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Ή προσφορά τής επιστήμης

Τά τελευταία χρόνια οΐ βιοτικές συνθήκες του παιδιού
έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Σ’ όλες τίς πολιτισμένες χώ 
ρες, καί Ιδιαίτερα στήν ’Αγγλία, οί στατιστικές δείχνουν
μείωση τής βρεφικής θνησιμότητας καί τά παιδιά έχουν
καλύτερη σωματική διάπλαση καί πιό γερό οργανισμό.
ΟΙ πλεονεκτικές αύτές άλλαγές όφείλονται, κατά κύριο
λόγο, στή διάδοση καί την έκλαΐκευση τής έπιστήμης. Οί
μητέρες έχουν δεχτεί τούς κανόνες τής σύγχρονης υγιει
νής καί τούς έφαρμόζουν στήν άνατροφή τών παιδιών
τους. Ταυτόχρονα, άρχισαν νά λειτουργούν πολλά και
νούρια κοινωνικά Ιδρύματα μέ σκοπό νά βοηθήσουν καί
νά προστατέψουν τά παιδιά κατά τήν περίοδο τής σω
ματικής τους άνάπτυξης.
Έτσι, δημιουργεϊται μιά νέα γενιά άνθρώπων, μέ σω
στότερη άνάπτυξη, ικανή νά άντισταθεϊ πιό άποτελεσματικά στήν άρρώστια.
Τί ρόλο έπαιξε ή έπιστήμη γιά νά πραγματοποιηθεί
αύτή ή άλλαγή; Καθιέρωσε μερικούς πολύ άπλούς κανό
νες γιά νά φέρει τό παιδί πιό κοντά στίς συνθήκες τής
φυσικής ζωής κι έβαλε σέ τάξη τίς γνώσεις μας γύρω
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άττό -τή λειτουργία του σώματος. Ή επιστήμη, γιά
παράδειγμα, ένθάρρυνε τό μητρικό θηλασμό, τά μπάνια
του μωρού, τή ζωή στήν ύπαιθρο, τή σωματική άσκηση,
τόν ήσυχο καί πολύωρο ύπνο των βρεφών, τά άπλά,
κοντά ρούχα, ένώ παράλληλα κατάργησε τίς φασκιές.
’Επιπλέον έθεσε κανόνες γιά τή μέτρηση τής τροφής,
προσαρμόζοντάς την όρθολογιστικά στίς σωματικές
άνάγκες καί τόν τρόπο ζωής τού παιδιού.
’Αναγνωρίζοντας όλα αύτά ώστόσο, ή έπιστήμη δέν
πρόσφερε τίποτα έντελώς καινούριο, Οί μητέρες πάντα
θήλαζαν, έντυναν καί φρόντιζαν τά παιδιά τους. Ή δια
φορά είναι πώς, ένώ οί ίδιες ενέργειες, όταν γίνουν στά
τυφλά καί χωρίς τάξη, μπορούν νά όδηγήσουν στήν άρρώστια ή τό θάνατο, ή όρθολογιστική τους χρήση
έξασφαλίζει δύναμη καί ζωή.
Ή τεράστια πρόοδος σ’ αύτό τόν τομέα ίσως μάς ξε
γελάσει νά πιστέψουμε π ώ ς έχουν γίνει τά πάντα γιά τό
παιδί. ’Αλλά, ζυγίζοντας προσεκτικά τήν κατάσταση, θά
άναρωτηθούμε: Τά παιδιά μας δέν είναι τίποτε παρα
πάνω άπό τά γερά κορμάκια όλο ζωντάνια, που μεγα
λώνουν κι άναπτύσσονται καθημερινά μπροστά στά μά
τια μας; Σέ μιά τέτοια περίπτωση δέ θά διέφεραν καί
πολύ άπό τά ζώ α πού τρέφουμε γιά τό κρέας τους ή
γιά νά τά χρησιμοποιήσουμε σάν ύποζυγια.
Ό προορισμός τού άνθρώπου είναι βέβαια πολύ δια
φορετικός καί ή φροντίδα πού όφείλουμε στό παιδί κα
λύπτει ένα πεδίο εύρύτερο άπό ό,τι έχει σχέση μόνο μέ
τήν ύγιεινή τού σώματος. Ή μάνα πού έπλυνε τό παιδί
της καί τό πήγε βόλτα μέ τό καροτσάκι στό πάρκο δέν
έχει έκπληρώσει τήν άποστολή της σάν «μητέρα τής άνθρωπότητας». Σ’ αύτό τό σημείο δέ διαφέρει ούσιαστικά
άπό τήν κλώσα, που μαζεύει γύρω της τά κλωσόπουλα
ή τή γάτα πού γλείφει τρυφερά τά μικρά της.
Ά ν ή άνθρώπινη μητέρα περιοριστεί σ’ αύτά τά πλαί
σια, ή μητρική της άφοσίωση θά άποδειχτεϊ μάταιη καί
ή ίδια θά αισθάνεται π ώ ς κάποια άνώτερη έπιδίωξή της
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δέν έχει έκπληρωθεϊ. Σ’ αύτό τό στάδιο, παραμένει μη
τέρα ανθρώπου.
Τό παιδί πρέπει νά άναπτυχτεΐ όχι μόνο σωματικά
άλλά καί πνευματικά. Καί ή μητέρα λαχταράει νά τό
ακολουθήσει στή μυστηριώδη πνευματική του πορεία,
πού θά τό διαμορφώσει σ’ ένα σκεπτόμενο, όλοκληρωμένο άνθρωπο. Ά ρα ή έπιστήμη δέν έχει τελειώσει
ακόμα τό έργο της. Τουναντίον, τώρα μόλις άρχίζει νά
κάνει τό πρώτο βήμα μπροστά, άφοΟ έπί τόσα χρόνια
δέν ένδιαφερόταν παρά γιά τήν ύγεία τού σώματος.
Άλλά ή επιστημονική πρόοδος πρέπει νά προχωρήσει
καί πρός άλλες κατευθύνσεις. Εφαρμόζοντας τίς βασικές
άρχές, πού βοήθησαν τόσο νά βελτιωθεί ή σωματική
ύγεία τών παιδιών, θά έχει σάν μελλοντικό στόχο νά
ώφελήσει καί νά ένισχύσει τήν έσωτερική ζωή, πού άποτελεΐ τήν άληθινή ανθρώπινη ζω ή. Ακολουθώντας τήν
Ιδια γραμμή, θά βρεί τρόπους πού θά βοηθήσουν τήν
άνάπτυξη τής εύφυίας, τού χαρακτήρα καί τών δη
μιουργικών δυνάμεων πού μένουν κρυμμένες στό θαυ
μαστό έμβρυο τού άνθρώπινου πνεύματος.
Ό π ω ς τό παιδικό σώμα χρειάζεται νά πάρει τροφή
καί όξυγόνο άπό τό εξωτερικό του περιβάλλον γιά νά
μπορέσει νά έπιτελέσει τό σημαντικό «έργο τής άνάτττυζής», έτσι καί τό πνεύμα έχει άνάγκη νά πάρει άπό τό
περιβάλλον τήν τροφή πού χρειάζεται γιά νά έξελιχθεϊ
σύμφωνα μέ τούς δικούς του «νόμους άνάπτυξης». Κα
νείς δέν άμφιβάλλει πώ ς ή σωματική άνάπτυξη άποτελεί
μίά σημαντικότατη λειτουργία. 'Η στερεοποίηση τών
όστών, ή αύξηση όλόκληρου τού σώματος, ή όλοκλήρωση τής σύνθετης κατασκευής τού έγκέφαλου, ό σχη
ματισμός τών δοντιών, καθώς καί οί άλλαγές πού ύφίσταται ό όργανισμός κατά τήν περίοδο τής ήβης άποτελούν πραγματικά έπιτεύγματα τών μηχανισμών τού σώ
ματος.
Οί παραπάνω ένέργειες είναι έντελώς διαφορετικές
άπό έκείνες που διαπράττει ό άνθρωπος στή λεγόμενη
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«εξωτερική εργασία». Μέ τόν όρο αυτόν έννοούμε τήν
«κοινωνική παραγωγή», εϊτε στά σχολεία όπου διδά
σκονται τά παιδιά εϊτε στόν κόσμο του ένηλίκου, όπου ό
άνθρωπος, μέ τή βοήθεια τής νόησης, παράγει πλούτο
καί μεταβάλλει τό περιβάλλον του.
Είναι γεγονός, ώστόσο, πώ ς καί τά δύο παραπάνω
άποτελούν «έργασία». Σ’ αυτές τίς περιόδους μάλιστα
τής εντατικής λειτουργίας τού σώματος, ό όργανισμός
έχει στό έλάχιστο τήν ικανότητα νά έπιτελέσει έξωτερική
έργασία. Μερικές φορές τό έργο τής άνάπτυξης είναι
τόσο μεγάλο καί δύσκολο ώστε ό όργανισμός βαρύνεται
μέ ύπερβολική ένταση, μέ άποτέλεσμα νά εξαντλείται ή
νά πεθαίνει.
Ό άνθρωπος θά μπορεί πάντα νά άποφεύγει τήν «έ
ξωτερική έργασία» μέ τό νά εκμεταλλεύεται τήν έργασία
τών άλλων. Δέν υπάρχει περίπτωση, όμως, νά άποφύγει
τήν «έσωτερική έργασία», που μαζί μέ τή γέννηση καί τό
θάνατο έχει έπιβληθεί άπό τήν ϊδια τή φύση. Είναι ένα
δύσκολο, άναπόφευκτο έργο, πού κάθε άνθρωπος πρέ
πει νά κάνει μόνος του. Αυτή άκριβώς είναι ή «έργασία
τού παιδιού».
Ό τα ν λέμε, λοιπόν, πώ ς τά μικρά παιδιά πρέπει νά
άναπαύονται, άναφερόμαστε μόνο στή μιά πλευρά τού
θέματος «έργασία». ’Εννοούμε πώ ς πρέπει νά ξεκουρά
ζονται άπό τήν έξωτερική έργασία, δηλαδή έκείνη πού
φαίνεται καί μέ τήν όποία τό μικρό παιδί, άπό άδυναμία
καί άδεξιότητα, δέν μπορεί νά προσφέρει τίποτε χρήσιμο
ούτε γιά τόν έαυτό του ούτε γιά τούς άλλους.
Ό ισχυρισμός μας, άρα, δέν είναι άπόλυτος. Στήν
πραγματικότητα, τό παιδί δέν άναπαύεται, άλλά έπιτελεϊ
τή μυστηριώδη έσωτερική έργασία τού αύτοσχηματισμού. Δουλεύει γιά να δημιουργήσει έναν άνθρωπο καί
γιά νά τό πετύχει δέν άρκεϊ νά μεγαλώσει μόνο τό σώμα
του. Χρειάζεται έπίσης νά άναπτυχθεϊ ή έσωτερική λει
τουργία τού κινητικού καί τού νευρικού συστήματος,
καθώς καί τής νόησης.
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ΟΙ λειτουργίες πού πρέπει νά άναπτύξει τό παιδί χω
ρίζονται σε δυο κατηγορίες: 1) κινητικές λειτουργίες μέ
τίς όποιες θά βρεί τήν ισορροπία καί θά μάθει νά περ
πατάει καί νά συντονίζει τίς κινήσεις του, 2) αισθητικές
λειτουργίες μέ τίς όποΤες, παίρνοντας έρεθίσματα άπό τό
περιβάλλον του, θά βάλει τά θεμέλια τής νόησης,
έξασκώντας συνέχεια τήν παρατηρητικότητα, τίς συγκρι
τικές ικανότητες καί τήν κρίση του. "Ετσι γνωρίζει σιγά
σιγά τό περιβάλλον του καί άναπτύσσει τή νόησή του.
Ταυτόχρονα, μαθαίνει μιά γλώσσα καί δέν άντιμετωπίζει μόνο τίς κινητικές δυσκολίες τής άρθρωσης γιά νά
σχηματίσει ήχους καί λέξεις άλλά καί τή δυσκολία νά
κατανοήσει τά όνόματα καί τή σύνταξη τής γλώσσας.
"Αν φανταστούμε έναν ξένο πού μεταναστεύει σέ μιά
καινούρια χώρα, άγνοώντας τά προϊόντα, τό φυσικό της
περιβάλλον, τήν κοινωνική της τάξη καί τή γλώσσα,
άντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει νά κάνει ένα τεράστιο έργο
προσαρμογής πρίν μπορέσει νά συμμετάσχει στήν ένεργή
ζωή τών άγνωστων άνθρώπων γύρω του. Κανείς δέ θά
μπορέσει νά κάνει τήν έργασία προσαρμογής γι' αύτόν.
Ό ϊδιος θά πρέπει νά παρατηρεί, νά κατανοεί, νά θυμά
ται, νά σχηματίζει κρίσεις καί νά μάθει τη νέα γλώσσα μέ
έπίμονη άσκηση καί πολλές έμπειρίες.
Τί νά πούμε τότε γιά ένα παιδί; Γιά τό μετανάστη πού
έρχεται σέ έναν καινούριο κόσμο καί, άδύναμος καθώς
είναι, χωρίς νά έχει όλοκληρωθεϊ ή άνάπτυξη τού όργανισμού του, πρέπει νά προσαρμοστεί, μέσα σέ μικρό
χρονικό διάστημα, σ’ έναν τόσο περίπλοκο κόσμο;
Μέχρι σήμερα δέν έχει δοθεί έπιστημονική βοήθεια στό
μικρό παιδί γιά νά πραγματοποιήσει τό δύσκολο έργο
του. Συγκρίνοντας μέ τήν έπιστημονική πρόοδο στόν το
μέα τής σωματικής άνάπτυξης τού παιδιού, βρισκόμαστε
σέ μιά περίοδο άντίστοιχη μέ έκείνη στήν όποία ή ζωή
(άπό όργανική άποψη) είχε άφεθεί στό έλεος τής τύχης
καί τού ένστικτου - μιά περίοδο όπου ή βρεφική θνησι
μότητα άποτελούσε πραγματική μάστιγα.
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Μέ επιστημονικές καί όρθολονιστικές μεθόδους, λοι
πόν, θά πρέπει νά διευκολύνουμε την έσωτερική διεργα
σία τής ψυχικής προσαρμογής τού παιδιού, πού δέν
ταυτίζεται μέ «κανένα άπολύτως είδος έξωτερικής έργασίας ή παραγωγής».
Αύτός είναι ό στόχος πού διαπνέει τή μέθοδό μου τής
νηπιακής έκπαίδευσης καί γι' αυτό όρισμένες άρχές της,
μαζί μέ τό μέρος πού άψορά τήν τεχνική τής πρακτικής
της έφαρμογής, δέν έχουν γενικό χαρακτήρα, μά άναφέρονται ειδικά στην περίπτωση τού κάθε παιδιού ήλικίας
τριών έως έτττά έτών, δηλαδή στίς άνάγκες μιάς περι
όδου ζωής στήν όποία διαπλάθεται ό άνθρωπος.
Ή μέθοδός μου είναι επιστημονική σέ περιεχόμενο καί
σέ σκοπό. ’Επιδιώκει ένα πιό προχωρημένο στάδιο
προόδου, σέ κατευθύνσεις όχι μόνο ύλικές καί όργανικές.
’Αποτελεί μιά προσπάθεια νά συνεχιστεί ό δρόμος πού ή
υγιεινή άκολούθησε χωρίς νά προχωρήσει πέρα άττό τόν
οργανικό τομέα.
Ά ν είχαμε σήμερα στατιστικά στοιχεία γιά τίς νευρικές
άνωμαλίες, τίς διαταραχές τού λόγου, τίς άδυναμίες
άντίληψης καί συλλογισμού, καθώς καί τά μειονεκτήματα
τού χαρακτήρα στά φυσιολογικά παιδιά, θά ήταν ίσως
ένδιαφέρον νά τά συγκρίνουμε μέ παρόμοιες στατιστικές
άπό τήν παρατήρηση παιδιών "που ύποβλήθηκαν σέ όρθολογιστική έκπαίδευση. Πιθανότατα, θά βλέπαμε μιά
έντυπωσιακή όμοιότητα άνάμεσα στίς στατιστικές αυτές
καί σ’ έκεΐνες πού δείχνουν τή σημερινή μείωση τής θνη
σιμότητας καί τή βελτίωση τής σωματικής άνάπτυξης
τών παιδιών.
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Τό «Σπίτι τών Παιδκϋν»

Τό «Σπίτι τών Παιδιών» είναι τό περιβάλλον πού
προσφέρουμε στό παιδί γιά νά άναπτύξει τίς δραστηριότητές του. Δεν πρόκειται γιά ένα συγκεκριμένο είδος σχο
λείου άλλά μπορεί νά ποικίλλει άνάλογα μέ τίς οικονομι
κές δυνατότητες πού υπάρχουν καί μέ τίς συνθήκες τού
περιβάλλοντος. Θά πρέπει πάντως νά είναι ένα κανονικό
σπίτι μέ δωμάτια καί μέ κήπο, όπου άφεντικά θά είναι
τά παιδιά. ’ Ιδανικός θά ήταν ένας κήπος μέ ύπόστεγα
γιά νά κοιμούνται άπό κάτω τά μικρά, νά παίζουν καί
νά φέρνουν τά τραπέζια τους γιά νά δουλέψουν ή νά
φάνε. "Ετσι έχουν τήν εύκαιρία νά ζήσουν όλη σχεδόν τήν
ώρα στό ύπαιθρο καί ταυτόχρονα προστατεύονται άπό
τή βροχή καί τόν ήλιο.
Τό κεντρικό καί τό κύριο δωμάτιο τού κτιρίου - συχνά
τό μοναδικό στή διάθεση των παιδιών- προορίζεται γιά
«διανοητική έργασία». Στό κεντρικό δωμάτιο μπορούν νά
προστεθούν άλλα μικρότερα, άνάλογα μέ τίς συνθήκες
καί τά οικονομικά μέσα: ένα λουτρό, π .χ., μιά μικρή
τραπεζαρία, ένα μικρό σαλόνι ή καθημερινό δωμάτιο,
ένας χώρος γιά χειρωνακτική έργασία, ένα γυμναστήριο
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καί ένα δωμάτιο γιά άνάπαυση.
Τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εξοπλισμού αυτών
τών σπιτιών είναι ότι έχουν κατασκευαστεί ειδικά γιά
παιδιά καί όχι γιά μεγάλους. ’Εκτός άπό τό διδακτικό
υλικό, ειδικά προσαρμοσμένο στη διανοητική άνάπτυξη
τού παιδιού, περιλαμβάνει καί ό,τι άλλο χρειάζεται γιά
νά οργανωθεί μιά οικογένεια σέ μικροσκοπική κλίμακα.
Τά έπιπλα είναι έλαφριά ώστε νά μετακινούνται εύκολα
καί βαμμένα άνοιχτόχρωμα ώστε νά πλένονται άπό τά
παιδιά μέ σαπούνι καί νερό. 'Υπάρχουν άκόμα χαμηλά
τραπεζάκια σέ διάφορα μεγέθη καί σχήματα - τετράγω
να, όρθογώνια καί στρογγυλά, μικρά καί μεγάλα. Πιό
συνηθισμένα είναι τά όρθογώνια τραπέζια όπου μπο
ρούν νά έργάζονται μαζί δύο ή περισσότερα παιδιά. Σάν
καθίσματα χρησιμοποιούνται μικρές ξύλινες καρέκλες,
άλλά καί λιλιπούτειες ψάθινες πολυθρόνες καί καναπέ
δες.
Στό έργαστήριο ύπάρχουν δύο άπαραίτητα έπιπλα. Τό
ένα είναι ένα πολύ μακρύ ντουλάπι μέ τεράστιες πόρτες
(εικόνα 1) καί τόσο χαμηλό ώστε τό μικρό παιδί νά μπο
ρεί νά βάζει πάνω του διάφορα άντικείμενα, όπως διακοσμητικά καλύμματα, λουλούδια κτλ. Μέσα στό ντου
λάπι φυλάγεται τό διδακτικό ύλικό πού άποτελεϊ κοινή
ιδιοκτησία όλων τών παιδιών.
Τό δεύτερο άντικείμενο είναι ένα κομό μέ δύο ή τρεις
κάθετες στήλες συρταράκια, τό καθένα μέ χερούλι βαμ
μένο σέ έντονο χρώμα γιά νά έρχεται σέ άντίθεση μέ τό
φόντο, καί μιά μικρή καρτέλα μέ ένα όνομα. Κάθε παιδί
έχει τό δικό του συρτάρι όπου βάζει τά πράγματά του.
Γύρω γύρω στούς τοίχους τού δωματίου έχουν στε
ρεωθεί μαυροπίνακες, σέ χαμηλό έπίπεδο, γιά νά μπο
ρούν τά παιδιά νά γράφουν καί νά ζωγραφίζουν, καθώς
καί εύχάριστες καλλιτεχνικές εικόνες πού άντικαθιστώνται άπό καιρό σέ καιρό άνάλογα μέ τίς περιστάσεις. ΟΙ
εικόνες παριστάνουν παιδιά, οικογένειες, τοπία, λουλού
δια, φρούτα καί συχνότερα Ιστορικά καί βιβλικά γεγονό16

'ία . Στό έργαστήριο τοποθετούνται πάντα διακοσμητικά
-φυτά καί άληθινά λουλούδια.
Μέρος τού έργαστηριακού έξοπλισμού άποτελούν καί
τά χρωματιστά χαλιά -κόκκινα, γαλάζια, ρόζ, πράσινα
καί καστανά. Τά παιδιά άπλώνουν τά χαλιά στό πάτω 
μα, κάθονται επάνω τους καί έπεξεργάζονται τό διδα
κτικό υλικό. Ένα τέτοιο δωμάτιο είναι μεγαλύτερο άπό
μιά συνηθισμένη τάξη, όχι μόνο επειδή τά τραπεζάκια
καί οί χωριστές καρέκλες καταλαμβάνουν περισσότερο
χώρο, άλλά καί γιατί χρειάζεται νά ελευθερωθεί ένα με
γάλο μέρος τού πατώματος γιά νά άπλωθοόν τά χαλιά
όπου θά γίνει ή έργασία.
Στό καθιστικό δωμάτιο ή «λέσχη» - ένα είδος μικρής
σάλας όπου τά παιδιά ψυχαγωγούνται μέ κουβέντα,
παιχνίδια, μουσική κτλ. - ή έπιλογή τών έπίπλων άπαιτεϊ
Ιδιαίτερο γούστο. Τραπεζάκια σέ διάφορα μεγέθη, μικρές
πολυθρόνες καί καναπέδες τοποθετούνται έδώ κι έκεϊ,
ένώ τούς τοίχους διακοσμούν διάφορα ραφάκια γιά νά
μπαίνουν άγαλματάκια, καλλιτεχνικά βάζα ή φωτογρα
φίες σέ κορνίζες. Πάνω άπ’ όλα, τό κάθε παιδί έχει τή
δική του γλάστρα γιά νά φυτέψει ένα λουλούδι ή φυτό
έσωτερικού χώρου, πού θά τό περιποιείται καθώς θά
μεγαλώνει. Στά τραπέζια τής σάλας τοποθετούνται με
γάλα λευκώματα μέ χρωματιστές εΙκόνες, παιχνίδια υπο
μονής ή διάφορα γεωμετρικά σχήματα γιά νά παίζουν
τά παιδιά δημιουργώντας εικόνες, σχέδια κτλ. Τέλος,
υπάρχει ένα πιάνο ή άλλα μουσικά όργανα, όπως άρπες
σέ μικρές διαστάσεις, φτιαγμένες ειδικά γιά τά παιδιά. Ή
λέσχη είναι ό κατάλληλος χώρος γιά νά διηγηθεϊ ή δα
σκάλα διασκέδασηκές ιστορίες, που θά προσελκυσουν
έναν κύκλο άκροατών.
Ή επίπλωση τής τραπεζαρίας περιλαμβάνει, έκτός
άπό τά τραπέζια, χαμηλά ντουλάπια γιά νά μπορεί εύ
κολα τό κάθε παιδί νά βάζει καί νά βγάζει τά ποτήρια,
τά μαχαιροπήρουνα, τά πιάτα, τό τραπεζομάντηλο καί
τίς πετσέτες. Τά πιάτα είναι πάντα άπό πορσελάνη, τά
17

Ei κ. 1. Ράφια γιά τό υλικό

Ε’ικ. 2.

Υλικό γιά πλύσιμο τών πιάτων

Ποτήρια καί τά μπουκάλια τού νερού γυάλινα. Ά π ό τό
“τραπέζι δέ λείπουν ποτέ τά μαχαίρια.
Τά άποδυτήρια. Έδώ τό κάθε παιδί έχει τό δικό του
ντουλαπάκι ή ράφι. Στή μέση τού δωματίου ύπάρχουν
άπλουστατοι νιπτήρες, δηλαδή τραπεζάκια μέ μιά λεκά
νη, ένα σαπούνι καί μιά βούρτσα νυχιών στό καθένα.
Στόν τοίχο έχουν έγκατασταθεί μικροί νιπτήρες μέ βρύ
σες γιά νά παίρνουν καί νά χύνουν τά παιδιά-νερό. Στά
«Σπίτια τών Παιδιών» τά παιδιά κάνουν τά πάντα:
σκουπίζουν τά δωμάτια, ξεσκονίζουν καί πλένουν τά
έπιπλα, γυαλίζουν τους μπρούντζους, στρώνουν καί μα
ζεύουν τό τραπέζι, πλένουν τά πιάτα, σκουπίζουν καί
τυλίγουν τά χαλιά, πλένουν μερικά μικρά ρούχα καί βρά
ζουν άβγά. Ξέρουν άκόμα νά ντύνονται καί νά ξεντύνονται
μόνα τους. Κρεμάνε τά ρούχα τους σέ μικρά κρεμαστά
ρια, τοποθετημένα πολύ χαμηλά ώστε νά μπορούν νά τά
φτάνουν, ή διπλώνουν όρισμένα εϊδη ρουχισμού, όπως
τίς ποδιές τους καί τίς φυλάνε μέ μεγάλη προσοχή στήν
ντουλάπα γιά τά άσπρόρουχα.
Μέ λίγα λόγια δηλαδή, ένώ ή βιομηχανία παιχνιδιών
έχει τελειοποιηθεί τόσο ώστε νά κατασκευάζει γιά τά
παιδιά όλόκληρα κουκλόσπιτα μέ τήν γκαρνταρόμπα τής
κούκλας, κουζίνες όπου κάνουν πώ ς μαγειρεύουν καί
ψεύτικα ζώα πού μοιάζουν όλο καί περισσότερο μέ τά
άληθινά, ή μέθοδός μου προσπαθεί νά τά κάνει όλα
αύτά πραγματικότητα γιά τό παιδί, ώστε νά γίνει τό ίδιο
τό «δρών πρόσωπο» σέ μιά ζωντανή σκηνή.
Στόν έξοπλισμό τού παιδικού σπιτιού περιλαμβάνεται
καί τό παιδόμετρό μου, ένα όργανο πού μέ διάφορες
μετατροπές κατάφερα νά τού προσδώσω μιά πολύ πρα
κτική μορφή.
Σκοπός τού παιδόμετρου, όπως δείχνει τό όνομά του,
είναι ή μέτρηση τών παιδιών. Έχει σάν βάση ένα φαρδύ
όρθογώνιο σανίδι μέ δύο κάθετα ξύλα, στερεωμένα στήν
κορυφή μ’ ένα στενό κομμάτι μέταλλο. Σέ κάθε στήλη
συνδέεται μιά όριζόντια μεταλλική ράβδος - ό δείκτης 19

Ε ’ικ. 3. Πλύσιμο τού τραπεζιού

Είκ. 5. Πλαίσια γιά εξάσκηση στό δέσιμο καί κοόμττωμα

που κινείται πρός τά πάνω καί πρός τά κάτω μέσα σ’
ένα μεταλλικό πλαίσιο. Στην άκρη του μεταλλικού πλαι
σίου με τό δείκτη έχει στερεωθεί μιά σφαίρα άπό καου
τσούκ. Στή μιά πλευρά δηλαδή, πίσω άπό τή μιά κάθετη
στήλη, υπάρχει ένα μικρό ξύλινο κάθισμα. Οί δυο ξύλινες
στήλες έχουν χαραγμένες βαθμίδες. ’Εκείνη μέ τό κάθισμα
σχηματίζει βαθμίδες άπό τήν έπιφάνεια τού καθίσματος
μέχρι τήν κορυφή, ενώ ή άλλη άπό τή σανίδα τής βάσης
μέχρι τήν κορυφή, δηλαδή μέχρι τό ύψος τού ένάμισι μέ
τρου. Ά π ό τήν πλευρά τού καθίσματος μετριέται τό
ύψος τού παιδιού καθισμένου, ένώ άπό τήν άλλη πλευρά
μετριέται όλο του τό άνάστημα. 'Η πρακτική άξία τού
οργάνου είναι ότι δίνει τή δυνατότητα νά μετρηθούν δύο
παιδιά ταυτόχρονα καί νά συνεργαστούν μετρώντας τό
ένα τ’ άλλο. Έτσι, μαθαίνουν νά βγάζουν τά παπούτσια
τους καί νά στέκονται στή σωστή θέση στό παιδόμετρο
κι άνεβοκατεβάζουν τούς μεταλλικούς δείκτες χωρίς δυ
σκολία, άφού είναι γερά στερεωμένοι στό μεταλλικό πλαί
σιο καί δέν ξεφεύγουν άπό τήν όριζόντια θέση τους
άκόμα κι όταν χρησιμοποιούνται άπό άδέξια χέρια. ’Επι
πλέον, κινούνται πολύ εύκολα καί δέ χρειάζεται νά κατα
βληθεί παρά έλάχιστη δύναμη γιά νά μετατοπιστούν. Οί
σφαίρες άπό καουτσούκ προστατεύουν τά παιδιά σέ
περίπτωση πού θά χτυπήσουν- κατά λάθος τό κεφάλι
τους στό μεταλλικό δείκτη.
Τά παιδιά άγαπούν πολύ τό παιδόμετρο καί συχνά
προτείνουν νά μετρηθούν - μιά πρόταση πού άντιμετωπίζεται μέ γενικό ένθουσιασμό. ’Επίσης, τό περιποιούνται
μέ ιδιαίτερη προσοχή, ξεσκονίζοντάς το καί γυαλίζοντας
τά μεταλλικά του κομμάτια. "Ολες οί έπιφάνειες τού παιδόμετρου είναι τόσο λείες καί καλογυαλισμένες ώστε είναι
πρόκληση γιά τό παιδί νά τό περιποιηθεϊ. Βλέποντας κα
τόπιν τήν ώραία του έμφάνιση, νιώθει π ώ ς άνταμοίβεται
γιά τόν κόπο του.
Τό παιδόμετρο άντιπροσωπεύει τό έπιστημονικό μέρος
τής μεθόδου μου, γιατί έχει σχέση μέ τήν άνθρωπολογική
22

καί ψυχολογική μελέτη των παιδιών, τό καθένα άπό τά
Αττοϊα έχει τό δικό του ιστορικό. Τό Ιστορικό άκολουθεί
Τήν εξέλιξη τής ανάπτυξης τού παιδιού, όπως προκύπτει
άπό τίς παρατηρήσεις πού μπορούν νά γίνουν μέ τήν
έφαρμογή τής μεθόδου. Μέ τό θέμα αύτό άσχολούμαι
λεπτομερειακά στά άλλα βιβλία μου. "Εχουμε κινηματογραφήσει τά παιδιά τήν ώρα πού μετριούνται στό παιδόμετρο καί βλέπουμε πώ ς, άκόμα καί τά πιό μικρά, έρ
χονται μέ δική τους πρωτοβουλία καί παίρνουν τίς θέ
σεις τους πάνω στό όργανο.
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.

