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ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ: Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ: Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ: Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ: Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ Μ.ΜΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ Μ.ΜΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ Μ.ΜΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ Μ.ΜONTESSORIONTESSORIONTESSORIONTESSORI....    

    

Στα πλαίσια του πανελληνίου Συνεδρίου του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένη̋ 

Παιδαγωγική̋ και Εκπαίδευση̋ συντάχτηκε η 

παρούσα εισήγηση για κρίση στην 

επιστηµονική επιτροπή του συνεδρίου. Η 

επιλογή του θέµατο̋ συνάπτεται µε τι̋ 

ευρύτερε̋ σπουδέ̋ µου στη ∆ιδακτική και τη 

Γλώσσα και ιδιαίτερα στι̋ µεθόδου̋ Πρώτη̋ 

Γραφή̋ και ανάγνωση̋. Μετά τη διπλή τυφλή 

κρίση τη̋ επιτροπή̋ η εργασία ανακοινώθηκε 

στο Συνέδριο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα. 
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ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΚΥΡΙΑ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΚΥΡΙΑ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΚΥΡΙΑ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΚΥΡΙΑ MARIAMARIAMARIAMARIA    MONTESSORIMONTESSORIMONTESSORIMONTESSORI::::    

    

Η Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori γεννήθηκε στην Ιταλία το 

1870. Παρά τι̋ κοινωνικέ̋ αντιλήψει̋ τη̋ 

εποχή̋ για το ρόλο των δύο φύλων, η 

Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή 

και έγινε η πρώτη γυναίκα γιατρό̋ στην 

Ιταλία. (Γιαγλή̋,1983,σ.21-23).  Η 

ενασχόλησή τη̋ µε παιδιά µε ειδικέ̋ 

εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋ την έφερε σε 

επικοινωνία µε τη σχολική πρακτική, αφού η 

ίδια δίδαξε και µάλιστα µε ένα εξαντλητικό 

ωράρια 10 και πλέον ωρών: «Αργότερα Αργότερα Αργότερα Αργότερα 

ίδρυσα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπου ίδρυσα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπου ίδρυσα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπου ίδρυσα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπου 

περιέλαβε και τα παιδιά του φρενοκοµείου περιέλαβε και τα παιδιά του φρενοκοµείου περιέλαβε και τα παιδιά του φρενοκοµείου περιέλαβε και τα παιδιά του φρενοκοµείου 

τη̋ Ρώµη̋. Μαζί  µε του̋ συνεργάτε̋ µου επί τη̋ Ρώµη̋. Μαζί  µε του̋ συνεργάτε̋ µου επί τη̋ Ρώµη̋. Μαζί  µε του̋ συνεργάτε̋ µου επί τη̋ Ρώµη̋. Μαζί  µε του̋ συνεργάτε̋ µου επί 
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δύο χρόνια ετοιµάζαµε ειδικά του̋ δύο χρόνια ετοιµάζαµε ειδικά του̋ δύο χρόνια ετοιµάζαµε ειδικά του̋ δύο χρόνια ετοιµάζαµε ειδικά του̋ 

δασκάλου̋ να παρατηρούν και να µορφώνουν δασκάλου̋ να παρατηρούν και να µορφώνουν δασκάλου̋ να παρατηρούν και να µορφώνουν δασκάλου̋ να παρατηρούν και να µορφώνουν 

τα ψυχασθενικά παιδιά. Αλλά εκείνο που µε τα ψυχασθενικά παιδιά. Αλλά εκείνο που µε τα ψυχασθενικά παιδιά. Αλλά εκείνο που µε τα ψυχασθενικά παιδιά. Αλλά εκείνο που µε 

εεεενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι, αφού πήγα νδιαφέρει περισσότερο είναι ότι, αφού πήγα νδιαφέρει περισσότερο είναι ότι, αφού πήγα νδιαφέρει περισσότερο είναι ότι, αφού πήγα 

στο Λονδίνο και στο Παρίσι για να µελετήσω στο Λονδίνο και στο Παρίσι για να µελετήσω στο Λονδίνο και στο Παρίσι για να µελετήσω στο Λονδίνο και στο Παρίσι για να µελετήσω 

πρακτικά τη µόρφωση των ανώµαλων πρακτικά τη µόρφωση των ανώµαλων πρακτικά τη µόρφωση των ανώµαλων πρακτικά τη µόρφωση των ανώµαλων 

παιδιών, άρχισα να διδάσκω εγώ η ίδια τα παιδιών, άρχισα να διδάσκω εγώ η ίδια τα παιδιών, άρχισα να διδάσκω εγώ η ίδια τα παιδιών, άρχισα να διδάσκω εγώ η ίδια τα 

παιδιά του Ινστιτούτου. Εδίδασκα από 8π.µ.παιδιά του Ινστιτούτου. Εδίδασκα από 8π.µ.παιδιά του Ινστιτούτου. Εδίδασκα από 8π.µ.παιδιά του Ινστιτούτου. Εδίδασκα από 8π.µ.----

7µ.µ. επί δύο χρόνια και αυτό είναι ο κύριο̋ 7µ.µ. επί δύο χρόνια και αυτό είναι ο κύριο̋ 7µ.µ. επί δύο χρόνια και αυτό είναι ο κύριο̋ 7µ.µ. επί δύο χρόνια και αυτό είναι ο κύριο̋ 

τίτλο̋ µτίτλο̋ µτίτλο̋ µτίτλο̋ µου στην παιδαγωγική δράσηου στην παιδαγωγική δράσηου στην παιδαγωγική δράσηου στην παιδαγωγική δράση (1898-

1900)». (Κλεάνθου̋-Παπαδηµητρίου, 

1980,σ.319� Blochmann,1968.σ.327). 

 

ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ MMMM....MONTESSORIMONTESSORIMONTESSORIMONTESSORI::::    

    

Σηµαντική είναι η επίδραση που δέχτηκε η 

Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori από το γιατρό PinelPinelPinelPinel    και τον ItardItardItardItard 
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ιδιαίτερα για το άγριο παιδί τη̋ AveronAveronAveronAveron. Είναι 

γνωστή η ιστορία του Βίκτωρα, που σε ηλικία 

12 ετών βρέθηκε στο δάσο̋ και µεταφέρθηκε 

στο Παρίσι. Οι προσπάθειε̋ του ItardItardItardItard να να να να 

διδάξει στο άγριο παιδί τον πολιτισµό διδάξει στο άγριο παιδί τον πολιτισµό διδάξει στο άγριο παιδί τον πολιτισµό διδάξει στο άγριο παιδί τον πολιτισµό 

έµειναν άκαρπε̋.έµειναν άκαρπε̋.έµειναν άκαρπε̋.έµειναν άκαρπε̋. Το συµπέρασµα του ItardItardItardItard 

συνοψίζεται στο εξή̋: Αν τα στοιχεία του 

πολιτισµού δεν έρθουν στο παιδί την 

κατάλληλη ηλικία είναι δύσκολο να 

αναπληρωθούν στην όψιµη περίοδο τη̋ ζωή̋ 

του. Εδώ είναι επίκαιρο να καταγραφεί η 

έρευνα του BBBB....SSSS....BloomBloomBloomBloom όπω̋ την παρουσιάζει 

ο KlKlKlKl....DietrichDietrichDietrichDietrich, ότι από το 1-17 έτο̋ τη̋ ηλικία̋ 

συναθροίζεται το 100% τη̋ ευφυ˙α̋ του 

παιδιού. Ειδικότερα: 

Στο πρώτο έτο̋ έχουµε το 20% στην εξέλιξη 

τη̋ νοηµοσύνη̋. 
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Από το 1-4 έχουµε το 30% στην εξέλιξη τη̋ 

νοηµοσύνη̋. 

Από το 4-8 έχουµε το 80% στην εξέλιξη τη̋ 

νοηµοσύνη̋. 

Από το 8-13 έχουµε το 92% στην εξέλιξη τη̋ 

νοηµοσύνη̋. 

Από το 13-17 έτο̋ έχουµε το 100% στην 

εξέλιξη τη̋ νοηµοσύνη̋.    

(Dietrich,1973,σ.74-76). 

Κατά τον BBBB....SSSS....BloomBloomBloomBloom τα 5 πρώτα χρόνια τη̋ 

ηλικία̋ του παιδιού είναι καθοριστικά για 

την εξέλιξη τη̋ ευφυ˙α̋ του παιδιού και η 

προσχολική ηλικία πρέπει να τύχει ιδιαίτερη̋ 

προσοχή̋ και φροντίδα̋ από τι̋ 

πρωτογενεί̋ παιδαγωγικέ̋ οµάδε̋. Επίση̋ η 

επίδραση του EduardEduardEduardEduard    SeguinSeguinSeguinSeguin υπήρξε 

σηµαντική, όπω̋ µα̋ πληροφορεί η ίδια η 
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Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori. Μεταξύ των επικριτών τη̋ 

αναφέρεται ο RadiceRadiceRadiceRadice για το ατοµικιστικό 

στοιχείο τη̋ µεθόδου τη̋, που δεν ήταν 

συµπαθέ̋ στο «φασιστικό καθεστώ̋». 

 

ΟΙ ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΟΙ ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΟΙ ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΟΙ ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σ Σ Σ 

ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:    

    

Το Μοντεσσοριανό σύστηµα έχει ω̋ αφετηρία 

το παιδί. Πρόκειται για ένα µαθητοκεντρικό 

µοντέλο, όπου κέντρο τη̋ αγωγή̋ και τη̋ 

µάθηση̋ είναι ο µαθητή̋. Η αρχή εποµένω̋ 

ausausausaus    demdemdemdem    KindeKindeKindeKinde    ausausausaus, δηλαδή, ξεκινάτε από το 

παιδί έχει προτεραιότητα στο σύστηµα τη̋ 

Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori. Το άτοµο πρέπει να τύχει του 

σεβασµού και τη̋ αποδοχή̋ των ενηλίκων, 

ώστε να οικοδοµήσει τι̋ γνώσει̋, τι̋ αξίε̋ 
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και τι̋ δεξιότητε̋. Η κοινωνία 

διαµορφώνεται από την ελευθερία έκφραση̋ 

και δράση̋ του ατόµου. Είναι εποµένω̋ ένα 

πρὀόν φυσική̋ και αβίαστη̋ λειτουργία̋, 

όπου η αυτοέκφραση αποτελεί συνεισφορά 

στην αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση ,που 

πρέπει να έχουν τα κοινωνικά όντα. Χωρί̋ 

ελευθερία το ανθρώπινο πλάσµα δε µπορεί 

να φτάσει στο µέγιστο τη̋ ανάπτυξή̋ του. 

Αυτό είναι η φιλοσοφικο-κοινωνική βάση τη̋ 

µεθόδου. Στον ψυχοπαιδαγωγικό τοµέα η 

Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori επισηµαίνει τι̋ µεταπτώσει̋ 

και τα άλµατα ,που γίνονται στην ανάπτυξη 

του παιδιού. Υπάρχουν πολλά πράγµατα 

στην εξέλιξη των ψυχοπνευµατικών 

φαινοµένων του παιδιού ,που δε µπορούµε να 

εξηγήσουµε. Χρειάζεται να δοθεί στο παιδί 
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πεδίο ελευθερία̋ και δράση̋, ώστε µέσα από 

την αυτοανάπτυξη και την αυτοαγωγή να 

αποκτήσει εµπειρίε̋. Οι ενήλικε̋ δε πρέπει 

να δράσουν µε το δικό του̋ δεοντολογικό 

κώδικα. Αυτό πολλέ̋ φορέ̋ ακρωτηριάζει το 

παιδί και του νεκρώνει τη δηµιουργικότητα. 

Τα παιδικά αξιώµατα που στηρίζεται το 

σύστηµα τη̋ Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori συνοψίζονται στα 

εξή̋ : 

� ΑπΑπΑπΑποδοχή και ενίσχυσηοδοχή και ενίσχυσηοδοχή και ενίσχυσηοδοχή και ενίσχυση τη̋ παιδική̋ 

ελευθερία̋ ώστε το παιδί να αναδείξει 

το είναι και το γίγνεσθαι µέσα από την 

δράση και τη δηµιουργία του. 

� Ο εκπαιδευτικό̋ πρέπειΟ εκπαιδευτικό̋ πρέπειΟ εκπαιδευτικό̋ πρέπειΟ εκπαιδευτικό̋ πρέπει να µετακινηθεί 

από το τι στο πω̋ τη̋ διδασκαλία̋ του 

και να παρωθήσει το παιδί στην 

αυτοδιδασκαλία. (Heinelt, 1978, σ. 147-



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής 
και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα 
«Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574            - 9 - 

152� Κλεάνθου̋-Παπαδηµητρίου, 1980, 

σ. 321-322). 

ΠΠΠΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

Μ.ΜΟΜ.ΜΟΜ.ΜΟΜ.ΜΟNTESSORINTESSORINTESSORINTESSORI::::    

    

Ο εκπαιδευτικό̋ κατά τη Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori 

πρέπει να συνειδητοποιεί τον 

ψυχοπαιδαγωγικό του ρόλο και να 

αναθεωρήσει  την αµετακίνητη 

δεοντολογία του , που στηρίζεται στην 

παραδοσιακή αντίληψη για την αγωγή και 

τη µάθηση. Ο δογµατισµό̋ και η 

αυθαιρεσία µειώνουν την ευεργετική 

επίδραση που πρέπει να έχει ο ρόλο̋ του 

εκπαιδευτικού: «Οι ώριµοι άνθρωποι Οι ώριµοι άνθρωποι Οι ώριµοι άνθρωποι Οι ώριµοι άνθρωποι 

παιδαγωγούνπαιδαγωγούνπαιδαγωγούνπαιδαγωγούν πάντοτε τα παιδιά σύµφωνα  πάντοτε τα παιδιά σύµφωνα  πάντοτε τα παιδιά σύµφωνα  πάντοτε τα παιδιά σύµφωνα 
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µε αυθαίρετε̋ απόψει̋, οι οποίε̋ όλε̋ µε αυθαίρετε̋ απόψει̋, οι οποίε̋ όλε̋ µε αυθαίρετε̋ απόψει̋, οι οποίε̋ όλε̋ µε αυθαίρετε̋ απόψει̋, οι οποίε̋ όλε̋ 

µαζί αποτελούν έναν εκβιασµό είτε τη̋ µαζί αποτελούν έναν εκβιασµό είτε τη̋ µαζί αποτελούν έναν εκβιασµό είτε τη̋ µαζί αποτελούν έναν εκβιασµό είτε τη̋ 

φύσεω̋, είτε τη̋ ελευθερία̋. Παιδαγωγούν φύσεω̋, είτε τη̋ ελευθερία̋. Παιδαγωγούν φύσεω̋, είτε τη̋ ελευθερία̋. Παιδαγωγούν φύσεω̋, είτε τη̋ ελευθερία̋. Παιδαγωγούν 

άρα σύµφωνα µε έναν ιερό νόµο και µια άρα σύµφωνα µε έναν ιερό νόµο και µια άρα σύµφωνα µε έναν ιερό νόµο και µια άρα σύµφωνα µε έναν ιερό νόµο και µια 

ιερή αξία. Πάντοτε ασχολούνται µε όσα ιερή αξία. Πάντοτε ασχολούνται µε όσα ιερή αξία. Πάντοτε ασχολούνται µε όσα ιερή αξία. Πάντοτε ασχολούνται µε όσα 

νοµίζουν οι ώριµοι άνθρωποι για το όνοµίζουν οι ώριµοι άνθρωποι για το όνοµίζουν οι ώριµοι άνθρωποι για το όνοµίζουν οι ώριµοι άνθρωποι για το ό,τι ,τι ,τι ,τι 

οφείλει να είναι το παιδί ή µάλλον για οφείλει να είναι το παιδί ή µάλλον για οφείλει να είναι το παιδί ή µάλλον για οφείλει να είναι το παιδί ή µάλλον για 

εκείνο, που προτείνει ο ενήλικο̋ στο παιδί. εκείνο, που προτείνει ο ενήλικο̋ στο παιδί. εκείνο, που προτείνει ο ενήλικο̋ στο παιδί. εκείνο, που προτείνει ο ενήλικο̋ στο παιδί. 

