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1. Περίληψη 

Η εργασία αυτή, αναφέρεται στο έργο της ιταλίδας παιδαγωγού Μαρία Μοντεσσόρι και στην 

επιρροή που άσκησε στην σύγχρονη προσχολική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα 

πτυχιακή εργασία, αποτελείται από δεκαπέντε κεφάλαια που περιλαμβάνουν τα πάντα σχετικά με 

την ζωή καθώς επίσης και με το έργο της Μαρίας Μοντεσσόρι. Αρχικά το πρώτο κεφάλαιο της 

εργασίας αναφέρεται στην βιβλιογραφία της Μοντεσσόρι, περιγράφει σημαντικά σημεία της ζωής 

της, την οικογένεια της και τα ταξίδια που πραγματοποίησε. Στην συνέχεια αναλύεται το έργο της 

παιδαγωγού, τις επιδράσεις που δέχθηκε η ιταλίδα παιδαγωγός και τις παιδαγωγικές απόψεις που 

εξέφραζε. Στο επόμενο κεφάλαιο που είναι και το πιο βασικό κομμάτι της εργασίας, περιγράφεται 

αναλυτικά η επιρροή που άσκησε η Μαρία Μοντεσσόρι, στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα της 

προσχολικής παιδαγωγικής. Μετέπειτα, παρουσιάζονται λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντεσσοριανά 

σχολεία, ποιος είναι ο ρόλος της νηπιαγωγού μέσα σε μια τέτοια τάξη, ενδεικτικό παιδαγωγικό υλικό 

καθώς επίσης και ένα ημερήσιο πρόγραμμα μιας μοντεσσοριανής τάξης. Έπειτα γίνεται μια κριτική 

αξιολόγηση του μοντεσσοριανού συστήματος, πραγματοποιείται μια αναφορά σε μερικά από τα 

έργα της Μαρία Μοντεσσόρι και κλείνοντας υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα μοντεσσοριανά 

σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα.  
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2. ABSTRACT 

 This project refers to the work of  Italian educator, Maria Montessori and her influence  on 

contemporary pre- school education. More specifically, the present work,  consists of fifteen  

chapters, which contain everything about the life and  work of Maria Montessori.  The  first chapter 

of the paper  includes  the biography of Montessori and it describes important parts of her life, her 

family, and her journeys around the world . Then it analyzes the work of the educator had imposed  

on education  the influences that the Italian educator had, the pedagogical points of view that she 

expressed. The   next chapter, which is the most  important in this  paper work, describes in detail  

the influence that Maria Montessori had had on the contemporary pre- school education. After that  

several  details about the montessorian schools are presented,like the job of the teacher working in a 

class like this, an indicative pedagogical material used in this kind of pedagogical system  and also a 

daily program  of a montessorian class. The final part includes a critical evaluation of the Montessori 

system and   a  report of some works of Maria Montessori and at the end we have some information 

about the montessorian schools that exist in Greece.  
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3.Πρόλογος 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Οι παιδαγωγικές απόψεις της  Μοντεσσόρι και οι 

επιρροές τους στη σύγχρονη προσχολική εκπαίδευση» εκπονείται κατά την διάρκεια των σπουδών 

μου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Νηπιαγωγών, όπου μου δόθηκε η ευκαιρία 

να ασχοληθώ με την ιταλίδα παιδαγωγό, Μαρία Μοντεσσόρι και το εκπαιδευτικό της σύστημα. Σε 

αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Σωτηρία Τριαντάρη και την κ. Δόξα Κωτσαλίδου 

για την πολύτιμη βοήθεια που μου πρόσφεραν και την καθοδήγηση για την  εκτέλεση της παρούσας 

πτυχιακής εργασίας. 
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4.Εισαγωγή 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία  παρουσιάζει και αναλύει την ζωή και το έργο της μεγάλης 

παιδαγωγού Μαρία Μοντεσσόρι και τις επιρροές που άσκησε στην σύγχρονη προσχολική 

παιδαγωγική. Η Ιταλίδα γιατρός και δασκάλα  Μαρία Μοντεσσόρι, υπήρξε πρωτοπόρος στις θεωρίες 

της σχετικά με την εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας, οι οποίες εξακολουθούν ακόμα και 

σήμερα να εφαρμόζονται στα σχολεία Μοντεσσόρι σε όλο τον κόσμο. 

Στόχος της πτυχιακής μου είναι να παρουσιάσω όσο το δυνατόν καλύτερα το έργο της 

Μοντεσσόρι, ώστε να γίνει κατανοητό τόσο στον εκπαιδευτικό κόσμο, όσο και στους απλούς 

ανθρώπους. Σκοπός μου είναι να μελετήσω σε βάθος το παιδαγωγικό της σύστημα και πιο 

συγκεκριμένα τη φιλοσοφία, τις βασικές αρχές της μεθόδου, το παιδαγωγικό υλικό καθώς επίσης και 

το ρόλο του παιδαγωγού μέσα στο σύστημα αυτό. 

Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο, περιλαμβάνεται μια ιστορική αναδρομή στην ζωή της 

Μοντεσσόρι, όπου μαθαίνουμε διάφορα στοιχεία για την ζωή της, τις σπουδές της αλλά και τις 

πεποιθήσεις της. Στην συνέχεια αναλύουμε το έργο της στην εκπαίδευση αλλά και τις επιρροές που 

δέχθηκε η παιδαγωγός για να υιοθετήσει τις συγκεκριμένες απόψεις. Σημαντικό κεφαλαίο είναι η 

επιρροή της Μοντεσσόρι στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα της προσχολικής παιδαγωγικής, 

καθώς επίσης και το κεφάλαιο με τα μοντεσσοριανά σχολεία, όπου βλέπουμε αναλυτικά πως 

λειτουργεί μία μοντεσσοριανή τάξη μέσα από την οπτική της Μοντεσσόρι, ποια είναι η θέση του 

παιδαγωγού μέσα σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, ποια υλικά χρησιμοποιούνται για μάθηση και 

ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται. Τέλος, βλέπουμε ένα ενδεικτικό πρόγραμμα που ακολουθούν τα 

παιδιά μέσα σε μια μοντεσσοριανή τάξη. Στην συνέχεια επιχειρείται μια κριτική αξιολόγηση του 

μοντεσσοριανού συστήματος, ενώ παρουσιάζονται παραθέματα που αφορούν στα έργα που 

κυκλοφόρησε η ιταλίδα παιδαγωγός, στο δεκάλογο της Μοντεσσόρι, τα Μοντεσσοριανά σχολεία 

που λειτουργούν στην Ελλάδα καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.  
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5. Βιογραφία της Μαρίας Μοντεσσόρι 

H Μαρία Θέκλα Αρτεμισία Μοντεσσόρι (Maria Tecla Artemisia Montessori)  γεννήθηκε στις 

31 Αυγούστου 1870 στο Κιαραβάλε της Αγκώνα, στην Ιταλία. Ο πατέρας της Αλεσάντρο 

Μοντεσσόρι ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και διηύθυνε ένα κρατικό 

καπνεργοστάσιο και η μητέρα της Ρενίλντε Στοπάνι μία μορφωμένη νοικοκυρά.  

Σε ηλικία τριών ετών, η Μοντεσσόρι, μετακόμισε με την οικογένειά της στη Φλωρεντία και το 1875 

στη Ρώμη, λόγω της δουλειάς του πατέρα της. Το 1976 φοίτησε  στο δημοτικό σχολείο, από το 

οποίο αποφοίτησε το 1883 με ιδιαίτερες επιδόσεις στο μάθημα των Οικιακών. Το 1883 φοίτησε στο 

Σχολείο «Μικελάντζελο Μπουοναρότι», όπου διδάχτηκε ιταλικά, μαθηματικά, λογιστικά  και 

γεωγραφία. Το 1886 συνέχισε τις σπουδές της στο Τεχνικό Σχολείο «Λεονάρντο Ντα Βίντσι», με 

ιταλικά, μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία, γεωμετρία, γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο, φυσική, 

χημεία, φυτολογία και ξένες γλώσσες. Αποφοίτησε το 1890 και ξεκίνησε σπουδές στο τμήμα 

φυσικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης, όπου μελέτησε βοτανολογία, 

ζωολογία, φυσική, ανατομία και γενική και οργανική χημεία και όπου έλαβε πτυχίο το 1892. 

Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα ιταλικών και λατινικών και κατάφερε να μπει επιτυχώς στην 

Ιατρική Σχολή του  Πανεπιστημίου «Λα Σαπιέντσα» της Ρώμης το 1893. 

Το 1896 αποφοίτησε ως η πρώτη γυναίκα γιατρός της πατρίδας της. Την ίδια χρονιά 

ξεκίνησε να δουλεύει στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου της Ρώμης, μελετώντας τις 

συμπεριφορές και τα προβλήματα των παιδιών με νοητική καθυστέρηση και ανακαλύπτει ότι οι νέοι 

αυτοί δεν έχουν κανενός είδος παιχνίδι που θα μπορούσε να τους βοηθήσει στην ανάπτυξη της 

ευφυΐας τους. Το 1900 αρχίζει σπουδές ψυχολογίας και φιλοσοφίας. Το 1907 ιδρύει το πρώτο σπίτι 

για παιδιά (casa dei bambini). Γυρίζει όλο τον κόσμο και ισχυρίζεται πως το μέσο για να γίνουν τα 

παιδιά καλύτερα μέλη μέσα στην κοινωνία είναι η αγάπη προς αυτά.  

Μετά την ανάληψη της εξουσίας στην Ιταλία από το καθεστώς του Μουσολίνι, η 

Μοντεσσόρι εξορίστηκε στην Ισπανία. Έπειτα από την επικράτηση του Φράνκο στον ισπανικό 

εμφύλιο, η Μαρία εγκαταστάθηκε στην Ολλανδία. Το 1939 πήγε στην Ινδία όπου έμεινε εκεί όλο το 

Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Το 1949 επιστρέφει στην Ολλανδία, όπου έμεινε εκεί μέχρι το τέλος της 

ζωής της. Στις 6 Μαΐου 1952, εξαιτίας ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, χάνει τη ζωή της στο 

Νόρντβαικ της Δυτικής Ολλανδίας, σε ηλικία 81 ετών.  