Ή μέθοδος

Ή τεχνική τής μεθόδου μου, άκολουθώντας τή φυσιο
λογική, σωματική καί ψυχολογική άνάπτυξη του παιδιού,
μπορεί νά χωριστεί σέ τρία μέρη:
Κινητική εκπαίδευση
Αισθητηριακή έκπαίδευση
Γλωσσική έκπαίδευση
Τά κυριότερα μέσα τής κινητικής έκπαίδευσης προέρ
χονται άπό τό ίδιο τό περιβάλλον καί τήν όργάνωσή του,
ένώ ή γλωσσική καί ή αισθητηριακή έκπαίδευση παρέ
χονται άπό τό δικό μου διδακτικό ύλικό.
Τό διδακτικό ύλικό γιά τήν έκπαίδευση των αισθήσεων
άποτελεϊται ά π ό :
α) Τρεις σειρές στερεά σχήματα ένθετα
6) Τρεις σειρές στερεά σχήματα σέ.μεγέθη πού αυξά
νονται κατά κλίμακα καί περιλαμβάνουν:
1) Ρόζ κύβους
2) Καφετιά πρίσματα
3) Ράβδους (α) σέ χρώμα πράσινο, (β) σέ χρώμα κόκ
κινο καί γαλάζιο έναλλάξ.
γ) Διάφορα γεωμετρικά στερεά σχήματα (πρίσματα,
24

πυραμίδες, σφαίρες, κυλίνδρους, κώνους κτλ.)
δ) ’Ορθογώνιες πλάκες μέ άνώμαλες καί λείες επιφά
νειες
ε) Μιά συλλογή άπό διάφορα υλικά
στ) Μικρές ξύλινες πλάκες μέ διαφορετικό βάρος ή κα
θεμιά
ζ) Δύο κουτιά μέ εξήντα τέσσερις χρωματιστές πλάκες
στό καθένα
η) Ένα κομό μέ επίπεδα ένθετα
θ) Τρεις σειρές καρτέλες όπου έχουν κολληθεί γεωμε
τρικά σχήματα άπό χαρτί
ι) Μιά συλλογή άπό κλεισμένα κυλινδρικά κουτιά
κ) Μιά διπλή σειρά κουδουνάκια, σανίδες όπου έχει
σχεδιαστεί τό πεντάγραμμο καί μικροί ξύλινοι δίσκοι πού
άντιπροσωπεύουν τίς νότες.
Διδασκτικό υλικό γιά την προπαρασκευή γραφής καί
άριθμητικής:
λ) Δύο έπικλινή γραφεία καί διάφορα σιδερένια ένθετα
μ) Καρτέλες όπου έχουν κολληθεί γράμματα άπό γυαλόχαρτο
ν) Δύο άλφάβητοι άπό χρωματιστό χαρτόνι σέ διαφο
ρετικά μεγέθη
ξ) Μιά σειρά καρτέλες όπου έχουν κολληθεί ψηφία
άπό γυαλόχαρτο
ο) Μιά σειρά άπό μεγάλες καρτέλες μέ τά ίδια ψηφία
σέ λείο χαρτί γιά τή μέτρηση μέχρι τό δέκα
π) Δυό κουτιά μέ μικρά ξυλόκαρφα γιά μέτρηση
ρ) Τό σύνολο τών σχεδίων πού περιλαμβάνονται ειδικά
στή μέθοδο καί χρωματιστά μολύβια
ο) Ειδικά πλαίσια ώστε νά μαθαίνουν τά παιδιά τίς
κατάλληλες κινήσεις γιά νά δένουν κορδόνια, νά κουμ
πώνουν κτλ.
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Κινητική εκπαίδευση

Ή εκπαίδευση αΰτή είναι πολύ περίπλοκη, γιατί πρέ
πει νά άνταποκρίνεται στίς συντονισμένες σωματικές κι
νήσεις που μαθαίνει σιγά σιγά τό παιδί. Ά ν τό άφήσουμε
χωρίς καθοδήγηση, κινείται άτακτα κι αυτές άκριβώς οΐ
άκατάστατες κινήσεις άποτελουν τό ιδιαίτερο χαρακτηρι
στικό τού μικρού παιδιού. Τό ότι «ποτέ δέν κάθεται ήσυ
χα» καί «θέλει νά άγγίζει τό καθετί» είναι έκεϊνο πού
όνομάζουμε «άταξία» στό παιδί.
Ό ενήλικος θά προσπαθήσει νά τού έλέγξει τίς κινή
σεις, έπαναλαμβάνοντας τή μονότονη καί άχρηστη έντολή «Κάθισε ήσυχα». Στήν πραγματικότητα, τό μικρό
παιδί προσπαθεί μέ τίς κινήσεις του νά έξασκήσει ικανό
τητες χρήσιμες στόν άνθρωπο. Ά ς μήν άποπειραθούμε
λοιπόν νά περιορίσουμε τήν κινητικότητά του. Καλύτερα
νά βάλουμε «τάξη» στίς κινήσεις του καί νά τίς καθοδη
γούμε πρός τό στόχο πού επιθυμεί τό παιδί. Αύτό άκρι
βώς έπιδιώκει ή μυϊκή εκπαίδευση σ’ αύτή τήν ήλικία.
"Οταν δοθεί μιά κατεύθυνση στίς κινήσεις τού παιδιού,
τότε γίνονται πρός έναν όρισμένο στόχο έτσι ώστε καί τό
ίδιο ήσυχάζει, ικανοποιείται καί μεταβάλλεται σέ δραστή
26

ριο έργάτη, ήρεμο καί χαρούμενο. Ή κινητική έκπαίδευση άποτελεϊ έναν άττό τους βασικούς συντελεστές τής
έξωτερικής «πειθαρχίας» πού φαίνεται νά υπάρχει στά
«Σπίτια τών Παιδιών». Έχω ήδη γράψει άρκετά πάνω
στό θέμα στά άλλα μου βιβλία.
Ή μυϊκή έκπαίδευση έχει σχέση μέ:
Τίς κυριότερες κινήσεις τής καθημερινής ζωής (περπά
τημα, κάθισμα, σήκωμα, χειρισμό άντικειμένων κτλ.)
Τήν άτομική φροντίδα
Τήν όργάνωση τού νοικοκυριού
Τήν κηπουρική
Τή χειρωνακτική έργασία
Τίς γυμναστικές άσκήσεις
Τίς ρυθμικές κινήσεις.
Στήν άτομική φροντίδα τό πρώτο βήμα είναι νά μάθει
τό παιδί νά ντύνεται καί νά ξεντύνεται. Γιά τό σκοπό αυ
τόν, τό διδακτικό μου ύλικό περιλαμβάνει μιά συλλογή
άπό πλαίσια (κάδρα) όπου έχουν συνδεθεί κομματάκια
άπό ύφασμα, δέρμα κτλ. ώστε νά μάθει τό παιδί νά
κουμπώνει, νά άγκιστρώνει, νά δένει - μέ λίγα λόγια νά
ένώνει μέ όλους τους διαφορετικούς τρόπους πού έχει
έφεύρει ό πολιτισμός μας γιά νά στερεώνουμε τά ρούχα,
τά παπούτσια μας κ.ο.κ. (είκόνα 5). Ή δασκάλα κάθεται
δίπλα στό παιδί κι έκτελεΐ τίς άπαραίτητες κινήσεις τών
δακτύλων πολύ άργά καί προσεκτικά; άναλύοντας τήν
καθεμιά στά διάφορα μέρη της ώστε νά δούν τά παιδιά
καθαρά τήν κάθε της λεπτομέρεια.
Ή πρώτη τους κίνηση, γιά παράδειγμα, θά είναι νά
ταιριάσουν τά δυό κομμάτια ύφασμα μέ τέτοιο τρόπο
ώστε oi άκρες πού πρόκειται νά ένωθούν νά έφάπτονται
άπό πάνω μέχρι κάτω. Ά ν πρόκειται γιά κάδρο μέ
κούμπωμα, ή δασκάλα θά δείξει τίς διάφορες φάσεις τού
κουμπώματος. θ ά πιάσει στά χέρια της τό κουμπί, θά
τό βάλει άπέναντι άπό τήν κουμπότρυπα, θά τό περάσει
όλόκληρο μέσα άπό τήν κουμπότρυπα καί θά τό στε
ρεώσει προσεκτικά στή θέση του πάνω άπό τό ύφασμα.
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Ε’ικ. 6. Τό παιδί μαθαίνει νά κουμπώνει.

Ε'ικ. 7. Τό παιδί μαθαίνει νά δένει κορδέλλες ατό ξύλινο πλαίσιο

Ε’ικ. 8. Περπάτημα πάνω στ ή γραμμή

Είκ. 9. Περπάτημα με μουσικά όργανα

Μέ τήν ϊδια μέθοδο, γιά νά δείξει πώς δένεται ένας φιόγ
κος, θά ξεχωρίσει τό στάδιο όπου δένει τίς κορδέλες άπό
τό στάδιο όπου σχηματίζει τό φιόγκο.
Ή κινηματογραφική ταινία δείχνει ένα όλόκληρο μά
θημα άφιερωμένο στό δέσιμο φιόγκων μέ κορδέλες. Τά
μαθήματα αύτά δέν είναι υποχρεωτικά γιά όλα τά παι
διά, γιατί συχνά τό ένα μαθαίνει άπό τό άλλο καί μέ δική
του πρωτοβουλία έρχεται κοντά γιά νά άναλύσει άργά
καί προσεκτικά τήν κάθε κίνηση. Τό παιδί κάθεται σέ μιάν
άνετη στάση καί κρατά τό κάδρο του πάνω στό τραπέζι
(εικόνα 7). Καθώς δένει καί λύνει στό ίδιο πλαίσιο πολλές
φορές, μέ όλο καί μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αποκτά μιά
πρωτόγνωρη δεξιοτεχνία στά χέρια καί κατέχεται άπό
τήν επιθυμία νά έφαρμόσει τίς γνώσεις του σέ πραγ
ματικά ρούχα όποτε τού δοθεί ή εύκαιρία. Βλέπουμε
τότε πώ ς άκόμα καί τά μικρότερα παιδιά θέλουν νά ντύ
νονται μόνα τους καί νά ντύνουν καί τά άλλα. ’Αναζη
τούν λοιπόν τέτοιες διασκεδάσεις καί άντιστέκονται μέ
όλη τους τή δύναμη στόν ένήλικο πού προσπαθεί νά
τούς βοηθήσει.
Μέ τήν ίδια, βασικά, μέθοδο διδάσκονται καί οί άλλες,
μεγαλύτερες κινήσεις, όπως πλύσιμο, στρώσιμο τού
τραπεζιού κτλ. Ή δασκάλα θά πρέπει νά μεσολαβήσει
στήν άρχή, διδάσκοντας τό παιδί μέ έλάχιστα ή χωρίς
καθόλου λόγια, άλλά μέ άκρίβέστατες κινήσεις. Τού δεί
χνει τό καθετί: Πώς νά κάθεται, πώ ς νά σηκώνεται άπό
τό κάθισμα, πώ ς νά πιάνει καί νά τοποθετεί τά διάφορα
άντικείμενα καί πώ ς νά τά προσφέρει ευγενικά στούς άλ
λους. Μέ τόν ίδιο τρόπο τούς δείχνει πώ ς νά στιβάζουν
τά πιάτα τό ένα πάνω στό άλλο καί πώ ς νά τά βάζουν
στό τραπέζι χωρίς νά κάνουν θόρυβο.
Τά παιδιά μαθαίνουν εύκολα καί δείχνουν ένδιαφέρον
καί εκπληκτική φροντίδα στήν έκτέλεση αύτών τών πρά
ξεων. Σέ τάξεις μέ πολλά παιδιά θά πρέπει νά ρυθμι
στούν έτσι τά πράγματα ώστε νά κάνουν μέ τή σειρά τίς
διάφορες δουλειές τού σπιτιού, όπως σκούπισμα, σερβί
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ρισμα καί πλύσιμο πιάτων. Τά παιδιά πρόθυμα δέχονται
αυτήν τή λύση. Καί δέν υπάρχει λόγος νά τούς ζητή
σουμε νά κάνουν μιά όρισμένη εργασία, γιατί έρχονται
αυθόρμητα - άκόμα καί τά μικρότερα των 2-2 V2 έτών νά προσφέρουν τίς υπηρεσίες τους. Είναι συχνά πολύ
συγκινητικό νά βλέπεις τίς προσπάθειές τους νά μιμηθοΟν τά άλλα, νά θυμηθούν ό,τι έμαθαν καί τελικά νά
υπερνικούν τίς δυσκολίες τους. Ό καθηγητής Τζάκομπυ
στή Νέα Ύόρκη έμεινε μιά φορά βαθιά συγκινημένος,
παρατηρώντας ένα νήπιο ήλικίας μόλις δύο έτών καί
κάτι - καθόλου έξυπνο σέ πρώτη εμφάνιση - νά στέκεται
σαστισμένο έπειδή δέν μπορούσε νά θυμηθεί άν ή θέση
τού πηρουνιού ήταν δεξιά ή άριστερά τού πιάτου. Κι
έμεινε πολλή ώρα σέ περισυλλογή, χρησιμοποιώντας
προφανώς όλη τή δύναμη τού μυαλού του. Τά άλλα με
γαλύτερα παιδιά τό παρακολουθούσαν θαυμάζοντας,
όπως καί εμείς, τή ζωή πού εξελισσόταν μπροστά στά
μάτια τους.
Οί όδηγίες τής δασκάλας περιορίζονται σ’ έναν υπαινιγ
μό ή ένα άγγιγμα, πού άρκούν γιά νά δώσουν ένα ξεκί
νημα στό παιδί. Τά υπόλοιπα έρχονται μόνα τους. Τά
παιδιά μαθαίνουν τό ένα άπό τό άλλο καί ρίχνονται στή
δουλειά μέ κέφι κι ένθουσιασμό. Αύτή ή άτμόσφαιρα τής
ήσυχης δραστηριότητας δημιουργεί συναισθήματα συ
ναδελφικότητας, μιά τάση άλληλοβοήθειας καί, πάνω άπ’
όλα, ζωηρό ένδιαφέρον τών άλλων παιδιών γιά τήν
πρόοδο τών μικρών τους συντρόφων. ’Αρκεί νά τοποθε
τήσουμε τό παιδί σ' ένα τέτοιο ήρεμο περιβάλλον γιά νά
νιώσει άνετα. Στήν κινηματογραφική ταινία φαίνεται τί
άκριβώς έργασία συντελεϊται στό «Σπίτι τών Παιδιών».
Τά παιδιά κινούνται μέσα στό χώρο, κάνοντας τή δική
του έργασία τό καθένα, ένώ ή δασκάλα τά παρακολου
θεί άπό κάποια γωνιά. Στήν άρχή άσχολοϋνται μέ τήν
άτομική τους φροντίδα καί έπειτα μέ τίς δουλειές τού
σπιτιού. Τά βλέπουμε νά πλένουν τά πρόσωπά τους, νά
γυαλίζουν τά παπούτσια τους, νά πλένουν τά έπιπλα, νά
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γυαλίζουν τους μεταλλικούς δείκτες του παιδόμετρου, νά
βουρτσίζουν τά χαλιά κ.ο.κ. Στό στρώσιμο του τραπε
ζιού τά παιδιά έργάζονται έντελώς μόνα, καταμερίζοντας
τίς διάφορες έργασίες άνάμεσά τους. Μεταφέρουν τά
πιάτα, τά μαχαιροπήρουνα, τά ποτήρια κτλ. καί ύστερα
κάθονται γύρω άπό τά τραπέζια όπου οί μικροί σερβι
τόροι φέρνουν τή ζεστή σούπα.
Ή κηπουρική καί ή χειρωνακτική εργασία δίνουν στά
παιδιά μεγάλη ¡κανοποίηση. Ή κηπουρική έχει ήδη κα
θιερωθεί γενικά σάν σημαντικό στοιχείο τής νηπιακής
εκπαίδευσης καί όλοι παραδέχονται πώ ς τά φυτά καί τά
ζώ α προσελκύουν τό ένδιαφέρον των παιδιών καί τούς
γεννούν τήν έπιθυμία νά τά φροντίσουν. Τό ιδανικό γιά
τά «Σπίτια τών Παιδιών» σ’ αύτό τόν τομέα είναι νά μιμηθούν τά σχολεία έκεϊνα πού έφαρμόζουν σήμερα μέ
τόν καλύτερο δυνατό τρόπο •’■'ς άρχές τής κυρίας Λάττερ.
Στόν τομέα τής χειρωνακτικής έκπαίδευσης διαλέξαμε
τήν πηλοπλαστική. Τά παιδιά κατασκευάζουν πλακάκια,
βάζα καί τούβλα μέ τή βοήθεια άπλών έργαλείων, όπως
καλούπια. Ό τελικός σκοπός είναι ή όλο κλήρωση τής
εργασίας, μέ τό γυάλισμα καί τό ψήσιμο στό φούρνο
όλων τών μικροαντικειμένων πού κατασκεύασαν. Τά ίδια
τά παιδιά έπίσης μαθαίνουν νά ντύνουν έναν τοίχο μέ
γυαλιστερά άσπρα ή χρωματιστά πλακάκια μέ διάφορα
σχέδια καί νά χρησιμοποιούν τσιμέντο καί μυστρί γιά νά
καλύψουν τό δάπεδο μέ μικρά τούβλα. ’Επιπλέον μαθαί
νουν νά σκάβουν θεμέλια καί νά οικοδομούν μέ τά τού
βλα τους διαχωριστικούς τοίχους ή ένα όλόκληρο κοτέ
τσι.
Ά π ό τίς γυμναστικές άσκήσεις σημαντικότερη θεω
ρούμε τή «γραμμή». Σ’ ένα μεγάλο ύπαίθριο χώρο ή στό
πάτωμα χαράζεται μέ κιμωλία ή μπογιά μιά γραμμή ή
δυό όμόκεντρες μέ έλλειπτικό σχήμα. Τά παιδιά διδά
σκονται νά περπατούν πάνω σ’ αύτές τίς γραμμές σάν
άκροβάτες, βάζοντας τά πόδια τους τό ένα μπροστά στό
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f/κ. 10. Κύλινδροι γιά τή διάμετρο μόνο

Είκ. 11. Κύλινδροι γιά τή διάμετρο καί τό ύψος

f/κ. 72. Κύλινδροι γιά τό ύψ ος μόνο.
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Είκ. 13. Κύλινδοι γιά τή διάμετρο καί τό ύψος

· ·

άλλο. Γιά νά κρατήσουν τήν ισορροπία τους, κάνουν τίς
ϊδιες άκριβώς προσπάθειες μέ τους πραγματικούς άκροβάτες, μόνο πού δέ διατρέχουν κανέναν κίνδυνο, άφού οί
γραμμές είναι χαραγμένες στό πάτωμα. Πρώτη ή δα
σκάλα κάνει τήν άσκηση, δείχνοντας μέ άργές κινήσεις
πώ ς τοποθετεί τά πόδια της καί τά παιδιά τή μιμούνται
χωρίς νά χρειαστεί νά μιλήσει. Στήν άρχή λίγα μόνο παι
διά τήν άκολουθούν, όταν όμως τούς δείξει τί πρέπει νά
κάνουν, άποσύρεται καί άφήνει τά πράγματα νά
εξελιχτούν μόνα τους.
Τά παιδιά, στό μεγαλύτερο τους ποσοστό, έξακολουθούν νά περπατούν, φροντίζοντας, μέ μεγάλη προσοχή,
νά μιμηθούν τίς κινήσεις πού είδαν καί προσπαθώντας
νά κρατήσουν τήν ισορροπία τους γιά νά μήν πέσουν.
Σιγά σιγά καί τά άλλα παιδιά πλησιάζουν, παρακολου
θούν καί τολμούν κι αύτά νά μπούν στή γραμμή. Σέ ελά
χιστο χρονικό διάστημα όλόκληρη ή γραμμή ή τά δύο έλλειπτικά σχήματα στό πάτωμα έχουν σκεπαστεί άπό
παιδιά πού Ισορροπούν κι εξακολουθούν νά περπατούν
γύρω γύρω μέ τό βλέμμα συγκεντρωμένο στά πόδια
τους καί μιά έκφραση βαθιάς άφοσίωσης στό πρόσω 
πο.
"Επειτα μπορεί νά χρησιμοποιηθεί μουσική, θ ά πρέπει
νά είναι ένα άπλό έμβατήριο, πού ό ρυθμός του νά μή
διακρίνεται άπό τήν άρχή, άλλά πού νά συνοδεύει καί νά
ζωηρεύει τίς αύθόρμητες προσπάθειες τών παιδιών.
"Οταν μάθουν έτσι νά κρατούν τήν ισορροπία τους, τά
παιδιά έχουν προάγει τήν τέχνη τού βαδίσματος σέ έντυπωσιακό βαθμό τελειότητας κι έχουν άποκτήσει, όχι
μόνο ήρεμο καί άεράτο βάδισμα, άλλά καί μιάν άσυνήθιστη χάρη στίς κινήσεις τους. Ή άσκηση τής «γραμμής»
μπορεί άργότερα νά γίνει πιό σύνθετη μέ διάφορες
παραλλαγές. Μιά πρώτη έφαρμογή γίνεται μέ ρυθμικές
άσκήσεις, πού συνοδεύονται άπό ένα έμβατήριο στό πιά
νο. "Οταν έπαναληφτεί τό ίδιο έμβατήριο γιά πολλές μέ
ρες, στό τέλος τά παιδιά θά νιώσουν τό ρυθμό καί θά
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τόν συνοδεύουν μέ κινήσεις των χεριών καί τών ποδιών,
καθώς καί μέ τραγούδια.
Σιγά σιγά τά παιδιά κατανοούν τή μουσική. Καί φτά
νουν στό σημείο, όπως συνέβη στό σχολείο τής Μίς
Τζώρτζ στήν Ούάσιγκτον, νά τραγουδάνε στή διάρκεια
τής καθημερινής τους εργασίας μέ τό διδακτικό υλικό.
Τότε τό «Σπίτι τών Παιδιών» μοιάζει μέ κυψέλη γεμάτη
μέλισσες πού βουίζουν καθώς εργάζονται.
Ό σ ο γιά τό μικρό γυμναστήριο, γιά τό όποιο μίλησα
στό βιβλίο μου μέ θέμα τή «Μέθοδο», ένα όργανο άποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιμο: πρόκειται γιά τό «φράχτη»
όπου τά παιδιά κρεμιούνται άπό τά χέρια, ελευθερώνον
τας τά πόδια τους άπό τό βάρος τού κορμιού καί δυνα
μώνοντας τά μπράτσα. Ό φράχτης έχει τό πλεονέκτημα
ότι μπορεί νά χρησιμοποιηθεί καί στόν κήπο, γιά διαχωριστικούς σκοπούς, όπως π.χ. νά χωρίσει τά παρτέρια
άπό τά δρομάκια, καί δέ μειώνει μέ κανέναν τρόπο τήν
αίσθητική έμφάνιση τού κήπου.
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Εκπαίδευση τών αισθήσεων

Μέ τό διδακτικό μου ύλικό . προσφέρω στό παιδί τά
μέσα γιά νά αναπτύξει τίς αισθητηριακές του λειτουρ
γίες. Τά πρώ τα τρία αντικείμενα, άπό τό κουτί μέ τό
ύλικό, πού θά τραβήξουν τήν προσοχή τού νηπίου ήλικίας 2 1 ιΙι-3 ετών είναι τρία στερεά κομμάτια ξύλου μέ
μιά σειρά στρογγυλά άνοίγματα όπου τοποθετούνται
δέκα μικροί κύλινδροι ή δίσκοι, καλογυαλισμένοι καί μέ
μιά στρογγυλή λαβή στήν κορυφή. Στήν πρώτη ξύλινη
θήκη τοποθετείται μιά σειρά κυλίνδρων ισοϋψών άλλά μέ
διαμέτρους πού μεγαλώνουν σταθερά άπό τό λεπτό
τερο ώς τόν παχύτερο κύλινδρο (είκόνα 10). Στή δεύτερη
θήκη, οί κύλινδροι διαφέρουν σέ όλες τους τίς διαστάσεις
κι έτσι είναι άλλοι μεγαλύτεροι κι άλλοι μικρότεροι σέ μέ
γεθος, έχουν όμως όλοι τό ίδιο σχήμα (είκόνα 11). Τέλος,
στήν τρίτη θήκη όλοι οί κύλινδροι έχουν τήν ίδια διάμε
τρο άλλά διαφέρουν στό ύψος, έτσι ώστε, καθώς μειώ
νονται σέ μέγεθος, παίρνουν σιγά σιγά τή μορφή μικρού
δίσκου (είκόνα 12). Οί κύλινδροι τής πρώτης θήκης δια
φέρουν σέ δυό διαστάσεις (τομή), τής δεύτερης σέ τρείς
διαστάσεις καί τής τρίτης σέ μιά (ύψος). 'Η σειρά πού
36