Ποτέ όµω̋, η σχεδόν ποτέ, δεν έστρεψε Ποτέ όµω̋, η σχεδόν ποτέ, δεν έστρεψε Ποτέ όµω̋, η σχεδόν ποτέ, δεν έστρεψε Ποτέ όµω̋, η σχεδόν ποτέ, δεν έστρεψε 

κανεί̋ την προσοχή του σε εκείνο, που κανεί̋ την προσοχή του σε εκείνο, που κανεί̋ την προσοχή του σε εκείνο, που κανεί̋ την προσοχή του σε εκείνο, που 

οφείλει ο ώριµο̋ άνθρωπο̋ στο παιδί. Σε οφείλει ο ώριµο̋ άνθρωπο̋ στο παιδί. Σε οφείλει ο ώριµο̋ άνθρωπο̋ στο παιδί. Σε οφείλει ο ώριµο̋ άνθρωπο̋ στο παιδί. Σε 

εκείνα που απαιτούν από αυτόν η ζωή, η εκείνα που απαιτούν από αυτόν η ζωή, η εκείνα που απαιτούν από αυτόν η ζωή, η εκείνα που απαιτούν από αυτόν η ζωή, η 

φύση, το µέλλοφύση, το µέλλοφύση, το µέλλοφύση, το µέλλον του, τα απαραίτητα ν του, τα απαραίτητα ν του, τα απαραίτητα ν του, τα απαραίτητα 

εσωτερικά κίνητρα τη̋ εξελίξεώ̋ τουεσωτερικά κίνητρα τη̋ εξελίξεώ̋ τουεσωτερικά κίνητρα τη̋ εξελίξεώ̋ τουεσωτερικά κίνητρα τη̋ εξελίξεώ̋ του». 

(Calo, 1958, σ. 418-419) 

Επηρεασµένη από τον JJJJ....JJJJ....RousseauRousseauRousseauRousseau και το 

FrFrFrFr....FrFrFrFrööööbelbelbelbel,,,, η Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori διαφοροποιείται 
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από τον παραδοσιακό ρόλο του 

εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικό̋ στο 

σύστηµά τη̋ δεν είναι µεταδότη̋ και 

µεταλαµπαδευτή̋ τη̋ γνώση̋. Εδώ ο 

εκπαιδευτικό̋ πρέπει να έχει ρόλο 

βοηθητικό, συνεργατικό, συµβουλευτικό, 

αντιαυταρχικό, δηµιουργικό και 

αντιδιδακτικό. ∆εν πρέπει να 

καταφεύγουµε στον παιδαγωγικό 

ναρκισσισµό και να εξαναγκάσουµε το 

παιδί αντί για δηµιουργό̋, να γίνει 

αντιγραφέα̋. (Παπά̋,1990,σ.268-278) : 

«…το πρώτο βασικό αίτηµα τη̋ το πρώτο βασικό αίτηµα τη̋ το πρώτο βασικό αίτηµα τη̋ το πρώτο βασικό αίτηµα τη̋ 

διδασκαλία̋ τη̋ Μ.διδασκαλία̋ τη̋ Μ.διδασκαλία̋ τη̋ Μ.διδασκαλία̋ τη̋ Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori να µη  να µη  να µη  να µη 

διδάσκωµε, να µη κατευθύνωµε, να µη διδάσκωµε, να µη κατευθύνωµε, να µη διδάσκωµε, να µη κατευθύνωµε, να µη διδάσκωµε, να µη κατευθύνωµε, να µη 

δίνωµε διαταγέ̋, να µη σφυρηλατούµε, να δίνωµε διαταγέ̋, να µη σφυρηλατούµε, να δίνωµε διαταγέ̋, να µη σφυρηλατούµε, να δίνωµε διαταγέ̋, να µη σφυρηλατούµε, να 

µη βάζωµε µπροστά σε ένα µοντέλο την µη βάζωµε µπροστά σε ένα µοντέλο την µη βάζωµε µπροστά σε ένα µοντέλο την µη βάζωµε µπροστά σε ένα µοντέλο την 
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ψυχή του παιδιού, ψυχή του παιδιού, ψυχή του παιδιού, ψυχή του παιδιού, αλλά να του αλλά να του αλλά να του αλλά να του 

δηµιουργούµε κατάλληλο περιβάλλον για δηµιουργούµε κατάλληλο περιβάλλον για δηµιουργούµε κατάλληλο περιβάλλον για δηµιουργούµε κατάλληλο περιβάλλον για 

να πειραµατίζεται,να πειραµατίζεται,να πειραµατίζεται,να πειραµατίζεται,    για να ενεργή, να για να ενεργή, να για να ενεργή, να για να ενεργή, να 

εργάζεται, να αφοµοιώνη αυθόρµητα και εργάζεται, να αφοµοιώνη αυθόρµητα και εργάζεται, να αφοµοιώνη αυθόρµητα και εργάζεται, να αφοµοιώνη αυθόρµητα και 

να τρέφη το πνεύµα τουνα τρέφη το πνεύµα τουνα τρέφη το πνεύµα τουνα τρέφη το πνεύµα του». (Calo,1958, σ. 

419 �Kohl, 1971.σ.50-60). 

Η Η Η Η CASACASACASACASA    DEIDEIDEIDEI    BAMBINIBAMBINIBAMBINIBAMBINI ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ  ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ  ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ  ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η MARIAMARIAMARIAMARIA    

MONTESSORIMONTESSORIMONTESSORIMONTESSORI: 

 

Η ίδρυση του πρώτου «σπιτιού των σπιτιού των σπιτιού των σπιτιού των 

παιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιών»: CasaCasaCasaCasa    deideideidei    bambinibambinibambinibambini αλλά και η 

εργασία τη̋ µε τον τίτλο: Η µέθοδο̋ τη̋ 

επιστηµονική̋ Παιδαγωγική̋ και το σπίτι 

των µικρών κατά το έτο̋ 1907, µα̋ δίνει 

τον πίνακα τη̋ παιδαγωγική̋ οργάνωση̋ 

και σύγχρονα τι̋ βασικέ̋ αρχέ̋ και τι̋ 
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κύριε̋ γραµµέ̋ τη̋ µεθόδου τη̋. 

(Montessori,χ.χ.σ.185-

229�Calo,1958,σ.418).  Στην CasaCasaCasaCasa    deideideidei    

bambinibambinibambinibambini πρέπει να πρυτανεύουν ορισµένε̋ 

αρχέ̋ σύµφωνα µε τη Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori, όπω̋:  

� Να περιοριστείΝα περιοριστείΝα περιοριστείΝα περιοριστεί η αυθαιρεσία των 

ενηλίκων στην αγωγή και τη µάθηση των 

παιδιών. 

� Η ελευθερία των παιδιώνΗ ελευθερία των παιδιώνΗ ελευθερία των παιδιώνΗ ελευθερία των παιδιών δεν πρέπει να 

περιορίζεται σύµφωνα µε τον κώδικα των 

«ιερών νόµων και των ιερών αξιώνιερών νόµων και των ιερών αξιώνιερών νόµων και των ιερών αξιώνιερών νόµων και των ιερών αξιών». 

(Calo,1958,σ.418). 

� Το παιδί κατά τη Μ.Το παιδί κατά τη Μ.Το παιδί κατά τη Μ.Το παιδί κατά τη Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori δεν πρέπει 

να προσαρµόζεται στο σχολείο αλλά το 

σχολείο στο παιδί. 

� Στα σπίΣτα σπίΣτα σπίΣτα σπίτια των παιδιών «τια των παιδιών «τια των παιδιών «τια των παιδιών «CasaCasaCasaCasa    deideideidei    

bambinibambinibambinibambini»»»» υπάρχει ευχάριστο περιβάλλον, 
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οργανωµένο στα µέτρα των µικρών παιδιών 

και όχι στα µέτρα των ενηλίκων. 

� Οι ψυχικέ̋ ανάγκε̋Οι ψυχικέ̋ ανάγκε̋Οι ψυχικέ̋ ανάγκε̋Οι ψυχικέ̋ ανάγκε̋ του παιδιού πρέπει να 

εκδηλώνονται αυθόρµητα. Η µάθηση κατά τη 

Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori δε στηρίζεται στη λογική, αλλά 

στην ψυχολογία. 

� «Ο φυσικό̋ λοιπόν σκοπό̋φυσικό̋ λοιπόν σκοπό̋φυσικό̋ λοιπόν σκοπό̋φυσικό̋ λοιπόν σκοπό̋ στην ενέργεια 

και ζωή του και το φυσικό ψυχολογικό τέρµα 

είναι η αυτοαγωγή». 

� Η αυθόρµητη δράση είναι καθοριστική για 

τη ζωή µε την αγωγή τη̋ κίνηση̋. «Η Η Η Η 

Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori εισήγαγε στο Σπίτι των  εισήγαγε στο Σπίτι των  εισήγαγε στο Σπίτι των  εισήγαγε στο Σπίτι των 

παιδιών» όλε̋ τι̋ ππαιδιών» όλε̋ τι̋ ππαιδιών» όλε̋ τι̋ ππαιδιών» όλε̋ τι̋ πράξει̋ τη̋ καθηµερινή̋ ράξει̋ τη̋ καθηµερινή̋ ράξει̋ τη̋ καθηµερινή̋ ράξει̋ τη̋ καθηµερινή̋ 

ζωή̋. Να πλένονται τα παιδιά, να ντύνονται ζωή̋. Να πλένονται τα παιδιά, να ντύνονται ζωή̋. Να πλένονται τα παιδιά, να ντύνονται ζωή̋. Να πλένονται τα παιδιά, να ντύνονται 

και ξεντύνονται, να στρώνουν και να και ξεντύνονται, να στρώνουν και να και ξεντύνονται, να στρώνουν και να και ξεντύνονται, να στρώνουν και να 

σηκώνουν το µεσηµεριανό του̋ τραπέζι, να σηκώνουν το µεσηµεριανό του̋ τραπέζι, να σηκώνουν το µεσηµεριανό του̋ τραπέζι, να σηκώνουν το µεσηµεριανό του̋ τραπέζι, να 

βοηθούν στο πλύσιµο των πιάτων, νβοηθούν στο πλύσιµο των πιάτων, νβοηθούν στο πλύσιµο των πιάτων, νβοηθούν στο πλύσιµο των πιάτων, ναααα    
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καθαρίζουν του̋ χώρου̋ κτλκαθαρίζουν του̋ χώρου̋ κτλκαθαρίζουν του̋ χώρου̋ κτλκαθαρίζουν του̋ χώρου̋ κτλ». (Κλεάνθου̋-

Παπαδηµητρίου, 1980, σ.325). Επίση̋ 

γυµναστικέ̋ ασκήσει̋ που συντελούν στην 

ενίσχυση των δεξιοτήτων του παιδιού στο: 

«περπάτηµα, το τρέξιµο, το πήδηµα, την 

ισορροπία κλπ». 

� Χειροτεχνικέ̋ ενασχολήσει̋Χειροτεχνικέ̋ ενασχολήσει̋Χειροτεχνικέ̋ ενασχολήσει̋Χειροτεχνικέ̋ ενασχολήσει̋ των παιδιών 

ιδιαίτερα στην αγγειοπλαστική που έχει 

αισθητική αξία. 

� Μεγάλη σηµασία δίνει η Μ.Μεγάλη σηµασία δίνει η Μ.Μεγάλη σηµασία δίνει η Μ.Μεγάλη σηµασία δίνει η Μ.MonMonMonMontessoritessoritessoritessori και 

στην αγωγή των αισθήσεων. Τονίζει 

ιδιαίτερα την ψυχολογική και κοινωνική 

σηµασία του̋: α) «Η βιολογική-ψυχολογική 

σηµασία τη̋ αγωγή̋ των αισθήσεων είναι 

για τη Μ.Montessori ότι αναπτύσσει στο 

παιδί «τη γενική δύναµη αίσθηση̋» και β) Η 

κοινωνική διάσταση ενισχύεται επίση̋ και 
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τονώνει την ειρηνική συνύπαρξη µεταξύ των 

ανθρώπων, αφού το παιδί συνειδητοποιεί 

µέσα από τι̋ αισθήσει̋ το κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Οι αισθήσει̋ που ασκούνται 

είναι: 

- Η ΑφήΗ ΑφήΗ ΑφήΗ Αφή: το παιδί εκτελεί εργασίε̋ 

αυτοεξυπηρέτηση̋, εισάγεται στην 

αντίληψη τη̋ ποιότητα̋ των επιφανειών, 

γνωρίζει το βάρο̋ των αντικειµένων, 

µαθαίνει να ξεχωρίζει τα στέρεα 

αντικείµενα, τα διάφορα υλικά και ακόµα 

αντιλαµβάνεται το ψύχο̋ και τη θερµότητα. 

- Η ΌσφρησηΗ ΌσφρησηΗ ΌσφρησηΗ Όσφρηση: τα παιδιά µπορούν µε τη 

µυρωδιά να ξεχωρίζουν διάφορα υλικά 

διατροφή̋ και γενικότερα µπορούν χωρί̋ να 

βλέπουν να προσδιορίζουν τα φυτά και 

άλλε̋ καταστάσει̋ µε την όσφρηση. 
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- Η ΓεύσηΗ ΓεύσηΗ ΓεύσηΗ Γεύση: τα παιδιά µπορούν να 

ξεχωρίσουν το γλυκό, το ξινό, το πικρό και 

ακόµα διάφορα άλλα υλικά αγαθά, όταν 

έρχονται σε επαφή µαζί του̋. Μεγάλη 

σηµασία δίνει η Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori και στην 

όραση: µε τα διάφορα γεωµετρικά σχήµατα 

εµπεδώνουν τα παιδιά το ύψο̋, το πάχο̋ 

και το βάρο̋, το πλάτο̋, το µήκο̋, το µακρύ, 

το κοντό. Ακόµα για την αντίληψη των 

µορφών σηµαντικό ρόλο παίζει το µάτι 

(οπτικά) και το χέρι (οπτικοµυωνικά). 

- Σηµαντική θέση δίνει και στην 

καλλιέργεια τη̋ αίσθηση̋ τη̋ ακοή̋:Από 

την παιγνιώδη κατάσταση των αντικειµένων 

προσδιορίζει του̋ ήχου̋ του άδειου, του 

γεµάτου, του µεταλλικού, του χάρτινου, του 

ξύλου, τη̋ πέτρα̋ καθώ̋ και του̋ ήχου̋ 
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ζώων και πτηνών καθώ̋ και των 

δηµιουργηµάτων του πολιτισµού στο 

περιβάλλον του. (Fisher,D.1924,σ.99-123 

�Calo,1958, σ.418-421). 

