηε γπλαίθα δηδάθησξ ηαηξηθήο ζηελ 

Ηηαιία. Μεηά απφ κηα δεθαεηία πνπ εξγαδφηαλ κε απηηζηηθά παηδηά, ν Signor Talamo ηνπ Istituto 

Romano di Beni Stabili (ηνπ Ρσκατθνχ Ηλζηηηνχηνπ «Καιψλ Κηηξίσλ») ηεο δήηεζε λα επηβιέπεη 

έλα ηκήκα εγθαηαιειεηκκέλσλ θαηνηθηψλ, θπξίσο γηα λα εκπνδίζεη ηα παηδηά ηεο πεξηνρήο λα 

δηαπξάηηνπλ πξάμεηο κηθξν-βαλδαιηζκνχ (Standing 1984). Αλ θαη νξηζκέλνη απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηεο ζεψξεζαλ φηη ηα ρξφληα εθπαίδεπζεο ηεο Μνληεζζφξη ζηελ ηαηξηθή θαη ζηελ 

ςπρνινγία ζα αμηνπνηνχληαλ θαιχηεξα ζηελ έξεπλα, απηή άδξαμε ηελ πξνζθνξά σο επθαηξία γηα 

λα δνθηκάζεη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ είρε βξεη σθέιηκεο γηα απηηζηηθά παηδηά θαη ζηα 

θησρά παηδηά πνπ δελ είραλ θαζεκεξηλή θξνληίδα. (Kramer 1988). 

Ζ Μνληεζζφξη ζρεδίαζε ην Casa dei Bambini γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή θάζε 

παηδηνχ ζηνλ παξάμελν θαη πεξίπινθν θφζκν ζηνλ νπνίν είρε ξηρηεί κεηά ηε γέλλεζε ηνπ. 

χκθσλα κε ηα ιφγηα ηεο, «ην «Σπίηη ηνπ Παηδηνύ» είλαη ην πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεηαη ζην 

παηδί ώζηε λα ηνπ δνζεί ε επθαηξία λα αλαπηύμεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ» (Montessori 2007, 9). Σν 

λα απνθαινχκε ην Casa πεξηβάιινλ γηα παηδηά δελ είλαη απιψο κεηαθνξηθφ, αθνχ ην Casa 

πεξηιακβάλεη κηα εληειψο κνλαδηθή ζεηξά παηδαγσγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη πξαθηηθψλ: «[ην] 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ εμνπιηζκνύ απηώλ ησλ ζπηηηώλ είλαη όηη είλαη πξνζαξκνζκέλα γηα 

                                                
3
 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο  θχξηα πεγή ηεο αλάιπζεο καο ην πξνζσπηθφ ζεκεησκαηάξην ηεο Μνληεζζφξη, έρνληαο 

φκσο πιήξε επίγλσζε ησλ δηαθφξσλ επεθηάζεσλ ηεο ζεσξίαο ηεο ζηα κεηαγελέζηεξα έξγα ηεο. 
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παηδηά θαη όρη γηα ελήιηθεο. Πεξηέρνπλ όρη κόλν δηδαθηηθά πιηθά εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηελ 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, αιιά θαη έλαλ πιήξε εμνπιηζκό γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

κηθξνζθνπηθήο νηθνγέλεηαο» (Montessori 2007, 10). 

Θα αλαθεξζνχκε παξαθάησ ζε απηφ ην δηαδξαζηηθφ δίθηπν αληηθεηκέλσλ πνπ εληάζζνληαη ζην 

«πεξηβάιινλ» ηεο ηάμεο σο κηα νηθνινγία, έλα αλνηρηφ θαη ελδνγελψο ππνθηλνχκελν ζχζηεκα, 

ηνπ νπνίνπ ηα ζπζηαηηθά ιεηηνπξγνχλ εληφο θαλνληζηηθψλ, αιιά εμαηξεηηθά επέιηθησλ 

παξακέηξσλ, κε ζηφρν λα πξνθαιέζνπλ ηελ αλάδεημε εθθνιαπηφκελσλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, δνπιεχνληαο κε ηνλ ζπφξν ησλ πξαγκάησλ, αο ην πνχκε έηζη, 

θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ αιιειεμάξηεζε αλζξψπσλ θαη κε, ε Μνληεζζνξηαλή πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε δελ ζηνρεχεη λα δηαδψζεη νχηε ηελ εξγαιεηαθή ινγηθή, νχηε ηελ αθεξεκέλε 

επαλάιεςε πιεξνθνξηψλ, αιιά κάιινλ ηε βειηίσζε ησλ αηζζήζεσλ ηνπ κηθξνχ παηδηνχ γηα κηα 

δσή αλαθάιπςεο θαη ππεπζπλφηεηαο ζε έλαλ θνηλφ θφζκν πιηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Δλψ ε θηινζνθία ηεο Μνληεζζφξη δελ πξνυπνζέηεη φηη ε χιε είλαη αδξαλήο ή αθφκε θαη 

νπζηαζηηθά αλίθαλε γηα ηελ αλάδπζε αηζζήζεσλ, ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε, αλαδπφκελε, 

αίζζεζε ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηεο: ην παηδί. Γλψξηδε πνιχ θαιά φηη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ καζηίδνπλ ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ζηελ Ηηαιία θαη αιινχ ζην ηέινο ηνπ αηψλα ηεο 

πξνέξρνληαλ ζπρλά απφ ηελ παξαγλψξηζε απφ ηνπο ελήιηθεο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εκπεηξία ησλ 

παηδηψλ δελ απνηειεί ηίπνηα ιηγφηεξν απφ κηα άγλσζηε θαηλνκελνινγία (Bogost 2012): «Τη είλαη 

λα εηπσζεί ηόηε γηα ην παηδί; Τη γίλεηαη κε απηόλ ηνλ κεηαλάζηε πνπ έξρεηαη ζε έλαλ λέν θόζκν θαη 

πνπ, όζν αδύλακνο θη αλ είλαη θαη πξνηνύ αλαπηπρζεί πιήξσο ν νξγαληζκόο ηνπ, πξέπεη ζε 

ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα λα πξνζαξκνζηεί ζε έλαλ θόζκν ηόζν πεξίπινθν;» (Montessori 2007, 

7). 

Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ θφζκνπ, σζηφζν, αλ θαη ζπρλά απνπξνζαλαηνιίδεη, δελ ρξεηάδεηαη λα 

είλαη αξλεηηθή ή απεηιεηηθή. Μάιινλ, γηα ηελ Μνληεζζφξη ε ζπλάζξνηζε αληηθεηκέλσλ θαη 

γεγνλφησλ πνπ ζπλζέηνπλ  έλαλ δεδνκέλν «θφζκν» είλαη κπζηεξησδψο άζθνπε γηα ηε δηεχξπλζε 

ησλ γλψζεψλ καο, πξνζθαιψληαο, θαιψληαο θαη δειεάδνληάο καο ζε απηφλ ηνλ θφζκν. 

Πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη λα θαιιηεξγείηαη ε επίγλσζε απηήο ηεο δσξεάο ζηελ νληνινγηθή 

ηαπεηλνθξνζχλε καο, ην πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ρξεζηκεχεη σο κηθξνγξαθία ηνπ 

επξχηεξνπ πιηθνχ θφζκνπ, κηα  νηθνινγία ζε κηθξνγξαθία,  ε νπνία αληηκεησπίδεηαη θαη 

εμεξεπλάηαη πην εχθνια απφ κηθξφηεξα ζψκαηα κε λέεο αλαπηπζζφκελεο ηθαλφηεηεο, εηδηθά απφ 

ηα παηδηά απφ 3 έσο 6 εηψλ. 

  

Α. ΜΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ: ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΕΧΖ   

Πξνθεηκέλνπ λα εμνπιίζεη ην πίηη ησλ Παηδηψλ γηα κηα αηζζεηεξηαθή αγσγή, ε Μνληεζζφξη 

ζρεδίαζε κνλαδηθά θαη αλζεθηηθά θαηαζθεπαζκέλα ζπζηήκαηα αληηθεηκέλσλ γλσζηά σο 

«αηζζεηεξηαθά πιηθά». Απηά ηα πιηθά απνηεινχλ κηα ζεηξά κε ζεκαληηθή πνηθηιία, γηα ηα νπνία 

ην ζεκεησκαηάξην ηνπ 1914 ηεο Μνληεζζφξη καο παξέρεη έλαλ πξψην θαη ζε θακία πεξίπησζε 

εμαληιεηηθφ θαηάινγν: 
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 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηελ αγσγή ησλ αηζζήζεσλ απνηειείηαη απφ: 

α) Σξεηο ζεηξέο έλζεησλ. 

β) Σξεηο ζεηξέο ζηεξεψλ κε δηαβαζκηζκέλα κεγέζε, πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

1) Ρνδ θχβνπο [ηψξα γλσζηνί σο Ρνδ Πχξγνο (Δηθ. 2). 

 

2) Καθέ πξίζκαηα [ηψξα γλσζηά σο Καθέ ζθάια].  

3) Ράβδνπο: i) ζε πξάζηλν ρξψκα [ηψξα θφθθηλεο (Δηθ. 3).  

          ii) ρξσκαηηζκέλεο ελαιιάμ κε θφθθηλν θαη κπιε ρξψκα. 

 

γ) Γηάθνξα [κπιε] γεσκεηξηθά ζηεξεά (πξίζκα, ππξακίδα, ζθαίξα, θχιηλδξνο, θψλνο θ.ιπ.). 

(Δηθ. 4) 
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δ) Οξζνγψληνπο δίζθνπο κε ηξαρηέο θαη ιείεο επηθάλεηεο [πνπ ηψξα αλαθέξνληαη σο ηακπιέηεο 

αθήο]. 

ε) Μηα ζπιινγή απφ δηάθνξα είδε [πθάζκαηα]. 

ζη) Μηθξέο μχιηλεο ηακπιέηεο δηαθνξεηηθνχ .  

δ) Γχν θνπηηά, ην θαζέλα απφ ηα νπνία πεξηέρεη εμήληα ηέζζεξεο έγρξσκεο ηακπιέηεο (ηψξα 

κφλν έλα θνπηί κε 63 ηακπιέηεο (Δηθ. 5). 

 

ε) Μηα ζπξηαξηέξα πνπ πεξηέρεη επίπεδα έλζεηα [πνπ ηψξα αλαθέξεηαη σο Δξκάξην Γεσκεηξηθψλ 

ρεκάησλ]. 

ζ) Σξεηο ζεηξέο θαξηψλ ζηηο νπνίεο είλαη θνιιεκέλεο γεσκεηξηθέο κνξθέο θνκκέλεο ζε ραξηφλη 

η) Μηα ζπιινγή απφ θπιηλδξηθά θιεηζηά θνπηηά [γλσζηνί πιένλ σο Κχιηλδξνη ήρνπ]. 

θ) Μηα δηπιή ζεηξά απφ κνπζηθέο θακπάλεο, μχιηλεο ζαλίδεο ζηηο νπνίεο είλαη δσγξαθηζκέλεο νη 

γξακκέο ηνπ πεληαγξάκκνπ  θαη κηθξνί μχιηλνη δίζθνη γηα ηηο λφηεο. (Montessori 2007, 18–19) 

Μέζα ζε απηφ ην επξχ θάζκα εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ, πξνθχπηνπλ ζσξεπηηθά επηά αξρέο απφ 

ηελ ελαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ κε ηα πιηθά απηά θαη ηνλ «ρεηξηζκφ» ησλ πιηθψλ: απνηχπσζε 

αθαηξέζεσλ ζε πιηθή κνξθή, απνκφλσζε ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνζδηνξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ, 

νξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ,  νλνκαηνπνίεζε, έκκεζε πξνεηνηκαζία (γηα ελαζρφιεζε κε 

πεξηζζφηεξα πξνεγκέλα πιηθά θαη έλλνηεο) θαη γελίθεπζε.  

Πξψηα απ 'φια, ηα πιηθά έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ελλνηνινγηθήο ζθέςεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, φπσο απηή δηακεζνιαβείηαη απφ ην αλζξψπηλν ρέξη. πσο ιέεη ε 

Μνληεζζφξη  «[ην] ρέξη θαη ν εγθέθαινο δξνπλ από θνηλνύ θάλνληαο κηα λνεηηθή ζύλδεζε κεηαμύ 

κηαο αθεξεκέλεο ηδέαο θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξάζηαζήο ηεο» (Montessori 2007, 36). Ζ 

πιηθνπνίεζε ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο δελ ηζρχεη κφλν γηα πξν-γισζζηθέο ή καζεκαηηθέο 

πξαθηηθέο, αιιά είλαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Αθξηβψο 

φπσο ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά πξνζθέξνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία ρσξηθήο κνξθνινγίαο, έηζη 

θαη ηα γξάκκαηα κε γπαιφραξην θαζηζηνχλ ηε ιεμηινγηθή κνξθνινγία δηαζέζηκε ζην άγγηγκα 

ηνπ ρεξηνχ θαη κε ηε ζπλερή πξαθηηθή ηεο γξαθήο ζπλδέεηαη ε αθεξεκέλε δηαλνεηηθή έθθξαζε 

θαη ε πξνθνξηθή πξνθνξά ηνπ ιφγνπ κε νξαηέο θαη απηηθέο κνξθέο 
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Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηζζεηεξηαθψλ πιηθψλ είλαη 

φηη ν έιεγρνο ηνπ ζθάικαηνο βξίζθεηαη ζην ίδην ην πιηθφ. Απηφο είλαη έλαο άιινο ηξφπνο λα 

πνχκε, φηη ε επξχηεηα ηεο χιεο, ηφζν ζηε ρξήζε φζν θαη ζηελ θαηάρξεζε ηεο, είλαη απηφ πνπ 

ηελ θαζηζηά ελεξγή ζηε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο ηνπ παηδηνχ κε έλα δεδνκέλν αληηθείκελν ή έλα 

ζχλνιν αληηθεηκέλσλ. 

Οη ηδηφηεηεο θαη νη δπλαηφηεηεο ελφο δεδνκέλνπ αηζζεηεξηαθνχ πιηθνχ πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη, λα βηψλνληαη θαη λα γίλνληαη ζεβαζηέο, ελψ ε παξάβιεςε νπνηαζδήπνηε 

ηδηφηεηαο ελφο πιηθνχ νδεγεί ζε «αθαηάιιειε ελαζρφιεζε» κε ην πιηθφ. Αιιά ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί ακέζσο, φηη ην ειεχζεξν παηρλίδη θαη ε δνθηκή ησλ ηδηνηήησλ ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

είλαη εγγελήο ζηελ παηδαγσγηθή νηθνινγία ηεο Μνληεζζφξη. Τπάξρεη πάληα αξθεηφο ρψξνο γηα 

ηελ «πξαθηηθή» αλαθάιπςε» ηδηνηήησλ ελφο δηδαθηηθνχ πιηθνχ  κέζσ δνθηκήο θαη ιάζνπο. Ζ 

Μνληεζζφξη ην πεξηγξάθεη απηφ κε αλαθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ελφο παηδηνχ κε ηνπο 

θπιίλδξνπο (Δηθ. 6): «Τν παηδί δελ κπνξεί λα κελ δεη ην ιάζνο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε κνξθή. Είλαη 

κπεξδεκέλν, ην κπαινπδάθη ηνπ αληηκεησπίδεη έλα πξόβιεκα πνπ ην ελδηαθέξεη έληνλα. 

Πξνεγνπκέλσο όινη νη θύιηλδξνη ηνπνζεηνύληαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, ηώξα ππάξρεη έλαο θύιηλδξνο  

πνπ δελ ρσξάεη ζε κηα ζέζε. Τν κηθξό παηδί ζηακαηάεη, ζπλνθξπώλεηαη θαη βπζίδεηαη ζε ζθέςεηο. 

Αξρίδεη λα πηάλεη ηηο ιαβέο ησλ θπιίλδξσλ θαη δηαπηζηώλεη όηη θάπνηνη θύιηλδξνη έρνπλ πνιύ ρώξν 

γύξσ ηνπο. Σθέθηεηαη όηη ίζσο δελ είλαη ζηε ζέζε ηνπο θαη πξνζπαζεί λα ηα ηνπνζεηήζεη ζσζηά. 

Επαλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία μαλά θαη μαλά θαη ηειηθά ηα θαηαθέξλεη. Τόηε είλαη πνπ μεζπά ζε 

έλα ρακόγειν ζξηάκβνπ. Η άζθεζε δηεγείξεη ηε λνεκνζύλε ηνπ παηδηνύ. ζέιεη λα ην επαλαιάβεη 

επζύο εμαξρήο θαη, έρνληαο κάζεη από ηελ πείξα ηνπ, θάλεη άιιε κηα πξνζπάζεηα» (Montessori 

2007, 34). 

 

 πσο δείρλεη απηφ ην παξάδεηγκα, ηα αηζζεηήξηα πιηθά δηεπθνιχλνπλ ηελ απνκφλσζε, ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηνλ νξηζκφ ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ελφο δεδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ κέζα ζε κηα 

βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα, είηε πξφθεηηαη γηα γεσκεηξηθφ, βαξηθφ, ρξσκαηηθφ, ζεξκηθφ θ.ιπ. 

πιηθφ. Δθηφο απφ ηελ πιηθνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ θαη ππεξζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  κηαο 

κεκνλσκέλεο θπζηθήο ηδηφηεηαο (γηα παξάδεηγκα, ε αληίζεζε κηθξνχ/κεγάινπ θαζψο θαη ην 

ζπλερέο απφ κεγάιν-κεγαιχηεξν-κέγηζην), ηα αηζζεηεξηαθά πιηθά επηηξέπνπλ επίζεο ηε 

γελίθεπζε κέζσ απηνχ πνπ ε Μνληεζζφξη νλνκάδεη «αλαινγία κνξθήο», ελφο ηχπνπ 

αληηιεπηηθήο ελαζρφιεζεο κε αληηθείκελα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πξσηαξρηθή αλαγλψξηζε 

κε παλνκνηφηππσλ πεξηπηψζεσλ κηαο κνλαδηθήο πνηφηεηαο θαη ηε δεπηεξεχνπζα αλαγλψξηζε 



12 

 

άιισλ δηαθνξνπνηεηηθψλ ηδηνηήησλ (γηα παξάδεηγκα, παξαηεξψληαο φηη ν ήιηνο θαη έλα 

κπηζθφην είλαη θαη ηα δχν θπθιηθά, αιιά θαη φηη δηαθέξνπλ ζε ρξψκα, κέγεζνο θ.ιπ.). 

Έλα παξάδεηγκα γελίθεπζεο ζρεηίδεηαη κε ην πψο ηα πνηθίια ζρήκαηα έρνπλ δπλαηφηεηεο θίλεζεο ζε 

δηαθνξεηηθφ είδνο θαη βαζκφ (Δηθ. 7): «[ε] ζθαίξα θπιά πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Ο θύιηλδξνο θπιά 

κόλν πξνο κία θαηεύζπλζε. Ο θώλνο θπιά γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπ. Τν πξίζκα θαη ε ππξακίδα, 

σζηόζν, ζηέθνληαη αθίλεηα, αιιά ην πξίζκα πέθηεη πην εύθνια από ηελ ππξακίδα» (Montessori 2007, 

67). 

 

Ζ Μνληεζζφξη εμεγεί ηελ επξεηηθή πνπ πξνζθέξνπλ νη επαθέο κε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο πιηθψλ, 

νξίδνληαο απηφ πνπ απνθαιεί «έλα γεληθό θαλόλα γηα ηελ θαηεύζπλζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

αηζζήζεσλ». «Η ζεηξά ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη», ιέεη, «(1) Αλαγλώξηζε ηαπηνηήησλ (ην 

δεπγάξσκα παξόκνησλ αληηθεηκέλσλ θαη ε εηζαγσγή έλζεησλ ζε ππνδνρέο πνπ ηαηξηάδνπλ). (2) 

Αλαγλώξηζε αληηζέζεσλ (ε παξνπζίαζε ησλ άθξσλ κηαο ζεηξάο αληηθεηκέλσλ). (3) Δηάθξηζε 

κεηαμύ αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη παξόκνηα κεηαμύ ηνπο» (Montessori 2007, 69). Ζ ιαλζάλνπζα 

ζεκαζία ζηελ πιηθή δηάθξηζε ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο δηαθνξάο θαη ηεο νκνηφηεηαο δελ πξέπεη λα 

ππνβαζκίδεηαη. 

Αλακθηζβήηεηα ε θαη' εμνρήλ θηινζνθηθή απνξία, ε ζρέζε ηαπηφηεηαο / δηαθνξάο είλαη 

εκθαλψο δηαζέζηκε ζηνπο καζεηέο ηεο Μνληεζζφξη ζε ειθπζηηθά ζπζηήκαηα αληηθεηκέλσλ, ηα 

νπνία απαηηνχλ πξνζεθηηθή θξνληίδα θαη ρξήζε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ηα αηζζεηεξηαθά πιηθά 

είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί αξσγνί ζηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελα θνηλσληθά πιαίζηα ηνπ παηδηνχ, ηα 

νπνία απαηηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν εζηθά επαίζζεηεο ρεηξηζκνχο ηεο δηαθνξάο θαη ηεο 

νκνηφηεηαο κε ηνπο άιινπο. 

Έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε εθπαίδεπζε ησλ αηζζήζεσλ ηεο Μνληεζζφξη είλαη 

αληηθεηκελνζηξεθήο, επνκέλσο, πξνέξρεηαη απφ ην πψο ηα αηζζεηεξηαθά πιηθά παξέρνπλ 

επθαηξίεο γηα αλάπηπμε κηαο απμεκέλεο επαηζζεζίαο απέλαληη ζηηο ηδηφηεηεο ησλ πξαγκάησλ, 

είηε απηέο είλαη νπηηθέο, απηηθέο, νζθξεηηθέο, γεπζηηθέο ή αθνπζηηθέο. 

