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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η εργασία αναφέρεται στο έργο της Μοντεσσόρι και στην συνεισφορά της 

στην παιδαγωγική και ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή. Πιο αναλυτικά η παρούσα 

πτυχιακή εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια, ουσιαστικά τρία κύρια μέρη. Το 

πρώτο κεφάλαιο/ μέρος της εργασίας αναφέρει διεξοδικά το έργο και της ζωής της 

Μαρίας Μοντεσσόρι και πόσο σημαντική θεωρείται η μέθοδός της στα παιδιά 

προσχολικής και πρώτό-σχολικής ηλικίας. Μετέπειτα, παρουσιάζεται αναλυτικά 

ορισμένο παιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιείται ενδεχομένως σε ένα 

Μοντεσσοριανό σχολείο, εστιάζοντας στις αισθήσεις, στην γλώσσα, στα μαθηματικά 

κ.ά.  

 Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την Ειδική Αγωγή, τον σκοπό της ειδικής 

εκπαίδευσης και τον ορισμό και την έννοια της αναπηρίας. Επίσης, γίνεται μια 

αναδρομή της Νομοθεσίας της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα από το 1981 έως 

σήμερα. Στην συνέχεια, αναφέρονται η διαγνωστική εκτίμηση, η πρώιμη παρέμβαση 

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία και η συμβουλευτική των 

γονέων σε αντίστοιχα θέματα.  Παρουσιάζονται επίσης ορισμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για παιδιά κυρίως πρώτό-σχολικής ηλικίας όπως είναι η συνδιδασκαλία 

που περιέχει την παράλληλη στήριξη. Τέλος, στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά για το 

αυτιστικό φάσμα και τις μαθησιακές δυσκολίες. Σύμφωνα με ξένες έρευνες που έχουν 

γίνει υποστηρίζουν πως το μοντεσσοριανό πρόγραμμα μαζί με το μοντεσσοριανό 

υλικό μπορούν  να βοηθήσουν  τα παιδιά με αυτές τις ειδικές ανάγκες.   
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ABSTRACT 

 

 
 The work refers to Montessori’s work and her contribution to pedagogy and 

especially to Special Education. More analytically, the present work is constituted by 

chapters, essentially three main parts. The first chapter of the paper details the work 

and life of Maria Montessori and how much important her method is to preschool and 

pre-school age children. After that, pedagogical material is presented, that could be 

possibly used in a Montessori school, focused on the senses, the language, the 

mathematics, etc. 

 The second chapter includes Special Education, the purpose of special 

education and the definition and concept of disability. Also, a review of the Law on 

Special Needs Education in Greece has been made since 1981. Then the work refers 

to the diagnostic assessment, the early intervention of children with special 

educational needs or disability and the counseling of parents on relevant issues. There 

are also some educational programs for primary school children, such as co-training 

with parallel support. Finally, the third part refers to autistic spectrum and learning 

difficulties. According to foreign studies that have been made, the Montessorian 

program along with the Montessorian material can help children with these special 

needs. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πολλοί είναι αυτοί σήμερα που θεωρούν το σύστημα Μοντεσσόρι 

ξεπερασμένο. Η κλασική εκπαίδευση παραμένει επικρατούσα και παρόλο που πολλά 

έχουν αλλάξει τα τελευταία 50 χρόνια, οι αρχές της εκπαίδευσης παραμένουν ίδιες: Ο 

εκπαιδευτικός παραμένει το κεντρικό πρόσωπο στην τάξη, είναι αυτός που θα 

επιβάλλει την πειθαρχία, ενώ οι γνώσεις που μεταλαμπαδεύονται είναι συγκεκριμένες 

και τυποποιημένες. Αντίθετα, στη μοντεσσοριανή εκπαίδευση κυρίαρχο ρόλο στην 

τάξη έχει το παιδί, το οποίο μαθαίνει να αυτοπειθαρχεί μέσα από το περιβάλλον και 

την μέθοδο που του διδάσκεται. Επιπλέον, η γνώση αναπτύσσεται σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντα και τον προσωπικό ρυθμό του κάθε παιδιού, ενώ οι τάξεις-ομάδες 

αποτελούνται από παιδιά διαφόρων ηλικιών που συνεργάζονται και βοηθούν το ένα 

το άλλο. 

 Στο πλαίσιο της μεθόδου Μοντεσσόρι περιλαμβάνονται δραστηριότητες της 

πρακτικής ζωής, όπως φροντίδα του σώματος, φροντίδα ζώων και φυτών, 

δραστηριότητες ευγένειας (π.χ. χαιρετισμός), εικαστικές δραστηριότητες κ.λ.π. Για 

τις διδασκαλία αυτών των δραστηριοτήτων έχει δημιουργηθεί κατάλληλο 

‘μοντεσσοριανό’ υλικό (αισθητηριακό, λογικομαθηματικό, γλωσσικό και υλικό 

χώρου). Ωστόσο, το παιδαγωγικό σύστημα της Μοντεσσόρι βασίστηκε κυρίως στην 

πλούσια εμπειρία της που αποκόμισε από την αναπαιδαγώγηση των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες, με την οποία άρχισε την εκπαιδευτική της σταδιοδρομία. Εφάρμοσε 

αρχικά τη μέθοδο της αγωγής των αισθήσεων στα παιδιά με αναπηρία αλλά μετά 

γενίκευσε την εφαρμογή της στα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά της προσχολικής 

ηλικίας. Η παιδαγωγική αυτή καινοτομία της Μοντεσσόρι αποτελεί τη 

σημαντικότερη συμβολή της στις επιστήμες της αγωγής. Έτσι κατέληξε στο 

συμπέρασμα, ότι το πρόβλημα της βελτίωσης της νοητικής αναπηρίας έπρεπε να γίνει 

αντικείμενο της παιδαγωγικής μάλλον παρά της ιατρικής, όπως πίστευαν πολλοί την 

εποχή εκείνη( Κρουσταλάκης, 1993). 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναφερθεί διεξοδικά στο έργο και της 

ζωής της Μαρίας Μοντεσσόρι και στο πόσο σημαντική είναι η μέθοδος της στα 

παιδιά προσχολικής και πρώτό-σχολικής ηλικίας, παρουσιάζοντας παράλληλα και το 

μοντεσσοριανό παιδαγωγικό υλικό. Σύμφωνα με ξένες έρευνες που έχουν γίνει 

υποστηρίζουν πως το μοντεσσοριανό πρόγραμμα μαζί με το μοντεσσοριανό υλικό 

μπορούν  να βοηθήσουν  τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία.   
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1ο Κεφάλαιο: Μαρία Μοντεσσόρι 

 

1.1 Η βιογραφία της 

Η Μαρία Μοντεσσόρι (Maria Tecla Artemisia Montessori) της οποίας η 

προσωπικότητα και το έργο αποτελούν σημαντικό σταθμό στη μελέτη της σύγχρονης 

παιδαγωγικής σκέψης, γεννήθηκε στις 31 Αυγούστου 1870 στο Κιαραβάλε της 

Ανκόνα, ήταν Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός. Ο πατέρας της Αλεσάντρο 

Μοντεσσόρι ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και διηύθυνε ένα 

κρατικό καπνεργοστάσιο και η μητέρα της Ρενίλτε Στοπάνι ήταν μία ιδιαιτέρως 

μορφωμένη και καλλιεργημένη γυναίκα.  

Το 1875 η Μαρία μετακομίζει στην Ρώμη από την Φλωρεντία που ήδη 

κατοικούσε με την οικογένειά της, λόγω της δουλειάς του πατέρα της. Το 1883 

τελειώνει το δημοτικό και εγγράφεται στο Τεχνολογικό Σχολείο «Μικελάντζελο 

Μπουοναρότι», όπου διδάσκεται, μαθηματικά, λογιστικά, ιστορία και γεωγραφία. 

Έπειτα συνεχίζει τις σπουδές της στο Τεχνικό Σχολείο  «Λεονάρντο Ντα Βίντσι» 

(1886). Παίρνει πτυχίο το 1890 με δίπλωμα στη φυσική και τα μαθηματικά. Τον ίδιο 

χρόνο εγγράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου «Λα Σαπιέντσα» της 

Ρώμης, δεν γίνεται αμέσως δεκτή. Το 1893 όμως, πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις 

αφού είχε παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα όπως φυτολογία, 

ζωολογία, ιστολογία, ανατομία, χημεία, πειραματική φυσική, Ιταλικά και Λατινικά.  

Από την αρχή αντιμετώπισε την εχθρότητα μερίδας των συμφοιτητών της, αλλά και 

των καθηγητών, γρήγορα όμως τους κέρδισε με τις επιδόσεις της. 

Το 1896 ολοκληρώνει τις σπουδές της στην Ιατρική με τις ειδικότητες της 

παιδιάτρου και ψυχιάτρου, από όπου αποφοίτησε ως η πρώτη γυναίκα γιατρός της 

πατρίδας της. Στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου ασχολήθηκε με παιδιά με 

νοητική υστέρηση και διαπίστωσε ότι η Παιδαγωγική πρέπει να συνεργαστεί με την 

Ιατρική για την αντιμετώπιση αυτών των παιδιών. «Ακόμα και αυτά τα άτυχα παιδιά, 

όταν ενθαρρύνονται κατάλληλα, αποκτούν ένα αυθόρμητο ενδιαφέρον στη μάθηση 

και μία αυθόρμητη αυτοπειθαρχία», είχε πει χαρακτηριστικά. Την ίδια χρονιά 

διορίστηκε βοηθός στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου της Ρώμης, όπου 

της κίνησαν το ενδιαφέρον τα εκπαιδευτικά προβλήματα των παιδιών με νοητική 

καθυστέρηση. Το 1949 επιστρέφει στην Ολλανδία από την Ιταλία όπου και θα ζήσει 
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μέχρι το τέλος της ζωής της. Απεβίωσε το 1952, σε ηλικία 82 ετών στο Noordwijk 

της Ολλανδίας στην οποία είχε εγκατασταθεί. 

 

1.2  Το έργο της Μ. Μοντεσσόρι 

Από το 1900 έως το 1907 δίδαξε παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, 

όπου κατείχε και την έδρα της ανθρωπολογίας από το 1904 έως το 1908, γρήγορα, 

όμως, αντιλαμβάνεται ότι η αγάπη της για τα παιδιά υπερτερεί. Το 1907 ανοίγει στη 

λαϊκή συνοικία της Ρώμης, Σαν Λορέντζο, το πρώτο ‘’Σπίτι των παιδιών’’ (Casa dei 

bambini) όπου εφαρμόζει την μέθοδό της σε φτωχά, εγκαταλειμμένα παιδιά.  Όταν 

ιδρύει την πρώτη ‘’Casa dei Bambini’’ η Μοντεσσόρι είναι ήδη γνωστή στην πατρίδα 

της ως η πρώτη γυναίκα πτυχιούχος Ιατρικής στην Ιταλία. 

Στο Casa dei Bambini έδινε ιδιαίτερη έμφαση στα εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

δικής της κατασκευής προκειμένου όλων των ειδών των μαθημάτων είτε θεωρητικά 

είτε θετικά να γίνονται κατανοητά μέσω των αισθήσεων. Σε σύντομο χρονικό 

διάστημα τα παιδιά μαθαίνουν μόνα τους να γράφουν και να διαβάζουν, να 

φροντίζουν τον χώρο τους, να εργάζονται με ηρεμία και να συνεργάζονται.  Στην 

πρώτη αυτή πειραματική σχολική τάξη η Μοντεσσόρι παρακολουθούσε καθημερινά 

τις αντιδράσεις των παιδιών, για να διαμορφώσει την εκπαιδευτική της μέθοδο, η 

οποία αποτυπώνεται στο βιβλίο της Η μέθοδος της επιστημονικής παιδαγωγικής , που 

εκδόθηκε το 1909. Η Μοντεσσόρι εμπνεύστηκε τη μέθοδό της από τα νηπιαγωγεία 

του Φρέμπελ, την ψυχολογία των αισθήσεων των Ιτάρ και Σεγκέν και τις 

εκπαιδευτικές θεωρίες του Πεσταλότσι. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο Μοντεσσόρι, 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, ενώ διάφορες κατασκευές αξιοποιούν τη 

δημιουργική και καλλιτεχνική του έφεση.  

Από το 1913 η Μοντεσσόρι αρχίζει ένα επιστημονικό οδοιπορικό, με ταξίδια σε 

Αμερική, Ισπανία, Ολλανδία ,Ινδία και Ευρώπη, διαδίδοντας τη μέθοδο της και 

ανοίγοντας σχολεία που φέρουν το όνομά της. 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. Και σημερινή 

Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών ‘Μαρία Γουδέλη’, που εδρεύει στη Νέα Φιλοθέη.  
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Η Μαρία Μοντεσσόρι το 1922 αναλαμβάνει επικεφαλής επιθεώρησης των 

σχολείων της Ιταλίας. Το 1929 ιδρύεται ο Διεθνής Οργανισμός Μοντεσσόρι. Αλλά το 

1934 εξορίζεται στην Ισπανία από τη φασιστική κυβέρνηση Μουσολίνι. Τα βιβλία 

της ρίχνονται στην πυρά ως μη συμβατά με την ιδεολογία του καθεστώτος, λόγω της 

στάσης και των απόψεων της. Έτσι με την επικράτηση του Φράνκο, δεν μπορεί να 

ζήσει ούτε στην Ισπανία, οπότε εγκαθίσταται στην Ολλανδία. Το 1939 μεταναστεύει 

στην Ινδία, όπου θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 

Στην Ιταλία επέστρεψε το 1947, με τον γιο της Μάριο ο οποίος έμελλε να είναι και ο 

συνεχιστής του έργου της ,όμως το 1949 επιστρέφει στην Ολλανδία όπου και θα 

ζήσει μέχρι το τέλος της ζωής της. 

Σαράντα ολόκληρα χρόνια, από χώρα σε χώρα, σε ειρηνικούς και εμπόλεμους 

καιρούς η Μοντεσσόρι δεν σταμάτησε ούτε στιγμή τις εκπαιδευτικές περιοδείες και 

έρευνές της. Έθεσε τις βάσεις για μία νέα αγωγή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για 

ελευθερία στην έκφραση, ανανέωσε τις εκπαιδευτικές αντιλήψεις, μιλώντας για τη 

δυνατότητα του παιδιού να διδάσκεται μόνο του. Κατάφερε να μετατρέψει τη 

διδασκαλία σε παιχνίδι ανάμεσα στο διδάσκοντα και τον διδασκόμενο. Έτσι, για τα 

επόμενα σαράντα χρόνια της ζωής της αφοσιώθηκε στο συγγραφικό έργο. Τόσο 

τεράστιο υπήρξε το παραγωγικό της έργο, που θα χρειαστούν πολλά χρόνια μέχρι να 

γίνει καθολικά γνωστό και να εφαρμοστεί στο χώρο της εκπαίδευσης. Ένα μεγάλο 

μέρος των γραπτών της παραμένουν ατακτοποίητα και αδημοσίευτα. 

Την δράση της είχαν επαινέσει μεταξύ άλλων ο Γκάντι, αλλά και ο Φρόιντ, ο 

οποίος θαύμαζε το έργο της και διατηρούσε αλληλογραφία μαζί της , ενώ η κόρη του, 

Άννα Φρόιντ, επίσης ψυχαναλύτρια, υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια της. 
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1.3 Η Μοντεσσοριανή μέθοδος 

Σύμφωνα με τον Jian Piaget, η Μοντεσσοριανή παιδαγωγική εντάσσεται στο 

ρεύμα της γνωστικής-αναπτυξιακής κατεύθυνσης και αποτελεί ένα ιδιαίτερο 

σημαντικό στάδιο στην ιστορία της προσχολικής εκπαίδευσης. Η Μ. Μοντεσσόρι 

δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που ξεκίνησε τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η Μοντεσσόρι υπήρξε τέλειος παρατηρητής της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς και οι αντιλήψεις της απέρρεαν από τις εμπειρικές της 

παρατηρήσεις. Αντί να διατυπώνει υποθέσεις, ακολούθησε τη μέθοδο της επαγωγικής 

προσέγγισης (Bruce, 1984).  

Διατύπωσε την άποψη ότι όλοι γεννιόμαστε εφοδιασμένοι μ’ ένα ζωογόνο πνεύμα 

που τροφοδοτεί την ανάπτυξή μας. Πρόκειται για μια εσωτερική κινητήρια δύναμη, η 

οποία ωθεί κάθε ζωντανό οργανισμό προς την ολοκλήρωση του και την οποία 

ονόμασε «ορμή». Τη δυνατότητα του παιδιού να αφομοιώνει το περιβάλλον του, την 

ονόμασε η Μοντεσσόρι «απορροφητικό πνεύμα» του παιδιού, η ανάπτυξη του οποίου 

συντελείται σε δύο στάδια κατά τα έξι πρώτα χρόνια της ζωής του. Από τη γέννηση 

ως την ηλικία των τριών ετών αποτελεί την περίοδο της απορρόφησης των εμπειριών. 

Ακολουθεί το στάδιο από τα τρία ως τα έξι, κατά το οποίο το παιδί αφομοιώνει, 

οργανώνει, ταξινομεί και εδραιώνει τις εμπειρίες του, με βασικά εργαλεία όλης αυτής 

της διαδικασίας, τις αισθήσεις του. (Montessori,1912, 1964). Οι εμπειρίες λοιπόν που 

αποκτά το παιδί από τη γέννησή του έως και τα έξι, αποτελούν τη βάση για την 

ανάπτυξη της νόησης και της προσωπικότητας του παιδιού. ( Montessori, 1973).  

Ο μεγάλος σεβασμός της Μοντεσσόρι για το παιδί και η πεποίθησή της ότι το 

μυαλό του παιδιού απορροφά το περιβάλλον σαν σφουγγάρι, την οδήγησαν να 

οργανώνει ένα ειδικά « προετοιμασμένο περιβάλλον». Η Μοντεσσόρι πίστευε ότι το 

περιβάλλον πρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των παιδιών (Μοντεσσόρι, 

1914/1965). Μια από τις σημαντικές συνεισφορές της στην αγωγή της προσχολικής 

ηλικίας είναι η ιδέα ότι τα έπιπλα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις 

ανάγκες των παιδιών. Έτσι σχεδίασε έπιπλα και εργαλεία που να ταιριάζουν στις 

διαστάσεις και τις δυνατότητες των παιδιών, επειδή θεωρούσε ότι τα παιδιά θα πρέπει 

να μπορούν να φέρουν σε πέρας όλες τις δουλειές. Στο « Σπίτι των παιδιών» όπως 

ονόμασε και το πρώτο προσχολικό κέντρο που οργάνωσε, τα παιδιά θα έπρεπε να 

μπορούν να κάνουν τα πάντα: σκούπισμα, ξεσκόνισμα και πλύσιμο των πιάτων, 

στρώσιμο και καθάρισμα της τραπεζαρίας, τύλιγμα χαλιών, πλύσιμο των ρούχων, κ.α.  
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Επίσης θεωρώντας ότι θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί την αυθόρμητη 

δραστηριότητα του παιδιού, η Μοντεσσόρι σχεδίασε παιδαγωγικά υλικά που 

διευκολύνουν το παιδί να αναπτυχθεί νοητικά. Πρόκειται για υλικά που συχνά 

εμπεριέχουν την αυτοδιόρθωση, δηλαδή τα παιδιά μπορούν να διακρίνουν τα 

σφάλματα τους χωρίς την παρέμβαση του δασκάλου. Το πρόγραμμα της 

μοντεσσοριανής μεθόδου εμπεριέχει οκτώ κατηγορίες δραστηριοτήτων: 

1. Ασκήσεις πρακτικής ζωής 

2. Μυϊκή αγωγή- Γυμναστική  

3. Αγροτική εργασία: Φροντίδα Φυτών και Ζώων  

4. Χειρωνακτική εργασία- Η αγγειοπλαστική τέχνη  

5. Η αγωγή των αισθήσεων  

6. Γλώσσα, Γραφή και Ανάγνωση 

7. Αριθμητική  

8. Μουσική Εκπαίδευση 

Οι ασκήσεις πρακτικής ζωής που επεξεργάστηκε η Μοντεσσόρι (1909/1964) 

αναπτύσσουν τις ικανότητες του παιδιού για την ατομική φροντίδα, την φροντίδα του 

περιβάλλοντος, και την ευγενική κοινωνική συμπεριφορά. Οι ασκήσεις αυτές 

αποβλέπουν στην αίσθηση της καθαριότητας, της τάξης και της κοινωνικής 

συμβίωσης. Μεγάλη προσοχή δίνεται σε βασικές κινητικές λειτουργίες, όπως είναι η 

ικανότητα των παιδιών να περπατούν, να κάθονται και να μεταφέρουν διάφορα 

αντικείμενα. Διάφορες ασκήσεις, όπου τα παιδιά ανοιγοκλείνουν συρτάρια, χύνουν 

νερό από μια κανάτα σε μια λεκάνη, κόβουν χαρτιά με ψαλίδι, κουμπώνουν ρούχα 

και περνούν κορδόνια σε παπούτσια, θεωρούνται βασικές στην προετοιμασία για την 

ανάπτυξη πρακτικών ικανοτήτων της καθημερινής ζωής.  

Επίσης δίνεται έμφαση σε πιο εξειδικευμένες ικανότητες, όπως στο 

σκούπισμα, στο πλύσιμο, στο βούρτσισμα και στην φροντίδα φυτών και ζώων. 