- Στο σύστηµα τη̋ Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori 

συναντούµε και το µάθηµα τη̋ σιωπή̋: «Ο Ο Ο Ο 

δάσκαλο̋ προσπαθεί να επιτύχει απόλυτη δάσκαλο̋ προσπαθεί να επιτύχει απόλυτη δάσκαλο̋ προσπαθεί να επιτύχει απόλυτη δάσκαλο̋ προσπαθεί να επιτύχει απόλυτη 

σιωπή λέγοντα̋ σιωπή λέγοντα̋ σιωπή λέγοντα̋ σιωπή λέγοντα̋ κάθε τόσο «ακόµα κάθε τόσο «ακόµα κάθε τόσο «ακόµα κάθε τόσο «ακόµα 

περισσότερο» ώσπου ν αρχίσουν τα παιδιά ν περισσότερο» ώσπου ν αρχίσουν τα παιδιά ν περισσότερο» ώσπου ν αρχίσουν τα παιδιά ν περισσότερο» ώσπου ν αρχίσουν τα παιδιά ν 

ακουν το χτύπο του ρολογιού, τι̋ µύγε̋ που ακουν το χτύπο του ρολογιού, τι̋ µύγε̋ που ακουν το χτύπο του ρολογιού, τι̋ µύγε̋ που ακουν το χτύπο του ρολογιού, τι̋ µύγε̋ που 

πετούν, την αναπνοή του̋. Τότε παράγει πετούν, την αναπνοή του̋. Τότε παράγει πετούν, την αναπνοή του̋. Τότε παράγει πετούν, την αναπνοή του̋. Τότε παράγει 

διάφορου̋ ήχου̋, κρότου̋, στην αρχή διάφορου̋ ήχου̋, κρότου̋, στην αρχή διάφορου̋ ήχου̋, κρότου̋, στην αρχή διάφορου̋ ήχου̋, κρότου̋, στην αρχή 

αντίθετοαντίθετοαντίθετοαντίθετου̋ µεταξύ του̋. Έπειτα όµοιου̋, υ̋ µεταξύ του̋. Έπειτα όµοιου̋, υ̋ µεταξύ του̋. Έπειτα όµοιου̋, υ̋ µεταξύ του̋. Έπειτα όµοιου̋, µε µε µε µε 

το ταµπούρλο, µουσικά όργανα, κουδούτο ταµπούρλο, µουσικά όργανα, κουδούτο ταµπούρλο, µουσικά όργανα, κουδούτο ταµπούρλο, µουσικά όργανα, κουδούνια, νια, νια, νια, 

σφυρίχτρασφυρίχτρασφυρίχτρασφυρίχτρα». (Κλεάνθου̋- Παπαδηµητρίου, 

1980, σ. 332� Dietrich, 1973,σ.72-81). Όπω̋ 

παρατηρεί ο Giovani Calo: «…Η Η Η Η CasaCasaCasaCasa    deideideidei    
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bambinibambinibambinibambini διαθέτει ένα σύνθετο υλικό,  διαθέτει ένα σύνθετο υλικό,  διαθέτει ένα σύνθετο υλικό,  διαθέτει ένα σύνθετο υλικό, 

προσαρµοσµένο σε καθορισµένε̋ µορφέ̋ προσαρµοσµένο σε καθορισµένε̋ µορφέ̋ προσαρµοσµένο σε καθορισµένε̋ µορφέ̋ προσαρµοσµένο σε καθορισµένε̋ µορφέ̋ 

δραστηριότητα̋, για τι̋ οποίε̋ το µικρό δραστηριότητα̋, για τι̋ οποίε̋ το µικρό δραστηριότητα̋, για τι̋ οποίε̋ το µικρό δραστηριότητα̋, για τι̋ οποίε̋ το µικρό 

παιδί εύκολα µποπαιδί εύκολα µποπαιδί εύκολα µποπαιδί εύκολα µπορεί να ενδιαφέρεται και µε ρεί να ενδιαφέρεται και µε ρεί να ενδιαφέρεται και µε ρεί να ενδιαφέρεται και µε 

τι̋ οποίε̋ πετυχαίνεται µια καλορυθµισµένη τι̋ οποίε̋ πετυχαίνεται µια καλορυθµισµένη τι̋ οποίε̋ πετυχαίνεται µια καλορυθµισµένη τι̋ οποίε̋ πετυχαίνεται µια καλορυθµισµένη 

εξέλιξη των πνευµατικών και φυσικών εξέλιξη των πνευµατικών και φυσικών εξέλιξη των πνευµατικών και φυσικών εξέλιξη των πνευµατικών και φυσικών 

δυνάµεων και συνεχή̋ αύξηση των δυνάµεων και συνεχή̋ αύξηση των δυνάµεων και συνεχή̋ αύξηση των δυνάµεων και συνεχή̋ αύξηση των 

προσωπικών ανακαλύψεων του παιδιούπροσωπικών ανακαλύψεων του παιδιούπροσωπικών ανακαλύψεων του παιδιούπροσωπικών ανακαλύψεων του παιδιού». 

(Calo, 1958, σ. 420� Montessori, 1964,σ. 370-

375). 

Η Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori αναγνώρισε τη θεωρία του 

DecrolyDecrolyDecrolyDecroly    καθώ̋ και του EdEdEdEd. . . . ClaparedeClaparedeClaparedeClaparede «…για τη για τη για τη για τη 

συνολική αντίληψη των πρωταρχικών συνολική αντίληψη των πρωταρχικών συνολική αντίληψη των πρωταρχικών συνολική αντίληψη των πρωταρχικών 

γνώσεων του παιδιού και δεν παρέλειπε να γνώσεων του παιδιού και δεν παρέλειπε να γνώσεων του παιδιού και δεν παρέλειπε να γνώσεων του παιδιού και δεν παρέλειπε να 

αναφέρεται συχνά στη θεωρία τη̋ αναφέρεται συχνά στη θεωρία τη̋ αναφέρεται συχνά στη θεωρία τη̋ αναφέρεται συχνά στη θεωρία τη̋ 

Μορφολογική̋ Ψυχολογία̋Μορφολογική̋ Ψυχολογία̋Μορφολογική̋ Ψυχολογία̋Μορφολογική̋ Ψυχολογία̋». (Calo, 1958, 

σ.424� Hemsing,σ.110-113). Η Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori    
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συνεχίζει την κριτική τη̋ κατά των ενηλίκων, 

που αγνοούν τη σπουδαιότητα τη̋ αυτόνοµη̋ 

εργασία̋, αφού µε τι̋ εγκεφαλικέ̋ 

παρεµβάσει̋ του̋ και τι̋ άστοχε̋ 

απαγορεύσει̋ ανατρέπουν τι̋ µύχιε̋ 

επιθυµίε̋ του παιδιού και το 

αποπροσανατολίζουν από τα προσωπικά 

ενδιαφέροντα και τι̋ ανάγκε̋ του. 

 

    

    

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ MMMM....MONTESSORIMONTESSORIMONTESSORIMONTESSORI::::    

    

Η Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori αφιέρωσε ένα µεγάλο µέρο̋ 

του έργου τη̋ στο γραµµατισµό τη̋ πρώτη̋ 

γραφή̋ και ανάγνωση̋. ∆ιαπίστωσε ότι η 
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γραφή στηρίζεται κατά κανόνα στην αίσθηση 

τη̋ αφή̋ και στα χέρια του παιδιού. Έτσι 

άρχισε του̋ πειραµατισµού̋ από τι̋ 

χειροτεχνικέ̋ ενασχολήσει̋ των παιδιών. Το 

συµπέρασµά τη̋ ήταν ότι η άσκηση των 

χεριών του παιδιού προηγείται µια̋ 

δεξιότητα̋. Άρχισε λοιπόν να χρησιµοποιεί 

τα γεωµετρικά σχήµατα, ώστε τα παιδιά 

µέσα από την τυποποιηµένη άσκηση να βρουν 

ευκολότερα διεξόδου̋ και να κατευθύνουν το 

χέρι του̋ σε ένα συγκεκριµένο σχήµα. Οι 

προασκήσει̋ του παιδιού στα γεωµετρικά 

σχήµατα τα προετοίµαζε να γράψουν µε 

ευκολία του̋ φθόγγου̋ στην προσπάθεια 

εκµάθηση̋ τη̋ γραφή̋. Το υλικό που 

επινόησε η Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori ήταν να 

χρησιµοποιήσει το σµυριδόχαρτο, ώστε το 
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παιδί µε την αφή να φτάσει ευκολότερα στο 

στόχο του. Στη συνέχεια έκοψε γράµµατα από 

γυαλόχαρτο, τα κόλλησε επάνω σε στερεή 

επιφάνεια και καλούσε τα παιδιά µε την αφή 

να αισθητικοποιήσουν το σχήµα των 

γραµµάτων. Τα παιδιά είχαν στη διάθεσή 

του̋ κινητά γράµµατα, µε τα οποία 

ασκούνταν παίζοντα̋ και αποκτώντα̋ νέε̋ 

εµπειρίε̋. 

ΠΩΣ ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΤΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΩΣ ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΤΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΩΣ ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΤΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΩΣ ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΤΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ MMMM....MONTESSORIMONTESSORIMONTESSORIMONTESSORI::::    

Η Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori χωρίζει τη διαδικασία τη̋ 

ανάγνωση̋ σε τρία στάδια ω̋ εξή̋: 

Πρώτο στάδιοΠρώτο στάδιοΠρώτο στάδιοΠρώτο στάδιο: Το παιδί αισθητοποιεί πρώτα 

το σχήµα του γράµµατο̋ µε την αφή. Η αφή 

και η ακοή συνδυάζονται, ώστε το παιδί να 

αγγίξει και να ακούσει το φθόγγο. Έπειτα ο 
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δάσκαλο̋ δείχνει στο παιδί την κιναισθητική 

διαδικασία δηλαδή γραφή και ταυτόχρονα 

προφορά του φθόγγου. Έτσι ο δάσκαλο̋ στη 

µέθοδο Μ.Montessori επιτυγχάνει ταυτόχρονα 

µια σύζευξη τη̋ ακουστική̋, οπτική̋ και 

κιναισθητική̋ αντίληψη̋. Η συνεχόµενη 

άσκηση κάνει το παιδί ικανό να αναγνωρίζει 

τα γράµµατα ακόµα και µε κλειστά µάτια, 

ακόµα και αν ξεχωρίζει τα όµοια και τα 

διαφορετικά. Σε αυτό έχει βοήθεια από τα 

καρτονάκια που έχει επιµεληθεί ο 

εκπαιδευτικό̋. (Wolf,J,1972,σ.39-42� 

Κλεάνθου̋-Παπαδηµητρίου. 1980 .σ.336). 

Το πρώτο στάδιο στην πράΤο πρώτο στάδιο στην πράΤο πρώτο στάδιο στην πράΤο πρώτο στάδιο στην πράξηξηξηξη: Τα παιδιά 

δουλεύουν µε τα γεωµετρικά σχήµατα, 

αποτυπώνοντα̋ πάνω του̋ γραµµέ̋, 

γεµίζοντα̋ την περίµετρο, ζωγραφίζοντα̋ 
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στο εσωτερικό του̋, πάντα µέσα στα 

πλαίσια σε µια προσπάθεια προάσκηση̋: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο δάσκαλο̋ δίνει στα παιδιά χαρτόνια µε 

λεία επιφάνεια και επάνω του̋ κολληµένα τα 

γράµµατα από σµυριδόχαρτο. Αγγίζοντα̋ τα 

γράµµατα αισθητοποιούν την κατεύθυνσή 

του̋ και τη σχηµατική του παράσταση. Η 

όραση, η αφή και η κιναισθητική διάσταση 

εµπεδώνουν την εκµάθηση των γραµµάτων. 

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
_________________ 
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Η Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori αρχίζει από τα φωνήεντα και 

προχωρεί στα σύµφωνα,αυτό όµω̋ δεν είναι 

υποχρεωτικό και εξαρτάται από τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών κατά την 

εκµάθηση των γραµµάτων. Η εκµάθηση και η 

προφορά των γραµµάτων συνεχίζεται µε την 

παρουσίαση από το δάσκαλο των φωνηέντων 

στο σµυριδόχαρτο: 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

  Τι είναι αυτό;                     Τι είναι αυτό;                    Τι είναι αυτό;        
 

                            

 

                              

 

 

                                                                                                                             
 

                              

 

                              

 

 
Αυτό είναι                              Αυτό είναι                          Αυτό είναι   
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Τα παιδιά µε το δάχτυλό του̋ περνούν την 

επιφάνεια του γράµµατο̋, το αισθητοποιούν 

και συγχρόνω̋ το προφέρουν. Γίνεται δηλαδή 

µια οπτική, ακουστική και µὐκή ενέργεια, 

που σταθεροποιεί τη µάθηση. Το ίδιο γίνεται 

και µε την προσπάθεια του παιδιού να 

αισθητοποιήσει τη φορά των γραµµάτων 

περνώντα̋ το χέρι του επάνω στο φθόγγο. 

Αυτό γίνεται µέχρι̋ ότου το παιδί αποκτήσει 

πλήρη δεξιότητα ελέγχου του γράµµατο̋. Στα 

πλαίσια τη̋ άσκηση̋ ο δάσκαλο̋ καλεί του̋ 

µαθητέ̋ του να του δώσουν ένα συγκεκριµένο 

φθόγγο: ∆ώσε µου το : α, το ο, το ι.α, το ο, το ι.α, το ο, το ι.α, το ο, το ι. 

Συγχρόνω̋ ρωτάει το παιδί : Τι είναι αυτό; 
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Το ίδιο γίνεται και µε τα σύµφωνα. Στο 

στάδιο αυτό ο δάσκαλο̋ βοηθάει τα παιδιά 

να ενώσουν τα φωνήεντα µε τα σύµφωνα. 

Έτσι έχουµε τη γραφή και ταυτόχρονα 

ανάγνωση. (Geissler,1952.σ.90-92 

�Κλεάνθου̋-Παπαδηµητρίου. 1980 .σ.337). 

Στο δεύτερο στάδιο η Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori 

προσπαθεί να διαπιστώσει αν το παιδί έχει 

καθαρή εικόνα του γράµµατο̋. Ο δάσκαλο̋ 

ζητάει από το παιδί να του δώσει ένα 

συγκεκριµένο γράµµα. Σε περίπτωση 

αποτυχία̋, γίνεται επανάληψη τη̋ άσκηση̋. 

Αν πάλι το παιδί αδυνατεί να ανταποκριθεί ο 

δάσκαλο̋ διακόπτει τη διαδικασία και 

µεταθέτει τη διδασκαλία τη̋ ενότητα̋ για 

άλλη µέρα. Στο τρίτο στάδιο ο δάσκαλο̋ 

διακόπτει την άµεση επικοινωνία των 
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παιδιών µε τα γράµµατα και στη συνέχεια 

δείχνει τα επιλεγµένα γράµµατα και τα 

παρουσιάζει µε το όνοµά του̋. Η δυνατότητα 

που δίνει το σύστηµα Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori στα 

παιδιά είναι να συνδέσει τα φωνήεντα µε τα 

σύµφωνα και να κάνει συλλαβέ̋. Αν η άσκηση 

αυτή επιτύχει τότε τα παιδιά καλούνται να 

σχηµατίσουν λέξει̋. Στην πράξη ο 

εκπαιδευτικό̋ χρησιµοποιεί το υλικό τη̋ 

Μ.Μ.Μ.Μ.MontessoriMontessoriMontessoriMontessori που είναι κουτιά που περιέχουν 

όλα τα γράµµατα τη̋ αλφαβήτου σε 

διαφορετικά χωρίσµατα. Το ίδιο γίνεται και 

µε τα σύµφωνα. Σε µερικά γράµµατα υπάρχει 

ένα διακριτικό για να φαίνεται η φορά του 

γράµµατο̋.  (Heinelt, 1978. σ. 36-47� 

Κλεάνθου̋- Παπαδηµητρίου. 1980 .σ.337). 
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     ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. 

 

Κάθε παιδί που µπορεί να συνδέσει τον ήχο, 

µε τη συµβολική παρουσία του γράµµατο̋ 

σηµαίνει, ότι µπορεί µε τη σκέψη του να 

γράψει το συγκεκριµένο γράµµα. Το ίδιο 

συµβαίνει και µε το διάβασµα. Το παιδί 

διαβάζει, όταν νοερά µπορεί και αναγνωρίζει 

το γράµµα. Στην πράξη ο ∆άσκαλο̋ βάζει 

επάνω στο τραπέζι τα γράµµατα µια̋ 

συγκεκριµένη̋ λέξη̋ π.χ. µάνα. Προφέρει τη 

λέξη επανειληµµένα, µέχρι̋ ότου ο µαθητή̋ 

να µπορέσει και να συνθέσει τη λέξη µε τα 

αντίστοιχα γράµµατα. Συνήθω̋ ο δάσκαλο̋ 

χρησιµοποιεί λέξει̋, που είναι προσιτέ̋ στο 

λεξιλόγιο του παιδιού. Τη διαβάζει ο µαθητή̋ Τη διαβάζει ο µαθητή̋ Τη διαβάζει ο µαθητή̋ Τη διαβάζει ο µαθητή̋ 

µε το δάχτµε το δάχτµε το δάχτµε το δάχτυλό του και στη συνέχεια υλό του και στη συνέχεια υλό του και στη συνέχεια υλό του και στη συνέχεια 
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εξασκείται µόνο̋ του π.χ. Μεξασκείται µόνο̋ του π.χ. Μεξασκείται µόνο̋ του π.χ. Μεξασκείται µόνο̋ του π.χ. Μ---- ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ---- ΜΑΝ ΜΑΝ ΜΑΝ ΜΑΝ----    

ΜΑΝΑ.ΜΑΝΑ.ΜΑΝΑ.ΜΑΝΑ. Στη λέξη µάνα, τονίζεται µε έµφαση το  Στη λέξη µάνα, τονίζεται µε έµφαση το  Στη λέξη µάνα, τονίζεται µε έµφαση το  Στη λέξη µάνα, τονίζεται µε έµφαση το 

µ και το ν. µ και το ν. µ και το ν. µ και το ν. Το παιδί έχει τη δυνατότητα να 

πάρει τα αντίστοιχα φωνήεντα και να τα 

βάλει τα σύµφωνα µ και ν. Στη συνέχεια ο 

δάσκαλο̋ καλεί το παιδί να αναλύσει και να 

συνθέσει τη λέξη. (Dietrich, σ.35-

38�Κλεάνθου̋-Παπαδηµητρίου. 1980 .σ.337). 