Ζ Μνληεζζφξη κηιάεη ζπρλά γηα ηα παηδηά πνπ «αθππλίδνπλ» ηηο θαηά ηα άιια «αδξαλείο» 

ηθαλφηεηέο ηνπο κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε πιηθά αληηθείκελα. χκθσλα κε ηα ιφγηα 
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ηεο, «ην δηδαθηηθό πιηθό, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ πξνζθέξεη ζην παηδί ην ‗πεξηερόκελν» ηνπ 

λνπ, αιιά ηελ ηάμε απηνύ ηνπ πεξηερνκέλνπ‘. Τν θάλεη λα δηαθξίλεη ηηο ηαπηόηεηεο από ηηο 

δηαθνξέο, ηηο αθξαίεο δηαθνξέο από ηηο ιεπηέο  δηαβαζκίζεηο θαη λα ηαμηλνκεί ζύκθσλα κε 

όξνπο πνηόηεηαο θαη πνζόηεηαο, ηηο πην πνηθίιεο αηζζήζεηο ηνπ  πνπ ζρεηίδνληαη κε επηθάλεηεο, 

ρξώκαηα, δηαζηάζεηο, κνξθέο θαη ήρνπο» (Montessori 2007, 93). «Με απηόλ ηνλ ηξόπν», 

ππνζηεξίδεη αιινχ, «ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα γίλνληαη έλα κέζν αλάπηπμεο. Ο θύξηνο 

παξάγνληαο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ είλαη ην ίδην ην δηδαθηηθό αληηθείκελν» (Montessori 1983, 

149)
4
 . 

 Αιιά ην δήηεκα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ απαηηεί πεξαηηέξσ πξνζνρή. 

Σαπηφρξνλα κε ηελ αηζζεηεξηαθή εθπαίδεπζε, ε Μνληεζζνξη  ελζσκαηψλεη ηελ θηλεηηθή θαη 

κπτθή εθπαίδεπζε, απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ νδεγνχλ ην παηδί λα αλαγλσξίδεη ην 

ίδην ην ζψκα ηνπ σο αληηθείκελν κε νξηζκέλεο ηδηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο θίλεζεο: «ε κπτθή 

εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο θηλήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (βάδηζκα, ζήθσκα, 

θάζηζκα , ρεηξηζκόο αληηθεηκέλσλ)» (Montessori 2007, 22). 

 Απηέο νη «πξσηαξρηθέο θηλήζεηο» νξγαλψλνληαη ζην Μνληεζζνξηαλφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ζε 

δηαθξηηέο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ «πξαθηηθήο δσήο»: θξνληίδα ηνπ αηφκνπ, δηαρείξηζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, θεπνπξηθή, ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, γπκλαζηηθή θαη ρνξφο. Οξηζκέλα δηδαθηηθά 

πιηθά αληηζηνηρνχλ ζε θαζεκηά απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. Γηα παξάδεηγκα, ζε φηη αθνξά 

ζηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ηνπ αηφκνπ κέζσ ηνπ ληπζίκαηνο θαη ηνπ γδπζίκαηνο, έλα δηδαθηηθφ 

πιηθφ απνηειείηαη απφ «κηα ζπιινγή από πιαίζηα ζηα νπνία είλαη ζηεξεσκέλα θνκκάηηα, 

πθάζκαηνο, δέξκαηνο θ.ιπ. Απηά κπνξνύλ λα θνπκπσζνύλ, λα αγθηζηξσζνύλ, λα δεζνύλ κεηαμύ 

ηνπο - ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, λα ελσζνύλ κε όινπο ηνπο ηξόπνπο πνπ έρεη εθεύξεη ν πνιηηηζκόο 

καο γηα λα ζηεξεώλεη ηα ξνύρα, ηα παπνύηζηα καο θ.ιπ.» (Montessori 2007, 22–23). 

 

ε φηη αθνξά άιινπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ηεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο θαη 

ηεο θεπνπξηθήο, ηα παηδηά καζαίλνπλ «λα παίξλνπλ θαη λα απιώλνπλ αληηθείκελα θαη λα ηα 

πξνζθέξνπλ επγεληθά ζε άιινπο» (Montessori 2007, 25), λα θαηαζθεπάδνπλ αληηθείκελα φπσο 

πιαθάθηα θαη θεξακηθά, θαη λα θαιιηεξγνχλ θπηά. Άιιεο  δξαζηεξηφηεηεο «πξαθηηθήο δσήο» κε 

                                                
4
 Απηφ πνπ γξάθεη ν Graham Harman ηζρχεη εδψ: «φηαλ έρνπκε έλα ζθνπφ, ζεκεηψζηε, φηη δελ κπνξνχκε λα 

ραξαθηεξηζηνχκε σο «ελεξγνί», αθφκα θη αλ είκαζηε εκείο πνπ πξέπεη λα εκπιαθνχκε ζε κηα θξελίηηδα 

αληηιεπηηθψλ δηεπζεηήζεσλ. Αληίζεηα, είκαη εγψ πνπ είκαη ν παζεηηθφο, αθνχ είκαη εγψ πνπ έρσ παξαζπξζεί ζε έλα 

λέν ρψξν απφ ην αληηθείκελν πνπ ζπλαληψ» (Harman 2010, 133). 
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αληηθείκελα πεξηιακβάλνπλ έθρπζε πγξνχ, κεηαθνξά πγξνχ κε ζθνπγγάξη ή δνρείν, ρξήζε 

ρσληνχ, κεηαθνξά ραληξψλ κε ιαβίδεο, γχξηζκα ζειίδσλ, δίπισκα ή ηχιηγκα πθάζκαηνο, 

μεθιείδσκα θιεηδαξηάο, δέζηκν θαη ιχζηκν θφκπσλ, ρξήζε θνπκπηψλ (Δηθ. 8), αγθξαθψλ , 

θεξκνπάξ, θηφγθσλ/θνξδνληψλ, ιάζηηρσλ θαη καληαιαθηψλ, πξνεηνηκαζία ζλαθ γηα άιινπο 

(θφςηκν κήισλ, άπισκα βνπηχξνπ ζην ςσκί, ζεξβίξηζκα ρπκνχ), ζθνχπηζκα ηξαπεδηνχ, 

μεζθφληζκα επίπισλ, άλνηγκα θαη θιείζηκν ζπξψλ, πέξαζκα αληηθεηκέλσλ ζε έλα θνξδφλη (Δηθ. 

9), ζηξίςηκν ελφο παμηκαδηνχ ζε κηα βίδα, θνπβάιεκα εχζξαπζησλ ή άβνισλ αληηθεηκέλσλ 

(φπσο κηα θαξέθια), ζθάςηκν κε έλα θηπάξη, ζθνχπηζκα κε κηα ζθνχπα, ρξήζε ςαιηδηνχ θ.α. 

 

 

Μαδί κε ηηο ζηνρεπκέλεο εξγαζίεο, ε θηλεηηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηε ζσκαηηθή 

θίλεζε. Ζ γπκλαζηηθή θαη ν ρνξφο πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα πεηξακαηηζκφ κε ηε 

ζσκαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηηο ζσκαηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο: 

ειαζηηθφηεηα, ηαρχηεηα, ζπγρξνληζκφο, ηζνξξνπία, βάξνο, αθφκε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο σο ζχζηεκα ηαθηηθήο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ακνηβαίαο εμάξηεζεο. 

Μέζα ζηελ ηάμε, ην πεξπάηεκα ζε κηα αφξαηε ή ραξαγκέλε γξακκή κπνξεί λα ζπληνλίζεη σο 

έλα είδνο παηρληδηνχ ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ηζνξξνπνχλ (Δηθ. 10): «Η ίδηα ε δαζθάια 

εθηειεί ηελ άζθεζε, δείρλνληαο μεθάζαξα πώο θηλεί ηα πόδηα ηεο θαη ηα παηδηά ηε κηκνύληαη ρσξίο 

θακία αλάγθε λα ηνπο κηιάεη. Σηελ αξρή κόλν νξηζκέλα παηδηά ηελ αθνινπζνύλ θαη όηαλ ηνπο έρεη 

δείμεη πώο λα ην θάλνπλ, απνζύξεηαη, αθήλνληαο ηε δξαζηεξηόηεηα λα αλαπηπρζεί από κόλε ηεο» 

(Montessori 2007, 28). 
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Δδψ αθξηβψο βιέπνπκε πψο κηα απιή Μνληεζζνξηαλή δξαζηεξηφηεηα είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κηα ζχλζεηε πνηθηιία κίκεζεο (πεξπάηεκα φπσο ε δαζθάια), απηνλνκίαο 

(ειεχζεξε, απζφξκεηε ζπκκεηνρή) θαη αίζζεζεο φηη ην ίδην ην θαηλφκελν είλαη ελεξγφ, αθήλεηαη 

«λα αλαπηπρζεί απφ κφλν ηνπ». Πξνθαλήο είλαη επίζεο ν νπζηαζηηθφο ξφινο ηεο 

Μνληεζζνξηαλήο δαζθάιαο  σο απηήο πνπ πξνζθαιεί ζηε ζπκκεηνρή λα ζπκκεηάζρεη θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, σο απνζπξόκελνπ αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Graham Harman
5
 ελφο μερσξηζηνχ 

αληηθεηκέλνπ ζε ππνρψξεζε απφ ηε ζθαίξα ησλ ζρέζεσλ. 

Απφ απηή ηελ άπνςε, ε Μνληεζζνξηαλή  δαζθάια κπνξεί λα εηπσζεί φηη αλαιακβάλεη κηα δηπιή 

δξάζε, πξψηα ζην πεδίν ησλ παηδαγσγηθψλ ζρέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εηζαγάγεη θαη λα 

θαηαζηήζεη ειθπζηηθφ έλα ζπγθεθξηκέλν αηζζεηεξηαθφ πιηθφ ή κηα δξαζηεξηφηεηα, 

πξνζθαιψληαο ην παηδί ζε κηα λέα ζρέζε καδί ηνπ κέζσ ηεο επίδεημεο, ζπρλά ρσξίο   

Γεχηεξνλ, φπσο ην απνζπξκέλν αληηθείκελν ηνπ Harman, ε δαζθάια πξνζθέξεη ζην παηδί 

ηελ επθαηξία λα αζρνιεζεί απεπζείαο κε ην πιηθφ, είηε αλαιακβάλνληαο κηα παζεηηθή 

παξαηήξεζε κε ειάρηζηε δηφξζσζε (απηή πεξηιακβάλεη κφλν κηα δεχηεξε επίδεημε), είηε 

αθαηξψληαο ηνλ εαπηφ ηεο εληειψο απφ ηε λέα ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ην πιηθφ πνπ απηή 

βνήζεζε λα μεθηλήζεη, «αθήλνληαο ην θαηλφκελν λα αλαπηπρζεί απφ κφλν ηνπ». 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν ξφινο ηεο δαζθάιαο είλαη λα επηηξέπεη ζην παηδί θαη ζην δηδαθηηθφ 

πιηθφ λα πθίζηαληαη ακνηβαία επηξξνή κε ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο. Μεηά ηελ εηζαγσγή ελφο 

πιηθνχ ή ηελ πξφζθιεζε ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, ην παηδί θαη ην πιηθφ παξαζχξνληαη ζε κηα 

αλαδπφκελε νηθνινγία ζηελ νπνία νη αηνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο ελεξγνπνηνχληαη θαη 

ηειεηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο, αηζζεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πηπρέο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ αιιειεπίδξαζε απηή. 

Δίλαη, επνκέλσο, ην παηδί θαη ην αληηθείκελν πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ εθαηζηεηαθό ππξήλα ηεο 

παηδαγσγηθήο νηθνινγίαο: «[ν] θύξηνο παξάγνληαο είλαη ην ίδην ην αληηθείκελν θαη όρη ε νδεγία 

πνπ δίλεη ε δαζθάια. Είλαη ην παηδί πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα αληηθείκελα. είλαη ην παηδί πνπ είλαη 

ελεξγό θαη όρη ε δαζθάια» (Montessori 1983, 149). 

Απηή ε δηπιή δξάζε σξηκάδεη ζηελ αλάιεςε επζχλεο απφ ην παηδί κέζα ζηελ ειεχζεξε 

«ζπλεξγαζία όισλ ησλ κειώλ κηαο θνηλόηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ελόο θνηλνύ ζηόρνπ» (Montessori 

2007, 79). πσο γξάθεη γηα έλα θνηλφ γεχκα ζην Casa, «ε ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ απαηηείηαη γηα 

ην ρεηξηζκό κηθξώλ εύζξαπζησλ αληηθεηκέλσλ ρσξίο λα ηα ζπάζεηε θαη γηα ηε κεηαθίλεζε βαξηώλ 

αληηθεηκέλσλ ρσξίο ζόξπβν, έρεη πξνηθίζεη ηηο θηλήζεηο νιόθιεξνπ ηνπ ζώκαηνο κε ειαθξόηεηα 

θαη ράξε. Φάξε πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ησλ παηδηώλ καο. Είλαη έλα βαζύ αίζζεκα «επζύλεο» 

πνπ ηνπο έρεη θέξεη ζε ηέηνην επίπεδν ηειεηόηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ θνπβαινύλ ηξία ή 

ηέζζεξα πνηήξηα ηε θνξά, ή κηα θνύπα δεζηή ζνύπα, μέξνπλ όηη είλαη ππεύζπλα όρη κόλν γηα ηα 

αληηθείκελα, αιιά θαη γηα ηελ επηηπρία ηνπ γεύκαηνο πνπ εθείλε ηε ζηηγκή θξνληίδνπλ» ( 

Montessori 2007, 92). 

                                                
5
 Ακεξηθαλφο θηιφζνθνο ηδξπηήο κηαο μερσξηζηήο πξνζέγγηζεο ζην θηινζνθηθφ ξεχκα ηνπ ξεαιηζκνχ ε νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη ην Αληηθείκελν (νξγαληθφ θαη κε νξγαληθφ) είλαη απζχπαξθην θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αληηιεπηηθή 

ζθαίξα ηνπ ππνθεηκέλνπ, νχηε εμαξηάηαη απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε άιια αληηθείκελα (Graham Harman, 2018,  Object-

Oriented Ontology: A New Theory of Everything, London: Pelican Books)   

https://en.wikipedia.org/wiki/Pelican_Books
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Χζηφζν, ε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα αληηθείκελα παηδαγσγηθή πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ δελ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ απιή αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ δεμηνηήησλ γηα ζθνπνχο 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Ληγφηεξν αθφκε δηδάζθνληαη ηα παηδηά λα είλαη 

ελήιηθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εξγαιεία κε αλζξψπηλα αληηθείκελα. Αληίζεηα, ηα 

Μνληεζζνξηαλά πιηθά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο εηζαγάγνπλ ηα παηδηά ζε έλαλ θφζκν ζηνλ νπνίν 

ηα αλζξψπηλα πξφζσπα, φρη κφλν εμαξηψληαη νπζηαζηηθά απφ αληηθείκελα, αιιά είλαη ηα ίδηα 

(ζσκαηηθά) αληηθείκελα, πνπ είλαη πξνηθηζκέλα κε έλα βαζκφ επζχλεο γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη 

έιθνληαη πξνο άιια πξάγκαηα κε ελδηαθέξνλ θαη ηαπεηλνθξνζχλε. Γηα ηελ Μνληεζζφξη, ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα αληηθείκελα  πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί σο ε αξρή κηαο δηα βίνπ δηαδηθαζίαο 

πνπ νδεγεί απφ ην γλσζηφ ζην άγλσζην, κεηαθηλνχκελε κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ 

πξνζνρή πξνο ην ζαχκα θαη ηελ ηαπεηλνθξνζχλε θαη πάιη πίζσ. 

Δμ νπ θαη ε θαηλνηφκνο δηάηαμε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο σο κηα ζεηξά ειεχζεξσλ 

ζπλαληήζεσλ κε δειεαζηηθά αληηθείκελα αθνχ, φπσο ιέεη, «έλα κάζεκα κε ηε ζπλεζηζκέλε 

έλλνηα ηεο ιέμεο παγώλεη ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ παηδηνύ γηα ηε γλώζε ησλ πξαγκάησλ, όπσο 

αθξηβώο ζα πάγσλε θαη ηνλ ελζνπζηαζκό ησλ ελειίθσλ» (Montessori 1983, 87). ε απηή ηε 

ινγηθή θάζε αηζζεηεξηαθφ πιηθφ θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ Μνληεζζνξηαλνχ πξνγξάκκαηνο 

ζηνρεχεη λα θαιιηεξγήζεη ηελ πιηθή εκπεηξία ηεο επραξίζηεζεο: 

Όζνλ αθνξά ην άγγηγκα ησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο κνξθήο ηνπο, ππάξρεη έλα 

άπεηξν πεδίν αλαθάιπςεο αλνηρηό ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ. Έρνπκε δεη παηδηά λα ζηέθνληαη 

απέλαληη από κηα όκνξθε θνιόλα ή έλα άγαικα θαη, αθνύ ην ζαύκαζαλ, λα θιείλνπλ ηα κάηηα 

ηνπο ζε κηα θαηάζηαζε καθαξηόηεηαο θαη λα πεξλνύλ ηα ρέξηα ηνπο πνιιέο θνξέο πάλσ από ηηο 

κνξθέο απηέο. Η κεγάιε επραξίζηεζε πνπ απνθνκίδνπλ ηα παηδηά από ηελ αλαγλώξηζε 

αληηθεηκέλσλ αγγίδνληαο ηε κνξθή ηνπο αληηζηνηρεί από κόλε ηεο ζε κηα αηζζεηεξηαθή άζθεζε. 

(Montessori 2007, 65–66) 

ε απζφξκεηεο πξάμεηο αλαθάιπςεο ηνπ πιηθνχ, ηα παηδηά εμαζθνχλ κηα αίζζεζε πνπ έρεη 

βαζκηαία ελεξγνπνηεζεί κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε ηα αηζζεηεξηαθά πιηθά, ηε ζηεξενγλσζηηθή 

ηνπο αίζζεζε: «ηελ ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο κνξθώλ από ηελ θίλεζε ησλ κπώλ ηνπ ρεξηνύ θαζώο 

αθνινπζεί ηα πεξηγξάκκαηα ησλ ζηεξεώλ αληηθεηκέλσλ ‖ (Montessori 2007, 66). 

Αλαθαιψληαο ηελ Αξηζηνηειηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο αθήο έλαληη ησλ άιισλ αηζζήζεσλ, ε 

Μνληεζζφξη πξνζδίδεη ζε απηή ηελ αίζζεζε κηα ζεηηθή, αθφκε θαη Δπηθνχξεηα δηάζηαζε: «[ην 

παηδί] αξρίδεη λα θάλεη ‗αλαθαιύςεηο‘ ζην πεξηβάιινλ ηνπ, αλαγλσξίδνληαο κνξθέο, ρξώκαηα θαη 

ηδηόηεηεο πνπ ηνπ είλαη ήδε γλσζηέο – έλα απνηέιεζκα πνπ ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζεί κεηά από 

όιεο ηηο αηζζεηεξηαθέο αζθήζεηο. Τόηε είλαη πνπ πξνθαιείηαη ζην παηδί έλαο κεγάινο ελζνπζηαζκόο 

θαη ν θόζκνο γίλεηαη γη' απηόλ πεγή επραξίζηεζεο» (Montessori 2007, 63). 

Μηα παηδαγσγηθή νηθνινγία πνπ νδεγεί ηφζν ζηελ ππεπζπλόηεηα φζν θαη ζηελ επραξίζηεζε έρεη 

θξίζηκα νθέιε γηα ηελ χπαξμε ησλ αηφκσλ ζηνλ θφζκν. Αθνχ επαίλεζε ηελ ηέρλε σο ηξφπν 

επηζήκαλζεο ηεο αιήζεηαο θαη αλέθεξε πξφζθαηνπο επηζηεκνληθνχο πεηξακαηηζκνχο κε «λέεο 

έλλνηεο ηεο ίδηαο ηεο ύιεο» (πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ ξαδίνπ ην 1898), ε 

Μνληεζζφξη ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε ησλ αηζζήζεσλ «πξέπεη λα μεθηλά κεζνδηθά ζηελ 

παηδηθή ειηθία θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλερίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ έλα άηνκν πξνεηνηκάδεηαη 
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κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξαθηηθή δσή πνπ ζα πξέπεη λα δήζεη. Δηαθνξεηηθά, απνκνλώλνπκε 

έλαλ άλζξσπν από ην πεξηβάιινλ ηνπ» (Montessori 1983, 147).  

Απφ ηνλ νμπδεξθή νπξαλίζθν ελφο ζεθ θαηά ηε δνθηκή κηαο ζνχπαο κέρξη ην επηδέμην ξάκκα 

ελφο αηκνθφξνπ αγγείνπ απφ έλαλ ρεηξνπξγφ, νη αηζζήζεηο καο βνεζνχλ θαιχηεξα λα παίξλνπκε 

κελχκαηα απφ ηα αληηθείκελα κε ηα νπνία δνχκε θαη εξγαδφκαζηε θαη λα εθαξκφδνπκε ηελ 

αληίζηνηρε ηέρλε καο. ρη κφλν κεηά ηε ρξήζε, αιιά θαη θαηά ηε ρξήζε θαη κέζσ ηεο ζσζηήο 

ρξήζεο, ε αιιειεπίδξαζή καο κε ηα αληηθείκελα - απφ ηε ζνχπα κέρξη ηηο αξηεξίεο - απαηηεί κηα 

ηειεηνπνίεζε ησλ ρεηξηζκψλ καο απέλαληη ζηηο εγγελείο θαη αλαδπφκελεο ηδηφηεηεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ. 