Πρωταρχικό στοιχείο είναι η ανάπτυξη της υπευθυνότητας ( με βάση ότι τα φυτά και 

τα ζώα εξαρτώνται από τα παιδιά για την επιβίωσή τους) καθώς και η ανάπτυξη της 

υπομονής ( τα παιδιά πρέπει να περιμένουν για να παρατηρήσουν την φυσική 

ανάπτυξη των φυτών και των ζώων). Επίσης διδάσκονταν τη λογική ακολουθία π.χ. 

του ανοίγματος και του κλεισίματος μιας πόρτας. Αυτήν τη δραστηριότητα η 

Μοντεσσόρι την αποκαλούσε «ανάλυση της κίνησης», και την επινόησε με στόχο τη 
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δημιουργία καλύτερου συντονισμού ανάμεσα στο μυαλό και τους μυς. 

 

Εικόνα 1: Πλύσιμο πιάτων από παιδί του νηπιαγωγείου 

Μυϊκή αγωγή- Γυμναστική. Η Μοντεσσόρι (1909/1964) επέκρινε τον 

αναγκαστικό χαρακτήρα της παραδοσιακής γυμναστικής σύμφωνα με την οποία τα 

παιδιά εκτελούν κινήσεις που δίδονται ως εντολές από το δάσκαλο. Πίστευε πως 

αυτού του είδους οι ασκήσεις αναστέλλουν την αυθόρμητη κινητικότητα. Στόχος της 

μεθόδου της στο τομέα αυτόν ήταν η ανάπτυξη και η προώθηση κινητικών 

ικανοτήτων, οι οποίες είναι χρήσιμες στην καθημερινή ζωή, όπως είναι το περπάτημα 

και η αναπνοή, το ντύσιμο και το γδύσιμο, η μεταφορά αντικειμένων κ.α. Έτσι η 

Μοντεσσόρι υποστήριξε την ελεύθερη γυμναστική που περιελάβανε τη 

χρησιμοποίηση στεφανιών, μπαλλών, χαρταετών, το βάδισμα γύρω από μία κυκλική 

γραμμή, ζωγραφισμένη στο πάτωμα κ.α. 

Η «αναπνευστική γυμναστική» αποβλέπει στην απόκτηση ελέγχου των 

αναπνευστικών κινήσεων μέσω της ανάπτυξης ικανότητας στην αναπνοή 

(Montessori, 1909/1964) καθώς και της καλλιέργειας ορθών συνηθειών στην ομιλία. 

Στις ασκήσεις αυτές η παιδαγωγός ζητά από τα παιδιά να εισπνέουν βαθιά, να 

εκπνέουν αργά και να επαναλαμβάνουν ορισμένες λέξεις, προκειμένου να μάθουν τις 

κινήσεις των χειλιών και της γλώσσας (Κουτσουβάνου,1993: 35-36). 

 

Εικόνα 2: Παιχνίδι με τις μπάλες 
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Αγροτική εργασία: Φροντίδα Φυτών και Ζώων. Αυτό το πρόγραμμα 

σχεδιάστηκε με στόχο την παρατήρηση των φαινομένων της ζωής, την πρόβλεψη, την 

υπομονή και την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό για τα ζωντανά πλάσματα. Στο 

μάθημα της κηπουρικής και της φροντίδας των ζώων το παιδί συναισθάνεται έναν 

σκοπό, όταν βλέπει ότι τα ζωντανά πλάσματα εξαρτώνται απ’ αυτό και αυθόρμητα 

ενδιαφέρεται βαθιά γι’ αυτά. (Κάτσιου - Ζαφρανά,1993: 30)  

Χειρωνακτική εργασία- Η αγγειοπλαστική τέχνη. Η Μοντεσσόρι σκέφτηκε να 

ωθήσει τα παιδιά ν’ ασχοληθούν με τον πηλό με στόχο την παραγωγή ενός κοινωνικά 

ωφέλιμου αγαθού, κι αυτό διότι «έδινε μεγάλη σημασία στη μορφωτική αξία της 

εργασίας και μάλιστα στην παραγωγική εργασία» (Φράγκος, 1977 σελ. 119). Σ’ αυτή 

τους την εργασία, τα παιδιά ακολουθούν τις ίδιες μεθόδους με τους αγγειοπλάστες. 

Πέρα από την αγγειοπλαστική τα παιδιά μπορούν ν ’ασχοληθούν και με διάφορες 

χειρωνακτικές εργασίες ή κατασκευές, και είναι ελεύθερα να δημιουργήσουν 

σύμφωνα με το προσωπικό τους γούστο, αφού βεβαίως ακολουθήσουν κάποιες 

πρακτικές οδηγίες του υπεύθυνου εκπαιδευτή. Έτσι οι αυθόρμητες πράξεις των 

παιδιών ενθαρρύνονται με υλικά όπως ο πηλός, και τονίζονται τα πλεονεκτήματα της 

γνώσης που προκύπτουν από την εξερεύνηση των ιδιοτήτων των υλικών. (Κάτσιου - 

Ζαφρανά,1993: 31) 

Η αγωγή των αισθήσεων. Η πεποίθηση της Montessori σχετικά με το ρόλο των 

αισθήσεων στην ανάπτυξη της γνώσης, την οδήγησε στην επεξεργασία μιας σειράς 

διδακτικών υλικών που έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίησή τους και την 

καλλιέργεια των αισθήσεων ( Montessori, 1909/1964, 1914/1965). Για να ενισχύσει 

λοιπόν τη γνωστική ανάπτυξη, η Μοντεσσόρι επιχείρησε να δημιουργήσει τάξη στο 

μυαλό του παιδιού με τη βοήθεια υλικών σχεδιασμένων σύμφωνα με τις 

συστηματικές διαφοροποιήσεις στις φυσικές ιδιότητες ή διαστάσεις, όπως η 

φωτεινότητα στο χρώμα (ανοιχτό- σκούρο), η ένταση του ήχου ( χαμηλοί και υψηλοί 

μουσικοί τόνοι, απαλοί και δυνατοί ήχοι) καθώς και μέγεθος (κοντό- μακρύ, στενό-

φαρδύ, μικρό- μεγάλο κ.α.). 

Η Montessori χαρακτήρισε αυτές τις σειρές διδακτικών υλικών ως « 

υλοποιημένες αφαιρέσεις», δηλαδή ως συγκεκριμένα μέσα, με τα οποία ο νους 

μπορεί να αποκτήσει την ικανότητα κατάταξης και ταξινόμησης διάφορων 

αισθητηριακών εντυπώσεων. Η αγωγή των αισθήσεων σχεδιάστηκε με στόχο να 

προχωρήσει το παιδί από λίγα αντίθετα μεταξύ τους ερεθίσματα, σε πολλά, πολύ 

διαφοροποιημένα ερεθίσματα. Οι αισθητηριακές ασκήσεις «οδηγούσαν το παιδί από 
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τις αισθήσεις στις ιδέες- από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο και στους 

συσχετισμούς των ιδεών ( Μοντεσσόρι, 1909/1964, σελ. 224). 

  

Εικόνα 3: Άσκηση αφής (τραχύ-λείο) 

Γλώσσα, Γραφή και Ανάγνωση. Η Μοντεσσόρι πίστευε πως η γλωσσικές 

ικανότητες εξελίσσονται σταδιακά μέσω της επανάληψης πρακτικών εμπειριών και 

της κατανόησης βασικότερων ικανοτήτων. Η έμφαση που έδινε στις μεθόδους 

εκπαίδευσης  μέσω των αισθήσεων χαρακτηρίζει και την προσέγγισή της στην 

ανάπτυξη της γλώσσας, της γραφής και της ανάγνωσης. Σύμφωνα με την αντίληψή 

της, ότι η γλώσσα μαθαίνεται μέσω της ακουστικής απορρόφησης, η Μοντεσσόρι 

εκπαίδευε τους παιδαγωγούς στο πρόγραμμά της να αρθρώνουν προσεκτικά όλες τις 

λέξεις όταν μιλούσαν στα παιδιά (Montessori 1914/1965). 

Η εκμάθηση της σωστής άρθρωσης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για 

την ανάπτυξη της ορθογραφίας βάσει της φωνητικής ανάλυσης της προφορικής 

γλώσσας. Το παιδί στο μοντεσσοριανό πρόγραμμα μαθαίνει πρώτα να προφέρει (όχι 

να ονομάζει) τα αλφαβητικά σύμβολα και, προτού μάθει να διαβάζει, μαθαίνει να 

συνδυάζει γράμματα φωνητικά για το σχηματισμό λέξεων. Η ανάγνωση είναι 

επομένως απόρροια της γραφής ( Κουτσουβάνου, 1993: 46-47).  

Η διδασκαλία της γλώσσας περιλαμβάνει ανάγνωση στα παιδιά ιστοριών που 

έχουν ως ήρωες αληθινούς ανθρώπους και έχουν γενικά βιωματικό χαρακτήρα- 

αποκλείοντας τα παραμύθια και τους μύθους. Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου 

επιτυγχάνεται με τρεις διαδοχικές φάσεις οι οποίες θεωρούνται εξίσου σημαντικές. Η 

πρώτη φάση είναι η φάση ονομασίας, την οποία ξεκινά ο παιδαγωγός, συνήθως με 

την μορφή μιας σχετικής επίδειξης. Κατά την δεύτερη φάση, τη φάση της ανάγνωσης, 

το παιδί καλείται να ανταποκριθεί σε προτάσεις που δηλώνουν ταυτότητα και που 

παίρνουν τη μορφή μιας παράκλησης: «Δώσε μου το κόκκινο». Τελικά το παιδί 
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προχωρά στην τρίτη φάση, τη φάση της προφοράς, όπου μπορεί να απαντήσει σωστά 

σε ερωτήσεις του τύπου: «Τι είναι αυτό;».  

Γενικά η Μοντεσσόρι θεωρούσε ότι η γραφή βασίζεται στην ικανότητα 

χειρισμού του εργαλείου της γραφής και στην γνώση των γραμμάτων του αλφάβητου. 

Επίσης, επινόησε ειδικές ασκήσεις που αναπτύσσουν την μυϊκή ικανότητα, ώστε 

γρήγορα τα παιδιά να μπορούν να χειρίζονται το εργαλείο της γραφής. Οι ασκήσεις 

που αφορούν το γράψιμο των γραμμάτων αρχίζουν με τη χρησιμοποίηση γραμμάτων 

από γυαλόχαρτο που το παιδί ψηλαφεί με το δάχτυλο, χρησιμοποιώντας τις ίδιες 

κινήσεις που θα χρησιμοποιούσε αν έγραφε. Ο δάσκαλος προφέρει τον ήχο ενός 

γράμματος και το παιδί τον επαναλαμβάνει.  

Σε όλα τα γραπτά της Μοντεσσόρι που αναφέρονται στα πειράματά της και 

στη μέθοδό της για τη διδασκαλία της γλώσσας, της γραφής και της ανάγνωσης, 

τονίζεται η χαρά και το έντονο αυθόρμητο ενδιαφέρον που δείχνουν τα παιδιά γι’ 

αυτές τις δραστηριότητες. Παρά το γεγονός ότι η Μοντεσσόρι τόνισε ότι η ικανότητα 

για γραφή προηγείται της ανάγνωσης, δεν ήταν απόλυτη και παραδεχόταν την ύπαρξη 

ατομικών διαφορών (Κάτσιου- Ζαφρανά, 1993:34-36). 

 

Εικόνα 4:Αντικείμενα πάνω σε αντίστοιχες εικόνες 

Αριθμητική. Η Μοντεσσόρι υποστήριξε ότι τα παιδιά έχουν στην καθημερινή 

ζωή πολλές ευκαιρίες να ασκούνται στο μέτρημα- όπως π.χ. όταν η μητέρα λέει ότι 

χρειάζονται ακόμα τρία πιάτα στο τραπέζι για το δείπνο. Επινόησε ασκήσεις 

χρησιμοποιώντας τα αισθητηριακά υλικά για την απευθείας διδασκαλία της 

αριθμητικής. Οι κύβοι, τα πρίσματα και οι ράβδοι σχεδιάστηκαν έτσι, ώστε το 

μικρότερο να αποτελεί μονάδα μέτρησης για όλα τα υπόλοιπα. Η μοντεσσοριανή 

μέθοδος διδασκαλίας της αριθμητικής στοχεύει στην κατανόηση του αριθμού και του 

υπολογισμού, και όχι απλά στην αποστήθιση των αριθμητικών πράξεων, και απ’ 
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αυτήν την άποψη υπερτερεί σαφώς του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας της 

αριθμητικής.  

Η Μοντεσσόρι θεωρούσε σημαντικό να αντιλαμβάνονται τα παιδιά έναν 

συλλογικό αριθμό σαν μια ενότητα που αντιπροσωπεύεται από ένα μόνον αντικείμενο 

το οποίο αποτελείται όμως από ίσα μέρη. Τα γραφικά αριθμητικά σύμβολα 

διδάσκονται με τη βοήθεια αριθμών, φτιαγμένων από γυαλόχαρτο, όπως διδάσκονται 

και τα γράμματα του αλφαβήτου. Αφού το παιδί μάθει να σχεδιάζει τα περιγράμματα 

και να ονομάζει τους αριθμούς, τότε μαθαίνει να βάζει και καρτέλες με αριθμούς 

πάνω στις αντίστοιχες ράβδους.  

Για τη διδασκαλία των μεγαλύτερων από 10 αριθμών, η Μοντεσσόρι 

υιοθέτησε τους πίνακες του Seguin. Ο ένας έχει τον αριθμό 10 τυπωμένο εννέα φορές 

σε μια στήλη. Το παιδί τοποθετώντας μια κάρτα με τον αριθμό 1 πάνω από μηδέν, 

αλλάζει τον πρώτο σε 11, τον δεύτερο σε 12 κ.λ.π. Ένας άλλος πίνακας του Seguin 

χρησιμοποιείται για να διδάξει στα παιδιά να μετρούν ανά 10, καλύπτοντας τα 1 στη 

στήλη με τα εννιά δεκάρια, με αριθμούς από το 2 μέχρι το 9 και σχηματίζοντας μ’ 

αυτόν τον τρόπο το 10,20… μέχρι το 90. Οι ασκήσεις της αφαίρεσης είναι παρόμοιες 

και ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση γίνονται επίσης με τις ράβδους, πίνακες και 

καρτέλες (Κάτσιου- Ζαφρανά, 1993:36-40). 

 

Εικόνα 5: Οι αριθμοί από το 10 ως το 19 
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Εικόνα 6: Αριθμοί από το 10 ως το 99 

Μουσική Εκπαίδευση.  Η Μοντεσσόρι έδωσε σημασία στην μουσική 

εκπαίδευση του παιδιού και γι’ αυτό ανέπτυξε και τα ακόλουθα υλικά: 1. Δώδεκα 

κυλίνδρους, εσωτερικά κούφιους, που γεμίζονται με διάφορα υλικά, ώστε να 

παράγουν ήχους που ποικίλλουν σε ένταση από το δυνατό μέχρι τον σχεδόν 

ανεπαίσθητο ήχο. Οι έξι κύλινδροι είναι κίτρινοι και οι άλλοι έξι είναι μπλε και 

παράγουν ανά ζεύγη στον ίδιο ήχο. Έτσι το παιδί ψάχνει να βρει ποιος κίτρινος 

κύλινδρος παράγει τον ίδιο ήχο με τον αντίστοιχο του μπλε και να τους τακτοποιήσει 

ανά ζεύγη. 2. Μουσικά κουδουνάκια. Μια σειρά από κουδουνάκια παρόμοια σε 

εμφάνιση, ηχούν τους τόνους και τα ημιτόνια μιας οκτάβας, όταν τα χτυπήσει κανείς 

με ένα ξύλινο σφυράκι. Το παιδί μαθαίνει σταδιακά να διαβάζει τις νότες και να 

παίζει απλά τραγούδια (Κάτσιου- Ζαφρανά, 1993:42). 

 

Εικόνα 7: Άσκηση ακοής 
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1.4  Περίοδοι ειδικής ευαισθησίας του παιδιού 

Το παιδί κατά τη διαδικασία της μάθησης περνά διάφορες περιόδους ευαισθησίας. 

Μία περίοδος ευαισθησίας ορίζεται ως «…μια πρόσκαιρη διάθεση που περιορίζεται 

στην απόκτηση μιας συγκεκριμένης έννοιας ή ικανότητας» (Μοντεσσόρι,1966, σελ. 

38). Μόλις το παιδί κατακτήσει τη συγκεκριμένη ικανότητα, η ευαισθησία αυτή 

εξαφανίζεται για να δώσει τη θέση της σε κάποια άλλη. Αν το παιδί δεν έχει τη 

δυνατότητα να δράσει σύμφωνα με την εσωτερική παρόρμηση που νιώθει, τότε η 

ευκαιρία για την ανάπτυξη της εν λόγω ικανότητας στη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, χάνεται οριστικά (Μοντεσσόρι,1964). 

Η πρώτη περίοδος ειδικής ευαισθησίας που αρχίζει από τους πρώτους μήνες της 

ζωής, είναι το αίσθημα της τάξης, δηλ. η ανάγκη που νιώθει το παιδί να ζει και να 

κινείται μέσα σ’ ένα τακτικό και δομημένο περιβάλλον, όπου κάθε πράγμα έχει την 

θέση του. Η δεύτερη περίοδος, χαρακτηρίζεται από την έντονη επιθυμία που νιώθει 

το παιδί να εξερευνήσει το περιβάλλον του μέσω των αισθήσεων της γεύσης και της 

αφής. Είναι η περίοδος που το παιδί βάζει ό,τι βρίσκει στο στόμα του, όχι από 

ιδιοτροπία αλλά από μία βαθιά ανάγκη να γνωρίσει το περιβάλλον του. Η περίοδος 

αυτή είναι επίσης σημαντική όσον αφορά την εξοικείωση του παιδιού με την γλώσσα. 

Η τρίτη περίοδος είναι εκείνη κατά την οποία το παιδί μαθαίνει να περπατά. Η 

τέταρτη περίοδος ορίζεται από ένα βαθύ ενδιαφέρον του παιδιού για τις 

λεπτομέρειες και τα μικρά αντικείμενα. Τέλος, κατά την πέμπτη περίοδο ειδικής 

ευαισθησίας το παιδί εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για τις κοινωνικές επαφές με τα 

πρόσωπα που το περιβάλλουν. (Κάτσιου-Ζαφρανά, 1993:42-43). 

Αναλύοντας έτσι τη διαδικασία της ανάπτυξης σε επιμέρους περιόδους 

ευαισθησίας, η Μοντεσσόρι επιχειρούσε να εξηγήσει τη βάση των ατομικών 

διαφορών που εκδηλώνονται σε διάφορες ηλικίες και σε διαφορετικά στάδια 

ανάπτυξης (Standing, 1962). Άλλωστε, η Μοντεσσόρι πίστευε ότι αν το παιδί δεν 

μπορέσει για οποιονδήποτε λόγο να ασχοληθεί με τα ενδιαφέροντα που εμφανίζονται 

σε κάθε περίοδο ευαισθησίας, τότε η ευκαιρία για τη φυσιολογική μάθηση χάνεται 

οριστικά (Lillard,1973). 

Κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής ο νους του παιδιού είναι ασυνείδητα 

«απορροφητικός», αφομοιώνει όλα τα στοιχεία τα στοιχεία του κόσμου που το 

περιβάλλει και συντελεί στην ανάπτυξη των αισθήσεών του. Καθώς το παιδί 

ωριμάζει, ο «απορροφητικός» νους του γίνεται περισσότερο συνειδητός και 
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επιλεκτικός απέναντι στις εντυπώσεις που προέρχονται από το περιβάλλον και με τον 

τρόπο αυτό προωθείται περαιτέρω η ανάπτυξη των αισθήσεων. Η έννοια του 

«απορροφητικού» νου τονίζει ότι τα παιδιά μαθαίνουν φυσιολογικά μέσω της απλής 

αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Μεταξύ τριών και έξι ετών ο νους αρχίζει να 

ελέγχει το παιδί. Η επόμενη περίοδος, η οποία διαρκεί από τα έξι έως τα δώδεκα 

χρόνια, χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη ανάπτυξη της συνείδησης και της 

κοινωνικότητας.  

Η τρίτη περίοδος, η οποία διαρκεί από δώδεκα έως δεκαοκτώ ετών, είναι, 

σύμφωνα με τη Montessori, «μια περίοδος τόσο μεγάλων μεταβολών ώστε να θυμίζει 

την πρώτη περίοδο». Η τελική περίοδος της πλήρους ωριμότητας δε χαρακτηρίζεται 

από ιδιαίτερες φυσικές και νοητικές αλλαγές και η Montessori δεν είχε να πει πολλά 

για το ρόλο των μεταγενέστερων κοινωνικό-πολιτισμικών επιδράσεων στην 

εκπαίδευση των ενηλίκων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περίοδοι ανάπτυξης , που 

διατύπωσε η Montessori, όχι μόνο συμπίπτουν με τους επίσημους παιδαγωγικούς 

χαρακτηρισμούς, αλλά επίσης συμφωνούν γενικά με τις περιόδους ανάπτυξης του 

Piaget: την αισθητηριο-κηνιτική περίοδο, την προλειτουργική περίοδο, την περίοδο 

συγκεκριμένων λειτουργιών και την περίοδο τυπικών λειτουργιών ( Κουτσουβάνου, 

1993:28).  