 

Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

M.MONTESSORI M.MONTESSORI M.MONTESSORI M.MONTESSORI ::::    

    

««««Η έκρηξη τη̋ γραφή̋Η έκρηξη τη̋ γραφή̋Η έκρηξη τη̋ γραφή̋Η έκρηξη τη̋ γραφή̋»»»»    συναντάται στο 

σύστηµα τη̋ M.MM.MM.MM.Montessoriontessoriontessoriontessori και έχει 

καθιερωθεί στην βιβλιογραφία, ω̋ µια τάση 

του παιδιού να γράφει εκρηκτικά σε 

επιφάνειε̋ που του είναι προσιτέ̋. (Γ. 
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Γιαγλή̋.1983.σ.41). Το ξέσπασµα αυτό των 

µικρών παιδιών στη δεξιότητα τη̋ γραφή̋ 

εντυπωσίασε τη MMMMontessoriontessoriontessoriontessori που έβαλε τα 

παιδιά να γράφουν στο πάτωµα, στου̋ 

τοίχου̋, παντού. Ένα παιδί που κατά τη 

MMMMontessoriontessoriontessoriontessori το κάλεσε να ζωγραφίσει, άρχισε 

ξαφνικά να γράφει πάνω στο τσιµέντο τι̋ 

λέξει̋: µάνα, καµινάδα, ταβάνι και να 

φωνάζει «γράφω, γράφω» (Κλεάνθου̋-

Παπαδηµητρίου. 1980. σ. 337-338 �Κίτσο̋, 

1982,σ.274-291). «Οι πρώτε̋ µέρε̋ του Οι πρώτε̋ µέρε̋ του Οι πρώτε̋ µέρε̋ του Οι πρώτε̋ µέρε̋ του 

γραψίµγραψίµγραψίµγραψίµατο̋ ήταν µέρε̋ βίαια̋ συγκίνηση̋, ατο̋ ήταν µέρε̋ βίαια̋ συγκίνηση̋, ατο̋ ήταν µέρε̋ βίαια̋ συγκίνηση̋, ατο̋ ήταν µέρε̋ βίαια̋ συγκίνηση̋, 

γιατί τα παιδιά είχαγιατί τα παιδιά είχαγιατί τα παιδιά είχαγιατί τα παιδιά είχαν την εντύπωση, ότι ν την εντύπωση, ότι ν την εντύπωση, ότι ν την εντύπωση, ότι 

ονειρευόταν ότι ζούσαν ένα αξιοθαύµαστο ονειρευόταν ότι ζούσαν ένα αξιοθαύµαστο ονειρευόταν ότι ζούσαν ένα αξιοθαύµαστο ονειρευόταν ότι ζούσαν ένα αξιοθαύµαστο 

γεγονό̋.γεγονό̋.γεγονό̋.γεγονό̋.    Ήταν σαν οµαδική τρέλα. Έγραφαν Ήταν σαν οµαδική τρέλα. Έγραφαν Ήταν σαν οµαδική τρέλα. Έγραφαν Ήταν σαν οµαδική τρέλα. Έγραφαν 

στου̋ τοίχου̋, στο πάτωµα ,στα τραπέζια, στου̋ τοίχου̋, στο πάτωµα ,στα τραπέζια, στου̋ τοίχου̋, στο πάτωµα ,στα τραπέζια, στου̋ τοίχου̋, στο πάτωµα ,στα τραπέζια, 

στα τετράδια. Και όχι µόνο στο σχολείο αλλά στα τετράδια. Και όχι µόνο στο σχολείο αλλά στα τετράδια. Και όχι µόνο στο σχολείο αλλά στα τετράδια. Και όχι µόνο στο σχολείο αλλά 
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και στο σπίτι. και στο σπίτι. και στο σπίτι. και στο σπίτι. Οι µάνε̋ για να σώσουν του̋ Οι µάνε̋ για να σώσουν του̋ Οι µάνε̋ για να σώσουν του̋ Οι µάνε̋ για να σώσουν του̋ 

τοίχου̋ και τα έπιπλα του̋ έδιναν µολύβι και τοίχου̋ και τα έπιπλα του̋ έδιναν µολύβι και τοίχου̋ και τα έπιπλα του̋ έδιναν µολύβι και τοίχου̋ και τα έπιπλα του̋ έδιναν µολύβι και 

χαρτί και τα παιδιά έφερναν στο σχολείο χαρτί και τα παιδιά έφερναν στο σχολείο χαρτί και τα παιδιά έφερναν στο σχολείο χαρτί και τα παιδιά έφερναν στο σχολείο 

ολόκληρα κατεβατά γραπτά .Μια µάλιστα ολόκληρα κατεβατά γραπτά .Μια µάλιστα ολόκληρα κατεβατά γραπτά .Μια µάλιστα ολόκληρα κατεβατά γραπτά .Μια µάλιστα 

µου διηγήθηκε, ότι το παιδί τη̋ είχε γράψειµου διηγήθηκε, ότι το παιδί τη̋ είχε γράψειµου διηγήθηκε, ότι το παιδί τη̋ είχε γράψειµου διηγήθηκε, ότι το παιδί τη̋ είχε γράψει    

ολόκληρη µέρα και το βράδυ ολόκληρη µέρα και το βράδυ ολόκληρη µέρα και το βράδυ ολόκληρη µέρα και το βράδυ έπεσε στο έπεσε στο έπεσε στο έπεσε στο 

κρεβάτι µε το χαρτί και κρεβάτι µε το χαρτί και κρεβάτι µε το χαρτί και κρεβάτι µε το χαρτί και το µολύβι στο χέριτο µολύβι στο χέριτο µολύβι στο χέριτο µολύβι στο χέρι». 

(Κλεάνθου̋- Παπαδηµητρίου. 1980. σ. 

338�Brauneiser, 1978,σ. 93-107). 

H M.MM.MM.MM.Montessoriontessoriontessoriontessori οδηγήθηκε στο συµπέρασµα  

πότε ο εκπαιδευτικό̋ θα έπρεπε να 

παρωθούσε το παιδί να γράφει. Φυσικά τα 

παιδιά έχουν περάσει από το στάδιο των 

προασκήσεων στα γεωµετρικά σχήµατα, 

είχαν δοκιµάσει την περίµετρο των 

γραµµάτων πάνω στο σµυριδόχαρτο και 

ακόµα µπορούσαν να συνθέσουν µια λέξη. 
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Όλα αυτά ήταν ενδείξει̋ ότι το παιδί 

µπορούσε να αρχίσει την κατάκτηση τη̋ 

δεξιότητα̋ τη̋ γραφή̋. «Πόσο χρόνο παίρνει 

ω̋ να µάθουν τα παιδιά να γράφουν καλά; 

Κατά την MMMMontessoriontessoriontessoriontessori    o κατά µέσον όρο χρόνο̋ 

από τι̋ πρώτε̋ προπαρασκευαστικέ̋ 

ασκήσει̋ ω̋ την πρώτη γραπτή λέξη είναι 1-

1/2 µήνε̋ για παιδιά 4 χρονών και ένα̋ 

µήνα̋ για παιδιά 5 χρονων.1 µήνα̋ επιπλέον 

για να γράφουν οποιαδήποτε λέξη και να 

περάσουν στο γράψιµο µε το µελάνι. Τα 

εξυπνότερα προχωρούν γρηγορότερα. Γενικά 

όµω̋ όλα γράφουν καλά µετά από 3 µήνε̋ 

και µπορούν να συγκριθούν σε έξι µήνε̋ µε 

µαθητέ̋ Γ’ δηµοτικού». (Κλεάνθου̋-

Παπαδηµητρίου. 1980. σ. 339� Guss, 

1977,σ.26-29). 
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ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΥΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΥΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΥΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΥΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ MONTESSORI:ΣΥΣΤΗΜΑ MONTESSORI:ΣΥΣΤΗΜΑ MONTESSORI:ΣΥΣΤΗΜΑ MONTESSORI:    

    

Για να έχουµε ανάγνωση κατά την Montessori 

πρέπει το παιδί να µπορεί να διαβάσει ένα 

γραπτό κείµενό του. Χρειάζεται δηλαδή να 

συνειδητοποιεί τα σύµβολα, που 

αντιπροσωπεύουν τη λέξη . Κατά τη 

Montessori Montessori Montessori Montessori  και η γραφή προηγείται τη̋ 

ανάγνωση̋. Για την ανάγνωση απαιτείται 

αναγνώριση τη̋ γραπτή̋ λέξη̋ και γνώση 

τη̋ σηµασία̋ τη̋. Τότε έχουµε ανάγνωση. Η 

καθαυτό ανάγνωση ακολουθεί την εξή̋ 

διαδικασία. Υπάρχουν µικρέ̋ κάρτε̋ που 

φέρουν επάνω του̋ γραµµένη, µια γνωστή 

στο παιδί λέξη. Κάθε λέξη αντιστοιχεί σε 
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κάποιο αντικείµενο, που είναι µέσα στην 

αίθουσα διδασκαλία̋. Ο δάσκαλο̋ ζητάει 

από το παιδί να διαβάσει τη λέξη. Το 

προτρέπει να τη διαβάσει γρηγορότερα και 

όταν το παιδί ανταποκρίνεται ο δάσκαλο̋ το 

καλεί συνέχεια µε τη λέξη: γρηγορότερα. Το 

παιδί αυτοµατοποιεί πια τη λέξη και 

συλλαµβάνει τη σηµασία τη̋. Μετά το πέρα̋ 

αυτή̋ τη̋ άσκηση̋ το παιδί έχει επιτύχει το 

στόχο του. (Schmitz, 1977, σ. 72-75� 

Κλεάνθου̋-Παπαδηµητρίου. 1980. σ. 339).  

 

Η Η Η Η ΠΑΙΓΝΙΩ∆ΠΑΙΓΝΙΩ∆ΠΑΙΓΝΙΩ∆ΠΑΙΓΝΙΩ∆ΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΥΤΟ ΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΥΤΟ ΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΥΤΟ ΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΥΤΟ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ.ΑΝΑΓΝΩΣΗ.ΑΝΑΓΝΩΣΗ.ΑΝΑΓΝΩΣΗ.    

    

Η MontessoriMontessoriMontessoriMontessori επινόησε ένα παιγνιώδη τρόπο, 

για την εκµάθηση τη̋ καθαυτό ανάγνωση̋, 
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ώστε να γίνει ελκυστική και ταυτόχρονα 

αποτελεσµατική. Ο εκπαιδευτικό̋ επιλέγει 

µια σειρά από αρεστά στα παιδιά παιχνίδια 

και τα τοποθετεί επάνω στο τραπέζι. 

Ταυτόχρονα γράφει µικρέ̋ κάρτε̋ µε τα 

ονόµατα των παιχνιδιών. Κάθε παιδί παίρνει 

µια κάρτα, τη βλέπει, τη διαβάζει νοερά, τη 

φέρνει και την εναποθέτει επάνω στο 

τραπέζι προφέροντα̋ το όνοµα τη̋ λέξη̋ 

που είναι γραµµένο επάνω τη̋. Αν ο 

δάσκαλο̋ ελέγχει τη λέξη που προφέρει το 

παιδί και αν διαπιστώσει ότι είναι σωστή, 

του δίνει το αντίστοιχο παιχνίδι. Παίρνοντα̋ 

αφορµή από την παιγνιώδη αυτή άσκηση η 

MontessoriMontessoriMontessoriMontessori πέρασε από τα παιχνίδια αυτά 

στα ονόµατα των παιδιών, σε διαφορετικά 

αντικείµενα, σε συγκεκριµένα ουσιαστικά, σε 
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χρώµατα κτλ. Κάλεσε στη συνέχεια τα παιδιά 

να ανακαλύψουν µόνα του̋ το κάθε τι. Τα 

παιδιά βρήκαν τη διαδικασία ενδιαφέρουσα 

και έπεσαν µε τα µούτρα στην άσκηση. Η  

Montessori Montessori Montessori Montessori πέρασε στη συνέχεια από τη 

χειρόγραφη λέξη στην έντυπη και τα παιδιά 

ανταποκρίθηκαν µε ευκολία. Με ελεγχόµενο 

ρυθµό η MontessoriMontessoriMontessoriMontessori οδήγησε τα παιδιά στην 

παραγωγή δικών του̋ κειµένων και τα 

βοήθησε να συνειδητοποιήσουν την αξία τη̋ 

γραφή̋, που φέρνει και αποτυπώνει την 

ανθρώπινη σκέψη επάνω στο χαρτί. 

(Κλεάνθου̋-Παπαδηµητρίου.1980.σ.339).  

Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜONTESSORI ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜONTESSORI ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜONTESSORI ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜONTESSORI ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
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Η Μ.Μontessori Μ.Μontessori Μ.Μontessori Μ.Μontessori είναι υπέρ τη̋ σιωπηρή̋ 

ανάγνωση̋. Γενικά η ανάγνωση πρέπει να 

είναι σιωπηρή µε το νου και όχι φωναχτά. Το 

Ε.Α.Π. του δηµοτικού σχολείου προβλέπει τη 

φωναχτή και τη σιωπηρή ανάγνωση. 

(Βάµβουκα̋.1992). Στο ελληνικό παραδοσιακό 

σχολείο η ανάγνωση του µαθητή αποτελούσε 

δείκτη υψηλή̋ ή µειωµένη̋ απόδοση̋ τη̋ 

γενικότερη εικόνα̋ του µαθητή και 

συγκαταλέγονταν στα κριτήρια αξιολόγηση̋. 

Ο δάσκαλο̋ καλούσε εναλλάξ του̋ µαθητέ̋ 

του να διαβάσουν µεγαλόφωνα µέσα στην 

τάξη. Η δεοντολογία ακολουθούσε µια 

απαρέγκλιτη στρατηγική. Ο µαθητή̋ διάβαζε 

φωναχτά. Σε περίπτωση όµω̋ αναγνωστικού 

λάθου̋ οι συµµαθητέ̋ του χτυπούσαν 

διακριτικά το µολύβι του̋ επάνω στο 
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τραπέζι, ω̋ σηµείο επισήµανση̋ του λάθου̋. 