Ύστερα τον θάνατό της το 1952, ο γιος της Mario Montessori υπηρέτησε ως Γενικός 

Διευθυντής της Διεθνούς Μοντεσσοριανής Ένωσης και συνέχισε να διαδίδει τις ιδέες της μέχρι το 
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θάνατό του το 1982. Ο Mario Montessori απέκτησε 4 παιδιά από την πρώτη γυναίκα του, ενώ η 

δεύτερη γυναίκα του Ada, εργάστηκε και αυτή στο πεδίο της Μοντεσσοριανής εκπαίδευσης. Κάποια 

από τα παιδιά και τα εγγόνια του Mario συνέχισαν την ενασχόληση με τη Μοντεσσοριανή αγωγή. 

 

6. Το έργο της Μαρία Μοντεσσόρι 

 

Το 1900 η Μαρία Μοντεσσόρι ξεκίνησε τις σπουδές της στη Φιλοσοφία, την Ψυχολογία και 

σε θέματα αγωγής, ενώ στα τέλη του 1906 προσκλήθηκε να αναλάβει την εκπαίδευση μιας ομάδας 

παιδιών στο Σαν Λορέντζο. Η Μοντεσσόρι το θεώρησε ως χρυσή ευκαιρία για την εφαρμογή των 

εκπαιδευτικών της μεθόδων σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη. Στις 6 Ιανουαρίου 1907 άνοιξε το 

πρώτο Σπίτι των Παιδιών (Casa dei Bambini).  Εκεί οι μαθητές της ήταν πάμφτωχα και 

εγκαταλελειμμένα μικρά παιδιά, χωρίς καθόλου τρόπους και μόρφωση. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο 

της, σε σύντομο χρονικό διάστημα τα παιδιά αυτά μεταμορφώθηκαν σε ευγενικά, τακτικά και 

καθαρά πλάσματα που εργάζονταν με ησυχία, μάθαιναν μόνα τους να γράφουν και να διαβάζουν και 

να φροντίζουν το χώρο τους. Από τότε συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα πάνω της όσον αφορά την 

εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό της. Αφιέρωσε όλη της τη ζωή στα παιδιά και είναι 

αξιοσημείωτο ότι προτάθηκε 3 φορές για το Νόμπελ Ειρήνης. 

   Η Μοντεσσόρι  στήριξε το πρόγραμμά της στην άποψη ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν 

όταν τους δοθεί η ελευθερία να προοδεύσουν με το δικό τους ρυθμό, σε ένα καλά οργανωμένο 

περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει έναν ελκυστικό χώρο και πλούσια υλικά. Οι μαθητές μάθαιναν 

στην αυτοπειθαρχία μέσα από δραστηριότητες, όπως το ξεσκόνισμα και το σκούπισμα της τάξης, ή 

η περιποίηση του κήπου. Η Μοντεσσόρι παρακολουθούσε καθημερινά τις αντιδράσεις των παιδιών, 

για να διαμορφώσει την εκπαιδευτική της μέθοδο. Σύμφωνα με τη μέθοδό της, το παιδί συμμετέχει 

στη γνώση και με τις πέντε αισθήσεις του και εκπαιδεύεται χωρίς σχολικούς καταναγκασμούς. 

Διάφορα αντικείμενα το βοηθούν να κατανοήσει τις έννοιες του βάρους, τα χρώματα, τα ποσοτικά 

μεγέθη και τα σχήματα. Η παιδαγωγός δεν επιβάλλεται ποτέ με τον φόβο ή με την ένταση της φωνής 

της. Ένα «μάθημα σιωπής» ασκεί στον αυτοέλεγχο και την αυτοσυγκράτηση τα παιδιά.   

Το εκπαιδευτικό της σύστημα αρχίζει να αναγνωρίζεται πρώτα στην Ιταλία και στη συνέχεια 

στον υπόλοιπο κόσμο. Τα επόμενα σαράντα χρόνια ταξιδεύει αδιάκοπα σε όλη την Ευρώπη, την 

Ινδία και τις ΗΠΑ, ανοίγοντας σχολεία . Από το 1925 περισσότερα από 1.000 σχολεία της  άνοιξαν 

στην Αμερική. Σταδιακά όμως, τα σχολεία της Montessori αντιμετώπισαν δυσκολίες και από το 

1940 το κίνημα της άρχιζε να ξεθωριάζει και μόνο μερικά σχολεία της παρέμειναν. Με την αρχή του 
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Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου, η Montessori αναγκάστηκε να διαφύγει στην Ινδία, όπου και 

ανέπτυξε ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε «Εκπαίδευση για την Ειρήνη». Η δουλειά της αυτή 

κέρδισε δύο υποψηφιότητες για το Νόμπελ Ειρήνης. Η Μοντεσσόρι είδε ότι η μέθοδός της θα 

εκτεινόταν πέρα από τα όρια του εκπαιδευτικού συστήματος και θα έφερνε αλλαγές και στο σπίτι 

και τελικά και μέσα στην κοινωνία. Καταλάβαινε ότι αυτό έκρυβε τον κίνδυνο παρανόησης και 

κακής εφαρμογής των αρχών της μεθόδου της. Έτσι, για τα επόμενα σαράντα χρόνια της ζωής της 

αφοσιώθηκε στο συγγραφικό έργο. Ένα τεράστιο μέρος των γραπτών της παραμένουν ατακτοποίητα 

και αδημοσίευτα.  

Το 1911 η Μαρία Μοντεσσόρι με εισήγηση του καθηγητή της Παιδαγωγικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Harvard, Henry W. Holmes, δημοσίευσε το πρώτο βασικό της έργο για τη «Μέθοδο 

βασικής παιδαγωγικής εφαρμοζόμενης στην αγωγή του παιδιού μέσα στα «Σπίτια των παιδιών»» . Η 

απήχηση υπήρξε τόσο μεγάλη που πολύ γρήγορα το έργο μεταφράστηκε σε αναρίθμητες γλώσσες: 

στα αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ολλανδικά, γαλλικά, ρωσικά, ρουμανικά, πορτογαλικά, ιαπωνικά, 

δανικά και άλλες γλώσσες. Μετά τη δημοσίευση αυτού του έργου της και την ευνοϊκή αποδοχή που 

γνώρισε, η Μοντεσσόρι δραστηριοποιήθηκε ακόμη περισσότερο με σκοπό να διαδώσει τις ιδέες της. 

Την ίδια χρονιά οι παιδαγωγικές αρχές της Μαρία Μοντεσσόρι πρωτοεμφανίστηκαν στην Αγγλία, 

ως αφορμή μίας έρευνας βασισμένης στη μοντεσσοριανή μέθοδο που δημοσιεύτηκε από τη 

Josephine Tozier ('An Educational Wonder Worker: Maria Montessori's Methods'). To 1911 επίσης 

οργανώθηκε η πρώτη μοντεσσοριανή κοινότητα στο Λονδίνο, και ακολούθησε η ίδρυση 

αντίστοιχων κοινοτήτων και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Η μοντεσσοριανή μέθοδος υιοθετήθηκε από 

τα αγγλικά ιδρύματα προσχολικής αγωγής ως το 1930 κι εγκαταλείφθηκε ολοσχερώς μέχρι το 1950. 

 Το 1913 η Montessori οργάνωσε στη Ρώμη διεθνή μαθήματα στα οποία συμμετείχαν 

περισσότεροι από εκατό παιδαγωγοί και διδάσκοντες από διάφορες χώρες. Οι οπαδοί του έργου της 

είτε από τη μελέτη του πρώτου βιβλίου της, είτε από την παρακολούθηση των μαθημάτων της, 

συνέβαλαν καθοριστικά στη διάδοση των ιδεών της σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολλές οργανώσεις και 

σύλλογοι μοντεσσοριανοί θα ιδρυθούν, ενώ άλλες οργανώσεις θα ζητήσουν την άδεια από την ίδια 

την παιδαγωγό για να ανοίξουν «Σπίτια των παιδιών», τα οποία θα λειτουργούν με βάση τις αρχές 

της. Το 1915 η Ιταλίδα παιδαγωγός καλείται και διδάσκει σε παιδαγωγούς στην Καλιφόρνια καθώς 

και στην Έκθεση Panama – Pacific, που έγινε στο San Francisco, ενώ παράλληλα ιδρύθηκε 

πειραματική τάξη, που αποτέλεσε πρότυπο για τη διάδοση της μεθόδου της. Ιδρυτής του Σχολείου 

και Σχεδίου Dalton ήταν η παιδαγωγός H. Parkhurst. Η μέθοδος έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. 

 



 
10 

7. Οι επιδράσεις που δέχθηκε η Ιταλίδα παιδαγωγός 

  Η Μοντεσσόρι ως παιδαγωγός επηρεάστηκε ολοφάνερα από το ανθρωπιστικό πνεύμα του  

Rousseau. Πολλές από τις ιδέες της συναντώνται στον «Αιμίλιο». «Όπως ο Rousseau έτσι και η 

Ιταλίδα παιδαγωγός πίστευε ότι το παιδί είναι εκ φύσεως καλό και λάτρης της εργασίας. Παράλληλα 

η ιδέα ότι το παιδί μαθαίνει από τις λογικές και επόμενες συνέπειες των ίδιων του των πράξεων, 

αποτελεί κεντρικό σημείο στη μοντεσσοριανή παιδαγωγική. Μεγάλο μέρος του παιδαγωγικού 

υλικού της αποτελείται από αυτοδιορθούμενα υλικά, ώστε το παιδί να μπορεί να ελέγχει το λάθος 

του. Και οι δύο παιδαγωγοί πιστεύουν στη σημασία της προσχολικής αγωγής αλλά και στη δύναμη 

που έχει η εκπαίδευση για να καταστεί μέσο αλλαγής της κοινωνίας. Αν και οι εκπαιδευτικές – 

φιλοσοφικές ιδέες του J. J. Rousseau και του J. Locke φαντάζουν πάντα αντίθετες, η μοντεσσοριανή 

φιλοσοφία φαίνεται να συμφωνεί με αυτή του Locke σε αρκετά σημεία» (Κυργιαννή, 2014). Για 

παράδειγμα, η έμφαση που δίνει η Μοντεσσόρι στην εξάσκηση των αισθήσεων φαίνεται να πηγάζει 

από τη φιλοσοφική σκέψη του J. Locke, ο οποίος παρομοίαζε τα παιδιά  με άδεια δωμάτια από τη 

γέννησή τους, τα οποίο «γεμίζουν με τις εμπειρίες που αποκτώνται από τις αισθήσεις».  