Σύμφωνα με τον Banta,1972 για να καταλάβουμε το παιδί σε κάθε ηλικία, 

χρειάζεται να επικοινωνήσουμε μαζί του λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το επίπεδο 

νοητικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται. Επίσης, τα πρώτα χρόνια της ζωής του, το 

παιδί αφομοιώνει τα βασικά πρότυπα που συναντά στο περιβάλλον του και στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση με άτομα, τα οποία βρίσκονται περισσότερο κοντά του. 

Αυτά τα πρότυπα αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της ατομικής τους 

συμπεριφοράς.  

Η Montessori εξέτασε την αλληλεπίδραση μεταξύ κληρονομικότητας και 

περιβάλλοντος όσον αφορά την κατάκτηση της γλώσσας (Μοντεσσόρι,1967). 

Υποστηρίζει πως ο «απορροφητικός νους» περιέχει ένα μοναδικό γλωσσικό 

μηχανισμό, ο οποίος επιτρέπει στο άτομο να διαμορφώσει τη δική του γλώσσα. Έτσι 

η Maria Montessori θεωρούσε τη νόηση ως ένα σπόρο που πρέπει να βρει το 

κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθεί. Ένα περιβάλλον, που είναι πλούσιο σε 

ερεθίσματα, συμβάλλει περισσότερο στην νοητική ανάπτυξη απ’ ό,τι ένα φτωχό 

περιβάλλον. Οι γονείς και οι παιδαγωγοί οφείλουν επομένως να εξασφαλίσουν ένα 
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περιβάλλον, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού σε όλα τα στάδια της 

ανάπτυξής του (Montessori, 1912/1964). 

 

1.5  Το περιβάλλον της Μοντεσσόρι και η Μοντεσσοριανή τάξη  

Το παιδί από την στιγμή της γέννησής του αποτελεί μέρος του περιβάλλοντος και 

διαμορφώνεται κατά την πορεία της ανάπτυξής του από τα στοιχεία που αφομοιώνει. 

Η πορεία προς την ατομική ανεξαρτησία του παιδιού που αποτελεί τον τελικό στόχο, 

προϋποθέτει την εσωτερική ανάπτυξη του παιδιού, που καθίσταται δυνατή μέσω 

αυτής της αλληλεπίδρασης του με το περιβάλλον. «Η ανάπτυξη του εγκεφάλου του 

που είναι και η έδρα της νοητικής και ψυχικής του ζωής, εξαρτάται από την ποσότητα 

και την ποιότητα των ερεθισμάτων που δέχεται ο εγκέφαλος του, καθώς και από τον 

χρόνο, από το πότε πραγματοποιείται αυτή η αλληλεπίδραση. Έλλειψη ερεθισμάτων 

ή και ποιοτικά ακατάλληλα ερεθίσματα κατά την πρώτη παιδική ηλικία, μπορεί να 

έχουν καταστρεπτικές συνέπειες στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, άρα και της 

συμπεριφοράς εν γενεί του ατόμου» (Ζαφρανά, 1979). 

Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα καθίσταται η ανάγκη δημιουργίας ενός 

οργανωμένου περιβάλλοντος, που θα προσφέρει τα επαρκή σε ποσότητα και 

κατάλληλα σε ποιότητα ερεθίσματα στο παιδί, τότε που τα χρειάζεται και ιδιαίτερα 

σε «περιόδους ειδικής ευαισθησίας». Έτσι, μετά τις γενικές αυτές παρατηρήσεις για 

το περιβάλλον, θα ασχοληθούμε με τον όρο «οργανωμένο σχολικό περιβάλλον» ή το 

περιβάλλον της Μοντεσσόρι, το οποίο κατέχει κεντρική θέση στη μοντεσσοριανή 

παιδαγωγική προσέγγιση.  Ο λόγος ύπαρξης ενός τέτοιου περιβάλλοντος οφείλετε 

στο γεγονός ότι το παιδί βρίσκει μέσα σ’ αυτό, οργανωμένο και τακτοποιημένο, το 

απαραίτητο υλικό για τη νοηματική του ανάπτυξη.  

Με τον όρο «οργανωμένο σχολικό περιβάλλον» εννοούμε τάξεις εργασίας, που 

μοιάζουν περισσότερο με εργαστήρια, και τις οποίες χαρακτηρίζει το κατάλληλο 

σχεδιασμένο υλικό πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού, καθώς και η δυνατότητα που 

έχει το παιδί να εργάζεται ατομικά, επιλέγοντας το ίδιο το υλικό που το ενδιαφέρει. 

Πρώτη εντύπωση που έχει το παιδί μόλις μπαίνει σε μια τέτοια τάξη είναι ότι όλα 

μπορεί να τα φτάσει και να τα χρησιμοποιήσει, γιατί έπιπλα και αντικείμενα είναι στο 

μέγεθός του. Η αίθουσα είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να δίνει την δυνατότητα στα 

παιδιά να αναπτύσσουν τις δικές τους ικανότητες σε κάθε χώρο με το δικό τους 

ρυθμό. Η ποικιλία των δραστηριοτήτων σε κάθε αίθουσα ικανοποιεί τόσο το 
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ενδιαφέρον του μικρότερου παιδιού για συγκεκριμένα χειροπιαστά υλικά όσο και την 

αυξανόμενη εξοικείωση του μεγαλύτερου παιδιού με αφηρημένες έννοιες.  

Η Μοντεσσόρι παρατήρησε ότι τα παιδιά νιώθουν άνεση και ασφάλεια μέσα σ’ 

ένα ειδικά προετοιμασμένο περιβάλλον, όπου κάθε στοιχείο έχει την δική του θέση 

και οι δραστηριότητες εκτελούνται με οργανωμένο τρόπο. Επίσης διαπίστωσε πως η 

μάθηση είναι πιο ολοκληρωμένη, η προσοχή πιο έντονη και ο ενθουσιασμός 

μεγαλύτερος, όταν τα παιδιά μπορούν να ασχολούνται με εκείνες τις δραστηριότητες, 

που τα ενδιαφέρουν περισσότερο. Έτσι δημιουργούμε ένα περιβάλλον, υλικό και 

κοινωνικό και παρέχουμε εμπειρίες, που από την φύση τους συναρπάζουν τα παιδιά 

αλλά ταυτόχρονα να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 

τους. Εφόσον τους αφήνεται χρόνος και χώρος για να ερευνούν με το δικό τους 

ρυθμό, τα παιδιά αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, ενώ αποκτούν θετική στάση 

απέναντι στην μάθηση (Κουτσουβάνου, 1993:108).  

Σημαντική ευεργητική αντίδραση πάνω στα παιδιά αποτελεί πρωταρχικά το 

κατάλληλο πνευματικό περιβάλλον, δηλαδή η ποιότητα των κατάλληλων σχέσεων 

του προσωπικού με τα παιδιά. Και αυτές είναι η καλοσύνη, η αποδοχή, η ηρεμία, η 

συντροφικότητα και ο σεβασμός στις διάφορες εκδηλώσεις του παιδιού. Το πνεύμα 

των ισότιμων ανθρώπινων σχέσεων μεταδίδεται και στα παιδιά, στις μεταξύ τους 

σχέσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει μέσα στην τάξη συντροφικότητα, καλοσύνη και 

αλληλοβοήθεια, που είναι οι καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 

κοινωνικότητας του παιδιού. Γενικά το πνευματικό αυτό περιβάλλον ομαλοποιεί και 

προάγει την προσωπικότητα και την κοινωνικότητα του παιδιού. Πάνω σ’ αυτή τη 

βάση το παιδί κατακτά εύκολα κάθε πνευματικό αγαθό που προσφέρει το 

περιβάλλον. 

 Τέλος, η Μοντεσσόρι θεωρούσε ότι καθώς τα παιδιά αποκτούν περισσότερη 

εμπειρία, αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη στη διαχείριση της τάξης. Τάξεις που 

αντιπροσωπεύουν ένα ευρύτερο φάσμα παιδιών από άποψη φύλου, ηλικίας, φυλής, 

θρησκείας, κοινωνικό- οικονομικής προέλευσης, τρόπου ζωής και ατομικής 

ιδιοσυγκρασίας, βοηθούν στο να προετοιμάζουν τα παιδιά για να συμβιώσουν και να 

σεβαστούν τα διάφορα μέλη της ανομοιογενούς κοινωνίας, στην οποία αύριο θα 

βρεθούν ( Κουτσουβάνου, 1993:110).    
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1.6  Ο ρόλος του παιδαγωγού σε ένα Μοντεσσοριανό σχολείο  

Η μοντεσσοριανή εκπαιδευτική άποψη καθόρισε καινούριους ρόλους τόσο στον 

παιδαγωγό όσο και στον μαθητή. Γράφει η Μοντεσσόρι « Η παιδαγωγός που 

ακολουθεί την μέθοδό μου, διδάσκει ελάχιστα, παρατηρεί πάρα πολύ και κατευθύνει τις 

ψυχικές δραστηριότητες των παιδιών καθώς και τη φυσιολογική τους ανάπτυξη. Για 

αυτό και άλλαξα τον τίτλο της από ‘δασκάλα’ σε ‘οδηγό’, ‘καθοδηγητή’». Ο ρόλος της 

παιδαγωγού είναι να προετοιμάσει ένα ειδικό περιβάλλον, το οποίο να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθητή και να λειτουργεί ως βοηθός και πηγή 

πληροφοριών για το παιδί (Μοντεσσόρι, 1956). 

Η παιδαγωγός πρέπει να προκαλέσει το ενδιαφέρον των παιδιών για τις 

δραστηριότητες μάθησης, να τους προσφέρει την ελευθερία να ασχολούνται χωρίς 

περιορισμούς με τις δραστηριότητες αυτές και να τους δώσει την δυνατότητα να 

καταλαβαίνουν και να διορθώνουν από μόνα τους τα λάθη. Μέσω της καθημερινής 

παρατήρησης μπορεί να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των παιδιών και να 

μαθαίνει στο παιδί πώς να χρησιμοποιεί τα υλικά, επιδεικνύοντας κάθε φορά την 

άσκηση, η οποία πρόκειται να επιχειρηθεί. Η παιδαγωγός χρησιμοποιεί ελάχιστα 

λόγια για να μεταφέρει τις πληροφορίες στο μαθητή. Το παιδί μιμείται την άσκηση 

ωστόσο δεν του λέει κανείς αν η προσπάθειά του είναι λανθασμένη ή αποτυχημένη. 

Αλλά του επιδεικνύεται και πάλι η άσκηση ή εισάγεται καινούριο υλικό 

(Μοντεσσόρι, 1912). 

Σημαντικό στοιχείο του ρόλου της μοντεσσοριανής παιδαγωγού είναι ο σεβασμός 

προς το παιδί. Τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν τον ίδιο σεβασμό, τον οποίο 

επιθυμούν και οι ενήλικες για τον εαυτό τους. Η Μοντεσσόρι πίστευε ότι μόνο ένα 

άτομο που απολαμβάνει πλήρους σεβασμού στην παιδική ηλικία πρόκειται να 

επιδείξει σεβασμό στους συνανθρώπους του όταν μεγαλώσει. Η παιδαγωγός 

ακολουθεί την πρωτοβουλία του παιδιού και το αφήνει να ασχοληθεί με τις ασκήσεις 

της καθημερινής ζωής και τα άλλα υλικά για την ανάπτυξη των ικανοτήτων. Ώσπου 

το παιδί να εκδηλώσει την επιθυμία να ασχοληθεί συστηματικά με τα διδακτικά 

υλικά, αυτά απλώς εισάγονται περιοδικά χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη 

χρήση τους. Η παιδαγωγός τελικά αποσύρεται σε μια θέση έμμεσης καθοδήγησης. Ο 

ρόλος της δεν είναι να μιλά, αλλά να ενθαρρύνει την αναπτυσσόμενη επιθυμία του 

παιδιού να ασχολείται με τα διδακτικά υλικά. Επικρατεί η επαγωγική μάθηση και όχι 

η παραγωγική διδασκαλία ( Κουτσουβάνου, 1993:56).  
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Η ικανότητα της παιδαγωγού στην παρουσίαση των διδακτικών υλικών της 

επιτρέπει να μελετά με συστηματικό τρόπο τη συμπεριφορά και τη σκέψη του 

παιδιού, και τα στοιχεία που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις της δίνουν τη 

δυνατότητα να συνεργαστεί με το παιδί στην οργάνωση των ατομικών του 

δραστηριοτήτων μάθησης. Ενισχύεται ο ρόλος της παιδαγωγού ως παρατηρητή, ενώ 

από την χρήση των ειδικά μελετημένων διδακτικών υλικών εξασφαλίζεται 

μεγαλύτερο όφελος για το παιδί. Επίσης σημαντικό είναι η παιδαγωγός να φροντίζει 

για τη διατήρηση της ήρεμης τάξης καθαρών εξοπλισμών και ενός ελκυστικού 

περιβάλλοντος.  

Οι τρεις βασικές λειτουργίες της παιδαγωγού είναι οι εξής: 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. Γ) η τελική της λειτουργία έχει σχέση με τον βασικό της 

ρόλο, που συνίσταται στη διευκόλυνση της ανάπτυξης της συγκέντρωσης και της 

προσοχής. Όταν τα παιδιά εμφανίζουν την πλήρη συγκέντρωση σε ένα συγκεκριμένο 

σκοπό, τότε η παιδαγωγός δεν πρέπει να παρεμβαίνει (Κουτσουβάνου,1993: 58-59). 

Αναφέρει η Μοντεσσόρι (1949:221) : « Το πρώτο ουσιαστικό στοιχείο για την 

ανάπτυξη του παιδιού είναι η ικανότητα συγκέντρωσης. Αυτή αποτελεί τη βάση για την 

ανάπτυξη του χαρακτήρα του και της κοινωνικής του συμπεριφοράς». Όταν το παιδί 

έχει απορροφηθεί από κάποια δραστηριότητα, δεν πρέπει να διακόπτεται. Ο 

παιδαγωγός πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να μην υπάρχει το παιδί. Έτσι παιδαγωγός 

δεν μπορεί να γίνει ο καθένας σε ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα. Οι παιδαγωγοί θα 

πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι στις τεχνικές και τις ικανότητες παρατήρησης 

που χρειάζονται για τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος. Επίσης, θα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από σεβασμό και αγάπη προς τα παιδιά καθώς και από 

υπομονή και κατανόηση.  

Τέλος, στο θέμα της ηθικής αγωγής, αν και η Μοντεσσόρι ρίχνει το μεγαλύτερο 

βάρος στο «υλικό ανάπτυξης», δεν απορρίπτει την παιδαγωγική σχέση ανάμεσα στο 

δάσκαλο και το μαθητή και συνεπώς, την επίδραση του δασκάλου στην ηθική 

μόρφωση του μαθητή. Τα λόγια, οι πράξεις, η συμπεριφορά και η όλη 

προσωπικότητα του ενήλικα δεν μπορεί παρά να επιδρούν αποφασιστικά πολλές 

φορές στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του νέου. Τονίζεται όμως ότι η μορφωτική 
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αυτή σχέση ανάμεσα στο παιδί και στον ενήλικα, πρέπει να διέπεται από δύο ρόλους 

αντίθετους, ενεργητικό απ’ την πλευρά του παιδιού και παθητικό απ’ την πλευρά του 

ενήλικα. Δηλαδή το παιδί που έχει «ρόλο ενεργητικό», παρατηρεί πράξει και 

αφομοιώνει και παραδειγματίζεται, ενώ ο παιδαγωγός είναι σαν ένα βιβλίο ανοιχτό 

απ’ το οποίο το παιδί μαθαίνει και παίρνει μονάχα αυτό που έχει ανάγκη 

(Γιαγλής,1983:77).  

 

1.7   Το Μοντεσσοριανό παιδαγωγικό υλικό 

Το υλικό είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο, που ενεργοποιεί τις νοητικές 

διεργασίες του εγκεφάλου ώστε μέσω και της δράσης των χεριών να μπορεί να γίνει 

ομαλά και ξεκούραστα η κατάκτηση της βασικής γνώσης που αντιπροσωπεύει αυτό 

το ειδικό υλικό. Είναι συστηματικά σχεδιασμένο και προσφέρεται βαθμιαία στο 

παιδί, ώστε η διαφορά από αντικείμενο σε αντικείμενο να μειώνεται κανονικά. 

Προσφέρει στο παιδί γνώσεις και καλλιεργεί δεξιότητες, τότε που το παιδί τις 

χρειάζεται και ιδιαίτερα στις «περιόδους ειδικής ευαισθησίας». Εμπεριέχει τον 

αυτοέλεγχο, δηλαδή κάθε λάθος γίνεται μόνο του φανερό, χωρίς να χρειάζεται η 

παρέμβαση του παιδαγωγού. Έτσι, με το να αντιλαμβάνεται το παιδί μόνο του το 

λάθος και να το διορθώνει μαθαίνει σε βάθος τα πράγματα.  

Τέλος, παρέχει την δυνατότητα σε κάθε παιδί να εργάζεται ατομικά, να προχωρεί 

ανάλογα με τις δυνατότητες του από τα ευκολότερα στα δυσκολότερα. Όλες οι 

βασικές γνώσεις που παρέχονται μέσω αυτού του υλικού, αρχίζουν από το 

συγκεκριμένο, προχωρούν στο συμβολικό και τέλος φτάνουν στο αφηρημένο. Το 

υλικό αυτό συγκεκριμενοποιεί και απλουστεύει ακόμα και εκείνες τις γνώσεις που 

θεωρούνται δύσκολες και τις καθιστά ελκυστικές, όπως είναι π.χ. το υλικό των 

μαθηματικών που προχωράει από τα ευκολότερα στα δυσκολότερα, με απλότητα. 

Γενικά πρόκειται για υλικό που εμπεριέχει: Γλώσσα, Ιστορία, Θρησκευτικά, 

Γεωγραφία, Φυσική Ιστορία, Φυτολογία κ.α. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω το 

πρόγραμμα της μοντεσσοριανής εκπαίδευσης αποτελείται από τρείς τομείς: 1. 

Πρακτικές ασκήσεις της καθημερινής ζωής, ανάπτυξη κινητικών ικανοτήτων, 2. 

Καλλιέργεια και ανάπτυξη των αισθήσεων, 3. Καλλιέργεια των γλωσσικών και 

μαθηματικών ικανοτήτων (Κουτσουβάνου, 1993).  
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Μερικά υλικά που συναντάει κανείς σε ένα μοντεσσοριανό σχολείο είναι τα εξής:  

Υλικό Πρακτικής ζωής. Οι δραστηριότητες της καθημερινής ζωής τραβούν το 

ενδιαφέρον του παιδιού επειδή σχετίζονται άμεσα με το οικείο περιβάλλον του 

σπιτιού, οδηγούν το παιδί στη συγκέντρωση και το βοηθούν να παίρνει αποφάσεις 

και να αποκτά την ικανότητα να βάλει τα πράγματα σε μία θέση και μία λογική 

σειρά. Επίσης ενθαρρύνουν με απλό τρόπο την ανάπτυξη της εσωτερικής ενότητας 

(βούληση- σκέψη- δράση). 

1.  Τελάρα ντυσίματος/ Πλαίσια ντυσίματος .  

Το κάθε τελάρο διδάσκει στο παιδί μια ειδική επιδεξιότητα απαραίτητη για να ντυθεί 

μόνο του. Υπάρχουν τελάρα με κουμπιά, φερμουάρ, αγκράφες, κορδόνια, παραμάνες 

και φιόγκους. Είναι μία από τις ασκήσεις κινητικής εκπαίδευσης που βοηθά το παιδί 

να προσανατολίσει τις κινήσεις του, να αναπτύξει την λεπτή κινητικότητα. 

Ταυτόχρονα το παιδί γίνεται αυτόνομο γιατί μαθαίνει να εξυπηρετείται μόνο του. Η 

ατομική φροντίδα ξεκινά από το να μάθει το παιδί να ντύνεται και να ξεντύνεται.  

 

Εικόνα 8: Ενδεικτικά πλαίσια ντυσίματος 

 

2. Μεταφορά ρευστού.  

Οι ασκήσεις αυτές βοηθούν στη βελτίωση του συντονισμού  και αυτοσυγκέντρωσης. 

Περιλαμβάνει το χύσιμο ρυζιού κ.α. ή νερού από το ένα δοχείο στο άλλο.   
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3. Προετοιμασία φαγητού και ασκήσεις καθαρισμού. 

Το παιδί μαθαίνει να καθαρίζει μπανάνες, μήλα κ.α. Οι ασκήσεις αυτές βοηθούν το 

παιδί να γίνει ανεξάρτητο και τακτικό. Οι ασκήσεις καθαρισμού περιλαμβάνουν το 

γυάλισμα των παπουτσιών, το σκούπισμα, το πλύσιμο των χεριών. Βοηθούν το παιδί 

να μάθει να φροντίζει μόνο του τον εαυτό του και το περιβάλλον του. 