Είκ. 14. Χρησιμοποιώ ντας τή θήκη τών κυλίνδρων

Είκ. 17. Μακρόστενη σκάλα

χρησιμοποίησα άφορά τό βαθμό ευκολίας μέ τόν όποίο
έκτελεϊ τίς άσκήσεις τό παιδί.
Τό άντικείμενο τής άσκησης είναι νά βγουν οί κύλινδροι
άπό τίς τρύπες, νά άνακατευτούν καί νά τοποθετηθούν
πάλι στίς σωστές τους θέσεις. Τό παιδί κάθεται σέ μιάν
άναπαυτική στάση μπροστά σ' ένα τραπεζάκι. Πιάνοντας προσεκτικά τίς σφαιρικές λαβές μέ τά άκροδάχτυλα
καί άνακατεύοντας τούς κυλίνδρους χωρ/ς νά τού π έ
σουν καί χωρ/ς νά κάνει πολύ θόρυβο καί τέλος, βάζον
τας τόν καθένα στή σωστή του θέση, άποκτά μιά δεξιοτεχνία στίς κινήσεις τών χεριών.
Στίς άσκήσεις αύτές ή δασκάλα μπορεί νά μεσολαβήσει
στήν άρχή, άλλά μόνο γιά νά βγάλει τούς κυλίνδρους
άπό τίς τρύπες, νά τούς άνακατέψει πάνω στό τραπέζι
κι ύστερα νά δώσει στό παιδί νά κάταλάβει πώ ς πρέπει
νά τούς ξαναβάλει στίς θέσεις τους, χωρίς ή ίδια νά κά
νει τήν κίνηση πού χρειάζεται. Συνήθως, πάντως, δέν εί
ναι άνάγκη νά γίνει ούτε κι αύτό, γιατί τά παιδιά βλέ
πουν τούς συντρόφους τους νά εργάζονται καί παίρνουν
θάρρος νά τούς μιμηθούν. Τούς άρέσει νά κάνουν τίς
άσκήσεις μοναχά τους, μερικές φορές μάλιστα σχεδόν
κρυφά γιά νά μήν έρθει κάποιος νά τούς βοηθήσει (ει
κόνα 14).
Πώς βρίσκει τό παιδί τή σωστή θέση γιά τόν καθένα
άπό τούς κυλίνδρους πού είναι άνακατεμένοι μπροστά
του πάνω στό τραπέζι; Στήν άρχή δοκιμάζει. Συμβαίνει
συχνά νά προσπαθεί νά εφαρμόσει έναν κύλινδρο πάνω
άπό μιά τρύπα πολύ μικρή. Ύστερα τού άλλάζει θέση
καί δοκιμάζει μέ άλλους μέχρι νά βρεϊ τό σωστό. Βέβαια,
μπορεί νά συμβεϊ καί τό άντίθετο: ό κύλινδρος νά μπαί
νει εύκολα σέ μιά τρύπα πολύ μεγάλη, πού νά άνήκει σ’
έναν κύλινδρο πολύ μεγαλύτερο. ”Αν όμως τό παιδί έπιμείνει νά βάλει έδώ τόν κύλινδρο πού έχει στό χέρι του,
στό τέλος θά μείνει ένας κύλινδρος πού δέ θά χωράει
πουθενά καί μιά τρύπα όπου τίποτε δέ θά έφαρμόζει.
Καί τό παιδί άναγκαστικά θά διαπιστώσει τό λάθος του
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σέ συγκεκριμένη μορφή καί, προβληματισμένο, θά συγ
κεντρώσει όλο του τό ενδιαφέρον στό θέμα. Πρίν όλοι οί
κύλινδροι χωρούσαν, τώρα ένας περισσεύει. Σταματάει
κάθε του κίνηση καί βυθίζεται σέ σκέψεις. Αρχίζει πάλι
νά πιάνει τίς σφαιρικές λαβές καί παρατηρεί πώ ς όρισμένοι κύλινδροι έχουν άδειο χώρο γύρω τους στήν τρύ
πα. Μαντεύει πώ ς ίσως δέ βρίσκονται στίς σωστές τους
θέσεις καί προσπαθεί νά τους τοποθετήσει άλλοΰ. Μετά
από πολλές δοκιμές φτάνει, τελικά, στό σωστό άποτέλεσμα. Καί τότε ξεσπάει σέ θριαμβευτικό χαμόγελο. 'Η
άσκηση άποτέλεσε ένα έρέθισμα γιά τή νόησή του. Θέλει
νά τήν έπαναλάβει καί, έχοντας μάθει άπό προσωπική
πείρα, κάνει άλλη μιάν άπόπειρα. Νήπια ήλικίας 3 - 3 1h
έτών έχουν έπαναλάβει τήν ίδια άσκηση μέχρι σαράντα
φορές χωρίς νά χάσουν τό ενδιαφέρον τους. "Αν παρου
σιάσουμε άργότερα τή δεύτερη σειρά καί μετά τήν τρίτη
σειρά κυλίνδρων, ή αλλαγή τού σχήματος εντυπωσιάζει
τό παιδί καί ξυπνά άκόμη μιά φορά τό ένδιαφέρον του.
Μέ τό παραπάνω ύλικό ασκείται τό μάτι νά ξεχωρίζει
τίς διαφορές σέ όγκο. Τελικά, τό παιδί μαθαίνει νά άναγνωρίζει μέ μιά μόνη ματιά τή μεγαλύτερη ή τή μικρό
τερη τρύπα όπου θά χωρέσει άκριβώς ό κύλινδρος πού
κρατάει στό χέρι του. Ή έκπαιδευτική μέθοδος βασίζεται
στό γεγονός ότι τό ίδιο τό ύλικό προσφέρει στό παιδί τόν
τρόπο νά διαπιστώσει τό λάθος του καί τού δίνει μιά
χειροπιαστή άπόδειξη.
Ή έπιθυμία τού παιδιού νά φτάσει σ’ ένα γνωστό
άποτέλεσμα τό καθοδηγεί νά διορθώσει μόνο του τά
λάθη του. Δέν είναι ό δάσκαλος πού θά τό ύποχρεώσει
νά δεί τό λάθος του καί θά τού δείξει π ώ ς νά τό διορ
θώσει, άλλά ή σύνθετη διανοητική εργασία τού παιδιού
θά φέρει αύτό τό άποτέλεσμα. Άκριβώς έδώ λοιπόν άρχίζει ή λειτουργία τής αύτο-εκπαίδευσης.
Ό στόχος δέν είναι έξωτερικός. Σκοπός τής άσκησης,
δηλαδή, δέν είναι νά μάθει τό παιδί πώ ς νά τοποθετεί
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τους κυλίνδρους καί νά ξέρει π ώ ς νά τήν έκτελέσει σω
στά.
Ό σκοπός είναι έσωτερικός - νά μάθει τό παιδί νά
παρατηρεί. Κι άπό έκεΤ καί πέρα νά συγκρίνει άντικείμενα, νά σχηματίζει κρίσεις, νά σκέφτεται λογικά καί νά
άποφασίζει. "Οταν έπαναλαμβάνεται συχνά αυτή ή
άσκηση τής προσοχής καί τής νόησης, παρατηρείται μιά
πραγματική εξέλιξη στίς ικανότητες του παιδιού.
Μετά τό παιχνίδι τών κυλίνδρων, τό έκπαιδευτικό
ύλικό περιλαμβάνει τρείς σειρές γεωμετρικά στερεά σώ
ματα:
1) Δέκα ξύλινους κύβους χρώματος ρόζ. Οί πλευρές
τών κύβων κυμαίνονται άπό 1 ώς 5 έκατοστά (εικόνα
15).
Μέ τούς κύβους τό παιδί χτίζει έναν πύργο, τοποθε
τώντας πρώτα στό έδαφος (πάνω σέ χαλί) τό μεγαλύ
τερο κύβο κι ύστερα βάζοντας πάνω του όλους τούς άλ
λους κατά σειρά μεγέθους, μέχρι τό μικρότερο. Μόλις
φτιάξει τόν πύργο, τόν ρίχνει κάτω μ’ ένα χτύπημα τού
χεριού του ώστε νά σκορπιστούν οί κύβοι στό χαλί κι
ύστερα τόν ξαναχτίζει.
2) Δέκα ξύλινα πρίσματα χρώματος καφετί. Τά πρί
σματα έχουν μήκος 20 έκατοστά καί τό τετράγωνο
τμήμα τους έχει μήκος πλευράς άπό 10 έκατοστά μέχρι 1
εκατοστό στό μικρότερο κύβο (εικόνα 16).
Τό παιδί σκορπίζει τά δέκα κομμάτια σ’ ένα άνοιχτόχρωμο χαλί κι έπειτα, άρχίζοντας άλλοτε άπό τό παχύ
τερο κι άλλοτε άπό τό λεπτότερο, τά τοποθετεί στή σω
στή τους σειρά κλιμακωτά πάνω στό τραπέζι.
3) Δέκα ράβδους σέ χρώμα πράσινο ή γαλάζιο καί
κόκκινο εναλλάξ, όλες μέ ϊση τήν τετράγωνη βάση τους,
πλευράς 4 έκατοστών, άλλά μέ διαφορές μήκους άπό 10
έκατοστά μέχρι 1 μέτρο (εικόνα 17).
Τό παιδί σκορπίζει τίς δέκα ράβδους σ’ ένα μεγάλο
χαλί καί τίς άνακατεύει στήν τύχη. “Υστερα, συγκρίνοντας τή μία ράβδο μέ τήν άλλη, τίς τοποθετεί άνάλογα μέ
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Ε ’ικ. 18. Τό παιδί παίζει με τήν πλατιά σκάλα

Είκ.20. Σανίδες μέ κολλημένες έπάνω λουρίδες χαρτί

Είκ. 22. Παιδί ζυγίζει ξύλινες πλάκες

τό μέγεθος τους, έτσι ώστε νά πάρουν τό σχήμα τών
σωλήνων ένός εκκλησιαστικού όργάνου.
"Οπως συνήθως, ή δασκάλα, κάνοντας τίς άσκήσεις,
δείχνει πρώτα στό παιδί πώ ς πρέπει νά τοποθετήσει τά
κομμάτια τής κάθε σειράς. Συχνά όμως τό παιδί δέ μα
θαίνει άπευθείας άπό έκείνη, μά βλέποντας τά άλλα παι
διά. ’Εκείνη, ωστόσο, θά συνεχίζει νά τά παρακολουθεί
όλη την ώρα σέ κάθε τους προσπάθεια καί όποιαδήποτε
υπόδειξή της θά έχει σκοπό μάλλον νά παρεμποδίσει τη
βίαιη ή κακή χρήση τού ύλικού παρά νά διορθώσει κά
ποιο λάθος πού μπορεί νά κάνει τό παιδί, τοποθετώντας
τίς ράβδους στή σειρά. Ό λόγος είναι πώ ς τά λάθη πού
κάνει τό παιδί, τοποθετώντας π.χ. ένα μικρό κύβο κάτω
άπό ένα μεγαλύτερο, όφείλονται στή δική του έλλειψη
έκπαίδευσης. ’Επαναλαμβάνοντας την άσκηση πολλές
φορές, θά οξύνει τήν παρατηρητικότητά του καί, αργά ή
γρήγορα, θά διορθώσει μόνο του τό λάθος. Συμβαίνει
κάποτε τό παιδί πού εργάζεται μέ τίς μακριές ράβδους
νά κάνει τά πιό χτυπητά λάθη. ’Εφόσον όμως σκοπός
τής άσκησης δέν είναι τόσο νά τοποθετηθούν οί ράβδοι
κλιμακωτά, στή σωστή τους σειρά, όσο νά έξασκηθεϊ τό
παιδί μόνο του, δέν υπάρχει λόγος νά έπέμβει ό δάσκα
λος. Κάποια μέρα τό παιδί θά τοποθετήσει όλες τίς ρά
βδους στή σωστή σειρά καί, γεμάτο χαρά, θά τρέξει νά
φωνάξει τή δασκάλα νά τίς θαυμάσει. Τότε ό αντικειμενι
κός σκοπός τής άσκησης θά έχει έκπληρωθεϊ.
Οί τρεις παραπάνω σειρές τών κύβων, τών πρισμάτων
καί τών ράβδων δημιουργούν στό παιδί τήν άνάγκη νά
κινείται μέσα στό χώρο, νά χειρίζεται καί νά μεταφέρει
άντικείμενα πού δύσκολα τά πιάνει τό μικρό του χέρι.
Καί πάλι, στήν περίπτωση αυτήν, έξασκεΐ τό μάτι νά δια
κρίνει διαφορές μεγέθους άνάμεσά σέ όμοια άντικείμενα.
"Ισως άπό τήν πλευρά τών αισθήσεων ή άσκηση νά
μοιάζει ευκολότερη άπό έκείνη μέ τούς κυλίνδρους, πού
περιγράψαμε παραπάνω.
Στήν πραγματικότητα, όμως, είναι δυσκολότερη, γιατί
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f iv ύπάρχα τρόπος νά ελεχθεϊ τό λάθος άπό τό ίδιο τό
ύλικό. Μόνο τό μάτι τού παιδιού μπορεί νά κάνει τόν
Ιλεγχο. Γι’ αύτό ή διαφορά άνάμεσα στά άντικείμενα
ΐτρέπει νά είναι άμέσως όρατή. Χρησιμοποιούνται λοιπόν
μεγαλύτερα αντικείμενα, ένά> ή όραση τών παιδιών έχει
ήδη όξυνθεϊ μέ την κατάλληλη προετοιμασία (πρόκειται
γιά την άσκηση μέ τά στερεά ένθετα).
Στήν ίδια χρονική περίοδο τό παιδί μπορεί νά απασχολεί
ται καί μέ άλλες άκσήσεις. Τό ύλικό περιλαμβάνει
μιά μικρή όρθογώνια τάβλα, πού ή έπιφάνειά της χωρί
ζεται σέ δύο τμήματα: ένα λείο κι ένα άνώμαλο (εικόνα
19). Τό παιδί ξέρει κιόλας πώ ς νά πλένει τά χέρια του μέ
κρύο νερό καί σαπούνι. Ύστερα τά στεγνώνει καί βου
τάει τά άκροδάχτυλα γιά λίγες στιγμές σέ χλιαρό νερό.
Οί σταδιακές άσκήσεις γιά τήν αίσθηση τής θερμότητας
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν κι έδώ, όπως εξήγησα στό
βιβλίο μέ θέμα τή μέθοδό μου.
’Αμέσως μετά υποδεικνύεται στό παιδί πώ ς νά περάσει
τά άκροδάχτυλά του όσο πιό έλαφριά μπορεί πάνω άπό
τίς δυό διαφορετικές έπιφάνειες γιά νά καταλάβει τή
διαφορά. Ή ντελικάτη κίνηση τού άνεβασμένου χεριού
μπρός καί πίσω, καθώς εφάπτεται άπαλά μέ τήν έπιφάνεια, άποτελεΐ μιά θαυμάσια άσκηση ελέγχου. Τό μικρό
πλυμένο χέρι άποκτάει μιά ιδιαίτερη χάρη καί όμορφιά
καί όλο τό γύμνασμα είναι τό πρώτο βήμα γιά τήν
άσκηση τής άφής, πού κατέχει τόσο σημαντική θέση στή
μέθοδό μου.
Μαθαίνοντας στό παιδί νά χρησιμοποιεί τήν αίσθηση τής
άφής, ή δασκάλα θά πρέπει τήν πρώτη φορά νά συμμε
τέχει ένεργά. ’Όχι μόνο γιά νά τού δείξει «πώς γίνεται»
άλλά καί, πιό συγκεκριμένα, παίρνοντας τό χέρι του καί
καθοδηγώντας το γιά νά άγγίξουν τά άκροδάχτυλα τίς
έπιφάνειες όσο πιό άπαλά γίνεται. Δέ θά δώσει έξηγήσεις. Κι όταν μιλήσει, τά λόγια της θά ενθαρρύνουν τό
παιδί νά άντιληφτεί μέ τό χέρι του τίς διάφορες αισθή
σεις.
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"Οταν τίς άντιληφτεί, θά έπαναλάβει τήν πράξη μόνο
του, έτσι λεπτά κι ευαίσθητα όπως τή διδάχτηκε.
Μετά άπό τήν τάθλα μέ τίς δυό διαφορετικές έπιφάνειες, ή δασκάλα δίνει στό παιδί μιάν άλλη σανίδα μέ
κολλημένα κομματάκια χαρτί, λεία ή ανώμαλα, σέ διά
φορες διαβαθμίσεις (εικόνα 20). Του δίνει επίσης καρτέλες
άπό γυαλόχαρτο πού κι αύτές κλιμακώνονται κατά τόν
ϊδιο τρόπο. Τό παιδί τελειοποιεί τίς άσκήσεις τής κατη
γορίας αύτής αγγίζοντας τίς διάφορες έπιφάνειες κι έτσι
όχι μόνο όξύνει τήν Ικανότητα νά άντιλαμβάνεται τίς
διαφορές στήν άφή, που όσο πάνε γίνονται καί μικρότε
ρες, άλλά τελειοποιεί καί τίς κινήσεις του στίς όποιες μα
θαίνει νά έπιβάλλεται όλο καί περισσότερο.
Στή συνέχεια υπάρχει μιά σειρά άπό υφάσματα όλων
τών είδών: βελούδο, μετάξι, μάλλινο, βαμβακερό, λινό
χοντρότερο καί λεπτότερο. Κάθε είδος υφάσματος υπάρ
χει σέ δυο όμοια κομμάτια καί όλα έχουν λαμπερά, χτυ
πητά χρώματα.
Τώρα τό παιδί μαθαίνει μιά νέα κίνηση. Ένώ πρίν
έπρεπε νά άγγίξει μόνο, τώρα θά νιώσει τά ύφάσματα
άνάλογα μέ τή λεπτότητα ή τήν τραχύτητά τους, άπό τό
άκατέργαστο βαμπάκι μέχρι τό λεπτό μετάξι, χρησιμο
ποιώντας άνάλογα κινήσεις άνιχνευτικές κι ευαίσθητες ή
πιό σίγουρες κι αποφασιστικές. "Ενα παιδί μέ έξασκημένο
χέρι άπολαμβάνει μεγάλη χαρά νιώθοντας τά υφάσματα
καί, σχεδόν άπό ένστικτο, κλείνει τά μάτια γιά νά εντείνει
τήν αίσθηση τής άφής. Αργότερα, γιά νά ότποφύγει τήν
περιττή προσπάθεια, δένει τά μάτια του μ’ ένα καθαρό
μαντίλι καί, καθώς αισθάνεται μέ τά χέρια τό κάθε κομ
μάτι ύφασμα, ζευγαρώνει τά όμοια κομμάτια, τοποθε
τώντας τό ένα πάνω στό άλλο. Στό τέλος βγάζει τό μαν
τίλι καί βεβαιώνεται μόνο του όν έχει κάνει κανένα λά
θος.
Τά παιδιά δείχνουν πάντα μεγάλο ένθουσιασμό γι’
αύτή τήν άσκηση άφής καί αίσθησης, π ού τούς δίνει τό
έρέθισμα νά άναζητήσουν παρόμοιες έμπειρίες στό περι
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βάλλον τους. Ένα νήπιο, βλέποντας τό ώραϊο ύφασμα
μέ τό όποϊο είναι φτιαγμένο τό φόρεμα μιας έπισκέπτριας, θά πάει νά πλύνει τά χέρια του κι υστέρα θά
έλθει νά πιάσει τό ρούχο πολλές φορές μέ άπειρη ευαι
σθησία, ένά) τό πρόσωπό του θά εκφράζει ενδιαφέρον κι
εύχαρίστηση.
Λίγο αργότερα, θά παρακολουθήσουμε τά παιδιά σέ
μιά πολύ πιό δύσκολη άσκηση. Στό εκπαιδευτικό ύλικό
περιλαμβάνονται μερικά μικρά ορθογώνια πλακάκια (ει
κόνα 21). "Αν καί έχουν όλα τό ϊδιο μέγεθος, είναι φτιαγ
μένα άπό διάφορες ποιότητες ξύλου κι έτσι διαφέρουν σέ
βάρος καί σέ χρώμα, ανάλογα μέ τό είδος τού ξύλου.
Τό παιδί πρέπει νά πάρει ένα πλακάκι καί νά τό
άκουμπήσει απαλά στίς εσωτερικές έπιφάνειες τών τεσ
σάρων δακτύλων του, άφού τά άνοίξει καλά. Είναι άλλη
μιά εύκαιρία γιά νά άποκτήσει ευαισθησία στίς κινήσεις.
Τό χέρι θά πρέπει νά άνεβοκατεβαίνει σάν νά θέλει νά
ζυγίσει τό άντικείμενο, άλλά μέ κινήσεις σχεδόν άδιόρατες. Οί άνεπαίσθητες αύτές κινήσεις θά έλαττώνονται
καθώς έντείνεται ή προσοχή του γιά νά άντιληφτεϊ τό
βάρος τού άντικειμένου. Ή άσκηση έκτελείται τέλεια
όταν τό παιδί άντιληφτεϊ τό βάρος χωρίς τήν παραμικρή
σχεδόν κίνηση τού χεριού. "Ενα τέτοιο άποτέλεσμα μπο
ρεί νά τό πετύχει μόνο όταν έπαναλάβει πολλέζ φορές
τίς προσπάθειές του.
Μόλις ή δασκάλα έξηγήσει στά παιδιά τήν άσκηση,
εκείνα δένουν τά μάτια τους κι έπαναλαμβάνουν μόνα
τους τίς άσκήσεις «αίσθησης βάρους». Τοποθετούν,
π.χ., τά βαρύτερα ξύλινα πλακάκια δεξιά καί τά έλαφρό*<·οα άριστερά. Ό ταν τό παιδί βγάλει τό μαντίλι, βλέπει,
άπό τό χρώμα πού έχουν τά διάφορα κομμάτια ξύλου,
άν έχει κάνει λάθος.
Πολύ πρίν άπό τήν παραπάνω δύσκολη άσκηση καί
στή φάση πού τό παιδί εργάζεται μέ τά τρία είδη γεωμε
τρικών στερεών σωμάτων καί μέ τά λεϊα κι άνώμαλα
πλακάκια, μπορεί νά άσκεϊται μ' ένα άλλο πολύ ένδιαφέ47

Ε’ικ. 23. Παιδί τοποθετεί χρωματιστές πλάκες κατά σειρά άποχρώ σεω ς.

Είκ. 25. Σέτ έξι κύκλων

ρον μέρος τοϋ ύλικού.
Πρόκειται γιά μιά σειρά πλακάκια, σκεπασμένα μέ
ζωηρόχρωμο μετάξι σέ διάφορες αποχρώσεις. Ή σειρά
περιέχει δυο ξεχωριστά κουτιά, πού τό καθένα περιέχει
64 χρώματα. Δηλαδή όχτώ διαφορετικά χρώματα σέ
όχτώ άποχρώσεις τό καθένα. Στήν πρώτη άσκηση τό
παιδί ζευγαρώνει τά χρώματα. Διαλέγει δηλαδή άπό έναν
άνακατεμένο σωρό χρωμάτων τά δυο όμοια πλακάκια
καί τά βάζει τό ένα δίπλα στό άλλο. Φυσικά, ή δασκάλα
δέ δίνει στό παιδί καί τά 128 πλακάκια μαζί σέ σωρό,
άλλά διαλέγει μερικά άπό τά λαμπρότερα χρώματα,
όπως κόκκινο, κίτρινο καί γαλάζιο, φτιάχνει τρία ή τέσ
σερα ζευγάρια καί τά άνακατεύει. "Υστερα, σηκώνοντας
ένα πλακάκι, τό κόκκινο άς πούμε, δίνει στό παιδί νά
καταλάβει πώ ς θά πρέπει τώρα νά βρεί τό ταίρι του
μέσα άπό τό σωρό. "Οταν γίνει αυτό, ή δασκάλα τοπο
θετεί τά δύο όμοια πλακάκια δίπλα δίπλα στό τράπέζι.
Κατόπιν παίρνει στό χέρι της τό γαλάζιο καί τό παιδί
διαλέγει άπό τό σωρό τό όμοιο πλακάκι γιά νά σχηματι
στεί άκόμα ένα ζευγάρι. "Επειτα ή δασκάλα άνακατεύει
άλλη μιά φορά τά πλακάκια γιά νά έπαναλάβει τό παιδί
τήν άσκηση μόνο του, νά διαλέξει δηλαδή τά δύο κόκκινα
πλακάκια, τά δύο γαλάζια, τά δυο κίτρινα κ.ο.κ. καί νά
τοποθετήσει τά δύο κομμάτια τού κάθε ζευγαριού τό ένα
δίπλα στό άλλο.
Στή συνέχεια αύξάνονται τά ζεύγη τών χρωμάτων,
ώστε στό τέλος νήπια τριών έτών, μέ δική τους πρω το
βουλία, σχηματίζουν δώδεκα ζευγάρια άπό τά άνακατεμένα πλακάκια.
"Οταν τό μάτι άσκηθεί άρκετά ώστε νά άναγνωρίζει τά
ζεύγη τών χρωμάτων, ή δασκάλα δίνει στό παιδί τίς
άποχρώσεις ένός μόνο χρώματος γιά νά μάθει νά άσκεί
τήν όρασή του καί στίς πιό έλάχιστες διαφορές. Ά ς πά
ρουμε, γιά παράδειγμα, τή γαλάζια σειρά, πού περιλαμ
βάνει όχτώ πλάκες σέ διαδοχικές άποχρώσεις. Ή δα
σκάλα τίς τοποθετεί τή μία δίπλα στήν άλλη, άρχίζοντας
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οπτό την τπό σκούρα, καί μέ μοναδικό σκοπό νά δείξει
στό παιδί «τί γίνεται».
Ύστερα τό άφήνει μόνο του, παρακολουθώντας κάθε
τόσο τίς ενδιαφέρουσες άπόπειρες πού κάνει αυθόρμη
τα. Συχνά τό παιδί κάνει κάποιο λάθος. ”Αν έχει συλλάβει
τό νόημα τής άσκησης, τό λάθος του δείχνει πώ ς δεν έχει
φτάσει ακόμα στό στάδιο νά αντιλαμβάνεται τίς διαφορές
άνάμεσα στίς άποχρώσεις ένός χρώματος. Τήν Ικανότητα
τής διάκρισης τών μικρών διαφορών θά τήν τελειοποιή
σει μέ τήν άσκηση, γι' αύτό τό άφήνουμε μόνο του νά
συνεχίσει τίς προσπάθειές του.
Ωστόσο, μπορούμε νά τού δώσουμε κάποια βοήθεια
μέ δύο τρόπους: ό πρώτος είναι νά τού προτείνουμε νά
διαλέγει πάντα τό πιό σκούρο χρώμα άπό τό σωρό. Ή
. ύπόδειξη αύτή διευκολύνει κατά πολύ τήν έπιλογή του,
γιατί τού δίνει μιά σταθερή κατεύθυνση.
Ό δεύτερος τρόπος είναι νά τού ύποδεικνύουμε άπό
καιρό σε καιρό νά παρατηρεί δύο όποιαδήποτε χρώματα
πού βρίσκονται δίπλα δίπλα, γιά νά τά συγκρίνει άπευθείας καί χωριστά άπό τά υπόλοιπα. Έτσι τό παιδί δεν
τοποθετεί πουθενά κάποιο πλακάκι χωρίς νά τό συγκρί
νει προσεκτικά μέ τό διπλανό του.
Στό τέλος, τό ίδιο τό παιδί ένθουσιάζεται νά άνακατεύει τά 64 χρώματα κι ύστερα, μέ άληθινή δεξιοτεχνία,
νά τά τοποθετεί σε όχτώ σειρές αποχρώσεων. ’Έτσι, τό
χέρι του άσκεϊται έπιπλέον στίς κομψές καί ντελικάτες κι
νήσεις καί ό νούς του άσκεϊται στήν προσοχή. Γιατί ξέρει
πώ ς δέν πρέπει νά κρατήσει τίς πλάκες όπως όπως,
άλλά άπό τά δύο κομμάτια ξύλου πάνω καί κάτω, άποφεύγοντας νά άγγίξει τό χρωματιστό μετάξι. Ή τοποθέ
τηση τών πλακών σε εύθεία γραμμή τή μιά δίπλα στήν
άλλη στό ίδιο άκριβώς επίπεδο, ώστε ή σειρά νά μοιάζει
μέ μιά όμορφη κορδέλα μέ πολλές άποχρώσεις, άπαιτεΐ
μιά δεξιοτεχνία πού άποκτάται μόνο μετά άπό έπίμονη
έξάσκηση.
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Στά μεγαλύτερα παιδιά οί παραπάνω άσκήσεις «χρω
ματικής αίσθησης» βοηθούν στην άνάπτυξη τής «χρωμα
τικής μνήμης». Δείχνοντας στό παιδί γιά λίγη ώ ρα ένα
χρώμα, τού ζητάμε ύστερα νά βρεί τό ταίρι του άπό
πολλά άλλα άνακατεμένα χρώματα, χωρίς νά έχει πιά
μπροστά του τό πρώτο γιά νά τό όδηγήσει. Σ' αύτή τήν
περίπτωση, άρα, χρησιμοποιεί τή μνήμη του γιά νά άναγνωρίσει τό χρώμα, άφού δεν τό συγκρίνει πιά μέ κάτι
τό πραγματικό, άλλά μέ μιά εικόνα που έχει έντυπωθεϊ
στό νοϋ του.
Στά παιδιά άρέσει πολύ ή άσκηση τής «χρωματικής
μνήμης». Είναι γι’ αύτά μιά ένδιαφέρουσα παραλλαγή
καθώς τρέχουν άπό δώ κι άπό κεΐ μέ τήν εικόνα τού
χρώματος άποτυπωμένη στό μυαλό τους, άναζητώντας
νά τό ταιριάσουν μ’ ένα πραγματικό άντικείμενο άπό τό
περιβάλλον τους. Κι είναι άληθινός θρίαμβος όταν ταυτί
σουν τήν ιδέα μέ την πραγματικότητα καί κρατήσουν
στά χέρια τήν άπόδειξη τής πρόσφατα άποκτημένης
νοητικής ικανότητας.