Ο µαθητή̋ κάτω από την πίεση του ελέγχου 

προσπαθούσε να ξαναδιαβάσει τη λέξη και η 

ροή τη̋ ανάγνωση̋ καταστρέφονταν. Το 

πρόβληµα γινόταν βέβαια ακόµα 

δραµατικότερο, όταν ο δάσκαλο̋ που 

διάβαζε υποτίθεται υποδειγµατικά και «µε «µε «µε «µε 

ήθο̋»ήθο̋»ήθο̋»ήθο̋», (Παπά̋. 1987.σ.34), έκανε κάποιο 

αναγνωστικό λάθο̋. Οι µαθητέ̋ βέβαια δεν 

τολµούσαν να διορθώσουν το δάσκαλο αλλά 

ίσω̋ ασυνείδητα κάποιο̋ µαθητή̋ χτυπούσε 

το µολύβι επάνω στο τραπέζι και η τάξη 

διαπίστωνε, ότι «ουδεί̋ «ουδεί̋ «ουδεί̋ «ουδεί̋ αλάθητο̋».αλάθητο̋».αλάθητο̋».αλάθητο̋». Η 

µεγαλόφωνη ανάγνωση δεν εξυπηρετεί 

ιδιαίτερα σήµερα του̋ στόχου̋, που έχει 

θέσει το Α.Π. Ωστόσο δεν έχει πλήρω̋ 

καταργηθεί. ∆ιέξοδο στο θέµα έχει δώσει η 
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σιωπηρή ή νοερή ανάγνωση που διευκολύνει 

του̋ µαθητέ̋ να αποκτήσουν 

αυτοσυγκέντρωση και να εγκύψουν στο 

περιεχόµενο τη̋ αναγνωστική̋ ενότητα̋, 

προσπαθώντα̋ να διεισδύσουν στα 

µηνύµατα του συγγραφέα. Από καθαρά 

αισθητική άποψη που φυσικά συνάπτεται και 

µε µια συγκινησιακή διάσταση, η µεγαλόφωνη 

ανάγνωση συναντάται συνήθω̋ στα ποιητικά 

κείµενα, τόσο µέσα στην τάξη, όσο και στι̋ 

εορταστικέ̋ εκδηλώσει̋ του σχολείου, όπου 

οι απαγγελίε̋ ποιηµάτων είναι το προσκήνιο. 

Σε µονοθέσια- διθέσια  ή τριθέσια σχολεία- η 

σιωπηρή εκτέλεση εργασιών 

συµπεριλαµβανοµένη̋ και τη̋ ανάγνωση̋ 

είναι η συνήθη̋ τακτική, αφού έτσι µπορεί ο 

εκπαιδευτικό̋ να ασχοληθεί µε την επόµενη 
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τάξη όταν ολοκληρώσει τι̋ εργασίε̋ του̋ µε 

την προηγούµενη.  

    

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ 

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ Ο ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΣΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ Ο ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΣΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ Ο ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΣΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ Ο ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΣ. 

 

Σύµφωνα µε τι̋ εκτιµήσει̋ τη̋ Μ.ΜontessoriΜ.ΜontessoriΜ.ΜontessoriΜ.Μontessori η 

χρονική διάρκεια µεταξύ γραφή̋ και 

ανάγνωση̋ εκτείνεται στου̋ δυο µήνε̋. Από 

τη στιγµή που το παιδί θα διαβάσει, περνάει 

σταδιακά στην τελειοποίηση τη̋ ανάγνωση̋. 

Η δεξιότητα τη̋ γραφή̋ τελειοποιείται 

ευκολότερα σε σχέση µε την ανάγνωση, που 

έχει πιο αργό ρυθµό και η εξέλιξη τη̋ είναι 

πιο αργή. Η γραφή κατά την MMMMontessoriontessoriontessoriontessori    

ξεκινάει από την ηλικία των 4 ετών και ο 
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συνδυασµό̋ γραφή̋ και ανάγνωση̋ 

ακολουθεί µε τη συµπλήρωση έτου̋. 

Τα αποτελέσµατα κατά την ίδια είναι 

εκπληκτικά στην πρόοδο των παιδιών, που 

αναπτύσσουν δεξιότητε̋, όπω̋ και τα 

επτάχρονα παιδιά. H MοntessoriMοntessoriMοntessoriMοntessori    πιστεύει στο 

ερεθισιογόνο περιβάλλον. 

(Delogne.1978.σ.162-163). Ο προφορικό̋ 

λόγο̋ του παιδιού αποτελεί το προστάδιο για 

τη γραφή και την ανάγνωση. Η µητέρα πρέπει 

να βοηθήσει το παιδί µέσα από το 

συναισθηµατικό ανεφοδιασµό να βελτιώσει 

το γλωσσικό του κώδικα. Είναι 

χαρακτηριστική η έρευνα του BBBBernsteinernsteinernsteinernstein 

(Φραγκουδάκη,1987,σ.429� 

Mussen.1985.σ.38-39), που επισηµαίνει την 

ευθύνη των πρωτογενών παιδαγωγικών 
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οµάδων ιδιαίτερα για τα παιδιά τη̋ 

προσχολική̋ ηλικία̋. Αναφέρεται σε δυο 

µητέρε̋ που κάνουν διάλογο µε τα παιδιά 

του̋. Οι µητέρε̋ ανήκουν σε διαφορετικέ̋ 

κοινωνικέ̋ τάξει̋, τα παιδιά όµω̋ είναι τη̋ 

ίδια̋ ηλικία̋ και η σκηνή εξελίσσεται  σε ένα 

λεωφορείο ω̋ εξή̋:  

-ΜητέραΜητέραΜητέραΜητέρα:Κρατήσου σφιχτά. 

-Παιδί:Παιδί:Παιδί:Παιδί:Γιατί; 

-ΜητέραΜητέραΜητέραΜητέρα::::Κρατήσου σφιχτά.  

-Παιδί:Παιδί:Παιδί:Παιδί:Γιατί;  

-ΜητέραΜητέραΜητέραΜητέρα:Θα πέσει̋  

-Παιδί:Παιδί:Παιδί:Παιδί:Γιατί; 

-Μητέρα:Μητέρα:Μητέρα:Μητέρα: Σου είπα να κρατιέσαι σφιχτά δε 

σου είπα; (Mussen.1985.σ.38-39). 

Από τον πρώτο διάλογο βλέπουµε την 

εξουσιαστική και αυταρχική δοµή στην 
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επικοινωνία τη̋ µητέρα̋ µε το παιδί. Ο τόνο̋ 

τη̋ µητέρα̋ είναι προστατευτικό̋ .Το παιδί 

εισπράττει το µήνυµα σαν διαταγή και 

αντιδρά µονολεκτικά.. Ο διάλογο̋ δεν µπορεί 

να ενθαρρύνει το γλωσσικό κώδικα του 

παιδιού για σχηµατισµό µεγαλύτερων 

προτάσεων: Έτσι καταφεύγει σε µονολεκτικέ̋ 

απαντήσει̋, που θα µπορούσαν να 

συγκριθούν µε θετικά η αρνητικά νεύµατα 

των παιδιών σε παρόµοιε̋ περιστάσει̋  

δηλαδή να έχουµε µια µη λεκτική αντίδραση. 

Στην δεύτερη περίπτωση έχουµε µια µητέρα 

από την µεσαία κοινωνική τάξη και ο 

διάλογο̋ εξελίσσεται ω̋ εξή̋: 

-ΜητέραΜητέραΜητέραΜητέρα:Κρατήσου καλά µικρό µου. 

-Παιδί:Παιδί:Παιδί:Παιδί:Γιατί;  
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-ΜητέραΜητέραΜητέραΜητέρα:Εάν δεν κρατιέσαι θα τιναχτεί̋ 

µπροστά και θα πέσει̋. 

-ΠαιδίΠαιδίΠαιδίΠαιδί:Γιατί; 

-ΜητέραΜητέραΜητέραΜητέρα:Έλα µικρό µου κρατήσου σφιχτά και 

µη κανεί̋ τόση φασαρία. (Mussen.1985.σ.39). 

Στο δεύτερο διάλογο υπάρχει πάλι 

προστακτικό̋ τόνο̋, αλλά αµβλύνεται η 

συναισθηµατική προσφώνηση του παιδιού µε 

µια έκφραση προσωπική̋ επικοινωνία̋. Οι Οι Οι Οι 

απαντήσει̋ τη̋ µητέρα̋ στα στερεότυπα απαντήσει̋ τη̋ µητέρα̋ στα στερεότυπα απαντήσει̋ τη̋ µητέρα̋ στα στερεότυπα απαντήσει̋ τη̋ µητέρα̋ στα στερεότυπα 

ΓΙΑΤΙ  του παιδιού  διευρύνονται µε ΓΙΑΤΙ  του παιδιού  διευρύνονται µε ΓΙΑΤΙ  του παιδιού  διευρύνονται µε ΓΙΑΤΙ  του παιδιού  διευρύνονται µε 

εµπλουτισµένο λεξιλόγιο.εµπλουτισµένο λεξιλόγιο.εµπλουτισµένο λεξιλόγιο.εµπλουτισµένο λεξιλόγιο. Ο προφορικό̋ 

λόγο̋ του παιδιού δείχνει την δυνατότητα 

επικοινωνία̋ και οριοθέτηση̋ των 

διαφερόντων στο εξωτερικό και το εσωτερικό 

του περιβάλλον. Ο ρόλο̋ τη̋ Νηπιαγωγού 

είναι επίση̋ σηµαντικό̋ στην ενίσχυση και 
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εδραίωση του επεξεργασµένου γλωσσικού 

κώδικα στο παιδί. Οι αυθόρµητε̋ εκφράσει̋ 

του παιδιού δεν πρέπει να αναστέλλονται µε 

διορθωτικέ̋ παρεµβάσει̋ σύµφωνα µε την 

εγκεφαλική άποψη των ενήλικων. ΣΣΣΣύµφωνα ύµφωνα ύµφωνα ύµφωνα 

µε την Mµε την Mµε την Mµε την Montessoriontessoriontessoriontessori « « « «µερικά σφάλµατα µερικά σφάλµατα µερικά σφάλµατα µερικά σφάλµατα 

προφορά̋ που αφορούν τόσο την προφορά προφορά̋ που αφορούν τόσο την προφορά προφορά̋ που αφορούν τόσο την προφορά προφορά̋ που αφορούν τόσο την προφορά 

των φωνηέντων όσο και των συµφώνων, των φωνηέντων όσο και των συµφώνων, των φωνηέντων όσο και των συµφώνων, των φωνηέντων όσο και των συµφώνων, 

οφείλονται στο ότι το παιδί αναπαράγει οφείλονται στο ότι το παιδί αναπαράγει οφείλονται στο ότι το παιδί αναπαράγει οφείλονται στο ότι το παιδί αναπαράγει 

ορθά του̋ τελεορθά του̋ τελεορθά του̋ τελεορθά του̋ τελευταίου̋ φθόγγου̋ που άκουσε. υταίου̋ φθόγγου̋ που άκουσε. υταίου̋ φθόγγου̋ που άκουσε. υταίου̋ φθόγγου̋ που άκουσε. 

Στην πρώτη περίπτωση θα πρόκειται για Στην πρώτη περίπτωση θα πρόκειται για Στην πρώτη περίπτωση θα πρόκειται για Στην πρώτη περίπτωση θα πρόκειται για 

λειτουργική ανεπάρκεια του περιφερειακού λειτουργική ανεπάρκεια του περιφερειακού λειτουργική ανεπάρκεια του περιφερειακού λειτουργική ανεπάρκεια του περιφερειακού 

κινητικού οργάνου, κινητικού οργάνου, κινητικού οργάνου, κινητικού οργάνου, και συνεπώ̋ των και συνεπώ̋ των και συνεπώ̋ των και συνεπώ̋ των 

νευρικών δρόµωννευρικών δρόµωννευρικών δρόµωννευρικών δρόµων. Η αιτία βρίσκεται τότε στο . Η αιτία βρίσκεται τότε στο . Η αιτία βρίσκεται τότε στο . Η αιτία βρίσκεται τότε στο 

άτοµο. Στη δεύτεράτοµο. Στη δεύτεράτοµο. Στη δεύτεράτοµο. Στη δεύτερη περίπτωση το σφάλµα η περίπτωση το σφάλµα η περίπτωση το σφάλµα η περίπτωση το σφάλµα 

προξενείταιπροξενείταιπροξενείταιπροξενείται από το ακουστικό ε από το ακουστικό ε από το ακουστικό ε από το ακουστικό ερέθισµα και η ρέθισµα και η ρέθισµα και η ρέθισµα και η 

αιτία οφείλεται στο περιβάλλον. Τα αιτία οφείλεται στο περιβάλλον. Τα αιτία οφείλεται στο περιβάλλον. Τα αιτία οφείλεται στο περιβάλλον. Τα 
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σφάλµατα αυτά εξακολουθούν να σφάλµατα αυτά εξακολουθούν να σφάλµατα αυτά εξακολουθούν να σφάλµατα αυτά εξακολουθούν να 

υφίστανται, αν και εξασθενηµένα στην υφίστανται, αν και εξασθενηµένα στην υφίστανται, αν και εξασθενηµένα στην υφίστανται, αν και εξασθενηµένα στην 

εφεφεφεφηβική ηλικία, και στον ενήλικαηβική ηλικία, και στον ενήλικαηβική ηλικία, και στον ενήλικαηβική ηλικία, και στον ενήλικα». 

(Montessori.χ.χ.σ.254). 

 

 Η ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟΗ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟΗ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟΗ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΤΑ  ΤΑ  ΤΑ 

6 ΧΡΟΝΙΑ:6 ΧΡΟΝΙΑ:6 ΧΡΟΝΙΑ:6 ΧΡΟΝΙΑ:    

    

Οι απόψει̋ για την πρώτη γραφή και 

ανάγνωση πριν από τα 6 χρόνια δεν είναι 

συγκλίνουσε̋. Σηµαντική είναι η θέση του 

ΕΕΕΕdddd.C.C.C.Claparèlaparèlaparèlaparèdededede  για την πρώιµη µάθηση, όταν 

αναφέρεται χαρακτηριστικά στου̋ γυρίνου̋ 

και στου̋  βατράχου̋. Ο Εd.ClaparΕd.ClaparΕd.ClaparΕd.Claparèdeèdeèdeède δηλαδή 

υποστηρίζει ότι η επίσπευση τη̋ 

διδασκαλία̋ και η πρώιµη µάθηση επιφέρει 

αντίθετα αποτελέσµατα . 
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«Ίσω̋ το ναΊσω̋ το ναΊσω̋ το ναΊσω̋ το να περνά περνά περνά περνά ο βάτραχο̋ από την  ο βάτραχο̋ από την  ο βάτραχο̋ από την  ο βάτραχο̋ από την 

κατάσταση του γυρίνου να είναι ένα̋ κατάσταση του γυρίνου να είναι ένα̋ κατάσταση του γυρίνου να είναι ένα̋ κατάσταση του γυρίνου να είναι ένα̋ 

ελιγµό̋. ∆ε θα τανε καλύτερα να γεννιούνται ελιγµό̋. ∆ε θα τανε καλύτερα να γεννιούνται ελιγµό̋. ∆ε θα τανε καλύτερα να γεννιούνται ελιγµό̋. ∆ε θα τανε καλύτερα να γεννιούνται 

από την αρχή µε πόδια και χωρί̋ ουρά, από την αρχή µε πόδια και χωρί̋ ουρά, από την αρχή µε πόδια και χωρί̋ ουρά, από την αρχή µε πόδια και χωρί̋ ουρά, 

προπάντων, που προπάντων, που προπάντων, που προπάντων, που είναι ένα̋ ελιγµό̋ και είναι ένα̋ ελιγµό̋ και είναι ένα̋ ελιγµό̋ και είναι ένα̋ ελιγµό̋ και 

πλάνηπλάνηπλάνηπλάνη....    ΑΑΑΑλλά αυτό̋ ο ελιγµό̋ είναι λλά αυτό̋ ο ελιγµό̋ είναι λλά αυτό̋ ο ελιγµό̋ είναι λλά αυτό̋ ο ελιγµό̋ είναι 

αδιαµφισβήτητα απαραίτηταδιαµφισβήτητα απαραίτηταδιαµφισβήτητα απαραίτηταδιαµφισβήτητα απαραίτητο̋. Μη νοµίζετε ο̋. Μη νοµίζετε ο̋. Μη νοµίζετε ο̋. Μη νοµίζετε 

ότι θα επισπεύδαµεότι θα επισπεύδαµεότι θα επισπεύδαµεότι θα επισπεύδαµε πολύ το σχηµατισµό των  πολύ το σχηµατισµό των  πολύ το σχηµατισµό των  πολύ το σχηµατισµό των 