 Αισθητηριακό υλικό. Το υλικό αυτό είναι αισθητικά ευχάριστο και φτιαγμένο 

από ξύλο. Είναι ακριβές στην κατασκευή του και αποτελείται από δραστηριότητες 

που είναι χωρισμένες σε 7 κατηγορίες: μέγεθος, βάρος, σχήμα, ήχος, υφή, γεύση και 

όγκος. Στο αισθητηριακό υλικό βλέπουμε δύο βασικές και σημαντικές αρχές της 

Μοντεσσόρι: Την απομόνωση της ιδιότητας και Την υλοποίηση της αφηρημένης 

ιδιότητας. Το αισθητηριακό υλικό είναι σημαντικό διότι προετοιμάζει άμεσα ή 

έμμεσα για μαθηματικά και για την γλώσσα και επιτρέπει να αναγνωρίσουμε από 

πολύ νωρίς ορισμένες δυσκολίες που μπορεί να έχει το παιδί.  

1. Η καφέ σκάλα   

Αποτελείται από 10 ξύλινα πρίσματα. Τα πρίσματα έχουν μήκος 20 εκατοστά και το 

τετράγωνο τμήμα τους έχει μήκος πλευράς από 10 έως 1 εκατοστό. Το παιδί 

προσπαθεί να τα τοποθετήσει στη σωστή τους σειρά κλιμακωτά, αρχίζοντας από το 

χοντρότερο κομμάτι φτάνοντας σταδιακά στο λεπτότερο. Οι έννοιες που μαθαίνει 

είναι χοντρό – λεπτό. Μία άσκηση εκπαίδευσης των αισθήσεων που αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη και προσανατολισμό της ενεργητικότητας και των κινήσεων καθώς και 

στην εκμάθηση του ορθού τρόπου  τοποθέτησης των πραγμάτων.  

 

Εικόνα 9: Η καφέ σκάλα οριζόντια 
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2. Ο ροζ πύργος 

Αποτελείται από 10 κύβους οι οποίοι διαφέρουν όσον αφορά το μέγεθος των 3 

διαστάσεών τους, δηλαδή ο μικρότερος έχει πλευρά μήκους 1 εκατοστό και ο 

μεγαλύτερος 10 εκατοστά. Με το υλικό αυτό αρχίζει η εκπαίδευση των αισθήσεων. 

Το παιδί μαθαίνει να συγκρίνει αντικείμενα, να σκέφτεται λογικά και να αποφασίζει. 

Όταν επαναλαμβάνεται η άσκηση αυτή της νόησης και προσοχής παρατηρείται μια 

πραγματική εξέλιξη της ικανότητας του παιδιού. Το παιδί χτίζει έναν πύργο με τους 

κύβους τοποθετώντας πρώτα το μεγαλύτερο και ύστερα βάζοντας πάνω όλους τους 

άλλους κατά σειρά μεγέθους μέχρι τον μικρότερο. Οι έννοιες που μαθαίνει το παιδί 

δουλεύοντας αυτό το υλικό είναι μεγάλο – μικρό (Κάτσιου – Ζαφρανά, 2015).  

 

Εικόνα 10: Ο ροζ πύργος κάθετα τοποθετημένος 

 

3. Κόκκινες βέργες  

10 ράβδοι, όλες με ίση την τετραγωνική βάση τους (4 εκατοστά) αλλά με διαφορές 

μήκους από 10 εκατοστά έως 1 μέτρο. Το παιδί συγκρίνοντας τη μία ράβδο με την 

άλλη τις τοποθετεί σωστά σχηματίζοντας μια σκάλα. Οι έννοιες που μαθαίνει είναι 

μακρύ-κοντό, ακολουθούν οι συγκρίσεις. Σκοπός της άσκησης είναι η ανάπτυξη και ο 

προσανατολισμός των κινήσεων, η εκμάθηση του ορθού τρόπου τοποθέτησης των 

πραγμάτων και η προετοιμασία του για την εργασία με τις αριθμημένες βέργες.  
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4. Τα χρωματιστά πλακάκια 

Η πρώτη σειρά περιλαμβάνει τρία ζεύγη από πλακάκια διαφορετικών χρωμάτων. Το 

παιδί μαθαίνει πρώτα τα 3 βασικά χρώματα. Η δεύτερη σειρά περιέχει έντεκα ζεύγη 

από πλακάκια διαφορετικών χρωμάτων. Σκοπός της άσκησης είναι η ανάπτυξη της 

αίσθησης και επαφής με τα χρώματα. Με την άσκηση χρωματικής αίσθησης βοηθάμε 

την ανάπτυξη χρωματικής μνήμης. Το παιδί χρησιμοποιεί την μνήμη του για να βρει 

ένα όμοιο χρώμα στον περιβάλλοντα χώρο ή επάνω του.  

 

Εικόνα 11: Τα χρωματιστά πλακάκια 

 

5. Οι βάσεις με τους κυλίνδρους 

4 στερεά κομμάτια ξύλου με μια σειρά στρόγγυλα ανοίγματα όπου τοποθετούνται 

δέκα μικροί κύλινδροι με μια στρόγγυλοι λαβή στην κορυφή. Οι κύλινδροι αυτοί 

διαφέρουν : 1η σειρά μόνο ως προς την διάμετρο (μεγ. Χοντρό – λεπτό ), ίδιο ύψος. 2η 

σειρά διάμετρο και ύψος (μεγάλο – μικρό). 3η σειρά μόνο ως προς το ύψος (χαμηλό – 

ψηλό). 4η σειρά διαφέρουν ως προς την διάμετρο και το ύψος πλατύ χαμηλό – στενό 

ψηλό. Το αντικείμενο της άσκησης είναι να βγουν οι κύλινδροι από την θέση τους, να 

ανακατευτούν και να τοποθετηθούν στις σωστές θέσεις, πιάνοντάς τους από τις 

σφαιρικές λαβές με τα ακροδάχτυλά του. Σκοπός της άσκησης είναι η αναγνώριση 

της διαφοράς των διαστάσεων σε σχήμα που παραμένει το ίδιο. Εκμάθηση της τόσο 

λεπτής ειδικής κίνησης του γραψίματος. Προετοιμασία του χεριού για το κράτημα 

του μολυβιού (Κάτσιου- Ζαφρανά, 2015).  
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Εικόνα 12: Και οι 4 βάσεις 

 

6. Υφάσματα 

Ένα κουτί που περιέχει διάφορα είδη υφασμάτων. Αρχικά τα παιδιά αναγνωρίζουν με 

την αφή τα όμοια και τα ζευγαρώνουν και σταδιακά μαθαίνουν και τα διάφορα είδη 

υφασμάτων π.χ. μετάξι, μάλλινο, λινό κ.λ.π. Ανάπτυξη λεπτεπίλεπτων κινήσεων.  

 

7. Τα ηχητικά κουτιά  

Είναι δύο κουτιά που περιέχουν από έξι κυλίνδρους το κάθε ένα. Όταν ανακινηθούν 

οι κύλινδροι αυτοί παράγουν ήχους που ποικίλουν σε ένταση από δυνατοί έως 

ανεπαίσθητοι ανάλογα με τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί μέσα. Το παιδί 

πρέπει να αναγνωρίσει τους ήχους ίδιας έντασης και να τους ζευγαρώσει. Σκοπός της 

άσκησης είναι η εξάσκηση της κινητικότητας, καλλιέργεια της αίσθησης της ακοής, 

προετοιμασία για τη μουσική καθώς επίσης το παιδί μαθαίνει να στρέφει την 

προσοχή του στους διάφορους ήχους του περιβάλλοντος (Κάτσιου- Ζαφρανά,2015). 

 

Εικόνα 13: Τα ηχητικά κουτιά 
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8. Οι καμπάνες  
Είναι όρθιες καμπάνες που βγάζουν διαφορετικό ήχο η κάθε μία όταν τις χτυπάς μ’ 

ένα μικρό σφυρί. Χρησιμοποιούνται στην άσκηση των αισθήσεων, για να βρει το 

παιδί τους ήχους που ταιριάζουν μεταξύ τους. Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν 

και για να διδάξουν τις βασικές έννοιες της μουσικής κλίμακας, της σύνθεσης και για 

να παίζουν τα παιδιά απλές μελωδίες.  

 

Εικόνα 14:Οι καμπάνες 

 

Υλικό Γλώσσας. Η Γλώσσα χωρίζεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Προγραφή και 

προ-ανάγνωση, Γραφή, Ανάγνωση. Το παιδί προετοιμάζεται έμμεσα αλλά και άμεσα 

για την γραφή και την ανάγνωση. Η έμμεση προετοιμασία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες δραστηριότητες αλλά και τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής 

και του αισθητηριακού υλικού. Μέσα απ’ όλες αυτές καλλιεργείται η λογική σκέψη, 

αυξάνεται το λεξιλόγιο, γίνεται εκμάθηση των ήχων, ασκείται η λεπτή κινητικότητα. 

Οι παρακάτω δραστηριότητες προετοιμάζουν άμεσα το παιδί για την γραφή και την 

ανάγνωση.  

1. Γράμματα από γυαλόχαρτο  

Τα γράμματα που είναι κομμένα από γυαλόχαρτο και κολλημένα πάνω σε χαρτόνι 

μαθαίνουν στο παιδί το σχήμα κάθε γράμματος με την αφή και το βοηθάνε να 

συνδυάζει τον ήχο του γράμματος με το σχήμα του (Κάτσιου- Ζαφρανά). 
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Εικόνα 15: Κεφαλαία γράμματα από γυαλόχαρτο 

 

2. Μεταλλικά πλαίσια – ένθετα  

Υπάρχουν δέκα μεταλλικά πλαίσια μέσα στα οποία υπάρχει ένα γεωμετρικό σχήμα. 

Τοποθετεί το πλαίσιο σε ένα χαρτί, το κρατά σταθερά και προσπαθεί με το άλλο χέρι 

να σχηματίσει το εσωτερικό περίγραμμα του γεωμετρικού σχήματος. Εδώ αρχίζει 

στην πραγματικότητα η προπαρασκευαστική άσκηση για τη γραφή. Μαθαίνει να 

οργανώνει την κίνηση της γραφής που θα οδηγήσει στο χειρισμό του μολυβιού.  

 

Εικόνα 16: Μεταλλικά ένθετα με διαφορετικό σχήμα. 

Υλικό μαθηματικών. Το εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθηματικά είναι όμορφο 

και δομημένο μ’ ένα απλό και κατανοητό τρόπο. Η αισθητηριακή εμπειρία της 

αφαιρετικής δομής των μαθηματικών, επιτρέπει στο μικρό παιδί να εμβαθύνει 

ουσιαστικά σε μια κατανόηση, που βρίσκεται σε σύνδεση με την μετέπειτα 

θεωρητική γνωριμία των μαθηματικών. Στην ανάπτυξη του μαθηματικού νου, 

συμβάλλει όλο το εποπτικό υλικό των αισθήσεων, που αν και δεν μπορεί να θεωρηθεί 

άμεσα μαθηματικό υλικό, θέτει τις βάσεις της ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης. 
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Παρακάτω παραθέτονται ορισμένα από τα εποπτικά μέσα τα οποία προτείνει η 

Μοντεσσόρι για την εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών. 

1. Αριθμητικές βέργες 

Αρχίζουμε την άμεση διδασκαλία των αριθμών με τις μακριές ράβδους οι οποίες είναι 

υποδιαιρεμένες σε δέκα διαστήματα χρωματισμένα εναλλάξ κόκκινα και γαλάζια. 

Μόλις οι ράβδοι τοποθετηθούν σωστά διδάσκουμε τους αριθμούς αγγίζοντας 

διαδοχικά τις ράβδους από την πρώτη ως την δέκατη. Στόχος της άσκησης είναι η 

μάθηση των μαθηματικών εννοιών από το 1 – 10, μέτρημα, προ εμπειρία για το 

μετρικό σύστημα (Κάτσιου- Ζαφρανά, 1993). 

 

Εικόνα 17:Οι Αριθμητικές ράβδοι (ποσότητα αριθμού) 

 

2. Ψηφία από γυαλόχαρτο 

Ένα κουτί που περιέχει καρτέλες πάνω στις οποίες είναι κολλημένοι αριθμοί από 

γυαλόχαρτο 0 – 9. Το παιδί καθοδηγείται να αγγίξει τα ψηφία προς την κατεύθυνση 

που έχουν γραφτεί και ταυτόχρονα να τα ονομάσει και από πόσες μονάδες 

αποτελείται ο κάθε αριθμός π.χ. 2 έχει 2 μονάδες. Στόχος της άσκησης είναι η 

γνωριμία με τα ψηφία, συνδυασμός ονομάτων και συμβόλων, προκαταρκτική άσκηση 

για το γράψιμο των ψηφίων (Μοντεσσοριανή Σχολή Ζαφρανά, 2015).  

 

Εικόνα 18: Ψηφία από γυαλόχαρτο 
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3. Γλυφίδες 

Δύο ξύλινα κουτιά με χωρίσματα, κάθε χώρισμα αντιστοιχεί σε έναν αριθμό και ένα 

σύνολο από 45 γλυφίδες. Σκοπός της άσκησης είναι να τοποθετηθούν μέσα σε κάθε 

χώρισμα τόσες γλυφίδες, όσες δείχνει ο αριθμός. Εδώ υπάρχει και η εκμάθηση του 0. 

Το παιδί μαθαίνει πώς να συγκεντρώνει τις μονάδες σε σύνολα. Εκμάθηση της σειράς 

των ψηφίων 0 – 9.  

 

Εικόνα 19: Αλλιώς ονομάζεται και ''αδράχτια'' 

4. Μονά Ζυγά 

Ένα κουτί με ξύλινα ψηφία 1 – 10 και αντίστοιχο αριθμό κουκίδων. Οι αριθμοί 

τοποθετούνται με την σωστή σειρά και κάτω από κάθε αριθμό μπαίνουν αντίστοιχες 

κουκίδες. Εξηγούμε στο παιδί ότι οι αριθμοί που οι κουκίδες τους είναι όλες 

ζευγαράκια είναι ζυγοί και οι αριθμοί που οι κουκίδες τους δεν είναι ζευγαράκια αλλά 

μία είναι μόνη της είναι μονοί. Είναι μία άσκηση που βοηθά το παιδί να αποκτήσει 

την γνώση της σωστής σειράς των αριθμών και μία πρώτη ανάπτυξη της έννοιας 

μονά – ζυγά ( Κάτσιου- Ζαφρανά). 

 

Εικόνα 20: Αριθμοί και νομίσματα 
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5. Οι χρυσές χάντρες 

Τα υλικά αυτά προσφέρουν μια συγκεκριμένη εισαγωγή στις έννοιες του μετρήματος, 

της ποσότητας και τις βασικές μαθηματικές πράξεις. Στόχοι είναι να εξοικειωθούν τα 

παιδιά με τις έννοιες της «μονάδας», της «δεκάδας», της «εκατοντάδας» και της 

«χιλιάδας». Να γίνει εξοικείωση με τις διαφορές που παρουσιάζουν αυτά τα μεγέθη 

μεταξύ τους και να γνωρίσουν το «δίσκο δεκαδικού». 

 

Εικόνα 21:Κύβος με 100 χάντρες, τετράγωνο με 100 χάντρες, σειρά με 10 χάντρες και 1 χάντρα. 

 

6. Πίνακας Seguin  

Για την διδασκαλία των μεγαλύτερων από το 10 αριθμών, η Μοντεσσόρι υιοθέτησε 

τους πίνακες του Seguin. Ο ένας έχει τον αριθμό 10 τυπωμένο εννιά φορές σε μία 

στήλη. Το παιδί τοποθετώντας μία κάρτα με τον αριθμό 1 πάνω από μηδέν αλλάζει 

τον πρώτο σε 11, τον δεύτερο σε 12 κ.λ.π. Ένας άλλος πίνακας του Seguin 

χρησιμοποιείται για να διδάξει στα παιδιά να μετρούν ανά 10, 37καλύπτοντας τα 1 

στη στήλη με τα εννιά δεκάρια, με αριθμούς από το 2 μέχρι το 9 και σχηματίζοντας μ' 

αυτόν τον τρόπο το 10, 20 μέχρι το 90 (Κάτσιου-Ζαφρανά, 1993). 

 

Εικόνα 22: Πίνακας Seguin. Το παιδί τοποθετεί μία κάρτα με τον αριθμό 1.  
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1.8  Η μέθοδος Μοντεσσόρι σήμερα 

Στην Ελλάδα τα ιδιωτικά μοντεσσοριανά σχολεία είναι ολιγάριθμα 

(Μοντεσσοριανή Σχολή Ζαφρανά, Θεσσαλονίκη, Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών 

«Μαρία Γουδέλη») . Τέτοια σχολεία λειτουργούν μόνο στις μεγάλες πόλεις της 

χώρας. Αλλά εκτός από την ύπαρξη των καθαρά μοντεσσοριανών σχολείων, μπορεί 

να διαπιστωθεί μια ορισμένη επίδραση της μοντεσσοριανής σκέψης στη δημόσια 

προσχολική αγωγή. Οι μοντεσσοριανές ιδέες επηρέασαν σημαντικά την ελληνική 

αγωγή μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εξάλλου, μετά το 1949 ο θεσμός του 

νηπιαγωγείου άρχισε να αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Παράλληλα, λειτούργησε σε 

αγροτικές περιοχές κυρίως, για πρώτη φορά, ο θεσμός που πήρε την ονομασία «Σπίτι 

του παιδιού» (Δ. Γιαγλής,1983:191). 

Στην Ιταλία, ο «Μοντεσσοριανός Σύλλογος» παρουσίασε ενεργό δράση από το 

1949 μέχρι σήμερα, συμμετέχοντας σε κάθε πολιτιστική εκδήλωση της χώρας. Τα 

ιδιωτικά μοντεσσοριανά σχολεία γίνονται από μέρα σε μέρα περισσότερα, ενώ η 

επίδραση που ασκείται στη δημόσια εκπαίδευση γίνεται όλο και πιο φανερή. Αυτό 

απορρέει από παρατηρήσεις σε πρόσφατες επισκέψεις που έγιναν σε ιταλικά σχολεία. 

Επίσης διαπιστώνεται και από τον ιταλικό νόμο της 18ης Μαρτίου του 1968 444, 

«προσανατολισμοί», που αφορά στην οργάνωση των δημόσιων νηπιαγωγείων.    

Στη Γαλλία είναι μόνο κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα που η 

«Μέθοδος» γνώρισε κάποια διάδοση και συγχρόνως μπόρεσε να επηρεάσει την 

αγωγή της προσχολικής ηλικίας. Σήμερα η μοντεσσοριανή κίνηση της Γαλλίας δεν 

έχει την ίδια δράση με αυτή της Ιταλίας. Βέβαια, οι Γαλλίδες δασκάλες γνωρίζουν 

καλά τη Μ. Μοντεσσόρι και δείχνουν κάποια συμπάθεια προς το σύστημά της, χωρίς 

όμως να δέχονται ανεπιφύλακτα τις μοντεσσοριανές θέσεις. Στον ιδιωτικό τομέα της 

εκπαίδευσης όμως υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μοντεσσοριανών σχολείων τόσο 

στο Παρίσι όσο και στην επαρχία. Ο μοντεσσοριανός σύλλογος που υπάρχει στην 

Γαλλία εργάζεται μέχρι σήμερα για την εξάπλωση και επικράτηση της 

μοντεσσοριανής αγωγής (Δ. Γιαγλής,1983:194). 

Η μοντεσσοριανή επίδραση υπήρξε και στη Μεγάλη Βρετανία, εξίσου σημαντική 

όπως και στην Γαλλία. Οι αρχές της, ιδιαίτερα αυτή που αναφέρεται στο σεβασμό της 

προσωπικότητας του κάθε παιδιού και αυτή που συνιστά τη μάθηση μέσω της 

εργασίας, βαθιά επηρέασαν την αγωγή σ’ όλες τις βαθμίδες. Σήμερα, περισσότερα 

από τριακόσια μοντεσσοριανά σχολεία λειτουργούν στη Μεγάλη Βρετανία.  Ωστόσο, 
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στις Η.Π.Α από το 1920 μέχρι το 1960, η αγωγή αυτή δεν γνώρισε εξαιρετική 

επιτυχία. Μετά το 1960 όμως οι παιδαγωγοί και κυρίως οι ερευνητές αρχίζουν να 

μνημονεύουν συχνά το όνομα της μεγάλης Ιταλίδας παιδαγωγού και να αναφέρονται 

στα έργα της με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ένας 

μεγάλος αριθμός παιδαγωγικών υλικών και μέσων, που αποσκοπούν στην εκμάθηση 

της γραφής και της ανάγνωσης, έχουν επηρεασθεί ή εμπνευσθεί από τις 

μοντεσσοριανές ιδέες. Συμπερασματικά θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι η 

μοντεσσοριανή επίδραση στην αγωγή της προσχολικής κυρίως ηλικίας υπήρξε και 

υπάρχει αναμφισβήτητα στις περισσότερες χώρες (Δ. Γιαγλής, 1983: 196). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

2ο Κεφάλαιο: Ειδική αγωγή και εκπαίδευση 

 

2.1 Η έννοια της αναπηρίας και το ιατρικό & κοινωνικό μοντέλο της 

Αναπηρία έχει το άτομο εκείνο που βιώνει παθητικά την απόρριψη της 

κοινωνίας, αποδέχεται την εικόνα του ανίκανου που έχουν σχηματίσει οι άλλοι 

για το άτομό του και θέτει τον εαυτό του στο κοινωνικό περιθώριο ή μένει δια 

βίου εξαρτώμενο από την οικογένεια ή οποιοδήποτε σύστημα κοινωνικών 

υπηρεσιών. Με αυτήν την έννοια, ένας άνθρωπος με ένα οποιοδήποτε πρόβλημα 

που περιορίζει τις ευκαιρίες του για κοινωνική ένταξη και δημιουργεί 

προκαταλήψεις στους άλλους, άγχος και απαισιοδοξία στον ίδιο, μπορεί να 

θεωρηθεί ως άτομο με αναπηρία (Πολυχρονοπούλου,2013:37).  