Με έλα πην πνιηηηθφ πλεχκα, ε Montessori ζεκεηψλεη πψο απηή ε αηζζεηεξηαθή ξχζκηζε κπνξεί 

λα καο βνεζήζεη - φπσο επίζεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο - λα δηαθξίλνπκε ηελ θαθή πνηφηεηα ησλ 

αγαζψλ καδηθήο παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα αγνξάδνπκε πην ζπλεηά θαη λα παξάγνπκε ιηγφηεξα 

απνξξίκκαηα  (Montessori 1983, 147).  Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ίδηεο νη αλζξψπηλεο νηθνλνκηθέο 

πξαθηηθέο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ - λα γίλνπλ πην νηθνινγηθέο - κέζσ κηαο απμεκέλεο επαηζζεζίαο 

απέλαληη ζηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Απηή ε αλεζπρία γηα ηηο πνιηηηθννηθνλνκηθέο καο 

ζρέζεηο κε ηα αληηθείκελα είλαη κηα βαζηά ξηδσκέλε πηπρή ηεο παηδαγσγηθήο ηεο Μνληεζζφξη, 

εκθαλήο θαη ζηηο πην κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Γηαηεξψληαο 

κφλν έλα ζχλνιν απφ θάζε δηδαθηηθφ πιηθφ ζε θάζε ηάμε, γηα παξάδεηγκα, θάζε θνηλφ ζχζηεκα 

αληηθεηκέλσλ είλαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αίζζεζε ηδηαηηεξφηεηαο, εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο 

ζπαληφηεηαο ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (Lillard 1996, 78). 

Αληί γηα ηελ ηξαγσδία ηνπ, σζηφζν, απηφ είλαη θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί ε θσκσδία 

ησλ θνηλψλ, γηαηί αληί λα εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ απαηηεί ζπλεξγαζία θαη ππνκνλή, 

εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην πεπεξαζκέλν ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ 

απηφ-ζπλείδεζε σο ππεχζπλσλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Απηφ, καδί κε ην γεγνλφο φηη ηα 

αηζζεηεξηαθά πιηθά είλαη θηηαγκέλα γηα λα είλαη αηζζεηηθά φκνξθα θαη αλαθέξνληαη απφ ηνλ 

Μνληεζζνξηαλφ δάζθαιν κε φξνπο πνπ ππνδειψλνπλ ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο, φια ζπλδπάδνληαη 

γηα λα δψζνπλ επθαηξίεο ζην παηδί λα αλαγλσξίζεη ηελ αμία θαη ηνλ ζθνπφ ησλ πιηθψλ 

πξαγκάησλ απφ ηηο πξψηκεο αθφκα πεξηφδνπο αλάπηπμεο θαη εηζαγσγήο ηνπ ζηνλ πνιηηηζκφ 

(ειηθίεο 3-6), ηηο νπνίεο ε Μνληεζζφξη νλνκάδεη πεξηφδνπο «απνξξνθεηηθνχ κπαινχ» 

(Montessori 1995). 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: ΚΟΜΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε εμεξεπλήζεη απηφ πνπ νλνκάζακε παηδαγσγηθή νηθνινγία ηεο Μνληεζζφξη, 

φπνπ ηα αληηθείκελα απνηεινχλ δσηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ζπιινγηθνχ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ ηάμε κέρξη 

ηνλ θφζκν. Απηφ ην κνληέιν εθπαίδεπζεο - απηφ πνπ ε Μνληεζζφξη απνθαιεί «θνζκηθή εθπαίδεπζε» - 

πξνέξρεηαη απφ έλα κνλαδηθφ κείγκα βαζηνχ πινπξαιηζκνχ, ξνκαληηθήο θπζηνθξαηίαο, θαληηαλήο 

θαηλνκελνινγίαο, Καζνιηθήο θνηλσληθήο δηδαζθαιίαο θαη αληηθαπηηαιηζκνχ, κε ζενζνθηθά θαη 

επηζηεκνληθά ππνθείκελα ξεχκαηα. Ζ θξάζε «θνζκηθή εθπαίδεπζε» [educazione cosmica] 

επηλνήζεθε απφ ηε Μνληεζζφξη ελψ βξηζθφηαλ ζηελ Ηλδία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β' Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, αθνχ αξλήζεθε λα ππνζηεξίμεη ηηο δηραζηηθέο ηδενινγίεο ηνπ Μνπζνιίλη θαη εγθαηέιεηςε 
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ηελ Ηηαιία ην 1934. Σξία ρξφληα αξγφηεξα έδσζε ηε δηάζεκε δηάιεμή ηεο «Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Δηξήλε». κηιψληαο κε ζέξκε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ σο ην θιεηδί ηεο θνηλσληθήο 

κεηαξξχζκηζεο: «Η απνηξνπή ηνπ πνιέκνπ είλαη δνπιεηά ησλ πνιηηηθώλ. Η εγθαζίδξπζε ηεο εηξήλεο 

είλαη έξγν ηεο εθπαίδεπζεο» (Montessori 2004). 

Μεξηθά εξσηήκαηα πνπ αμίδεη ελ θαηαθιείδη λα ηεζνχλ είλαη: κε πνηνπο ηξφπνπο ηα κνληέια 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε αλζξψπηλεο θαη κε αλζξψπηλεο 

χπαξμεο κπνξνχλ λα απνθέξνπλ θαξπνχο ζηε δηεχξπλζε ηνπ λνήκαηνο ηεο δεκνθξαηίαο κέζσ ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ ζε λέεο νληφηεηεο σο αληηθείκελα ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο; 

Πψο κπνξνχλ εθείλεο νη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ απεπζχλνληαη επί ηνπ παξφληνο ζηνπο 

εχπνξνπο λα αλαπξνζαλαηνιηζηνχλ ζε επξχηεξα πιαίζηα θαη λα απεπζπλζνχλ ζε πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο ρακειφηεξνπ εηζνδήκαηνο; Πψο κπνξνχκε λα δηαδψζνπκε ην ζαπκαζκφ θαη ηελ 

ηαπεηλνθξνζχλε σο αξεηέο ηνπ πνιίηε; Ζ πεπνίζεζή καο είλαη φηη ε Μνληεζζνξηαλή κέζνδνο 

αξζξψλεη κηα  παηδαγσγηθή νηθνινγία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα πιηθά αληηθείκελα, ε νπνία κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηε ζχλζεζε θνηλψλ θφζκσλ ηφζν γηα αλζξψπηλα φζν θαη γηα ηα κε αλζξψπηλα φληα. 

Ζ ζεκαζία ηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα πιηθά αληηθείκελα παηδαγσγηθήο ηεο Μνληεζζφξη γηα 

ηελ πνιηηηθή νηθνινγία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απηή ε παηδαγσγηθή πξαθηηθά απαηηεί 

κεγαιχηεξε επεμεξγαζία, εηδηθά ιακβάλνληαο ππφςε ηα εγρεηξήκαηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

κεζφδνπ απηή ηεο ζηε ζχγρξνλε Βφξεηα Ακεξηθή.  Μεξηθά εξσηήκαηα πνπ αμίδεη λα ηεζνχλ 

είλαη: κε πνηνπο ηξφπνπο ηα κνληέια πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αιιειεμάξηεζε ηεο αλζξψπηλεο θαη ηεο κε αλζξψπηλεο χπαξμεο κπνξνχλ λα απνθέξνπλ 

θαξπνχο ζηε δηεχξπλζε ηνπ λνήκαηνο ηεο δεκνθξαηίαο κέζσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

πξνζνρήο ησλ παηδηψλ ζε λέεο νληφηεηεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ φινπο; Πψο κπνξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ απεπζχλνληαη επί ηνπ παξφληνο ζηνπο εχπνξνπο λα 

αλαπξνζαλαηνιηζηνχλ ζε επξχηεξεο δεκνγξαθηθέο νκάδεο ρακειφηεξνπ εηζνδήκαηνο; Πψο 

κπνξνχκε λα δηαδψζνπκε ην απνδνρή θαη ηελ ηαπεηλνθξνζχλε σο αξεηέο ηνπ πνιίηε; Ζ 

πεπνίζεζή καο είλαη φηη ε Μνληεζζνξηαλή κέζνδνο αξζξψλεη κηα παηδαγσγηθή νηθνινγία 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα αληηθείκελα, ε νπνία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ζχλζεζε θνηλψλ θφζκσλ 

ηφζν γηα αλζξψπηλα φζν θαη γηα ηα κε αλζξψπηλα φληα. 
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Οη ζπγγξαθείο 

Ο Gaelan Gilbert είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Κνιέγην St. Katherine ζην αλ Νηηέγθν ηεο 

Καιηθφξληα. Ζ ηξέρνπζα έξεπλά ηνπ επηθεληξψλεηαη ζηε κεζαησληθή ινγνηερλία θαη ζηελ πνιηηηθή 

ζεσξία, εζηηάδνληαο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ξεηνξηθή κεραληθή ηεο πξνζσπνπνίεζεο ιεηηνπξγεί 

επξεηηθά, επηηξέπνληαο ηελ εηθνληθή ζπκκεηνρή κε αλζξψπηλσλ θαη πνιπαλζξψπηλσλ νληνηήησλ ζε 

θαληαζηηθά θφξνπκ αθεγεκαηηθήο ζπδήηεζεο γηα δεκφζηα ζέκαηα. Δθπαηδεχηεθε σο θνηηεηήο ζηε 

Μνληεζζνξηαλή κέζνδν θαη πξφζθαηα ζπλέβαιε ζε πξσηνβνπιίεο ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ επηδηψθνπλ λα ζπλδέζνπλ ηηο ειεχζεξεο ηέρλεο κε ηηο ηερληθέο-

επαγγεικαηηθέο παηδαγσγηθέο. 

Ζ Megan E. Gilbert δηδάζθεη ζε Μνληεζζνξηαλέο ηάμεηο απφ ην 2008. Έιαβε ην δίπισκά ηεο ζηε 

Μνληεζζνξηαλή εθπαίδεπζε ην 2012. Μέζα απφ κηα εληαηηθή ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε, πξαθηηθή κειέηε ηνπ 

Μνληεζζνξηαλνχ πιηθνχ θαη εξγαζίαο κε παηδηά, ε Μέγθαλ είλαη πιένλ έηνηκε λα κπεη ζην ζρνιείν σο 

δηεπζχληξηα, αιιά κάιινλ απηφ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ε λενγέλλεηε θφξε καο είλαη έηνηκε λα 

ηελ αθνινπζήζεη. Πξνο ην παξφλ εζηηάδεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ απνξξνθεηηθνχ κπαινχ ηεο θφξεο ηεο θαζψο 

θαη ζηε δηθή ηεο θαιιηηερληθή πξαθηηθή. 

 

Δεκνζηεύηεθε αξρηθά ζην O-Zone: A Journal of Object-Oriented Studies, Issue 1: Object/Ecology 

(2014).  

Μεηαθξάζηεθε θαη δεκνζηεύεηαη εδώ κε ηελ άδεηα ησλ ζπγγξαθέσλ. 

Μεηάθξαζε & ρόιηα:  Γεκήηξεο Υαζάπεο 
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Πνηα δηδαθηηθά πιηθά
1
 είλαη θαηάιιεια γηα κηα Μνληεζζνξηαλή Σάμε Πξώηκεο 

Παηδηθήο Ζιηθίαο
2
; 

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 
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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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εθπαηδεπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα καο 

απαληψληαο ηηο εξσηήζεηο καο θαη 
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Polk Lillard θαη ζηελ Trisha Willingham γηα ηε 

βνήζεηα ηνπο ζε πνιά ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο. 

 

Ζ ANGELINE LILLARD έιαβε ην δηδαθηνξηθφ 

ηεο απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ ηάλθνξλη ην 1991. 
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Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Φπρνινγίαο γηα ηε 

δηαθεθξηκέλε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ Αλαπηπμηαθή 

Φπρνινγία ζηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηεο θαη 

ζήκεξα είλαη Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Βηξηδίληα. Ήηαλ έλα 

Μνληεζζνξηαλφ παηδί (θαηά ηελ έθθξαζε ηεο), 

πνπ δηδάρηεθε απφ ηε  Υίιληα Ρφηζηιλη, θαη 

έθηνηε έρεη εκπιαθεί κε ηελ Μνληεζζνξηαλή 

εθπαίδεπζε θαη κέζσ ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. Πήξε 

πηπρίν σο Βνεζφο Δθπαίδεπζεο Νεπίσλ ζην 

Υηνχζηνλ θαη ηε Ρψκε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980. Σν βηβιίν ηεο Montessori: The Science 

Behind the Genius ηηκήζεθε ην 2006 κε ην 

Βξαβείν Βηβιίνπ ηεο Δηαηξείαο Γλσζηαθήο 

Αλάπηπμεο. 

  

 

 

 

 

 

 

Απηφ ην άξζξν δεκνζηεχηεθε αξρηθά ζην 
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δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζηελ American 
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Η έξεπλα απηή δεκνζηεύζεθε αξρηθά ζην 

―Montessori Life: A Publication of the 

American Montessori Society‖, v23 n3 p18-

32, Fall 2011. Μεηαθξάζηεθε θαη δεκνζηεύεηαη 

εδώ κε ηελ άδεηα ηεο ζπγγξαθέσο θαη ηεο AMS.  

 

Μεηάθξαζε: Γεκήηξεο  Υαζάπεο 
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Έλα παλόξακα βαζηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πιηθώλ ηεο Μνληεζζνξηαλήο 

εθπαίδεπζεο: 

Σπκπιήξσκα ζην άξζξν ηεο Angeline S. Lillard “Πνηα δηδαθηηθά πιηθά είλαη 

θαηάιιεια γηα κηα Μνληεζζνξηαλή Τάμε Πξώηκεο Παηδηθήο Εηώλ;” 

 

Γεκήηξεο Υαζάπεο 

 

Σα Μνληεζζνξηαλά δηδαθηηθά πιηθά είλαη 

έμππλα εξγαιεία κάζεζεο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα δηεγείξνπλ ην κπαιφ ησλ 

παηδηψλ, λα ελζαξξχλνπλ ηελ εμεξεχλεζε θαη 

λα εκπλένπλ ηελ αλεμάξηεηε κάζεζε. Δίλαη 

ειθπζηηθά, απιά ζηε ρξήζε θαη 

ππνζηεξίδνπλ κε ην ζρεδηαζκφ ηνπο ηε 

κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.  

Σα  πιηθά απηά είλαη αλαπφζπαζηα ζηνηρεία 

θάζε Μνληεζζνξηαλνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζεο. Ζ Μνληεζζφξη δήισλε: 

«Τίπνηα δελ πεξλάεη ζην κπαιό πνπ δελ έρεη 

πξώηα πεξάζεη από ηα ρέξηα». 

Καζέλα απφ ηα Μνληεζζνξηαλά πιηθά 

επηθεληξψλεηαη  ζηελ αλάπηπμε κηαο κφλν 

δεμηφηεηα ψζηε λα παξέρεη ζην παηδί ηελ 

επθαηξία λα επηηχρεη βαζηθνχο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο κέζσ ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο 

εμάζθεζεο, είλαη απηφ-δηνξζσηηθφ θαη 

εληάζζεηαη ζε κηα ζεηξά. 

Σα παηδηά εηζάγνληαη ζε θαζέλα ζην πιηθφ 

απφ κηα εθπαηδεπκέλε παηδαγσγφ, ε νπνία ζα 

παξνπζηάζεη έλα Βαζηθφ Μάζεκα 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πιηθφ ζηε ζπλέρεηα ζα 

πξνζθαιέζεη ην παηδί λα εξγαζηεί απφ κφλν 

ηνπ κε απηφ ην πιηθφ. ηαλ νινθιεξψζνπλ 

ηελ εξγαζία ηνπο, ηα παηδηά επηζηξέθνπλ 

θάζε πιηθφ ζηε ζέζε πνπ έρεη ζην 

πξνεηνηκαζκέλν πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο. 

Σα Μνληεζζνξηαλά δηδαθηηθά πιηθά 

παξνπζηάδνληαη ζην παηδί ζε κηα ζεηξά, απφ 

ην πην εχθνιν ζην πην δχζθνιν, θαη 

ζχκθσλα κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη ηα  

 

ελδηαθέξνληα ηνπ. Απηή ε ζαθήο δνκή 

παξέρεη κηα ινγηθή θαη δηαηεηαγκέλε εμέιημε 

ηεο κάζεζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

πξνάγεη ηε ζηαδηαθή θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

  

Αηζζεηεξηαθά πιηθά 

 Ζ πεξίνδνο επαηζζεζίαο ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ αηζζήζεσλ θαη ηε κάζεζε 

κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο ζπκπίπηεη κε ην 

πξψην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπο, απφ ηε 

γέλλεζε ηνπο έσο ηελ εηψλ ησλ 6 εηψλ. Απηή 

είλαη ε πεξίνδνο ηεο παηδηθήο εηψλο φπνπ ηα 

παηδηά απνξξνθνχλ πιεξνθνξίεο απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη νη αηζζεηεξηαθέο ηνπο 

εκπεηξίεο εληζρχνπλ ηε κάζεζή ηνπο. 

Ζ Μνληεζζφξη δελ πεξηφξηζε ηα πιηθά ηεο 

ζηελ αλάπηπμε κφλν ησλ παξαδνζηαθψλ 

πέληε αηζζήζεσλ, αιιά ησλ αθφινπζσλ 

ελλέα: 

• φξαζε (νπηηθή εκπεηξία/κάζεζε) 

• αθή (απηηθή εκπεηξία/κάζεζε) 

• αθνή (αθνπζηηθή εκπεηξία/κάζεζε) 

• κπξσδηά (νζθξεηηθή εκπεηξία/κάζεζε ) 

• γεχζε (γεπζηηθή εκπεηξία/κάζεζε ) 

• ζεξκηθή (ζεξκνθξαζηαθή εκπεηξία/κάζεζε) 

• βαξπηηθή (βάξνο) 

• ζηεξενγλσζηηθή (πςειφηεξε εγθεθαιηθή 

ιεηηνπξγία, απηηθή θαη κπτθή 

εκπεηξία/κάζεζε) 

• κπτθή (θηλεηηθή θαη ζηαηηθή 

εκπεηξία/κάζεζε) 
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Αηζζεηεξηαθά Τιηθά  

 

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νπηηθήο δηάθξηζεο ησλ κεγεζώλ κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο 

 

Κύιηλδξνη κε ιαβή 

2.5-3.5 εηψλ 

 

Ξχιηλνη θχιηλδξνη ζε 4 ζεηξέο, κε 10 

θπιίλδξνπο θαζεκηά: Οη θχιηλδξνη ηεο 1
εο 

ζεηξάο έρνπλ ζηαζεξφ χςνο, αιιά 

κεηαβαιιφκελε δηάκεηξν, ηεο 2
εο

 ζεηξάο 

έρνπλ ζηαζεξή δηάκεηξν, αιιά 

κεηαβαιιφκελν χςνο, ηεο 3
εο

 ζεηξάο έρνπλ 

χςνο θαη δηάκεηξν πνπ κεηαβάιινληαη 

αλάινγα (κηθξφ χςνο-κηθξή δηάκεηξν, 

κεγαιχηεξν χςνο-κεγαιχηεξε δηάκεηξν) 

θαη νη θχιηλδξνη ηεο 4
εο

 ζεηξάο έρνπλ χςνο 

θαη δηάκεηξν πνπ κεηαβάιινληαη 

αληηζηξφθσο αλάινγα (κηθξφ χςνο-κεγάιε 

δηάκεηξν, κεγαιχηεξν χςνο-κηθξφηεξε 

δηάκεηξν). Ξχιηλνη θχιηλδξνη εηζάγνπλ ηελ 

νπηηθή δηάθξηζε ηνπ κεγέζνπο, βειηηψλνπλ 

ηελ αληίιεςε ηνπ παηδηνχ γηα ηηο δηαζηάζεηο 

θαη πξνεηνηκάδνπλ ηα παηδηά  γηα 

καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

ζχγθξηζε, ζεηξνζέηεζε θαη δηάηαμε. Ο 

ρεηξηζκφο ηνπο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζθαικάησλ θαη ηα κηθξά παηδηά κπνξνχλ 

λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ κε επηηπρία. 

 

 

 

 

 

 

Κόθθηλεο  ξάβδνη 

3-3.5 εηψλ 

 Γέθα μχιηλνη 

ξάβδνη πνπ 

δηαθέξνπλ ζε 

κήθνο. Ζ πην 

θνληή ξάβδνο 

απνηειεί κνλάδα 

κέηξεζεο γηα 

φιεο ηηο ππφινηπεο. Ζ δεχηεξε ξάβδνο είλαη 

δηπιάζηα απφ ηελ πξψηε, ή ηξίηε ηξηπιάζηα 

απφ ηελ πξψηε θ.ν.θ. θη ελψ ην κήθνο 

απμάλεηαη θαηά 10 εθαηνζηά ζην θάζε 

θνκκάηη, νη ππφινηπεο δηαζηάζεηο 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο (δειαδή φιεο νη 

ξάβδνη έρνπλ ηελ ίδηα δηαηνκή). ια ηα 

θνκκάηηα ινηπφλ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ 

ίδηα ζρέζε κε ηε θπζηθή ζεηξά ησλ 

αξηζκψλ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

ηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο νπηηθήο 

αίζζεζεο ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ηε 

δηάθξηζε ησλ δηαθνξψλ ζε κία δηάζηαζε 

(κήθνο). 