Οι γιατροί και παιδαγωγοί Itard και Seguin, επηρέασαν σημαντικά την παιδαγωγική της 

Μοντεσσόρι. O Jean Marc Gaspard Itard, που κατάφερε να επηρεάσει πολλούς παιδαγωγούς, 

κέρδισε το θαυμασμό της Μοντεσσόρι, η οποία παρατήρησε ότι οι μελέτες του είχαν μία άμεση και 

πρακτική επενέργεια στην αγωγή. Η ίδια εξάλλου αναζητούσε ερεθίσματα – αντικείμενα που από τη 

μία μεριά θα βοηθούσαν στη συστηματική διέγερση των αισθήσεων και από την άλλη θα μπορούσαν 

να σταθεροποιήσουν την προσοχή, να δραστηριοποιήσουν την κίνηση και να οργανώσουν την 

ευφυΐα. Γι’ αυτό και η Μοντεσσόρι  επηρεάστηκε από τον Itard περισσότερο, παρά από άλλους 

πειραματικούς ψυχολόγους. Ο Seguin ήταν γιατρός και παιδαγωγός, μαθητής του Esquirol και του 

Itard. Ως γιατρός και παιδαγωγός καθυστερημένων παιδιών έγραψε δύο βιβλία. Η Ιταλίδα 

παιδαγωγός επηρεάστηκε βαθιά από τις ιδέες και τη μεθοδολογία του και κράτησε στη μέθοδό της  

πολλές από τις αρχές του. Σύμφωνα και με τους δύο, η αγωγή πρέπει ν’ αρχίζει από το μυϊκό 

σύστημα και τις αισθήσεις και να συνεχίζεται με την άσκηση των διανοητικών λειτουργιών. 

Ακολουθεί στη συνέχεια η φροντίδα για τη μετάδοση ιδεών και γνώσεων, για να έρθει στη συνέχεια 

και η αγωγή της θέλησης και της ηθικότητας. Στην ουσία τόσο ο Seguin όσο και η Μοντεσσόρι 

πίστευαν στο αδιαίρετο της προσωπικότητας του ατόμου και στην αλληλεξάρτηση ανάπτυξης όλων 

των λειτουργιών. Ο Seguin υποστήριζε ότι τον εξωτερικό κόσμο δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε 

μόνο με τις αισθήσεις αλλά και με την κίνηση. Ο ίδιος θεωρούσε τη δραστηριότητα της κίνησης ένα 

στοιχείο της αγωγής παράλληλο προς τη δραστηριότητα των αισθήσεων, ενώ η Ιταλίδα παιδαγωγός 
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θεωρούσε ότι η κίνηση υποτάσσεται στις αισθήσεις. Αυτή ήταν η μόνη διαφορά τους. Σε ό,τι αφορά 

την πρακτική και τη μεθοδολογία των δύο παιδαγωγών, στο θέμα των αισθήσεων υπάρχει απόλυτη 

συναίνεση. Το παιδαγωγικό της υλικό αποτελούνταν από ένα σύνολο αντικειμένων που οι 

αντιθέσεις και οι διαφορές τους μειωνόταν προοδευτικά (Κυργιαννή, 2014). 

Ένας άλλος πανεπιστημιακός δάσκαλος της Μοντεσσόρι υπήρξε ο Guissepe Sergi. 

Συγγραφέας σπουδαίων μελετών γύρω από την ανθρωπολογία, δημιούργησε μία κρανιοσκοπική 

μέθοδο και οργάνωσε ένα ψυχολογικό εργαστήριο, το οποίο είχε τη στήριξη του πανεπιστημίου της 

Ρώμης. Χάρη σ’ αυτόν η Μ. Montessori έστρεψε τις ανθρωπολογικές της μελέτες προς τα παιδιά του 

Δημοτικού σχολείου.  

H Μοντεσσόρι επηρεάστηκε επίσης από τη δουλειά του Ιταλού φιλόσοφου L. Fantappie και 

από τη φιλοσοφική σκέψη του H. Bergson και τη θεωρία του για την «ορμή ζωτικής σημασίας» 

(elan vitale). Όπως προκύπτει, η Ιταλίδα παιδαγωγός δανείστηκε στοιχεία επιλεκτικά για να 

διαμορφώσει την παιδαγωγική της θεωρία. Κατ’ αποκλειστικότητα ωστόσο, εφάρμοσε τις αρχές του 

Seguin για να συγκροτήσει το διδακτικό της υλικό. Οι επιδράσεις από όλους τους άλλους γίνονται 

φανερές από τα εγχειρίδια της και την προσπάθεια της να εξηγήσει γιατί το σύστημα της έχει 

αποτελέσματα .  

Η Μοντεσσόρι επηρεάστηκε επίσης από τις νέες φυσικές και πειραματικές μεθόδους που 

άρχισαν να εφαρμόζονται εκείνη την εποχή. Ωστόσο, ποτέ δεν θεώρησε ότι μόνο με τα 

επιστημονικά δεδομένα της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας θα μπορούσε να δημιουργηθεί μία 

πραγματικά επιστημονική παιδαγωγική. Η ανθρωπολογία εξασφάλιζε στη Montessori μία πρώτη 

θεώρηση στις σχέσεις ανάμεσα στα φαινόμενα του σώματος και σ’ αυτά της ψυχής, χρειαζόταν 

όμως ένα όργανο με το οποίο θα μπορούσε να δει συνολικά το υποκείμενο. 

Περιορισμένη υπήρξε επίσης η συμβολή της πειραματικής ψυχολογίας, που βασιζόταν σε 

μεθόδους πειραματικές. Η Μοντεσσόρι αντίθετα αναζητούσε μία μέθοδο παρατήρησης των 

εκδηλώσεων ενός υποκειμένου που ενεργεί κινείται και δρα (Κυργιαννή, 2014: 53). 
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8.  Οι παιδαγωγικές απόψεις  της Μαρία Μοντεσσόρι  

Η Μοντεσσοριανή Μέθοδος είναι αρκετά διαφορετική από το κλασσικό σύστημα 

εκπαίδευσης και δεν στοχεύει απλώς στη στείρα γνώση που τα παιδιά αποκτούν γρήγορα (και 

συνήθως ξεχνούν γρήγορα!). Αντίθετα ο στόχος της Μεθόδου Μοντεσσόρι είναι η ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Για να είναι χαρούμενο και υγιές, το παιδί πρέπει να 

αναπτυχθεί πολύπλευρα: κοινωνικά, γνωστικά, συναισθηματικά και σωματικά. Η μέθοδος 

Μοντεσσόρι το καταφέρνει αυτό γιατί παρακολουθεί την ανάπτυξη του κάθε παιδιού ξεχωριστά.  

Το έργο της Μοντεσσόρι είναι επαναστατικό, πρωτοποριακό και γεμάτο ποίηση και 

αυτογνωσία. Οραματίστηκε, κατανόησε και εξήγησε τους λεπτούς μηχανισμούς και τους άθλους της 

παιδικής ψυχής. Η παιδαγωγική της όπως εξελίχθηκε από το 1900, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την 

«ελεύθερη εργασία». Αυτό σημαίνει ότι, οι μαθητές αποφασίζουν τί θέλουν να κάνουν, αν δηλαδή 

θέλουν να διαβάσουν ή αν θέλουν να ασχοληθούν με την ιστορία ή τη γεωγραφία κτλ. Η μέθοδος 

δεν εστιάζεται στη διδασκαλία και δεν είναι δασκαλοκεντρική. Στο σπίτι δεν υπάρχει τις 

περισσότερες φορές εργασία- διάβασμα, γιατί όλη η δουλειά ολοκληρώνεται στο σχολείο σε όλες τις 

τάξεις του δημοτικού. Η Μοντεσσόρι εμπιστεύθηκε, όσο κανένας άλλος παιδαγωγός, τις δυνάμεις 

του παιδιού (Μπουτζιακάκη & Δικαστοπούλου, 2015: 11). 

Για τη Μοντεσσόρι το σχολείο δεν είναι ένα κτίριο με τέσσερις τοίχους που κλείνεις τα 

παιδιά περιορίζοντας τα, αλλά αντίθετα ένα σπίτι όπου τα παιδιά είναι κύριοι των εαυτών τους. 

Σύμφωνα με την ίδια, «αν δεν υπάρχουν σπίτια κατάλληλα για τα παιδιά τότε ας τα κτίσουμε. Αν δεν 

κατασκευάζονται αντικείμενα κατάλληλα για τα παιδιά τότε ας τα κατασκευάσουμε εμείς». «Το Σπίτι 

των παιδιών είναι το περιβάλλον που προσφέρουμε στο παιδί για να αναπτύξει τις δραστηριότητες του. 

Δεν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο είδος σχολείου αλλά μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις 

οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν και με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να είναι ένα 

κανονικό σπίτι με δωμάτια και κήπο όπου αφεντικά θα είναι τα ίδια τα παιδιά». Μία από τις πρώτες 

ιδέες της ήταν να δοθεί στα παιδιά ειδική επίπλωση που να ταιριάζει στα μέτρα τους και να είναι 

κατάλληλη για την ηλικία τους. Σκοπός της ήταν να ανοίξει μέσα από τα «Σπίτια των παιδιών» ένα 

νέο δρόμο και να δημιουργήσει μία νέα μέθοδο, προσαρμοσμένη στις σωματικές και πνευματικές 

ανάγκες των παιδιών καθώς κι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα απελευθερώνει τις 

συγκεκριμένες δυνατότητες του κάθε παιδιού ( Κυργιαννή, 2014: 54). 