Η αναπηρία επηρεάζει διαφορετικά τον κάθε άνθρωπο. Σε κάποιους 

δημιουργεί ανασφάλεια και απαισιοδοξία ενώ σε άλλους λειτουργεί σαν κίνητρο 

για μάθηση και δημιουργία. Δύο κυριότεροι παράγοντες της διαμόρφωσης της 

στάσης του αναπήρου απέναντι στην αναπηρία του είναι η νοημοσύνη και η δομή 

της προσωπικότητας του. Η διεθνής βιβλιογραφία καθώς και η καθημερινή 

εμπειρία βεβαιώνει ότι πολλά ανάπηρα άτομα επιτυγχάνουν έργα που φαίνονται 

δύσκολα ακόμη και ακατόρθωτα στους μη αναπήρους. Η θετική στάση του 

περίγυρου, συνεισφέρει σημαντικά στην ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του 

ατόμου, στην αυτονομία του και στην κοινωνική του προσαρμογή. 

Ωστόσο, η αναπηρία στον ιατρικό χώρο αναφέρεται στην ύπαρξη συγγενούς ή 

επίκτητης λειτουργικής βλάβης αποτέλεσμα είτε κάποιας αρρώστιας είτε 

ατυχήματος. Επιπλέον, ο όρος χρησιμοποιείται πολλές φορές ως συνώνυμος με 

τον όρο μειονεξία ή μειονεκτικότητα. Εν τούτοις, η κάθε αναπηρία δεν 

εξελίσσεται πάντα σε μειονεξία. Βέβαια αυτό κατά τους κοινωνικούς 

ψυχολόγους, εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τη σοβαρότητα του 

προβλήματος, τον βαθμό στον οποίο παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή του 

ατόμου, αλλά και από τις στάσεις των άλλων απέναντι στο συγκεκριμένο 

πρόβλημα (Πολυχρονοπούλου,2013:19).    

Όσον αφορά το ιατρικό και κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας: Στο ιατρικό 

μοντέλο οι ειδικές ανάγκες γίνονται αντιληπτές ως το αποτέλεσμα της βλάβης. Το 

ιατρικό δηλαδή μοντέλο επικεντρώνεται κυρίως στην αναπηρία του ατόμου κι 

αναγνωρίζει το άτομο σύμφωνα με την ιατρική του ετικέτα (π.χ. αυτιστικός). «Το 
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ιατρικό μοντέλο βλέπει τον ανάπηρο σαν πρόσωπο που χρειάζεται διόρθωση για 

να βελτιωθεί» (Lindroos & Ovregard 2005:8). Ενώ «το κοινωνικό μοντέλο βλέπει 

τις ειδικές ανάγκες ως το αποτέλεσμα των κοινωνικών, πολιτισμικών, 

οικονομικών και πολιτικών εμποδίων και εντοπίζει τα κύρια προβλήματα σε 

κοινωνικούς θεσμούς και συστήματα όπως είναι τα σχολεία» (Κουτάντος 

2005:31,40).  

Το κοινωνικό μοντέλο οικοδομήθηκε από ομάδες αναπήρων, που διεκδίκησαν 

σε διεθνές επίπεδο τα πολιτικά και κοινωνικά τους δικαιώματα υποστηρίζοντας 

ότι: Οι ανάπηροι όλου του κόσμου έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις 

δραστηριότητες της σύγχρονης κοινωνίας. Όταν αυτό όμως δεν συμβαίνει το 

«φταίξιμο» ανήκει στην κοινωνία και όχι στο άτομο με αναπηρία. Η κοινωνία 

είναι αυτή που πρέπει να αλλάξει για να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες 

των αναπήρων (Πολυχρονοπούλου,2013:34).  

Με βάση όλα αυτά, η Ειδική Αγωγή ως επιστημονικός κλάδος 

απομακρύνθηκε από το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας σύμφωνα με το οποίο το 

πρόβλημα υπάρχει μέσα στο ίδιο το άτομο ως ασθένεια ή σωματική ανικανότητα. 

Υιοθέτησε έτσι το οικολογικό μοντέλο που ερμηνεύει και αξιολογεί τις 

ιδιαιτερότητες ενός ατόμου στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής του με το 

περιβάλλον. Το οικολογικό μοντέλο επιχειρεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά και 

την ικανότητα μάθησης του παιδιού, να τροποποιήσει, να αλλάξει και να 

βελτιώσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και κινείται το παιδί. Βασικός 

στόχος της κοινωνικής – οικολογικής προσέγγισης είναι η παροχή, αλλά και η 

διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλα τα ανάπηρα άτομα, με την άρση κάθε 

εμποδίου που δυσχεραίνει τη λειτουργικότητά τους, την πλήρη συμμετοχή τους 

στην κοινότητα και την αυτόνομη διαβίωση (Πολυχρονοπούλου, 2013:36). 
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2.2 Ο ορισμός της Ειδικής Αγωγής και ο σκοπός της 

O Gargiulo (2012) επισημαίνει ότι η Ειδική Αγωγή αποτελεί βασικό μέρος 

ενός πολύπλοκου συστήματος παροχής υπηρεσιών σχεδιασμένου να βοηθήσει το 

παιδί με αναπηρία να αναπτύξει το δυναμικό του στον ανώτατο δυνατό βαθμό 

(σελ.9). Με την Ειδική Αγωγή το παιδί εφοδιάζεται με τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνει, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, 

ανεξάρτητο και παραγωγικό μέλος της κοινωνίας. Η σύγχρονη έννοια της Ειδικής 

Αγωγής, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών και προγραμμάτων με τα 

παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: α)Ειδική Αγωγή είναι κάθε τι το επιπλέον και 

το εξειδικευμένο που προσφέρεται στο παιδί, β) Αποτελεί μέρος του όλου 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Δεν αντικαθιστά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

τυπικού σχολείου αλλά το συμπληρώνει και το ενισχύει, γ) Μπορεί να παρέχεται 

για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα καλύπτοντας έτσι όλη ή ορισμένη 

περίοδος της σχολικής ζωής του παιδιού (Πολυχρονοπούλου,2013:51).  

Ο παρακάτω ορισμός της Ειδικής Αγωγής πληροί σε ικανοποιητικό βαθμό τις 

φιλοσοφικές και παιδαγωγικές αρχές που διέπουν την εκπαίδευση παιδιών με 

αναπηρία ή ειδικές ανάγκες. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνεται στην Νομοθετική 

Πράξη  για την Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία των Η.Π.Α. «Ειδική 

Αγωγή σημαίνει ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 

συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων Φυσικής, Αισθητικής και Κοινωνικής 

Αγωγής, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις 

δυσκολίες του παιδιού. Παρέχεται μέσα στην συνηθισμένη τάξη ή αυτό 

αποδειχθεί πως δεν ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του μαθητή, μέσα σε τμήμα 

που λειτουργεί στο χώρο του γενικού σχολείου ή έξω απ’ αυτό, σε εκπαιδευτικό 

πλαίσιο ειδικής αγωγής, σε νοσοκομείο, στο σπίτι ή αλλού, για όσο διάστημα και 

όπως προβλέπει η συνεχής αξιολόγηση του παιδιού».  

Πλέον η Ειδική Αγωγή δεν θεωρείται ένας ξεχωριστός κλάδος της 

εκπαίδευσης που εξυπηρετεί μια ξεχωριστή ομάδα παιδιών, αλλά ένα σύνολο 

ειδικών υπηρεσιών και προγραμμάτων που προσφέρεται σε μαθητές που 

δυσκολεύονται λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους. Οι στόχοι είναι ίδιοι με 

τους στόχους των άλλων παιδιών, διαφέρουν μόνο στο βαθμό της προσπάθειάς. 

Έτσι συνδέεται με τις διαφορετικές και ποίκιλες ανάγκες των παιδιών και όχι με 

τις αιτίες των προβλημάτων τους.  
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Σκοπός της ειδικής εκπαίδευσης είναι να προετοιμάσει το παιδί να 

συμμετάσχει όσο το δυνατό περισσότερο και στον ανώτατο βαθμό σε όλα τα 

πεδία δράσης της κοινωνίας: πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πνευματικά. Να 

αυξήσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, να καλλιεργηθεί πνευματικά και να 

προετοιμάσει την ομαλή μετάβαση του από το σχολείο στην ενηλικίωση, την 

ενεργό ζωή της κοινωνίας και την αυτονομία. Έχει άλλωστε αποδειχθεί ότι ακόμα 

και τα άτομα με σοβαρή αναπηρία μπορούν με την κατάλληλη εκπαίδευση και 

βοήθεια να αποβούν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας, εργαζόμενα, αν όχι στο 

ανοικτό χώρο εργασίας, σε ημιπροστατευμένο ή προστατευμένο περιβάλλον 

απασχόλησης και εργασίας (Πολυχρονοπούλου,2013:52). 

Η συνδιδασκαλία και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνεργασία των παιδιών 

με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες και των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών προωθεί 

το ενδιαφέρον των τελευταίων για μάθηση, διευρύνει τη συναισθηματική τους 

κατάσταση, βελτιώνει την ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων και αυξάνει την 

αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή. Αντίθετα, η κατηγοριοποίηση, η 

ετικετοποίηση και ο στιγματισμός έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην όλη εξέλιξη 

του παιδιού, εμποδίζουν την κοινωνική του προσαρμογή, τη συναισθηματική του 

ωριμότητα και την αυτονομία του (Gargiulo,2012. Kennedy &Horn, 2004. 

Mastropieri & Scruggs, 2004). Έτσι συνεπάγεται πως το καλύτερο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα είναι εκείνο που παρέχεται στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού, το 

κοινό σχολείο μαζί με τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά που δεν παρουσιάζουν 

σοβαρά προβλήματα μάθησης ή συμπεριφοράς. 

 

2.3 Οι νόμοι για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα από το 1981 

Στην Ελλάδα συντάσσεται το πρώτο ουσιαστικά νομοσχέδιο για την ειδική 

αγωγή που ψηφίζεται το 1981 ως νόμος 1143/81 «Περί ειδικής αγωγής, ειδικής 

επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και κοινωνικής μερίμνης των 

αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού και άλλων τίνων εκπαιδευτικών διατάξεων». 

Ο νόμος αυτός κατοχυρώνει ότι η ειδική αγωγή αποτελεί ξεχωριστό κλάδο του 

εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ προτείνει την υλοποίηση των στόχων του με την 

παροχή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ιατρικών μέτρων. Στον 1143 

έγινε έντονη κρητική ιδιαίτερα από την αντιπολίτευση που ανέλαβε τη 
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διακυβέρνηση της χωράς το 1982.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια 

δηλώνει και υποστηρίζει τη σχολική ένταξη.  

Το 1982 η κυβέρνηση (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) μετά την ανάληψη της εξουσίας 

αποφασίζει να αναβαθμίσει την ειδική αγωγή και να πάρει τα απαραίτητα μέτρα 

για την υλοποίηση του θεσμού της ενσωμάτωσης. Το 1985, με το Νόμο 1566 για 

τη «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

η Ειδική Αγωγή ενσωματώνεται στο σύστημα Γενικής Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με 

τον παραπάνω Νόμο το ειδικό προσωπικό που στελεχώνει τις υπηρεσίες ειδικής 

αγωγής είναι οι Λογοθεραπευτές, Επαγγελματίες σύμβουλοι, Ψυχολόγοι, 

Κοινωνικοί λειτουργοί, Φυσικοθεραπευτές, Εργασιοθεραπευτές και Επιμελητές 

(νοσηλευτές και βρεφονηπιοκόμοι).  Έτσι στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής με τον Νόμο 1566/85 αναγνωρίζεται ότι:  

 Η Ειδική Αγωγή αντιμετωπίζεται ισότιμα ως μέρος του Γενικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς να χάνει την παιδαγωγική της 

επιστήμη. 

 Η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες είναι υποχρέωση της 

πολιτείας. 

 Υιοθετούνται τα τμήματα ένταξης μέσα στα συνηθισμένα σχολεία. 

 Θεσπίζεται ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου και άλλων σημαντικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

 Αλλάζει η ονομασία σε «άτομο με ειδικές ανάγκες» αντί για 

«αποκλίνον άτομο» (Πολυχρονοπούλου, 2013:99). 

 

Την άνοιξη του 1994 «τη χρονιά της Σαλαμάνκα» ο υπουργός Παιδείας τότε 

Δημήτρης Φατούρος αποφάσισε τον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας νομοθεσίας για 

την ειδική αγωγή, η οποία στηριζόταν σε άρθρα και προεδρικά διατάγματα του 1982 

και του 1985. Οι περισσότεροι γονείς παιδιών με αναπηρία αντέδρασαν θετικά στις 

προτάσεις του Νομοσχεδίου. Εν τούτοις, υπήρξαν εκπαιδευτικοί, ειδικοί επιστήμονες 

αλλά και γονείς τυπικών αναπτυσσόμενων παιδιών που εκδήλωσαν την αντίθεση 

τους. Έτσι το Νομοσχέδιο Φατούρου- Παπανδρέου ψηφίστηκε τελικά το Μάρτιο του 

2000 επί υπουργού παιδείας Γεράσιμου Αρσένη με τροποποιήσεις, διατηρώντας τις 

σημαντικότερες καινοτόμες προτάσεις του, ως νόμο 2817/2000 «Εκπαίδευση των 

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». Κυριότερος στόχος 
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ήταν η αναβάθμιση της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Επίσης σημαντικοί 

στόχοι/προτάσεις που τέθηκαν ήταν οι εξής:  

 Υιοθετείται ο όρος «άτομα με εκπαιδευτικές ανάγκες» αντί του όρου 

«άτομα με ειδικές ανάγκες». 

 Προωθείται η παράλληλη στήριξη στην γενική αίθουσα του σχολείου 

και τα τμήματα ένταξης. 

 Λειτουργία νέων τύπων σχολικών μονάδων όπως είναι τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 

και τα Τ.Ε.Ε.  

 Αναγνωρίζεται η ελληνική νοηματική ως γλώσσα των κωφών και 

βαρήκοων μαθητών. 

 Ιδρύεται τμήμα ειδικής αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

 Παρατείνεται η φοίτηση των μαθητών με ειδικές ανάγκες στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 22ο έτος της ηλικίας τους. 

 Ιδρύονται σε έδρες νομών και νομαρχιών τα ΚΔΑΥ (μετονομάστηκαν 

σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης – 

ΚΕΔΔΥ- το 2008) (Πολυχρονοπούλου,2013:106). 

 

Στη συνέχεια, την περίοδο 2004-2007, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προωθεί τη 

διαθεματικότητα με τη συγγραφή και έκδοση νέων βιβλίων καθώς και με 

υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως το βιβλίο του εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικά 

λογισμικά, χάρτες κτλ. Στο εκπαιδευτικό λογισμικό συμπεριλαμβάνεται και 

κατάλληλο λογισμικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας των ατόμων με αναπηρία. 

Ωστόσο, η ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και η προώθηση 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία επιχειρείται την περίοδο, 

2007–2013, μέσα από το πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του 

ΥΠΕΠΘ (Βλάχος, 2008). Εν τω μεταξύ, το 2006, υπογράφεται από τα Ηνωμένα Έθνη 

η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Κίτσου 

ΠΕ03,2015:6).  

Η ελληνική πολιτεία, το 2008, ψήφισε το Νόμο 3699/2008. Ο σκοπός ήταν να 

διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες, με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο την πλήρη ένταξή τους. Με το νόμο αυτό, η ειδική 

αγωγή: 
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 Ανήκει πλέον στο ΥΠΕΠΘ και περιλαμβάνει κέντρα διάγνωσης και 

υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία (ΚΕΔΔΥ) -στη θέση των 

παλιών (ΚΔΑΥ)-, σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) και 

προγράμματα συνεκπαίδευσης (ΦΕΚ Α’ 199/2.10.2008).  

 Στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης, οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές 

δυσκολίες φοιτούν σε τάξη γενικού σχολείου και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, δέχονται παράλληλη στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό ή 

παρακολουθούν τμήματα ένταξης.  

 Για κάθε μαθητή με ειδικές ανάγκες σχεδιάζεται εξατομικευμένο 

πρόγραμμα από διεπιστημονική ομάδα του αρμοδίου (ΚΕΔΔΥ). 

 Στους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν: Νοητική αναπηρία, 

αισθητηριακές αναπηρίες ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη 

ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας και λόγου, ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς 

υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα 

αυτισμού), πολλαπλές αναπηρίες (ΦΕΚ 199,2008, σελ.3500). 

   

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο Νόμος 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24/30.1.2013) και το 

άρθρο 39, σύμφωνα με το οποίο τα ειδικά σχολεία μετατρέπονται σε Κέντρα 

Υποστήριξης ενός συνόλου σχολικών μονάδων, που ονομάζεται Σχολικό Δίκτυο 

Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ). Ο παραπάνω νόμος τροποποιήθηκε, κατόπιν, 

με το Νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ Α’193/17.9.2013) και το άρθρο 28, για θέματα ειδικής 

αγωγής, με ρυθμίσεις που αφορούν τις δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και τις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ που έχουν, πλέον, 

την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και 

φοίτηση των ατόμων με αναπηρία στην κατάλληλη σχολική μονάδα ειδικής αγωγής 

(Κίτσου ΠΕ03, 2015:7).  
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2.4 Κατηγοριοποίηση των ειδικών αναγκών   

Σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα ταξινόμησης των ειδικών 

αναγκών. Ορισμένα βασίζονται στην αιτιολογία του προβλήματος, άλλα στην 

συμπτωματολογία και άλλα στα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά των ατόμων. Η 

κατηγοριοποίηση των μαθησιακών αναγκών υποστηρίζεται από τους 

περισσότερους εκπαιδευτικούς. Η ειδική αγωγή στις περισσότερες χώρες 

οργανώθηκε με βάση τις διάφορες κατηγορίες αναπηρίας. Στην Ελλάδα, 

ιδρύθηκαν και λειτούργησαν ειδικά δημοτικά σχολεία για παιδιά με νοητική 

υστέρηση, ειδικά γυμνάσια για μαθητές με κινητική αναπηρία, προσχολικές 

μονάδες για τυφλά παιδιά κλπ. Επιπλέον, σε πολλές χώρες η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών εξακολουθεί να γίνεται με βάση την κατηγορία αναπηρίας με την 

οποία θα ασχοληθούν (Πολυχρονοπούλου,2013:70). 

Η κατηγοριοποίηση που δίνει έμφαση στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

ανάγκες των παιδιών και εφήβων είναι αυτή που υποστηρίζεται από πολλούς 

επιστήμονες της ειδικής αγωγής. Το γνωστότερο από τα συστήματα 

κατηγοριοποίησης της αναπηρίας ή των ειδικών αναγκών εξακολουθεί να είναι το 

παρακάτω (Kirk, Gallagher, Coleman & Anastasiow 2011:5):  

 Νοητικές διαφορές: Τα παιδιά με νοητικές διαφορές μπορεί να είναι 

(α) παιδιά με υψηλές νοητικές ικανότητες (χαρισματικά) και (β) 

παιδιά που μαθαίνουν με βραδύτερους ρυθμούς (παιδιά με νοητικές 

και αναπτυξιακές αναπηρίες). 

 Διαφορές στην επικοινωνία: Αναφέρεται στα παιδιά με προβλήματα 

γλώσσας και ομιλίας και στα παιδιά με αυτισμό των οποίων η 

επικοινωνία παρουσιάζει διαταραχές ή και καθυστέρηση. 

 Μαθησιακές δυσκολίες: Περιλαμβάνονται παιδιά που εμφανίζουν 

προβλήματα μάθησης σε τομείς όπως η δυσλεξία, δυσαριθμησία, 

δυσαναγνωσία κ.ά. 

 Αισθητηριακές διαφορές: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα παιδιά 

που έχουν σοβαρό πρόβλημα όρασης ή ακοής.  

 Συμπεριφορικές διαφορές: Αναφέρεται στα παιδιά που έχουν 

συναισθηματικές ή κοινωνικές διαταραχές. 
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 Σωματικές διαφορές: Περιλαμβάνονται παιδιά με αναπηρίες (μη 

αισθητηριακές) που εμποδίζουν σοβαρά την κινητικότητά τους, την 

υγεία τους και την φυσική τους ζωτικότητα. 

 Πολλαπλές και σοβαρές αναπηρίες:  Συμπεριλαμβάνονται παιδιά με 

συνδυασμό αναπηριών όπως είναι τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση 

και νοητική υστέρηση, τα τυφλό κωφά παιδιά, κ.ά. 