 

Καθέ ζθάια  

3-3.5 εηψλ 

Ζ Καθέ 

ζθάια 

απνηειείηαη 

απφ δέθα 

ηεηξαγσληθά 

πξίζκαηα κε 

κήθνο 20 εθ. 

θαη δηαηνκέο πνπ απμάλνπλ απφ 1 κέρξη 10  

ηεηξ. εθ.  ηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

νπηηθήο αίζζεζεο ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ηε 

δηάθξηζε ησλ δηαθνξψλ ζε 2 δηαζηάζεηο 

(πιάηνο- χςνο). 
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Ρνδ πύξγνο  

2.5-3 εηψλ 

 

Ο Ρνδ πχξγνο απνηειείηαη απφ 10 

μχιηλνπο θχβνπο, πνπ έρνπλ 

κέγεζνο απφ 1 θπβηθφ εθαηνζηφ 

έσο 10 θπβηθά εθαηνζηά θαη 

δηαθέξνπλ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο. 

ηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

νπηηθήο αίζζεζεο ηνπ παηδηνχ 

κέζα απφ ηε δηάθξηζε ησλ 

δηαθνξψλ ζε 3 δηαζηάζεηο 

(κήθνο-πιάηνο-χςνο). 

  

Κύιηλδξνη ρσξίο ιαβή 

3.5 εηψλ 

 

 

 

 

Σέζζεξεο ζεηξέο 10 ρξσκαηηζηψλ 

θπιίλδξσλ, νη νπνίνη δηαθέξνπλ ζε χςνο 

θαη δηάκεηξν σο εμήο: 

- Κίηξηλνη θχιηλδξνη – θάζε θχιηλδξνο 

κεηψλεηαη θαη ζε δηάκεηξν θαη ζε χςνο 

- Κφθθηλνη θχιηλδξνη – θάζε θχιηλδξνο 

έρεη ζηαζεξφ χςνο, αιιά κεηψλεηαη ε 

δηάκεηξνο  

- Πξάζηλνη θχιηλδξνη – θάζε θχιηλδξνο 

κεηψλεηαη ζε δηάκεηξν θαη απμάλεηαη ζε 

χςνο 

- Μπιε θχιηλδξνη – θάζε θχιηλδξνο 

κεηψλεηαη ζε χςνο, αιιά ε δηάκεηξνο 

παξακέλεη ζηαζεξή 

 

 

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νπηηθήο δηάθξηζεο ησλ ρξσκάησλ 

 

Σακπιέηεο απνρξώζεσλ 

 3-4 εηψλ 

Δλλέα ζεηξέο 

ηακπιεηψλ κε επηά απνρξψζεηο ελφο 

ρξψκαηνο θαζεκηά: θφθθηλνπ, πνξηνθαιί, 

θίηξηλνπ, πξάζηλνπ, κπιε,  κσβ, ξνδ, θαθέ  

 

θαη γθξη ηνπνζεηεκέλεο ζε ηξία μχιηλα 

θνπηηά: 

Κνπηί 1: Σξία δεχγε βαζηθψλ ρξσκάησλ 

Κνπηί  2: Έλδεθα δεχγε βαζηθψλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ρξσκάησλ ζπλ ην καχξν, 

γθξη, ξνδ θαη θαθέ. 

Κνπηί 3: Δλλέα ζεηξέο κε επηά ηακπιέηεο 

θαζεκηά κε βαζηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά 

ρξψκαηα ζπλ ην καχξν, γθξη, ξνδ θαη θαθέ. 
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Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νπηηθήο δηάθξηζεο ησλ κνξθώλ κε βάζε ην ζρήκα ηνπο 

 

Δξκάξην γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ  

3.5 εηψλ 

 

Έμη πιαίζηα, ηνπνζεηεκέλα ζε έλα εξκάξην,  

κε έλζεηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Κάζε 

πιαίζην έρεη κηα νκάδα ζρεκάησλ 

(θακππιφγξακκα , ηξίγσλα, ηεηξάπιεπξα, 

ηξαπέδηα, πνιχγσλα) ή έλα κφλν ζρήκα ζε 

δηαθνξεηηθά κεγέζε (θχθινο). 

    

Κάξηεο γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ  

4 εηψλ 

 

Σξεηο ζεηξέο 35 θαξηψλ κε γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα έλζεηα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα. Κάζε ζρήκα απνηππψλεηαη κε ην 

αρλφ θαη έληνλν ηνπ πεξίγξακκα ηνπ θαη κε 

καχξν ρξψκα ε επηθάλεηα ηνπ. ηφρνο ε 

θαηαλφεζε φηη θάζε γεσκεηξηθφ ζρήκα έρεη 

ηελ ίδηα κνξθή, αθφκα θαη φηαλ δελ 

απνηππψλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

 

  

 

 

 

 

 

Δξκάξην βνηαλνινγίαο 

 3.5 εηψλ  

 

Σν εξκάξην βνηαλνινγίαο πεξηέρεη 18 έλζεηα 

κε ζρήκαηα θχιισλ. Σν παηδί καζαίλεη ηα 

νλφκαηα θάζε ζρήκαηνο θχιινπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα 

ηαηξηάδεη  θχιια απφ δηαθνξεηηθά θπηά θαη 

δέληξα κε ην ίδην ή παξφκνην ζρήκα. 

Υξεζηκνπνηείηαη θαη αξγφηεξα ζηηο ειηθίεο 

5-5.5 εηψλ   

 

Γεκηνπξγηθά ηξίγσλα 

4-4.5 εηψλ 

 

Πέληε μχιηλα θνπηηά ηα νπνία  πεξηέρνπλ 

ηξίγσλα ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε, είδε θαη 

ρξψκαηα: έλα νξζνγψλην θνπηί πνπ πεξηέρεη 

14 ηξίγσλα. έλα ηξηγσληθφ θνπηί πνπ πεξηέρεη 

10 ηξίγσλα. έλα κηθξφ εμαγσληθφ θνπηί πνπ 

πεξηέρεη 18 ηξίγσλα. έλα κεγάιν εμαγσληθφ 

θνπηί πνπ πεξηέρεη 11 ηξίγσλα. έλα 

νξζνγψλην θνπηί πνπ πεξηέρεη 8 κπιε 

ηξίγσλα. Σα δεκηνπξγηθά ηξίγσλα 

επηηξέπνπλ ζην παηδί λα εμεξεπλήζεη ηε 

γεσκεηξία θαη ηα ζρήκαηα ησλ ηξηγψλσλ 

δεκηνπξγνχλ θαη βειηηψλνπλ ηε 
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ζπγθέληξσζε, ηνλ ζπληνληζκφ, ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. 

 

Γεσκεηξηθά ζηεξεά  

4 εηψλ 

Γέθα μχιηλα ηξηζδηάζηαηα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά 

κηα απηηθή αλαπαξάζηαζε ηξηζδηάζηαησλ 

ζρεκάησλ θαη βειηηψλνπλ ηε 

ζηεξενγλσζηηθή ηνπο αίζζεζε.  ε επφκελν 

ζηάδην ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηε ζρέζε ησλ 

ηξηζδηάζηαησλ 

κε δηζδηάζηαηα 

αληηθείκελα.   

Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ έλα παηδί 

δνπιεχεη κε ηελ 

ππξακίδα κε 

ηεηξάγσλε βάζε, 

ζα δηαπηζηψζεη 

φηη νη πιεπξέο 

ηεο απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα ηξίγσλα θαη ε 

βάζε ηεο απφ έλα ηεηξάγσλν. 

 

 

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο αθήο 

 

Πηλαθίδεο αθήο 

2.5-3 εηψλ 

 

Πέληε δεχγε πηλαθίδσλ θαιπκκέλσλ κε 

γπαιφραξην δηαβαζκηζκέλσλ επηπέδσλ 

ζθιεξφηεηαο απφ  απαιφ κέρξη  ηξαρχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο αθήο ηνπ παηδηνχ.  

 

 

 Αθή Τθαζκάησλ 

3 εηψλ 

 

Οθηψ δεχγε πθαζκάησλ κε δηαθνξεηηθή πθή 

ην θαζέλα αλάινγε κε ην είδνο ηνπο 

(βακβάθη, πνπιίλα, κεηάμη, ζαηέλ, ιηλάηζα, 

γάδα, ηζφρα θαη βεινχδν). 
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Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο ζεξκόηεηαο 

Θεξκηθέο ηακπιέηεο 

 4 εηψλ 

 

 

 

 

 

 

Πέληε δεχγε ηακπιεηψλ απφ δηαθνξεηηθά πιηθά 

κε δηαθνξεηηθή αίζζεζε ζεξκφηεηαο: θειιφο 

(ην πην δεζηφ), γπαιί, ηζφρα, μχιν, αηζάιη θαη 

ζρηζηφιηζν (ην πην θξχν). ηφρνο ε αλάπηπμε 

ηεο αίζζεζεο ηεο ζεξκφηεηαο.   

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ βάξνπο 

 

Σακπιέηεο βαξύηεηαο  

4 εηψλ 

  

 

 

 

Σξείο ζεηξέο κε επηά ηακπιέηεο θαζεκία απφ 

δηαθνξεηηθήο βαξχηεηαο θαη ρξψκαηνο μχια 

(π.ρ. επθάιππηνο, πεχθν, νμηά, ειηά).  ηφρνο 

ε αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ βάξνπο. 

 

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζηεξενγλσζηηθήο αίζζεζεο 

 

άθνο κπζηεξίνπ  

3 εηψλ 

 

 

 

 

 

Γέθα δεχγε κηθξψλ μχιηλσλ αληηθεηκέλσλ ζε 

δχν δηαθνξεηηθνχο  κηθξνχο πάληλνπο 

ζάθνπο. 

Σα παηδηά πξνζπαζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

αληηθείκελα κφλν κε ηελ αθή δεκηνπξγψληαο 

κηα λνεηηθή εηθφλα ηνπο θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν βειηηψλνπλ ηε ζηεξενγλσζηηθή ηνπο 

αίζζεζε, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή 

αλαγλψξηζεο νηθείσλ αληηθεηκέλσλ κφλν κε 

ην άγγηγκα ηνπο. 
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Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο αθνήο 

 

Κύιηλδξνη ήρσλ 

3-4 εηψλ 

 

Έμη δεχγε 

ζθξαγηζκέλσλ 

μχιηλσλ 

θπιίλδξσλ  

(έλαο θφθθηλνο 

θαη έλαο κπιε 

θχιηλδξνο) πνπ 

πεξηέρνπλ δηάθνξα πιηθά ψζηε φηαλ 

θνπληφληαη  λα παξάγνπλ δηαθνξεηηθνχο 

ήρνπο θαη ζε δηαθνξεηηθή θιίκαηα  (απφ 

αζφξπβν έσο δπλαηφ ήρν). ηφρνο ε 

βειηίσζε αθνπζηηθήο αίζζεζεο θαη ηεο 

κλήκεο ηνπ παηδηνχ θαη ε αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ζπγθέληξσζεο ζηελ αθξφαζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κακπάλεο ερνρξσκάησλ 

4 εηψλ 

 

Γχν ζεηξέο κε 13 κηθξέο θακπάλεο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ ηελ θιίκαθα ερνρξσκάησλ 

(ηεο ηδηαίηεξεο δειαδή ρξνηάο ελφο ήρνπ) 

ζηα παηδηά.   

Ξεθηλάλε κε ηε λφηα C θαη ζηε κία ζεηξά 

αλεβαίλνπλ θαηά κηα λφηα θαη ζηελ άιιε 

θαηεβαίλνπλ.  

 

 

 

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο όζθξεζεο 

Μπνπθάιηα νζκώλ 

3-4.5 εηψλ 

 

Έμη δεχγε κπνπθαιηψλ κε θαπάθη ζε μχιηλε 

βάζε. Κάζε δεπγάξη (έλα κε ιεπθφ θαη έλα κε 

κπιε θαπάθη) κπνξεί λα γεκίζεη κε βφηαλα, 

κπαραξηθά ή αξψκαηα. Σν παηδί πξέπεη λα βξεη 

ηα δεπγάξηα πνπ ηαηξηάδνπλ κπξίδνληαο 

πξνζεθηηθά ην δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. 

ηφρνο ε βειηίσζε ηεο νζθξεηηθήο αίζζεζεο 

θαη ηεο κλήκεο ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζπγθέληξσζεο. 
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Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο πίεζεο 

 

Κύιηλδξνη πίεζεο 

   3-4.5 εηψλ 

Γηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πξνζηέζεθε 

ζηα Μνληεζζνξηαλά πιηθά απφ ηνλ George Russell. 

Κάζε θχιηλδξνο έρεη έλα έκβνιν κε ειαηήξην, ην 

νπνίν φηαλ πηέδεηαη  έρεη δηαθνξεηηθή αληίζηαζε θαη 

παξέρεη δηαθνξεηηθή αίζζεζε πίεζε.   

 

 

Γισζζηθά πιηθά 

 

Σα Μνληεζζνξηαλά γισζζηθά πιηθά θαη νη 

αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηέο επηδηψθνπλ  λα 

δψζνπλ ζηα παηδηά κηα αηζζεηεξηαθή 

εληχπσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. Σα 

πιηθά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο δηαβαζκίδνληαη 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην  αθεξεκέλν θαη 

βαζίδνληαη ζε δεμηφηεηεο πνπ έρεη απνθηήζεη 

έλα παηδί κέζα απφ ηα αηζζεηεξηαθά  πιηθά 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πξαθηηθήο Εσήο. 

 

 

 

 

Ζ ζεηξά εηζαγσγήο ησλ γισζζηθψλ πιηθψλ 

είλαη ε αθφινπζε: 

• πιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνθνξηθήο 

γιψζζαο 

• πιηθά γηα ηελ εθκάζελζε ηεο γξαθήο 

• πιηθά αλάγλσζεο   

• πιηθά αλάιπζεο ηεο γιψζζαο (κέξε ηνπ 

ιφγνπ). 

Υιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνθνξηθήο γιώζζαο 

αθνπιάθηα ήρσλ 

2.5-3 εηψλ 

Δίθνζη ηέζζεξα 

πάληλα ζαθνπιάθηα 

θαζέλα απφ ηα νπνία 

έρεη πάλσ ηνπ 

γξακκέλν έλα 

γξάκκα ηεο 

αιθαβήηνπ. Σα  

 

 

 

 

παηδηά ηνπνζεηνχλ κέζα ζε θάζε ζαθνπιάθη 

αληηθείκελα πνπ ην φλνκα ηνπο αξρίδεη απφ 

ην αληίζηνηρν γξάκκα. 
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Αληηζηνίρηζε αληηθεηκέλσλ  

κε ηηο εηθόλεο ηνπο  

2.5-3 εηψλ 

 

Κάξηεο κε εηθφλεο θαη ηα αληίζηνηρα 

αληηθείκελα ή κηθξνγξαθίεο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάξηεο Λεμηινγίνπ    

3 εηψλ 

 

Κάξηεο κε εηθφλεο θαη ιέμεηο πνπ ην παηδί 

αληηζηνηρεί θαη καζαίλεη ηηο ιέμεηο-νλφκαηα 

ησλ αληηθεηκέλσλ. 

 

Κάξηεο αιιεινπρίαο πξάμεσλ ή γεγνλόησλ 

3.5 εηψλ 

 

Δηζάγνπλ ην παηδί ζηε ινγηθή αθνινπζία.  

 

 

 

Υιηθά γηα ηελ εθκάζελζε ηεο γξαθήο 

 

Μεηαιιηθά έλζεηα 

3.5-6 εηψλ 

 

Μηα ζεηξά 10 θφθθηλσλ βάζεσλ κε 

αληίζηνηρα έλζεηα κε ιαβή. Σα 5 έλζεηα είλαη 

επζχγξακκα ζρήκαηα (παξαιιειφγξακκν, 

ηεηξάγσλν, ηξίγσλν, ηξαπέδην, πεληάγσλν) 

θαη ηα άπια 5 θακππινεηδή (έιιεηςε, 

σνεηδέο, θχθινο, θακππιφγξακκν ηξίγσλν, 

ηεηξάθπιιν).  

 

 

Σν παηρλίδη ηνπο αζθεί ην παηδί ζην λα θξαηά 

έλα κνιχβη θαη λα ειέγρεη ηηο θηλήζεηο ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ.  

 

Γξάκκαηα ζε γπαιόραξην   

3.5-4 εηψλ 

Κάξηεο κε ηα 

γξάκκαηα ηεο 

αιθαβήηνπ απφ 

γπαιφραξην.  
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Οη θάξηεο κε ηα θσλήεληα έρνπλ θφθθηλν 

ρξψκα θαη εθείλεο κε ηα ζχκθσλα κπιε. 

 ―Σέξλνληαο ην δάρηπιν ηνπ ζην γξάκκα, κε 

ηνλ ηξόπν ηεο γξαθήο ηνπ, μεθηλά ε κπτθή 

αγσγή ησλ ρεξηώλ ηνπ παηδηνύ πνπ ην 

πξνεηνηκάδεη γηα ηε γξαθή… Αγγίδνληαο ηα 

γξάκκαηα θαη θνηηάδνληάο ηα ηαπηόρξνλα, 

θηηάρλεη ηελ εηθόλα πην γξήγνξα κέζα από ηε 

ζπλεξγαζία ησλ αηζζήζεσλ ηεο αθήο θαη ηεο 

όξαζεο. Αξγόηεξα νη δύν αηζζήζεηο ρσξίδνπλ. 

Τν θνίηαγκα γίλεηαη δηάβαζκα. ην άγγηγκα 

γίλεηαη γξαθή».  Μαξία Μνληεζζφξη (Ζ 

Μέζνδνο Μνληεζζφξη) 

 

Γίζθνο άκκνπ 

3.5-4 εηψλ 

 

Έλαο μχιηλνο δίζθνο κε ρξσκαηηζηή άκκν 

γηα εμάζθεζε ζηε γξαθή ησλ γξακκάησλ. 

 

Γξάκκαηα αιθαβήηνπ (θηλεηό αιθάβεην) 

 4-4.5 εηψλ 

 

Πιαζηηθά γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ. Σα 

θσλήεληα έρνπλ κπιε ρξψκα θαη ηα 

ζχκθσλα θφθθηλν. 

 

 

Τιηθά αλάγλσζεο 

 

Κόθθηλεο θαξηέιεο   

4.5-5 εηψλ 

 

Σν πξψην κηαο ζεηξάο γισζζηθψλ πιηθψλ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξαθήο θαη ζηε  

 

 

 

 

ζπλέρεηα ηεο αλάγλσζεο. Ζ κέζνδνο 

Μνληεζζφξη δηδάζθεη ζηα παηδηά λα 

γξάθνπλ πξψηα θαη κεηά λα δηαβάδνπλ. Ζ 

ζεηξά έρεη κηα θιηκάθσζε δπζθνιίαο απφ 

ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν ιεμηιφγην. 

Σν ξνδ πιηθφ είλαη δεχγε θαξηψλ: ιέμε - 

εηθφλα ηεο κε ιέμεηο ηξηψλ γξακκάησλ: 

ζχκθσλν-θσλήελ-ζχκθσλν.    
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Μπιε θαξηέιεο   

5-5.5 εηψλ 

 

Σν κπιε πιηθφ 

είλαη δεχγε 

θαξηψλ: ιέμε 

- εηθφλα ηεο 

κε ιέμεηο ηεζζάξσλ γξακκάησλ: ζχκθσλν-

ζχκθσλν-θσλήελ-ζχκθσλν.    

  

Πξάζηλεο θαξηέιεο   

5.5-6 εηψλ 

 

Εεχγε θαξηψλ: ιέμε - εηθφλα ηεο, κε ιέμεηο 

πεξηζζφηεξσλ ησλ ηεζζάξσλ γξακκάησλ. 

 

Κόθθηλν γισζζηθό πιηθό – Κάξηεο 

ξεκάησλ 

4.5-5 εηψλ 

Κάξηεο κε ξήκαηα γξακκέλα κε θφθθηλν 

ρξψκα . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέξε ηνπ ιόγνπ 

5-5.5 εηψλ 

 

 

Σξηζδηάζηαηα μχιηλα ζχκβνια ησλ 9 κεξψλ 

ηνπ ιφγνπ, θαζέλα κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα. 

ηνρεχεη λα δψζεη ζην παηδί κηα 

αηζζεηεξηαθή εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγεί θάζε κέξνο ηνπ ιφγνπ. 

 

Κνπηηά γξακκαηηθήο 

 

Οθηψ θνπηηά κε θάξηεο ζε δηαθνξεηηθά 

ρξψκαηα αλάινγα κε ηα κέξε ηνπ ιφγνπ, 

φπσο απνηππψλνληαη ζην πξνεγνχκελν 

δηδαθηηθφ πιηθφ. Κάζε θάξηα έρεη 

εληππσκέλε κηα ιέμε θαη ην παηδί 

ζπλδπάδεη ηηο θάξηεο γηα λα δεκηνπξγήζεη 

πξνηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα ην πξψην θνπηί 

έρεη άξζξα θαη νπζηαζηηθά ηα νπνία ην 

παηδί ζπλδπάδεη γηα λα ζπλζέζεη θξάζεηο 

φπσο «ην κήιν». Σν επφκελν θνπηί πεξηέρεη 

επίζεηα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

νπζηαζηηθψλ (π.ρ. ην πξάζηλν κήιν). Σν 

επφκελν θνπηί έρεη ξήκαηα θ.ν.θ. 
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Ζ θάξκα ηεο γξακκαηηθήο 

5-5.5 εηψλ 

Πιαζηηθέο θηγνχξεο αληηθεηκέλσλ θαη δψσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε κηα θάξκα. Ζ 

θάξκα ζπλνδεχεηαη κε κηα ζεηξά απφ 

θάξηεο κε ηα νλφκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ησλ δψσλ. Γηα λα θάλεη απηφ ην 

κάζεκα, έλα παηδί ζα πξέπεη ήδε λα κπνξεί 

λα δηαβάδεη ηηο ιέμεηο ζηηο θάξηεο. 