Η παιδαγωγική της Μοντεσσόρι βασίζεται σε επιστημονικές αρχές, οι οποίες αναφέρονται 

στη γνώση της φύσης και της εξέλιξης του παιδιού. Η φιλοσοφική και ψυχολογική βάση στη μέθοδό 
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της είναι το άτομο, σαν πυρήνας της κοινωνίας και η ελευθερία του. Εδώ το παιδί θα εκφράσει τις 

ανάγκες του, θα εκδηλώσει τις κλίσεις του, θα αναπτύξει τις ικανότητές του. Από την ελεύθερη 

συνάντηση με το περιβάλλον θα προέλθει η ελεύθερη ενέργεια και δράση του παιδιού. 

 «Η αυταξία της παιδικής ηλικίας συνδέεται με την αυτό-ανάπτυξη και την αυτοαγωγή του 

παιδιού, πράγμα που σημαίνει αυτοδιδασκαλία. Σύμφωνα με αυτά, η μάθηση στο σύστημα της 

Μοντεσσόρι δεν έχει την έννοια της διδασκαλίας, αλλά της δημιουργίας ενός παιδευτικού 

περιβάλλοντος κατάλληλα οργανωμένου για τις ανάγκες του πειραματισμού, της δράσης και της 

εξέλιξης του πνεύματος του μαθητή». Η Μοντεσσόρι βάσισε τη μέθοδό της στην υπομονετική 

παρατήρηση της φύσης του παιδιού και αποκάλυψε ότι τα παιδιά έχουν το δικό τους ρυθμό 

ανάπτυξης μέσα από μία σειρά από αισθητήριες περιόδους - όπου αποκτούν έντονη επίγνωση της 

γλώσσας, της τάξης, των δικών τους αισθήσεων και της κοινωνίας - καθώς και την κλίση και αγάπη 

τους για δουλειά, που τα απασχολεί σωματικά και πνευματικά, αλλά και τη μεγάλη τους ικανότητα 

για συγκέντρωση. Μέσα από τη μοντεσσοριανή μέθοδο, οι αίθουσες των σχολείων 

μεταμορφώθηκαν από ανιαρούς πειθαρχημένους χώρους σε ζωηρόχρωμες, απλές και ανεπίσημες 

παιδικές εστίες. Η Μοντεσσόρι, προσφέρει στα παιδιά το μάξιμουμ του αυθορμητισμού, χωρίς 

παράλληλα να παύει να τα κάνει ικανά να φθάσουν ακόμη και σε υψηλά επίπεδα ακαδημαϊκής 

μόρφωσης (Ντάρας κ.α., 2014: 42). 

Στα τελευταία χρόνια της ζωής της η Μοντεσσόρι συνήθιζε να περιγράφει τη λειτουργία της 

εκπαίδευσης σαν «βοήθεια στη ζωή». Η εκπαίδευση είναι μία τέχνη που συνεπάγεται τη συνεργασία 

με τη φύση. Όσο πιο βαθιά εισχωρεί κανείς στις ιδέες της τόσο περισσότερο βρίσκεται μπροστά 

στην παρουσία του μυστηρίου και των κρυφών και δημιουργικών δυνάμεων της φύσης. Σύμφωνα με 

την Μοντεσσόρι, είναι απαραίτητο να δώσουμε στο παιδί την ευκαιρία να αναπτυχθεί σύμφωνα με 

τους νόμους της φύσης. Όλα τα άλλα έρχονται σαν συνέπεια, κυριαρχεί πάνω στο σώμα του, 

κινείται όπως θέλει και ξέρει να παρατηρεί τον εαυτό του. Η κυριαρχία που μπορεί να κατακτήσει 

ένα παιδί είναι συχνά ανώτερη από αυτή του ενηλίκου. Eίναι απαραίτητο να μην διδάσκουμε, να μην 

κατευθύνουμε,  να μην δίνουμε διαταγές ή να βάζουμε μπροστά σε ένα  μοντέλο την ψυχή του 

παιδιού, αλλά να δημιουργούμε ένα κατάλληλο περιβάλλον για να πειραματίζεται, να ενεργεί, να 

αφομοιώνει και να καλλιεργεί το πνεύμα του.  

Τα παιδιά στα πειραματικά σχολεία της Μοντεσσόρι, μπορούσαν να εργάζονται ήρεμα, να 

αποκαλύπτουν τον εαυτό τους και να απελευθερώνουν το καταπιεσμένο τους πνεύμα. Θέλοντας  να 

απελευθερωθούν από τους ενήλικες και να δράσουν μόνα τους, εκδήλωναν την αντίθεσή τους σε 

κάθε προσπάθεια βοήθειας που τους προσφέρονταν. Όταν ολοκλήρωναν κάποια δουλειά, φαίνονταν 
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ήρεμα, ξεκούραστα και βαθύτατα ευχαριστημένα. Ολόκληρο το έργο της Μοντεσσόρι θα μπορούσε 

να συνοψιστεί στην προσπάθειά της να τερματίσει τον προαιώνιο αγώνα που εξακολουθεί να 

μαίνεται ανάμεσα στο παιδί και τον ενήλικα, ενώ αρχή και βάση του αποτελεί  η απελευθέρωση της 

εσωτερικής ζωής του παιδιού. Ο σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού είναι η πρώτη αρχή της 

μεθόδου, και έπειτα η ελευθερία που θα βγει από την πειθαρχία. Για τη Μοντεσσόρι, η εκπαίδευση 

απαιτεί την αξιοποίηση των εσωτερικών δυνάμεων του παιδιού για τη δική του καθοδήγηση.  

 Αυστηρή είναι η σχέση ανάμεσα στη χειρωνακτική εργασία και τη συγκέντρωση του 

πνεύματος. Το παιδί έχει πνεύμα απορροφητικό, λέει η Μοντεσσόρι, και έχει την δύναμη να παίρνει 

από τον κόσμο για τον εαυτό του εκείνα τα στοιχεία που του είναι χρήσιμα. Με την μέθοδο της, το 

παιδί μαθαίνει στην ελεύθερη έρευνα και εργασία, ανάλογα με τις φυσικές ανάγκες της ανάπτυξης 

του που οδηγούν στη μόρφωση του και αποτελούν τη βάση για την πρόοδο του. Ένα φυσιολογικό 

παιδί, σύμφωνα με την Ιταλίδα παιδαγωγό, έχει έμφυτη την ανάγκη για μάθηση και την επιθυμία για 

δράση. Βασικός όρος για τη μοντεσσοριανή παιδαγωγική είναι η λέξη "ελευθερία".  Αρχή και βάση 

του έργου  της Μοντεσσόρι είναι η απελευθέρωση της εσωτερικής ζωής του παιδιού. Η ελευθερία 

είναι η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί πολυδιάστατα ένα παιδί. Μία από τις 

θεμελιώδεις αρχές της  ήταν η εμπιστοσύνη στο αυθόρμητο ενδιαφέρον του παιδιού σαν βασικό 

κίνητρο για μάθηση. Τρεις είναι οι φιλοσοφικές αρχές που συνθέτουν την μέθοδό της. Αρχικά η 

θετικιστική, η οποία αφορά στη θετική της νοοτροπία στα παιδιά (μεταλαμπάδευση), έπειτα η 

νεοιδεαλιστική, όπου αφορά την διάπλαση κατάλληλων ανθρώπων προετοιμασμένους για την ζωή. 

Τέλος η πραγματογνωστική, όπου έχει σχέση με την επαφή του παιδιού με τα πράγματα και τα υλικά 

σώματα που το περιβάλλουν στην ζωή του.  
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9.  Οι επιρροές της Μοντεσσόρι στα σύγχρονα αναλυτικά 

προγράμματα της προσχολικής παιδαγωγικής 

Τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα κάθε χώρας και οι διαφοροποιημένοι σκοποί 

τους δημιουργούν μεγάλες αποκλίσεις και στα προγράμματα προσχολικής αγωγής, καθώς και 

στον τρόπο διδασκαλίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μερικές χώρες όπως η Ελλάδα, το Βέλγιο, η 

Γαλλία και η Αγγλία, διαθέτουν αναλυτικό πρόγραμμα για τα νηπιαγωγεία, καθώς επικράτησε η 

άποψη ότι για λόγους διοικητικής ομοιομορφίας αλλά και εκπαιδευτικής δικαιοσύνης πρέπει να 

εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα διοίκησης καθώς και ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα για ολόκληρη 

τη χώρα. Αντίθετα άλλες χώρες αρκούνται στις κατευθυντήριες γραμμές από τους φορείς, όπως 

συμβαίνει στα περισσότερα κρατίδια της Γερμανίας, όπου δεν τίθεται θέμα αναλυτικού 

προγράμματος Το πρόβλημα του νηπιαγωγείου, υποστηρίζουν οι θιασώτες αυτής της άποψης, 

δεν είναι να επιβάλλει στο νήπιο ένα πρόγραμμα μάθησης και με αυτό να παρέμβει στη 

ανάπτυξη του. Η πατρίδα μας, η οποία διαθέτει αναλυτικό πρόγραμμα για τη λειτουργία του 

νηπιαγωγείου, ακολουθεί τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν μεγάλη 

παράδοση στην προσχολική αγωγή. 

Στις μέρες μας, εφαρμόζονται διάφορα μοντέλα προγραμμάτων με αποκλίσεις μεταξύ 

τους, οι οποίες οφείλονται στο διαφοροποιημένο θεωρητικό προσανατολισμό πολλών χωρών. 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των προγραμμάτων προσχολικής αγωγής έπαιξαν  διάφοροι 

θεωρητικοί παιδαγωγοί όπως η Montessori, η οποία μέσω αυτοδιαρθρούμενων υλικών και σε 

ένα σκόπιμα διαμορφωμένο περιβάλλον, απέβλεπε στην υποβοήθηση των μικρών παιδιών.  

Αρχή και τέλος τόσο των θέσεών της Μοντεσσόρι, όσο και των σύγχρονων αναλυτικών 

προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης, είναι η σκέψη για το τι καλύτερο μπορούμε να 

προσφέρουμε στο παιδί. Ενώ όμως έχουν ως κοινή αρχή τον σεβασμό στην προσωπικότητα του 

παιδιού και την προσφορά σε αυτό μιας ποιοτικότερης ζωής, ακολουθούν διαφορετικές 

μεθόδους.  