Η χρησιμοποίηση του παραπάνω συστήματος ταξινόμησης των ειδικών 

αναγκών προσδιορίζει σε πολύ γενικές γραμμές τα κοινά χαρακτηριστικά και τις 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των παιδιών. Οι Artiles, Kozleski & Waitoller 

(2011) αναφέρουν ότι οι χαρακτηρισμοί κατηγοριοποίησης των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες δίνουν έμφαση στην προβληματική συμπεριφορά όχι στο ίδιο το παιδί. Το 

πρόβλημα όμως για τους ερευνητές είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται 

αυτοί οι χαρακτηρισμοί στο σχολείο.  Στην συνέχεια οι παραπάνω ερευνητές 

υποστηρίζουν επίσης ότι οι χαρακτηρισμοί και οι ετικέτες βοηθούν να απομακρυνθεί  

το παιδί από το γενικό σχολείο να παραπεμφθεί σε ειδικό εκπαιδευτικό πλαίσιο 

παρέχοντας μια έτοιμη εξήγηση ότι ο μαθητής δεν είναι εκπαιδεύσιμος, δεν είναι 

ικανός και νοήμων.  

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα διαχωρίζει τους μαθητές σε δύο ομάδες. Σε 

αυτούς που παρουσιάζουν προβλήματα μάθησης ή και συμπεριφοράς και σε εκείνους 

που δεν εμφανίζουν μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Ένας μαθητής όμως μπορεί να 

εμφανίσει προβλήματα μία ή περισσότερες φορές, για μικρά ή μεγαλύτερα 

διαστήματα κατά την διάρκεια της σχολικής τους ζωής εξαιτίας διάφορων 

παραγόντων, που ο ίδιος αδυνατεί να ελέγξει ή ακόμα και να κατανοήσει (π.χ. 

διαζύγιο, αρρώστια κ.ά.). Έτσι ο διαχωρισμός των παιδιών σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες έτσι όπως τις ορίζει η εκπαιδευτική νομοθεσία της κάθε χώρας, αφήνει 

εκτός ειδικής υποστήριξης του μαθητές εκείνους που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 

των ειδικών αναγκών αλλά χρειάζονται άμεσα την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής 

(Πολυχρονοπούλου,2013:72). 
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2.5 Διαγνωστική εκτίμηση και αξιολόγηση των ειδικών αναγκών 

Στις τάξεις της γενικής εκπαίδευσης φοιτούν μαθητές με ποικίλες μαθησιακές 

ανάγκες. Παράγοντες όμως όπως η γλώσσα, η συμπεριφορά, η κουλτούρα, το 

φτωχό σε ερέθισμα περιβάλλον, οι γνωστικές ικανότητες κ.ά., παρεμβαίνουν στη 

διαδικασία μάθησης δημιουργώντας συχνά προβλήματα στο παιδί αλλά και στο 

περιβάλλον του. Κάθε παιδί υψηλής επικινδυνότητας χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή και ίσως σε κάποια περίοδο της σχολικής του ζωής να χρειαστεί ειδική 

αγωγή. Το είδος της ειδικής βοήθειας, καθώς και η χρονική περίοδος κατά την 

οποία θα παρασχεθεί η ειδική υποστήριξη στο παιδί, εξαρτάται από τα 

αποτελέσματα της διαγνωστικής αξιολόγησης της κατάστασής του. Έτσι όταν 

μιλάμε για διάγνωση στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης εννοούμε τη διαγνωστική 

έρευνα που περιλαμβάνει μια πλήρη διαδικασία αξιολόγησης που ξεκινάει με τον 

εντοπισμό και την αρχική αναγνώριση του προβλήματος και φθάνει στην 

εκτίμηση των ειδικών αναγκών με στόχο τον καταρτισμό του κατάλληλου 

εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού προγράμματος (Πολυχρονοπούλου,2013:140). 

Τα βασικά στάδια της διαγνωστικής έρευνας είναι τα εξής: Πρώτο στάδιο 

«Εντοπισμός». Η διαγνωστική έρευνα των ειδικών αναγκών ξεκινάει με τον 

εντοπισμό παιδιών υψηλής επικινδυνότητας. Ο εντοπισμός δηλαδή των παιδιών 

που έχουν ή που μπορεί να παρουσιάσουν αργότερα πρόβλημα, αποτελεί το 

πρώτο στάδιο της διαγνωστικής έρευνας. Δεύτερο στάδιο «Αναγνώριση». Το 

δεύτερο βασικό στάδιο της διαγνωστικής έρευνας είναι η αναγνώριση. Με την 

αναγνώριση εξετάζεται ένας συγκεκριμένος πληθυσμός παιδιών υψηλής 

επικινδυνότητας για να καθοριστεί αν πράγματι έχουν ανάγκη παροχής ειδικών 

εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων.  

Η αναγνώριση μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση και το 

πρόβλημα αλλά έχει το περιοριστικό χαρακτηριστικό ότι υποδεικνύει απλώς την 

πιθανή παρουσία ενός προβλήματος. Διαγνωστικά μέσα που χρησιμοποιούνται 

συνήθως είναι τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από το παιδί, τους γονείς 

ή άλλους ενήλικες και ομαδικά ή ατομικά τεστ που επισημαίνουν το πρόβλημα 

του παιδιού δίχως να το καθορίζουν με ακρίβεια ή να το αναλύουν σε βάθος. Η 

αναγνώριση δίνει μεγάλη έμφαση στην εξέταση παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

αφού βασική της αρχή είναι η έγκαιρη διάγνωση. Όσο νωρίτερα διαγνωστεί και 
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αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η «θεραπεία» 

του. 

 Τρίτο στάδιο: Πολυεπιστημονική διάγνωση. Ένα σωστό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρία βασίζεται κυρίως στις πληροφορίες που θα πάρει 

στο τρίτο στάδιο της διαγνωστικής έρευνας με την ιατρική, την ψυχολογική και την 

παιδαγωγική αξιολόγηση. Οι όροι «διάγνωση», «διαγνωστική εκτίμηση», και 

«διαγνωστική αξιολόγηση» χρησιμοποιούνται κυρίως στο χώρο της ιατρικής και της 

ψυχολογίας. Σύμφωνα με τους Cohen, Manion, Morrison & Wyse (2010), παρ’ ότι οι 

εν λόγω όροι χρησιμοποιούνται κυρίως από τους ειδικούς, στην πράξη οι 

εκπαιδευτικοί ασχολούνται συνέχεια με την διάγνωση δυσκολιών και των αναγκών 

των μαθητών τους εντοπίζοντας και εκτιμώντας τις ατομικές τους διαφορές, τις 

ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και συναισθηματικά 

τους προβλήματα (σελ.399). 

 Ο βασικός στόχος της διαγνωστικής εκτίμησης και αξιολόγησης είναι ίδιος. 

Σύμφωνα με τους Bernard & Wade – Woolley (2005:22) η διαγνωστική εκτίμηση που 

γίνεται για παιδιά με αναπηρία ή ειδικές μαθησιακές στοχεύει στο να βοηθήσει στην 

εξακρίβωση και ορισμό των προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων για την παραπομπή 

του παιδιού σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στον καθορισμό της κατάλληλης 

παρέμβασης και στην επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και μέσων για την 

εφαρμογή της παρέμβασης. Στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, η διαγνωστική 

εκτίμηση/ αξιολόγηση είναι η διαδικασία συλλογής πληροφοριών για τη μάθηση ή 

και γνωστικές λειτουργίες του μαθητή με τη χρήση ποικίλων μεθόδων και τεχνικών. 

Οι κυριότεροι τρόποι συγκέντρωσης πληροφοριών για την διαγνωστική 

εκτίμηση/αξιολόγηση του παιδιού με ειδικές ανάγκες περιλαμβάνουν ορισμένες 

τεχνικές και μεθόδους όπως είναι: 

 Συγκρότηση του εξελικτικού ιστορικού του παιδιού. Περιλαμβάνει κυρίως 

πληροφορίες με τα προβλήματα υγείας που είχε ή έχει το παιδί (προγεννητικό, 

περιγεννητικό και μεταγεννητικό ιστορικό) και συγκεκριμένα προβλήματα σε 

τομείς ανάπτυξης, τα σχόλια των εκπαιδευτικών, την σχολική επίδοση και 

προσαρμογή, την οικογενειακή του κατάσταση κ.ά.  

 Ψυχομετρικές δοκιμασίες (τεστ). Οι δοκιμασίες αυτές δίνουν πληροφορίες 

που αφορούν κυρίως στις γνωστικές λειτουργίες του παιδιού (νοημοσύνη, 
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αντίληψη, λεξιλόγιο, γνώσεις κλπ), οπτικοκινητικό συντονισμό, 

κοινωνικοσυναισθηματική κατάσταση και προβλήματα συμπεριφοράς.  

 Συνέντευξη και ερωτηματολόγια. 

 Συστηματική παρατήρηση. Είναι η μέθοδος με την οποία παρακολουθείται 

συστηματικά η συμπεριφορά των παιδιών είτε ατομικά είτε ομαδικά, με 

σκοπό την συλλογή πληροφοριών ώστε να υπάρξει εντοπισμός, εξήγηση και 

κατανόηση των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα παιδιά στην μάθηση και 

στην συμπεριφορά. Ο έμπειρος εκπαιδευτικός είναι σε θέση να αναγνωρίσει 

και να αξιολογήσει πολλά από τα χαρακτηριστικά του μαθητή, παρατηρώντας 

τις κινήσεις και την συμπεριφορά του μέσα στον χώρο του σχολείου.  

 Κλίμακες αξιολόγησης της συμπεριφοράς. Βοηθούν τον εκπαιδευτικό να 

διαμορφώσει και να καταγράψει τις παρατηρήσεις, τις κρίσεις και τις 

εντυπώσεις του για τη συμπεριφορά του μαθητή, με τρόπο που να μπορούν να 

μετρηθούν. 

 Κατάλογοι/λίστες ελέγχου δεξιοτήτων. Απαντώνται συνήθως με ένα Ναι ή 

Όχι μια σειρά ερωτήσεων που εκφράζουν διάφορα είδη ικανοτήτων ή 

προβλημάτων συμπεριφοράς. 

 Ανεπίσημα/άτυπα τεστ που κατασκευάζει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Για την 

εντόπιση και εκτίμηση της προβληματικής συμπεριφοράς και ιδιαίτερα των 

μαθησιακών δυσκολιών μάθησης.  

 Ταινίες video (Πολυχρονοπούλου,2013:148). 

 

Για τα παιδιά που έχουν ήδη αξιολογηθεί από το ΚΕΔΔΥ ή για αυτά που έχουν 

φοιτήσει σε ειδικό σχολείο, ο εκπαιδευτικός έχει συνήθως τα στοιχεία του 

εξελικτικού ιστορικού τους. Σε αντίθετη περίπτωση, φροντίζει να συγκεντρώσει ο 

ίδιος, συζητώντας με τους γονείς ή και συμπληρώνοντας με τη βοήθεια τους κάποιο 

ερωτηματολόγιο. Το ΚΕΔΔΥ αποτελεί το βασικό διαγνωστικό, αξιολογικό και 

υποστηρικτικό φορέα του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, στις έδρες όλων τον νομών 

ιδρύονται Κέντρα Διάγνωσης – Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης τα οποία 

διερευνούν και διαπιστώνουν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών ηλικίας έως 

22 ετών. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα που 

απαρτίζεται από: α) έναν εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής β) έναν παιδοψυχίατρο ή 



51 
 

παιδίατρο ή νευρολόγο γ) έναν κοινωνικό λειτουργό δ) έναν ψυχολόγο ε) έναν 

λογοθεραπευτή, μπορεί να συμμετέχει και εργοθεραπευτής. Τα ΚΕΔΔΥ έχουν τις 

εξής βασικές αρμοδιότητες:  

1. Την ανίχνευση και διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των 

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

2. Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή 

ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης και δημιουργικής 

απασχόλησης, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και με το 

ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Ε.Π). 

3. Την εισήγηση για την κατάταξη, εγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη 

σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ειδικής αγωγής. 

4. Την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διοργάνωση 

προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς, υπό τη μορφή 

ενημερωτικών ημερίδων που οργανώνονται με ευθύνη του οικείου ΚΕΔΔΥ. 

5. Τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και τεχνικών 

οργάνων τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή 

διαδικασία που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι. 

6. Την εισήγηση για την αποκατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών 

με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης 

μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των 

σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις 

εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

7. Τη σύνταξη εξατομικευμένων εκθέσεων – προτάσεων για όλους τους μαθητές 

της αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, οι υπηρεσίες 

τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη συμμετοχή και την 

λειτουργικότητα του παιδιού με αναπηρία στην διαδικασία συνεκπαίδευσης 

με τους μαθητές του γενικού εκπαιδευτικού πλαισίου 

(Πολυχρονοπούλου,2013:196-198). 
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2.6  Πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική καθοδήγηση γονέων 

Σήμερα η πρώιμη παιδική παρέμβαση είναι ένας κλάδος που εξελίσσεται με 

γρήγορους ρυθμούς με την συνεργασία πολλών ειδικών και την βοήθεια ποικίλων 

πηγών από τον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πολιτικής, της 

οικονομίας, της παιδικής και της οικογενειακής ανάπτυξης. Η βιολογία, η 

νευροχημεία, η ψυχολογία και άλλες επιστήμες, παρουσιάζουν ερευνητικά 

αποτελέσματα υποστηρίζοντας ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής για όλα τα παιδιά είναι 

κρίσιμα και ιδιαίτερα για εκείνα που εμφανίζουν προβλήματα στη φυσική, 

πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη, στη συμπεριφορά ή στα μαθησιακά 

χαρακτηριστικά (Begley, 1996. Nash, 1997 etc.).  

Ο βαθμός επιτυχίας στην αντιμετώπιση του παιδιού εξαρτάται σε σημαντικό 

βαθμό από τη χρονική στιγμή που αρχίζει η παρέμβαση. Σύμφωνα με τον Hansemann 

(1985), αυτό που χρειάζεται το παιδί είναι η όσο το δυνατό νωρίτερη αναγνώριση των 

συμπτωμάτων μιας πιθανής μειονεξίας, έτσι ώστε με την παροχή θεραπευτικής και 

παιδαγωγικής βοήθειας στη βρεφική και νηπιακή ηλικία, πολλές από τις 

μεταγενέστερες δυσκολίες να μειωθούν ή να ελαχιστοποιηθούν αν δεν μπορούν να 

αποτραπούν πλήρως. Η ελληνική και διεθνής εμπειρία αποκαλύπτει ότι όσο 

μικρότερη είναι η ηλικία και το πρόβλημα του παιδιού τόσο λιγότερες 

αποτελεσματικές μεθόδους διαθέτουμε για την αναγνώριση και την έγκαιρη 

αντιμετώπιση του προβλήματος ( Kirk, Gallagher, Coleman & Anastasiow, 2010).  

Περιπτώσεις ειδικών αναγκών όπως οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή η ελαφρά 

νοητική υστέρηση δεν εντοπίζονται πάρα μόνο μετά την είσοδο του παιδιού στο 

σχολείο. Εν τούτοις, όπως υποστηρίζει η διεθνής έρευνα και εμπειρία, πολλές από τις 

περιπτώσεις αυτές αναγνωρίζονται στην προσχολική ηλικία από εκπαιδευμένους 

επιστήμονες ως περιπτώσεις παιδιών υψηλής επικινδυνότητας. Ο όρος 

επικινδυνότητα αναφέρεται σε βρέφη, νήπια ή παιδιά τα οποία δεν έχουν διάγνωση 

αναπηρίας αλλά αναμένεται να εμφανίσουν σοβαρά προβλήματα στο μέλλον. Για 

παράδειγμα παιδιά των οποίων η μητέρα υπήρξε ή είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών 

κατά την εγκυμοσύνη και παιδιά που επιβιώνουν από τις επιπλοκές της κύησης, από 

αρρώστιες και άλλες δυσκολίες χάρη στην ιατρική πρόοδο και τεχνολογία 

(Πολυχρονοπούλου,2013:205). 

Επίσης, στα παιδιά με υψηλή επικινδυνότητα ανήκουν μαθητές με χαμηλή 

σχολική επίδοση, με προβλήματα συμπεριφοράς, με χαμηλή αυτοεκτίμηση ή παιδιά 
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που έχουν σοβαρές δυσκολίες να κατανοήσουν ή να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα 

και συνεπώς να χρειαστούν ειδική αγωγή. Στο έργο αυτό μπορεί να συμβάλουν και οι 

γονείς συμπληρώνοντας για παράδειγμα το μέρος εκείνο του εξελικτικού ιστορικού 

που απευθύνεται στην οικογένεια δίνοντας πολύτιμες πληροφορίες στους ειδικούς. 

Εντοπίζονται έτσι παιδιά με υψηλού κινδύνου που έχουν βεβαρημένο: 

1. Οικογενειακό ιστορικό (π.χ. Κληρονομικότητα) 

2. Προγεννητικό ιστορικό (π.χ. Έγκυος πέρασε ερυθρά κλπ.) 

3. Μεταγεννητικό ιστορικό (π.χ. Προωρότητα, νεογνική λοίμωξη) 

4. Μεταγεννητικό ιστορικό (π.χ. Λοιμώδεις ασθένειες, τραύματα στο κεφάλι, 

κ.ά.) ( Πολυχρονοπούλου, 2013:206). 

Στην όλη ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού, στη βούληση, στο συναίσθημα, 

στη διανόηση και το χαρακτήρα του, η διεθνής έρευνα υποστηρίζει την τεράστια 

σπουδαιότητα της επίδρασης της οικογένειας. Η βοήθεια στο παιδί με αναπηρία ή 

ειδικές ανάγκες για το σχηματισμό υγιούς αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης πρέπει να 

δίνεται από την ίδια μέρα της γέννησης του με την μορφή της καθοδήγησης και της 

συμβουλευτικής των γονέων. Η συμμετοχή των γονέων ως ομάδας όσο το δυνατόν 

νωρίτερα στη ζωή του παιδιού θα επηρεάσει θετικά την ψυχοκοινωνική και 

συναισθηματική εξέλιξη και προσαρμογή παιδιού και οικογένειας. Η βοήθεια που 

μπορεί να δεχτούν οι γονείς ποικίλει από την απλή ενημέρωση και διευκρίνιση των 

προβλημάτων του παιδιού από τον ειδικό, μέχρι την ψυχοθεραπεία. Η συμβουλευτική 

γονέων περιλαμβάνει ουσιαστικά: α) παροχή πληροφοριών και β) βοήθεια και 

υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων μέσω της μελέτης των στάσεων και 

διαθέσεων της οικογένειας. 

Ας δούμε όμως τι είδους πληροφορίες χρειάζονται οι γονείς: Α) Σωστή και 

κατανοητή πληροφόρηση για το πρόβλημα του παιδιού τους. Η ετικετοποίηση μιας 

κατάστασης σπάνια περιγράφει το πρόβλημα και δυσχεραίνει την επικοινωνία του 

ειδικού με τους γονείς. Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως οι ειδικοί πρέπει να 

εκπαιδευτούν στη χρήση μιας γλώσσας με ακριβείς περιγραφικούς όρους που θα 

διευκολύνει την επικοινωνία του με τις οικογένειες ατόμων με ειδικές ανάγκες και 

δυνατότητες. Β) Σωστή πληροφόρηση για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα 

εκπαίδευσης, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία ή ειδικές 

ανάγκες. Πολλοί γονείς αγνοούν την ύπαρξη υπηρεσιών και προγραμμάτων που 

μπορούν να τους βοηθήσουν και να τους στηρίξουν π.χ. επαγγελματικό εργαστήρι. 
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Γ) Σωστή και κατανοητή πληροφόρηση για το τι πρέπει να περιμένουν από το 

παιδί τους. Οι ειδικοί δεν είναι πάντοτε σίγουροι για την πρόγνωση. Η απόκρυψη της 

αλήθειας ή η δημιουργία ψευδαισθήσεων στους γονείς για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα αποβαίνει συχνά καταστρεπτική για τους ίδιους και για το παιδί τους. 

Ερωτήσεις όπως «Υπάρχει άραγε μια θεραπεία; Θα μπορέσει να εκπαιδευτεί σε 

κάποιο επάγγελμα; Μπορεί να κάνει οικογένεια;» βασανίζουν το μυαλό των γονέων 

που επαναλαμβάνονται για μεγάλα διαστήματα.  Δ) Σωστή πληροφόρηση και βοήθεια 

για να μπορέσουν οι γονείς να δουν και να εκτιμήσουν τις δυνατότητες του παιδιού 

της. Η ιατρική, ψυχολογική και εκπαιδευτική διάγνωση και εκτίμηση εστιάζεται 

συχνά στις ανεπάρκειες παιδιών με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες καταλήγοντας στο «τι 

δεν μπορεί να κάνει». Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ενημερώνονται οι γονείς για 

τις ικανότητες του παιδιού τους, όσο μικρές και αν είναι αυτές, και να πείθονται για 

την αξία και την σπουδαιότητά τους στην όλη μαθησιακή και ψυχοκινητική του 

εξέλιξη.  