  

Τιηθά Μαζεκαηηθώλ 

Σα καζεκαηηθά πιηθά ηεο Μνληεζζφξη 

εηζάγνπλ ηα παηδηά ζε καζεκαηηθέο έλλνηεο 

κε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

θιηκαθψλνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην 

αθεξεκέλν επίπεδν ησλ καζεκαηηθψλ,  

μεθηλψληαο κε απηηθέο εληππψζεηο κεγεζψλ 

θαη πνζνηήησλ θαη πξνρσξψληαο ζηελ 

απνκλεκφλεπζε βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ 

πξάμεσλ. 

Πξνυπφζεζε, επνκέλσο, γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ καζεκαηηθψλ πιηθψλ είλαη 

ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη ε άζθεζε  

κε ηα αηζζεηεξηαθά πιηθά, νη νπνίεο πξέπεη 

λα πξνεγνχληαη ηεο εηζαγσγήο ηνπ παηδηνχ 

ζηα καζεκαηηθά, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηα πιηθά ησλ καζεκαηηθψλ πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ κηα ζαθή ζεηξά: απφ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ πνζνηήησλ (πιήζνο θαη 

κέγεζνο) ζηελ έθθξαζε ηνπο κε αξηζκνχο 

(πξνθνξηθά θαη γξαπηά). 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ γηα ηα 

καζεκαηηθά ηεο Μνληεζζφξη είλαη: 

- Έρνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπο ηνλ απηφ-

έιεγρν ηνπ ιάζνπο 

-  Έρνπλ λνεκαηηθή ζπλέπεηα 

- Κιηκαθψλνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζην αθεξεκέλν κηαο έλλνηαο 

- Κιηκαθψλνληαη απφ ην απιφ ζην 

ζχλζεην ζην ρεηξηζκφ ηνπο 

- Δίλαη εχθνια ζην ρεηξηζκφ ηνπο απφ ηα 

παηδηά ρσξίο βνήζεηα 

- Κάζε πιηθφ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. 

 

Τιηθά γηα ηελ εθκάζεζε ησλ αξηζκώλ κέρξη ην 10 

 

Ράβδνη   Αξηζκώλ 

4 εηψλ 

 

Οη Ράβδνη  Αξηζκψλ έρνπλ ηηο ίδηεο 

δηαζηάζεηο κε ηηο Κφθθηλεο Ράβδνπο ηεο 

αηζζεηεξηαθήο αγσγήο κε ηε δηαθνξά φηη  

 

 

είλαη βακκέλεο θφθθηλεο θαη κπιε ζε 

ελαιιαζζφκελα ηκήκαηα. Απηφ είλαη ην 

πξψην πιηθφ κε ην νπνίν ζα δνπιέςεη έλα 

παηδί πνπ ζπζρεηίδνληαο ηα κήθε ηνπο   κε 

ηνπο γξαπηνχο αξηζκνχο.  
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Αξηζκνί ζε γπαιόραξην  

4 εηψλ 

 

Ίδην πιηθφ κε ηα Γξάκκαηα ζε γπαιφραξην, αιιά 

νη θάξηεο έρνπλ απνηππσκέλα κε γπαιφραξην ηα 

ςεθία ησλ αξηζκψλ.  ηφρνο ηνπ είλαη λα 

πξνζθέξνπλ ζην παηδί κηα απηηθή εκπεηξία 

ησλ γξαπηψλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ 

 

Κνπηηά & Αδξάρηηα 

4.5 εηψλ 

 

Γχν θνπηηά κε μχιηλα αδξάρηηα ηα νπνία 

φπσο ζπγθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

πιήζε (1 – 10) θαη ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε 

ζέζε ησλ θνπηηψλ δίλνπλ ζηα παηδηά κηα 

κπτθή αίζζεζε ησλ πνζνηήησλ  θαη κηα 

εηθφλα ηνπ αληίζηνηρνπ κε ην πιήζνο ηνπο 

αξηζκεηηθνχ ζπκβφινπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάξηεο Αξηζκώλ & πνύιηα 

4.5 εηψλ 

 

 

Ξχιηλεο θάξηεο κε εληππσκέλνπο ηνπο 

αξηζκνχο 1 – 9 θαη κηθξά πξάζηλα 

ζηξνγγπιά πνχιηα κε ζηφρν λα πξνζθέξνπλ 

ζην παηδί εκπεηξίεο ζπζρέηηζεο ελφο 

πιήζνπο αληηθεηκέλσλ κε έλα αξηζκεηηθφ 

ζχκβνιν. Μπνξνχλ επίζεο κε ην πιηθφ 

απηφ λα εηζαρζνχλ ζηηο έλλνηεο ηνπ άξηηνπ 

(δπγνχ) θαη πεξηηηνχ (κνλνχ)  αξηζκνχ. 

  

Υιηθά γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ δεθαδηθνύ 

ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο 

 

Υξπζέο Υάληξεο  

4.5-6 εηψλ 

 

Απηέο νη ρξπζαθέληεο ράληξεο  

παξνπζηάδνληαη ζε κνλάδεο θαη 

ζπλδεφκελεο κεηαμχ ηνπο ζε ξάβδνπο ζε 

δεθάδεο, ζε ηεηξάγσλα ζε εθαηνληάδεο θαη 

ζε θχβνπο ρηιηάδσλ. 
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 Κάξηεο αξηζκώλ  

4.5-5 εηψλ 

Ξχιηλεο θάξηεο κε κνλνςήθηνπο, 

δηςήθηνπο, ηξηςήθηνπο θαη ηεηξαςήθηνπο  

αξηζκνχο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο ρξπζέο 

ράληξεο. 

Σνπνζεηνχληαη ε κηα πάλσ ζηελ άιιε γηα 

λα ζπλζέζνπλ κεγάινπο αξηζκνχο. 

 

Πηλαθίδεο & Πιαίζηα Γεθάδσλ 

4.5-5 εηψλ 

 

Ξχιηλα πιαθίδηα, ζήθεο θαη πιαίζηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ δεθάδσλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηλαθίδα Δθαηνληάδσλ 

4.5-5 εηψλ 

Ξχιηλα 

πιαθίδηα, θαη 

πιαίζην γηα 

ηελ 

θαηαλφεζε 

ησλ 

εθαηνληάδσλ  

 

 

Πιαθάθηα αξηζκώλ 

4.5-5 εηψλ 

 

Έλα μχιηλν θνπηί πνπ πεξηέρεη πξάζηλα, 

κπιε θαη θφθθηλα μχιηλα πιαθάθηα κε 

εηηθέηα 1, 10, 100 θαη 1000. 

Υξεζηκνπνηείηαη απφ έλα παηδί γηα λα 

εμαζθήζεη ηηο πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο, ηεο 

αθαίξεζεο, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο 

δηαίξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reachformontessori.com/stamp-game/
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Υιηθά γηα ηελ εθκάζεζε ησλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ 

 

Υξσκαηηζηέο κπάξεο κε ράληξεο 

4.5 εηψλ 

     

 

 

Υάληξεο 

ζπλδεκέλεο κεηαμχ 

ηνπο ζε πιήζε 1 – 9.Υξεζηκνπνηείηαη γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο. 

 

Παηρλίδη θνπθίδσλ  

5 -5.5 εηψλ 

 

 

 

 

 

 

 

Έλαο ιεπθφο πίλαθαο μεξήο δηαγξαθήο 

(κεξηθέο θνξέο παξνπζηάδεηαη ζε ραξηί) κε 

εληππσκέλν ρξσκαηηθφ πιέγκα θάζεηα ζε 

ηξείο ζηήιεο (γηα ηηο κνλάδεο, δεθάδεο, 

εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο) θαη νξηδφληηα ζε 

δέθα γξακκέο γηα κνλάδεο. Σν παηδί, αληί 

λα ρξεζηκνπνηεί πξαθηηθά πιηθά γηα ηνπο 

αξηζκνχο ,ζρεδηάδεη θνπθθίδεο ζηε ζσζηή 

ζηήιε κνλάδσλ, δεθάδσλ θ.ν.θ. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα κε απηφ ην πιηθφ εηζάγεη 

ζηελ έλλνηα ηεο «κεηαθνξάο» κνλάδσλ 

κηαο ηάμεο (κνλάδεο) ζε κηα επφκελε  ηάμε 

κνλάδσλ  (δεθάδεο) ηνπ δεθαδηθνχ 

ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο. ην θάησ κέξνο 

δχν πιαηηέο γξακκέο ρξεζηκεχνπλ γηα λα  

ζεκεηψλνληαη νη κνλάδεο πνπ πξέπεη λα  

 

 

κεηαθεξζνχλ ζε κηα επφκελε θαηεγνξία ( 

«θξαηνχκελα»). 

Δίλαη ην πξψην πιηθφ καζεκαηηθψλ πνπ 

απαηηεί απφ ην παηδί αθεξεκέλνπο 

ρεηξηζκνχο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε πξνζζέζεσλ.    

 

Μηθξέο ξάβδνη αξηζκώλ 

4.5-5 εηψλ 

 

Τιηθφ παξφκνην κε ηηο ξάβδνπο ησλ 

αξηζκψλ, αιιά πνιχ κηθξφηεξσλ 

δηαζηάζεσλ θαη κε δχν ζεηξέο ξάβδσλ 

(θφθθηλσλ θαη κπιε). Με απηέο ηηο ξάβδνπο 

ηα παηδηά εμαζθνχληαη ζηελ πξφζζεζε θαη 

ζηελ αθαίξεζε.  

 

Πηλαθίδα κε ηαηλίεο αξηζκώλ 

5-6 εηψλ 

Γχν ζεηξέο 

ρξσκαηηζηψλ 

ισξίδσλ 

(θφθθηλεο θαη 

κπιε) θαη κηα 

πηλαθίδα κε 

εγράξαθηεο 

ππνδηαηξέζεηο 

κνλάδσλ (Γέθα ζηήιεο θαη δέθα ζεηξέο) . 

Σα παηδηά ηνπνζεηνχλ ηηο ισξίδεο ζηνπο 

πίλαθεο γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα άζξνηζκα 

θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρνπλ ηηο απαληήζεηο 
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ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αξηζκνχο πνπ 

είλαη ηππσκέλνη ζην επάλσ κέξνο ηεο 

πηλαθίδαο. 

  

Πίλαθαο πξάμεσλ κνλνςήθησλ αξηζκώλ  

5-6 εηψλ 

 

Γηα ηελ απνζηήζηζε ησλ πξάμεσλ 

πξφζζεζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ 

κνλνςήθησλ αξηζκψλ.   

 

Πηλαθίδα γηα ηελ εθηέιεζε πξνζζέζεσλ 

κνλνςήθησλ αξηζκώλ 

5-6 εηψλ 

 

Πηλαθίδα γηα ηελ εθηέιεζε 

πνιιαπιαζηαζκώλ κνλνςήθησλ αξηζκώλ   

 

 

Πηλαθίδα γηα ηελ εθηέιεζε δηαηξέζεσλ 

κνλνςήθησλ αξηζκώλ   

5-6 εηψλ 

 

 

 Αξηζκεηήξην   

 

 

ράξεο θαη ζσιήλεο γηα ηελ εθηέιεζε 

πξάμεσλ κνλνςεθίσλ αξηζκώλ 

 

 

 

 

 

 

Κάξηεο εμηζώζεσλ 

4.5-5 εηψλ 

Κάξηεο κε 

αξηζκεηηθέο 

εμηζψζεηο, ην νπνίσλ 

ην απνηέιεζκα 

πξέπεη λα βξεη ην 

παηδί 
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Κύβνο δπλάκεσλ ηνπ 2 

3 εηψλ  

 

Έλαο κεγάινο θχβνο πνπ πεξηέρεη 7 μχιηλνπο 

θχβνπο θαη νξζνγψληα πξίζκαηα.  

ηφρνο, ε νπηηθή δηάθξηζε ζρεκάησλ θαη 

κεγεζψλ θαη ζε επφκελν ζηάδην ε 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο δχλακεο (2
1
, 2

2
, 2

3
 

…) 

 

Κύβνο δησλύκνπ 

 4 εηψλ 

 

Οθηψ μχιηλα ζηεξεά ζρήκαηα (θχβνη θαη 

πξίζκαηα), κε ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη νη 

καζεκαηηθέο ηαπηφηεηεο: 

 (a+b)
2 

= a
2
+2ab+b

2 

(a-b)
2 

= a
2
-2ab+b

2 

 (a-b)( a+b)
 
= a

2
-b

2 

ηφρνο, ε νπηηθή δηάθξηζε ζρήκαηνο, 

ρξψκαηνο θαη ε ζχλζεζε ηνπο θαη ζε 

επφκελν ζηάδην ε αηζζεηεξηαθή εηζαγσγή 

ζηηο εμηζψζεηο 

 

Κύβνο ηξησλύκνπ 

4.5 εηψλ 

 

 

Δίθνζη επηά μχιηλα 

ζηεξεά ζρήκαηα (3 θχβνη θαη 24 πξίζκαηα), 

κε ηα νπνία ζρεκαηίδεηαη ε καζεκαηηθή 

ηαπηφηεηα: 

 

 

(a+b)
3 

= a
 3
+2a

2
b+2ab

 2
+ b

3 

ηφρνο, ε νπηηθή δηάθξηζε ζρήκαηνο, 

ρξψκαηνο θαη ε ζχλζεζε ηνπο θαη ζε 

επφκελν ζηάδην ε αηζζεηεξηαθή εηζαγσγή 

ζηηο εμηζψζεηο 

 

Τιηθά Γεσγξαθίαο    

 

Σα πιηθά εθκάζεζεο ηεο γεσγξαθίαο 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1. Τιηθά θπζηθήο γεσγξαθίαο 
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Τιηθά θνηλσληθήο ή πνιηηηζηηθήο γεσγξαθίαο. 

 

Ζ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηε γεσγξαθία 

μεθηλάεη κε ηε κεγάιε εηθφλα (ην ζχκπαλ, ε 

πδξφγεηνο) θαη ηειηθά θαηαιήγεη ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο κηαο θνηλφηεηαο, ηνπ ζπηηηνχ, 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ αηφκνπ. Κχξηνο 

ζηφρνο ηεο Μνληεζζνξηαλήο γεσγξαθίαο 

είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά φηη νη 

άλζξσπνη είλαη έλα κηθξφ κέξνο ελφο  

γηγαληηαίνπ ζχκπαληνο θαη κέζα ζε απηφ ην 

ζχκπαλ, πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ κε πνιιά 

άιια είδε. 

 

Αλάγιπθε πδξόγεηνο ζθαίξα  

 

Οη ήπεηξνη είλαη 

αλάγιπθεο κε ζθιεξή πθή 

θίηξηλνπ ρξψκαηνο θαη νη 

σθεαλνί κε καιαθή πθή  

κπιε ρξψκαηνο. 

  

Υξσκαηηζηή πδξόγεηνο ζθαίξα  

 

 

 

 

 

 

Πιαίζηα Γεο θαη Νεξνύ  

 

Γέθα πιαζηηθνί δίζθνη (20 x 20 x 4 cm) 

πνπ πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο κνξθέο γεο 

θαη λεξνχ: 

Λίκλε - Νεζί 

Κφιπνο - Υεξζφλεζνο 

ηελφ – Ηζζκφο 

χζηεκα Ληκλψλ - Αξρηπέιαγνο 

Κφιπνο - Αθξσηήξη 

Πξνζηίζεηαη λεξφ ρξσκαηηζκέλν κε κπιε 

ρξψκα ηξνθίκσλ. 

 

Υάξηεο παδι 

 

Κάξηεο γεσγξαθίαο 
 

Δπηά θάθεινη (έλαο γηα θάζε ήπεηξν) πνπ ν 

θαζέλαο 

πεξηέρεη 10 

θάξηεο πνπ 

θαζεκία 

απεηθνλίδεη: 

- έλα 

εκβιεκαηη

θφ θηίξην,  

- κία 

ζρνιηθή 

ζθελή 

- έλα εκβιεκαηηθφ δψν 

- κηα ζθελή δξφκνπ 

- κηα εκβιεκαηηθή ζέα 

- κηα παξέιαζε 

- κηα παξαιία 

- κηα αγνξά  

- πσιεηέο ηξνθίκσλ 

- αλζξψπνπο πνπ ςαξεχνπλ 
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ηελ πίζσ φςε θάζε θάξηαο απεηθνλίδεηαη 

ε ήπεηξνο κε ηα ίδηα ρξψκαηα πνπ 

απεηθνλίδεηαη θαη ζηε ρξσκαηηζηή πδξφγεην 

ζθαίξα. 

ηφρνο λα πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ γηα πεξηνρέο θαη θνηλσλίεο 

αλζξψπσλ ηνπ πιαλήηε. 
 
 
 

Παδιο θπηώλ θαη δώσλ 
 

 

 

 

Κάξηεο δώσλ ησλ επείξσλ 

Ξχιηλα πάδι θπηψλ θαη δψσλ κε ιαβέο. 

 

 

 

Κάξηεο βνηαληθήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάξηεο κε εηθφλεο, νλφκαηα θαη ζπλνπηηθέο 

πεξηγξαθέο θπηψλ θαη δέλδξσλ 
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Τιηθά Φπζηθήο 

 

Αληηθείκελα πνπ επηπιένπλ ή βπζίδνληαη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη εηθφλεο ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ θαηάινγν ηεο εηαηξείαο 

 
https://www.montessorimaterials.com/ 

θαη δεκνζηεχνληαη εδψ κε ηελ άδεηα ηεο. 

 

https://www.montessorimaterials.com/
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Ση θάλεη απνηειεζκαηηθά ηα ρεηξαπηηθά πιηθά
1
 ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθώλ; 

Μαζήκαηα από ηε Γλσζηαθή Δπηζηήκε
2
 θαη ηε Μνληεζζνξηαλή 

Δθπαίδεπζε 
 

Elida V. Laski, Jamilah R. Jor’dan, Carolyn Daoust & Angela K. Murray 

  

Αλ κπείηε ζε νπνηαδήπνηε ηάμε λεπηαγσγείνπ ή ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη βέβαην φηη ζα 

δείηε ρεηξαπηηθά πιηθά γηα ηε κάζεζε καζεκαηηθψλ. Σα δηδαθηηθά απηά πιηθά (π.ρ. θχβνη, 

πιαθάθηα) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίδεημε κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο ή γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο εθηέιεζεο κηαο καζεκαηηθήο πξάμεο. Έρνπλ βαζηθφο ππιψλαο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ Ακεξηθή θαζψο θαη δηεζλψο (π.ρ. Correa, Perry, Sims, 

Miller, & Fang, 2008; Puchner, Taylor, O'Donnell, & Fick, 2008). ε κηα έξεπλα ζε δχν 

ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ησλ ΖΠΑ, δηαπηζηψζεθε φηη ν ηππηθφο δάζθαινο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ρξεζηκνπνηεί ρεηξαπηηθά πιηθά ζρεδφλ θάζε κέξα (Uribe-Flórez & Wilkins, 2010). 

Χζηφζν, νη δηαπηζηψζεηο ησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο κε 

ηε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ είλαη αληηθαηηθέο: Οξηζκέλεο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε 

ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ πξνάγεη ηε κάζεζε, ελψ άιιεο βξίζθνπλ φηη ηελ εκπνδίδνπλ. 

Μηα ζρεηηθά πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε 55 εξεπλψλ πνπ ζπλέθξηλαλ ηε δηδαζθαιία κε ή ρσξίο 

ηε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ δηαπηζηψλεη φηη ηα δηδαθηηθά απηά πιηθά κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε, αιιά κφλν θάησ ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (Carbonneau, 

Marley, & Selig, 2013).  

Γηα παξάδεηγκα, νη δηαθνξέο ζηελ ζπκβνιή ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε κάζεζε ζπλδένληαη 

κε ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Σα ρεηξαπηηθά πιηθά ππνζηήξηδαλ πεξηζζφηεξν ηε 

κάζεζε ησλ θιαζκάησλ θαη ιηγφηεξν ηε κάζεζε αξηζκψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

απηήο έδεημαλ επίζεο φηη ε δηδαζθαιία κε ρεηξαπηηθά πιηθά ήηαλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή 

γηα παηδηά ειηθίαο κεηαμχ 3 θαη 6 εηψλ, κε πνιχ κηθξέο θαη κεξηθέο θνξέο κε αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο. Απηά ηα επξήκαηα ππνδειψλνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ρεηξαπηηθψλ 

πιηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ζαθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ 

ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ, ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία. 

Πηζηεχνπκε φηη ε απάληεζε είλαη λαη - εάλ ιεθζνχλ πξνζεθηηθά ππφςε  νη δηαπηζηψζεηο ησλ 

ζπλαθψλ εξεπλψλ γηα ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ε ρξήζε ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ είλαη 

πηζαλφ λα πξνάγνπλ, αληί λα εκπνδίδνπλ, ηε κάζεζε.  

Ζ έξεπλα ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο, εηδηθφηεξα, έρεη πξνζθέξεη ζεκαληηθέο γλψζεηο νη νπνίεο 

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ρξήζηκνο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ, έηζη 

ψζηε φια ηα κηθξά παηδηά λα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο καζεκαηηθέο γλψζεηο 

γηα ηελ επηηπρεκέλε ζρνιηθή ηνπο θνίηεζε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα πξφηππα ηνπ Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ Γαζθάισλ Μαζεκαηηθψλ (NCTM) θαη ζηα πξφηππα Common Core (Laski, 
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Reeves, Ganley, & Mitchell, 2013; NCTM, 2006; National Governors Association Center for 

Best Practices, Council of Chief State School Officers, 2010; Newcombe et al., 2009; Siegler, 

2003).  