"Ενα άλλο ενδιαφέρον τμήμα τού υλικού είναι μιά μικρή
θήκη πού περιλαμβάνει έξι συρταράκια τό ένα πάνω στό
άλλο. Άνοίγοντας τά συρτάρια, βλέπουμε πώ ς τό κα
θένα περιέχει έξι τετράγωνα ξύλινα «πλαίσια» (είκόνα 24).
Στό κέντρο όλων σχεδόν τών πλαισίων έχει τοποθετη
θεί ένα μεγάλο γεωμετρικό σχήμα σέ χρώμα γαλάζιο, μέ
μιά μικρή σφαίρα γιά λαβή. Ό πάτος τού κάθε συρτα
ριού είναι ντυμένος μέ γαλάζιο χαρτί καί όταν άπομακρυνθεΐ τό γεωμετρικό σώμα, διακρίνεται όπτοκάτω τό
ίδιο άκριβώς σχήμα.
Τά γεωμετρικά σώματα τακτοποιούνται στά συρτάρια
άνάλογα μέ τό σχήμα τους.
1) Στό ένα συρτάρι υπάρχουν έξι κύκλοι μέ διαμέτρους
πού μειώνονται σταδιακά (εικόνα 25).
2) Σ’ ένα άλλο συρτάρι υπάρχει ένα τετράγωνο μαζί μέ
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πέντε όρθογώνια μέ μήκος ϊσο μέ τήν πλευρά του τετρα
γώνου καί πλάτος που μειώνεται κλιμακωτά (εικόνα 26).
3) “Ενα άλλο συρτάρι περιέχει έξι τρίγωνα, πού ποικίλ
λουν άνάλογα μέ τίς πλευρές ή τίς γωνίες τους (ισόπλευ
ρα, ισοσκελή, σκαληνά, όρθογώνια, άμβλυγώνια, όξυγώνια) (εικόνα 27).
4) “Αλλο συρτάρι έχει έξι κανονικά πολύγωνα μέ πλευ
ρές άπό πέντε μέχρι δέκα, δηλαδή πεντάγωνο, έξάγωνο,
έπτάγωνο, οκτάγωνο, έννιάγωνο καί δεκάγωνο (εικόνα
28).
5) Σέ άλλο συρτάρι υπάρχουν διάφορα σχήματα: ένα
ώοειδές, ένα έλλειψοειδές, ένας ρόμβος, ένα τραπεζοειδές
(εικόνα 29).
6) Τέλος, ύπάρχουν τέσσερα σκέτα ξύλινα πλακάκια,
χωρίς κανένα ένθετο γεωμετρικό σχήμα καί χωρίς λαβή.
’Επίσης δύο άκόμα άκανόνιστα γεωμετρικά σχήματα.
Τό ύλικό περιλαμβάνει κι ένα ξύλινο πλαίσιο μέ κάποιο
είδος σχάρας πού άνοίγει σάν καπάκι καί χρησιμεύει,
κλεισμένο, γιά νά κρατάει στερεά στίς θέσεις τους έξι έν
θετα πού μπορούν νά τοποθετηθούν στό κύριο πλαίσιο,
καλύπτοντάς το όλόκληρο. Τό πλαίσιο αύτό χρησιμο
ποιείται γιά νά παρουσιάσουμε γιά πρώτη φορά στό
παιδί τά έπίπεδα γεωμετρικά σχήματα.
Ή δασκάλα διαλέγει, άνάλογα μέ τήν κρίση της, όρισμένα σχήματα άπό όλη τή σειρά πού έχει στή διάθεσή
της. Στην άρχή, καλό είναι νά δείξει στό παιδί λίγα μόνο
σχήματα πού διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους. Σάν έπόμενο βήμα θά τού παρουσιάσει μεγαλύτερο άριθμό σχη
μάτων καί ύστερα, σταδιακά, σχήματα μέ όλο καί μεγα
λύτερη όμοιότητα.
Στήν άρχή, π.χ., θά τοποθετήσει στό πλαίσιο τόν κύκλο
καί τό ισόπλευρο τρίγωνο, ή τόν κύκλο, τό τρίγωνο καί
τό τετράγωνο. Οί χώροι πού περισσεύουν θά καλυφτούν
μέ τά σκέτα ξύλινα πλακάκια. Σιγά σιγά τό πλαίσιο κα
λύπτεται όλόκληρο μέ σχήματα. Στήν άρχή τά σχήματα
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Ε’ικ. 31. Παιδί χρησιμοποιεί γεωμετρικά ξύλινα ένθετα
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32. Σειρά ά π ό καρτέλλες μέ γεωμετρικά σχήματα

θά είναι πολύ ανόμοια, όπως π.χ. ένα τετράγωνο, ένα
πολύ στενό ορθογώνιο, ένα τρίγωνο, ένας κύκλος, ένα
ελλειψοειδές κι ένα έξάγωνο ή καί σέ συνδυασμό μέ άλλα
σχήματα.
Κατόπιν ή δασκάλα θά προσπαθήσει νά τοποθετήσει
μέσα στό πλαίσιο σχήματα όμοια μεταξύ τους, όπως μιά
σειρά άπό έξι όρθογώνια, έξι τρίγωνα, έξι κύκλους, τά
ίδια σέ διαφορετικά μεγέθη κ.ο.κ.
Ή άσκηση θυμίζει έκείνη μέ τούς κυλίνδρους. Τά έν
θετα γεωμετρικά σχήματα πιάνονται άπό τίς σφαιρικές
λαβές καί μετακινούνται άπό τίς θέσεις τους. “Υστερα
άνακατεύονται πάνω στό τραπέζι καί τό παιδί καλείται
νά τά τοποθετήσει καί πάλι στίς σωστές τους θέσεις. Κι
έδώ παρατηρούμε πώ ς τό λάθος έλέγχεται άπό τό ίδιο
τό υλικό, άφού τό σχήμα δέν προσαρμόζει τέλεια παρά
μόνο στή δική του θέση. ’Ακολουθεί λοιπόν μιά σειρά
«δοκιμές» ή «απόπειρες», πού καταλήγουν στήν έπιτυχία.
Τό παιδί θά χρειαστεί νά συγκρίνει τά διάφορα σχήματα
καί θά καταλάβει μέ άπτό τρόπο τίς διαφορές άνάμεσά
τους όταν τοποθετήσει ένα ένθετο γεωμετρικό σχήμα σέ
λάθος άνοιγμα. “Ετσι, σιγά σιγά, άσκεΐ τό μάτι του νά
αναγνωρίζει τίς διάφορες μομφές.
’Ιδιαίτερη σημασία έχει ή καινούρια κίνηση πού πρέπει
νά μάθει νά συντονίζει. 'Η δασκάλα τού δείχνει πώ ς νά
άγγίζει τό εξωτερικό περίγραμμα των γεωμετρικών σχη
μάτων μέ τήν άκρη τού δείκτη καί τού μεσαίου δαχτύλου
τού δεξιού χεριού, ή καί τού άριστερού, άν πιστεύει στήν
άμφιδεξιότητα (εικόνα 31). Καθοδηγεί τό χέρι τού παιδιού
νά άγγίξει, όχι μόνο τό περίγραμμα τού ένθετου σχήμα
τος άλλά καί τού άντίστοιχου άνοίγματος, καί μόνο
άφοϋ τό αγγίξει, τοποθετεί τό ένθετο στή θέση του.
“Ετσι, ή αναγνώριση τού σχήματος γίνεται πολύ πιό
εύκολα. Τά παιδιά πού δέ φαίνεται νά αναγνωρίζουν τίς
ιδιότητες τής μορφής μέ τό μάτι καί κάνουν άδέξιες
άπόπειρες νά ταιριάξουν τά πιό άσχετα σχήματα, κατα
φέρνουν νά άναγνωρίζουν τά διάφορα σχήματα όταν
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έχουν αγγίξει τό περίγραμμά τους καί τότε τά τοποθε
τούν πολύ γρήγορα στίς σωστές τους θέσεις.
Σ’ αυτή τήν άσκηση άγγίγματος τού περιγράμματος
των γεωμετρικών σχημάτων, τό παιδί έχει συγκεκριμένο
οδηγό τό ϊδιο τό άντικείμενο. Αύτό φαίνεται καθαρά
όταν άγγίζει τά πλαίσια, γιατί δέν έχει παρά νά άκολουθήσει μέ τά δυό του δάχτυλα τήν άκρη τού πλαισίου,
πού ενεργεί σάν έμπόδιο καί άπο'ελεϊ σαφή όδηγό. Ή
δασκάλα έπεμβαίνει πάντα στήν άρχή γιά νά διδάξει
αύτή τήν κίνηση μέ άκρίβεια, ξέροντας πόση άξία θά έχει
στό μέλλον. Πρέπει λοιπόν νά δείξει στό παιδί πώ ς νά
αγγίζει, όχι μόνο έκτελώντας τήν κίνηση μόνη της άργά
καί καθαρά, άλλά καί καθοδηγώντας τό χέρι τού παι
διού στίς πρώτες του προσπάθειες ώστε νά βεβαιωθεί
ότι άγγίζει κάθε λεπτομέρεια στίς γωνίες καί τίς πλευρές.
"Οταν τό χέρι μάθει νά έκτελεί αύτές τίς κινήσεις μέ
άκρίβεια, θά είναι πραγματικά ¡κανό νά άκολουθήσει τό
περίγραμμα ένός γεωμετρικού σχήματος κάί, μετά άπό
πολλές έπαναλήψεις, θά μάθει νά συντονίζει τίς άπαραίτητες κινήσεις γιά νά άντιληφτεϊ τό περίγραμμα τού σχή
ματος πού έχει στά χέρια του.
Ή παραπάνω άσκηση θά μπορούσε νά θεωρηθεί ώς
μιά άμεση άλλά καί ουσιαστική προετοιμασία τού παι
διού στό σχέδιο. Σίγουρα, πάντως, άσκεϊ τό χέρι νά σχε
διάσει μιά κλειστή γραμμή. Τό χεράκι πού άγγίζει, αισθά
νεται καί ξέρει νά άκολουθήσει ένα καθορισμένο περί
γραμμα προετοιμάζεται, χωρίς νά τό ξέρει, γιά τή γρα
φή·
Τά παιδιά προσέχουν ιδιαίτερα νά άγγίζουν γύρω
γύρω τά ένθετα έπίπεδα μέ άκρίβεια. Μόνα τους σκέφτηκαν νά δένουν τά μάτια τους στή διάρκεια τής άσκη
σης γιά νά άναγνωρίζουν τά σχήματα μόνο μέ τήν άφή,
βάζοντας καί βγάζοντας τά ένθετα άπό τό πλαίσιο χωρίς
νά τά βλέπουν.
Σέ καθένα άπό τά παραπάνω έπίπεδα ένθετα σχήματα
άντιστοιχούν.τρεϊς λευκές καρτέλες μέ τετράγωνο σχήμα
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στό ϊδιο άκριβώς μέγεθος μέ τά ξύλινα πλαίσια, όπου το
ποθετούνται τά ένθετα. Οί καρτέλες αύτές φυλάγονται
σέ τρεις ειδικές χαρτοκούτες, μέ σχήμα σχεδόν κυβικό
(εικόνα 32).
Πάνω στίς καρτέλες έπαναλαμβάνονται, σέ τρεις σει
ρές, τά ϊδια γεωμετρικά σχήματα μέ έκεϊνα πού έχουν τά
ένθετα έπίπεδα καί μέ τίς ίδιες άκριβώς διαστάσεις.
Στήν πρώτη σειρά τά σχήματα έχουν συμπληρα>θεί είναι δηλαδή κομμένα άπό γαλάζιο χαρτί καί κολλημένα
στήν καρτέλα. Στή δεύτερη σειρά υπάρχει μόνο ένα περί
γραμμα πλάτους μισού περίπου έκατοστού, κομμένο
άπό τό ίδιο γαλάζιο χαρτί καί κολλημένο στήν καρτέλα.
Στήν τρίτη σειρά, όμα)ς, έχει γίνει ένα σκέτο διάγραμμα
τών γεωμετρικών σχημάτων μέ μαύρο μελάνι.
Αύτό τό τμήμα τού ύλικού χρησιμεύει γιά νά άσκεΐται
σιγά σιγά τό μάτι στήν άναγνώριση «επίπεδων μορφών».
’Εξάλλου δέν ύπάρχει πιά ό άπτός τρόπος έλέγχου τού
λάθους άπό τό ϊδιο τό ύλικό, όπως στά ξύλινα ένθετα.
’Αντίθετα τό παιδί, μέ τό μάτι του καί μόνο, θά συγκρίνει
τίς ιδιότητες τού κάθε σχήματος, όταν άντί νά προσαρ
μόζει τά ξύλινα σχήματα στά άντίστοιχα άνοίγματα, τά
άκοομπάει άπλώς πάνω στό χαρτονένιο σχήμα.
Στήν περίπτωση αύτή μεγαλώνει καί πάλι ή διακριτική
ικανότητα τού ματιού κάθε φορά πού τό παιδί προχωράει άπό τη μιά σειρά καρτέλες στήν άλλη. "Οταν πιά
έχει φτάσει στήν τρίτη σειρά, μπορεί νά δεϊ τή σχέση
άνάμεσα σ' ένα ξύλινο άντικείμενο πού κρατάει στό χέρι
του καί σ’ ένα σχεδιασμένο περίγραμμα, πράγμα πού
σημαίνει πώ ς μπορεί νά άντιληφτεί τή σχέση άνάμεσα
στήν άπτή πραγματικότητα καί σέ μιάν άφηρημένη ει
κόνα της. Τώρα ή έννοια τής γραμμής έχει στά μάτια
του ένα πολύ συγκεκριμένο νόημα. Καί συνηθίζει νά άναγνωρίζει, νά έξηγεΐ καί νά κρίνει τά σχήματα άπό ένα
άπλό περίγραμμα.
Οί άσκήσεις είναι ποικίλες καί τίς έπινοούν τά ϊδια τά
παιδιά. Σέ πολλά άρέσει νά άπλώνουν μπροστά τους
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Ε ’ικ. 33. Παιδί χρησιμοποιεί καρτέλλες μέ γεωμετρικά σχήματα

Εικ. 34. Παιδιά συναρμολογούν τά κομμάτια ενός «Πάζλ»

Είκ. 35. Καλάθι μέ στερεά γεωμετρικά σώματα

έναν άριθμό άπό τά ένθετα γεωμετρικά σχήματα κι
; ύστερα νά παίρνουν μιά χούφτα καρτέλες, νά τίς άνακατεύουν σάν τραπουλόχαρτα καί νά τίς μοιράζουν όσο
γρηγορότερα γίνεται, διαλέγοντας τά σχήματα πού άντιστοιχούν στά κομμάτια. Κατόπιν, γιά νά έλέγξουν τό
άποτέλεσμα, τοποθετούν τά ξύλινα κομμάτια πάνω στά
σχήματα τής κάθε καρτέλας. Κάνοντας αύτή τήν άσκηση,
σκεπάζουν συχνά όλόκληρα τραπέζια, τοποθετώντας
πάνω πάνω τά ξύλινα άντικείμενα καί άποκάτω, σέ κά
θετη γραμμή, τά τρία άντίστοιχα σχήματα τής σειράς
τών καρτελών.
“Ενα άλλο παιχνίδι πού επινόησαν τά παιδιά παίζεται
ώς έξής: οί καρτέλες καί τών τριών σειρών άπλώνονταί
καί άνακατεύονται σέ δύο ή τρία συνεχόμενα τραπέζια.
Ύστερα τό παιδί παίρνει ένα ξύλινο γεωμετρικό σχήμα
καί τό βάζει, όσο πιό γρήγορα μπορεί, πάνω στίς άντίστοιχες καρτέλες, πού τίς έντόπισε μέ μιά ματιά καί τίς
ξεχώρισε άπό όλες τίς άλλες.
Στό παιχνίδι παίρνουν μέρος 4 - 5 παίκτες καί μόλις ό
ένας βρει, π.χ., τό συμπληρωμένο σχήμα πού άντιστοιχέΤ
μέ τό ξύλινο άντικείμενο καί τοποθετήσει τό ξύλινο άντικείμενο πάνω του μέ προσοχή καί άκρίβεια, ένα άλλο
παιδί παίρνει τό ίδιο ξύλινο κομμάτι γιά νά τό τοποθετή
σει στό περίγραμμα τού ίδιου σχεδίου. Οί κινήσεις θυμί
ζουν λιγάκι σκάκι.
Πολλά παιδιά, άπό δική τους πρωτοβουλία, άγγίζουν
μέ τό δάχτυλο τό περίγραμμα τών σχημάτων στίς τρεις
σειρές καρτελών, δείχνοντας σοβαρότητα σκοπού, ένδιαφέρον καί έπιμονή.
Έμεϊς μαθαίνουμε στά παιδιά νά δίνουν ονόματα σέ
όλα τά ένθετα έπίπεδα. Στήν άρχή είχα σκοπό νά περι
οριστώ μόνο στά σπουδαιότερα όνόματα, όπως τετρά
γωνο, ορθογώνιο, κύκλος. Μά τά παιδιά ήθελαν νά ξέ
ρουν όλα τά όνόματα, άκόμα καί τά πιό δύσκολα, όπως
τραπέζιο ή δεκάγωνο. Έδειχναν μεγάλη Ικανοποίηση μα
θαίνοντας πώ ς άκριβώς προφέρονται οί καινούριες λέ
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ξεις καί άκούγοντάς τις νά έπαναλαμβάνονται. Είναι γε
γονός πώ ς ή γλώσσα μαθαίνεται στην παιδική ήλικία καί
σ’ αυτήν τή φάση τό παιδί μπορεί νά μάθει τέλεια καί
τούς ήχους μιάς ξένης γλώσσας.
Ό τα ν τό παιδί άσκηθεϊ άρκετό καιρό μέ τά ένθετα
επίπεδα, άρχίζει νά «άνακαλύπτει» τό περιβάλλον του,
άναγνωρίζοντας σχήματα, χρώματα καί ύλικά που τού
είναι ήδη γνωστά. Τό άποτέλεσμα αυτό άκολουθεί, κατά
κανόνα, τίς άσκήσεις τών αισθήσεων. Τότε γεννιέται μέσα
του ένας μεγάλος ένθουσιασμός καί ό κόσμος γίνεται
πηγή ευχαρίστησης. “Ενα άγοράκι, περπατώντας μιά
μέρα μόνο του στήν ταράτσα, μονολογούσε ξανά καί
ξανά μέ έκφραση σκεπτική: «Ό ουρανός είναι γαλάζιος!
Ό ούρανός είναι γαλάζιος!» Μιά φορά ένας καρδινάλιος,
θαυμαστής τών παιδιών τού σχολείου τής Βία Γκουίστι,
ήθελε νά τούς φέρει μερικά μπισκότα καί νά τά χαρεΐ
καθώς θά τά έτρωγαν μέ λαιμαργία. “Οταν τέλειωσε τό
μοίρασμα, όμως, είδε μέ κατάπληξη π ώ ς τά παιδιά,
άντί νά βάλουν τά μπισκότα γρήγορα στό στόμα τους,
μόλις τά έβλεπαν, φώναζαν: «"Ενα τρίγωνο! "Ενας κύ
κλος! "Ενα όρθογώνιο!» Τά μπισκότα πού τούς έφερε
έτυχε νά έχουν διάφορα γεωμετρικά σχήματα.
Σέ μιάν άπό τίς λαϊκές συνοικίες τού Μιλάνου, μιά μη
τέρα, έτοιμάζοντας τό φαγητό στήν κουζίνα, πήρε άπό
τό πακέτο ένα κομμάτι ψωμί καί βούτυρο. Ό τετράχρο
νος γιός της πού στεκόταν κοντά είπε: «Όρθογώνιο!»
Συνεχίζοντας τή δουλειά της, ή γυναίκα έκοψε μιά με
γάλη γωνία άπό τή φραντζόλα καί τό παιδί φώναξε:
«Τρίγωνοί» Ή μητέρα έβαλε τή γωνία τού ψωμιού στήν
κατσαρόλα καί τό παιδί, βλέποντας τί είχε άπομείνει,
φώναξε άκόμα πιό δυνατά ότπό πρίν: «Καί τώρα είναι
τραπέζιο!»
Ό έργάτης πατέρας πού βρισκόταν μπροστά έντυπωσιάστηκε άπό τό περιστατικό. Πήγε λοιπόν άμέσως στή
δάσκάλα νά τού τό έξηγήσει. "Υστερα, συγκινημένος, εϊπτ: «"Αν είχα τέτοια έκπαίδευση δέ θά ήμουν τώρα ένας
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κοινός εργάτης».
Ό ϊδιος άνθρωπος, αργότερα, έπεισε καί τούς άλλους
εργάτες τής περιοχής νά ένδιαφερθούν γιά τό σχολείο.
Στό τέλος πρόσφεραν στή δασκάλα μιά περγαμηνή όπου
είχαν ζωγραφίσει μόνοι τους παραστάσεις μικρών παι
διών κι άνάμεσά τους όλων τών είδών τά γεωμετρικά
σχήματα.
“Οσο γιά τήν άναγνώριση τού σχήματος τών άντικειμένων με τήν άφή, υπάρχει ένα άτέλειωτο πεδίο άνακαλύψεων πού μπορεί νά κάνει τό παιδί στό περιβάλλον
του. Συχνά βλέπουμε παιδιά νά στέκονται μπροστά σέ
μιά ώραία κολόνα ή ένα άγαλμα καί, άφού τό θαυμά
σουν, νά κλείνουν τά μάτια τους σέ κατάσταση μακαριό
τητας καί νά περνούν τά χέρια τους πολλές φορές πάνω
άπό τήν έπιφάνειά τους. Μιά άπό τίς δασκάλες μας
συνάντησε μιά φορά στήν εκκλησία δυό άδελφάκια άπό
τό σχολείο τής Βία Γκουίστι. Τά άγοράκια στέκονταν
παρατηρώντας τίς μικρές κολόνες που υποστήριζαν τήν
'Αγία Τράπεζα. Σιγά σιγά ό μεγαλύτερος πλησίασε τίς
κολόνες καί άρχισε νά τίς άγγίζει. 'Ύστερα, λές κι έπιθυμούσε νά μοιραστεί τή χαρά μέ τό μικρό του άδελφό,
τόν έφερε κοντά καί, πιάνοντας πολύ άπαλά τό χέρι του,
τό έβαλε νά φέρει γύρω τό λείο καί όμορφο σχήμα τής
κολόνας. ’Αλλά εκείνη τή στιγμή ένας νεωκόρος ήρθε κι
έδιωξε «αύτά τά κουραστικά παιδιά πού άγγιζαν τό κα
θετί».
Ή μεγάλη ευχαρίστηση πού αισθάνονται τά παιδιά
άναγνωρίζοντας τά διάφορα άντικείμενα μέ τήν άφή ¡σοδυναμεΐ άπό μόνη της μέ μιάν άσκηση τών αισθήσεων.
Πολλοί ψυχολόγοι μίλησαν γιά τή «στερεογνωστική»
αίσθηση, δηλαδή τήν ικανότητα άναγνώρισης τών μορ
φών άπό τήν κίνηση τών μυών τού χεριού καθώς άκολουθεϊ τό περίγραμμα τών στερεών άντικειμένων. 'Η
«στερεογνωστική» δέν περιλαμβάνει μόνο τήν αίσθηση
τής άφής μέ τήν όποία άντιλαμβανόμαστε άπλά τίς δια
φορές σέ λείες ή τροχιές επιφάνειες. Χρειάζεται νά συν-

δυαστεϊ μέ τίς μυϊκές αίσθήσεις πού άφορούν την κίνηση.
Αύτό που όνομάζουμε στά τυφλά «αίσθηση άφής», στην
πραγματικότητα είναι συνήθους ή στερεογνουστική αί
σθηση, πού σημαίνει ότι άντιλαμβάνεται κάποιος μέ τά
χέρια του τή μορφή τών σωμάτων.
'Η ειδική μυϊκή ευαισθησία τού παιδιού μεταξύ τριών
καί έξι έτών, πού άναπτύσσει τίς μυϊκές του Ικανότητες,
τό θυθεί νά χρησιμοποιήσει τή στερεογνουστική του αί
σθηση. “Οταν τό παιδί δένει αύθόρμητα τά μάτια του μέ
ένα μαντίλι γιά νά άναγνουρίσει μέ τό χέρι τά διάφορα
άντι κείμενα, όπους τά επίπεδα καί τά στερεά ένθετα,
έξασκεϊ αύτήν άκριβώς τήν αίσθηση.
'Υπάρχουν πολλές άσκήσεις πού μπορεί νά κάνει γιά
νά μάθει νά άναγνουρίζει άντικείμενα μέ συγκεκριμένα
σχήματα, όπους μικρά τούβλα καί κύβους τού Φρόμπελ,
βόλους, κέρματα, φασόλια, μπιζέλια κ.ο.κ. ’Από διάφορα
τέτοια άντικείμενα άνακατεμένα μπορεί νά διαλέξει τά
όμοια καί νά τά τακτοποιήσει σέ χουριστές όμάδες.
Στό διδακτικό ύλικό περιλαμβάνονται έπίσης στερεά
γεουμετρικά σχήματα σέ χρώμα θαλασσί: μιά σφαίρα,
ένα πρίσμα, μιά πυραμίδα, ένας κώνος, ένας κύλινδρος.
Ό πιό έλκυστικός τρόπος γιά νά διδαχτεί τό παιδί πώς
νά άναγνουρίζει αύτά τά σχήματα είναι νά τά πιάνει μέ
κλειστά μάτια καί νά μαντεύει τίς όνομασίες τους, πράγ
μα πού διδάσκεται μ’ έναν τρόπο πού θά περιγράψου
άργότερα. Μετά άπό μιά τέτοια άσκηση, τό παιδί, όταν
έχει άνοιχτά τά μάτια του, παρατηρεί τά διάφορα σχή
ματα μέ πολύ μεγαλύτερο ένδιαφέρον. “Ενας άλλος τρό
πος γιά νά τό κάνουμε νά ένδιαφερθεϊ γιά τά στερεά
γεουμετρικά σχήματα είναι νά τούς δουσουμε κίνηση. Ή
σφαίρα κυλάει πρός όλες τίς κατευθύνσεις. Ό κύλινδρος
κυλάει πρός μιά μόνο κατεύθυνση. Ό κώνος κυλάει
γύρου άπό τόν άξονά του. Τό πρίσμα καί ή πυραμίδα,
άπό τήν άλλη, μένουν άκίνητα, μά τό πρίσμα πέφτει πιό
εύκολα άπό τήν πυραμίδα.
Μιά τελευταία άσκηση τών αίσθήσεουν γίνεται μέ μιά
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Ε ’ικ. 36. Παιδί τοποθετεί στερεά γεωμετρικά σώματα

Ε’ικ. 37. Παιδιά παίζουν μέ στερεά γεωμετρικά σχήματα

f /κ.

39 .