ώριµων βατράχων κόβοντα̋ την ουρά των ώριµων βατράχων κόβοντα̋ την ουρά των ώριµων βατράχων κόβοντα̋ την ουρά των ώριµων βατράχων κόβοντα̋ την ουρά των 

γυρίνων…πράγµα που θα γινόταν προφανώ̋ γυρίνων…πράγµα που θα γινόταν προφανώ̋ γυρίνων…πράγµα που θα γινόταν προφανώ̋ γυρίνων…πράγµα που θα γινόταν προφανώ̋ 

αν οι βάτραχοι είχαν αν οι βάτραχοι είχαν αν οι βάτραχοι είχαν αν οι βάτραχοι είχαν 

σχολεσχολεσχολεσχολείαίαίαία».(Claparède.2010.σ.13). Σύµφωνα µε 

την έννοια τη̋ «reading readreading readreading readreading readiiiinessnessnessness» δηλαδή τη̋ 

αναγνωστική̋ ετοιµότητα̋ προέκυψαν 

ορισµένε̋ θέσει̋ που αναφέρονται στη 

σύνδεση τη̋ πνευµατική̋ ηλικία̋ και τη̋ 

ικανότητα̋ για ανάγνωση. Η ωρίµανση όµω̋ 
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«…µπορεί να συνοψιστεί µεµπορεί να συνοψιστεί µεµπορεί να συνοψιστεί µεµπορεί να συνοψιστεί µε το ακόλουθο  το ακόλουθο  το ακόλουθο  το ακόλουθο 

γνωµικό:γνωµικό:γνωµικό:γνωµικό: «α̋ αφήσουµε τη φ «α̋ αφήσουµε τη φ «α̋ αφήσουµε τη φ «α̋ αφήσουµε τη φύύύύση να ση να ση να ση να 

ακολουθήσει το δρόµο ακολουθήσει το δρόµο ακολουθήσει το δρόµο ακολουθήσει το δρόµο 

τη̋τη̋τη̋τη̋».(Delogne.1978.σ.13).  Η αναφορά σε 

έρευνε̋ και πειραµατισµού̋ συνδέεται 

πολλέ̋ φορέ̋ µε υποκείµενα έρευνα̋ που 

είναι παιδιά των ίδιων των ερευνητών και 

έχουν την πολιτισµική ώσµωση, που κατά 

κανόνα δε διαθέτουν τα παιδιά µε 

ελλειµµατική κοινωνικοοικονοµική 

προέλευση. Στου̋ εισηγητέ̋ τη̋ πρώιµη̋ 

ανάγνωση̋ ανήκουν ο EEEEngelmannngelmannngelmannngelmann  καθώ̋ και 

η MMMMaria aria aria aria MMMMontessoriontessoriontessoriontessori,,,, που εξωρα˙ζουν σε τέτοιο 

σηµείο την ικανότητα των παιδιών για 

πρώιµη γραφή και ανάγνωση, ώστε να 

θεωρείται η όλη διαδικασία σαν µια υπόθεση 

ρουτίνα̋ για το σχολείο. Στη χορεία των 
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εισηγητών τη̋ πρώιµη̋ ανάγνωση̋ και 

γραφή̋ αναφέρονται ορισµένε̋ έρευνε̋  µε 

πνεύµα σκεπτικισµού. O LLLLeroyeroyeroyeroy----BoussionBoussionBoussionBoussion    

καταλήγει στο συµπέρασµα «…ότι νόµιµη ότι νόµιµη ότι νόµιµη ότι νόµιµη 

χρονολογικήχρονολογικήχρονολογικήχρονολογική ηλικία ηλικία ηλικία ηλικία τη̋ αρχή̋ τη̋ µάθηση̋  τη̋ αρχή̋ τη̋ µάθηση̋  τη̋ αρχή̋ τη̋ µάθηση̋  τη̋ αρχή̋ τη̋ µάθηση̋ 

στη στη στη στη Γαλλία (από πέντε χρόνων και εννιά Γαλλία (από πέντε χρόνων και εννιά Γαλλία (από πέντε χρόνων και εννιά Γαλλία (από πέντε χρόνων και εννιά 

µηνών),θα ήταν πάρα πολύ πρόωρη, πράγµα µηνών),θα ήταν πάρα πολύ πρόωρη, πράγµα µηνών),θα ήταν πάρα πολύ πρόωρη, πράγµα µηνών),θα ήταν πάρα πολύ πρόωρη, πράγµα 

που άλλε̋ έρευνε̋, όπω̋ αυτέ̋ του Mπου άλλε̋ έρευνε̋, όπω̋ αυτέ̋ του Mπου άλλε̋ έρευνε̋, όπω̋ αυτέ̋ του Mπου άλλε̋ έρευνε̋, όπω̋ αυτέ̋ του Morpettorpettorpettorpett    

και Wκαι Wκαι Wκαι Washburneashburneashburneashburne είχαν ήδη αποδείξει είχαν ήδη αποδείξει είχαν ήδη αποδείξει είχαν ήδη αποδείξει». 

(Delogne.1978.σ.262-263�Bittner,1968.σ.8).  

Γενικότερα στην ατελεύτητη αυτή συζήτηση 

που θεωρείται, ερευνάται και αναθεωρείται 

οι ερευνητέ̋ παρατηρούν ότι: «Πρέπει Πρέπει Πρέπει Πρέπει 

οπωσδήποτε να υπάρξει διάκριση µεταξύ τη̋ οπωσδήποτε να υπάρξει διάκριση µεταξύ τη̋ οπωσδήποτε να υπάρξει διάκριση µεταξύ τη̋ οπωσδήποτε να υπάρξει διάκριση µεταξύ τη̋ 

παιδαγωγική̋ πραγµατικότητα̋ και τη̋ παιδαγωγική̋ πραγµατικότητα̋ και τη̋ παιδαγωγική̋ πραγµατικότητα̋ και τη̋ παιδαγωγική̋ πραγµατικότητα̋ και τη̋ 

παιδαγωγική̋ δυναµικότητα̋παιδαγωγική̋ δυναµικότητα̋παιδαγωγική̋ δυναµικότητα̋παιδαγωγική̋ δυναµικότητα̋». 

(Delogne.1978.σ.262).  
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Μ.MONTESSORI.Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Μ.MONTESSORI.Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Μ.MONTESSORI.Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Μ.MONTESSORI.    

    

Η κριτική άρχισε από τη στιγµή, που η 

θεωρία τη̋ Μ.Montessori έγινε Μ.Montessori έγινε Μ.Montessori έγινε Μ.Montessori έγινε σύστηµα. 

Κανένα σύστηµα δε θέλει να αποδοµηθεί, 

αλλά από τη στιγµή που εµφανίζεται ω̋ 

σύστηµα, η κριτική επισηµαίνει πάντα τα 

θετικά και αρνητικά στοιχεία του. Αυτό έγινε 

και µε το σύστηµα τη̋ Μ.Montessori.Μ.Montessori.Μ.Montessori.Μ.Montessori.    

    

ΠΛΕΠΛΕΠΛΕΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟΥ  ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟΥ  ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟΥ  ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :    

    

Η  Μ.MΗ  Μ.MΗ  Μ.MΗ  Μ.Montessoriontessoriontessoriontessori υπεραµύνεται των θέσεων 

τη̋ και θεωρεί το σύστηµα τη̋ ω̋ µια 

παιδαγωγική τη̋ εργασία̋. Ασκεί κριτική 

στην παραδοσιακή παιδαγωγική και την τάση 
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των ενήλικων να υποκαθιστούν τι̋ παιδικέ̋ 

δραστηριότητε̋ και να εµποδίζουν έτσι την 

ανάπτυξη του παιδιού: «Γενικά η µανία να Γενικά η µανία να Γενικά η µανία να Γενικά η µανία να 

επιβάλουµε σεπιβάλουµε σεπιβάλουµε σεπιβάλουµε στα µικρά παιδάκια να κάµουν τα µικρά παιδάκια να κάµουν τα µικρά παιδάκια να κάµουν τα µικρά παιδάκια να κάµουν 

ό,τι θέλουµε εµεί̋, να µα̋ αντικαταστήσουν, ό,τι θέλουµε εµεί̋, να µα̋ αντικαταστήσουν, ό,τι θέλουµε εµεί̋, να µα̋ αντικαταστήσουν, ό,τι θέλουµε εµεί̋, να µα̋ αντικαταστήσουν, 

να τα βοηθούµε άκαιρα κάνοντα̋ γι αυτά ό,τι  να τα βοηθούµε άκαιρα κάνοντα̋ γι αυτά ό,τι  να τα βοηθούµε άκαιρα κάνοντα̋ γι αυτά ό,τι  να τα βοηθούµε άκαιρα κάνοντα̋ γι αυτά ό,τι  

θα µπορούσαν και θα πρεπε να κάνουν µόνα θα µπορούσαν και θα πρεπε να κάνουν µόνα θα µπορούσαν και θα πρεπε να κάνουν µόνα θα µπορούσαν και θα πρεπε να κάνουν µόνα 

του̋, αντί να τα αφήνουµε στα ενδιαφέροντα του̋, αντί να τα αφήνουµε στα ενδιαφέροντα του̋, αντί να τα αφήνουµε στα ενδιαφέροντα του̋, αντί να τα αφήνουµε στα ενδιαφέροντα 

του̋, στι̋ ασχολίε̋ του̋ και στα του̋, στι̋ ασχολίε̋ του̋ και στα του̋, στι̋ ασχολίε̋ του̋ και στα του̋, στι̋ ασχολίε̋ του̋ και στα 

προβλήµατα στα οποία τπροβλήµατα στα οποία τπροβλήµατα στα οποία τπροβλήµατα στα οποία τα υποκινεί το α υποκινεί το α υποκινεί το α υποκινεί το 

περιβάλλον, η προσωπική εµπειρία, οι περιβάλλον, η προσωπική εµπειρία, οι περιβάλλον, η προσωπική εµπειρία, οι περιβάλλον, η προσωπική εµπειρία, οι 

φυσικέ̋ ανάγκε̋ του οργανισµού των και του φυσικέ̋ ανάγκε̋ του οργανισµού των και του φυσικέ̋ ανάγκε̋ του οργανισµού των και του φυσικέ̋ ανάγκε̋ του οργανισµού των και του 

πνεύµατο̋ του̋ που βρίσκεται στο δρόµο του πνεύµατο̋ του̋ που βρίσκεται στο δρόµο του πνεύµατο̋ του̋ που βρίσκεται στο δρόµο του πνεύµατο̋ του̋ που βρίσκεται στο δρόµο του 

σχηµατισµού τσχηµατισµού τσχηµατισµού τσχηµατισµού του, η µανία εκείνηου, η µανία εκείνηου, η µανία εκείνηου, η µανία εκείνη για όλα  για όλα  για όλα  για όλα 

αυτά αποτελεί αιτία αποτυχία̋ για κάθε αυτά αποτελεί αιτία αποτυχία̋ για κάθε αυτά αποτελεί αιτία αποτυχία̋ για κάθε αυτά αποτελεί αιτία αποτυχία̋ για κάθε 

αγωγήαγωγήαγωγήαγωγή. . . . Η αντίθετη µέθοδο̋, η µέθοδο̋ τη̋ 

casa dei bambinicasa dei bambinicasa dei bambinicasa dei bambini όχι µόνο καθορίζει µια 
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αυθόρµητη πειθαρχία, αλλά, µε το να 

προσφέρει την εσωτερική ικανοποίηση από 

την προσωπική εργασία, την οποία 

αισθάνεται το παιδί σαν έµµεση έκφραση του 

εγώ του και σαν ζωντανή λύση των 

προβληµάτων του, και των πραγµατικών 

απαιτήσεων τη̋ οντότητά̋ του αποτελεί την 

πηγή για τι̋ περίεργε̋ εκείνε̋ συναλλαγέ̋, 

για τι̋ οποίε̋ µα̋ µιλά η Κα MontessoriMontessoriMontessoriMontessori και 

µε τι̋ οποίε̋ εξαφανίζονται µερικά 

σφάλµατα, µερικοί αντικοινωνικοί 

χαρακτήρε̋, µερικέ̋ ανταρσίε̋, µερικά 

πείσµατα, µερικέ̋ δυστροπίε̋». 

(Calo.1958.σ.438). Στόχο̋ τη̋ M.MM.MM.MM.Montessoriontessoriontessoriontessori  

ήταν να προσανατολίσει τη διδασκαλία τη̋ 

µε τον ηθικό κανόνα του E.E.E.E.KantKantKantKant που 

υποστηρίζει ότι πρέπει να χρησιµοποιούµε 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής 
και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα 
«Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574            - 54 - 

τον άνθρωπο ω̋ σκοπό και όχι ω̋ µέσο. 

Ταυτόχρονα η MMMMontessoriontessoriontessoriontessori    έδωσε απάντηση σε 

όλου̋ όσου̋ την επέκριναν ότι αντέγραψε τον 

RRRRousseauousseauousseauousseau    και τον ComeniusComeniusComeniusComenius στο θέµα τη̋ 

ελευθερία̋, ότι η δική τη̋ παιδαγωγική 

πρακτική στόχευε στην πραγµατική ελευθερία 

µε το αξίωµα τη̋ αυτοαγωγή̋ σε ένα 

οργανωµένο περιβάλλον.  

Στα πλεονεκτήµατα αναγράφονται µεταξύ 

άλλων και τα εξή̋: 

-Η MMMMontessoriontessoriontessoriontessori αναφέρεται στην παιδική 

ηλικία µε επιστηµονικό τρόπο και όχι µε 

τυφλή συναισθηµατική αντίδραση. 

-Έχει µια σταθερή αναφοράΈχει µια σταθερή αναφοράΈχει µια σταθερή αναφοράΈχει µια σταθερή αναφορά στην οργανωτική 

δοµή του συστήµατό̋ τη̋, που είναι 

δεοντολογικό, αλλά πάντα µε γνώµονα τι̋ 

παιδικέ̋ ανάγκε̋. 
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-Αφετηρία είναι η παιδική ελευθερίαΑφετηρία είναι η παιδική ελευθερίαΑφετηρία είναι η παιδική ελευθερίαΑφετηρία είναι η παιδική ελευθερία- που 

είχε διακηρύξει ο RRRRousseauousseauousseauousseau,,,,    αλλά η MMMMontessoriontessoriontessoriontessori 

παίρνει την ελευθερία και τη̋ δίνει µια 

παιδοκεντρική διάσταση, οριοθετώντα̋ την 

έκταση τη̋ και δίνοντα̋ στο παιδί τι̋ 

ευκαιρίε̋ του να την κατακτήσει µέσα από 

πειθαρχηµένη εργασία.  

-Η αµοιβαιότητα µέσα από την παρατήρησηΗ αµοιβαιότητα µέσα από την παρατήρησηΗ αµοιβαιότητα µέσα από την παρατήρησηΗ αµοιβαιότητα µέσα από την παρατήρηση 

(observationeobservationeobservationeobservatione), έδωσε τόσο στον δάσκαλο όσο 

και στον µαθητή τη δυνατότητα τη̋ εργασία̋ 

µέσα από την συνεργασία. 

-Στη γραφή και την ανάγνωσηΣτη γραφή και την ανάγνωσηΣτη γραφή και την ανάγνωσηΣτη γραφή και την ανάγνωση η MMMMontessoriontessoriontessoriontessori 

καθιερώθηκε µε το υποστηρικτικό υλικό και 

µε τι̋ διδασκαλίε̋ του «ΤΙ»«ΤΙ»«ΤΙ»«ΤΙ» και «ΠΩΣ»«ΠΩΣ»«ΠΩΣ»«ΠΩΣ» στην 

κατάκτηση των δυο αυτών δεξιοτήτων. 