Ζητούν από τη νηπιαγωγό να προστατεύει το παιδί χωρίς αυταρχισμό αυταρχική και 

καταπίεση, αλλά με αγάπη και σεβασμό για το νήπιο. Δεν επιδιώκουν να την καταστήσουν 

αυθεντία στη ζωή του παιδιού, αλλά την θέλουν υπομονετική  και ευαίσθητη. Επιπλέον, πρέπει 

να έχει σωστή άρθρωση, καθαρό και πλούσιο λόγο, που θα λειτουργεί ως πρότυπο για τα 

παιδιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή θα είναι το πρόσωπο που θα μιλάει πιο πολύ μέσα στην 

τάξη. Ο λόγος της χρειάζεται να είναι απλός, όχι όμως απλοϊκός. Για όλους αυτούς τους λόγους 
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λοιπόν, η νηπιαγωγός πρέπει να κατέχει εκείνες τις παιδαγωγικές και ψυχολογικές γνώσεις, που 

θα την βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στο έργο της. Πρέπει να γνωρίζει τη φύση και την ψυχή των 

νηπίων, για να μπορέσει να τα βοηθήσει. 

Επίσης, και οι δύο αποδέχονται:  

τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει το περιβάλλον στη ζωή των παιδιών (πρέπει να είναι 

καλά οργανωμένο, με προσοχή κι επιμέλεια, ώστε να προσελκύει τα παιδιά και να συμβάλλει 

στην πολύπλευρη ανάπτυξή τους). 

τη σημασία των κινήσεων στη ζωή και την ανάπτυξη του νηπίου (να καλλιεργήσει και να 

προαγάγει το πνεύμα του μέσω των κινήσεων). 

την ύπαρξη μιας εσωτερικής δύναμης στο παιδί που το φέρνει σε επαφή με τα πράγματα και του 

δίνει την ενέργεια να μαθαίνει, να θυμάται, να αφομοιώνει, να επεξεργάζεται και, τέλος, να 

δημιουργεί. Αυτή τη δύναμη θέλουν να εκμεταλλευτούν, ώστε το παιδί να εξελιχθεί σε ένα 

δραστήριο και υπεύθυνο πολίτη του κόσμου και όχι σε ένα πλάσμα παθητικό και άβουλο.  

την εξατομίκευση στην αγωγή. Και οι δύο δέχονται ότι κάθε παιδί χαρακτηρίζεται από τη 

μοναδικότητα της προσωπικότητάς του και των ιδιαίτερων γνωρισμάτων και δυνατοτήτων του. 

Κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες και τον δικό του ρυθμό, που πρέπει να σεβόμαστε και 

να μην παραβιάζουμε. 

Σκοπός και των δύο είναι η κοινωνικοποίηση του νηπίου, η σταδιακή και ομαλή του 

ένταξη στην ομάδα και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Τα εφόδια, που και οι δύο αναγνωρίζουν 

ότι πρέπει να έχει το νήπιο σ’ αυτή την κοινωνικοποίησή του, είναι ο καλλιεργημένος λόγος, η 

ευγενική μορφή, η κουλτούρα, η συναισθηματική - ψυχική - σωματική αρμονία, η θρησκευτική 

και ηθική αγωγή, ώστε το νήπιο να εξελιχθεί σε μια ελεύθερη και αυτόνομη προσωπικότητα.  

Άλλα κοινά σημεία:  

η αναγνώριση της σημασίας της μίμησης στη ζωή του παιδιού 

η μεγάλη προσφορά των γονιών στη ζωή του νηπίου (γι’ αυτό και οι δύο επιδιώκουν τη 

συνεργασία με τους γονείς) 

Κοινά σημεία που αφορούν την πρακτική εφαρμογή των θέσεών τους  είναι: 
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Α) Η καλλιέργεια του συντονισμού των κινήσεων του παιδιού (ιδιαίτερα του συντονισμού 

εκείνου που αφορά στη συνεργασία του ματιού με το χέρι). 

Β) Η βαθμιαία και σταδιακή μετάβαση από το πιο απλό και εύκολο στο πιο δύσκολο και 

περίπλοκο. Αυτή η αρχή ισχύει και για τη μεθοδολογία τους γενικά, αφού δίνονται στα παιδιά 

πρώτα οι εργασίες ή οι γνώσεις που είναι πιο κοντά στο δικό τους γνωστικό και νοητικό 

επίπεδο κι έπειτα οι πιο δύσκολες κι εξειδικευμένες. 

Γ) Με μεγάλη σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι το σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα έχει 

επηρεαστεί κατά πολύ από τη θέση της Μοντεσσόρι σχετικά με την  πολύ καλή προετοιμασία του 

περιβάλλοντος της τάξης. Δίνεται μεγάλη σημασία στην καταλληλότητα των επίπλων και γενικά 

στον εξοπλισμό της τάξης, ώστε να είναι προσεγμένος και προσαρμοσμένος στα μέτρα και στις 

ανάγκες των παιδιών. 

Δ) Πολλές ασκήσεις είναι όμοιες, όπως αυτή της γραμμής, τα παιχνίδια σιωπής, οι 

δραστηριότητες ατομικής φροντίδας, η μελέτη των φυτών και των ζώων, οι ρυθμικές ασκήσεις 

κ. ά. Επίσης κοινά είναι και μερικά παιδαγωγικά υλικά, όπως ο ροζ πύργος, οι χάνδρες, τα 

πλαίσια κλπ. (Αντωνακοπούλου, χ.χ.) 
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10. Τα Μοντεσσοριανά σχολεία 

Στο πρόγραμμα της Μοντεσσόρι συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 2-6 ετών τα οποία βρίσκονται 

στην ίδια ομάδα, καθώς η Μοντεσσόρι πιστεύει, πως τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να βοηθούν τα 

μικρότερα αποτελώντας πρότυπα γι’ αυτά, ενώ συγχρόνως όλα τα παιδιά επωφελούνται από την 

ποικιλία των ηλικιών. Όσο πιο μεγάλη είναι η ποικιλία των ηλικιών τόσο πιο πολλές ευκαιρίες έχουν 

τα παιδιά να αναπτύξουν σχέσεις που θα τους βοηθήσουν να εμπλουτίσουν τις ικανότητές τους, τα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. 

  Η διδασκαλία σε μια μοντεσσοριανή τάξη είναι ως επί το πλείστον εξατομικευμένη, ώστε το 

κάθε παιδί να δουλεύει με τον δικό του ρυθμό. Γι’ αυτό τον λόγο οι ομαδικές δραστηριότητες είναι 

ελάχιστες. Κάθε παιδί είναι ελεύθερο να επιλέξει με τι θα ασχοληθεί, που και για όσο χρόνο θέλει, 

πάντοτε, όμως, μέσα στα προκαθορισμένα πλαίσια του προγράμματος.  

Τα παιδιά μαθαίνουν πολλά από το περιβάλλον τους, το οποίο είναι προκατασκευασμένο, 

τακτικό και αισθητικά ευχάριστο. Τα υλικά τοποθετούνται στο χώρο για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η 

παιδαγωγός εισάγει τα παιδιά στο προκατασκευασμένο περιβάλλον και έπειτα εκείνα μπορούν να 

κινηθούν σε αυτό όπως θέλουν. Τα υλικά είναι  όμορφα και προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών, 

ενώ το κάθε ένα από αυτά είναι  φτιαγμένο για μία και μόνο χρήση, και τα περισσότερα από αυτά 

είναι δημιουργημένα για να τα χρησιμοποιεί ένα μόνο άτομο.  

Μία ημέρα σε ένα μοντεσσοριανό σχολείο περιλαμβάνει τρίωρες φάσεις, στις οποίες τα 

παιδιά εργάζονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Τα παιδιά αποφασίζουν μόνα τους πότε θα 

εργαστούν, πότε θα κάνουν διάλειμμα και πότε θα γευματίσουν. Η μέθοδος της  Μοντεσσόρι 

στοχεύει στην κινητική, αισθητηριακή, στην γλωσσική εκπαίδευση και στην διδασκαλία της 

ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών. Η χρήση όλων των υλικών αλλά και των κινήσεων 

προβάλλεται από την παιδαγωγό, η οποία πράττει αντί να μιλάει. Τα λόγια πρέπει να είναι ελάχιστα 

καθώς αποσπούν τα παιδιά από το έργο τους. Υπάρχει ένας μόνο σωστός τρόπος χρήσης των υλικών 

και κανένα υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά με έναν ελεύθερο η παιγνιώδη τρόπο. 

Το συμβολικό παιχνίδι ή το παιχνίδι που στηρίζεται στην φαντασία των παιδιών δεν υποστηρίζεται 

στο πρόγραμμα.  
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10.1. Ο ρόλος της παιδαγωγού μέσα σε μια Μοντεσσοριανή τάξη 

Η Μοντεσσόρι πιστεύει στον δάσκαλο που εμπνέει τον μαθητή, που τον πλησιάζει και τον 

ενεργοποιεί ως προσωπικότητα, τον δάσκαλο που έχοντας τέτοια επαφή με τους μαθητές, 

επιτυγχάνει την απόλυτη ανταπόκρισή τους και την προσοχή τους προς αυτόν από τον οποίο έχουν 

την προσδοκία να λαμβάνουν ζωή (Ντάρας κ.α.: 2014). 

Σε μία Μοντεσσοριανή τάξη, η παιδαγωγός έχει την υποχρέωση να ετοιμάσει ένα κατάλληλο 

περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Η Μοντεσσόρι αποκαλεί την 

παιδαγωγό «διευθύντρια» εφόσον επιτηρεί και προνοεί, χωρίς να επιβάλλει τίποτα. Είναι μία 

παρατηρήτρια που δείχνει στα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν σωστά τα υλικά και αποφασίζει πότε 

είναι αυτά έτοιμα για πιο σύνθετες δραστηριότητες. Σέβεται τα παιδιά, τα βοηθάει όταν την 

χρειάζονται αλλά δεν τους επιβάλλεται ποτέ. Τα παιδιά αποκτούν κίνητρα από τις δραστηριότητες 

που κάνουν και όχι από την σχέση τους με την παιδαγωγό. Η σχέση του παιδιού με την παιδαγωγό 

αλλά και των παιδιών μεταξύ τους, χαρακτηρίζεται από  σεβασμό, θετική ενίσχυση και 

ανταπόκριση. Η πιο ουσιαστική όμως σχέση μέσα σε μία μοντεσσοριανή τάξη δεν είναι η σχέση του 

παιδιού με την νηπιαγωγό ή των παιδιών μεταξύ τους, αλλά η σχέση του παιδιού με τα υλικά. 