ε απηφ ην άξζξν, ζπδεηάκε ηα επξήκαηα ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία 

θαη ηα ζπλνςίδνπκε ζε ηέζζεξηο αξρέο, νη νπνίεο κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε κάζεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 

Γηα λα δείμνπκε πψο ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία κπνξεί λα 

αληηθαηνπηξίδεη απηέο ηηο αξρέο, εθζέηνπκε παξαδείγκαηα απφ ηε Μνληεζζνξηαλή 

δηδαζθαιία.  

Ζ Μαξία Μνληεζζφξη (Montessori & Simmonds, 1917) ήηαλ κεηαμχ ησλ πξψησλ 

παηδαγσγψλ πνπ αλέπηπμαλ πιηθά εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηελ παξνπζίαζε ελλνηψλ ησλ 

καζεκαηηθψλ. Αλέπηπμε έλα πιήζνο πιηθψλ ζρεδηαζκέλσλ γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο, φπσο ε αμία ζέζεο ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο  

(Lillard, 2005). Σα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ Μνληεζζνξηαλά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία ηνπο επηδεηθλχνπλ πςειά επίπεδα επηηπρίαο ζηα καζεκαηηθά. ε 

κηα έξεπλα, παηδηά πνπ επηιέρζεθαλ ηπραία γηα λα παξαθνινπζήζνπλ έλα πξφγξακκα 

Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο ζεκείσζαλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζε έλα ηππνπνηεκέλν ηεζη 

καζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δελ είραλ επηιεγεί θαη παξαθνινχζεζαλ έλα κε 

Μνληεζζνξηαλφ πξφγξακκα (Lillard & Else-Quest, 2006). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πιήξεο ηήξεζε ηεο Μνληεζζνξηαλήο πξνζέγγηζεο θαίλεηαη λα 

πξνάγεη ηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ: Παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ 

Μνληεζζνξηαλά πξνγξάκκαηα πςειήο πηζηφηεηαο ζηηο Μνληεζζνξηαλέο αξρέο είλαη πην 

πηζαλφ λα έρνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζε ηππηθέο εμεηάζεηο καζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε 

παηδηά ηα νπνία παξαθνινπζνχλ ή Μνληεζζνξηαλά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ρακειφηεξεο 

πηζηφηεηαο ζηηο Μνληεζζνξηαλέο αξρέο ή παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα πξψηκεο παηδηθήο 

ειηθίαο (Lillard, 2012). Σα νθέιε ηεο Μνληεζζνξηαλήο πξνζέγγηζεο ζηελ εθκάζεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία κπνξεί, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, λα νθείινληαη 

ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ. 

 

Σέζζεξηο αξρέο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ρεηξαπηηθώλ 

πιηθώλ 

Ζ επξεία ρξήζε ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ηδέα φηη ηα κηθξά παηδηά 

ζθέθηνληαη ζπγθεθξηκέλα πξηλ ην θάλνπλ αθεξεκέλα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε, 

σζηφζν, φηη παξφιν πνπ ηα ρεηξαπηηθά πιηθά είλαη ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, ε θαηαλφεζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ππνζηαζηνπνηνχλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο απαηηεί αθεξεκέλε 

ζθέςε - έλα ρεηξαπηηθφ πιηθφ είλαη απιψο κηα πιηθή αλαπαξάζηαζε κηαο έλλνηαο, φρη ε ίδηα 

ε έλλνηα θαζαπηή. 

Έηζη, ε γλσζηαθή έξεπλα γηα ηε ζπκβνιηθή ζθέςε ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ζχκβνια κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζε κηα δηδαθηηθή πξαθηηθή θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ. 
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Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, πξνέθπςαλ ηέζζεξηο γεληθέο αξρέο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ελλνηψλ : (α) 

ρξήζε ελφο ρεηξαπηηθνχ πιηθνχ κε ζπλέπεηα, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. (β) μεθίλεκα κε 

πιηθά ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ κε μεθάζαξν ηξφπν ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ρξήζε πιηθψλ κε πην αθεξεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο. (γ) Απνθπγή 

ρξήζεο δηδαθηηθψλ πιηθψλ ηα νπνία κνηάδνπλ κε θαζεκεξηλά αληηθείκελα ή έρνπλ άζρεηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ  θαη (δ) παξνρή ζαθψλ εμεγήζεσλ 

ζηα παηδηά γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ.  

ηε ζπλέρεηα εθζέηνπκε εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ θάζε κηα απφ ηηο 

παξαπάλσ αξρέο θαη παξαδείγκαηα γηα ην πψο ε Μνληεζζνξηαλή δηδαζθαιία απνηειεί έλα 

κνληέιν απηψλ ησλ αξρψλ. 

 

(α) Φξήζε ηνπ ρεηξαπηηθνύ πιηθνύ κε ζπλέπεηα, γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα 

Τη αλαθέξεη ε έξεπλα 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά ηα ρεηξαπηηθά πιηθά, ηα παηδηά, ηδηαίηεξα ηα κηθξά παηδηά, 

ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα θάλνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ θαη ησλ 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. Πξηλ απφ πεξηζζφηεξεο απφ δχν δεθαεηίεο, ν Sowell 

(1989) δηεμήγαγε κηα απφ ηηο πξψηεο κεηα-αλαιχζεηο κειεηψλ πνπ ζπλέθξηλαλ ηε δηδαζθαιία κε 

ρεηξαπηηθά πιηθά θαη  ρσξίο απηά. 

Σν θχξην ζπκπέξαζκα ηνπ ήηαλ φηη ην φθεινο ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ εμαξηάηαη απφ ην πφζν 

ρξφλν εθηίζεληαη ηα παηδηά ζε απηά: Ζ ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία γηα έλα 

ζρνιηθφ έηνο είρε ζρεηηθά κέηξηα απνηειέζκαηα, ελψ γηα κηθξφηεξε ρξνληθή πεξίνδν ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο ήηαλ ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο δηδαζθαιίαο ρσξίο ρεηξαπηηθά 

πιηθά. 

Ζ πξφζθαηε έξεπλα απφ ηε γλσζηηθή επηζηήκε καο βνεζά ζηελ εμήγεζε απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Σα κηθξά παηδηά δελ εξκελεχνπλ εχθνια ηε ζεκαζία ησλ ζπκβφισλ ψζηε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (DeLoache, 2004). Γηα παξάδεηγκα, ηα 

παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ κνληέινπ ελφο 

δσκαηίνπ θαη ελφο δσκαηίνπ θαλνληθνχ κεγέζνπο ψζηε λα εληνπίζνπλ έλα θξπκκέλν παηρλίδη 

ρσξίο λα ξεηή θαζνδήγεζε απφ έλαλ εξεπλεηή (DeLoache, Peralta de Mendoza, & Anderson, 

1999). 

Σα παηδηά κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ θαιχηεξα ηε ζρέζε κεηαμχ ελφο ζπκβφινπ θαη ηεο 

αλαθνξάο ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία ηνπο, αιιά αθφκε θαη ηα κεγαιχηεξα παηδηά 

ρξεηάδνληαη ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ζηε ρξήζε ελφο ζπκβφινπ κέρξη λα είλαη ζε ζέζε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε έλα πεξίπινθν ζπιινγηζκφ ηνπο (Liben & Myers, 2007). Σα παηδηά 

βειηηψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ δχν ελλνηνινγηθψλ 

δνκψλ (ή ζηελ πεξίπησζε καο, κηαο έλλνηαο θαη ελφο ρεηξαπηηθνχ πιηθνπ) φηαλ έρνπλ 

πνιιαπιέο επθαηξίεο λα ηηο ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο(Gick & Holyoak, 1983; Son, Smith, & 

Goldstone, 2011). 
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Οη ζεσξίεο ηεο θπζηθά θαηαλεκεκέλεο κάζεζεο
3
 πξνηείλνπλ φηη ε ρξήζε ησλ ίδησλ ή 

παξφκνησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ γηα ηελ επαλεηιεκκέλε επίιπζε πξνβιεκάησλ νδεγεί ζε κηα 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ πιηθνχ θαη ηεο αθεξεκέλεο έλλνηαο, 

επεηδή επηηξέπεη ηελ παξάιιειε θαηαλφεζεο ηνπο (Martin, 2009). Με άιια ιφγηα, ε ρξήζε 

ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζεο κηαο έλλνηαο ησλ καζεκαηηθψλ, ε νπνία  κε 

ηε ζεηξά ηεο πξνσζεί κηα βαζχηεξε γλψζε γηα ην πψο ζρεηίδεηαη ην πιηθφ κε ηελ έλλνηα, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη νχησ θαζεμήο. Απηφο ν 

επαλαιακβαλφκελνο κάζεζεο, σζηφζν, ζεσξείηαη φηη είλαη δπλαηφο κφλν φηαλ ππάξρεη κηα 

ζπλεπήο θαη παξαηεηακέλε ρξήζε ησλ ίδησλ ή παξφκνησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ (Martin, 

2009). 

 

Η Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε  

Ζ Μνληεζζνξηαλή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηε καθξφρξνλε ρξήζε ησλ ίδησλ ή παξφκνησλ 

ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ηφζν κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο φζν θαη κέζα απφ ηνλ εηδηθφ ζρεδηαζκφ 

ηνπο. Παξαδνζηαθά, θάζε επίπεδν Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη κηα κηθηή ειηθηαθή 

νκάδα θαη, επνκέλσο, κηα ηάμε πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο πεξηιακβάλεη παηδηά ειηθίαο 3 έσο 6 

εηψλ. Απηφ ην πιαίζην ησλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη ε ζπλέρεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ αλάκεζα ζηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο λεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

πξνζθέξεη ζηα παηδηά πιήζνο επθαηξηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηα Μνληεζζνξηαλά εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη λα αλαπηχμνπλ βαζκηαία κηα 

εθιεπηπζκέλε γλψζε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεγάιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ (Lillard, 2005).  

Δπηπιένλ, ηα ίδηα εθπαηδεπηηθά πιηθά πνπ εηζάγνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιε ηελ 

πξψηκε παηδηθή ειηθία, ή κηθξέο παξαιιαγέο ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζηηο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζθνιείνπ γηα λα εμεγήζνπλ πην καζεκαηηθέο πξνρσξεκέλεο έλλνηεο. 

Έλα δεχηεξν, νπζηαζηηθφ, ζηνηρείν ηεο Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν επηηξέπεη ζηα 

παηδηά λα έρνπλ εθηεηακέλν ρξφλν αζρνιίαο κε ηα ρεηξαπηηθά πιηθά είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί έλα 

πεξηνξηζκέλν, αιιά βαζηθφ, ζχλνιν καζεκαηηθψλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ γηα λα αλαπαξαζηήζεη 

αξηζκεηηθέο έλλνηεο θαη πξάμεηο αξηζκψλ. 

Έλα παξάδεηγκα δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη νη ρξπζέο ράληξεο (βι. Δηθφλα 1), ζην νπνίν ην 

δεθαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο αλαπαξίζηαηαη ρξεζηκνπνηψληαο παλνκνηφηππεο ράληξεο κε 

ρξπζαθί ρξψκα γηα λα δειψζεη κνλάδεο, νη νπνίεο ζπλαξκνινγνχληαη ζε ξάβδνπο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ 10 ράληξεο γηα λα παξαζηαζνχλ νη δεθάδεο, ζε ηεηξάγσλα πνπ ζπλδένπλ 10 

επί 10 ράληξεο γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα εθαηνληάδα ρξπζψλ ραληξψλ θαη έλαλ θχβν κε 1.000 

αιιεινζπλδεκέλεο  ράληξεο γηα λα παξαζηαζεί κηα ρηιηάδα. 

 
Δηθφλα 1. Οη ρξπζέο  ράληξεο  ηεο  Μνληεζζφξ η  γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ (απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά: 

κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο). Πεγή: Nienhuis Montessori USA, ν κεγαιχηεξνο πηζηνπνηεκέλνο θαηαζθεπαζηήο 

Μνληεζζνξηαλψλ πιηθψλ 
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πσο απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, νη ρξπζέο ράληξεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο 

ζην λεπηαγσγείν μεθηλψληαο κε ηελ εηζαγσγή ζηελ πνζφηεηα θαη ζηνπο αξηζκνχο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

σο βάζε γηα ηελ εμήγεζε ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ θαη 

αξγφηεξα λα εηζάγνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο. 

 

 

Σέινο, ε Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε παξέρεη ζηα παηδηά πνιιαπιέο επθαηξίεο λα θάλνπλ 

ζπλδέζεηο κεηαμχ κηαο θπζηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ηεο ππνθείκελεο καζεκαηηθήο έλλνηαο 

κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ηεο ίδηαο θπζηθήο αλαπαξάζηαζεο ζε πνιιαπιά πιηθά (Lillard, 

2005). 

Απηφ ην γεγνλφο πηζηνπνηείηαη απφ ηελ ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

δηάθνξα Μνληεζζνξηαλά δηδαθηηθά πιηθά καζεκαηηθψλ γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε ηεο αμίαο 

ζέζεο ελφο αξηζκεηηθνχ ςεθίνπ- γηα παξάδεηγκα ζε αξηζκεηηθέο θάξηεο, πνπ είλαη πξάζηλεο 

γηα κνλάδεο, κπιε γηα ηηο δεθάδεο,  θφθθηλεο γηα ηηο εθαηνληάδεο.  

ε κηα πεξίπησζε, απηή ε ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα αξηζκνχο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο κέζα ζε πνιπςήθηνπο 

αξηζκνχο — γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί ζα ζπλδχαδε κηα κπιε θάξηα κε ηνλ αξηζκφ 20 θαη κηα 

πξάζηλε κε ηνλ αξηζκφ 6 γηα λα θηηάμεη ηνλ αξηζκφ 26 θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ αληηζηνηρίζεη 

ζε έλα ζχλνιν δχν ξάβδσλ ησλ 10 ρξπζψλ ραληξψλ θαη έμη ραληξψλ κνλάδσλ. ε κηα άιιε 

πεξίπησζε, ηα κηθξά πιαθίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απαξίζκεζε θαη αξηζκεηηθέο 

πξάμεηο αθνινπζνχλ επίζεο ηνλ ίδην ρξσκαηηθφ ζπλδπαζκφ: πξάζηλα πιαθίδηα γηα ηηο 

κνλάδεο, κπιε γηα ηηο δεθάδεο θαη θφθθηλα γηα ηηο εθαηνληάδεο. 

ε έλα άιιν πιηθφ, έλα είδνο άβαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

κεγαιχηεξσλ αξηζκψλ θαη αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, ππάξρεη κηα ζεηξά απφ πξάζηλεο ράληξεο 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κνλάδεο, κηα ζεηξά απφ κπιε ράληξεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δεθάδεο 

θαη κηα ζεηξά απφ θφθθηλεο ράληξεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ εθαηνληάδεο.  

Δπηπιένλ, θαζψο ηα παηδηά πξνρσξνχλ ζε εξγαζίεο κε κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο, ν ίδηνο 

ζπλδπαζκφο ρξσκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηελ αλαδξνκηθφηεηα ηνπ 

αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο - γηα παξάδεηγκα, ην πξάζηλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

Ζιηθία παηδηψλ 

 

 

ρξπζέο  

ράληξεο  

3-4 εηψλ 5-6 εηψλ 7-8 εηψλ 9-10+ εηψλ 

 Δηζαγσγή ζην 

δεθαδηθφ ζχζηεκα 

αξίζκεζεο 

 Γηεξεχλεζε 

δηαθφξσλ κεγεζψλ 

 πζρέηηζε κεγεζψλ 

κε ηηο αξζκεηηθέο 

θάξηεο 1-9.999 

 Πξάμεηο (+/-) κε 

αξηζκνχο απφ 1-

9.999 

 Πξάμεηο (ρ/:) κε 

αξηζκνχο απφ 1-9.999 

 Γηαίξεζε 

 Πξνβιήκαηα 

γισζζηθά 

δηαηππσκέλα 

 Δπηκεξηζηηθή ηδηφηεηα 

 Γηαηξεηφηεηα 

 Γηψλπκν 

 Σεηξαγσληθή ξίδα 

αξηζκψλ 

κηθξφηεξσλ ηνπ 

9.000 
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αλαπαξαζηήζεη κνλαδηαίεο ελφηεηεο ησλ 1.000, ην κπιε ησλ 10.000 θαη ην θφθθηλν γηα ηηο 

100.000. 

 

(β) Ξεθίλεκα κε πιηθά ηα νπνία αλαπαξηζηνύλ κε μεθάζαξν ηξόπν ηηο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ρξήζε πιηθώλ κε πην αθεξεκέλεο 

αλαπαξαζηάζεηο 

 

Τη αλαθέξεη ε έξεπλα 

ζν κεγαιχηεξε είλαη ε θπζηθή νκνηφηεηα κεηαμχ ελφο δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο έλλνηαο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη, ηφζν είλαη πην πηζαλφ λα θαηαλνήζνπ ηα παηδηά ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Ζ έξεπλα 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπκβνιηθνχ θαη ηνπ αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ ησλ παηδηψλ ππνζηεξίδεη 

απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ (Chen, 1996; DeLoache, Kolstad, & Anderson, 1991; Gentner & Markman, 

1997; Goswami, 1996). 

Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κπνξνχλ λα βξνπλ έλα θξπκκέλν παηρλίδη ζε 

έλα θαλνληθφ δσκάηην φηαλ έρνπλ δεη ηε ζέζε ηνπ ζε έλα κνληέιν ηνπ δσκαηίνπ ππφ θιίκαθα 

κε παλνκνηφηππα έπηπια παξά φηαλ έρνπλ δεί ηε ζέζε ηνπ ζε έλα ίδην κνληέιν αιιά κε 

δηαθνξεηηθά έπηπια. (DeLoache et al., 1991). 

Ζ δηαπίζησζε απηή ππνζηεξίδεηαη, επίζεο, απφ έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην πψο ππνζηεξίδνπλ ηε 

κάζεζε ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα (Laski & Siegler, 2014; Siegler & Ramani, 2009). Έλα 

επηηξαπέδην παηρλίδη κε ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 10 δηαηεηαγκέλνπο ζε ηεηξάγσλα ζε 

κηα γξακκή νδεγεί επθνιφηεξα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ κεγέζνπο 

ησλ αξηζκψλ (ε δηάηαμε απηή είλαη γλσζηή σο αξηζκνγξακκή) ζε ζρέζε κε κηα θπθιηθή 

δηάηαμε ησλ ίδησλ αξηζκψλ (Siegler & Ramani, 2009).  

Πηζηεχεηαη φηη ε γξακκηθή δηάηαμε ησλ αξηζκψλ θαζηζηά εκθαλέο ην απμαλφκελν κέγεζνο 

ηνπο. 

Αλ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ είλαη αξρηθά 

ζεκαληηθέο ζην λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα θάλνπλ ηελ αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ πιηθψλ θαη 

ησλ ελλνηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, ε έξεπλα έρεη δηαπηζηψζεη φηη ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη 

ζηαδηαθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα πξνρσξεί ζηε ρξήζε πην αθεξεκέλσλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. 

Απηή ε ηδέα έρεη απνθιεζεί «απάιεηςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ» ζηα δηδαθηηθά πιηθά (Fyfe, 

McNeil, Son, & Goldstone, 2014). 

Μηα κεηα-αλάιπζε ησλ εξεπλψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ πνπ 

δηελέξγεζαλ νη Carbonneau θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2013) δηαπίζησζε φηη ηα ρεηξαπηηθά 

πιηθά είλαη πην απνηειεζκαηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επαλαιακβαλφκελε 

αλαπαξάζηαζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ παξά φηαλ επηρεηξείηαη κε ηε βνήζεηα ηνπο ε 

κεηαθνξά γλψζεο απφ γλσζηνχο ζε λένπο ηχπνπο πξνβιεκάησλ. 

Πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε ζπζηεκαηηθή απάιεηςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηα δηδαθηηθά 

πιηθά κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα κεηαθέξνπλ ηε γλψζε πνπ 

απνθηήζεθε κε ηε βνήζεηα ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζε λέα, άγλσζηα πξνβιήκαηα (Fyfe et al., 

2014). Γηα παξάδεηγκα, παηδηά πνπ κάζαηλαλ ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα ηεο πξφζζεζεο κε 
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ηε βνήζεηα ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ (π.ρ. 3 + 4 = 4+3) κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ ηε γλψζε ηνπο 

ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ κε θπζηθά αληηθείκελα (δειαδή ηνπνζεηψληαο αξθνπδάθηα ζε έλα 

δπγφ ηζνξξνπία) ζε θχιια εξγαζίαο (πνπ απεηθφληδαλ έλα δπγφ ηζνξξνπίαο) ή ζε 

ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο εμηζψζεηο, ζε αληίζεζε κε παηδηά δηδάζθνληαλ ηελ αληηκεηαζεηηθή 

ηδηφηεηα κε ηελ αληίζηξνθε ζεηξά, δειαδή είηε αξρίδνληαο κφλν κε ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα ή κε ζπκβνιηθέο εμηζψζεηο (Fyfe & McNeil, 2009). 

 

Η Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε.  