(Dottrens, 1974, σ.142�Κλεάνθου̋- 

Παπαδηµητρίου, 1980, σ. 393-394). Στα 
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πλεονεκτήµατα πρέπει να προστεθεί και η 

συστηµατική άσκηση των αισθητήριων και οι 

µυοκινητικέ̋ κινήσει̋ που δίνουν τη 

δυνατότητα στο παιδί να χειριστεί τη 

γραφίδα και να φτάσει στην έκρηξη τη̋. Η 

MMMMontessoriontessoriontessoriontessori έψεξε το παραδοσιακό σχολείο και 

το θεώρησε  φορέα ανταγωνισµού, 

συναγωνισµού και αλλοτρίωση̋ µεταξύ των 

παιδιών. Η αγωγή όπω̋ σήµερα την 

αντιλαµβανόµαστε, ενθαρρύνει τα άτοµα να 

αποµονώνονται και να σκέφτονται το 

προσωπικό του̋ συµφέρον: «Του̋ Του̋ Του̋ Του̋ 

µαθαίνουµε να µην αλληλοβοηθούνται, αλλά µαθαίνουµε να µην αλληλοβοηθούνται, αλλά µαθαίνουµε να µην αλληλοβοηθούνται, αλλά µαθαίνουµε να µην αλληλοβοηθούνται, αλλά 

να σκέφτονται τη δική του̋ προαγωγή, την να σκέφτονται τη δική του̋ προαγωγή, την να σκέφτονται τη δική του̋ προαγωγή, την να σκέφτονται τη δική του̋ προαγωγή, την 

απόκτηση αµοιβών και επαίνων, µέσα σ ένα απόκτηση αµοιβών και επαίνων, µέσα σ ένα απόκτηση αµοιβών και επαίνων, µέσα σ ένα απόκτηση αµοιβών και επαίνων, µέσα σ ένα 

κλίµα συναγωνισµού και ανταγωνισµκλίµα συναγωνισµού και ανταγωνισµκλίµα συναγωνισµού και ανταγωνισµκλίµα συναγωνισµού και ανταγωνισµού. Και ού. Και ού. Και ού. Και 

οι µικροί αυτοί εγωιστέ̋ κουρασµένοι οι µικροί αυτοί εγωιστέ̋ κουρασµένοι οι µικροί αυτοί εγωιστέ̋ κουρασµένοι οι µικροί αυτοί εγωιστέ̋ κουρασµένοι 
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διανοητικά, όπω̋ αποδεικνύεται από τι̋ διανοητικά, όπω̋ αποδεικνύεται από τι̋ διανοητικά, όπω̋ αποδεικνύεται από τι̋ διανοητικά, όπω̋ αποδεικνύεται από τι̋ 

έρευνε̋ τη̋ πειραµατική̋ ψυχολογία̋, έρευνε̋ τη̋ πειραµατική̋ ψυχολογία̋, έρευνε̋ τη̋ πειραµατική̋ ψυχολογία̋, έρευνε̋ τη̋ πειραµατική̋ ψυχολογία̋, 

βρίσκονται τέλο̋ µέσα στον κόσµο ο ένα̋ βρίσκονται τέλο̋ µέσα στον κόσµο ο ένα̋ βρίσκονται τέλο̋ µέσα στον κόσµο ο ένα̋ βρίσκονται τέλο̋ µέσα στον κόσµο ο ένα̋ 

πλάι στον άλλον χωρί̋ κανένα δέσιµο, όπω̋ πλάι στον άλλον χωρί̋ κανένα δέσιµο, όπω̋ πλάι στον άλλον χωρί̋ κανένα δέσιµο, όπω̋ πλάι στον άλλον χωρί̋ κανένα δέσιµο, όπω̋ 

οι κόκκοι τη̋ άµµου µέσα στην έρηµοοι κόκκοι τη̋ άµµου µέσα στην έρηµοοι κόκκοι τη̋ άµµου µέσα στην έρηµοοι κόκκοι τη̋ άµµου µέσα στην έρηµο». 

(Γιαγλή̋. 1983. σ. 154). 

 

    

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

M.MONTESSORI :M.MONTESSORI :M.MONTESSORI :M.MONTESSORI :    

    

Το σύστηµα τη̋ M.MM.MM.MM.Montessoriontessoriontessoriontessori επικρίθηκε από 

τον J.LJ.LJ.LJ.Lombardoombardoombardoombardo R R R Radiceadiceadiceadice που υποστηρίζει ότι η 

MMMMontessoriontessoriontessoriontessori µιµήθηκε τo παιδαγωγικό σύστηµα 

τη̋ ιταλίδα̋ παιδαγωγού Ρόζα̋ AΡόζα̋ AΡόζα̋ AΡόζα̋ Agazzigazzigazzigazzi. Οι 

οµοιότητε̋ µεταξύ των δυο παιδαγωγικών 

συστηµάτων είναι πολύ σηµαντικέ̋: «Ο 
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RRRRadiceadiceadiceadice υποστηρίζει ότι στο συνέδριο του 

Τορίνου η MMMMontessoriontessoriontessoriontessori ήταν παρούσα, ότι 

δηµοσίευσε το: «il methodo de la il methodo de la il methodo de la il methodo de la pedagogia pedagogia pedagogia pedagogia 

ssssccccientificaientificaientificaientifica» το 1912, δηλαδή 14 ολόκληρα 

χρόνια µετά την ίδρυση του σχολείου τη̋ 

AAAAgazzigazzigazzigazzi και ότι καταπληκτικά οµοιάζει το 

σύστηµα τη̋  MMMMontessoriontessoriontessoriontessori προ̋ το σύστηµα 

AAAAgazzigazzigazzigazzi, το οποίο όµω̋ ευθύ̋ εξαρχή̋ 

παρουσιάζεται και ψυχολογικότερο και 

πλουσιότερο…το σχολείο τη̋ AAAAgazzigazzigazzigazzi     

ονοµάζεται επίση̋ «σπίτι των παιδιών» έχει 

όµω̋ πλουσιότερη καθηµερινή ζωή». 

(Κλεάνθου̋-Παπαδηµητρίου. 1980. σ.387).  Η 

µίµηση όµω̋ επεκτείνεται και στην αγγλίδα 

LLLLucyucyucyucy L L L Latteratteratteratter: «Το βιβλίο τη̋ LLLLatteratteratteratter    είχε 

µεταφρασθεί στα ιταλικά το 1903 από την 

A.FA.FA.FA.Franchettiranchettiranchettiranchetti και η  MMMMontessoriontessoriontessoriontessori το αναφέρει 
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στην πρώτη έκδοση του «Η µέθοδο̋ τη̋ 

επιστηµονική̋ παιδαγωγική̋», αλλά το 

παραλείπει στη δεύτερη». (Williams. 

1991.σ.3204). Ο WWWWilliamilliamilliamilliam H H H Heardeardeardeard K K K Kilpatrickilpatrickilpatrickilpatrick 

επικρίνει την MMMMontessoriontessoriontessoriontessori ότι υστερεί στην 

κοινωνική συνεργασία του παιδιού και δεν 

προάγει το µιµητικό παιγνίδι. (Williams. 

1991.σ.3204). H EEEElizabethlizabethlizabethlizabeth R R R Rosiosiosiosi S S S Shawhawhawhaw επικρίνει 

την πρώιµη εισαγωγή στη γραφή και την 

ανάγνωση ω̋ αντιπαιδαγωγική (Williams. 

1991.σ.3204). Σύµφωνα  µε τον  G. G. G. G. CCCCaloaloaloalo: 

«εκείνο που θα µπορούσαµε να επικρίνωµε εκείνο που θα µπορούσαµε να επικρίνωµε εκείνο που θα µπορούσαµε να επικρίνωµε εκείνο που θα µπορούσαµε να επικρίνωµε 

περισσότερο, είναι κάποια υπερπερισσότερο, είναι κάποια υπερπερισσότερο, είναι κάποια υπερπερισσότερο, είναι κάποια υπερβολή στη βολή στη βολή στη βολή στη 

µεθοδολογία και µια περιπλοκήµεθοδολογία και µια περιπλοκήµεθοδολογία και µια περιπλοκήµεθοδολογία και µια περιπλοκή οργάνων και  οργάνων και  οργάνων και  οργάνων και 

ενεργειών από πρώτα προσαρµοσµένων, τα ενεργειών από πρώτα προσαρµοσµένων, τα ενεργειών από πρώτα προσαρµοσµένων, τα ενεργειών από πρώτα προσαρµοσµένων, τα 

οποία, παρά την πρόθεση να υπηρετήσουν οποία, παρά την πρόθεση να υπηρετήσουν οποία, παρά την πρόθεση να υπηρετήσουν οποία, παρά την πρόθεση να υπηρετήσουν 

µιαν αυτόνοµη δραστηριότητα, φαίνονται µιαν αυτόνοµη δραστηριότητα, φαίνονται µιαν αυτόνοµη δραστηριότητα, φαίνονται µιαν αυτόνοµη δραστηριότητα, φαίνονται 
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συχνά σσυχνά σσυχνά σσυχνά σαν απειλή περιορισµού τη̋ αν απειλή περιορισµού τη̋ αν απειλή περιορισµού τη̋ αν απειλή περιορισµού τη̋ 

ελευθερίελευθερίελευθερίελευθερία̋ του παιδιούα̋ του παιδιούα̋ του παιδιούα̋ του παιδιού». (Calo.1958.σ.442-

443). Στου̋ επικριτέ̋ εντάσσεται και ο 

HHHHessenessenessenessen ο οποίο̋ αναφέρεται στην  

υπερβολική άσκηση των αισθήσεων, όπω̋ 

παρατηρεί χαρακτηριστικά: «Μια υπερβολικήΜια υπερβολικήΜια υπερβολικήΜια υπερβολική    

άσκηση των οργάνων των αισθήσεώάσκηση των οργάνων των αισθήσεώάσκηση των οργάνων των αισθήσεώάσκηση των οργάνων των αισθήσεών µα̋ ν µα̋ ν µα̋ ν µα̋ 

µπορεί να είναι όχι απλώ̋ ανώφελο αλλά µπορεί να είναι όχι απλώ̋ ανώφελο αλλά µπορεί να είναι όχι απλώ̋ ανώφελο αλλά µπορεί να είναι όχι απλώ̋ ανώφελο αλλά 

συγχρόνω̋ και επιβλαβέ̋ από βιολογική̋ συγχρόνω̋ και επιβλαβέ̋ από βιολογική̋ συγχρόνω̋ και επιβλαβέ̋ από βιολογική̋ συγχρόνω̋ και επιβλαβέ̋ από βιολογική̋ 

άποψη̋άποψη̋άποψη̋άποψη̋». (Γιαγλή̋. 1983. σ. 59-60). 

    Η γΗ γΗ γΗ γενική θεώρηση του έργου τη̋ Μ. ενική θεώρηση του έργου τη̋ Μ. ενική θεώρηση του έργου τη̋ Μ. ενική θεώρηση του έργου τη̋ Μ. 

MMMMontessori ontessori ontessori ontessori ιδιαίτερα στον γραµµατισµό τη̋ ιδιαίτερα στον γραµµατισµό τη̋ ιδιαίτερα στον γραµµατισµό τη̋ ιδιαίτερα στον γραµµατισµό τη̋ 

πρώτη̋ γραφή̋ και ανάγνωση̋ δείχνει τη πρώτη̋ γραφή̋ και ανάγνωση̋ δείχνει τη πρώτη̋ γραφή̋ και ανάγνωση̋ δείχνει τη πρώτη̋ γραφή̋ και ανάγνωση̋ δείχνει τη 

διορατικότητα τη̋ µεγάλη̋ αυτή̋ διορατικότητα τη̋ µεγάλη̋ αυτή̋ διορατικότητα τη̋ µεγάλη̋ αυτή̋ διορατικότητα τη̋ µεγάλη̋ αυτή̋ 

παιδαγωγού που διείδε , ότι χωρί̋ τον παιδαγωγού που διείδε , ότι χωρί̋ τον παιδαγωγού που διείδε , ότι χωρί̋ τον παιδαγωγού που διείδε , ότι χωρί̋ τον 

αλφαβητισµό, ο άνθρωπο̋ καθίσταται αλφαβητισµό, ο άνθρωπο̋ καθίσταται αλφαβητισµό, ο άνθρωπο̋ καθίσταται αλφαβητισµό, ο άνθρωπο̋ καθίσταται 

άθυρµα στι̋ κοινωνικέ̋ ανισότητε̋ και τάθυρµα στι̋ κοινωνικέ̋ ανισότητε̋ και τάθυρµα στι̋ κοινωνικέ̋ ανισότητε̋ και τάθυρµα στι̋ κοινωνικέ̋ ανισότητε̋ και του̋ ου̋ ου̋ ου̋ 
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επιλεκτικού̋ µηχανισµού̋ του συστήµατο̋. επιλεκτικού̋ µηχανισµού̋ του συστήµατο̋. επιλεκτικού̋ µηχανισµού̋ του συστήµατο̋. επιλεκτικού̋ µηχανισµού̋ του συστήµατο̋. 

Χωρί̋ τι̋ δυο αυτέ̋ δεξιότητε̋ η ταξική 

κοινωνία αντί να συρρικνωθεί στα πλαίσια 

τη̋ ισότητα̋ και τη̋ αµοιβαιότητα̋ 

διογκώνεται σε βάρο̋ των λἀκών τάξεων, 

στι̋ οποίε̋ η MMMMontessοriontessοriontessοriontessοri    θέλησε να δώσει 

µιαν ελπίδα εξόδου από την 

περιθωριοποίηση, την παθητικοποίηση και 

τι̋ κοινωνικέ̋ αδικίε̋. Σήµερα όλε̋ σχεδόν οι 

µέθοδοι τη̋ πρώτη̋ γραφή̋ και ανάγνωση̋ 

έχουν αντίστοιχε̋ καταφυγέ̋ στην 

Μοντεσσοριανή µέθοδο και µάλιστα 

υπάρχουν σχολεία σε διεθνέ̋ επίπεδο που 

εκπαιδεύουν τα παιδιά µε τη δική τη̋ µέθοδο. 

Αυτό φυσικά συναντάται στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα στο χώρο τη̋ 

ιδιωτική̋ εκπαίδευση̋. Η µέθοδο̋ τη̋ Μ. Μ. Μ. Μ. 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής 
και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα 
«Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574            - 62 - 

MMMMontessoriontessoriontessoriontessori αναφέρεται σε όλα τα 

επιστηµονικά συγγράµµατα και διδάσκεται 

στη διδακτική τη̋ γλώσσα̋ και των κειµένων 

αλλά και των µαθηµατικών, ω̋ µια µέθοδο̋ 

που θέλει να καταστήσει τι̋ δεξιότητε̋ 

αυτέ̋: γράφωγράφωγράφωγράφω----διαβάζωδιαβάζωδιαβάζωδιαβάζω---- λογαριάζω λογαριάζω λογαριάζω λογαριάζω,,,, 

προσιτέ̋ στου̋ απόφοιτου̋ των 

παιδαγωγικών τµηµάτων αλλά και όσων 

ασχολούνται µε την εκπαίδευση, την αγωγή 

και τη µάθηση. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ  ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ  ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ  ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:    

    

Ανδρούσου, Α. (1996). ∆ιαπολιτισµική 

διάσταση στην εκπαιδευτική πρακτική, στο 

Το πολύχρωµο σχολείο. Mια εµπειρία 
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Ευρωπἀκών Εκδόσεων. 

Compagnon, A. (2001). Ο ∆αίµων τη̋ θεωρία̋. 

Λογοτεχνία και Κοινή Λογική. Μεταίχµιο – 

Επιστήµε̋. Μτφρ. Α. Λαµπρόπουλο̋. 

Επιµέλεια – Θεώρηση Μετάφραση̋. Α. 

Τζούµα. Αθήνα. 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής 
και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα 
«Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574            - 67 - 

∆.Ο.Ε. (1989). Τα Αναλυτικά Προγράµµατα και 

βιβλία για µαθητέ̋ και δασκάλου̋. Αθήνα. 

∆αβάζογλου, Α. (1994). Ο προβληµατισµό̋ 

για τα άτοµα µε ειδικέ̋ ανάγκε̋ στην 

περιφέρεια, Αθήνα. 