Ε) Βοήθεια και υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων μέσω της μελέτης των 

στάσεων, των διαθέσεων και των συναισθημάτων της οικογένειας. Ο παραπάνω 

τύπος συμβουλευτικής απαιτεί περισσότερο χρόνο, περισσότερες δεξιότητες και 

μεγαλύτερη εκπαίδευση σε θέματα συμβουλευτικής. Σύμβουλος και γονείς 

προσπαθούν μαζί να απομονώσουν τα συναισθήματα που αναφέρονται στα 

προβλήματα, να τα αναγνωρίσουν και να τα φέρουν στην επιφάνεια για να τα 

εξετάσουν και να τα μελετήσουν. “Η διαφορά μεταξύ δύο συμβούλων μπορεί για μία 

οικογένεια να είναι τόσο μεγάλη, όσο η διαφορά μεταξύ αισιοδοξίας και απελπισίας, 

με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο να σημαίνει ελπίδα και ο άλλος καταστροφή” 

(Leo Buscaglia,1993). Οι γονείς παιδιών με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες 

αντιμετωπίζουν προβλήματα που διαφέρουν σημαντικά από οικογένεια σε 

οικογένεια. Η διαφορά έγκειται κυρίως σε παράγοντες που σχετίζονται με: 

 Το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων,  

 Τον τόπο διαμονής, 

 Την ηλικία τους και τις εμπειρία τους,  

 Τον αριθμό και την ηλικία των υπόλοιπων παιδιών,  

 Την ύπαρξη δεύτερου παιδιού με αναπηρία στην οικογένεια, 

 Το φύλο, το είδος και το βαθμό του προβλήματος του παιδιού, 

 Την σειρά γέννησης του παιδιού,  
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 Την αιτία του προβλήματος και 

 Τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους (Πολυχρονοπούλου,2013:230-231). 

Κατά τον Leo Buscaglia (1975) είναι αδύνατον να βρεις ένα ‘καλό’ βιβλίο σε 

θέματα συμβουλευτικής που να εξηγεί ποια είναι η καλύτερη μέθοδος στην 

περίπτωση της πρώτης συνέντευξης ή η καλύτερη συνταγή για την αποδοχή και 

κατανόηση των συναισθημάτων. Πρωταρχικός λοιπόν στόχος της συμβουλευτικής 

είναι η αποδοχή του παιδιού με όλες τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειες του. Αυτή η 

αποδοχή, αρχίζει ουσιαστικά στο σπίτι, όπου το παιδί δοκιμάζει τις ικανότητές του, 

μετράει τις δυνάμεις του και θέτει τους περιορισμούς του, μέσα από εμπειρίες που 

συχνά προκαλούν απογοήτευση και πόνο. Η οικογένεια πρέπει να καθοδηγήσει 

σωστά ώστε να μπορέσει να ενθαρρύνει και βοηθήσει το παιδί να δεχτεί τους 

περιορισμούς του, δίχως να το υποβιβάσει όμως ως άτομο. 

Ο σύμβουλος λοιπόν πρέπει να βοηθήσει την οικογένεια να δει το παιδί πρώτα 

ως παιδί και έπειτα ως παιδί με αναπηρία, έχοντας δεχθεί ο γονιός τα εξής: Τα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες έχουν τα ίδια δικαιώματα για αυτοπραγμάτωση. 

Έχουν τις ίδιες ανάγκες που έχουμε όλοι μας για μαθησιακές ευκαιρίες και για αγάπη. 

Έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους να αγωνιστούν για τα όνειρά τους. Το άτομο με 

αναπηρία χρειάζεται όπως όλοι μας, να μάθει, ερχόμενο σε επαφή με τους 

συνανθρώπους του. Τα άτομα με αναπηρία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το είδος 

του προβλήματος τους έχουν απεριόριστες δυνατότητες και έχουν το δικαίωμα να 

βρουν το δικό τους τρόπο να λύνουν τα προβλήματά τους 

(Πολυχρονοπούλου,2013:234). 
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2.7  Εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα για παιδιά πρώτο-

σχολικής ηλικίας  

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας με ειδικές ανάγκες είναι δυνατόν να δεχτούν 

ειδική υποστηρικτική βοήθεια μέσω ορισμένων προγραμμάτων, τα βασικότερα 

από τα οποία είναι τα εξής: Μέσα στη γενική τάξη, Σε ειδικά τμήματα μέσα στα 

γενικά σχολεία, Σε ξεχωριστές ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες, Σε μη εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. Στην περίπτωση που ο μαθητής με αναπηρία εκπαιδεύεται μέσα στην 

κοινή τάξη, ο δάσκαλος είναι κύριος υπεύθυνος για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

όλων των μαθητών της τάξης, σύμφωνα με τους κανονισμούς του σχολείου και 

του υπουργείου. Το ‘πρόγραμμα’ αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με τις εξής μορφές: 

 Δίχως την παροχή βοήθειας από ειδικό εκπαιδευτικό. Η ειδική βοήθεια 

παρέχεται μόνο από τον εκπαιδευτικό της συνηθισμένης τάξης. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει επιτυχία στο πρόγραμμα 

είναι αρχικά η τοποθέτηση μικρού αριθμού παιδιών με αναπηρία ή 

ειδικές ανάγκες μέσα στη γενική τάξη και η εκπαίδευση ή επιμόρφωση 

του εκπαιδευτικού σε θέματα ειδικής αγωγής. 

 Με συνδιδασκαλία. Ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής συνεργάζεται 

με τον εκπαιδευτικό της τάξης για ορισμένες ώρες την εβδομάδα. Ο 

ειδικός παιδαγωγός επικεντρώνεται κυρίως το έργο του στους μαθητές 

με αναπηρία. Επίσης βοηθάει και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης ώστε 

να αποφεύγεται ο στιγματισμός του μαθητή. Ορισμένες μορφές 

συνδιδασκαλίας είναι οι παρακάτω: Παράλληλη στήριξη, Σταθμοί 

διδασκαλίας, Εναλλακτική διδασκαλία, Συμπληρωματική διδασκαλία, 

Ομαδική διδασκαλία, Ευέλικτη ομαδοποίηση.  

 Με παράλληλη στήριξη. Εφαρμόζεται με δύο εκπαιδευτικούς μέσα 

στην τάξη, με τη διαφορά ότι ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής 

αφιερώνει το μεγαλύτερο χρόνο με το μαθητή που έχει αναπηρία ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

θεσμοθετήθηκε με το νόμο 2817 του 2000. Και με τον νόμο 3699 του 

2008 άρχισε να εφαρμόζεται με εντατικό ρυθμό, ενώ επεκτάθηκε στις 

σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Με την παροχή υποστηρικτικής βοήθειας από περιοδεύοντα 

εκπαιδευτικό ή άλλο ειδικό. Ο εκπαιδευτικός έχει όλη την ευθύνη της 
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γενικής τάξης, αλλά υποστηρίζεται από τον περιοδεύοντα ειδικό, ο 

οποίος βοηθάει το παιδί σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε ατομικά 

είτε σε μικρές ομάδες μέσα στην τάξη. Ο περιοδεύων βοηθάει επίσης 

τον δάσκαλο να κατανοήσει το πρόβλημα του παιδιού.  

 Με τη βοήθεια ειδικής υποστηρικτικής ομάδας. Η ειδική υποστηρικτική 

ομάδα περιλαμβάνει συνήθως ένα σχολικό ψυχολόγο και δύο 

σχολικούς συμβούλους, ένα της ειδικής αγωγής και ένα της γενικής 

εκπαίδευσης. Η ομάδα είναι υπεύθυνη για τη συμβουλευτική 

υποστήριξη και βοήθεια παιδιών και εκπαιδευτικών ενός 

συγκεκριμένου αριθμού σχολείων. Συγκεκριμένα, η ομάδα βοηθάει 

τον εκπαιδευτικό: Να κατανοήσει την φύση του προβλήματος, Να 

δεχθεί το παιδί με το πρόβλημά του και να ακολουθήσει τις πρακτικές 

υποδείξεις, οδηγίες και προτάσεις της ομάδας για εναλλακτικές λύσεις 

εκπαίδευσης (Πολυχρονοπούλου,2013:265-270).   

Σε ειδικά τμήματα που λειτουργούν μέσα σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Τα 

προγράμματα αυτά υλοποιούνται συνήθως με τις εξής μορφές: α) με υποστήριξη του 

παιδιού σε τμήμα ένταξης και β) με την ένταξη του παιδιού στη συνηθισμένη τάξη 

για λίγες ώρες την εβδομάδα. Σχετικά με το πρώτο (α) τέτοιου είδους ειδικά τμήματα 

λειτουργούν στην Ελλάδα από το 1983 έως το 2000 με την ονομασία «ειδικές 

τάξεις». Το 2000 με το νόμο 2817 η Ειδική Τάξη μετονομάστηκε σε Τμήμα Ένταξης 

υποστηρίζοντας ότι ο όρος «ειδική τάξη» στιγματίζει τον μαθητή που παρακολουθεί 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, το παιδί απομακρύνεται προσωρινά από 

την τάξη του για να δεχθεί βοήθεια σε μια ξεχωριστή βοήθεια πέντε ή λιγότερες ώρες 

την εβδομάδα, από τον ειδικό παιδαγωγό. Παρέχεται ειδική βοήθεια για μερικούς 

μήνες ενώ σε άλλους και για πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Το τμήμα 

συνήθως αποτελείται από ένα έως πέντε παιδιά. Κύριος στόχος του προγράμματος 

είναι η πλήρης και όσο το δυνατό συντομότερη ένταξη του παιδιού μέσα στη 

συνηθισμένη τάξη. Το «μοντέλο» του τμήματος ένταξης εφαρμόζεται σήμερα σε 

πολλές χώρες για παιδιά με κάθε είδους αναπηρία ή ειδικές ανάγκες. 

Όσον αφορά το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (β) μπορεί να υλοποιηθεί με 

διάφορες μορφές όπως οι εξής: Σε ειδικά τμήματα που λειτουργούν μέσα στο κοινό 

σχολείο και σε ειδικά σχολεία που συστεγάζονται με το κοινό. Στις περιπτώσεις 

αυτές, τα παιδιά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βρίσκονται μέσα στο ειδικό 
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τμήμα. Όποτε είναι δυνατό βρίσκονται μαζί με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά σε 

μαθήματα όπως η αισθητική και φυσική αγωγή, η μουσική ή σε όποιο άλλο μάθημα 

κρίνει κατάλληλο ο εκπαιδευτικός. Επίσης έρχονται σε επαφή με τα παιδία του 

γενικού σχολείου την ώρα του διαλείμματος, της εκδρομής, της σχολικής γιορτής και 

άλλων σχολικών δραστηριοτήτων. Η συστέγαση ειδικού και γενικού σχολείου 

επιτρέπει την συνεργασία παιδιών με και χωρίς αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες μέσα στις τάξεις του ειδικού. Εντάσσονται δηλαδή δύο, τρία παιδιά του 

γενικού σχολείου μέσα στο ειδικό σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, μία ή περισσότερες 

ώρες την εβδομάδα (Πολυχρονοπούλου,2013:273-275).  
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3ο Κεφάλαιο: Η χρήση του Μοντεσσοριανού υλικού σε 

άτομα με αναπηρίες  

 

3.1 Η ιδιαίτερη σχέση της Μ. Μοντεσσόρι με την Ειδική αγωγή  

Η Μοντεσσόρι, Ιταλίδα ψυχίατρος και παιδαγωγός, ανήκει στους θεμελιωτές 

της ειδικής παιδαγωγικής. Ήταν οπαδός των συστημάτων αγωγής παιδιών με ειδικές 

ανάγκες του Ε. Seguin και του J. Itard, από τις ιδέες των οποίων επηρεάστηκε 

σημαντικά. Επίσης επιδράσεις δέχτηκε από το έργο του Fr. Frobel (1782-1852) και 

από τα ειδικά παιδαγωγικά συστήματα ορισμένων σχολών, όπως εκείνη που ίδρυσε 

στο Bicetre ο Seguin, κέντρα, όπου εφαρμοζόταν κυρίως η αγωγή των αισθήσεων. Το 

παιδαγωγικό σύστημα της Μοντεσσόρι βασίστηκε κυρίως στην πλούσια εμπειρία της 

που αποκόμισε από την αναπαιδαγώγηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, με την 

οποία άρχισε την εκπαιδευτική της σταδιοδρομία. Τις βασικές αρχές και μεθόδους 

στον τομέα αυτό διδάχθηκε κυρίως στην προαναφερθείσα σχολή του Seguin. Στο 

ίδρυμα αυτό βασική επιδίωξη ήταν μέσω της αγωγής των αισθήσεων η διανοητική 

αφύπνιση των παιδιών που παρουσίαζαν αποκλίσεις στην νοημοσύνη τους 

(Κρουσταλάκης,1993:51). 

Εφάρμοσε αρχικά τη μέθοδο της αγωγής των αισθήσεων στα παιδιά με 

αναπηρία αλλά μετά γενίκευσε την εφαρμογή της στα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά 

της προσχολικής ηλικίας. Η παιδαγωγική αυτή καινοτομία της Μοντεσσόρι αποτελεί 

τη σημαντικότερη συμβολή της στις επιστήμες της αγωγής. Έτσι κατέληξε στο 

συμπέρασμα, ότι το πρόβλημα της βελτίωσης της νοητικής αναπηρίας έπρεπε να γίνει 

αντικείμενο της παιδαγωγικής μάλλον παρά της ιατρικής, όπως πίστευαν πολλοί την 

εποχή εκείνη. Η Μ. Μοντεσσόρι αρχικά διορίστηκε βοηθός στην ψυχιατρική κλινική 

του πανεπιστημίου της Ρώμης. Κατά την άσκηση του επιστημονικού της αυτού έργου 

είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει τις περιπτώσεις των παιδιών με αναπηρία ή ειδικές 

ανάγκες που την εποχή εκείνη εντασσόταν στην ίδια ομάδα θεραπείας με τα 

ψυχοπαθή άτομα. Τα παιδιά αυτά κατοικούσαν σε κελιά χωρίς έπιπλα, παιχνίδια ή 

άλλη διακόσμηση, δηλαδή σαν κατάδικοι. Η Μοντεσσόρι επεσήμανε το γεγονός αυτό 

της απουσίας των απαραίτητων εκείνων αντικειμένων, τα οποία θα έδιναν στα παιδιά 

με αναπηρία τη δυνατότητα για άσκηση των χεριών τους, αλλά και για μια παραπέρα 

βελτίωση της διανοητικής του κατάστασης. Ήταν βέβαια πια ότι η διανοητική 
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υστέρηση πολλών από τα άτομα αυτά ήταν ουσιαστικά παιδαγωγικό πρόβλημα, το 

οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κατά περίπτωση με κάποια ειδική μεταχείριση 

(Κρουσταλάκης,1993:51).   

Σε ένα παιδαγωγικό συνέδριο η Μοντεσσόρι στο Τορίνο εξέθεσε τις απόψεις 

της αυτές σε μια εισήγηση με τίτλο «Ηθική Εκπαίδευση». Στην ομιλία αυτή τόνισε 

κυρίως την ιδέα της ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία έχουν το δικαίωμα 

της κανονικής συμμετοχής, όπως και τα υπόλοιπα άτομα, στα αγαθά της παιδείας, 

δηλαδή στην εκπαίδευση. Μετά την επιστημονική αυτή εισήγηση, της ανατέθηκε από 

το Υπουργείο Παιδείας της χώρας της η ίδρυση και η διεύθυνση του πρώτου ειδικού 

σχολείου για παιδιά με αναπηρία. Τη διεύθυνση αυτού του ιδρύματος ανέλαβε η 

Μοντεσσόρι για δύο έτη (1899-1901). Παράλληλα λειτούργησε και ειδικό σεμινάριο 

για τη μόρφωση και πρακτική εξάσκηση ειδικών παιδαγωγών. Οι προσπάθειες της 

Μοντεσσόρι είχαν επιτυχία διότι παιδιά με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, προερχόμενα 

πολλές φορές από ψυχιατρεία, έμαθαν να διαβάζουν και να γράφουν. Η πρόοδος τους 

ήταν μεγάλη, ώστε τα παιδιά αυτά κατόρθωσαν να συναγωνιστούν με επιτυχία σε 

δημόσιες εξετάσεις με τους κανονικούς μαθητές. 

 

3.2 Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Μοντεσσόρι για τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες  και η σχέση των γονιών  

Υπάρχουν πολλά πράγματα σχετικά με την φιλοσοφία και τα υλικά που 

καθιστούν την μέθοδος της Μοντεσσόρι μια εξαιρετική επιλογή για παιδιά με ειδικές 

ανάγκες ή αναπηρία. Ωστόσο κάθε σχολείο είναι διαφορετικό και λειτουργεί με 

ποικίλες παραλλαγές. Ορισμένα πλεονεκτήματα είναι τα εξής: 

 Τα υλικά και το περιβάλλον. Η Μοντεσσοριανή τάξη/αίθουσα είναι 

γεμάτη με όμορφα υλικά που ασχολούνται με όλες τις αισθήσεις. Τα 

υλικά είναι πρακτικά, δελεαστικά με έντονα χρώματα και 

«θεραπευτικά». Επίσης περιλαμβάνουν την αυτοδιόρθωση σε 

περίπτωση λάθους. Στις περισσότερες περιπτώσεις διδάσκουν μόνο 

μία δεξιότητα τη φορά. Προσφέρουν την ευκαιρία στα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους για να 

εξερευνήσουν και να μάθουν.  

 Τάξεις με ποικίλες ηλικίες. Σύμφωνα με την Μοντεσσόρι τα παιδιά 

μπαίνουν σε αίθουσες πολλαπλών ηλικιών, ώστε να μπορούν να 
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μάθουν από τα μεγαλύτερα παιδιά και να βοηθήσουν τα μικρότερα 

παιδιά στην τάξη.  

 Following the child/ Μετά το παιδί. Σύμφωνα με την Μοντεσσόρι τα 

παιδιά ενθαρρύνονται να εργάζονται με το δικό τους ρυθμό, χωρίς το 

βάρος του ανταγωνισμού, των βαθμολογιών, των δοκιμών και των 

βαθμών. Ενθαρρύνονται επίσης να ακολουθήσουν τις δικές τους 

‘ανάγκες’ όταν πρόκειται για ανάγνωση, γραφή και έρευνα. Αυτή η 

ελευθερία επιτρέπει στο παιδί με ειδικές ανάγκες να ανθίσει. 

 Consistency/ Σταθερότητα. Η τάξη με διαφορετικές ηλικίες σημαίνει 

ότι ένα παιδί είναι με έναν δάσκαλο για τριετή κύκλο, επιτρέποντας 

στον δάσκαλο να οικοδομήσει μια ισχυρή θέση με τους γονείς και το 

παιδί. Επίσης, το παιδί δεν έχει το άγχος να αρχίζει πάντα σε μια νέα 

τάξη στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.  

 Η Μοντεσσοριανή φιλοσοφία. Δίνεται έμφαση στην ειρήνη, τη 

συνεργασία και το σεβασμό, καθιστώντας πιθανό ότι ένα παιδί με 

ειδικές ανάγκες θα είναι αποδεχτό και δεν ‘θα εξοστρακιστεί’. Αντ’ 

αυτού τα άλλα παιδιά προσπαθούν συνήθως να αποδεχθούν, να γίνουν 

φίλοι και να ενθαρρύνουν ένα παιδί με ειδικές ανάγκες/αναπηρία.  

 

Η Μοντεσσοριανή μέθοδος μπορεί να είναι μια επιλογή για το παιδί με ειδικές 

ανάγκες αλλά απαιτεί πολλή δουλειά εξίσου και από τον γονέα και από τον δάσκαλο 

ώστε να έχει επιτυχία. Ορισμένοι τρόποι ώστε να λειτουργήσει με επιτυχία είναι οι 

εξής:  

 Η επικοινωνία είναι βασική. Ο γονιός και ο δάσκαλος πρέπει να 

δημιουργήσουν μια ανοιχτή σχέση με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές. 

Μπορεί να θέλουν να συναντηθούν συχνότερα από τις συνηθισμένες 

συνεδρίες που γίνονται δύο φορές το χρόνο. Οι γονείς έχουν το 

δικαίωμα αν θέλουν να παρατηρήσουν την αίθουσα, να δουν τι κάνει 

το παιδί τους και να μιλήσουν στον δάσκαλο για το πώς να βοηθήσουν 

το παιδί τους να επιτύχει.  

 Το σύστημα Μοντεσσόρι στο σπίτι. Στο σπίτι θα πρέπει να υπάρχουν 

Μοντεσσοριανά υλικά και να τροποποιηθεί ώστε να γίνει πιο 

«Μοντεσσοριανό». Χαμηλά ράφια για τα βιβλία, τα παζλ και τα υλικά 
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έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα στα παιδιά. Κατάλληλοι 

διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι εκτός σπιτιού (αν υπάρχουν) και μία 

μικρή ή καθόλου τηλεόραση. Όπως ακριβώς και στην τάξη το παιδί θα 

πρέπει να αναλαμβάνει την δουλειά που μπορεί να πετύχει και ο 

γονιός δεν πρέπει ποτέ να κάνει κάτι για το παιδί που μπορεί να κάνει 

το ίδιο.  

 Η εξωτερική βοήθεια για το παιδί. Εκτός από το Μοντεσσοριανό 

σχολείο ο γονέας θα πρέπει να ακολουθήσει μια ‘θεραπεία’ για το 

παιδί του από άτομα που έχουν τα προσόντα για παιδιά με αναπηρία. 

Φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, ατομική και οικογενειακή 

συμβουλευτική και ιατρική περίθαλψη. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να 

γνωρίζουν την εξωτερική βοήθεια που λαμβάνει το παιδί. 