Σα Μνληεζζνξηαλά δηδαθηηθά πιηθά θαη νη θαλφλεο ρξήζεο ηνπο γηα ηα παηδηά ηεο πξψηκεο 

παηδηθήο ειηθίαο (ειηθίεο 3-6 εηψλ) απνηεινχλ παξάδεηγκα ηεο εμέιημεο απφ ζπγθεθξηκέλα πιηθά 

κε πςειφ βαζκφ δηαθάλεηαο ησλ ελλνηψλ πνπ ππνζηαζηνπνηνχλ ζε πην αθεξεκέλα πιηθά κε 

ιηγφηεξε δηαθάλεηα Γείηε, γηα παξάδεηγκα, ηα δηδαθηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ αξηζκψλ απφ ηα παηδηά: θιηκαθψλνληαη απφ 

πιηθά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζχλζεζε ησλ αξηζκψλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδπαζκνχο 

κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ κέρξη πιαθίδηα κε κφλν κε ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ, ηα νπνία 

ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πνιπςήθηνπο αξηζκνχο (βι. Δηθφλα 2). 

 

 
Δηθφλα 2. Ζ ζηαδηαθή απάιεηςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηε Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε: Σα πιηθά 

θιηκαθψλνληαη (α)  αλη ηζην ίρ ηζε κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ ζε αξηζκνχο (β) μχιηλα πιαθίδηα  κε θχθινπο 

πνπ αλαπαξηζηνχλ η ηο  κνλάδεο ελφο αξηζκνχ (γ) μχιηλα πνχιηα κε ηνλ αξηζκφ λα δειψλεηαη κφλν κε 

αξηζκεηηθά ςεθία .  Source. Photograph courtesy of Nienhuis Montessori USA. 

 

 

Αξρηθά, ην κέγεζνο ησλ αξηζκψλ αλαπαξίζηαηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο «ρξπζέο ράληξεο» (πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο) —κηα ζπιινγή κεκνλσκέλσλ ραληξψλ ή νκάδσλ 

κεκνλσκέλσλ ραληξψλ νξγαλσκέλσλ σο ξάβδσλ-δεθάδσλ, σο ηεηξάγσλα-εθαηνληάδσλ ή σο 

θχβσλ-ρηιηάδσλ. Σν πιήζνο ησλ ραληξψλ πνπ εθθξάδεη θάζε κέγεζνο (π.ρ. ξάβδσλ-δεθάδσλ 

έλαληη  ηεηξαγψλσλ-εθαηνληάδσλ) αληαλαθιά άκεζα ην κέγεζνο θάζε αξηζκνχ. Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη αξηζκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμειίζζνληαη ζηελ απμεκέλε ρξήζε ησλ 

μχιηλσλ πιαθηδίσλ ζηα νπνία νη κνλάδεο επηζεκαίλνληαη κφλν κε θχθινπο γηα λα 

ππνδειψλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζπιινγέο ραληξψλ. Σν ηειεπηαίν βήκα ηεο πξνφδνπ είλαη ε 

ρξήζε αξηζκεηηθψλ θαξηψλ ίδηνπ κεγέζνπο κε ζήκαλζε 1, 10, 100 ή 1000, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξάζηαζε αξηζκψλ, ρσξίο θακία άιιε θπζηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ. Έηζη, ε ζεηξά κε ηελ νπνία εηζάγνληαη ηα Μνληεζζνξηαλά 

δηδαθηηθά πιηθά ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ είλαη δνκεκέλε, ψζηε λα σζεί ηα παηδηά κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε φιν θαη πην αθεξεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ. 
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(γ) Απνθπγή ρξήζεο δηδαθηηθώλ πιηθώλ ηα νπνία κνηάδνπλ κε θαζεκεξηλά αληηθείκελα ή 

έρνπλ άζρεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνζπνύλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ   

 

Τη αλαθέξεη ε έξεπλα 

Οη πξψηνη ππνζηεξηθηέο ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ππέζεηαλ φηη ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα πνπ 

κνηάδνπλ κε θαζεκεξηλά αληηθείκελα (π.ρ. απαξίζκεζε κε αξθνπδάθηα) βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο πξαθηηθέο, θαζεκεξηλέο, ηνπο γλψζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ 

(Burns, 1996). 

Πξφζθαηεο έξεπλεο, φκσο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξεζηκνπνίεζε πξαγκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ σο δηδαθηηθψλ πιηθψλ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα εκπνδίδνπλ ηε κάζεζε. 

Πξάγκαηη, κπνξεί ε πιεζψξα ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ ζηηο ηάμεηο ηνπ λεπηαγσγείνπ λα εμεγεί ην 

εχξεκα ησλ Carbonneau θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2013) φηη ε δηδαζθαιία κε ρεηξαπηηθά πιηθά 

ήηαλ ειάρηζηα απνηειεζκαηηθή ζε παηδηά ειηθίαο κεηαμχ 3 θαη 6 εηψλ, κε πνιχ κηθξέο θαη κεξηθέο 

θνξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Γεληθφηεξα, κπνξεί λα είλαη ε ηάζε ησλ δαζθάισλ λα επηηξέπνπλ 

ζηνπο καζεηέο λα «παίδνπλ» κε ηα δηδαθηηθά πιηθά ησλ καζεκαηηθψλ (Moyer, 2001) λα 

ππνλνκεχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. 

Οη πξφζθαηεο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη νη ρεηξαπηηθά δηδαθηηθά πιηθά πνπ είλαη φζν ην δπλαηφλ 

πην απιά (π.ρ. θχβνη ίδηνπ ρξψκαηνο), ρσξίο άζρεηα αληηιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή αλαθνξέο ζε 

αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαίλεηαη λα πξνσζνχλ θαιχηεξα ηε κάζεζε. Γηα 

παξάδεηγκα, νη McNeil, Uttal, Jarvin θαη Sternberg (2009) δηαπίζησζαλ, φηη ηα παηδηά πνπ έιπζαλ 

ιεθηηθά δηαηππσκέλα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ρξήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο πξαγκαηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο κε δνιάξηα θαη λνκίζκαηα έθαλαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ιαζψλ απφ εθείλα ηα παηδηά 

πνπ έιπζαλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ρξήκαηνο, φπσο 

ιεπθά θνκκάηηα ραξηηνχ κε γξακκέλνπο πάλσ ηνπο κφλν ηνπο αξηζκνχο, ρσξίο ηηο άιιεο εηθφλεο 

ησλ πξαγκαηηθψλ ραξηνλνκηζκάησλ. 

 Ζ έξεπλεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ζπκβνιηθψλ ζπιινγηζκψλ ησλ κηθξψλ παηδηψλ, πνπ 

δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο δηπιήο αλαπαξάζηαζεο
5
, παξέρνπλ κηα εμήγεζε γηα 

ην γεγνλφο φηη ηα δηδαθηηθά πιηθά ρσξίο άζρεηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη πην απνηειεζκαηηθά 

ζηε κάζεζε (βι. McNeil & Uttal, 2009, Uttal, O'Doherty, Newland, Hand , & DeLoache, 

2009). 

Απφ ηε ζθνπηά ηεο ζεσξίαο ηεο δηπιήο αλαπαξάζηαζεο, ηα ρεηξαπηηθά πιηθά κπνξνχλ λα 

ηδσζνχλ κε δχν δηαθνξεηηθέο νπηηθέο: (α) σο αληηθείκελα απφ κφλα ηνπο θαη (β) σο ζχκβνια 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. ηαλ ην ίδην ην ρεηξαπηηθφ πιηθφ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ σο παηρλίδη 

(π.ρ. παίδνληαο κηα ηζηνξία κε ην αξθνπδάθη ή πξνζπνηείηαη φηη ηξψεη πιαζηηθά θξνχηα) ή 

πξνθαιεί ηδέεο άζρεηεο κε ηα καζεκαηηθά (π.ρ. παηρλίδη κε ινχηξηλα δσάθηα), απνζπά ηελ 

πξνζνρή ηνπ παηδηνχ θαη ην απνηξέπεη απφ ηε δεκηνπξγία ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ θαη ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο πνπ ην πιηθφ απηφ πξννξίδεηαη λα αλαπαξαζηήζεη. 

Χζηφζν, φηαλ ην ρεηξαπηηθφ πιηθφ είλαη απιφ - απνγπκλσκέλν απφ άζρεηα αληηιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο - ηφηε βνεζά ηα παηδηά λα θαηεπζχλνπλ φιε ηελ πξνζνρή ηνπο 

θαη λα ζθεθηνχλ ηε ζρέζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κε ηελ έλλνηα ησλ καζεκαηηθψλ πνπ 

αλαπαξηζηά. 
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Η Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε  

Σα Μνληεζζνξηαλά δηδαθηηθά πιηθά καζεκαηηθψλ είλαη βαζηθέο αλαπαξαζηάζεηο καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ πνπ δελ κνηάδνπλ κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη δελ έρνπλ άζρεηα αληηιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ηα πιηθά πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ (θαη απεηθνλίδνληαη ζηα 

ρήκαηα 1 θαη 2) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ θαη δξαζηεξηφηεηεο 

απαξίζκεζεο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε θαζεκεξηλά αληηθείκελα. 

Οη ρξπζαθηέο ράληξεο έρνπλ φιεο ην ίδην ρξψκα θαη νη κφλεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο είλαη ε 

πνζφηεηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ (π.ρ. ξάβδνη-δεθάδεο έλαληη πιαθηδίσλ-εθαηνληάδσλ). Έλα 

άιιν παξάδεηγκα είλαη έλα ζχλνιν 10 μχιηλσλ ξάβδσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 3 πνπ 

θπκαίλνληαη ζε κήθνο απφ 1 έσο 10 ηκήκαηα (θάζε ηκήκα έρεη κήθνο 10 cm) ηα νπνία έρνπλ 

ελαιιάμ θφθθηλν θαη κπιε ρξψκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηδάμνπλ ην κέγεζνο θαη ηε 

ζεηξά ησλ αξηζκψλ κεηαμχ απφ 1 έσο θαη 10.  Οη ξάβδνη απηνί ππνδεηθλχνπλ ην πιήζνο ησλ 

κνλάδσλ πνπ ζπλζέηνπλ θάζε αξηζκφ (δειαδή, ηνλ αξηζκφ ησλ κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ζε 

κηα δεδνκέλε ξάβδν), ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ελφο αξηζκνχ (δειαδή ην κήθνο κηαο ξάβδνπ) θαη 

ην ζρεηηθφ κέγεζνο ηνπ αξηζκνχο (δειαδή, ε ξάβδνο «δχν» έρεη ιηγφηεξεο κνλάδεο θαη είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηε ξάβδν «νθηψ»). 

Δηθόλα 3. Οη ξάβδνη  ηεο Μνληεζζφξη,  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γ ηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

αξηζκψλ ,  Source. Photograph courtesy of Nienhuis Montessori USA. 

 

Οπφηε, φηαλ ηα παηδηά δηαηάζζνπλ ηηο ξάβδνπο ζε ζεηξά, βιέπνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

αλαπαξάζηαζε ηνπ θαλφλα ηεο δηαδνρήο ησλ αξηζκψλ  — θάζε επφκελνο αξηζκφο είλαη 

αθξηβψο κία κνλάδα κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνεγνχκελν αξηζκφ.  

Δπεηδή νη ξάβδνη είλαη φιεο αληηιεπηηθά παλνκνηφηππεο (δειαδή, ίδην πιηθφ,  ρξψκα, πθή, 

πάρνο), εθηφο απφ ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (δειαδή, ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ θαη ην 

κήθνο κήθνο ηνπο), ε πξνζνρή ησλ παηδηψλ επηθεληξψλεηαη ζηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ξάβδσλ, αθνχ  δελ ππάξρνπλ άζρεηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα ηνπο απνζπνχζαλ ηελ 

πξνζνρή.  

Δπνκέλσο, ε απιφηεηα ησλ Μνληεζζνξηαλψλ πιηθψλ, αλ θαη επηθαλεηαθά ιηγφηεξν ελδηαθέξνληα ή 

ειθπζηηθά απφ ηα επξχηαηα ρξεζηκνπνηνχκελα δηδαθηηθά πιηθά, είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηξφπνπο πνπ 

είλαη πην πηζαλφ λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κηα  

καζεκαηηθή έλλνηα θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ηεο. 
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 (δ) Παξνρή ζαθώλ εμεγήζεσλ ζηα παηδηά γηα ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ ρεηξαπηηθώλ πιηθώλ 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ.  

 

Τη αλαθέξεη ε έξεπλα 

Σέινο, αθφκε θαη κε ηα θαιχηεξα ζρεδηαζκέλα δηδαθηηθά πιηθά, είλαη παξάινγν λα πεξηκέλνπκε 

απφ ηα κηθξά παηδηά λα εληνπίζνπλ  ηε ζπλάθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ θαη ηεο καζεκαηηθήο 

έλλνηαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ρσξίο ξεηή θαζνδήγεζε (Ball, 1992· McNeil & Jarvin, 2007). 

Έξεπλεο ηνπ ζπκβνιηθνχ ζπιινγηζκνχ ησλ παηδηψλ δηαπηζηψλνπλ κε ζαθήλεηα, φηη ηα παηδηά 

θάησ ησλ 5 εηψλ δπζθνιεχνληαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ην λφεκα ελφο ζπκβφινπ ρσξίο νδεγίεο 

(π.ρ. DeLoache et al., 1999) θαη δηαπηζηψλνπλ φηη νη ζαθείο εμεγήζεηο ζην παηδί γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

έλα ην δηδαθηηθφ πιηθφ αληηπξνζσπεχεη κηα καζεκαηηθή έλλνηα ή έλαλ θαλφλα βνεζνχλ ζηε 

ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Ζ 

ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο κπνξεί, κε ηε ζεηξά ηεο, λα πξνάγεη ηε κάζεζε επεηδή επηηξέπεη ζηηο 

πεξηνξηζκέλεο, ιφγσ ειηθίαο, γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ λα επηθεληξσζνχλ ζηηο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο, παξά ζηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ θαη ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο (Kirschner, Sweller, & Clark, 2006). 

ε ζπκθσλία κε απηά ηα επξήκαηα απφ ηε γλσζηαθή έξεπλα, ε Deborah Ball (1992), εηδηθή ζηε 

καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, αληηηάρζεθε έληνλα ζε κηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή (επηθνδνκεζηηθή) νπηηθή 

ζηα δηδαθηηθά πιηθά θαη ζηελ ηδέα φηη ηα παηδηά κπνξνχλ απφ κφλα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο 

ησλ καζεκαηηθψλ αιιειεπηδξψληαο απιψο κε ζπγθεθξηκέλα πιηθά: «Αλ θαη νη θηλαηζζεηηθέο 

εκπεηξίεο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ αληίιεςε θαη ηε ζθέςε, ε θαηαλόεζε δελ ηαμηδεύεη από ηα 

δάρηπια θαη ην ρέξη ζην κπαιό» (ζει. 47). 

Πξάγκαηη, νη δηαθνξέο ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δάζθαινη παξέρνπλ θαζνδήγεζε θαηά ηε 

ρξήζε ρεηξαπηηθψλ ή άιισλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ απνηεινχλ κηα εμήγεζε γηα ηηο δηαθνξέο 

ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ επίδνζε ηνπο ζηα καζεκαηηθά (π.ρ. Boulton-Lewis & 

Tait, 1994; Fuson & Briars, 1990; Hiebert & Wearne, 1992) . 

Γηα παξάδεηγκα, νη Richland, Zur θαη Holyoak (2007) βξήθαλ φηη νη δάζθαινη ζην Υνλγθ 

Κνλγθ θαη ζηελ Ηαπσλία ήηαλ πην πηζαλφ λα παξέρνπλ θαζνδήγεζε θαηά ηελ παξνπζίαζε 

αλαινγηψλ ζηα καζεκαηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο δαζθάινπο ζηηο ΖΠΑ θαη φηη απηφ κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ πςειφηεξε επίδνζε ησλ καζεηψλ απφ απηέο ηηο ρψξεο ζηηο δηεζλείο 

αμηνινγήζεηο ηεο  επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. Ζ κεηα-αλάιπζε ησλ Carbonneau 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2013) κηαο ζεηξάο εξεπλψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ρεηξαπηηθψλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ δηαπίζησζε φηη φηαλ ε ρξήζε δηδαθηηθψλ πιηθψλ 

ζπλνδεπφηαλ απφ πςειά επίπεδα εθπαηδεπηηθήο θαζνδήγεζεο νδεγνχζε ζε θαιχηεξα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε δηδαθηηθψλ πιηθψλ πνπ ζπλνδεχνληαλ 

απφ ρακειά επίπεδα θαζνδήγεζεο ησλ καζεηψλ.  

Ζ θαζνδήγεζε ζηε ρξήζε δηδαθηηθψλ πιηθψλ κπνξεί λα είλαη ιεθηηθή ή κε ιεθηηθή. 

Πξάγκαηη, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη ρεηξνλνκίεο είλαη έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν αθφκε θαη φηαλ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

πξνθνξηθέο εμεγήζεηο (Singer & Goldin-Meadow, 2005). πγθεθξηκέλα, νη «ζπλδεηηθέο 

ρεηξνλνκίεο»
5
 πηζηεχεηαη φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζαλαηνηζκφ ηεο πξνζνρήο 

ησλ παηδηψλ ζηε ζχλδεζε κεηαμχ δχν αλαπαξαζηάζεσλ (Alibali & Nathan, 2007; Richland, 
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2008). Έλαο δάζθαινο, γηα παξάδεηγκα, πνπ δείρλεη ην ππνκφριην ζε έλα δπγφ ηζνξξνπίαο θαη 

κεηά ην ζχκβνιν ηνπ «ίζνλ», ρξεζηκνπνηεί ρεηξνλνκίεο γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζφηεηαο θαη ηεο ζπκβνιηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο (Alibali & Nathan, 2007). 

 

Η Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε  

ηε Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ θαη ρεηξνλνκίεο θαη ηελ νκηιία 

γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα «δνπλ» ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ ελλνηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ πξνζαλαηνιίδνληαο ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζηα ζρεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πιηθνχ. 

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ηα παηδηά εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά ζηα πιηθά κε ηηο ρξπζέο ράληξεο (βι. 

Δηθφλα 1), ν δάζθαινο επηζεκαίλεη κε ζαθήλεηα ζην παηδί ηελ αμία ησλ ραληξψλ. Σνπνζεηεί κηα 

ράληξα κπξνζηά ζην παηδί θαη ιέεη: «Απηή είλαη κηα κνλάδα». 

Αξγφηεξα, φηαλ νη ρξπζέο ράληξεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά ηνπο αξηζκνχο 

θαη ηε απαξίζκεζε, ε δαζθάια δείρλεη κε ην δάθηπιν ηεο θάζε ράληξα πνπ απαξηζκεί, βνεζψληαο 

ηα παηδηά λα θάλνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ πιήζνπο ησλ ραληξψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

αξηζκεηηθψλ ιέμεσλ. 

Παξφκνηα, φηαλ ηα πιηθά αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επεμήγεζε ησλ ελλνηψλ ηεο 

αμίαο ζέζεο ησλ αξηζκψλ ζην δεθαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο θαη ηεο κεηαθνξάο κνλάδσλ απφ κηα 

ζέζε ζηε επφκελε, ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ρεηξνλνκίεο γηα λα δηεπθνιπλζεί 

ε θαηαλφεζε απφ ηα παηδηά ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο πνπ επηδεηθλχεηαη. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο δάζθαινο ζα κεηξνχζε 9 κνλαδηαίεο ράληξεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, πξηλ 

πξνζηεζεί κηα 10ε ράληξα, ζα ξσηνχζε ην παηδί, «Δλλέα κνλάδεο θαη κία αθφκε κνλάδα 

πφζεο ζα είλαη;» ηαλ ιέεη ην παηδί, «10», ν δάζθαινο αληηθαζηζηά ηηο ελλέα κνλαδηαίεο 

ράληξεο κε κία κφλν ξάβδν ησλ 10 ραληξψλ. Γείρλεη ηε ξάβδν ηεο κηαο δεθάδαο θαη ιέεη ζην 

παηδί, «Με κηηα αθφκα ράληξα ζα ήηαλ δέθα ράληξεο ή κηα δεθάδα». 

 

 

Δηθφλα 4. Αληηζηνίρηζε ραληξψλ θαη έγρξσκσλ πιαθηδίσλ κε ηα αξηζκεηηθά ςεθία, ε νπνία βνεζά ηα παηδηά λα 

ζπλδέζνπλ ηα αξηζκεηηθά ζχκβνια κε ηα αληίζηνηρα πιήζε ραληξψλ. 
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Ζ Μνληεζζνξηαλή δηδαζθαιία θαζνδεγεί ζηαδηαθά ηα παηδηά λα «δνπλ» ηε ζχλδεζε κεηαμχ 

νινέλα πην αθεξεκέλσλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ θαη καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ηα 

έγρξσκα πιαθίδηα κε ηα αξηζκεηηθά ςεθία   παξνπζηάδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηα παηδηά, 

ζπλδένληαη ξεηά κε ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο αξηζκεηηθψλ κεγεζψλ, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ λσξίηεξα, ηηο ρξπζέο ράληξεο. Αξρηθά, ν δάζθαινο ππελζπκίδεη ζηα παηδηά 

ησλ ραληξψλ (κηα ράληξα είλαη κηα κνλάδα, δέθα ράληξεο ζε κηα ζηήιε είλαη κηα δεθάδα, θ.ιπ.). 

ηε ζπλέρεηα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4, ηα πιαθίδηα κε ηα ςεθία ησλ αξηζκψλ ηνπνζεηνχληαη 

αθξηβψο κπξνζηά απφ ηηο ράληξεο κε ην ίδην πιήζνο, ν δάζθαινο εθθσλεί ηνλ αξηζκφ πνπ 

απνηππψλεηαη ζην πιαθίδην. Απηφ ην είδνο άκεζεο αληηζηνίρηζεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ 

ιεθηηθή εμήγεζε, είλαη αθξηβψο ην είδνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξηζκψλ, πνπ έρεη δηαπηζησζεί 

εξεπλεηηθά φηη βνεζά ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ πψο ζπλδένληαη δχν αλαπαξαζηάζεηο 

(Richland et al., 2007). 