Η δασκάλα θα πρέπει να γνωρίζει το υλικό της πολύ καλά και να έχει ακριβή γνώση των τεχνικών 

μεθόδων παρουσίασης του υλικού ώστε να το καθοδηγεί σωστά. Είναι επίσης υπεύθυνη για την 

τήρηση της τάξης. Φέρνοντας το παιδί σε επαφή με το υλικό, η δασκάλα το εισάγει ταυτόχρονα στην 

τάξη που επικρατεί στο περιβάλλον του. Του επιβάλλει ένα κανόνα, που αποτελεί τη βάση για την 

οργανωμένη εξωτερική πειθαρχία. (Κυργιαννή, 2014). 

Οι βασικές λειτουργίες της παιδαγωγού συνοψίζονται στην α) τακτική οργάνωση του 

περιβάλλοντος για τη διατήρηση της τάξης και των σωστών εξοπλισμών ώστε να προωθηθεί η 

ανάπτυξη της γνωστικής και ηθικής τάξης στο νου του παιδιού, β) αξιοποίηση της προσωπικής της 

δυναμικότητας, για να ενθαρρύνει την αναπτυσσόμενη επιθυμία του παιδιού να ασχολείται με τα 

διδακτικά υλικά και με κατάλληλες δραστηριότητες και γ) διευκόλυνση της ανάπτυξης της 

συγκέντρωσης και της προσοχής (Θεολόγη, 2018: 25). 
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10.2. Υλικά και δραστηριότητες σε μια μοντεσσοριανή τάξη 

Για την Μαρία Μοντεσσόρι είναι πάρα πολύ σημαντική η ανάπτυξη της κινητικής, 

γλωσσικής  και αισθητηριακής εκπαίδευσης καθώς και η διδασκαλία της ανάγνωσης, της γραφής και 

των μαθηματικών. 

Αρχικά όσον αφορά την κινητική εκπαίδευση, η οποία αναπτύσσει την λεπτή και αδρή 

κινητικότητα, περιλαμβάνονται δραστηριότητες με καθημερινές ασκήσεις πρακτικού βίου που 

σχετίζονται με την φροντίδα του ίδιου του παιδιού αλλά και του περιβάλλοντός γύρω από αυτό (π.χ. 

ντύσιμο, πλύσιμο, σφουγγάρισμα, πλύσιμο ρούχων, άνοιγμα- κλείσιμο μιας πόρτας, φροντίδα φυτών 

και ζώων κ.α.). Ακόμη, περιλαμβάνει γυμναστικές και ρυθμικές ασκήσεις (πχ παρέλαση, περπάτημα 

επάνω σε ευθεία γραμμή, ασκήσεις για σωστή αναπνοή και σωστού τρόπου ομιλίας κ.α.). 

Διατίθενται επιπλέον, πλαίσια με κομμάτια υφάσματος για εκμάθηση κουμπώματος, δεσίματος, 

ανοιγοκλεισίματος φερμουάρ κ.α. Τέλος υπάρχουν υλικά για την κατασκευή αντικειμένων από 

πηλό, καθώς επίσης και δραστηριότητες που αφορούν την φροντίδα των φυτών και των ζώων.  

Όσον αφορά τώρα, την αισθητηριακή εκπαίδευση που έχει ως  στόχο την ανάπτυξη των 

αισθήσεων των παιδιών, οι δραστηριότητες είναι οι εξής: Αρχικά έχουμε στερεά γεωμετρικά 

σχήματα τα οποία πρέπει να πιάσουν τα παιδιά και να τα ονομάσουν έχοντας κλειστά τα μάτια τους, 

επίπεδα σχήματα με διαφορετικές διαστάσεις έτσι ώστε να τα τοποθετήσουν τα παιδιά στις 

κατάλληλες υποδοχές. Υπάρχουν ακόμη ορθογώνιες πλάκες με τραχιές και λείες επιφάνειες για να 

τις αγγίξουν τα παιδιά και  να νιώσουν την διαφορά. Ορθογώνιες πλάκες με διαφορετική απόχρωση 

για σειριοθέτηση, διπλές σειρές κουδουνιών που μπορούν να αντιστοιχίσουν τα παιδιά ανά δύο η 

ανάλογα με την διαβάθμιση του ήχου κ.α.  Τέλος, στην αισθητηριακή εκπαίδευση η Μοντεσσόρι  

χρησιμοποιεί και την άσκηση της σιωπής, στην οποία τα παιδιά πρέπει να κάθονται ακίνητα, να 

αναπνέουν χωρίς να ακούγονται και να ακούν ήχους που δεν τους πρόσεχαν προηγουμένως πχ το 

ήχο ενός ρολογιού. 

Στην γλωσσική εκπαίδευση περιλαμβάνονται δραστηριότητες για την ανάπτυξη του 

προφορικού λόγου, της ανάγνωσης και της γραφής. Εδώ περιλαμβάνονται δραστηριότητες  για την 

εξάσκηση στην ορθή ομιλία με σωστή συμπεριφορά, ανάγνωση κειμένων που αναφέρονται σε 

πραγματικούς ανθρώπους και αντικείμενα του περιβάλλοντος και όχι σε μύθους και παραμύθια. 

Σχετικά με την διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής περιλαμβάνονται δραστηριότητες σχετικά 

με την εκμάθηση των εργαλείων γραφής και πρακτική στις κινήσεις που θεωρούνται βασικές για την 

γραφή, εξάσκηση στην γραφή και την ανάγνωση των ονομάτων, στην αλφάβητο. Σχηματισμός 
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λέξεων με 3 γράμματα από τα παιδιά, οι οποίες διαβάζονται από τα παιδιά. Σύνδεση λέξεων με 

αντικείμενα, προχωρημένες ασκήσεις συνδυασμού φωνηέντων και συμφώνων για την εκμάθηση 

μέρων του λόγου από μεγαλύτερα παιδιά. Κάθε μέρος του λόγου συμβολίζεται με ένα διαφορετικό 

χρώμα (π.χ. κόκκινο  για ουσιαστικά, μπλε για τα ρήματα κτλ) και βρίσκεται με σε ένα αντίστοιχο 

κουτί και τα παιδιά κάνουν διάφορους συνδυασμούς. 

Τέλος σχετικά με την διδασκαλία των μαθηματικών, υπάρχουν δραστηριότητες που βοηθούν 

στην εξάσκηση της γραφής και της προφοράς των αριθμών, ενώ η εκμάθηση του δεκαδικού 

συστήματος γίνεται με χρυσές χάντρες (τα παιδιά αντικαθιστούν χάντρες με ισάξια ποσότητα πχ μία 

κάθετη σειρά από δέκα χάντρες για το δέκα, ένα τετράγωνο με δέκα σειρές από δέκα χάντρες για το 

εκατό και ένα κύβο με δέκα τετράγωνα από εκατό χάντρες για το χίλια). Οι χάντρες 

χρησιμοποιούνται ακόμη για την εκμάθηση των τεσσάρων πράξεων. Εκτός από τις χάντρες βέβαια 

χρησιμοποιούν και το αριθμητήριο, για την εκμάθηση του δεκαδικού συστήματος και των τεσσάρων 

πράξεων. 
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10.3.Ενδεικτικό πρόγραμμα ημέρας σε μοντεσσοριανά σχολεία 

9.00- 10.00: Προσέλευση, χαιρετισμός των παιδιών, έλεγχος για την προσωπική καθαριότητα, 

ασκήσεις πρακτικού βίου, τα παιδιά βοηθούν το ένα το άλλο να βάλουν τις ποδιές τους και να 

ελέγξουν αν όλα είναι ξεσκονισμένα και τακτοποιημένα στην τάξη. Συζήτηση για τα γεγονότα της 

προηγούμενης ημέρας, δραστηριότητες που σχετίζονται με την θρησκεία. 

10.00 – 11.00: Ασκήσεις που σχετίζονται με το  νοητικό τομέα, με μικρές περιόδους ξεκούρασης και 

αισθητηριακές ασκήσεις. 

11.00 - 11.30: Γυμναστικές ασκήσεις 

11.30 – 12.00: Γεύμα και σύντομη προσευχή 

12.00 – 13.00: Ελεύθερο παιχνίδι 

13.00 – 14.00: Κατευθυνόμενα παιχνίδια, αν είναι δυνατόν στον εξωτερικό χώρο. Αυτήν την ώρα τα 

μεγαλύτερα παιδιά πραγματοποιούν ασκήσεις πρακτικού βίου, καθαρίζουν ξεσκονίζουν και 

τακτοποιούν την τάξη. Συζήτηση 

14.00 – 15.00: Ομαδική γυμναστική και τραγούδια, αν είναι δυνατόν στον εξωτερικό χώρο, 

φροντίδα φυτών και ζώων 
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11. Κριτική αξιολόγηση του Μοντεσσοριανού συστήματος 

Η Μαρία Μοντεσσόρι θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει επηρεάσει τον τρόπο αγωγής τον 

παιδιών περισσότερο από τον οποιονδήποτε άλλο σύγχρονο παιδαγωγό. Η επιμονή της Μοντεσσόρι 

πως η Νηπιαγωγός και το παιδί είναι ισάξιοι και δεν πρέπει να προσπαθεί ο ένας να επιβληθεί στον 

άλλο, αποτελεί σπουδαία συνεισφορά αυτής της παιδαγωγού. Ο ρόλος της Νηπιαγωγού είναι εκείνος 

του καθοδηγητή και του παρατηρητή. Βοηθά και ενθαρρύνει μόνο όταν τα παιδιά το έχουν ανάγκη. 