∆ανασσή̋-Αφεντάκη̋ Α. (1998). Μάθηση και 

Ανάπτυξη, τ. Α΄ και τ. Β΄. Αθήνα. 

∆ανασσή̋-Αφεντάκη̋, Α. (1978). Ψυχολογική 

Ανάπτυξη ανθρώπου. Ενδοµήτρια Ζωή. 

Αθήνα. 

∆ανασσή̋-Αφεντάκη̋, Α. (1981). ∆ιδακτική, 

Τόµο̋ Α΄ Μάθηση. Αθήνα. 

∆ανασσή̋-Αφεντάκη̋, Α. (1993). Η εξέλιξη 

τη̋ Παιδαγωγική̋ και ∆ιδακτική̋ Σκέψη̋. 

Αθήνα. 

Delogne,R. (1978).H Ανάγνωση πριν από τα 

έξι χρόνια:Το πρόβληµα τη̋ πρώτη̋ 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής 
και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα 
«Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574            - 68 - 

ανάγνωση̋ στο νηπιαγωγείο και η λύση 

του.(µτφ.Γ.Βασδέκη̋). Αθήνα: ∆ίπτυχο. 

Decroly, Ovide. (1965). La Fonction de 

Globalisation et l'Enseignement. Bruxelles. 

Desoer. 

Decroly, O. (1927). l 'Evolution Affective Chez l' 

Enfant, Brussels, Belgium. Lamertin. 

Decroly, O. et Buyse, R. (1923). Les Applications 

Americaines de la  Psychologie a l'Organisation 

Humaine et a l' Education.  Bruxelles. Lamertin,. 

Decroly, O. 1932Cours de Psychogenese a l' 

Universite de Bruxelles s. d. dactylographie, 

Brussels. University of Brussels,.  

Dietrich,K. (1973). Intelligenz läßt sich lernen. 

Stuttgart: Ernst Klett. 

Dottrens, R. (1974). Παιδαγωγώ και ∆ιδάσκω. 

(µτφρ. Γ.Βασδέκη̋). Αθήνα. 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής 
και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα 
«Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574            - 69 - 

Doubrovsky, S. (1985). Η άποψη του Καθηγητή. 

Συνέδριο του ΣΕΡΙΖΙ. (Μτφρ. Ι. Βασιλαράκη̋). 

Αθήνα. 

Duran, W. (1993). Εκφραστέ̋ τη̋ ζωή̋. (Μτφρ. 

Ε. Μαρδά). Αθήνα: Εκδόσει̋ ∆ελφοί. 

∆ελµούζο̋, Α. (1930). Το Κρυφό Σχολειό 

1908-1911. Αθήνα. 

∆ηµαρά̋, Α. (1973-1974). Η Μεταρρύθµιση 

που δεν έγινε, τ. Α΄ και τ. Β΄.  Αθήνα: Ερµή̋. 

∆ηµαρά̋, Α. (1976). Το αλφαβητάρι µε τον 

ήλιο. Αθήνα. 

Dietrich,K.(o.j.)Unser Kind und die Schule. 

München: Goldmann. 

Ζαµπέτα, Ε. (1994). Η εκπαιδευτική πολιτική 

στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 1974-1989, 

Αθήνα: εκδ. Θεµέλιο. 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής 
και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα 
«Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574            - 70 - 

Eliot, T.S. (1971). Εφτά ∆οκίµια για την 
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ: Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ: Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ: Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ: Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 

ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ Μ.ΜΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ Μ.ΜΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ Μ.ΜΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ Μ.ΜONTESSORIONTESSORIONTESSORIONTESSORI....    

Συµπερασµατικά, αν και έχουν περάσει πενήντα  χρόνια  από το Συµπερασµατικά, αν και έχουν περάσει πενήντα  χρόνια  από το Συµπερασµατικά, αν και έχουν περάσει πενήντα  χρόνια  από το Συµπερασµατικά, αν και έχουν περάσει πενήντα  χρόνια  από το 

θάνατό τη̋, η µέθοδο̋ τη̋  κυρία̋ θάνατό τη̋, η µέθοδο̋ τη̋  κυρία̋ θάνατό τη̋, η µέθοδο̋ τη̋  κυρία̋ θάνατό τη̋, η µέθοδο̋ τη̋  κυρία̋ MMMM.Montessori για την πρώτη .Montessori για την πρώτη .Montessori για την πρώτη .Montessori για την πρώτη 

ανάγνωση και γραφή παραµένει µια «ζώσα πραγµατικότητα». ανάγνωση και γραφή παραµένει µια «ζώσα πραγµατικότητα». ανάγνωση και γραφή παραµένει µια «ζώσα πραγµατικότητα». ανάγνωση και γραφή παραµένει µια «ζώσα πραγµατικότητα». 

Το στίγµα τη̋ χρηστικότητα̋ τη̋ µεθΤο στίγµα τη̋ χρηστικότητα̋ τη̋ µεθΤο στίγµα τη̋ χρηστικότητα̋ τη̋ µεθΤο στίγµα τη̋ χρηστικότητα̋ τη̋ µεθόδου µά̋ το δίνει η όδου µά̋ το δίνει η όδου µά̋ το δίνει η όδου µά̋ το δίνει η 

επιτροπή, που είχε συσταθεί για  τα ΝΕΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ µε επιτροπή, που είχε συσταθεί για  τα ΝΕΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ µε επιτροπή, που είχε συσταθεί για  τα ΝΕΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ µε επιτροπή, που είχε συσταθεί για  τα ΝΕΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ µε 

συµµετοχή µεταξύ των άλλων και των: Α.∆ελµούζουσυµµετοχή µεταξύ των άλλων και των: Α.∆ελµούζουσυµµετοχή µεταξύ των άλλων και των: Α.∆ελµούζουσυµµετοχή µεταξύ των άλλων και των: Α.∆ελµούζου----Π. Π. Π. Π. 

ΝιρβάναΝιρβάναΝιρβάναΝιρβάνα----Ζ. ΠαπαντωνίουΖ. ΠαπαντωνίουΖ. ΠαπαντωνίουΖ. Παπαντωνίου----Μ.Τριανταφυλλίδη,που αναφερόµενοι Μ.Τριανταφυλλίδη,που αναφερόµενοι Μ.Τριανταφυλλίδη,που αναφερόµενοι Μ.Τριανταφυλλίδη,που αναφερόµενοι 

στη µυοκινητική  προετοιµασία των παιδιών για την πρώτη στη µυοκινητική  προετοιµασία των παιδιών για την πρώτη στη µυοκινητική  προετοιµασία των παιδιών για την πρώτη στη µυοκινητική  προετοιµασία των παιδιών για την πρώτη 

γραφή αναφέγραφή αναφέγραφή αναφέγραφή αναφέρουν: ρουν: ρουν: ρουν: ««««για τα δάχτυλα ιδίω̋ συσταίνοµε  τι̋ για τα δάχτυλα ιδίω̋ συσταίνοµε  τι̋ για τα δάχτυλα ιδίω̋ συσταίνοµε  τι̋ για τα δάχτυλα ιδίω̋ συσταίνοµε  τι̋ 

ασκήσει̋ που έχει εφαρµόσει  η κ. ασκήσει̋ που έχει εφαρµόσει  η κ. ασκήσει̋ που έχει εφαρµόσει  η κ. ασκήσει̋ που έχει εφαρµόσει  η κ. MontessoriMontessoriMontessoriMontessori µε µέσα   µε µέσα   µε µέσα   µε µέσα  

απλούστα και εύκολα να γίνουν σε κάθε  σχολείο. Φτιάνοµε απλούστα και εύκολα να γίνουν σε κάθε  σχολείο. Φτιάνοµε απλούστα και εύκολα να γίνουν σε κάθε  σχολείο. Φτιάνοµε απλούστα και εύκολα να γίνουν σε κάθε  σχολείο. Φτιάνοµε 

αρκετά αρκετά αρκετά αρκετά ξύλινα τελάρα[περίπου 35ξύλινα τελάρα[περίπου 35ξύλινα τελάρα[περίπου 35ξύλινα τελάρα[περίπου 35----40 εκ. και στο40 εκ. και στο40 εκ. και στο40 εκ. και στο καθέν καθέν καθέν καθένα α α α 

καρφώνοµε  χονδρό πανί σκούρο, καρφώνοµε  χονδρό πανί σκούρο, καρφώνοµε  χονδρό πανί σκούρο, καρφώνοµε  χονδρό πανί σκούρο, κοµµένο στη µέση σε δύκοµµένο στη µέση σε δύκοµµένο στη µέση σε δύκοµµένο στη µέση σε δύο…»ο…»ο…»ο…».Ο.Ο.Ο.Οι ι ι ι 

καταφυγέ̋ των  µεθόδων τη̋ Πρώτη̋ ανάγνωση̋ και γραφή̋ καταφυγέ̋ των  µεθόδων τη̋ Πρώτη̋ ανάγνωση̋ και γραφή̋ καταφυγέ̋ των  µεθόδων τη̋ Πρώτη̋ ανάγνωση̋ και γραφή̋ καταφυγέ̋ των  µεθόδων τη̋ Πρώτη̋ ανάγνωση̋ και γραφή̋ 

στο σύστηµα τη̋ κ. Μ. Μστο σύστηµα τη̋ κ. Μ. Μστο σύστηµα τη̋ κ. Μ. Μστο σύστηµα τη̋ κ. Μ. Μontessoriontessoriontessoriontessori είναι εµφανεί είναι εµφανεί είναι εµφανεί είναι εµφανεί̋ ακόµα και ̋ ακόµα και ̋ ακόµα και ̋ ακόµα και 

σήµερα. Μοντεσσοριανά σχολεία συνασήµερα. Μοντεσσοριανά σχολεία συνασήµερα. Μοντεσσοριανά σχολεία συνασήµερα. Μοντεσσοριανά σχολεία συναντάµε ντάµε ντάµε ντάµε στην Ελλάδα,στην Ελλάδα,στην Ελλάδα,στην Ελλάδα,    στην στην στην στην 

ιδιωτική εκπαίδευση. ιδιωτική εκπαίδευση. ιδιωτική εκπαίδευση. ιδιωτική εκπαίδευση. Η  µέΗ  µέΗ  µέΗ  µέθοδο̋ θοδο̋ θοδο̋ θοδο̋ MontessoriMontessoriMontessoriMontessori αναδεικνύει  τι̋  αναδεικνύει  τι̋  αναδεικνύει  τι̋  αναδεικνύει  τι̋ 

στρατηγστρατηγστρατηγστρατηγικέ̋ εκµάθηικέ̋ εκµάθηικέ̋ εκµάθηικέ̋ εκµάθηση̋ση̋ση̋ση̋ τη̋ Πρώτη̋ Γραφή̋ και Ανάγνωση̋  τη̋ Πρώτη̋ Γραφή̋ και Ανάγνωση̋  τη̋ Πρώτη̋ Γραφή̋ και Ανάγνωση̋  τη̋ Πρώτη̋ Γραφή̋ και Ανάγνωση̋ 

µέσα από το οργανωµένο περιβάλλον και χωρί̋ πµέσα από το οργανωµένο περιβάλλον και χωρί̋ πµέσα από το οργανωµένο περιβάλλον και χωρί̋ πµέσα από το οργανωµένο περιβάλλον και χωρί̋ πλαίσιο λαίσιο λαίσιο λαίσιο 

αναφορά̋ την ωρίµανση ή τα τυπικά στάδιααναφορά̋ την ωρίµανση ή τα τυπικά στάδιααναφορά̋ την ωρίµανση ή τα τυπικά στάδιααναφορά̋ την ωρίµανση ή τα τυπικά στάδια του  του  του  του JJJJ. . . . PiagetPiagetPiagetPiaget....ToToToTo            

µυοκινητικό και οπτικοακουστικό πεδίο των  δραστηριοτήτων µυοκινητικό και οπτικοακουστικό πεδίο των  δραστηριοτήτων µυοκινητικό και οπτικοακουστικό πεδίο των  δραστηριοτήτων µυοκινητικό και οπτικοακουστικό πεδίο των  δραστηριοτήτων 

και των συστηµατικών ασκήσεων Ανάγνωση̋ και Γραφή̋και των συστηµατικών ασκήσεων Ανάγνωση̋ και Γραφή̋και των συστηµατικών ασκήσεων Ανάγνωση̋ και Γραφή̋και των συστηµατικών ασκήσεων Ανάγνωση̋ και Γραφή̋ οδηγεί  οδηγεί  οδηγεί  οδηγεί 

τα νήπια στην έ κ ρ η ξ η  τη̋  γ ρ τα νήπια στην έ κ ρ η ξ η  τη̋  γ ρ τα νήπια στην έ κ ρ η ξ η  τη̋  γ ρ τα νήπια στην έ κ ρ η ξ η  τη̋  γ ρ ααααφ ή ̋ και την ανάγνωση των φ ή ̋ και την ανάγνωση των φ ή ̋ και την ανάγνωση των φ ή ̋ και την ανάγνωση των 

κειµένων από την ηλικία  των τεσσάρων ετών.κειµένων από την ηλικία  των τεσσάρων ετών.κειµένων από την ηλικία  των τεσσάρων ετών.κειµένων από την ηλικία  των τεσσάρων ετών.    Η κριτική στην Η κριτική στην Η κριτική στην Η κριτική στην 

πρώιµη αυτή δρασπρώιµη αυτή δρασπρώιµη αυτή δρασπρώιµη αυτή δραστηριότητα για την κατάκτηση τηριότητα για την κατάκτηση τηριότητα για την κατάκτηση τηριότητα για την κατάκτηση αυτών των αυτών των αυτών των αυτών των 

δεξιοτήτων δεν επηρέασε το έργο τη̋ δεξιοτήτων δεν επηρέασε το έργο τη̋ δεξιοτήτων δεν επηρέασε το έργο τη̋ δεξιοτήτων δεν επηρέασε το έργο τη̋ MMMM. . . . MontessoriMontessoriMontessoriMontessori που  που  που  που 

συνέχσυνέχσυνέχσυνέχισε µε αυτοπισε µε αυτοπισε µε αυτοπισε µε αυτοπεποίθησηεποίθησηεποίθησηεποίθηση να υπερασπίζεται τη θεωρία τη̋ να υπερασπίζεται τη θεωρία τη̋ να υπερασπίζεται τη θεωρία τη̋ να υπερασπίζεται τη θεωρία τη̋. . . . 

Ανεξάρτητα από την εφαρµογή ή µη του συστήµατο̋ Ανεξάρτητα από την εφαρµογή ή µη του συστήµατο̋ Ανεξάρτητα από την εφαρµογή ή µη του συστήµατο̋ Ανεξάρτητα από την εφαρµογή ή µη του συστήµατο̋ 

MMMM....MontessoriMontessoriMontessoriMontessori πιστεύουµε πιστεύουµε πιστεύουµε πιστεύουµε, ότι, ότι, ότι, ότι για τη γραφή και την ανάγνωση για τη γραφή και την ανάγνωση για τη γραφή και την ανάγνωση για τη γραφή και την ανάγνωση    

τόσοτόσοτόσοτόσο οι Νηπιαγωγοί όσο και οι ∆άσκαλοι οι Νηπιαγωγοί όσο και οι ∆άσκαλοι οι Νηπιαγωγοί όσο και οι ∆άσκαλοι οι Νηπιαγωγοί όσο και οι ∆άσκαλοι----αλλά και οι γονεί̋ αλλά και οι γονεί̋ αλλά και οι γονεί̋ αλλά και οι γονεί̋ 

πρέπει, να γνωρίσουν το σύστηµά τη̋,πρέπει, να γνωρίσουν το σύστηµά τη̋,πρέπει, να γνωρίσουν το σύστηµά τη̋,πρέπει, να γνωρίσουν το σύστηµά τη̋,    πριν από κάθεπριν από κάθεπριν από κάθεπριν από κάθε    

διδασκαλία καδιδασκαλία καδιδασκαλία καδιδασκαλία και τι τι τι των δύο αυτών δεξιοτήτωνων δύο αυτών δεξιοτήτωνων δύο αυτών δεξιοτήτωνων δύο αυτών δεξιοτήτων....    