σειρά άπό έξι χαρτονένιους κυλίνδρους, κλειστούς άττό
όλες τίς πλευρές, ή με ξύλινα καπάκια (είκόνα 38). “Οταν
άνακινηθούν οί θήκες αύτές, παράγουν ήχους πού ποι
κίλλουν σε ένταση άπό δυνατοί μέχρι σχεδόν άνεπαίσθητοι, άνάλογα μέ τί άντικείμενα έχουν τοποθετηθεί μέσα.
“Εχουμε λοιπόν δυο όμοιες σειρές τέτοιους κυλίνδρους
καί σκοπός τής άσκησης είναι νά άναγνωριστούν πρώτα
οΐ ήχοι τής ίδιας έντασης καί νά συνταιριαστούν δύο δύο
οί κύλινδροι. Στή δεύτερη άσκηση τό παιδί συγκρίνει
τούς ήχους, τοποθετώντας τούς έξι κυλίνδρους σέ μιά
σειρά, άνάλογα μέ την ένταση τού ήχου πού παράγουν.
Πρόκειται γιά τό άντίστοιχο τής άσκησης μέ τά χρωμα
τιστά καρούλια, πού κι αύτά ζευγαρώνονται καί τοποθε
τούνται κλιμακωτά σέ σειρά. Τό παιδί έκτελεί καί τίς δύο
άσκήσεις, καθισμένο άναπαυτικά μπροστά στό τραπέζι.
Μετά άπό μιά προκαταρκτική έπεξήγηση τής δασκάλας
επαναλαμβάνει μοναχό του τήν άσκηση μέ τά μάτια δε
μένα, γιά νά συγκεντρώνει καλύτερα τήν προσοχή του.
Σάν συμπέρασμα, καταλήγουμε σ’ ένα γενικό κανόνα,
σύμφωνα μέ τόν όποίο ή έκπαίδευση τών αίσθήσεων
πρέπει νά άκολουθεϊ τήν έξής σειρά:
1) ’Αναγνώριση ταυτοτήτων (ταιριάζοντας σέ ζεύγη
διάφορα όμοια άντικείμενα καί τοποθετώντας στερεά
γεωμετρικά σώματα στίς άντίστοιχες θήκες).
2) ’Αναγνώριση αντιθέσεων (παρουσιάζοντας τίς άκρότητες σέ μιά σειρά άντικειμένων).
3) Έντόπιση τών διαφορών άνάμεσα σέ άντικείμενα
πολύ όμοια μεταξύ τους.
Γιά νά συγκεντρωθεί ή προσοχή τού παιδιού σ’ ένα αι
σθητικό έρέθισμα πού ενεργεί πάνω του μιά όρισμένη
στιγμή, καλό είναι, όσο γίνεται, νά απομονώσουμε τήν
αίσθηση. Αύτό θά τό πετύχουμε άν καταφέρουμε να
έχουμε ήσυχία σ’ όλη τήν τάξη κατά τη διάρκεια ιών
άσκήσεων κι όταν είναι δεμένα τά μάτια τών παιδιών γιά
τίς ιδιαίτερες εκείνες άσκήσεις όπου δέ χρειάζεται νά
χρησιμοποιηθεί ή όραση.
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Παρακολουθώντας τήν κινηματογραφική ταινία, μπο
ρεί νά πάρει κανείς μιά γενική ίδέα γιά όλες τίς άσκήσεις
τών αισθήσεων πού μπορεί νά κάνει τό παιδί μέ τό δι
δακτικό ύλικό. Κι άν έχει ήδη κατατοπιστεί πάνω στή
θεωρία στήν όποία βασίζονται, θά τίς κατανοήσει ευκο
λότερα βλέποντάς τις νά εφαρμόζονται καί στήν πράξη.
Συμβουλεύω όσους επιθυμούν νά καθοδηγήσουν τά
παιδιά στίς παραπάνω άσκήσεις τών αισθήσεων νά
επεξεργαστούν στήν άρχή μόνοι τους τό διδακτικό ύλικό.
Ή εμπειρία αύτή θά τούς βοηθήσει νά καταλάβουν τί
πρέπει νά νιώσουν τά παιδιά, τί δυσκολίες θά συναντή
σουν, πώ ς θά τίς ξεπεράσουν κτλ. καί, ώς ένα σημείο,
θά είναι σε θέση νά φανταστούν τί ένδιαφέρον μπορεί νά
προκαλέσει στά παιδιά ή κάθε άσκηση. Κάνοντας ό ίδιος
διάφορα τέτοια πειράματα, θά μείνει έκπληκτος, πάνω
άπ’ όλα, άπό τό γεγονός ότι μέ δεμένα τά μάτια οί
άσκήσεις τής άφής καί τής άκοής μοιάζουν νά έντείνονται καί άναγνωρίζονται εύκολότερα. Καί μόνο τό γεγονός
αύτό θά τού κινήσει ιδιαίτερα :ο ένδιαφέρον.
Στή Ρώμη, γιά νά διδάξουμε στό παιδί τή μουσική αί
σθηση, χρησιμοποιούμε στά πρώ τα στάδια όρισμένα
άντικείμενα πού υεν άποτελούν μέρος τού διδακτικού
ύλικού, όπωτ οιατιθεται σήμερα, στήν άγορά. Πρόκειται
γιά μιά δ;σλή σειρά κουδουνάκια πού σχηματίζουν μία
οκτάβα μέ τόνους καί ήμιτόνια. Τά μεταλλικά αύτά κου
δούνια είναι τοποθετημένα πάνω σέ ξύλινη όρθογώνια
βάση κι έχουν πανομοιότυπη έμφάνιση. “Οταν όμως τά
χτυπήσουμε μ’ ένα μικρό ξύλινο σφυρί, παράγουν ήχους
πού άντιστοιχούν στίς νότες ντό, ρέ, μί, φά, σόλ, λά, σί,
ντό, ντό δίεση, ρέ δίεση, φά δίεση, σόλ δίεση, λά δίεση
(εικόνα πενταγράμμου μέ νότες).
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Ή μιά σειρά κουδούνια τοποθετείται σέ χρωματική
διάταξη πάνω σ’ ένα στενόμακρο σανίδι (τάβλα) όπου
έχουν ζωγραφιστεί ορθογώνια σχήματα σέ μαύρο καί
άσπρο στό ίδιο άκριβώς μέγεθος μέ τίς βάσεις πού στη
ρίζουν τά κουδούνια. Οί λευκοί χώροι άντιστοιχούν
στούς τόνους καί οί μαύροι στά ήμιτόνια, όπως άκριβώς
στό κλαβιέ τού πιάνου (εικόνα 42).
Στήν άρχή τοποθετούνται πάνω στό σανίδι μόνο τά
κουδούνια πού άντιστοιχούν στούς τόνους. Τό καθένα
τοποθετείται σέ έναν άπό τούς λευκούς χώρους κατά τή
σειρά πού βρίσκονται οί μουσικές νότες στό πεντάγραμ
μο: ντό, ρέ, μί, φά, σόλ, λά, οί, ντό.
Στήν άρχή τό παιδί χτυπάει μ’ ένα σφυράκι τήν πρώτη
νότα τής σειράς (ντό). Κατόπιν, άπό μιά δεύτερη σειρά
άντίστοιχα κουδουνάκια, άνακατεμένα πάνω στό τραπέ
ζι χωρίς τά ήμιτόνια, προσπαθεί, χτυπώντας τό ένα
μετά τό άλλο, νά βρεϊ ποιό έχει τόν ίδιο ήχο μέ τό
πρώτο (ντό). Όταν τό βρεϊ, βάζει τό κουδουνάκι πού
διάλεξε πάνω στήν τάβλα, άπέναντι άπό τό πρώτο (ντό).
'Ύστερα χτυπάει τό δεύτερο κουδουνάκι, τό ρέ, μιά ή
δυό φορές. Στή συνέχεια, πειραματίζεται σέ μιάν άνακατεμένη όμάδα κουδούνια μέχρι νά αναγνωρίσει τό ρέ καί
τότε τό βάζει άπέναντι στό δεύτερο κουδουνάκι τής σει
ράς. Συνεχίζει μέ τόν ίδιο τρόπο μέχρι τό τέλος, άναζητώντας τήν ταυτότητα τών ήχων κι έκτελώντας μιάν
άσκηση ζευγαρώματος, άνάλογη μέ τίς προηγούμενες μέ
τούς ήχητικούς κυλίνδρους, τά χρώματα κτλ.
’Αργότερα μαθαίνει τή σειρά τών ήχων τής μουσικής
κλίμακας, χτυπώντας γρήγορα τά κουδουνάκια τής σει
ράς τό ένα μετά τό άλλο καί προφέροντας ταυτόχρονα:
ντό, ρέ, μί, φά, σόλ, λά, οί, ντό. “Οταν μάθει νά άναγνωρίζει καί νά θυμάται τή σειρά τών ήχων, τό παιδί
παίρνει τά όχτώ κουδουνάκια, τά άνακατεύει καί, χτυ
πώντας τα μέ τό σφυρί, προσπαθεί νά βρει τό ντό,
έπειτα τό ρέ κ.ο.κ. Κάθε φορά πού διαλέγει μιά καινού
ρια νότα, χτυπάει άπό τήν άρχή τής σειράς όλα τά κου71
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δούνια πού ξέρει νά αναγνωρίζει. Έτσι, μαθαίνει νά τα
κτοποιεί όλα τά κουδουνάκια στή σειρά τής κλίμακας, με
μόνο όδηγό τό αύτί του. Μόλις τό καταφέρει, χτυπάει
όλες τίς νότες, τή μία μετά την άλλη, άνεβοκατεβαίνοντας
την κλίμακα. Ή άσκηση αύτή γοητεύει παιδιά ήλικίας
πέντε ετών καί πάνω.
Άν τά παραπάνω άντικείμενα άποτελοϋν τό διδακτικό
υλικό γιά μιά πρώτη μεθοδική έκπαίδευση τής άκουστικής αίσθησης, δέν είναι καί τά μοναδικά στή μέθοδό μου.
Χρησιμοποιώ επίσης μεταλλικούς σωλήνες πού παρά
γουν ήχους, μικρές ξύλινες ράβδους πού άναδίνουν μου
σικές νότες, καθώς καί χορδές (μικρές άρπες) όπου τά
παιδιά προσπαθούν νά άναγνωρίσουν τούς τόνους πού
έμαθαν κάνοντας τίς άσκήσεις μέ τά κουδουνάκια. Γιά
τόν ίδιο σκοπό μπορεί νά χρησιμοποιηθεί τό κλαβιέ του
πιάνου. "Ετσι, μαζί μέ τίς διαφορές τού τόνου, τό παιδί
άντιλαμβάνεται καί τίς διαφορές στή χροιά. Παράλληλα,
διάφορες άσκήσεις πού περιγράψαμε παραπάνω, όπως
τά έμβατήρια πού παίζονται στό πιάνο γιά νά συνηθίσει
τό παιδί στό ρυθμό, καθώς καί τά άπλά τραγούδια πού
λένε τά ίδια τά παιδιά, προσφέρουν άπεριόριστα μέσα
γιά τήν άνάπτυξη τής μουσικής αίσθησης.
Μιά άκόμα πολύ σημαντική άσκηση έχει σκοπό νά
βοηθήσει τό παιδί νά παρατηρεί γρηγορότερα όρισμένους ήχους. Ή άσκηση αύτή, άντίθετα μέ όλες τίς προ
σπάθειες πού έγιναν ώς τώρα στόν τομέα τής παιδαγω
γικής, δέν έχει σκοπό νά δημιουργήσει ήχους άλλά νά
περιορίσει, όσο τό δυνατόν περισσότερο, τούς ήχους του
περιβάλλοντος. Τό «μάθημα τής σιωπής», δικής μου έπινόησης, έφαρμόστηκε πλατιά άκόμα καί σέ σχολεία πού
δέν έχουν δεχτεί τήν υπόλοιπη μέθοδό μου. Κι αύτό, γιά
τά εντυπωσιακά της άποτελέσματα στήν πειθαρχία τών
παιδιών.
Τά παιδιά διδάσκονται νά «μήν κινούνται». Καί γιά νά
σταματήσουν τίς κινητικές τους διαθέσεις, πού μπορεί νά
προκύψουν άπό όποιαδήποτε αιτία, καί γιά νά μείνουν
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πραγματικά άκίνητα, χρειάζεται νά μάθουν πώς νά ελέγ
χουν τίς κινήσεις τους. 'Η δασκάλα/λοιπόν, δέν περιορί
ζεται νά λέει: «Καθίστε ήσυχα», άλλά δίνει ή ϊδια τό
παράδειγμα, δείχνοντάς τους πώ ς νά κάθονται τελείους
ήσυχα, μέ άκίνητα πόδια, σώμα, χέρια, κεφάλι. Ακόμα
καί οί άναπνευστικές κινήσεις θά πρέπει νά γίνονται έτσι
ώστε νά μή δημιουργούν τόν παραμικρό θόρυβο.
Γιά νά μάθουν τά παιδιά αυτή τήν άσκηση, χρειάζεται
πρώτα νά βρουν μιάν άνετη στάση, δηλαδή μιά στάση
Ισορροπίας. Καθώς είναι, λοιπόν, καθισμένα, θά πρέπει
νά νιώσουν άνετα, στά καρεκλάκια τους ή στό πάτουμα.
Ό τα ν πετύχουν τήν πλήρη άκινησία, ή δασκάλα κλείνει
παράθυρα καί φώτα γιά νά μείνει τό δουμάτιο μισοσκό
τεινο, ή τά ίδια τά παιδιά κλείνουν τά μάτια ή τά σκεπά
ζουν μέ τά χέρια τους.
Είναι φανερό πώ ς τά παιδιά δείχνουν μεγάλο ένδιαφέρον γιά τό μάθημα τής σιουπής. Θά έλεγε κανείς πώ ς
μοιάζουν μαγεμένα ή βυθισμένα σέ διαλογισμό. Σιγά σι
γά, κάθε παιδί, παρατηρώντας τόν έαυτό του, άκινητοποιεϊται όλο καί περισσότερο καί ή σιουπή γίνεται όλο
καί πιό βαθιά, μέχρι νά γίνει άπόλυτη καί αισθητή, όπους
άκριβώς ύποχουρεί τό λυκόφους καθώς δύει ό ήλιος.
Καί τότε άρχίζουν νά άκούγονται θόρυβοι έλάχιστοι,
άπαρατήρητοι ώς έκείνη τήν ώ ρα: τό τίκ τάκ τού ρολο
γιού, τό τιτίβισμα τού σπουργιτιού στόν κήπο, τό
πέταγμα μιάς πεταλούδας. Ό κόσμος γεμίζει άπό άνεπαίσθητους ήχους, πού εισχωρούν στή βαθιά σιουπή
χωρίς νά τήν ταράζουν, όπως λάμπουν τά άστρα στό
σκοτεινό ουρανό χωρίς νά καταργούν τό σκοτάδι τής
νύχτας. Είναι σάν νά άνακαλυπτεται ένας καινούριος κό
σμος όπου υπάρχει άνάπαυση. Μοιάζει σάν νά ήρθε τό
τέλος τού κόσμου τών δυνατών θορύβων καί τής άναστάτωσης, πού καταπιέζουν τήν ψυχή. Σέ μιά τέτοια
ώρα ή ψυχή άπελευθερώνεται καί άνοίγει σάν τά πέταλα
τού λουλουδιού.
Καί γιά νά έπανέλθουμε στήν πραγματικότητα, μήπως
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όλοι μας δέ θυμόμαστε συναισθήματα που νιώσαμε σέ
ένα ήλιοβασίλεμα, όταν όλες οί ζωηρές έντυπώσεις τής
μέρας, ή λαμπρότητα καί ό θόρυβος είχαν καταλαγιάσει;
Δέν είναι επειδή φεύγει ή μέρα άλλά επειδή άνοίγεται ή
ψυχή μας. Κι εύαισθητοποιούνται τά έσωτερικά συναι
σθήματα, είτε είναι δυνατά κι έπίμονα είτε εύμετάβλητα
καί γαλήνια. “Οπως έλεγε ό Δάντης:
«τΗταν ή ώρα εκείνη π ού οί ναυτικοί νιώθουν νο
σταλγία καί οί καρδιές γίνονται τρυφερές».
Τό μάθημα τής σιωπής τελειώνει μέ τήν άναφώνηση
τού ονόματος τού κάθε παιδιού. Ή δασκάλα ή κάποιο
άπό τά παιδιά στέκεται στό πίσω μέρος τής τάξης ή σέ
ένα διπλανό δωμάτιο καί φωνάζει ένα ένα τά άκίνητα
παιδιά μέ τό όνομά τους. Τά «φωνάζει» ψιθυριστά, δη
λαδή χωρίς νά βγεί φωνή άπό τίς φωνητικές της χορδές.
Αύτό σημαίνει πώ ς όποιος θέλει νά άκούσει τό όνομά
του πρέπει νά προσέχει πολύ. “Οταν τό άκούσει, σηκώ
νεται καί βρίσκει τό δρόμο του πρός τή φωνή πού τό
κάλεσε. Οί κινήσεις του πρέπει νά είναι άνάλαφρες κι
άγρυπνες καί νά τίς ελέγχει μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά μην
κάνει τόν παραμικρό θόρυβο.
Ό ταν τά παιδιά έξοικειωθούν μέ τή σιωπή, ή άκοή
τους όξύνεται στήν άντίληψη τών ήχων. Οί πολύ δυνα
τοί θόρυβοι άρχίζουν νά γίνονται δυσάρεστοι κι ενοχλη
τικοί γιά τό αυτί πού έχει γνωρίσει τήν ευχαρίστηση τής
σιωπής κι έχει άνακαλύψει τόν κόσμο τών έκλεπτυσμένων ήχων. Ά π ό τό σημείο αύτό τά παιδιά προχωρούν
σταδιακά πρός τήν τελειοποίηση: περπατούν άνάλαφρα,
προσέχουν νά μη χτυπήσουν πάνω στά έπιπλα, μετακι
νούν τίς καρέκλες τους χωρίς θόρυβο καί τοποθετούν τά
άντικείμενα πάνω στό τραπέζι μέ μεγάλη προσοχή. Τό
άποτέλεσμα φαίνεται στή χάρη μέ τήν όποία στέκονται
καί κινούνται, πράγμα ιδιαίτερα άπολαυστικό γιά τόν
τρόπο μέ τόν όποίο έγινε. Γιατί δέν πρόκειται γιά μιά
ψεύτικη χάρη πού διδάχτηκε γιά έξωτερικούς σκοπούς,
όπως ή όμορφιά καί ή έγκριση τών άλλων, άλλά ή χάρη
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πού γεννιέται άπό τή χαρά πού δοκιμάζει ή ψυχή με τή
σιωπή καί τήν άκινησία.
Ή παιδική ψυχή θέλει νά ελευθερωθεί άπό τήν ε
νόχληση των πολύ δυνατών θορύβων, πού εμποδίζουν τή
γαλήνη κατά τή διάρκεια τής εργασίας. Τά παιδιά αύτά
φροντίζουν τήν ψυχή τους με πραγματική άφοσίωση.
Ή παραπάνω άσκηση άναπτύσσει, άναμφίβολα, τό
κοινωνικό πνεύμα, πράγμα π ού δε θά μπορούσε νά
καταφέρει κανένα άλλο μάθημα καί καμιά άλλη κατά
σταση. Μπορεί νά γίνει απόλυτη ήσυχία σ’ ένα δωμάτιο
ακόμα κι όταν συνωστίζονται μέσα του παραπάνω άπό
πενήντα παιδιά, φτάνει νά ξέρουν όλα πώ ς νά τηρούν
σιωπή καί νά θέλουν νά τό κάνουν. Άρκεϊ, όμως, νά
ύπάρχει ένας άτακτος γιά νά διαλύσει όλη τή μαγεία.
Εδώ βλέπουμε ένα δείγμα τής συνεργασίας όλων τών
μελών μιάς όμάδας νά πετύχουν έναν κοινό στόχο. Τά
παιδιά σιγά σιγά άρχίζουν νά δείχνουν σημάδια αναστο
λής τών παρορμήσεών τους. Πολλά μάλιστα συγκρατιοΰνται νά μή διώξουν μιά μύγα άπό τή μύτη τους ή νά
καταπνίξουν ένα βήχα ή φτέρνισμα γιά νά μή διακόψουν
τήν ήσυχία.
Ή ίδια συλλογική προσπάθεια παρατηρείται καί στή
φροντίδα μέ τήν όποία κινούνται τά παιδιά γιά νά μήν
κάνουν θόρυβο τήν ώρα τής δουλειάς. Η έλαφράδα
τους, όταν τρέχουν στά άκροδάχτυλα, καί ή χάρη τών
κινήσεών τους, όταν κλείνουν ένα ντουλάπι ή τοποθε
τούν ένα αντικείμενο πάνω στό τραπέζι, είναι χαρακτη
ριστικά πού πρέπει νά τά αποκτήσουν όλοι γιά νά ε
ξασφαλιστεί ένα γαλήνιο περιβάλλον, χωρίς ένοχλήσεις.
Μιά έπανάσταση άρκεϊ γιά νά παρεμποδίσει αύτό τό
άποτέλεσμα. "Ενα παιδί πού κάνει θόρυβο, περπατώντας
δυνατά στίς φτέρνες ή χτυπώντας τίς πόρτες, φτάνει γιά
νά καταργήσει τήν ειρηνική άτμόσφαιρα τής μικρής όμά
δας.
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Προφορικός λόγος καί γνώση του κό
σμου

Ή ιδιαίτερη σημασία τής αίσθησης τής άκοής οφείλε
ται στό γεγονός ότι συνδέεται μέ τήν όμιλία. Άρα,
ασκώντας τήν προσοχή τού παιδιού νά διακρίνει ήχους
καί θορύβους άπό τό περιβάλλον καί νά τούς ξεχωρίζει
μεταξύ τους, τό προετοιμάζουμε νά παρακολουθήσει μέ
μεγαλύτερη άκρίβεια τούς ήχους μιας γλώσσας. Ή δα
σκάλα θά πρέπει νά προσέξει νά προφέρει καθαρά καί
ολοκληρωμένα τούς φθόγγους κάθε λέξης όταν μιλάει σ’
ένα παιδί, ακόμα κι όταν μιλάει χαμηλόφωνα σάν νά θέ
λει νά τού πεϊ κάποιο μυστικό. Τά παιδικά τραγούδια
επίσης είναι ένα καλό μέσο γιά νά άποκτήσει τό παιδί τή
σωστή άρθρωση. Οταν τά διδάσκει, ή δασκάλα τά
προφέρει άργά, ξεχωρίζοντας τούς ήχους τής κάθε λέ
ξης·
Μιά ειδική ευκαιρία γιά τή μάθηση καθαρής καί σω
στής όμιλίας παρουσιάζεται όταν τά μαθήματα γίνονται
μέ τήν ονοματολογία πού σχετίζεται μέ τίς αισθητηριακές
ασκήσεις. Σε κάθε άσκηση, όταν τό παιδί αναγνωρίσει
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τις διαφορές ανάμεσα στίς Ιδιότητες τών αντικειμένων, ή
δασκάλα χαρακτηρίζει την ποιότητα αύτή μέ μιά λέξη.
’Έτσι, σέ μιά στιγμή πού τό παιδί θά έχει χτίσει πολλές
φορές τόν πύργο μέ τούς ρόζ κύβους, ή δασκάλα έρχε
ται κοντά του καί, πιάνοντας στά χέρια της τούς δύο
άκραίους κύβους, τό μεγαλύτερο καί τό μικρότερο, τούς
δείχνει στό παιδί καί τού λέει: «Αύτός είναι μεγάλος».
«Αυτός είναι μικρός». Οί δύο μοναδικές λέξεις «μεγάλος»
καί «μικρός» προφέρονται άρκετές φορές, συνέχεια, μέ
έμφαση καί μέ πολύ καθαρή προφορά. «Αύτό είναι με
γάλο, μεγάλο, μεγάλο» κι ακολουθεί στιγμιαία παύση.
Στή συνέχεια ή δασκάλα έλέγχει άν τό παιδί έχει καταλά
βει λέγοντάς του: «Δώσε μου τό μεγάλο. Δώσε μου τό
μικρό». Καί ξανά: «Τό μεγάλο». «Τώρα τό μικρό». «Δώσε
μου τό μεγάλο». Καί ξανά παύση. Στό τέλος ή δασκάλα,
δείχνοντας ένα ένα τά άντικείμενα, ρωτάει: «Τί είναι αύ
τό;» Καί τό παιδί, άν έχει μάθει, άπαντάει άνάλογα:
«Μεγάλο» ή «Μικρό». Τότε ή δασκάλα ώθεί τό παιδί νά
έπαναλάβει τίς λέξεις όλο καί πιό καθαρά καί μέ όση με
γαλύτερη άκρίβεια μπορεί: «Τί είναι αύτό;» - «Μεγάλο».
«Τί;» - «Μεγάλο». «Πές μου καθαρά, τί είναι;» - «Μεγά
λο».
Μικρά καί μεγάλα αντικείμενα γιά τήν άσκηση αύτή εί
ναι μόνο όσα διαφέρουν σέ μέγεθος καί όχι σέ σχήμα.
Δηλαδή καί οί τρεις διαστάσεις τους μεταβάλλονται, λίγο
πολύ, αναλογικά. Χαρακτηρίζουμε ένα σπίτι «μεγάλο» κι
ένα καλύβι «μικρό». Ό ταν δύο εικόνες παριστάνουν τά
ίδια άντικείμενα μέ διαφορετικές διαστάσεις, μπορούμε
.νά πούμε ότι τό ένα αποτελεί μεγέθυνση τού άλλου.
Ό τα ν όμως μεταβάλλονται οί διαστάσεις τής τομής
τού άντικειμένου, ένώ τό μήκος παραμένει άμετάβλητο,
χαρακτηρίζουμε τά άντίστοιχα άντικείμενα «παχιά» καί
«λεπτά». Γιά δύο κολόνες διαφορετικής διαμέτρου, λέμε
πώ ς ή μία είναι «παχιά» καί ή άλλη «λεπτή». Ή δασκά
λα, λοιπόν, διδάσκει ένα μάθημα μέ τά καφετιά πρίσμα
τα, όμοιο μέ τήν άσκηση τών κύβων, στά τρία στάδια
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πού έχω ήδη περιγράφει:
Πρώτο στάδιο: ’Ονομασία: «Αύτό είναι παχύ», «Αύτό
είναι λεπτό».
Δεύτερο στάδιο: Αναγνώριση: «Δώσε μου τό χοντρό»,
«Δώσε μου τό λεπτό».
Τρίτο στάδιο: Ή προφορά τής λέξης: «Τί είναι αύτό;»
Υπάρχει τρόπος νά βοηθήσουμε τό παιδί νά άναγνωρίσει τίς διαφορές τών διαστάσεων καί νά τοποθετήσει
τά αντικείμενα στή σωστή κλιμάκωση. Μετά άπό τό
παραπάνω μάθημα ή δασκάλα σκορπίζει στό χαλί τά
καφετιά πρίσματα, γιά παράδειγμα, καί λέει στό παιδί:
«Δώσε μου τό παχύτερο άπ’ όλα» καί τοποθετεί τό άντικείμενο οτό τραπέζι. "Υστερα καλεί πάλι τό παιδί νά
άνακαλύψει τό παχύτερο κομμάτι άνάμεσα σέ όλα όσα
είναι σκορπισμένα πάνω στό χαλί καί κάθε φορά τό δια
λεγμένο κομμάτι τοποθετείται στό τραπέζι δίπλα σ’
εκείνο πού έπιλέχτηκε πρίν. ’Έτσι, τό παιδί συνηθίζει νά
γυρεύει πάντα είτε τό «παχύτερο» είτε «τό «λεπτότερο»
άπό τά υπόλοιπα κι έτσι έχει έναν όδηγό πού θά τό
βοηθήσει νά τοποθετήσει τά κομμάτια στή σειρά, κλιμα
κωτά.
"Οταν διαφέρει ή μία μόνο διάσταση, όπως στίς ρά
βδους, λέμε πώ ς τά άντικείμενα είναι «μακριά» ή «κον
τά», άνάλογα μέ τό μήκος τους. "Οταν ή μεταβλητή διά
σταση είναι τό ύψος, λέμε πώ ς τά άντικείμενα είναι «ψη
λά» ή «κοντά» καί όταν διαφέρουν σέ πλάτος, μιλάμε γιά
«φαρδιά» καί «στενά».
Ά π ό αύτές τίς τρεις κατηγορίες διαλέγουμε γιά τό
παιδί, στό πρώτο στάδιο τής έκπαίδευσής του, μόνο
έκείνη όπου διαφέρει τό μήκος καί διδάσκουμε τίς δια
φορές, χρησιμοποιώντας τά γνωστά «τρία στάδια» καί
ζητώντας άπό τά παιδιά νά διαλέξουν σέ κάποια στιγμή
άπό τό σωρό «τό πιό μακρύ» καί σέ κάποια άλλη στιγμή
«τό πιό κοντό».
Μέ τόν τρόπο αύτόν τό παιδί μαθαίνει νά χρησιμοποιεί
τίς λέξεις μέ μεγάλη άκρίβεια. Μιά μέρα ή δασκάλα είχε
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χαρακώσει τόν πίνακα μέ πολύ λεπτές γραμμές. Κι ένα
παιδί παρατήρησε: «Τί μικρές γραμμές!» «Δέν είναι μι
κρές», διόρθωσε ένα άλλο παιδί, «είναι λεπτές».
Ό ταν πρόκειται νά διδαχτούν ονόματα χρωμάτων ή
σχημάτων, ώστε δέν είναι απαραίτητο νά τονιστεί ή
άντίθεση άνάμεσα στά άκρα, ή δασκάλα μπορεί νά τούς
δώσει ταυτόχρονα περισσότερους άπό δύο χαρακτηρι
σμούς, όπως π .χ.: «Αύτό είναι κόκκινο», «Αύτό είναι γα
λάζιο», «Αύτό είναι κίτρινο». Ή πάλι: «Αύτό είναι τετρά
γωνο», «Αύτό είναι τρίγωνο», «Αύτό είναι κύκλος». Στήν
περίπτωση τής κλιμάκωσης, ώστόσο, ή δασκάλα θά έπιλέξει (στή διάρκεια τής διδασκαλίας τών χρωμάτων) τά
δύο άκρα, «σκούρο» καί «άνοιχτόχρωμο», καί ύστερα θά
έπιλέγει πάντα τό σκουρότερο καί τό άνοιχτότερο.
Πολλά άπό τά μαθήματα πού περιγράφονται έδώ
υπάρχουν στήν κινηματογραφική ταινία: τά μαθήματα
άφής μέ ένθετα έπίπεδα καί τίς λείες καί άγριες έπιφάνειες, τό βάδισμα πάνω στή γραμμή, ή άσκηση τής χρω
ματικής μνήμης καί ή ονοματολογία σέ σχέση μέ τούς
κύβους καί τίς μακριές ράβδους, τή σύνθεση τών λέξεων,
τό διάβασμα, τό γράψιμο κτλ.
Μέ τή βοήθεια αυτών τών μαθημάτων, τό παιδί μα
θαίνει σέ βάθος πολλές έννοιες: μεγάλο-μικρό, παχύ-λεπτό, μακρύ-κοντό, βαρύ-έλαφρό, σκουρο-άνοιχτό,
άνώμαλο-λεϊο, ζεστό-κρύο, καθώς καί τά ονόματα πολ
λών χρωμάτων καί γεωμετρικών σχημάτων. Τέτοιες λέ
ξεις δέν άναφέρονται σέ κάποιο συγκεκριμένο αντικείμε
νο, άλλά άποτελούν μιά πνευματική κατάκτηση τού παι
διού. Στήν πραγματικότητα, τό όνομα δίνεται μετά άπό
μιά μακρόχρονη εξάσκηση στήν όποία τό παιδί, συγκεν
τρώνοντας τήν προσοχή του στίς ιδιότητες διάφορων
άντικειμένων, έχει κάνει συγκρίσεις, συλλογισμούς καί
κρίσεις μέχρι νά άποκτήσει τήν Ικανότητα τής διάκρισης,
πού δέν είχε πρίν. Μέ μιά λέξη, έχει εκλεπτύνει τίς αισθή
σεις του. Τώρα παρατηρεί τό καθετί όλοκληρωτικά καί
ριζικά. ’Έχει άλλάξει τόν εαυτό του.
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’Ανακαλύπτει, λοιπόν, πώ ς αντιμετωπίζει τόν κόσμο μέ
ψυχικές Ιδιότητες πού ξεχωρίζουν για τήν ευαισθησία καί
τήν έτοιμότητά τους. Ή παρατηρητικότητα καί ή ικανό
τητά του νά αναγνωρίζει τά διάφορα σώματα έχουν αυ
ξηθεί σέ μεγάλο βαθμό. ’Επιπλέον οί εικόνες που έχουν
εντυπωθεί στό μυαλό του δεν άποτελοΰν πιά ένα μπέρ
δεμα. ’Αντίθετα, είναι όλες ταξινομημένες - τά σχήματα
ξεχωρίζουν άπό τίς διαστάσεις τους καί οί διαστάσεις
ταξινομούνται άνάλογα μέ τίς ιδιότητες πού προκύπτουν
άπό τό συνδυασμό διάφορων διαστάσεων.
"Ολα αύτά διακρίνονται φανερά άπό τίς διάφορες κλι
μακώσεις. Τά χρώματα ταξινομούνται άνάλογα μέ τη
χροιά καί τόν τόνο, ή σιωπή ξεχωρίζει άπό τήν έλλειψη
σιαπτής, οί θόρυβοι άπό τούς ήχους καί καθετί έχει τό
δικό του κατάλληλο όνομα, καθορισμένο μέ άκρίβεια. Στό
στάδιο αύτό τό παιδί δέν έχει άποκτήσει μόνο ιδιαίτερες
Ικανότητες παρατήρησης καί κρίσης, άλλά καί τά άντικείμενα πού παρατηρεί έχουν τή θέση τους, σύμφωνα μέ
τή σειρά μέ τήν όποία τά έχει κατατάξει στό μυαλό του
καί τά τοποθετεί μέ τό σωστό τους όνομα στήν κατάλ
ληλη κατηγορία.
Μήπως κι ό φοιτητής τών εμπειρικών έπιστημών δέν
προετοιμάζεται μέ τόν ίδιο τρόπο νά παρατηρήσει καί νά
μελετήσει τόν εξωτερικό κόσμο; Κι εκείνος μπορεί νά
βρεθεί περιτριγυρισμένος άπό ποικίλα φυσικά σώματα,
άλλά διαφέρει άπό τόν άπαίδευτο στό ότι έχει άποκτήσει
‘ιδιαίτερες ικανότητες παρατηρητικότητας. "Αν έργάζεται
μέ μικροσκόπιο, τά μάτια του έχουν έξασκηθεΐ νά βλέ
πουν κάτω άπό τό φακό όρισμένες μικροσκοπικές λε
πτομέρειες, δυσδιάκριτες γιά τό συνηθισμένο άνθρωπο.
"Αν είναι άστρονόμος, θά βλέπει μέσα άπό τό τηλεσκόπιο
πολύ πιό καθαρά άπό τόν έρασιτέχνη.Ό βοτανολόγος
συναντάει στό δρόμο του τά ίδια φυτά μέ τόν άπλό πε
ζοπόρο. ’Αλλά ό πρώτος βλέπει στό κάθε φυτό τίς ιδιό
τητες έκεϊνες πού υπάρχουν ταξινομημένες στό μυαλό
του καί καθορίζει τή θέση του σύμφωνα μέ τή φυσική
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τάξη, δίνοντάς του τό άκριβές του όνομα. Ή Ικανότητα
του βοτανολόγου νά ταξινομεί τά φυτά τόν διακρίνει
άπό ένα συνηθισμένο κηπουρό. Χαρακτηριστικό του έκπαιδευμένου παρατηρητή είναι ή χρησιμοποίηση έπιστημονικών λέξεων μέ ακρίβεια.
Έτσι, ό έπιστήμονας, μέ άναπτυγμένη τήν παρατηρη
τικότητα καί μέ έντυπωμένη στό μυαλό του μιά τάξη
πραγμάτων γιά νά ταξινομεί τά άντικείμενα πού συναντά
στό περιβάλλον του, είναι μοιραίο νά όδηγηθεΐ σέ έπιστημονικές άνακαλύψεις. Καί δέ θά ήταν αυτός ό άν
θρωπος πού περιπλανιέται άσκοπα στήν άνθισμένη
φύση ή τήν άστροφεγγιά, όνειροπολώντας χωρίς προε
τοιμασία καί τάξη.
Τά δικά μας παιδιά πιστεύουν ότι άνακαλύπτουν συ
νέχεια καινούρια πράγματα στόν· κόσμο γύρω τους καί
αύτό τούς δίνει τή μεγαλύτερη χαρά. ’Αντλούν άπό τό
περιβάλλον τους γνώσεις καί ξέρουν νά τίς τακτοποιή
σουν στή σωστή τους θέση κι αύτό τά ένθουσιάζει. Στό
μυαλό τους άρχίζει τώρα νά σχηματίζεται ή έννοια τής
«δημιουργίας» άντί γιά τό «χάος» καί φαίνεται πώ ς οί
ψυχές τους βρίσκουν μιά θεϊκή άγαλλίαση.