 Αναλογία δασκάλου με μαθητή ειδικών αναγκών. Συνήθως στα 

Μοντεσσοριανά σχολεία ειδικά για τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες/αναπηρία έχουν 1:5 ή 1:2. Ένας δάσκαλος ανά πέντε μαθητές 

ή  ένας δάσκαλος ανά δύο μαθητές.  

 

3.3 Το αυτιστικό φάσμα 

Ο παιδικός αυτισμός είναι ένα από τα πιο σπάνια και σοβαρά σύνδρομα, με 

την αντιμετώπιση του οποίου ασχολείται κατά κύριο λόγο η ειδική αγωγή. 

Πρόκειται για μια βαριάς μορφής γενική διαταραχή της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, κατά την οποία το παιδί αυτοπεριορίζεται στον προσωπικό του 

κόσμο των βιώσεων και των ιδεών του και αρνείται εκούσια κάθε επικοινωνία με 

το περιβάλλον του. Ο Αμερικανός ψυχίατρος Leo Kanner δημοσίευσε στη 

Βαλτιμόρη την πρώτη συστηματική μελέτη για τον αυτισμό. Ο ερευνητής αυτός, 

εξετάζοντας μια μορφή παιδικής ψύχωσης, εισήγαγε τον όρο «πρώιμος παιδικός 

αυτισμός» (Early Infantile Autism), γνωστός σήμερα και ως «Σύνδρομο Kanner» 

(Syndrome de Kanner). O Kanner άλλαξε το νοηματικό περιεχόμενο του όρου 

«αυτισμός». Παρατηρεί πως ο αυτισμός δεν είναι απώλεια επαφής με την 

πραγματικότητα, είναι απλώς ανικανότητα επαφής με τον κόσμο 

(Κρουσταλάκης,1993:217).  

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα επικράτησε η άποψη πως ο αυτισμός είναι 

μια βαριά λειτουργική ψυχική διαταραχή με πρώιμη έναρξη, με απλά λόγια μια 
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ιδιαίτερη μορφή «νηπιακής ψύχωσης» (M. Mahler). Κατ’ ουσία όμως οι 

περισσότεροι ειδικοί πίστευαν πως ο αυτισμός μπορεί να αποτελεί την πιο πρώιμη 

εμφάνιση της σχιζοφρένειας, ένα είδος δηλαδή «παιδικής σχιζοφρένειας» (L. 

Bender). Σύμφωνα με τη διεπιστημονική θέση, το αυτιστικό σύνδρομο δεν 

αποτελεί μια ψυχωτική εκδήλωση, αλλά είναι μια καθολική «διάχυτη διαταραχή 

της ανάπτυξης» οργανικής προέλευσης, η οποία δεν είναι εύκολο να διερευνηθεί 

με τις συνήθεις νευρολογικές εξετάσεις. Επομένως ο αυτισμός είναι δυνατόν να 

κατατάσσεται από ορισμένους ειδικούς στις καθαρές ψυχικές ασθένειες.  

Το διαγνωστικό σύστημα DSM χρησιμοποιεί τον όρο ομπρέλα «Διάχυτες 

Αναπτυξιακές Διαταραχές» που περιλαμβάνει μια κλίμακα προβλημάτων και 

συνδρόμων τα οποία αποτελούν το αυτιστικό φάσμα. Ο χαρακτηρισμός 

«διάχυτες» δηλώνει ότι η διαταραχή επηρεάζει όλη την ανάπτυξη του ατόμου, 

ενώ ο χαρακτηρισμός «αναπτυξιακές» χρησιμοποιείται για να τονίσει ότι το 

πρόβλημα εμφανίζεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης. Οι υποομάδες αυτής της 

κατηγορίας «ομπρέλας» χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω τρία βασικά 

γνωρίσματα: (α) Διαταραχές στην κοινωνική αλληλεπίδραση, (β) Διαταραχές 

στην λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, (γ) Επαναληπτικά και στερεότυπα 

σχήματα συμπεριφοράς (Πολυχρονοπούλου, 2013:505). 

Μπορεί οι ειδικοί μελετητές να διαφωνούν ως προς τα αίτια που προκαλούν 

τον αυτισμό και ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης του, ωστόσο οι 

περισσότεροι συμφωνούν στο χρόνο που εκδηλώνεται η διαταραχή αυτή και στα 

συμπτώματα, με τα οποία εκδηλώνεται. Ο αυτισμός εκδηλώνεται πολύ νωρίς, στα 

δύο πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού ίσως και αργότερα, έως την ηλικία των 

30 μηνών. Πιθανόν αυτή η γενική παρέκκλιση να υπάρχει στο παιδί από τη 

γέννηση. Ενδεχομένως όμως να δημιουργείται μέχρι τη συμπλήρωση του 

δεύτερου έτους ή και λίγο αργότερα. Επίσης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των 

ειδικών, 1 – 2 στα 10.000 παιδιά εκδηλώνουν αυτιστική συμπεριφορά κατά την 

νηπιακή ηλικία. Από το σύνολο των παιδιών αυτών τα περισσότερα είναι αγόρια. 

Έτσι η ψυχοθεραπευτική και η παιδαγωγική μας ενίσχυση προς τα παιδιά 

αυτά θα πρέπει να είναι αδιάκοπη, ώστε να αντιμετωπίσουν την ζωή μόνα τους με 

τα κατάλληλα εφόδια. Το αιτιολογικό υπόβαθρο του αυτισμού παραμένει ακόμα 

και σήμερα σχεδόν άγνωστο. Οι περισσότεροι μελετητές όμως προβάλλουν τους 

οργανικούς-βιολογικούς παράγοντες ως τους κύριους δημιουργούς του αυτισμού. 
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Ωστόσο δεν είναι δυνατό ακόμη να δοθεί μια σίγουρη απάντηση στο πρόβλημα 

του βιολογικού υπόβαθρου του αυτισμού (Κρουσταλάκης,1993: 220).    

 

3.4 Βασικά οφέλη της Μοντεσσοριανής εκπαίδευσης στον αυτισμό 

Η Μοντεσσοριανή τάξη προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για τα παιδιά 

με αναπηρία ώστε να αναπτύξουν την κοινωνική ζωή τους και τις επικοινωνιακές 

τους δεξιότητες που τους είναι αρκετά δύσκολο. Τα αυτιστικά παιδιά τείνουν να 

ακολουθούν μια ρουτίνα, όταν η ρουτίνα τους διαταραχθεί ‘νευριάζουν και 

θυμώνουν’. Οι μοντεσσοριανοί παιδαγωγοί γνωρίζουν ότι μια καλή διδακτική 

πρακτική αποτελεί την διατήρηση ενός απλού ημερήσιου προγράμματος. Ωστόσο, 

για οποιοδήποτε αλλαγή στην ρουτίνα π.χ. σχολικές εκδρομές, χρειάζεται ειδική 

προετοιμασία από τον παιδαγωγό. Επίσης, η ήσυχη και ατομική ατμόσφαιρα της 

Μοντεσσοριανής τάξης επιτρέπει στο αυτιστικό παιδί να συμμετέχει σε 

περισσότερες περιστάσεις σύμφωνα με τους δικούς του όρους. Πολλές 

δραστηριότητες παρέχουν καθημερινές ευκαιρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 

ο δάσκαλος πρέπει να βοηθήσει σταδιακά με επιτυχία την αλληλεπίδραση αυτή 

με τα άλλα παιδιά. 

Παρακάτω παρατίθενται τα γνωστά βασικά οφέλη μιας Μοντεσσοριανής 

εκπαίδευσης, όπως ισχύουν για τα παιδιά με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες:  

 Ένα ιδιαίτερο εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών / A highly 

individualized curriculum 

 Ελευθερία της κίνησης / Freedom of movement 

 Αυτό-ρυθμιζόμενη εκπαίδευση / Self-paced education 

 Έμφαση στην εξατομικευμένη διδασκαλία και σε μικρές ομάδες / 

Emphasis on one-on-one and small-group instruction 

 Πολυαισθητηριακή προσέγγιση της μάθησης / Multi-sensory 

approach to learning 

 Δεξιότητες ζωής και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις / Life skills and 

social interactions 

 Προώθηση της ανεξαρτησίας και της δυνατότητας επιλογής / 

Fostering independence and choice-making ability 

 Τάξεις μικτής ηλικίας / Mixed-age classrooms 
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 Ασφάλεια και προσωπική αίσθηση ευεξίας / Safety and personal 

sense of well-being 

 

Παρόλο που τα παιδιά έχουν την ελευθερία να μετακινούνται, πρέπει να 

“συμμορφώνονται” με τους βασικούς κανόνες που αποσκοπούν στη διατήρηση της 

τάξης στην τάξη. Για παράδειγμα, κάθε παιδί μπορεί να επιλέξει πού θα ήθελε να 

εργαστεί, με ποιον, με ποια υλικά και για πόσο καιρό. Παρόλα αυτά, ένα παιδί δεν 

επιτρέπεται να παρεμβαίνει σε άλλο παιδί κατά την εργασία του (εκτός και αν 

προσκαλείται) ή να παρεμβαίνει στον προσωπικό του χώρο, ο οποίος μπορεί να είναι 

τραπέζι, καναπές ή στρώμα δαπέδου. Για ένα αυτιστικό παιδί η ελευθερία να 

μετακινείτε κατά την εργασία του είναι σημαντική με πολλούς τρόπους. Δεν 

διευκολύνει μόνο την υπερδραστηριότητά του αλλά και το βοηθά να γενικεύσει τις 

αποκτηθείσες γνώσεις με διάφορα παιδιά. Η χρήση οπτικών προγραμμάτων και 

ρουτινών βοηθά σημαντικά αυτά τα παιδιά στις μεταβάσεις διάφορων  

δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των 

βασικών κανόνων, των διδακτικών υλικών και ενός προετοιμασμένου περιβάλλοντος. 

Το παιδί δεν βιάζεται και επιτρέπεται να επαναλαμβάνει την εργασία του όσες 

φορές χρειάζεται. Δεδομένου ότι τα παιδιά με αυτισμό τείνουν να έχουν 

ανομοιόμορφα αναπτυγμένες δεξιότητες, είναι σημαντικό αυτοί οι μαθητές να πάρουν 

το χρόνο που χρειάζονται για να γεφυρώσουν τις αδυναμίες τους. Η Μοντεσσοριανή 

αίθουσα διδασκαλίας είναι εφοδιασμένη με υλικά διαφορετικής δυσκολίας και 

πολυπλοκότητας. Τα παιδιά είναι ελεύθερα να μετακινούνται γύρω από την τάξη και 

να εργάζονται με υλικό χωρίς χρονικό περιορισμό.  

Οι περισσότεροι μαθητές του αυτιστικού φάσματος μαθαίνουν καλύτερα 

μέσω οπτικών ή πολυαισθητηριακών παρουσιάσεων και έτσι δεν είναι πιθανό να 

λειτουργούν και να συμμετέχουν ενεργά σε μια παραδοσιακή τάξη, όπου το υλικό 

παρουσιάζεται συνήθως προφορικά σε ολόκληρη την αίθουσα ταυτόχρονα. Στο 

Μοντεσσοριανό περιβάλλον τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω 

πρακτικών εξερευνήσεων και πειραματισμού αντί για αφηρημένη λεκτική 

διδασκαλία. Το Μοντεσσοριανό παιδαγωγικό υλικό είναι πλούσιο σε περιεχόμενο και 

φυσικά ελκυστικό και επιτρέπει σε κάθε παιδί να εκφράζει την ατομική του 

αισθητική προτίμηση. Παρόλα αυτά, ορισμένα υλικά Montessori μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με επιτυχία σε μια γενική τάξη με παραδοσιακές εκπαιδευτικές 

μεθόδους, ενώ η χρήση άλλων υλικών απαιτεί ειδική εκπαίδευση. 
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3.5 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μία 

ανομοιογενή ομάδα προβλημάτων τα οποία εκδηλώνονται με σημαντικές 

δυσκολίες στην πρόσκτηση και στη χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, 

ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Τα προβλήματα 

αυτά είναι εγγενή στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Με 

τις μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς, 

αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης αλλά δεν 

συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες.  

Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες 

καταστάσεις προβλημάτων όπως είναι: Οι σοβαρές κινητικές δυσκολίες, η 

αισθητηριακή βλάβη, η νοητική καθυστέρηση και η σοβαρή συναισθηματική 

διαταραχή ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως είναι οι πολιτισμικές διαφορές και η 

ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των 

καταστάσεων (Πολυχρονοπούλου,2013:555). 

Γενικότερα, οι μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται να είναι αποτέλεσμα κάποιας 

νευρολογικής διαταραχής, η οποία σχετίζεται με κληρονομικούς παράγοντες, 

αλλά δεν είναι δυνατό να ανιχνευτεί με τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα. Αυτό 

που πιθανό να κληρονομείται είναι τα ελλείματα τα οποία αφορούν τον τρόπο 

λειτουργίας ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου και τα οποία δημιουργούν στο 

παιδί δυσκολίες στη διάκριση των ήχων και των γραπτών συμβόλων. Σύμφωνα με 

ερευνητικά δεδομένα, η κληρονομικότητα ευθύνεται για το 60% περίπου των 

περιπτώσεων διαταραχών ανάγνωσης (DeFries et al.,1991).  

Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζουν και προβλήματα συμπεριφοράς, ορισμένοι ερευνητές υποθέτουν 

ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς μπορεί να οδηγούν σε μαθησιακές δυσκολίες. 

Προβλήματα συμπεριφοράς όπως απροσεξία, ανυπακοή και διασπαστική 

συμπεριφορά, και στη συνέχεια αυτά τα προβλήματα να παρεμποδίζουν τη 

διαδικασία μάθησης (Κάκουρος & Μανιαδάκη,2006). 

Στο ξεκίνημα της προσπάθειας αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, ο 

ειδικός πρέπει να προσδιορίσει το μαθησιακό επίπεδο στο οποίο το παιδί μπορεί 

να ανταποκριθεί με επιτυχία και να του προσφέρει συνεχή ανατροφοδότηση, ώστε 
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η προσπάθειά του να γίνεται συνεχώς αποτελεσματική. Είναι επίσης σημαντικό ο 

ειδικός να επικεντρωθεί στην προσπάθεια άσκησης του παιδιού στον αυτοέλεγχο 

και στην αυτοκαθοδήγηση, καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου της 

αυτοεκτίμησής του. Για αυτό, είναι σημαντικό ο ειδικός να έχει τη συνεργασία 

γονέων όσο και των εκπαιδευτικών οι οποίοι ασχολούνται με το παιδί τις 

περισσότερες ώρες (Κάκουρος, 2001).  

Το σημαντικότερο όμως βήμα για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος είναι 

πάντα η αναγνώριση της ύπαρξης του. Τα παιδιά που βρίσκονται σε ομάδα 

υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών αντιμετωπίζουν ήδη 

προβλήματα ομιλίας νωρίς κατά την προσχολική περίοδο, οι μαθησιακές τους 

δυσκολίες αναγνωρίζονται συνήθως ως πρόβλημα στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού. Έτσι, αν για παράδειγμα, τα προβλήματα ομιλίας τα οποία 

διαπιστώνονται κατά τη νηπιακή ηλικία αντιμετωπιστούν έγκαιρα, τότε ο 

χειρισμός των μαθησιακών δυσκολιών, αντιμετωπίζεται ευκολότερα. Στην 

περίπτωση όμως που το πρόβλημα δεν αναγνωριστεί μέχρι την ηλικία των οκτώ 

ετών περίπου, τότε το παιδί ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη δυσκολία στη 

θεραπευτική προσπάθεια (Fletcher & Foorman, 1994).   

 

3.6 Η χρησιμότητα του μοντεσσοριανού παιδαγωγικού υλικού σε 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

Κανένα παιδί δεν έχει τoν ίδιο ρυθμό και τύπο μάθησης. Κάποια παιδιά 

μαθαίνουν βλέποντας και άλλα παιδιά ακούγοντας και παράλληλα παίρνοντας 

μέρος. Κάθε μοντεσσοριανό υλικό παρέχει συγκεκριμένο σκοπό και εστίαση, 

περιλαμβάνει τη χρήση των χεριών, των αισθήσεων και της αυθόρμητης 

δραστηριότητας του παιδιού.  Οι κόκκινες βέργες , όπως όλα τα αισθητηριακά 

υλικά είναι τρισδιάστατα. Η Μοντεσσόρι δεν χρησιμοποίησε εικόνες για τη 

διδασκαλία των αισθήσεων, πίστευε ότι τα παιδιά ήθελαν να δουν και να 

αισθανθούν τα αντικείμενα βιωματικά. Τα οπτικά βοηθήματα δεν 

χρησιμοποιούνται στην αισθητηριακή εκπαίδευση, ο συνδυασμός του χεριού και 

του νου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που ξεκλειδώνει την παιδική αντίληψη. 

Ο σκοπός με τις κόκκινες βέργες είναι κυρίως να βοηθήσει την οπτική 

αντίληψη του παιδιού για το μήκος. Όταν ο δάσκαλος/ειδικός παιδαγωγός 

επιδεικνύει αυτό το υλικό, τονίζει το μήκος της μακρύτερης βέργας τραβώντας τα 
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δάχτυλα αργά (μέτρηση) κατά το πλήρες μήκος της βέργας. Με αυτό τον τρόπο 

τα παιδιά μαθαίνουν να «βλέπουν» το πλήρες μήκος της βέργας 

παρακολουθώντας την κίνηση του χεριού του δασκάλου. Τα παιδιά περνούν από 

μια διαδικασία εννοιολογικής σκέψης που περιλαμβάνει την κατανόηση των 

εννοιών του κοντύτερου και του μακρύτερου και των λέξεων που περιγράφουν 

αυτές τις έννοιες. 

Σύμφωνα με τον Turner (1995), το εκπαιδευτικό πλάνο της Montessori είναι 

απλό. Tο χέρι πρέπει να ενισχυθεί ώστε να μπορεί να χειριστεί και να ελέγξει το 

μολύβι για να δημιουργήσει αλφαβητικά σύμβολα, τα μάτια και το μυαλό πρέπει 

να παρατηρήσουν ομοιότητες και διαφορές και ο μαθητής πρέπει να 

συνειδητοποιήσει τους ήχους της γλώσσας και το νόημα της γλώσσας, 

κατανοώντας τελικά ότι η ανάγνωση είναι μια μορφή επικοινωνίας. 

Κατά την προετοιμασία για τη γραφή των μαθητών η Montessori προτείνει 

στον παιδαγωγό  να χρησιμοποιήσει το υλικό με τα μεταλλικά ένθετα- πλαίσια  

(Gitter, 1966). Αρχικά, τα παιδιά θα εντοπίσουν το ένθετο με το δάχτυλό τους και 

θα το αφαιρέσουν από το πλαίσιο. Έπειτα θα τοποθετήσουν το πλαίσιο σε ένα 

κομμάτι χαρτί και θα σχεδιάσουν το περίγραμμά του με ένα μολύβι. Ο Gitter, 

1966 σημειώνει ότι μέσω αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές αποκτούν τον 

απαραίτητο συντονισμό των μυών, ακολουθώντας τα περιγράμματα με ακρίβεια 

και σταθερότητα, μπορούν να ελέγξουν το βάρος και την κατεύθυνση της 

γραμμής του μολυβιού τους. 

 Αυτά τα μεταλλικά ένθετα είναι ίσως το πιο χρήσιμο κομμάτι του 

μοντεσσοριανού  εξοπλισμού για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες σε όλες τις ηλικίες. 

Τα μεταλλικά ένθετα για το σχεδιασμό αποκομίζουν διαχρονικά οφέλη στη 

μάθηση για τα παιδιά με δυσλεξία, ή προβλήματα οργάνωσης και συγκέντρωσης. 

Στην συνέχεια, στην εκμάθηση της γλώσσας, ο μαθητής προχωράει με τα 

γράμματα του γυαλόχαρτου. Επιπλέον χρησιμοποιεί τα γράμματα με το κινούμενο 

αλφάβητο. Σύμφωνα με τον Gitter (1966), πρόκειται για μεγάλα ξύλινα γράμματα, 

που τα σύμφωνα είναι με μπλε χρώμα ενώ τα φωνήεντα με ροζ, τα οποία 

φυλάσσονται σε κουτί. 

Για το αρχικό μάθημα ο δάσκαλος θα τοποθετήσει τα γνωστά γράμματα 

μπροστά από τον μαθητή. Δεδομένου ότι τα γράμματα είναι γνωστά, ο δάσκαλος 

θα ξεκινήσει μια γρήγορη ‘επανάληψη’ των γραμμάτων και στη συνέχεια θα 

εισαγάγει τη νέα δραστηριότητα: τον συνδυασμό γραμμάτων για τη δημιουργία 
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λέξεων. Ο δάσκαλος, πιθανόν θα πει μια λέξη που μπορεί να λεχθεί από τα 

γράμματα που παρέχονται και στη συνέχεια να καθοδηγήσει τον μαθητή να 

δημιουργήσει μια νέα λέξη ενώ λέει αργά τον ήχο του γράμματος. Τέλος, τα 

μαθήματα πρέπει να αφορούν τη φωνολογία, την συσχέτιση ήχων-συμβόλων, την 

διδασκαλία συλλαβών, τη μορφολογία, τη σύνταξη και τη σημασιολογία, τα 

οποία όλα εμπεριέχονται στο μοντεσσοριανό πρόγραμμα.  
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