Αυτόματα μετατρέπεται από αυθεντία σε φίλο του παιδιού. Η εσωτερική ελευθερία που διακατέχει 

το παιδί στο μοντεσσοριανό Νηπιαγωγείο οδηγεί στην εύκολη πειθαρχία ή της αυτοπειθαρχία όπως 

ονόμαζε η ίδια η παιδαγωγός. Η Μοντεσσόρι σχεδίασε και ένα διδακτικό υλικό που σε πολλές 

περιπτώσεις τα παιδιά είναι ικανά να οδηγηθούν στην αυτοαγωγή και να ανακαλύψουν μόνα τους το 

λάθος, γεγονός που οδηγεί σε ανεξαρτητοποίηση από τη Νηπιαγωγό. Το διδακτικό υλικό της δεν 

προσφέρεται για ομαδική εργασία. Η εμπειρία όμως που αποκτά το παιδί στο μοντεσσοριανό 

Νηπιαγωγείο το βοηθά να αναπτύξει την αυτόνομη σκέψη του και να μάθει να εργάζεται με τα άλλα 

παιδιά για την ικανοποίηση πολλών σκοπών. Η έμφαση που δίνει το σύστημα της στην εκγύμναση 

των αισθήσεων αποτελεί ίσως το κύριο χαρακτηριστικό των παιδαγωγικών αρχών της. Η 

Μοντεσσόρι είδε την αξία που έχει η συμμετοχή του παιδιού στις καθημερινές δραστηριότητες και 

κατανόησε ότι το σχολείο με την επιρροή του θα μπορούσε να συμβάλλει στις φροντίδες του σπιτιού 

για το παιδί. Η μεγάλη συνεισφορά όμως της παιδαγωγού είναι το πνεύμα της μεθόδου, το οποίο 

κυριαρχεί σε όλα τα «νέα σχολεία» και έχει τις ρίζες του στη φωτισμένη σκέψη του Rousseau και 

του Pestalozzi, την αγάπη για το παιδί, κάτι το οποίο δε μπορεί να δεχτεί επίκριση.   

Η μοντεσσοριανή μέθοδος υπήρξε συχνά αντικείμενο συζήτησης. Την πρώτη ακτινοβολία 

δέχτηκαν οι γονείς οι οποίοι στην αρχή υπήρξαν διστακτικοί, αργότερα όμως εντυπωσιάστηκαν από 

τα αποτελέσματα της μεθόδου. Οι επιστήμονες όμως, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί δέχτηκαν με 

επιφύλαξη το νέο παιδαγωγικό σύστημα και πολλές φορές το παιδαγωγικό της σύστημα έγινε 

αντικείμενο έντονης κριτικής.  

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της μοντεσσοριανής μεθόδους είναι ότι παραμελεί τη φαντασία του 

παιδιού. Στο μοντεσσοριανό Νηπιαγωγείο δε συναντάμε τα ελεύθερα δημιουργικά παιχνίδια, τα 

μιμητικά, τις δραστηριοποιήσεις, τις παιδικές δημιουργίες στον κύκλο των τεχνών, το ελεύθερο 

σχέδιο, το χειροτεχνικό έργο και το ελεύθερο τραγούδι. Επιπλέον, παρά  το γεγονός ότι το 

πρόγραμμα στηρίζεται στην ελευθερία, τα παιδιά δεν έχουν ουσιαστική ελευθερία, καθώς για 

παράδειγμα έχουν την ελευθερία να επιλέξουν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν και να 

ασχοληθούν όσο θέλουν με αυτά αλλά δεν έχουν την ελευθερία να τα  χειριστούν όπως αυτά 
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επιθυμούν, κάθε άσκηση έχει ένα και μοναδικό σκοπό. Στο μοντεσσοριανό Νηπιαγωγείο το κάθε 

παιδί ζει κι εργάζεται για τον εαυτό του. Απουσιάζει η πλούσια ομαδική  και κοινωνική 

αλληλεπίδραση και γενικότερα παραμελούνται οι δραστηριότητες που ασχολούνται με τον 

κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα, καθώς τα παιδιά ενθαρρύνονται να αλληλεπιδρούν περισσότερο 

με τα υλικά παρά με τα άλλα νήπια. Επιπλέον η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανάγνωση 

είναι αναλυτικοσυνθετική (από γράμματα σε συλλαβές σε λέξεις) και όχι η ολική που 

χρησιμοποιείται σήμερα (ολόκληρες λέξεις). Τέλος, η ανάγνωση η γραφή και τα μαθηματικά 

διδάσκονται με συγκεκριμένο περιοριστικό για τα νήπια τρόπο. 

Ανάμεσα στα θετικά στοιχεία, συγκαταλέγεται το πλούσιο, καλά οργανωμένο και όμορφο  

περιβάλλον και υλικό. Η διαμόρφωση του χώρου που είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος 

(περιλαμβάνει έπιπλα στο μέγεθος των παιδιών) έτσι ώστε να μοιάζει με το σπίτι των νηπίων, 

λειτουργεί θετικά καθώς βοηθά τα παιδιά να νοιώθουν άνετα. Πολύτιμος είναι ο ρόλος της 

εξατομικευμένης εκπαίδευσης, που στηρίζεται στις ανάγκες και τον ρυθμό με τον οποίο 

αναπτύσσεται και μαθαίνει το κάθε παιδί ξεχωριστά. Οι μικτές ομάδες που περιλαμβάνονται στο 

μοντεσσοριανό σύστημα, βοηθούν στην καλύτερη συνεργασία και στην αλληλοβοήθεια. Μέσα σε 

μία μοντεσσοριανή τάξη αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό ο σεβασμός αρχικά για τον εαυτό τους, 

έπειτα για τα υπόλοιπα παιδιά και την παιδαγωγό της τάξης καθώς και ο σεβασμός της παιδαγωγού 

για τα παιδιά. Θετικό αποτελεί επιπλέον το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν την ελευθερία επιλογής  τον 

υλικών με τα οποία θα ασχοληθούν και του χρόνου που θα αφιερώσουν με αυτά. Οι ασκήσεις 

πρακτικού βίου είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της μεθόδου της Μοντεσσόρι, όπως και οι 

ασκήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της αισθητηριακής αγωγής, που αποτελεί βάση για την 

μάθηση σε αυτή την ηλικία, και τέλος η παρατήρηση που κάνει η νηπιαγωγός στα παιδιά, για να 

μάθει τα ενδιαφέροντά τους, να ανακαλύψει τα προβλήματα που μπορεί να έχουν και να τα 

αξιολογήσει. 
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12.Τα Έργα της μεγάλης παιδαγωγού Μαρίας Μοντεσσόρι 

  Η Μοντεσσόρι δημοσίευσε μια σειρά από βιβλία, άρθρα, και φυλλάδια κατά τη διάρκεια της 

ζωής της. Τα περισσότερα στα ιταλικά, αλλά μερικές φορές πρώτα στην αγγλική γλώσσα. Τα έργα 

της ήταν: 

 • (1909) Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all'educazione infantile nelle Case dei 

Bambini 

  -αναθεωρήθηκε το 1913, 1926 και 1935 αναθεωρήθηκε και επανεκδόθηκε το 1950 ως La scoperta 

del bambino  

  -(1912) English edition: The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child 

Education in the Children's Houses  

  -(1948) Αναθεωρημένη και διευρυμένη αγγλική έκδοση ως η ανακάλυψη του Παιδιού The 

Discovery of the Child 

  -(1950) Αναθεωρήθηκε και επανεκδόθηκε στην ιταλική γλώσσα ως La scoperta del bambino  

• (1910) Antropologia Pedagogica  

   -(1913) Αγγλική έκδοση: Pedagocial Anthropology (παιδαγωγική Ανθρωπολογία) 

• (1914) Dr. Montessori's Own Handbook 

   -(1921) Ιταλική έκδοση: Manuale di pedagogia scientifica 

• (1916) L'autoeducazione nelle scuole elementary 

  -(1917) Αγγλική έκδοση: The Advanced Montessori Method, o Vol. I: Spontaneous Activity in        

    Education: o Vol. II: The Montessori Elementary Material. 

• (1922) I bambini viventi nella Chiesa  

• (1923) Das Kind in der Familie (German)  

  -(1929) Αγγλική έκδοση: The Child in the Family  

   -(1936) Ιταλική έκδοση: Il bambino in famiglia  
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• (1934) Psico Geométria (Ισπανικά) 

   -(2011) Αγγλική έκδοση: Psychogeometry 

• (1934) Psico Aritmética  

   -(1971) Ιταλική έκδοση: Psicoaritmetica 

• (1936) L'Enfant (Γαλλικά) 

   -(1936) Αγγλική έκδοση: The Secret of Childhood (Το μυστικό της παιδικής ηλικίας) 

   -(1938) Il segreto dell'infanzia  

• (1948) De l'enfant à l'adolescent  

   -(1948) Αγγλική έκδοση: From Childhood to Adolescence (Από την παιδική ηλικία έως την 

εφηβεία)  

    -(1949) Dall'infanzia all'adolescenza  

 • (1949) Educazione e pace 

    -(1949) Αγγλική έκδοση: Peace and Education 

 • (1949) Formazione dell'uomo 

    -(1949) Αγγλική έκδοση:: The Formation of Man  

• (1949) The Absorbent Mind  

    -(1952) La mente del bambino. Mente assorbente  

• (1947) Education for a New World (Εκπαίδευση για ένα Νέο Κόσμο)  

    -(1970) Ιταλική έκδοση: Educazione per un mondo nuovo  

• (1947) To Educate the Human Potential 

     -(1970) Ιταλική έκδοση: Come educare il potenziale umano 
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13. Ο δεκάλογος της Μαρίας Μοντεσσόρι 

Ο δεκάλογος της Μαρίας Μοντεσσόρι είναι τα δέκα βασικά στοιχεία που πρέπει να 

εφαρμόζει όποιος ακολουθεί τη Μοντεσσοριανή μέθοδο. Μάλιστα, κρέμεται στον τοίχο των 

μοντεσσοριανών σχολείων ως μια συνεχή υπενθύμιση στους παιδαγωγούς, για να μην ξεχνούν ποτέ 

πώς πρέπει να φέρονται στα παιδιά (Κωνσταντοπούλου, 2016). 