83

7

.

’ Ελευθερία

Γιά νά πραγματοποιηθούν τά παραπάνω θετικά άποτελέσματα, παίζει μεγάλο ρόλο ή προσεκτική παρέμβαση
τού ανθρώπου πού έχει άναλάβει νά καθοδηγεί τά παι
διά στην άνάπτυξή τους. Είναι απαραίτητο νά καθοδη
γήσει ή δασκάλα τό παιδί, χωρίς νά νιώσει εκείνο πολύ
έντονη τήν παρουσία της· νά είναι πάντα έτοιμη νά δώ
σει ό,τι βοήθεια χρειάζεται, άλλά ποτέ νά μή στέκεται
εμπόδιο άνάμεσα στό παιδί καί τίς έμπειρίες του.’
“Ενα μάθημα μέ θέμα τή συνηθισμένη χρήση τής λέξης
θά έκανε τό παιδί νά χάσει τόν ένθουσιασμό του, όπως
άκριβώς θά συνέβαινε καί σ’ έναν ενήλικο. Τό μυστικό
τής σωστής καθοδήγησης είναι νά κρατήσει ζωντανό τόν
ένθουσιασμό, πράγμα όχι δύσκολο, φτάνει νά συμπεριφερόμαστε στό παιδί μέ σεβασμό, ήρεμία καί υπομονή
καί νά τό άφήνουμε ελεύθερο στίς κινήσεις καί τίς έμπει
ρίες του.
Θά παρατηρήσουμε τότε πώ ς τό παιδί έχει μιά
προσωπικότητα, πού προσπαθεί νά επεκτείνει. Έχει δική
του πρωτοβουλία, διαλέγει τήν άπασχόλησή του, επιμέ
νει νά άποτελειώσει τήν εργασία πού διάλεξε καί τήν άλλάζει σύμφωνα μέ τίς έσωτερικές του άνάγκες. Δέν άπο84

φεύγει την προσπάθεια άλλά μάλλον την άποζητάει κι
όταν ξεπεράσει τά εμπόδια, νιώθει μεγάλη χαρά. Είναι
κοινωνικό ώς τό σημείο νά θέλει νά μοιράζεται με τόν
καθένα τίς έπιτυχίες του, τίς άνακαλύψεις καί τούς μι
κρούς του θριάμβους. Δέν ύπάρχει, άρα, καμιά άνάγκη
παρέμβασης. «Περίμενε παρατηρώντας». Αύτός είναι ό
κανόνας πού πρέπει νά άκολουθεϊ ό έκπαιδευτικός.
“Ας περιμένουμε λοιπόν κι άς είμαστε πάντα έτοιμοι νά
μοιραστούμε τίς χαρές καί τίς δυσκολίες πού δοκιμάζει
τό παιδί. Όταν τό ίδιο μάς καλεϊ νά συμμετέχουμε, άς
άνταποκριθούμε πρόθυμα καί όλοκληρωτικά. Ά ς δεί
ξουμε άπέραντη ύπομονή μπροστά στήν άργή του
πρόοδο κι άς δείξουμε ένθουσιασμό καί χαρά στίς έπιτυ
χίες του. Ά ν μπορούσαμε νά πούμε: «Δείχνουμε σεβασμό
κι εύγένεια στίς σχέσεις μας μέ τά παιδιά καί τούς φερό
μαστε όπως θά θέλαμε νά φέρονται σέ μάς», τότε θά εί
χαμε κατανοήσει μιά σημαντική έκπαιδευτική άρχή καί
χωρίς άμφιβολία θά δίναμε ένα παράδειγμα καλής έκπαίδευαης.
Ό ,τι άκριβώς θέλουμε καί χρειαζόμαστε έμείς γιά νά
ζήσουμε καί νά έργαστούμε σέ μιά εύχάριστη άτμόσφαιρα μαζί μέ τούς άλλους, τό θέλουν καί τά παιδιά:
νά. μή μάς ένοχλούν στήν έργασία μας, νά μή μάς φέρ
νουν έμπόδια στίς προσπάθειές μας, νά έχουμε καλούς
φίλους πρόθυμους νά μάς βοηθήσουν σέ ώρα άνάγκης,
νά τούς βλέπουμε νά χαίρονται μαζί μας, νά μπορούμε
νά τούς έκμυστηρευτούμε τά μυστικά μας καί νά τούς
έμπιστευτούμε, κάτω άπό συνθήκες ισότητας πάντα. Τά
παιδιά είναι κι αύτά ανθρώπινα όντα πού τούς χρω
στάμε σεβασμό. Μάλιστα είναι ανώτερα άπό μάς, έξαιτίας τής άθωότητάς τους καί γιά τίς μεγαλύτερες δυνα
τότητες πού άνοίγονται γιά τό μέλλον τους. νΑς θυμόμα
στε πώ ς ό,τι επιθυμούμε έμείς τό επιθυμούν κι εκείνα.
“Ομως, κατά κανόνα, δέ σεβόμαστε τά παιδιά μας.
Προσπαθούμε νά τά εξαναγκάσουμε νά μάς άκολουθήσουν χωρίς νά δίνουμε σημασία στίς ιδιαίτερες άνάγκες
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τους. Είμαστε αυταρχικοί καί αγενείς απέναντι τους καί
υστέρα απαιτούμε ύπακοή καί καλή συμπεριφορά, ξέ
ροντας κάθε στιγμή πόσο δυνατό έχουν τό ένστικτο τής
μίμησης καί πόσο συγκινητική είναι ή πίστη καί ό θαυ
μασμός τους γιά μάς. Σέ κάθε περίπτωση θά μάς μιμηθουν. ”Ας τούς συμπεριφερθούμε λοιπόν μέ κάθε καλο
σύνη γιά νά βοηθήσουμε τήν άνάπτυξή τους. Καί λέγον
τας καλοσύνη, δέν έννοώ χάδια. Μήπως κι έμεϊς δέ θά
θεωρούσαμε κάποιον πού θά μάς άγκάλιαζε καί θά μάς
φιλούσε στήν πρώτη μας γνωριμία άγενή, άξεστο καί
κακοαναθρεμμένο; Καλοσύνη σημαίνει νά καταλαβαί
νουμε τίς έπιθυμίες τών άλλων, νά προσαρμοζόμαστε μ’
αυτές καί, άν χρειάζεται, νά θυσιάζουμε τίς δικές μας
έπιθυμίες. Τέτοια άγάπη πρέπει νά δείξουμε στά παιδιά.
Γιά νά καταλάβουμε τίς έπιθυμίες τών παιδιών πρέπει
νά τίς μελετήσουμε έπιστημονικά, γιατί συχνά είναι άσυνείδητες. ’Αποτελούν τήν έσωτερική φωνή τής ζωής, πού
ζητάει, νά φανερωθεί καί νά ξεδιπλωθεί σύμφωνα μέ μυ
στηριώδεις νόμους. ’Ελάχιστα γνωρίζουμε γιά τόν τρόπο
πού ξεδιπλώνεται ή έσωτερική ζωή τού άνθρώπου. Σί
γουρα τό παιδί μεγαλώνει μέ τή βοήθεια κάποιας θεϊκής
δύναμης, άνάλογης μέ έκείνη πού δημιούργησε άπό τό
τίποτα τό βρέφος.
Ή παρέμβασή μας σ’ αυτήν τή θαυμαστή διαδικασία
είναι έμμεση. Είμαστε έδώ γιά νά προσφέρουμε σ’ αυτήν
τή ζωή πού ήρθε στόν κόσμο μόνη της τά άπαραίτητα
μέσα γιά νά άναπτυχτεΐ κι ύστερα θά περιμένουμε τήν
άνάπτυξή μέ σεβασμό.
”Ας άφήσουμε τή ζωή ελεύθερη νά άναπτυχτεΐ μέσα
στά όρια τού καλού κι άς παρακολουθήσουμε τό ξεδί
πλωμά της. Αύτή είναι όλη ή αποστολή μας. "Ισως,
παρατηρώντας, νά θυμηθούμε τά λόγια ’Εκείνου, τού
άπόλυτα καλού: «”Αφετε τά παιδία έλθεΐν πρός ’Εμέ».
Δηλαδή: «Μήν τά εμποδίζετε νά έλθουν, γιατί, άν τά
άφήσετε έλεύθερα καί άνεμπόδιστα, θά έλθουν μόνα
τους».
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Τελειώνοντας όλες τίς παραπάνω ασκήσεις, τό παιδί
θά είναι πιά τεσσάρων ετών καί έτοιμο νά προχωρήσει
σε νέες κατακτήσεις.
Δεν είναι πιά ένας άγνωστος άνάμεσα στό πλήθος,
όπως τά παιδιά πού άφέθηκαν μόνα τους νά άποκτήσουν διάφορες συνηθισμένες έμπειρίες, άρα βρίσκονται
σε ένα διαφορετικό πνευματικό έπίπεδο, όχι τόσο άπό τή
φύση τους, άλλά κυρίως έπειδή δέν τούς δόθηκαν καλύ
τερες εύκαιρίες κατά τήν αύθόρμητη έσωτερική τους
άνάπτυξη.
• Ή έκπαιδευτική μας μέθοδος δημιουργεί ένα περιβάλ
λον γιά τά παιδιά. Οί άτομικές διαφορές θά άποδοθούν,
άρα, άποκλειστικά σχεδόν, στή «φύση» τού καθενός.
Επειδή τό περιβάλλον που δημιουργούμε στά παιδιά
προσφέρει τά μέσα προσαρμοσμένα καί μετρημένα γιά
νά άνταποκριθούν στίς άνάγκες τής σωματικής τους
άνάπτυξης, τά παιδιά έχουν ότποκτήσει ένα βασικό τύπο,
κοινό σέ όλα. "Εχουν συντονίσει τίς κινήσεις τους στά
διάφορα είδη χειρωνακτικής δουλειάς μέσα στό σπίτι κι
έτσι άπέκτησαν μιά χαρακτηριστική άνεξαρτησία στήν

κάθε τους ενέργεια καί μέ δική τους πρωτοβουλία προ
σαρμόζουν τίς ένέργειές τους στό περιβάλλον. Έ τ σ ι, σιγά
σιγά άναδύεται ή προσωπικότητά τους, άφού έχουν γίνει
υπεύθυνα άτομα πού έμαθαν νά στηρίζονται στίς δυνά
μεις τους.
Ή ειδική προσοχή που άπαιτεϊται στό χειρισμό μι
κρών, εύθραυστων, άντικειμένων χωρίς νά σπάσουν καί
στή μετακίνηση βαριών σωμάτων χωρίς θόρυβο προσθέ
τει στίς κινήσεις όλου τού σώματος μιά ελαφράδα καί
χάρη πού άποτελε! χαρακτηριστικό γνώρισμα τών παι
διών μας. Ένα βαθύ αίσθημα ύπευθυνότητας τά έφερε
σ’ αύτό τό προχωρημένο σημείο τελειότητας. Ό ταν, γιά
παράδειγμα, κρατούν στά χέρια τους τρία ή τέσσερα
ποτήρια ταυτόχρονα ή μιά σουπιέρα γεμάτη ζεστή σού
πα, ξέρουν πώ ς είναι ύπεύθυνα όχι μόνο γιά τά ίδια τά
σκεύη άλλά καί γιά τήν επιτυχία τού γεύματος πού
έκείνη τή στιγμή διευθύνουν. Μέ τόν ίδιο τρόπο, τό παιδί
αισθάνεται ύπευθυνο γιά τήν ήσυχία καί τήν πρόληψη
δυνατών θορύβων καί ξέρει νά συνεργαστεί μέ τά άλλα
παιδιά γιά τό κοινό καλό, διατηρώντας τό περιβάλλον
όχι μόνο τακτοποιημένο άλλά ήσυχο καί ήρεμο. Μέ λίγα
λόγια, τά παιδιά μας έχουν πάρει τό δρόμο πού όδηγεί
στήν κυριαρχία πάνω στόν έαυτό τους.
Ή διαμόρφωσή τους, ώστόσο, οφείλεται σέ μιάν
άκόμη βαθύτερη ψυχολογική διεργασία, πού προκύπτει
άπό τήν έκπαίδευση τών αισθήσεων. Έβαλαν σέ τάξη τό
περιβάλλον καί τόν έαυτό τους στίς έξωτερικές τους έκδηλώσεις. ’Επιπλέον, τακτοποίησαν τόν έσωτερικό κόσμο
τού νού τους.
Τό διδακτικό ύλικό δεν προσφέρει στό παιδί τό «περι
εχόμενο» τού νού του, άλλά τήν τάξη γιά νά δημιουργή
σει αύτό τό περιεχόμενο. Καί τό βοηθάει νά διακρίνει τίς
ταυτότητες άπό τίς διαφορές, τίς άκραίες άντιθέσεις άπό
τίς λεπτές διαβαθμίσεις καί νά ταξινομεί κατά ποσότητα
καί ποιότητα ποικίλες αίσθήσεις πού προκαλούν οί έπιφάνειες, τά χρώματα, οί διαστάσεις, τά σχήματα καί
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οί ήχοι. Ό νούς έχει διαμορφωθεί μέ είδική εξάσκηση
στήν προσοχή, την παρατηρητικότητα, τη σύγκριση καί
τήν ταξινόμηση.
Μέ τίς παραπάνω άσκήσεις τό παιδί άποκτά μιά όρισμένη νοοτροπία, πού τό ώθεί νά κάνει συγκεκριμένες
παρατηρήσεις στό περιβάλλον του. Ο'ι παρατηρήσεις αύτές ¡σοδυναμούν μέ άνακαλύψεις καί τού δίνουν τό ερέ
θισμα νά τίς πολλαπλασιάζει συνέχεια μέχρι νά σχηματί
σει στό μυαλό του ένα πλούσιο «περιεχόμενο» άπό κα
θαρές έννοιες.
Τώρα έρχεται ή σειρά τής γλώσσας νά ονομάσει μέ
άκριβείς λέξεις τίς έννοιες πού έχουν διαμορφωθεί στό
μυαλό τού παιδιού. Οί λέξεις αύτές είναι ελάχιστες σέ
άριθμό καί άναφέρονται όχι σέ ξεχωριστά άντικείμενα
άλλά μάλλον στήν τάξη τών ιδεών πού έχουν σχηματιστεί
στόν έγκέφαλο. Μέ τόν τρόπο αύτόν, τά παιδιά μπορούν
νά «βρούν τόν έαυτό τους» καί στόν κόσμο τών φυσικών
πραγμάτων καί στόν κόσμο τών άντικειμένων καί τών
λέξεων πού τά περιβάλλουν, γιατί έχουν έναν έσωτερικό
όδηγό πού τά βοηθάει νά γίνουν δραστήριοι καί έξυπνοι
έξερευνητές άντί γιά περιπλανώμενοι στρατοκόποι σέ
μιάν άγνωστη χώρα.
Πρόκειται γιά τά παιδιά έκείνα πού σέ μικρό χρονικό
διάστημα, μερικές φορές σέ λίγες μέρες, μαθαίνουν νά
γράφουν καί νά έκτελούν τίς πρώτες άριθμητικές πρά
ξεις. Δέν είναι κάτι πού μπορούν νά τό κάνουν όλα τά
παιδιά, όπως πίστεψαν πολλοί. Τό θέμα δέν είναι νά
δώσω στά απροετοίμαστα παιδιά τό ύλικό μου γιά τη
γραφή καί μετά νά περιμένουμε τό «θαύμα».
Τό θέμα είναι πώ ς ό νούς καί τά χέρια τών παιδιών
μας έχουν ήδη προετοιμαστεί γιά τή γραφή καί γιά νά
δεχτούν τίς έννοιες τής ποσότητας, τής ταυτότητας, τής
διαφοράς καί τής διαβάθμισης, πού άποτελούν τίς βά
σεις κάθε ύπολογισμού. Οί έννοιες αύτές ώρίμαζαν γιά
πολύ καιρό μέσα τους.
Θά μπορούσε νά πει κανείς πώ ς όλη ή προηγούμενη
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εκπαίδευση ήταν μιά προπαρασκευή γιά τά πρώτα στά
δια τής ουσιαστικής μόρφωσης - γραφής, ανάγνωσης
καί άρίθμησης - καί πώ ς ή γνώση έρχεται σάν μιά εύκο
λη, αυθόρμητη λογική συνέπεια τής προετοιμασίας κι
άποτελεϊ τή φυσική της ολοκλήρωση.
Είδαμε παραπάνω πώ ς σκοπός τής λέξης είναι νά
προσδιορίσει έννοιες καί νά διευκολύνει τή στοιχειώδη
κατανόηση τών πραγμάτων. Με τόν ίδιο τρόπο, ή
γραφή καί ή άριθμητική προσδιορίζουν τώρα τίς σύνθε
τες εσωτερικές κατακτήσεις τού νού, που έξακολουθεί νά
έμπλουτίζεται μέ νέες παρατηρήσεις.
Τά παιδιά μας έτοίμαζαν άπό καιρό τό χέρι τους γιά
τή γραφή. Σέ όλες τίς αισθητηριακές άσκήσεις τό χέρι
συνεργαζόταν μέ τό νού στίς έπιδιώξεις του καί στή
διεργασία τής διαμόρφωσής του, προετοιμάζοντας έτσι
τό δικό του μέλλον. 'Όταν τό χέρι μάθαινε νά κρατιέται,
αίωρούμενο έλαφρά, πάνω άπό μιά όριζόντια έπιφάνεια
γιά νά άγγίξει τό λείο καί τό τραχύ, όταν έπαιρνε τά
στερεά ένθετα καί τά τοποθετούσε στίς θήκες τού ξύλι
νου πλαισίου κι όταν μέ τά δύο δάχτυλα άγγιζε τά περι
γράμματα τών γεωμετρικών σχημάτων, συντόνιζε τίς κι
νήσεις του καί τό παιδί είναι τώρα έτοιμο - σχεδόν άνυπόμονο - νά τίς χρησιμοποιήσει στή συναρπαστική
«σύνθεση» τής γραφής.
Ή άμεση προετοιμασία γιά τή γραφή περιλαμβάνει
έπίσης άσκήσεις τών κινήσεων τού χεριού. Υπάρχουν
δύο σειρές άσκήσεων, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.
"Οταν γράφουμε, κάνουμε μιά κίνηση γιά νά χειριστούμε
τό έργαλεϊο τής γραφής, μιά κίνηση που άποκτά συ
νήθως έναν άτομικό χαρακτήρα, άναγνωρίσιμο. Σέ όρισμένες παθολογικές περιπτώσεις μάλιστα, διαταραχές
τού νευρικού συστήματος φαίνονται καί άπό τίς άλλαγές
στό γράψιμο. Ά π ό τό γραφικό χαρακτήρα μπορούν
έπίσης οί ειδικοί νά έρμηνεύσουν τόν ήθικό χαρακτήρα
τού άτόμου.
Άλλά παράλληλα μέ όλα αύτά, ή γραφή παρουσιάζει
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ένα γενικό τύπο, σχετικό μέ τό σχήμα των άλφαβητικών
στοιχείων.
'Όταν ένας άνθρωπος γράφει, συνδυάζει τίς δύο αυτές
πλευρές. Στην πραγματικότητα, όμως, υπάρχουν σάν
συστατικά μέρη ενός καί μόνου προϊόντος καί μπορούν
νά έτοιμαστούν χωριστά.
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Ασκήσεις γιά τό χειρισμό του εργαλείου
τής γραφής

Τό α τομ ικό μέρ ος

Τό διδακτικό ύλικό περιλαμβάνει δύο έπικλινεΐς ξύλινες
σανίδες, πού στήν καθεμιά έχουν τοποθετηθεί πέντε
μεταλλικά πλαίσια χρώματος ρόζ. Μέσα σέ κάθε πλαίσιο
υπάρχει ένα γαλάζιο γεωμετρικό σχήμα, όμοιο μέ τά
γεωμετρικά ένθετα πού γνωρίσαμε πρίν καί μέ μιά μικρή
στρογγυλή σφαίρα γιά λαβή. Μαζί μέ τό ύλικό αύτό
χρησιμοποιούμε ένα κουτί μέ δέκα χρωματιστά μολύβια
καί ένα μικρό βιβλίο σχεδίων πού έτοίμασα μετά άπό
πέντε χρόνια έμπειρίας στήν παρατήρηση τών παιδιών.
Διάλεξα τά σχέδια καί τά έβαλα σέ σειρά άνάλογα μέ τό
πόσο τά χρησιμοποιούσαν τά παιδιά.
Βάζουμε τίς δύο έπικλινεΐς σανίδες δίπλα δίπλα καί το
ποθετούμε πάνω τους δέκα πλήρη «ένθετα», δηλαδή τά
πλαίσια μέ τά γεωμετρικά σχήματα (είκόνα 44). Δίνουμε
κατόπιν στό παιδί μιά λευκή κόλλα χαρτί καί τό κουτί μέ
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Ε’ικ. 43. Παιδί χρησιμοποιεί τά μουσικά κουδούνια

*
Εικ. 44. 'Επικλινείς σανίδες μέ τά μεταλλικά ένθετα

τά δέκα χρωματιστά μολύβια. Εκείνο θά διαλέξει ένα
άπό τά δέκα μεταλλικά ένθετα που βρίσκονται τακτο
ποιημένα στή σειρά μπροστά του. Στή συνέχεια μαθαί
νουμε στό παιδί την άκόλουθη διαδικασία:
Τοποθετεί τό πλαίσιο τού μεταλλικού ένθετου στό
χαρτί καί, κρατώντας το έκεΐ σταθερά μέ τό ένα χέρι,
σύρει μέ τό άλλο τό χρωματιστό μολύβι στό έσωτερικό
περίγραμμα ένός γεωμετρικού σχήματος. Ύστερα σηκώ
νει τό τετράγωνο πλαίσιο καί βρίσκει σχεδιασμένο στό
χαρτί ένα γεωμετρικό σχήμα - τρίγωνο, κύκλο, έξάγωνο κτλ.
Στήν πραγματικότητα, τό παιδί δέν έκτέλεσε κάποια
καινούρια άσκηση, γιατί είχε κάνει ήδη όλες τίς κινήσεις
άγγ/ζοντας τά ξύλινα επίπεδα ένθετα. Τό μόνο νέο στοι
χείο στήν άσκηση είναι ότι τό παιδί δέν άκολουθεϊ πιά τό
περίγραμμα άπευθείας μέ τό δάχτυλό του, άλλά χρησι
μοποιώντας σάν μέσο τό μολύβι. Κι έτσι σχεδιάζει, άφήνοντας τά Ίχνη τής κίνησής του.
Τό παιδί βρίσκει τήν άσκηση αύτή εύκολη καί έξαιρετικά ένδιαφέρουσα. Μόλις άποτελειώσει τό πρώτο περί
γραμμα βάζει πάνω του τό άντίστοιχο γαλάζιο μέταλλο.
Πρόκειται γιά μιάν άσκηση παρόμοια μέ έκείνη κατά τήν
όποία τοποθέτησε τά ξύλινα γεωμετρικά σχήματα πάνω
στίς καρτέλες τής τρίτης σειράς, όπου τά σχήματα
ύπάρχουν σε μιάν άπλή γραμμή.
Αύτή τή φορά όμως, όταν τό σχήμα τοποθετείται
πάνω στό περίγραμμα, τό παιδί παίρνει ένα άλλο χρω 
ματιστό μολύβι καί σχεδιάζει τό περίγραμμα τού γαλά
ζιου μεταλλικού σχήματος.
Σηκώνοντάς το, θά δεϊ πάνω στό χαρτί, άν έχει σχεδιά
σει καλά, ένα γεωμετρικό σχήμα μέ δύο χρωματιστά
περιγράμματα. 'Αν τά χρώματα έχουν έπιλεγεϊ μέ γού
στο, τό άποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο καί προξενεί με
γάλο ένδιαφέρον στό παιδί, πού έχει ήδη έξασκήσει ση
μαντικά τή χρωματική του αίσθηση.
"Ισως όλα αύτά μοιάζουν άχρηστες λεπτομέρειες, μά
στήν πραγματικότητα έχουν τεράστια σημασία. Ά ν, γιά
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παράδειγμα, ή δασκάλα, άντί νά τοποθετήσει τά δέκα
μεταλλικά ένθετα στή σειρά, τά μοιράσει στά παιδιά χω
ρίς νά τά παρουσιάσει σέ κοινή θέα, οί ασκήσεις που
μπορεί νά κάνει τό παιδί περιορίζονται κατά πολύ. ”Αν,
άντίθετα, τοποθετηθούν μπροστά του, νιώθει τήν επιθυ
μία νά τά σχεδιάσει όλα καί ό άριθμός των άσκήσεων
αυξάνεται.
Τά δύο χρωματιστά περιγράμματα ξυπνούν ατό παιδί
τήν επιθυμία νά δεί έναν άλλο συνδυασμό χρωμάτων κι
έπειτα νά έπαναλάβει τήν έμπειρία. ’Άρα ή ποικιλία τών
άντικειμένων καί τά χρώματα τό παρακινούν στήν εργα
σία καί τό όδηγούν στήν τελική επιτυχία.
Έδώ άρχίζει στήν πραγματικότητα ή προπαρασκευα
στική κίνηση γιά τή γραφή. Όταν τό παιδί έχει σχεδιάσει
τό σχήμα μέ διπλό περίγραμμα, πιάνει τό μολύβι σάν τήν
«πένα γιά νά γράψει» καί τραβάει γραμμές πάνω κάτω,
μέχρι νά γεμίσει όλο τό σχήμα. Στό τέλος μένει πάνω στό
χαρτί ένα συγκεκριμένο σχήμα συμπληρωμένο μέ χρώμα,
όμοιο μέ τά σχήματα στίς καρτέλες τής πρώτης σειράς.
Τό σχήμα αύτό μπορεί νά γίνει σέ όποιοδήποτε άπό τά
δέκα χρώματα. Στήν άρχή τά παιδιά παραγεμίζουν τά
σχήματα μέ πολλή αδεξιότητα χωρίς νά προσέχουν τό
περίγραμμα καί τραβώντας έντονες γραμμές πού δέν τίς
κρατούν παράλληλες. Σιγά σιγά, όμως, ή ζωγραφική
τους βελτιώνεται: περιορίζονται νά τραβάνε γραμμές
μέσα στό περίγραμμα καί οί γραμμές αυτές γίνονται
περισσότερες, λεπτότερες καί παράλληλες μεταξύ τους.
“Οταν τό παιδί άρχίσει τίς παραπάνω άσκήσεις, κατέχεται άπό τή δυνατή επιθυμία νά τίς συνεχίσει καί ποτέ
δέ βαριέται νά σχεδιάζει τά περιγράμματα τών σχημάτων
καί νά τά γεμίζει μέ χρώμα. Κάποια στιγμή, τό κάθε
παιδί βρίσκεται μέ σημαντικό άριθμό σχεδίων, πού τά
φυλάει, σάν προσωπικό του θησαυρό, στό δικό του
συρταράκι. Έτσι, μαθαίνει νά οργανώνει τήν κίνηση τής
γραφής, πού θά τό οδηγήσει στό χειρισμό τής πένας.
Στίς κοινές μεθόδους ή κίνηση αύτή έπιχειρεϊται γιά
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πρώτη φορά μέ την κουραστική προσπάθεια τής άπευθείας γραφής μέ στυλό καί μελάνι.
Ή παραπάνω κίνηση, πού ξεκίνησε μέ τή βοήθεια ένός
μεταλλικού αντικειμένου, είναι άκόμα άδέξια. Ταυτόχρονα
τό παιδί συνεχίζει τίς προσπάθειές του συμπληρώνοντας
μέ χρώ μα τά προετοιμασμένα σχέδια στό μικρό λεύκωμα.
Ένα ένα άφαιροόνται τά φύλλα άπό τό βιβλίο, μέ τή
σειρά πού έχουν τοποθετηθεί, καί τό παιδί τά χρωματί
ζει μέ τόν ϊδιο τρόπο πού έμαθε πρίν. Έδώ, ή έπιλογή
τών χρωμάτων άποτελεϊ άλλη μιά διανοητική άπασχόληση, πού ένθαρρύνει τό παιδί νά πραγματοποιεί νέους
στόχους. Διαλέγει τά χρώματα μόνο του μέ πολύ γού
στο. Ή εύαισθησία τών άποχρώσεων πού προτιμάει καί
ή άρμονία μέ τήν όποία τά χρησιμοποιεί στά σχέδια δεί
χνουν πώ ς ή κοινή πεποίθηση ότι τά παιδιά άγαπούν τά
λαμπερά καί χτυπητά χρώματα υπήρξε τό άποτέλεσμα
παρατήρησης παιδιών χω ρίς παιδεία, πού έχουν έγκαταλειφτεϊ στίς σκληρές έμπειρίες ένός περιβάλλοντος πού
δέν ταιριάζει στό παιδί.
Στό σημείο αύτό τής άνάπτυξης τού παιδιού τά μαθή
ματα τής χρωματικής αίσθησης άποτελούν τό μέσο πού
θά τό βοηθήσει νά άποκτήσει ένα σταθερό, σαφή καί
ώραΐο γραφικό χαρακτήρα.
Χρωματίζοντας τά εσωτερικά τών σχεδίων, τού δίνον
ται άμέτρητες εύκαιρίες νά περιορίζει σε μήκος τήν κάθε
μολυβιά πού χαράζει. Οί είκόνες πού δίνουμε στό παιδί
νά χρωματίσει παριστάνουν μεγάλα καί μικρά γεωμε
τρικά σχήματα, πού άποτελούν πλακόστρωτα πεζοδρο
μίων, ή λουλούδια καί φύλλα, ή διάφορες λεπτομέρειες
κάποιου ζώου ή τοπίου. Έτσι, τό χέρι συνηθίζει όχι
μόνο στή γενική κίνηση άλλά καί νά κρατάει τήν ίδια τήν
κίνηση μέσα σέ περιορισμένα όρια.
Μέ αύτό τόν τρόπο τό παιδί προετοιμάζεται γιά νά
γράφει μέ μικρό ή μεγάλο γραφικό χαρακτήρα. 'Αργότε
ρα, μάλιστα, θά μπορεί νά γράφει εξίσου καλά άνάμεσα
στίς πλατιές γραμμές τού πίνακα όπως καί στίς στενές
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γραμμές "του τετραδίου άσκήσεουν που χρησιμοποιούν
συνήθους πολύ μεγαλύτερα παιδιά.
Οί ασκήσεις πού μπορεί νά κάνει τό παιδί μέ τά σχέδια
είναι άπεριόριστες. Συχνά παίρνει ένα άλλο χρουματιστό
μολύβι καί ξανασχεδιάζει τό περίγραμμα τού σχήματος
πού έχει ήδη γεμίσει μέ χρώμα. Ή έξάσκηση τής χρουματικής αίσθησης συνεχίζεται όταν, άργότερα, τό παιδί μα
θαίνει νά ζουγραφίζει τά ίδια σχέδια μέ νερομπογιές. Σ'
ένα μεταγενέστερο στάδιο άνακατεύει τά χρώματα μο
νάχο του, προσπαθώντας νά μιμηθεί τά χρώματα τής
φύσης ή νά δημιουργήσει τήν ιδιαίτερη χροιά πού έχει
στό νού του. ’Αλλά δέν είναι δυνατό νά μιλήσουμε λε
πτομερειακά γιά όλα αύτά στά περιορισμένα όρια ένός
τόσο μικρού βιβλίου.
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Ασκήσεις γιά τή γραφή τών άλφαβητι
κσ>ν στοιχείων