 

πκπέξαζκα  

Παξά ηελ επξχηαηε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηε πξψηκε 

παηδηθή ειηθία, νη δηαπηζηψζεηο ησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο 

απηήο ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ είλαη αληηθαηηθέο. 

Μηα πξφζθαηε κεγάιε κεηα-αλάιπζε εξεπλψλ πνπ ζπλέθξηλαλ ηε δηδαζθαιία κε ή ρσξίο 

ρεηξαπηηθά πιηθά έδεημε φηη ε δηδαζθαιία κε ρεηξαπηηθά πιηθά ήηαλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή γηα 

παηδηά ειηθίαο κεηαμχ 3 θαη 6 εηψλ, κε πνιχ κηθξέο ζεηηθέο θαη κεξηθέο θνξέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο (Carbonneau et al. ., 2013). Δπνκέλσο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο λα ζθεθηνχλ πξνζεθηηθά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα ρεηξαπηηθά πιηθά ζηε δηδαζθαιία ησλ  καζεκαηηθψλ 

ψζηε λα πξνσζνχλ ηε κάζεζε θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ζπλαθείο εξεπλεηηθέο δηαπηζηψζεηο. 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, ππάξρεη απμεκέλε αλαγλψξηζε φηη ε έξεπλα ηεο γλσζηαθήο 

επηζηήκεο κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο (π.ρ. Bransford, Brown, 

& Cocking, 2000; Newcombe et al., 2009; Siegler, 2003). Πξαγκαηηθά, ην πεδίν απηφ έρεη 

ζπζζσξεχζεη ζεκαληηθή γλψζε πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε φια ηα κηθξά παηδηά λα απνθηνχλ βαζηθέο γλψζεηο καζεκαηηθψλ (Laski 

et al., 2013· Siegler, 2003). ε απηφ ην άξζξν, επαλεμεηάζακε ηα επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαηά ηελ 

πξψηκε παηδηθή ειηθία, πξνζδηνξίδνληαο ηέζζεξηο γεληθέο αξρέο: (α) Υξήζε ηνπ ρεηξαπηηθνχ 

πιηθνχ κε ζπλέπεηα, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, (β) Ξεθίλεκα κε πιηθά ηα νπνία 

αλαπαξηζηνχλ κε μεθάζαξν ηξφπν ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ ρξήζε πιηθψλ κε πην αθεξεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο, (γ) Απνθπγή ρξήζεο δηδαθηηθψλ 

πιηθψλ ηα νπνία κνηάδνπλ κε θαζεκεξηλά αληηθείκελα ή έρνπλ άζρεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ θαη (δ) Παξνρή ζαθψλ εμεγήζεσλ ζηα παηδηά γηα ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.  

Ζ έξεπλα ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο δηαπηζηψλεη φηη ε δηδαζθαιία πνπ αθνινπζεί απηέο ηηο αξρέο 

γηα ηε ρξήζε ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξα επίπεδα κάζεζεο 
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ησλ καζεκαηηθψλ απφ ηελ δηδαζθαιία πνπ δελ αθνινπζεί απηέο ηηο αξρέο.  

Ζ Μνληεζζνξηαλή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία 

ρξεζηκνπνηεί ηα ρεηξαπηηθά δηδαθηηθά πιηθά κε ηξφπν ζπλεπή κε απηέο ηηο αξρέο θαη ηα παηδηά 

πνπ παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο επηδεηθλχνπλ πςειά επίπεδα 

καζεκαηηθψλ επηηεπγκάησλ (Lillard, 2012; Lillard & Else-Quest, 2006). Χζηφζν, ηα 

παξαδείγκαηα ηεο Μνληεζζνξηαλήο δηδαθηηθήο πνπ πξναλαθέξζεθαλ απεηθνλίδνπλ κφλν κηα 

πξνζέγγηζε γηα ην πψο απηέο νη αξρέο κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζηελ πξάμε. 

Οπνηνδήπνηε πξφγξακκα πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο κπνξεί λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο απηέο θαη, 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κέζα απφ ζρεηηθά κηθξέο αιιαγέο ζηελ πξάμε. Γηα παξάδεηγκα, 

γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα ίδηα ή παξφκνηα ρεηξαπηηθά πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φηη ε δηδαζθαιία εμειίζζεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ζε αθεξεκέλεο 

αλαπαξαζηάζεηο ελλνηψλ ζε κηα Μνληεζζνξηαλή ινγηθή, ηα πξνγξάκκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ 

λα επηηξέςνπλ ζηνπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη ζηνπο δαζθάινπο δηαθφξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 

θαη ζρνιηθψλ ηάμεσλ λα επηιέμνπλ απφ θνηλνχ ηα ρεηξαπηηθά δηδαθηηθά πιηθά θαη ηε δηαδνρή ζηε 

ρξήζε ηνπο ζε θάζε επίπεδν. 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα δηδαθηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία ελφο ηππηθνχ 

ζρνιείνπ έρνπλ ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ, νη δάζθαινη 

ζα κπνξνχζαλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ή λα εμαιείςνπλ ηε ρξήζε ζεκαηηθψλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ 

ζηηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απαξίζκεζε, 

φπσο πιαζηηθά αξθνπδάθηα) θαη λα πεξηνξηζηνχλ ζηε ρξήζε ελφο ή δχν απιψλ ρεηξαπηηθψλ 

πιηθψλ (π.ρ. ξάβδνη Κνπηδελέ ή κάξθεο). Απιέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε δηδαζθαιία πνπ βαζίδνληαη 

ζηηο αξρέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνχκελα είλαη πηζαλφ λα απμήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

λα εληζρχζνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ηνπο θαη γεληθφηεξα ζηα καζεκαηηθά. 
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εκεηώζεηο ηνπ Μεηαθξαζηή 

 

1. (ηΜ) ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, ρεηξαπηηθά πιηθά απνθαινχληαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε ηα παηδηά κέζα απφ ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο λα κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ, λα 

απνθηήζνπλ ή λα δηεξεπλήζνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο ή δηαδηθαζίεο θαη λα εθηειέζνπλ 
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2.  (ηΜ) Ζ γλσζηαθή επηζηήκε (cognitive science) είλαη ην δηεπηζηεκνληθφ πεδίν πνπ αζρνιείηαη κε ηε 

κειέηε ηνπ λνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ. Δμεηάδεη ηε θχζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο λφεζεο θαη ηε 
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ζπκπεξηθνξά, κε εζηίαζε ζην πσο ην λεπξηθφ ζχζηεκα αλαπαξηζηά, επεμεξγάδεηαη θαη 

κεηαζρεκαηίδεη ηηο πιεξνθνξίεο.  

3. (ηΜ) Ζ Θεσξία ηεο θπζηθά θαηαλεκεκέλεο κάζεζεο (physically distributed learning) πξνηάζεθε 

απφ ηνπο  Martin and Schwartz (2005) γηα λα εξκελεχεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε δξάζε θαη ζηελ 

λφεζε. Γηαηχπσζαλ έλα πιαίζην γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ καζαίλνπλ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηψληαο 

θπζηθά αληηθείκελα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δχν δηαζηάζεηο: ηε ζηαζεξφηεηα ή ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ  «πεξηβάιινληνο» θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα ή ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ ηδεψλ ελφο αηφκνπ. Με δπν ιφγηα ν φξνο «θπζηθά 

θαηαλεκεκέλε  κάζεζε» αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή θαηλνκέλσλ θαηά ηα νπνία θπζηθνί ρεηξηζκνί 

ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο νδεγνχλ ζε κάζεζε θαη αιιαγέο ζηε ζθέςε (Martin, T. & 

Schwartz, D. L. (2005). Physically distributed learning: Adapting and reinterpreting physical 

environments in the development of fraction concept. Cognitive Science, 29, 587–625). 

4. (ηΜ) Ζ ζεσξία ηεο δηπιήο αλαπαξάζηαζεο, κία απφ ηηο γλσζηαθέο ζεσξίεο, ππνζέηεη θαη αλαιχεη 

ηελ χπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ άλζξσπν. Σν πξψην ζχζηεκα απνηειεί 

ηε ιεθηηθά πξνζβάζηκε κλήκε ε νπνία αλαθαιείηαη ζπλεηδεηά, ελψ ην δεχηεξν απνηειεί ηελ 

πεξηζηαζηαθά πξνζβάζηκε κλήκε, ε νπνία παξακέλεη ζην αζπλείδεην θαη ελεξγνπνηείηαη αζπλείδεηα 

κε αθνξκή κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Brewin CR, Dalgleish T, Joseph S. A dual representation 

theory of posttraumatic stress disorder. Psychological Review 1996, 103:670-686).   

5. (ηΜ) Με βάζε ζρεηηθέο έξεπλεο ζρεηηθά µε ηηο ζρέζεηο ζθέςεο, νµηιίαο θαη ρεηξνλνµηψλ, νη 

ρεηξνλνκίεο ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο, φπσο απεηθνληζηηθέο, µεηαθνξηθέο, δεηθηηθέο, 

ξπζµηθέο ή ζπλδεηηθέο ρεηξνλνµίεο. πλδεηηθέο είλαη νη ρεηξνλνκίεο πνπ «δείρλνπλ» κε ηα ρέξηα ηε 

ζρέζε κηαο ηδέαο κε κηα άιιε ηδέα, ελφο αληηθεηκέλνπ  κε έλα άιιν αληηθείκελν, κηαο ηδέαο θαη ελφο 

αληηθεηκέλνπ θ.ν.θ. 
 

Μεηάθξαζε & εκεηώζεηο:  

Γεκήηξεο  Υαζάπεο 
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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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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 
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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 
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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 . 

 

 

 

 

 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

Arslan, А. (2009). Orff schulwerk elementary 

music applications in interdisciplinary 

education in chair of primary school 

education. Procedia Social and 

Behavioral Sciences 1, 2546–2551. 

Bašić, S. (2011). Modernost pedagoške 

koncepcije Marije Montessori. 

Pedagogijska istraživanja, 8(2), 205–

216. 

Colgan, A. D. (2016). The Epistemology 

Behind the Educational Philosophy of 

Montessori: Senses, Concepts, and 

Choice. Philosophical Inquiry in 

Education, 23(2), 125–140. 

Chi, Michelene T. H. (2009). Active-

Constructive-Interactive: A Conceptual 

Framework for Differentiating Learning 

Activities. Topics in Cognitive Science, 

1, 73–105. 

Cunha, J. C. R & Carvalho, S. (2013). The 

Orff-Schulwerk approach and optimal 

experiences: A case study in a music 

education context. International 

Symposium on Performance Science, 

133–138. 

Donaldson, M. (1982). Um deteta. Beograd: 

Zavod za udžbenike i nastavna 

sredstva. Edwards, C. P. (2002). Three 

Approaches from Europe: Waldorf, 

Montessori, and 

Reggio Emilia. Early Childhood Research & 

Practice: An Internet Journal on the 

Development, Care, and Education of 

Young Children, 4(1), 1–14. 

Fisher, K., Hirsh-Pasek, К., Golinkoff, R., 

Singer, D. & Berk, L. (2011). Playing 

Around in School: Implications for 

Learning and Education Policy. 



 
 

99 
 

Голомб, К. (2012). Стварање 

имагинарних светова. Улога 

уметности, магије и снова у развоју 

детета. Београд: Завод за уџбенике. 

Humphryes, J. (1998). The developmental 

appropriateness of high-quality 

Montessori programs. Young Children, 

53(43), 4–16. 

Kamenov, E. (2008). Obrazovanje predškolske 

dece. Beograd: Zavod za udžbenike. 

Kamenov, E. (2009). Dečja igra. Vaspitanje 

i obrazovanje kroz igru. Beograd: 

Zavod za udžbenike. 

Каменов, Е. (2010). Мудрост чула. II 

део. Развијање дечје интелигенције. 

Нови Сад: Драгон. 

Lillard, A. S. (2013). Playful Learning and 

Montessori Education. The NAMTA 

Journal, 38(2), 137–174. Reprinted from 

the American Journal of Play, 5(2), 

157–186. 

Montesori, M. (2006). Upijajući um. Beograd: 

DN Centar. Montesori, M. (2017). 

Otkriće deteta. Beograd: Propolis Books. 

Ракић, В. (1946). Васпитање игром и 

уметношћу. Београд: Просвета. 

Sloboda, J. (1999). Music – where cognition 

and emotion meet. The Psychologist, 

12(9), 450–455. 

UNESCO (2012). Arts Education, from 

diversity to sustainability, First 

Celebration of International Arts 

Education Week. Retrieved from the 

World Wide Web 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/

MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Sy

mposi umprogramme_EN.pdf. 

Wang, D. P. C. (2008). The quantifying 

analysis of effectiveness of music 

learning through the Dalcroze musical 

method. US-China Education Review, 

5(9), 32–41. 

 

Γεκνζηεχζεθε αξρηθά ζηελ έθδνζε 

Универзитет у Крагујевцу • Педагошки 

факултет у Ужицу,  зборник радова 20, 

Година 21, Децембар 2018, 271-282 

(University of Kragujevac,  Faculty of 

Education in Uzice, Compilation of Works, 

Vol 21, No 20, December 2018, 271-282). 

Μεηαθξάζηεθε θαη δεκνζηεύεηαη εδώ κε 

ηελ άδεηα ησλ ζπγγξαθέσλ 

Μεηάθξαζε: Γεκήηξεο Υαζάπεο 

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Symposi
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Symposi
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Symposi


100 

Ηn memoriam: Ζ Δπγελία Κνπηζνπβάλνπ γηα ηε Montessori  

Σφηα Αξβαλίηε-Παπαδνπνχινπ  

Σηηο 12 ηνπ παξειζόληνο Ινπλίνπ έθπγε από ηε δσή ε νκόηηκε θαζεγήηξηα παηδαγσγηθήο ηνπ 

Τκήκαηνο Εθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) ηνπ Εζληθνύ θαη 

Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Επγελία Κνπηζνπβάλνπ. Επγελία Κνπηζνπβάλνπ ήηαλ θαζεγήηξηα 

ρηιηάδσλ λεπηαγσγώλ ζηελ Ειιάδα θαη κηα από ηηο πξώηεο αθαδεκατθνύο ζηε ρώξα καο ε νπνία πεξηέιαβε

ζηε δηδαζθαιία ηεο ηελ κνληεζζνξηαλή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. 

Έλα απφ ηα πξψηα βηβιία πνπ εμέδσζε ζηελ Διιάδα ε αείκλεζηε 

θαζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο Δπγελία Κνπηζνπβάλνπ ήηαλ απηφ κε 

ηίηιν: Ζ ΜΔΘΟΓΟ MONTESSORI ΚΑΗ Ζ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – χγρξνλεο Πξννπηηθέο.  

Ζ πξψηε έθδνζε απηνχ ηνπ βηβιίνπ έγηλε ην 1992. Έθηνηε, κέρξη 

ζήκεξα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο επαλεθδφζεηο, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ πεπνίζεζε ηεο κεγάιεο παηδαγσγνχ φηη, φζνη 

αζρνινχκαζηε κε ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε «νθείινπκε λα 

γλσξίδνπκε ηνπιάρηζηνλ ηηο εγθπξφηεξεο κειέηεο θαη έξεπλεο, λα 

ζέηνπκε εξσηήζεηο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζεσξηψλ αλάπηπμεο-

κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη λα έρνπκε αληίιεςε ησλ 

αλαγθψλ θαη ηεο δπλακηθήο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ δηαξθψο 

εμειηζζφκελε θνηλσλία καο».  

Αθξηβψο, επεηδή ε Κνπηζνπβάλνπ πίζηεπε πάληα φηη νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξσηίζησο ππφςε ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ησλ πξνζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ λεπηαγσγείσλ, γηα ηνχην ζεσξνχζε φηη ε 

κέζνδνο Montessori, κε ηελ έληνλε θνηλσληθή θαη αλζξσπηζηηθή ηεο θηινζνθία, απνθηά λέν 

πεξηερφκελν ζηηο κέξεο καο, «θαζψο ηα αδηέμνδα πνιιψλ παξαδνζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε 

πιεκκπξίδα ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαθαηαηάμεσλ ζέηνπλ πξνβιήκαηα ζπλνρήο θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη αμηψλ».  

Ζ Κνπηζνπβάλνπ, φπσο άιισζηε θαη ε Montessori, ππνζηήξηδε φηη ε νκαιή θνηλσληθή έληαμε 

θάζε παηδηνχ ζα πξέπεη θπξίσο λα βαζίδεηαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ, ηεο 

απηνπεπνίζεζήο ηνπ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο απηνειεγρφκελεο εζηθήο ηνπ. 
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Angeline Stoll Lillard,  

Montessori: The science  behind  the  genius 

Oxford  University  Press,  Oxford, 2005, ζει. 224   

 

 

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 
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(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 έλα θεθάιαην κε 

ηνλ ηίηιν «Δθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά», ζην 

νπνίν απαληηφληαη ζπρλέο εξσηήζεηο θαη 

αλεζπρίεο ζρεηηθέο κε ηε Μνληεζζνξηαλή 

εθπαίδεπζε. 

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.  

 

 

 

 Γεκήηξεο Υαζάπεο 
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ν
 Γηεζλέο πλέδξην  

ηεο Association Montessori Internationale (AMI) 

 

Bangkok, Thailand  2-5 August 2023  

Πιεξνθνξίεο: https://montessoricongress2023.org/ 

 

«Ο ζηόρνο ηνπ 29νπ Δηεζλνύο Σπλεδξίνπ ηεο Association Montessori Internationale (AMI) είλαη 

λα εληζρύζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ θαηαλόεζε ηεο Μνληεζζνξηαλήο εθπαίδεπζεο θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ παγθόζκηα επηξξνή ηεο ζηνλ ηαρέσο κεηαβαιιόκελν θόζκν καο. Τν ζέκα ηνπ 

ζπλεδξίνπ, «Εθπαίδεπζε γηα έλαλ Νέν Κόζκν», ππόζρεηαη λα εκπλεύζεη όινπο ηνπο αληηπξνζώπνπο 

ώζηε λα εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο κεηά ην 

Σπλέδξην κε αλαλεσκέλν ζζέλνο. Όπσο ζπκβαίλεη κε όιεο ηηο δηεζλείο ζπγθεληξώζεηο απηήο ηεο 

θιίκαθαο, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε άιινπο, λα κάζνπλ από άιινπο, αιιά θαη λα 

θάλνπλ λένπο θίινπο». 

 Απφ ηελ πξφζθιεζε ζην ζπλέδξην ηεο Γξ. Kannekar Butt, Πξνέδξνπ ηεο Montessori 

Association of Thailand 

 

 

https://montessoricongress2023.org/
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Οδεγίεο γηα ηνπο ζπγγξαθείο 

 

Σν πεξηνδηθφ δέρεηαη γηα δεκνζίεπζε θείκελα ηξηψλ θαηεγνξηψλ: α) επηζηεκνληθά άξζξα-

έξεπλεο, β) εκπεηξίεο απφ ηελ πξάμε θαη γ) αλαθνηλψζεηο κε αληηθείκελν ηελ κνληεζζνξηαλή 

παηδαγσγηθή θαη εθπαίδεπζε κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο θαη πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο 

ηνπ Μνληεζζνξηαλνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο. 

Οη εξγαζίεο  ζα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππεο, λα κελ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε άιιν ειεθηξνληθφ ή 

έληππν κέζν θαη λα κελ έρνπλ ηαπηνρξφλσο ππνβιεζεί αιινχ.  

Σελ επζχλε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε εξγαζίαο θέξεη ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο θαη απνδέρεηαη κε ηελ 

ππνβνιή, φηη δελ παξαβηάδνληαη πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ.  

H πληαθηηθή Οκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ κπνξεί λα δεηήζεη ηξνπνπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν θαη ηε 

κνξθή ησλ θεηκέλσλ πνπ γίλνληαη απνδεθηά. 

Ζ έθηαζε θάζε θεηκέλνπ δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 1.500 ιέμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ πηλάθσλ, εηθφλσλ, δηαγξακκάησλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 

γξαθήο φπσο πεξηγξάθεηαη πην θάησ, πρ. κνξθνπνίεζε, βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θιπ) 

 

Οδεγίεο κνξθνπνίεζεο ησλ θείκελσλ 

 

Γηαζηάζεηο ζειίδαο: Α4, Πεξηζψξηα: Πάλσ/Κάησ,  Αξηζηεξά/Γεμηά: 2,54 cm, Γηάζηηρν: Γηπιφ, 

Γξακκαηνζεηξά: Times New Roman, 12 pts 

ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο: Σίηινο θεηκέλνπ [bold, ζηε κέζε] θαη κεηά απφ έλα θελφ δηάζηεκα 

φλνκα θαη επψλπκν ζπγγξαθέα ή ζπγγξαθέσλ θαη ηδηφηεηεο (italic, ζηε κέζε) 

Αθνινχζσο, νη ηίηινη ησλ ελνηήησλ (bold, κηθξά, αξηζηεξή ζηνίρηζε). 

Σέινο νη βηβιηνγξαθηθεο αλαθνξεο ζε αιθαβεηηθή ζεηξά 

 

Σα θείκελα γηα δεκνζίεπζε απνζηέιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, σο επηζπλαπηφκελν αξρείν 

(word, doc) ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή δηεπζχλζε: 

dchasapis@montessoriani.gr 

 

 

 

 

 

mailto:dchasapis@montessoriani.gr
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