1. Μην αγγίζετε ένα παιδί παρά τη θέληση του. 

2. Μην μιλάτε με άσχημο τρόπο σε ένα παιδί και μην χρησιμοποιείτε άσχημα λόγια όταν 

αναφέρεστε σε αυτό κατά την απουσία του. 

3. Επικεντρωθείτε στο να ενισχύσετε και να βοηθήσετε να αναπτυχθούν τα θετικά στοιχεία και οι 

υπάρχουσες ικανότητες του παιδιού ώστε να μην αφήνουν χώρο για το ”κακό”. 

4. Βοηθήστε το να συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία του περιβάλλοντος μάθησης και να 

συνάψει εποικοδομητική σχέση με αυτό. Δείξτε του το περιβάλλον μέσα στο οποίο κρύβονται τα 

μέσα που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του και υποδείξετε του την κατάλληλη χρήση τους. 

5. Να είστε πάντα έτοιμοι να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα ενός παιδιού που έχει την ανάγκη σας και 

πάντα να ακούτε και να απαντάτε στο παιδί που σας απευθύνεται. 

6. Σεβαστείτε το παιδί που κάνει κάτι λάθος και μπορεί αργότερα να εντοπίσει μόνο του το λάθος 

και να διορθωθεί, αλλά να διακόψετε άμεσα και ρητά κάθε καταχρηστική χρήση του περιβάλλοντος 

και κάθε κίνηση που μπορεί να θέτει σε κίνδυνο το παιδί, το περιβάλλον του ή τους άλλους. 

7. Σεβαστείτε το παιδί τη στιγμή που ξεκουράζεται ή τη στιγμή που παρακολουθεί άλλους να 

εργάζονται ή όταν συλλογίζεται τι έχει κάνει ή τι θέλει να κάνει. Μην το κατευθύνετε ούτε να το 

αναγκάζετε σε άλλες μορφές δραστηριοτήτων.  

8. Βοηθήστε το παιδί που αναζητεί κάποια δραστηριότητα και δεν μπορεί να βρει τι θέλει να κάνει. 

9. Να είστε ακούραστοι στο να επαναλαμβάνετε αυτό που θέλετε στο παιδί που αρνήθηκε λίγο 

νωρίτερα να σας ακούσει, να βοηθάτε το παιδί να αποκτήσει ό, τι δεν έχει ακόμη κατακτήσει και να 

ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες του. Πράξτε το δημιουργώντας μαθησιακό περιβάλλον με φροντίδα, 

εξοπλισμένοι με αυτοσυγκράτηση και σιωπή, χρησιμοποιώντας ήπια λόγια και γεμάτη αγάπη 

παρουσία. Κάνετε αισθητή την παρουσία σας στο παιδί που βρίσκεται σε αναζήτηση και αποστασι-

οποιηθείτε από το παιδί που έχει βρει τις απαντήσεις του.  

10. Πάντα να συμπεριφέρεστε στο παιδί χρησιμοποιώντας τους καλύτερους τρόπους σας και να του 

προσφέρετε τον καλύτερο εαυτό σας (Ποθητού, 2016) 
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14. Μοντεσσοριανά σχολεία στην Ελλάδα 

Ο διεθνής οργανισμός «Asociation Montessori International» καθοδηγεί και εποπτεύει τα 

Μοντεσσοριανά Σχολεία σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α, στον Καναδά, στην Αφρική 

και στην Ασία, σε δεκάδες κράτη στον κόσμο λειτουργούν σήμερα Μοντεσσοριανά σχολεία. 

Στην Ελλάδα τα Μοντεσσοριανά σχολεία είναι όλα ιδιωτικά και, εκτός από την Αθήνα, 

λειτουργούν λίγα  και στην συμπρωτεύουσα (Μοντεσσοριανή Σχολή Ζαφρανά). 

Το πρώτο Μοντεσσοριανό νηπιαγωγείο στην Ελλάδα άνοιξε το 1936 στην Αθήνα από την  

εκπαιδευτικό Μαρία Εντελστάιν-Γουδέλη (1906-1991), με τη βοήθεια του παιδαγωγού Δημήτρη 

Γληνού. Είναι η σημερινή Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών «Μαρία Γουδέλη», που βρίσκεται στη 

Νέα Φιλοθέη. 

Μοντεσσοριανά σχολεία ιδρύθηκαν το 1956, λειτούργησαν μέχρι το 1960 στο Καλαμάκι και μετά 

στα Πατήσια, ενώ δημιουργήθηκε και Γυμνάσιο με την επωνυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ. 

Από το Σεπτέμβριο του 1976 λειτουργούν σε κτίριο που χτίστηκε, ειδικά για σχολείο, στη 

Βαρυμπόμπη, σε περιοχή με πολύ πράσινο, μακριά από το τσιμέντο της πόλης. Τα Μοντεσσοριανά 

Σχολεία έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για να λειτουργούν με το Μοντεσσοριανό 

σύστημα και διαθέτουν όλα τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και το παιδαγωγικό υλικό, τα οποία 

έχουν φέρει από ειδικά εργοστάσια της Ευρώπης για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό. Ιδρύθηκαν 

από την Καίτη Ζαχοπούλου-Παρασκευοπούλου και διευθύνονται από το Θανάση Ζαχόπουλο, ειδικά 

μετεκπαιδευμένους στο εξωτερικό για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος MONTESSORI.  

Δέχονται παιδιά ηλικίας από 2 1/2 έως 12 ετών. Το παιδί μετά από τα δύο έτη του αναζητά 

πνευματική τροφή ώστε να αναπτύξει την προσωπικότητα του, να κοινωνικοποιηθεί και να μάθει το 

υλικό Μοντεσσόρι το οποίο καλύπτει ευρύ φάσμα γνώσεων: ασκήσεις πρακτικής ζωής – αισθήσεων 

– μουσική – αριθμητική – προανάγνωση – προγραφή – εικαστικά – δραματοποίηση τραγουδιών και 

ιστοριών – ασκήσεις κυκλοφοριακής αγωγής – ρυθμική ενασχόληση με τα ζώα και τα φυτά του 

κήπου – ελεύθερο και ομαδικό παιχνίδι στο κήπο.  

Το διδακτικό προσωπικό, σχολαστικά επιλεγμένο, μετεκπαιδεύεται και κατευθύνεται έτσι ώστε να 

ακολουθείται ενιαία γραμμή στη μόρφωση και στη γενικότερη αγωγή των παιδιών. Το σχολείο έχει 

περιορισμένες θέσεις.  Σχολεία με 1.000 ή 2.000 παιδιά δεν ελέγχονται εύκολα και η διεύθυνση του 

σχολείου, που έχει όλη την ευθύνη για την εξέλιξη του παιδιού, πρέπει να γνωρίζει κάθε παιδί 

προσωπικά και να ερευνά τα προβλήματά του, ώστε να κατευθύνει το διδακτικό προσωπικό. 
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15. Παρατηρήσεις και συμπεράσματα 

  Το έργο και η προσωπικότητα της Μοντεσσόρι δεν αποτελούν μόνο ένα πολύ σπουδαίο 

κεφάλαιο σ’ ολόκληρη την ιστορία της σύγχρονης και της νεότερης αγωγής Οι ζωογόνες ιδέες της 

και η γενική έμπνευση του έργου της ζουν ακόμη στη σύγχρονη παιδαγωγική πραγματικότητα και 

ασκούν μία γοητεία και μία αποτελεσματική επίδραση όχι μόνο αυστηρά στην παιδαγωγική σφαίρα, 

αλλά και στο κοινωνικό και ηθικό πνεύμα της εποχής.  

Η παιδαγωγική της Μοντεσσόρι  περιστρέφεται γύρω από το παιδί, καθώς σέβεται το παιδί σαν 

άτομο. Το παιδαγωγικό  της σύστημα δίνει  έμφαση στην εκπαίδευση του παιδιού. Το μαθησιακό 

περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ο δάσκαλος έχει την ευθύνη να το προετοιμάσει. Στη 

μοντεσσοριανή εκπαίδευση, το περιβάλλον είναι η τάξη ή το νηπιαγωγείο, τα οποία είναι, συνήθως, 

μεγάλοι χώροι, καθώς το παιδί πρέπει να κινείται εύκολα. Τα παιδιά μαθαίνουν μόνα τους, καθώς ο 

δάσκαλος είναι παθητικός και βοηθάει μόνο όταν χρειάζεται. Έτσι, το παιδί γίνεται ανεξάρτητο και 

μπορεί να παίρνει μόνο του αποφάσεις. Στη μοντεσσοριανή εκπαίδευση, τα παιδιά κινούνται 

ελεύθερα και μαθαίνουν μόνα τους. Ο δάσκαλος είναι πρότυπο μίμησης .  
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16. Φωτογραφικό υλικό 

1) 

 

 

 

2) 

 

Η Maria Montessori είναι η γυναίκα που δίδαξε στα παιδιά την αγάπη για τη μάθηση και στους 

μεγάλους την αγάπη για το κάθε παιδί. 
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3) 

 

Η Maria Montessori επισκέπτεται μία τάξη "μοντεσσοριανού" σχολείου. Βλ.  Thinking Love, No Twaddle. 

Πηγή: www.lifo.gr 

5) 

 

Επίσκεψη σε σχολείο του Λονδίνου μετά τον πόλεμο. Φωτ. AP. Il Post. Πηγή: www.lifo.gr 

 

https://www.lifo.gr/team/sansimera/38067
https://www.lifo.gr/team/sansimera/38067
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6) 

 

Απρίλης του 1951 στην Ιταλία, όπου επιτέλους αναγνωρίζεται το έργο της. Θα προτιμήσει όμως να περάσει το υπόλοιπο 

της ζωής της στην Ολλανδία. Φωτ. Remo Nassi/AP. Βλ. Il Post. Πηγή: www.lifo.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifo.gr/team/sansimera/38067
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7) 

 

Η Maria Montessori ανακηρύσσεται επίτιμος διδάκτωρ στην Ολλανδία. Βλ. geheugenvannederland.nl. 

Πηγή: www.lifo.gr Lindauer, 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifo.gr/team/sansimera/38067
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