Στό διδακτικό ύλικό περιλαμβάνεται μιά σειρά κουτιά
πού περιέχουν τά αλφαβητικά στοιχεία. Στην άρχή παίρ
νουμε τίς καρτέλες πού είναι σκεπασμένες μέ πολύ λείο
χαρτί όπου ύπάρχει κολλημένο ένα γράμμα τού άλφαβήτου, κομμένο άπό γυαλόχαρτο (εικόνα 47). 'Υπάρχουν
επίσης μεγάλες καρτέλες μέ κολλημένε, άρκετά γράμματα,
συγκεντρωμένα σέ όμάδες κατά μέγεθος (εικόνα 49).
Στήν άσκηση τά παιδιά πρέπει νά σύρουν τό δάχτυλό
τους πάνα» άπό τό κάθε στοιχείο τού αλφαβήτου σάν νά
γράφουν. Τά άγγίζουν μέ την άκρη του δείχτη καί τού
μεσοδαχτύλου, όπως άκριβώς άγγιζαν τά ξύλινα ένθετα
σέ προηγούμενη άσκηση, καί μέ τό χέρι υψωμένο, όπως
όταν άγγιζαν άπαλά τίς λείες καί τίς άνώμαλες έπιφάνειες. Στήν άρχή ή δασκάλα δείχνει πώ ς πρέπει νά γίνε
ται ή κίνηση, άγγίζοντας ή ίδια τά γράμματα. Τό παιδί,
άν έχει έξασκηθεϊ άρκετά μέ τά ξύλινα ένθετα, τή μιμείται
μέ ευκολία καί εύχαρίστηση. ’Αντίθετα, χωρίς τήν προη
γούμενη έξάσκηση, τό χέρι του δέν άκολουθεί τό γράμμα
μέ άκρίβεια. Έχει μεγάλο ένδιαφέρον νά παρακολουθεί
κανείς προσεκτικά τά παιδιά ώστε νά καταλάβει τή ση99

Ε ’ικ. 45. ’Επικλινής σανίδα μέ μεταλλικά ένθετα

Είκ. 46. Παιδί σχεδιάζει τό ένθετο σχήμα

%
Είκ. 47. ’Ατομικά αλφαβητικά στοιχεία α π ό γιαλόχαρτο

Ε’ικ. 48. Παιδί άγγίζει τά γράμματα ά π ό γυαλόχαρτο

μασία μιάς κινητικής προπαρασκευής γιά τή γραφή άπό
κάποια απόσταση, καθώς καί την τεράστια πίεση πού
έπιβάλλουμε στά παιδιά όταν τά βάζουμε νά γράψουν
απευθείας χωρίς προηγούμενη κινητική έκπαίδευση τού
χεριού.
Τό παιδί αίσθάνεται μεγάλη Ικανοποίηση άγγίζοντας τά
γράμματα άπό γυαλόχαρτο. Πρόκειται γιά μιάν άσκηση
όπου εφαρμόζει μέ άλλο σκοπό τήν Ικανότητα που άπέκτησε, γυμνάζοντας τήν αίσθηση τής άφής. Ό τα ν τό
παιδί άκουμπάει ένα γράμμα, ή δασκάλα προφέρει τόν
ήχο του, εφαρμόζοντας στό μάθημα τά τρία γνωστά
στάδια διδασκαλίας. Παρουσιάζοντας, γιά παράδειγμα,
τά δύο φωνήεντα «ι» καί «ο», θά άφήσει τό παιδί νά σύ
ρει τό χέρι του πάνω τους άργά καί σωστά καί θά έπαναλάβει τούς άντίστοιχους ήχους, τόν ένα μετά τόν άλλο,
καθώς τό παιδί τά άκουμπάει: «ι, ι, ι! ο, ο, ο!» Ύστερα
θά πει στό παιδί: «Δώσε μου ένα ι», «Δώσε μου ένα ο».
Στό τέλος θά ρωτήσει: «Τί είναι αύτό;» Καί τό παιδί θά
άπαντήσει: «ι», «ο». Προχωράει μέ τόν ίδιο τρόπο σ’ όλα
τά υπόλοιπα γράμματα, δίνοντας όχι τό όνομα μά τόν
ήχο τους μόνο. Ύστερα τό παιδί άγγίζει τά γράμματα
μόνο του πολλές φορές είτε στις χωριστές καρτέλες είτε
στις μεγάλες καρτέλες όπου έχουν κολληθεί άρκετά
γράμματα. Μέ τόν τρόπο αύτό μαθαίνει τίς άπαραίτητες
κινήσεις γιά νά σχεδιάσει τά άλφαβητικά στοιχεία. Ταυ
τόχρονα συγκρατεϊ τήν όπτική εικόνα τού γράμματος. Ή
παραπάνω διαδικασία άποτελεϊ τό προπαρασκευαστικό
στάδιο όχι μόνο γιά τή γραφή μά καί γιά τό διάβασμα.
Γιατί είναι φανερό πώ ς όταν τό παιδί άγγίζει τά γράμμα
τα, έκτελεΐ τήν άντίστοιχη κίνηση τής γραφής τους καί
ταυτόχρονα, άναγνωρίζοντάς τα μέ τήν όραση, διαβάζει
τό άλφάβητο.
Σάν άποτέλεσμα, τό παιδί έχει προετοιμάσει όλες τίς
άπαραίτητες κινήσεις γιά τό γράψιμο. ”Αρα, μπορεί νά
γράψει. Ή σημαντική αύτή κατάκτηση όφείλεται σέ μιά
μακρόχρονη περίοδο έσωτερικού σχηματισμού, πού τό
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παιδί δέν αντιλαμβάνεται καθαρά. ’Αλλά θά έρθει μιά
μέρα - πολύ σύντομα μάλιστα - πού θά γράψει, μέ με
γάλη του κατάπληξη. Κι ή σπορά, πού δέν την είχε πάρει
είδηση, θά άποδώσει τούς θαυμαστούς καρπούς της.
"Ενα άλλο αλφάβητο μέ κινητά γράμματα, κομμένα
άπό ρόζ καί γαλάζιο χαρτόνι, πού φυλάγονται σέ ειδικό
κουτί μέ θήκες, χρησιμεύει γιά τη σύνθεση των λέξεων
(εικόνα 51).
Στή διδασκαλία τής γλώσσας άρκεΐ νά προφέρει ή δα
σκάλα καθαρά τούς διάφορους ήχους πού άποτελούν τη
λέξη (όπως π.χ. χ-έ-ρ-ι) γιά νά μπορεί τό παιδί μέ τό ήδη
έξασκημένο αύτί νά άναγνωρίζει έναν έναν τόν κάθε ήχο.
"Υστερα ψάχνει στό κινητό άλφάβητο νά βρεί τά στοιχεία
πού άντιστοιχούν στόν κάθε ξεχωριστό ήχο καί τά το
ποθετεί τό ένα δίπλα στό άλλο, συνθέτοντας τη λέξη
(π.χ. χέρι). Σιγά σιγά θά μπορεί νά κάνει τό ίδιο μέ λέξεις
πού τίς σκέφτεται μόνο του. Καταφέρνει νά τίς άναλύει
στούς συστατικούς ήχους καί αύτούς νά τούς μεταφρά
ζει σέ μιά σειρά σύμβολα.
Συνθέτοντας έτσι τίς λέξεις, τό παιδί ξέρει καί νά τίς
διαβάζει. ”Αρα, στή μέθοδο αύτήν, κάθε διαδικασία γιά
τήν εκμάθηση τής γραφής περιλαμβάνει καί τό διάβα
σμα.
”Αν ή γλώσσα δέν έχει φωνήεντα, ή δασκάλα μπορεί νά
συνθέσει χωριστές λέξεις μέ τό κινητό άλφάβητο καί
ύστερα νά τίς προφέρει, άφήνοντας τό παιδί νά έπαναλάβει μόνο του τήν άσκηση σχηματίζοντας καί ξαναδιαβάζοντάς τις.
Στό διδακτικό υλικό υπάρχουν δύο κινητά άλφάβητα.
Τό ένα περιέχει μεγαλύτερα γράμματα καί είναι χωρι
σμένο σέ δύο κουτιά μέ τά φωνήεντα. Τό άλφάβητο
αύτό χρησιμοποιείται γιά τίς πρώτες άσκήσεις όπου τό
παιδί χρειάζεται πολύ μεγάλα άντικείμενα γιά νά μπορεί.
νά άναγνωρίζει τά γράμματα. Ό ταν έξοικειωθεϊ μέ τά
μισά σύμφωνα, είναι σέ θέση νά συνθέσει λέξεις, έστω κι
άν μεταχειρίζεται ένα μόνο μέρος τού άλφαβήτου.
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E¡κ. 49. Γράμματα ά π ό γυαλόχαρτο

Είκ. 50. Παιδί άγγίζει τά γράμματα ά π ό γυαλόχαρτο.

Ε’ικ. 52. Παιδιά διαβάζουν

Τό δεύτερο κινητό άλφάβητο, μέ τά μικρότερα γράμ
ματα, περιέχεται σ’ ένα καί μόνο κουτί. Ή δασκάλα τό
δίνει στά παιδιά που έχουν κάνει τίς πρώτες τους άπόπειρες στή σύνθεση λέξεων καί γνωρίζουν όλο τό άλφά
βητο.
Μετά άπό τίς παραπάνω ασκήσεις μέ τό κινητό άλφά
βητο, τό παιδί μπορεί πλέον νά γράφει ολόκληρες λέξεις.
Συνήθως τό φαινόμενο συμβαίνει απρόσμενα καί τότε τό
παιδί, πού ποτέ δέν είχε σχεδιάσει μιά γραμμή ή ένα
γράμμα σε χαρτί, αρχίζει νά γράφει πολλές λέξεις, τή μιά
μετά την άλλη. Ά π ό τή στιγμή έκείνη έξακολουθεϊ νά
γράφει, τελειοποιώντας σταδιακά τόν έαυτό του. Τό αύθόρμητο γράψιμο άιτοκτά τά χαρακτηριστικά φυσικού
φαινομένου καί τό παιδί πού έγραψε «τήν πρώτη λέξη»
θά συνεχίσει νά γράφει μέ τόν ίδιο τρόπο πού μίλησε,
άφότου πρόφερε τήν πρώτη του λέξη, καί όπως περπά
τησε μετά τό άρχικό βήμα. Ή ίδια διαδικασία έσωτερικού σχηματισμού κατά τήν όποία έμφανίστηκε τό φαι
νόμενο τής γραφής θά έπαναλαμβάνεται κατά τήν π ο
ρεία τής μελλοντικής του προόδου, καθώς θά άναπτύσσεται πρός τήν τελειότητα. ’Έτσι προετοιμασμένο, τό
παιδί βαδίζει σέ μιά πορεία άνάπτυξης, άντίστοιχη μέ
τήν πορεία τής σωματικής άνάπτυξης.
Γιά περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά μέ τά έξαιρετικά ένδιαφέροντα καί πολυσύνθετα φαινόμενα γύρω
άπό τή γραφή καί τήν άνάγνωση, μπορεί κανείς νά άνατρέξει σέ μεγαλύτερα έργα μου.
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Τό διάβασμα τής μουσικής

Ό ταν τό παιδί ξέρει νά διαβάζει, μπορεί νά κάνει μιά
πρώτη εφαρμογή τής γνώσης του διαβάζοντας τά ονό
ματα πού έχουν δοθεί στίς μουσικές νότες.
Μαζί μέ τό ύλικό γιά τήν εκπαίδευση τών αισθήσεων,
πού άποτελεϊται άπό μιά σειρά κουδουνάκια, χρησιμο
ποιούμε νέο διδακτικό ύλικό γιά τήν εισαγωγή στό διά
βασμα τής μουσικής. Άποτελείται, πρώ τα πρώτα, άπό
ένα σανίδι, όχι πολύ μακρύ, χρωματισμένο πράσινο
άνοιχτό. Πάνω στό σανίδι παριστάνεται τό πεντάγραμμο
μέ μαύρες εγκοπές καί σέ κάθε γραμμή καί διάστημα
έχουν άνοιχτεϊ στρογγυλές τρύπες, πού ή καθεμιά έχει
γραμμένη μέσα τή νότα στή σχέση της μέ τό κλειδί τού
σόλ.
'Υπάρχει άκόμα μιά σειρά μικροί λευκοί δίσκοι πού
μττορούν νά προσαρμοστούν στίς τρύπες. Στή μία
πλευρά τού κάθε δίσκου είναι γραμμένο τό όνομα τής
νότας (ντό, ρέ, μί, φά, σόλ, λά, σί, ντό).
Τό παιδί, χρησιμοποιώντας γιά όδηγό τό όνομα πάνω
στούς δίσκους, τούς τοποθετεί, μέ τό όνομα πρός τά
πάνω, στίς σωστές τους θέσεις στό σανίδι καί ύστερα
διαβάζει τό όνομα τής κάθε νότας. Τήν άσκηση αύτή
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μπορεί νά τήν κάνει μόνο του κι έτσι μαθαίνει τή θέση
τής κάθε νότας στό πεντάγραμμο. Ταυτόχρονα μπορεί
νά κάνει μιάν άλλη άσκηση, τοποθετώντας τό δίσκο μέ
τό όνομα τής νότας στήν ορθογώνια βάση του άντίστοιχου κουδουνιού, τόν ήχο τού όποιου έχει μάθει κιόλας
νά άναγνωρίζει μέ τό αύτί στίς αισθητηριακές άσκήσεις
πού προηγήθηκαν.

Κατόπιν ή δασκάλα εμφανίζει ένα δεύτερο πεντά
γραμμο χαραγμένο πάνω σ’ ένα πράσινο σανίδι, μακρυτερο άπό τό άλλο καί χωρίς εγκοπές ουτε ζωγραφι
σμένα σύμβολα. Στή συνέχεια δίνει στό παιδί ένα σημαν
τικό άριθμό δίσκων, που άπό τή μιά πλευρά έχουν
γραμμένο τό όνομα τής κάθε νότας. Τό παιδί παίρνει ένα
δίσκο στήν τύχη, διαβάζει τ ’ όνομά του καί τό βάζει στό
πεντάγραμμο, μέ τό όνομα άπό κάτω, ώστε άπό πάνω
νά φαίνεται ή λευκή πλευρά. ’Επαναλαμβάνοντας τήν
άσκηση, είναι σέ θέση νά τοποθετήσει πολλούς δίσκους
στήν ίδια γραμμή ή στό ίδιο διάστημα. Ό ταν τελειώσει,
τούς γυρίζει όλους άνάποδα ώστε νά φαίνονται τώρα τά
ονόματα κι έτσι βλέπει άν έχει κάνει λάθη. "Οταν μάθει
τό κλειδί τού σόλ, συνεχίζει μέ τό κλειδί τού φά, πού τό
μαθαίνει μέ μεγάλη εύκολία.
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Ε’ικ. 54. Παιδί χρησιμοποιεί τό μουσικό πεντάγραμμο.

Ε’ικ. 55. Μουσικό πεντάγραμμο.

Είκ. 56. Παιδί χρησιμοποιεί τό μουσικό πεντάγραμμο.

Στό πεντάγραμμο που περιγράψαμε παραπάνα) μπο
ρούμε νά προσθέσουμε ένα άλλο όμοιο, όπως δείχνει τό
προηγούμενο σχήμα. Τό παιδί, άρχίζοντας άπό τό ντό,
τοποθετεί στό σανίδι τούς δίσκους σε άνιούσα κλίμακα
καί στη σωστή τους θέση μέχρι νά φτάσει στήν όκτάβα:
ντό, ρέ, μί, φά, σόλ, λά, σί, ντό. “Υστερα κατέρχεται τήν
κλίμακα μέ τόν ίδιο τρόπο, έπιστρέφοντας στό ντό, μά
συνεχίζοντας νά τοποθετεί τούς δίσκους πάντα πρός τά
δεξιά: σόλ, φά, μί, ρέ, ντό. “Ετσι σχηματίζει μία γωνία.
Στό σημείο αύτό κατεβαίνει πάλι στό κάτω πεντάγραμ
μο, σί, λά, σόλ, φά, μί, ρέ, ντό, ύστερα άνεβαίνει πάλι
άπό τήν άλλη μεριά: ρέ, μί, φά, σόλ, λά, σί. “Εχοντας
σχηματίσει μέ τίς δυό σειρές τών δίσκων του μιάν άλλη
γωνία στό κλειδί τού φά, έχει συμπληρώσει μέ όλες τίς
νότες ένα ρόμβο.
“Οταν τοποθετηθούν οί δίσκοι σ’ αυτές τίς θέσεις, τό
πάνω πεντάγραμμο χωρίζεται άπό τό κάτω. Στό κάτω
πεντάγραμμο οί νότες τοποθετούνται σύμφωνα μέ τό
κλειδί τού φά. Μέ τόν τρόπο αύτόν παρουσιάζονται στό
παιδί τά βασικά στοιχεία τής μουσικής άνάγνωσης, πού
άντιστοιχούν σέ ήχους μέ τούς όποιους έχει κιόλας έξοικειωθεΐ τό αύτί του.
Γιά μιά πρώτη πρακτική εφαρμογή αύτής τής γνώσης,
χρησιμοποιούμε στά σχολεία μας ένα μικρό κλαβιέ πιά
νου, πού άναπαράγει τούς θεμελιώδεις ήχους τού πραγ
ματικού όργάνου άλλά σέ άπλοποιημένη μορφή ώστε νά
είναι κατανοητοί. Τό πιανάκι έχει δύο μόνο όκτάβες καί
οί νότες άναλογούν στό χέρι ενός μικρού παιδιού τεσσά
ρων ή πέντε ετών, όπως άκριβώς οί νότες τού κανονι
κού πιάνου άναλογούν στά χέρια ένός ενήλικα. ’Επίσης
στό πιανάκι όλόκληρος ό μηχανισμός είναι όρατός.
Χτυπώντας μιά νότα, τό παιδί βλέπει νά άνεβαίνει ένα
σφυράκι μέ γραμμένο πάνω τό όνομα τής νότας. Τά
σφυράκια είναι μαύρα καί λευκά σάν τίς νότες.
Μέ τό πιανάκι τό παιδί μπορεί εύκολα νά έξασκηθεϊ
μόνο του, βρίσκοντας πάνω στό κλαβιέ τίς νότες πού
111

αντιστοιχούν σέ μιά σειρά γραμμένης μουσικής καί έκτελώντας τίς κινήσεις που κάνουν τά δάχτυλα όταν παί
ζουν πιάνο.
Τό κλαβιέ καθαυτό είναι άφωνο, άλλά στήν πάνω έπιφάνειά του μπορούμε νά εφαρμόσουμε μιά σειρά ήχητικούς σωλήνες, πού θυμίζουν εκκλησιαστικό όργανο,
ώστε τά σφυριά που τούς χτυπάνε νά παράγουν μουσικές
νότες άντίστοιχες μέ τά πλήκτρα πού πατιούνται. Τότε
τό παιδί μπορεί νά συνεχίσει τίς άσκήσεις του στόν
έλεγχο των μουσικών ήχων.
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’Αριθμητική

Σ’ αύτό τό σημείο, τά παιδιά έχουν άποκτήσει άσυναίσθητα τις απαραίτητες γνώσεις γιά νά κατανοήσουν
άπλές αριθμητικές έννοιες. Ή έννοια τής ποσότητας
υπήρχε σέ όλο τό υλικό γιά τήν έκπαίδευση τών αισθή
σεων: μακρύτερο, κοντότερο, σκουρότερο, άνοιχτότερο.
Ή ιδέα τής ταυτότητας καί τής διαφοράς άποτέλεσε μέ
ρος τής τεχνικής μεθόδου γιά τήν αισθητηριακή έκπαί
δευση, πού άρχισε μέ τήν άναγνώριση ίδιων άντικειμένων καί συνεχίστηκε μέ τήν τοποθέτηση όμοιων άντικειμένων σέ κλίμακα. Αναφέρω ειδικά τήν πρώτη άσκηση
μέ τά στερεά ένθετα, που μπορεί νά τήν κάνει άκόμα κι
ένα παιδί δυόμισι έτών. "Οταν κάνει λάθος βάζοντας
έναν κύλινδρο σέ πολύ μεγάλη τρύπα, μέ άποτέλεσμα
ένας κύλινδρος νά μή χωράει πουθενά, άφομοιώνει άσυναίσθητα τήν έννοια τής άπουσίας ενός μέρους άπό μιά
συνεχόμενη σειρά. Τό παιδικό μυαλό δεν προετοιμάζεται
νά δεχτεί τούς άριθμούς «μέ όρισμένες προκαταρκτικές
έννοιες» πού θά τού δώσει βιαστικά ή δασκάλα, άλλά
άπό μιά διαδικασία πού σιγά σιγά διαμορφώθηκε στό
μυαλό του.
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Γιά νά αρχίσουμε νά διδάσκουμε άμεσα άριθμητική,
πρέπει νά ξαναγυρίσουμε στό ϊδιο διδακτικό ύλικό που
χρησιμοποιήθηκε γιά την εκπαίδευση τών αισθήσεων.
“Ας ρίξουμε μιά ματιά στίς τρεϊς σειρές του υλικού πού
χρησιμοποιήθηκαν μετά άπό τίς άσκήσεις μέ τά στερεά
ένθετα: δηλαδή τό ύλικό γιά τή διδασκαλία τού μεγέθους
(ρόζ κύβοι), τού πάχους (καφετιά πρίσματα) καί τού μή
κους (πράσινοι ράβδοι). 'Υπάρχει μιά συγκεκριμένη σχέση
άνάμεσα στά δέκα κομμάτια τής κάθε σειράς. Στό ύλικό
γιά τή διδασκαλία τού μήκους, ή πιό κοντή ράβδος άποτελεί μονάδα μέτρησης γιά όλες τίς υπόλοιπες. 'Η δεύ
τερη ράβδος είναι διπλάσια άπό τήν πρώτη, ή τρίτη τρι
πλάσια άπό τήν πρώτη κ.ο.κ. Κι ένώ τό μήκος αύξάνεται
κατά δέκα έκατοστά στό κάθε κομμάτι, oi υπόλοιπες
διαστάσεις παραμένουν σταθερές (δηλαδή όλες oi ράβδοι
έχουν τήν ίδια διάμετρο).
“Ολα τά κομμάτια λοιπόν, έχουν μεταξύ τους τήν ίδια
σχέση μέ τή φυσική σειρά τών άριθμών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Στή δεύτερη σειρά, εκείνη ποΰ δείχνει τό πάχος, τό μή
κος παραμένει σταθερό άλλά ποικίλλει ή τετράγωνη τομή
τών πρισμάτων. Σάν άποτέλεσμα, oi πλευρές τής κάθε
τετράγωνης τομής ποικίλλουν σύμφωνα μέ τή φυσική
σειρά τών άριθμών. Δηλαδή, στό πρώτο πρίσμα ή τομή
έχει πλευρά ενός έκατοστού, στό δεύτερο δύο έκατοστών, στό τρίτο τριών έκατοστών κ.o .k ., μέχρι τό δέ
κατο όπου τό τετράγωνο τής τομής έχει μήκος πλευράς
δέκα έκατοστών. Τά πρίσματα λοιπόν έχουν μεταξύ τους
τήν ίδια άναλογία μέ τούς άριθμούς τής σειράς τών τε
τραγώνων (1, 4, 9 κτλ.), γιατί χρειάζονται τέσσερα πρί
σματα τού πρώτου μεγέθους γιά νά φτιάξουν τό δεύτε
ρο, έννέα γιά νά φτιάξουν τό τρίτο κ.ο.κ. “Αρα τά άντικείμενα πού άποτελούν τή σειρά γιά τή διδασκαλία τού
πάχους έχουν μεταξύ τους τήν έξής άναλογία:
1:4:9:16:25:36:49:64:81:100.
Στήν περίπτωση τών ρόζ κύβων ή άκμή αυξάνεται
114

Είκ. 58. Παιδί χρησιμοποιεί χρωματιστές ράβδους γιά άρίθμηση

Είκ. 59. Παιδί χρησιμοποιεί ράβδους άρίβμηαης

άνάλογα μέ την αριθμητική σειρά. Δηλαδή, ό πρώτος
κύβος έχει άκμή ένός εκατοστού, ό δεύτερος δύο έκατοστών, ό τρίτος τριών εκατοστών κτλ., μέχρι τό δέκατο
κύβο πού έχει άκμή δέκα εκατοστών. “Αρα, ή άναλογία
τού όγκου μεταξύ τους είναι ή ίδια μέ τούς κύβους τής
σειράς τών άριθμών άπό τό ένα μέχρι τό δέκα. Δηλαδή,
11:8:27:64:125:216:343:512:729:1000. Μέ λίγα λόγια, γιά
νά σχηματιστεί ό όγκος τού δεύτερου ρόζ κύβου, χρειά
ζονται όχτώ άπό τούς πρώτους μικρούς κύβους. Γιά νά
σχηματιστεί ό όγκος τού τρίτου, άπαιτούνται 27 μικροί
κ.ο.κ.
Τά παιδιά έχουν μιά «διαισθητική γνώση» αύτής τής
διαφοράς, γιατί άντιλαμβάνονται πώ ς ή άσκηση μέ τούς
ρόζ κύβους είναι ή ευκολότερη άπό τίς τρείς καί έκείνη
μέ τίς ράβδους ή δυσκολότερη. ’Αρχίζοντας τήν άμεση
διδασκαλία ένός άριθμού, διαλέγουμε τίς μακριές ρά
βδους, άλλά, μετριάζοντας τή δυσκολία τής άσκησης, τίς
ύποδιαιρούμε σέ δέκα διαστήματα, δέκα έκατοστά μά
κρος τό καθένα, χρωματισμένα εναλλάξ κόκκινα καί γα
λάζια. Γιά παράδειγμα, ή ράβδος πού είναι τέσσερις φο
ρές μεγαλύτερη άπό τήν πρώτη φαίνεται καθαρά νά
άποτελεϊται άπό τέσσερα ίσα μήκη, κόκκινα καί γαλάζια.
Τό άνάλογο συμβαίνει καί σέ όλες τίς υπόλοιπες.
.Μόλις oi ράβδοι τοποθετηθούν στή σειρά κατά κλίμα
κα, διδάσκουμε στό παιδί τούς άριθμούς: ένα, δύο, τρία
κτλ., άγγίζοντας διαδοχικά τίς ράβδους άπό τήν πρώτη
ώς τή δέκατη. Ύστερα, γιά νά τό βοηθήσουμε νά πάρει
μιά σαφή ιδέα τού άριθμού, προχωρούμε στήν άναγνώριση τών ξεχωριστών ράβδων μέ τή μέθοδο τών τριών
σταδίων, πού έχουμε ήδη μάθει.
Τοποθετούμε τίς τρείς πρώτες ράβδους μπροστά στό
παιδί καί δείχνοντας τήν καθεμιά μέ τή σειρά ή παίρνοντάς την στό χέρι, τού λέμε: «Αυτό είναι ένα», «Αύτό είναι
δυο», «Αύτό είναι τρία». Καί δείχνουμε μέ τό δάχτυλο τίς
υποδιαιρέσεις τής κάθε ράβδου, μετρώντας γιά νά βε
βαιωθούμε: «“Ενα, δυο: αύτό είναι δύο», «“Ενα, δύο,
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τρία: αύτό είναι τρία». "Υστερα λέμε στό παιδί: «Δώσε
μου δύο», «Δώσε μου ένα», «Δώσε μου τρία». Τέλος, δεί
χνοντας μία ράβδο, ρωτάμε: «Τί είναι αύτό;» Τό παιδί
άπαντάει: «Τρία» καί μετράμε μαζί: «"Ενα, δύο, τρία».
Ή ίδια δουλειά γίνεται καί μέ τίς άλλες ράβδους μέ τή
σειρά, προσθέτοντας κάθε φορά μία ή δύο άνάλογα μέ
τήν άνταπόκριση πού δείχνει τό παιδί.
Τό παραπάνω ύλικό είναι σημαντικό, γιατί δίνει μιά
σαφή ίδέα τού άριθμοϋ. "Οταν δοθεί στόν άριθμό ένα
όνομα, τότε άποτελεϊ μόνος του μία ένότητα. ”Οταν λέμε
πώ ς κάποιος έχει ένα έκατομμύριο, έννοούμε πώ ς έχει
μιά περιουσία πού άξίζει τόσες μονάδες μέτρησης τής
άξίας του καί όλες αυτές οί μονάδες άνήκουν σέ ένα
άτομο.
"Οταν λοιπόν προσθέσουμε στό 7 τό 8 (7+8), προσθέ
τουμε έναν άριθμό σ’ έναν άλλο άριθμό καί οί άριθμοί
αύτοί, γιά κάποιο συγκεκριμένο λόγο, άντιπροσωπεύονται σέ όμάδες όμογενών μονάδων.
"Οταν πάλι τό παιδί μάς δείχνει τό 9, χειρίζεται μιά
συμπαγή ράβδο, ένα άντικείμενο άκέραιο άλλά ταυτό
χρονα ύποδιαιρεμένο σέ έννέα ίσα μέρη, π ού μπορούν νά
μετρηθούν. Κςχί όταν φτάσει ή στιγμή νά προσθέσει στό 8
τό 2, θά τοποθετήσει δίπλα δίπλα δύο ράβδους, δύο
άντικείμενα, πού τό ένα άποτελεϊται άπό όχτώ ίσα μέρη
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καί τό άλλο όπτό δύο. Στά συνηθισμένα σχολεία, άντίθετα, όπου γιά νά διευκολύνουν τόν υπολογισμό δίνουν
στό παιδί νά μετρήσει διάφορα άντικείμενα, όπως φασό
λια, βόλους κτλ., στήν ίδια περίπτωση που άνέφερα
παραπάνω (8+2) θά συμβεΤ τό έξης: Τό παιδί παίρνει
ένα σύνολο άπό όχτώ βόλους καί σ’ αύτούς προσθέτει
άλλους δύο, όπότε δέ δημιουργεΤται στό μυαλό του ή έντύπωση ότι πρόσθεσε τό 8 στό 2, άλλά ότι έχει προ
σθέσει 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 στό 1 + 1 . Τό άποτέλεσμα δέν
είναι καί τόσο σαφές καί τό παιδί πρέπει νά κάνει προ
σπάθεια νά συγκροτήσει στό μυαλό του τήν έννοια μιας
όμάδας όχτώ άντικειμένων σάν ένα ενωμένο σύνολο, πού
άντιστοιχεί στόν έναν καί μοναδικό άριθμό όχτώ.
Ή προσπάθεια αύτή συχνά δυσκολεύει τό παιδί καί
τού καθυστερεί τήν κατανόηση τών άριθμών γιά μήνες ή
καί χρόνια.
Ή πρόσθεση καί ή άφαίρεση άριθμών μέχρι τό δέκα
άπλουστεύονται κατά πολύ μέ τή χρήση τού υλικού γιά
τή διδασκαλία τού μήκους. ”Ας θέσουμε στό παιδί τό ένδιαφέρον πρόβλημα νά τακτοποιήσει τά κομμάτια μέ τέ
τοιο τρόπο ώστε νά σχηματίσει μιά σειρά άπό ράβδους
πού νά έχουν όλες τό μήκος τής μακρύτερης. Θά δούμε
τότε πώ ς τό παιδί τοποθετεί πρώτα τή μακρύτερη ρά
βδο. Ύστερα παίρνει τήν τελευταία, τή μικρότερη (1), καί
τή βάζει δίπλα στό 9. Παίρνει κατόπιν τήν προτελευταία
(2) καί τήν τοποθετεί δίπλα στό 8, κ.ο.κ. μέχρι τό 5.
Τό άπλούστατο αύτό παιχνίδι άντιπροσωπεύει τήν
πρόσθεση άριθμών μέ άθροισμα τό δέκα: 9+ 1, 8τ2, 7+3,
6+4. Ύστερα, βάζοντας πάλι τίς ράβδους στίς θέσεις
τους, θά πρέπει πρώτα νά άπομακρύνει τό 4 καί νά τό
βάλει στή θέση του κάτω άπό τό 5 καί κατόπιν νά άπομακρύνει μέ τή σειρά τό 3, τό 2 καί τό 1. Μέ τ ήν ένέργεια
αύτή έχει έπαναφέρει τίς ράβδους στή σωστή τους κλι
μάκωση, άλλά ταυτόχρονα έχει κάνει μιά σειρά άπό
άριθμητικές αφαιρέσεις: 10 -4 , 10 -3 , 10 -2 , 1 0 - 1 .
Ή διδασκαλία τών καθαυτό ψηφίων άποτελεϊ ένα
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βήμα προόδου άπό τίς ράβδους στή διαδικασία τής μέ
τρησης μέ ξεχωριστές μονάδες. “Οταν τά ψηφία είναι
γνωστά, θά υπηρετήσουν άφηρημένα τόν ίδιο σκοπό
πού οί ράβδοι έξυπηρέτησαν συγκεκριμένα. Δηλαδή θά
άντιπροσωπεύουν τήν ένωση σ’ ένα σύνολο όρισμένου
άριθμού χωριστών μονάδων.
Ή συνθετική λειτουργία τής γλώσσας καί τό εύρό πε
δίο ποό προσφέρει στή νόηση θά λέγαμε ότι εκδηλώνεται
μέ τή λειτουργία τού ψηφίου, πού μπορεί τώρα νά ύποκαταοταθεΐ μέ τίς συμπαγείς ράβδους.
Μόνη ή χρήση τών ράβδων θά· περιόριζε τίς άριθμητικές πράξεις μέχρι τό δέκα ή λίγο περισσότερο. Καί στό
μυαλό τού παιδιού δέ θά είχε γίνει παρά έλάχιστη πρόο
δος πέρα άπό τήν άρχική άπλή καί στοιχειώδη έκπαίδευση τών αίσθήσεων.
Τό ψηφίο, πού είναι μιά λέξη, ένα γραφικό σύμβολο,
θά έπιτρέψει νά γίνει ή άπεριόριστη έκείνη πρόοδος πού
κατάφερε νά κάνει ό μαθηματικός νους τού άνθρώπου
στήν πορεία τής έξέλιξής του.
Στό διδακτικό υλικό ύπάρχει ένα κουτί πού περιέχει
λείες καρτέλες μέ κολλημένα πάνω τά ψηφία άπό τό ένα
μέχρι τό έννέα, κομμένα άπό γυαλόχαρτο. Πρόκειται γιά
κάτι άνάλογο μέ τίς καρτέλες πού έχουν κολλημένα
πάνω τά γράμματα τού άλφαβήτου άπό γυαλόχαρτο. Ή
μέθοδος διδασκαλίας είναι πάντα ή ίδια. Τό παιδί καθο
δηγείται νά άγγίξει τά ψηφία πρός τήν κατεύθυνση πού
έχουν γραφτεί καί ταυτόχρονα νά τά όνομάσει.
Τώρα κάνει κάτι περισσότερο άπό όταν μάθαινε τά
γράμματα: τού δείχνουμε πώ ς νά τοποθετήσει τό κάθε
ψηφίο στήν άντίστοιχη ράβδο. “Οταν μάθει μ’ αύτό τόν
τρόπο όλα τά ψηφία, μιά άπό τίς πρώτες ασκήσεις θά
είναι νά τοποθετήσει τίς καρτέλες μέ τούς άριθμούς
πάνω στίς ράβδους πού έχουν τοποθετηθεί κλιμακωτά.
Τακτοποιημένες έτσι, σχηματίζουν διαδοχικές βαθμίδες,
όπου τά παιδιά βρίσκουν εύχαρίστηση νά τοποθετούν
τίς καρτέλες καί μένουν έκεΐ πολλή ώρα, έπαναλαμβά120
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Ε’ικ. 60. Ψηφία ά π ό γυαλόχαρτο

Ε’ικ. 67. Κουτιά γιά τή μέτρηση

Ε’ικ. 63. Παιδί κάνει άσκήσεις μέ άριθμούς

νοντας τό έξυπνο αύτό παιχνίδι.
Μετά τήν παραπάνω άσκηση, έρχεται ή σειρά τής λε
γάμενης «χειραφέτησης» τοϋ παιδιού. "Εχει μαζί του τά
δικά του ψηφία καί τώρα, χρησιμοποιώντας τα, θά ξέρει
πώ ς νά συγκεντρώσει τίς μονάδες σέ σύνολα.
Γιά τό σκοπό αύτόν, υπάρχει στό διδακτικό ύλικό μιά
σειρά ξυλόκαρφα. ’Επιπλέον, δίνουμε στά παιδιά κάθε
λογής μικροαντικείμενα - μικρά ξύλα, κύβους, δίσκους
κτλ.
Σκοπός τής άσκησης είναι νά τοποθετηθεί άπέναντι
άπό κάθε ψηφίο ό άριθμός άντικειμένων πού δείχνει.
Σάν βοήθημα, τό παιδί μπορεί νά χρησιμοποιήσει τό
κουτί πού περιλαμβάνεται στό ύλικό (εικόνα 61). Πρόκει
ται γιά ένα κουτί χωρισμένο σέ θήκες, πού ή καθεμιά
έχει τυπωμένο στό πάνω μέρος ένα ψηφίο. Τό παιδί το
ποθετεί στήν κάθε θήκη τόν άντίστοιχο άριθμό άπό ξυ
λόκαρφα.
Σέ μιάν άλλη άσκηση, άπλώνονται όλα τά ψηφία σ’
ένα τραπέζι καί άποκάτω τους τοποθετείται ό άντίστοιχος άριθμός κύβων, δίσκων κτλ.
Ό λα τά παραπάνω αποτελούν ένα πρώτο βήμα μόνο,
γιατί θά ήταν άδύνατο νά μιλήσουμε γιά τά πιό προχω
ρημένα μαθήματα μέ τό μηδέν, τίς δεκάδες καί τίς άλλες
άριθμητικές πράξεις, γιά τά όποια γίνεται λόγος σέ με
γαλύτερα έργα μου. 'Ωστόσο, μπορούμε νά πάρουμε μιά
¡δέα έξετάζοντας τό διδακτικό ύλικό. Στό κουτί μέ τά ξυ
λόκαρφα ύπάρχει μιά θήκη, μέ τυπωμένο πάνω τό «0».
Στή θήκη αύτή «δέν πρέπει νά μπαίνει τίποτα» κι ύστερα
ξεκινάμε άπό τό ένα.
Τό μηδέν ίσοδυναμεϊ μέ τίποτα, τοποθετείται όμως δί
πλα στό ένα γιά νά μάς βοηθήσει στό μέτρημα μετά τό
9, σχηματίζοντας τό 10.
”Αν άντί γιά τό κομμάτι 1 (τό μικρότερο) χρησιμο
ποιούσαμε ράβδους μακριές όσο ή 10, θά μπορούσαμε
νά μετρήσουμε 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Τό διδα
κτικό ύλικό περιλαμβάνει καρτέλες μέ τυπωμένους πάνω
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τούς άριθμούς άττό τό 10 ώς τό 90. Τά ψηφία αύτά είναι
προσαρμοσμένα σ’ ένα πλαίσιο μέ τέτοιο τρόπο ώστε τά
ψηφία 1 ώς 9 νά κινούνται, σκεπάζοντας τό μηδέν. Ά ν
τό μηδέν στό 10 σκεπαστεί μέ τό 1, τό άποτέλεσμα θά
είναι 1 1 , άν άπό τό 2, 12 κ.ο.κ. μέχρι τό τελευταίο 9. Κα
τόπιν προχωράμε στά είκοσι καί συνεχίζουμε άπό δε
κάδα σέ δεκάδα (εικόνα 64).
’Αρχίζοντας τήν άσκηση μέ τίς καρτέλες όπου σημειώ
νονται οί δεκάδες, μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε τίς
ράβδους. Καθώς ξεκινάμε μέ τό πρώτο 10 τού πλαισίου,
παίρνουμε τη ράβδο 10. Κατόπιν τοποθετούμε τή μικρή
ράβδο 1 δίπλα στή ράβδο 10 καί ταυτόχρονα μετακι
νούμε τό ψηφίο 1 έτσι ώστε νά σκεπάσει τό μηδέν τού
10. Στή συνέχεια, άπομακρύνουμε τή ράβδο 1 καί τό
ψηφίο 1 άπό τό πλαίσιο καί βάζουμε στή θέση νους τή
ράβδο 2 δίπλα στή ράβδο 10 καί τό ψηφίο 2 πάνα) άπό
τό μηδέν τού πλαισίου, κ.ο.κ. μέχρι τό 9. Γιά νά προχωρήσουμε περισσότερο, θά χρειαστεί νά χρησιμοποιή
σουμε δυο ράβδους τών 10 γιά νά φτιάξουμε τό 20.
Τά παιδιά δείχνουν μεγάλο ένθουσιασμό μαθαίνοντας
τίς άσκήσεις αύτές, πόύ άπαιτούν δύο είδη δραστηριότη
τας καί τούς βοηθάνε νά ξεκαθαρίσουν μέ σαφήνεια τίς
έννοιες στό μυαλό τους.
Γραφή καί άνάγνωση άποτέλεσαν τους καρπούς μιάς
συστηματικής εκπαίδευσης μέ βασικό περιεχόμενο τό
συντονισμό τών κινήσεων καί τήν άπόκτηση μιάς πρώ 
της γνώσης τού κόσμου. Ή καλλιέργεια αύτή έρχεται
σάν φυσικό έπακόλουθο τών προσπαθειών τού άνθρώπου νά βρεϊ μιά διανοητική έπικοινωνία μέ τόν κόσμο.
"Ολες αύτές οί πρώτες γνώσεις π ού έβαλαν σέ τάξη
τόν παιδικό νού θά πήγαιναν χαμένες άν δέν έμπεδώνονταν γερά μέ τό γραπτό λόγο καί τούς άριθμούς. Έτσι
έδραιωμένες όμιυς, οί εμπειρίες αύτές άνοίγουν ένα εύρύ
πεδίο γιά μελλοντική έκπαίδευση. Τό έργο μας, λοιπόν,
ήταν νά εισαγάγουμε τό παιδί σ’ ένα άνώτερο έπίπεδο τό έπίπεδο τής μόρφωσης - καί νά τό προετοιμάσουμε
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Ε ’ικ. 64. 'Αριθμητικά πλαίσια

Είκ. 65.

Υλικό ά π ό χάντρες

Ε’ικ. 66. 'Υλικό ά π ό χάντρες σέ σχήμα κύβων, τετραγώνων καί
αλυσίδων

γιά τό σχολείο. "Οχι όμως τά γνωστά μας σήμερα σχο
λεία, όπου, χωρίς κανέναν ορθολογισμό, προσπαθούμε
νά προσφέρουμε μόρφωση σε νοΰ πού δεν είναι άκόμα
έτοιμος ούτε κατάλληλα εκπαιδευμένος γιά νά τή δεχτεί.
Γιά νά διατηρήσουν ύγιή τό νου τους, πού έχει έξασκηθεί με τήν έργασία άλλά χωρίς νά κουραστεί, τά
δικά μας παιδιά χρειάζονται ένα νέο είδος σχολείου γιά
νά άποκτήσουν τή μόρφωσή τους. Τά πειράματά μου
γιά τή συνέχιση τής μεθόδου σε μεγαλύτερα παιδιά έχουν
φτάσει ήδη σέ προχωρημένο στάδιο.
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13

’ Ηθικοί παράγοντες

Μιά σύντομη περιγραφή τών υλικών καί τών μέσων
πού έφαρμόζονται ατό «Σπίτι τών Παιδιών» μπορεί νά
δημιουργεί στόν αναγνώστη την έντύπωση ένός λογι
κού καί πειστικού εκπαιδευτικού συστήματος. “Ομως ή
άξία τής μεθόδου μου δέν είναι ή όργάνωσή της κα
θαυτή άλλά ο/ συνέπειές της στό παιδί. Τό παιδί καί
μόνο μαρτυρεί τήν επιτυχία τής μεθόδου, μέ τίς αύθόρμητες έκδηλώσεις του, πού μοιάζουν νάέξωτερικεύουν τή
διαδικασία τής έσωτερικής ανάπτυξης τού άνθρώπου
(Σημείωση: βλέπε τά κεφάλαια περί πειθαρχίας στά με
γαλύτερα έργα μου). Τά «Σπίτια τών Παιδιών» ίσως
άποτελέσουν γιά τούς ερευνητές τής ψυχολογίας ζων
τανά εργαστήρια όπου άποκαλύπτονται πολύ περισσό
τερες άλήθειες άπ’ όσες παραδεχόμαστε μέχρι τώρα.
Γιατί βασικός παράγοντας γιά τήν ψυχολογική έρευνα
καί ιδιαίτερα στόν τομέα τής «ψυχογένεσης» - πού
άφορά τήν καταγωγή καί τήν εξέλιξη τού νού - θά πρέ
πει νά είναι ή έξασφάλιση όμαλών φυσιολογικών συνθη
κών γιά τό έλεύθερο ξεδίπλωμα τής σκέψης.
"Οπως είναι γνωστό, άφήνουμε τά παιδιά νά δουλέ
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ψουν ελεύθερα καί νά κάνουν ότιδήποτε, φτάνει νά μην
ενοχλούν. Αύτό σημαίνει ότι περιορίζουμε την άταξία,
πού είναι «κακό», άλλά επιτρέπουμε σέ ό,τι είναι τακτικό
καί «καλό» νά εκδηλωθεί ελεύθερα.
Τά άποτελέσματα είναι έκπληκτικά, γιατί τά παιδιά
άγάπησαν τήν εργασία τόσο όσο δέ θά περίμενε κανείς.
Καί έδειξαν τόση ήρεμία καί τάξη στίς κινήσεις τους ώστε
νά μπορούμε νά λέμε ότι κινούνται όχι μόνο σωστά άλλά
καί μέ ξεχωριστή χάρη. Ή αυθόρμητη πειθαρχία καί ή
ύπακοή πού παρατηρούνται σέ όλη τήν τάξη άποτελούν
τήν πιό έντυπωσιακή συνέπεια τής μεθόδου.
Τό πανάρχαιο φιλοσοφικό πρόβλημα άν ό άνθρωπος
γεννήθηκε καλός ή κακός άναφέρεται συχνά σέ σχέση μέ
τή μέθοδό μου καί πολλοί ύποστηρικτές της τό δέχτηκαν
έπειδή θεώρησαν ότι άποτελεϊ άπόδειξη τής φυσικής κα
λοσύνης τού άνθρώπου. Πολλοί άλλοι, όμως, είχαν άντίθετη γνώμη, πιστεύοντας πώ ς είναι έπικίνδυνο λάθος νά
άφήνουμε τά παιδιά έλεύθερα, γιατί έχουν μέσα τους
έμφυτη τήν τάση πρός τό κακό.
Θά ήθελα νά τοποθετήσω τό θέμα σέ μιά θετικότερη
βάση: Στίς λέξεις «καλό» καί «κακό», όπως τίς χρησιμο
ποιούμε, περιέχονται οί πιό διάφορες έννοιες καί τίς
συγχέουμε ιδιαίτερα στίς πρακτικές μας συναλλαγές μέ τά
παιδιά.
Οί τάσεις πού στιγματίζουμε σάν «κακές» στά μικρά
παιδιά τών τριών ώς έξι έτών είναι συχνά έκεϊνες πού
δέν προκαλούν παρά άπλή ενόχληση σέ μάς τούς ένηλίκους, πού χωρίς νά καταλαβαίνουμε τίς άνάγκες τους,
προσπαθούμε νά έμποδίσουμε τήν κάθε τους κίνηση, τήν
κάθε άπόπειρα νά άποκτήσουν έμπειρίες γιά τόν έαυτό
τους μέσα στον κόσμο (μέ τό νά άγγίζουν τό καθετί κτλ.).
Ό μω ς, αύτή ή φυσική τάση βοηθάει τό παιδί νά συντο
νίσει τίς κινήσεις του καί νά συλλέξει έντυπώσεις - ιδιαί
τερα νά αισθανθεί άπό τό άγγιγμα. Ό ταν λοιπόν τό έμ
ποδίσουμε, επαναστατεί κι αύτή είναι όλη κι όλη ή «κα
κία» του.
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Γιατί νά'άπορούμε λοιπόν μέ την εξαφάνιση του κα
κού, όταν δίνοντας στό παιδί τά σωστά μέσα γιά τήν
άνάπτυξή του καί άφήνοντάς του άπόλυτη ελευθερία νά
τά χρησιμοποιήσει, ή επανάστασή του δεν έχει πιά λόγο
ύπαρξης;
’Επιπλέον, ύποκαθιστώντας τά παλιά ξεσπάσματα όργής μέ ξεσπάσματα χαράς, ή φυσιογνωμία του παιδιού
άποκτά μιά ήρεμία κι ευγένεια πού τό κάνουν νά φαίνε
ται άλλος άνθρωπος.
’Εμείς οί ίδιοι προκαλέσαμε στό παιδί τίς βίαιες εκδη
λώσεις ένός πραγματικού αγώ να γιά ύπαρξη. Γιά νά ζήσουν σύμφωνα μέ τίς ανάγκες τής πνευματικής καί ψυχι
κής τους ανάπτυξης, τά παιδιά άναγκάζονταν πολλές
φορές νά άρπάξουν μέσα άπό τά χέρια μας ό,τι φαινό
ταν χρήσιμο γιά τό σκοπό τους. ’Αναγκάζονταν νά κι
νούνται άντίθετα μέ τούς νόμους μας ή μερικές φορές νά
παλέψουν μέ άλλα παιδιά γιά νά τούς άποσπάσουν τά
άντικείμενα πού έπιθυμοΰσαν.
’Από τήν άλλη, όμως, άν δώσουμε στά παιδιά τά μέσα
τής ύπαρξης, δέ χρειάζεται νά κάνουν άγώνα γιά νά τήν
άποκτήσουν. Καί έχουν τή δυνατότητα νά άναπτύξουν
τίς ίκανότητές τους, ξετυλίγοντας τόν εσωτερικό τους
κόσμο. Τό θέμα περιλαμβάνει μιάν άρχή τής ύγιεινής πού
έχει σχέση μέ τό νευρικό σύστημα κατά τή δύσκολη
περίοδο πού ό έγκέφαλος άναπτύσσεται μέ έντονο ρυθ
μό καί θά πρέπει νά παρουσιάζει μεγάλο ένδιαφέρον
γιά τούς ειδικούς στίς παιδικές άρρώστιες καί νευρικές
διαταραχές. Ή έσωτερική ζωή τού άνθρώπου, ή δη
μιουργία καί ή έξέλιξη τής νόησης διέπονται άπό ειδι
κούς νόμους καί ζωτικές άνάγκες πού δέν πρέπει νά τίς
ξεχνάμε όταν έπιδιώκουμε τή σωματική ύγεία.
Γιά τό λόγο αύτόν, μιά έκπαιδευτική μέθοδος πού καλ
λιεργεί καί προστατεύει τίς εσωτερικές λειτουργίες τού
παιδιού δέν είναι θέμα πού άφορά μόνο τό σχολείο ή
τούς δασκάλους. Είναι ένα γενικό θέμα πού άφορά τήν
οίκογένεια καί έχει ζωτικό ένδιαφέρον γιά τίς μητέρες.
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Ή εμβάθυνση σ’ ένα θέμα είναι συχνά ό μόνος τρόπος
γιά νά άπαντηθεϊ σωστά. ”Αν, γιά παράδειγμα, βλέπαμε
άντρες νά παλεύουν γιά ένα κομμάτι ψωμί, μπορεί νά
λέγαμε: «Τί κακοί πού είναι οι άντρες!» ”Αν, άντίθετα,
μπαίναμε σέ μιά ζεστή ταβέρνα καί τούς βλέπαμε νά βρί
σκουν ήσυχα ένα τραπέζι καί νά διαλέγουν τό φαγητό
τους χωρίς νά φθονούν ό ένας τόν άλλο, ίσως λέγαμε:
«Τί καλοί πού είναι οί άντρες!» Φαίνεται, λοιπόν, πώ ς ή
ιδέα τού καλού καί τού κακού, γιά τήν όποία έκφράζουμε συχνά επιφανειακή καί έπιπόλαιη κρίση, προχωράει πέρα άπό τέτοιου είδους περιορισμούς. Μπορούμε,
π.χ., νά εφοδιάσουμε έναν όλόκληρο λαό μέ έξαιρετικά
έστιατόρια χωρίς καμιάν άμεση έπίπτωση στήν ήθική
του. Θά μπορούσαμε νά πούμε, κρίνοντας έπιφανειακά,
πώς ένας λαός πού τρέφεται καλά είναι καλύτερος, πιό
ήσυχος καί κάνει λιγότερα εγκλήματα άπό έναν άλλο λαό
πού υποσιτίζεται. Άλλά όποιος βγάζει άπό τά παρα
πάνω τό συμπέρασμα πώ ς γιά νά δημιουργήσουμε κα
λούς άνθρώπους αρκεί νά τούς ταΐζουμε καλά, κάνει ένα
όλοφάνερο λάθος.
Δέν μπορούμε νά άρνηθούμε, ωστόσο, π ώ ς ή τροφή
είναι ένας βασικός παράγοντας γιά νά γίνει ένας άνθρω
πος καλός, μέ τήν έννοια ότι θά ελαττώσει τίς κακές
πράξεις καί τήν πικρία πού προκαλεί ή έλλειψη τροφής.
Στή δική μας περίπτωση, μάς άπασχολε! μιά πολύ
βαθύτερη άνάγκη - ή τροφή τής εσωτερικής ζωής τού
άνθρώπου καί τών υψηλότερων λειτουργιών του. Άναφερόμαστε στόν «άρτο τής ψυχής» καί μπαίνουμε στό
δύσκολο θέμα τής ικανοποίησης τών ψυχικών άναγκών
τού άνθρώπου.
Έχουμε ήδη φτάσει σ’ ένα πολύ ένδιαφέρον άποτέλεσμα, στό ότι δηλαδή μπορέσαμε νά παρουσιάσουμε νέα
μέσα γιά νά βοηθήσουμε τά παιδιά νά φτάσουν σέ ένα
υψηλότερο έπίπεδο ήρεμίας καί καλοσύνης καί καθιερώ
σαμε αύτά τά μέσα μέ τήν πείρα. Τά άποτελέσματά μας
στηρίζονται ολόκληρα πάνω στά νέα αύτά μέσα πού
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ανακαλύψαμε καί πού μπορούν νά συνοψιστούν σέ δύο
έννοιες: οργάνωση τής δουλειάς καί ελευθερία.
Ή τέλεια οργάνωση τής δουλειάς, πού δίνει στό παιδί
την εύκαιρία νά ξεδιπλώσει τόν εσωτερικό του κόσμο καί
νά βρεϊ διεξόδους στην ένεργητικότητά του, είναι τό
στοιχείο πού δημιουργεί στό κάθε παιδί την ευεργετική
ηρεμία καί 'ικανοποίηση. Κάτω άπό τέτοιες συνθήκες
δουλειάς ή έλευθερία όδηγεϊ στην τελειοποίηση καί στην
πειθαρχία, πού είναι άπό μόνη της άποτέλεσμα τού νέου
είδους ηρεμίας πού έχει άποκτήσει τό παιδί.
Ή έλευθερία χωρίς όργάνωση δουλειάς θά ήταν άχρη
στη. Τό παιδί πού άφήνεται ελεύθερο χωρίς τά μέσα γιά
νά κάνει κάποια έργασία θά πήγαινε χαμένο, όπως ένα
νεογέννητο μωρό πού άψηνόταν ελεύθερο χωρίς τροφή
θά πέθαινε άπό τήν πείνα. Ή όργάνωση τής δουλειάς,
λοιπόν, άποτελεΐ τόν άκρογωνιαϊο λίθο γιά νά χτιστεί τό
νέο είδος καλοσύνης. ’Αλλά κι αυτή ή όργάνωση θά πή
γαινε χαμένη χωρίς τήν έλευθερία νά έπεκταθεΐ όλη
έκείνη ή ένέργεια πού προέρχεται άπό τήν ικανοποίηση
τών άνώτερων λειτουργιών τού παιδιού.
Μήπως δέ συνέβη παρόμοιο φαινόμενο στήν ιστορία
τής άνθρωπότητας; Ή ιστορία τού πολιτισμού είναι μιά
σειρά έπιτυχεϊς προσπάθειες γιά όργάνωση τής δουλειάς
καί άπόκτηση τής έλευθερίας. Θά λέγαμε πώ ς έχει μεγα
λώσει καί ή καλοσύνη τού άνθρώπου γενικά, πράγμα
πού φαίνεται στήν έξέλιξή του άπό τή βαρβαρότητα
στόν πολιτισμό· καί πώς τό έγκλημα, οί διάφορες μορ
φές κακίας, ή σκληρότητα καί ή βία μειώθηκαν σταδιακά
μέ τήν πάροδο τών χρόνων.
Ή εγκληματικότητα στήν έποχή μας έχει χαρακτηριστεί
σάν μορφή βαρβαρότητας, πού έπιζεϊ άκόμα στό μέσο
πολιτισμένων λαών. Μέ σωστότερη όργάνωση τής δου
λειάς, λοιπόν, είναι πολύ πιθανό νά γίνει ή κοινωνία κα
λύτερη. Στό μεταξύ φαίνεται νά προσπαθεί άσυνείδητα
νά γκρεμίσει τούς τελευταίους φραγμούς πρός τήν έλευ
θερία.
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Ά ν έμεΐς παίρνουμε αυτά τά μαθήματα άπό την κοι
νωνία, πόσο σημαντικές θά ήταν οί έπιπτώσεις στά παι
διά τών τριών ώς έξι ετών, άν είχαν τέλεια όργάνωση
τής δουλειάς τους καί άπόλυτη έλευθερία; Γι’ αύτό στά
μάτια μας φαίνονται τόσο καλά, σάν άγγελοι έλπίδας καί
σωτηρίας.
Ά ν ένήλικοι άνθρωποι έγιναν καλύτεροι βαδίζοντας μέ
τόσες δυσκολίες καί λάθη στό δρόμο πρός τήν έργασία
καί τήν έλευθερία, γιατί νά φοβόμαστε πώ ς ή ίδια π ο
ρεία θά έχει καταστρεπτικά άποτελέσματα γιά τά παι
διά;
Ά π ό τήν άλλη μεριά, ωστόσο, δέ θά έλεγα πώ ς ή κα
λοσύνη τών μικρών στήν έλευθερία τους θά λύσει τό
πρόβλημα τής άπόλυτης καλοσύνης ή κακίας τού άνθρώπου. Μπορούμε νά πούμε μονάχα πώ ς συνεισφέ
ρομε γιά νά υπάρξει περισσότερη καλοσύνη στόν κόσμο,
άπομακρύνοντας όρισμένα εμπόδια πού προκαλούσαν
βία κι έξέγερση.
Ά ς άποδώσουμε λοιπόν «τά του Καίσαρος τώ Καίσαρι
καί τά τού Θεού τώ Θεώ».
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