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«Το παιδί είναι ο πατέρας 
του ανθρώπου».

William Wordsworth*

Ο Μονταίνιος είχε γράψει στα Δοκίμιά του ότι «εκπαιδεύω» δεν σημαί-
νει «γεμίζω ένα βάζο», σημαίνει «ανάβω μια φλόγα». Η Μαρία Μο-
ντεσσόρι αναμφίβολα είχε εμπνευστεί από αυτή τη συλλογιστική 

όταν έγραψε: «Το παιδί δεν είναι ένα βάζο που το γεμίζουμε αλλά μια πηγή 
που την αφήνουμε να αναβλύσει».

Ακούμε συχνά να μιλούν για τη μοντεσσοριανή παιδαγωγική, αλλά τι 
είναι ακριβώς; Μια χαλαρή και ανεκτική μέθοδος που αφήνει απόλυτη 
ελευθερία στο παιδί; Μια φιλοσοφία του παιδιού-βασιλιά; Καθόλου. Είναι 
ένας τρόπος σκέψης που τοποθετεί το παιδί στο κέντρο της παιδαγωγι-
κής, το αντιμετωπίζει με τον μέγιστο σεβασμό, μέσα στην ολότητα και στην 
ατομικότητά του.

Η παιδαγωγική είναι η επιστήμη της εκπαίδευσης. Αλλά τι είναι η εκ-
παίδευση;

Ο Πλάτωνας την όρισε ως μαιευτική 
(όπως η μαία που φέρνει στον κόσμο 
ένα βρέφος), την τέχνη που χρησιμο-
ποιούσε ο Σωκράτης για να αφυπνί-
ζει το πνεύμα, δηλαδή να θέτει ερω-
τήσεις με ταπεινότητα και ακρίβεια 
στον συνομιλητή του για να τον βοηθή-
σει να γεννήσει ιδέες, να εκφράσει γνώσεις που υπάρχουν ήδη μέσα του.  
Η εκπαίδευση είναι η τέχνη να συνοδεύουμε τον άλλο θέτοντάς του τις κα-
τάλληλες ερωτήσεις, έχοντας πάντα κατά νου ότι μπορεί να βρει μέσα του 
τις σωστές απαντήσεις και να γίνει ο δημιουργός της δικής του πραγμάτω-
σης. Η εκπαίδευση βιώνεται έτσι ως μια ακολουθία απελευθερώσεων.

Με τον ίδιο τρόπο, η μοντεσσοριανή μέθοδος θεωρεί την εκπαίδευση 
βοήθεια στη ζωή. Εκπαίδευση δεν σημαίνει «δαμάζω», σημαίνει «συνο-
δεύω τον άλλο στο προσωπικό του μονοπάτι προς την άνθηση». Γι’ αυτό 
η Μαρία Μοντεσσόρι δεν ήθελε να χρησιμοποιεί τον όρο «istruttore» (δά-
σκαλος), που προέρχεται από το λατινικό «struere», δηλαδή «κατασκευά-
ζω», σαν να γεμίζουμε εμείς το παιδί με γνώσεις, αλλά τον όρο «educatore» 
(εκπαιδευτής, παιδαγωγός), που προέρχεται από το λατινικό «educare», 
το οποίο σημαίνει «ανατρέφω, κάνω να αναβλύσει». Φυσικά, αυτό προ-
σαρμόζεται στους κανόνες της δικής μας κουλτούρας. Επομένως, η παι-

* Αριστείδης Βουγιούκας, Το πρελούδιο του William Wordsworth όπως το είδε ένας 
Έλληνας εκπαιδευτικός και ποιητής. Αθήνα: Gutenberg. 2017. (Σ.τ.Μ.)
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δαγωγική αυτή μάς καλεί να αλλάξουμε, να δούμε με άλλα μάτια το παιδί, 
να μην το θεωρούμε έναν μελλοντικό ενήλικα που οφείλουμε να τον δια-
μορφώσουμε, αλλά έναν άνθρωπο με ενεργό ρόλο στην ίδια του τη δια-
μόρφωση, ένα ολοκληρωμένο άτομο, που οφείλουμε να το βοηθήσουμε 
για να ΑΥΤΟ-αναπτυχθεί. Και αυτό με σεβασμό στις έμφυτες αρετές του 
και στην ποιότητά του. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να συνοδεύει το παι-
δί στη διαδρομή προς την προσωπική του ανάπτυξη. Για να γίνει αυτό, 
πρέπει να βρίσκουμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην αυστηρότητα 
και τη διακριτικότητα. Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να βελτιωθούν η 
ψυχική ζωή των παιδιών και η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ ενηλίκων και 
παιδιών. Η ποιότητα αυτής της σχέσης είναι ουσιώδης. Όσο πιο διαθέσι-
μοι είμαστε στη σχέση αυτή με επίκεντρο το παιδί, τόσο πιο πολύ το παιδί 
θα είναι δεκτικό στην εκπαίδευση που του προτείνουμε.

Στην παραδοσιακή εκπαιδευτική μέθοδο, ο εκπαιδευτικός μαθαίνει 
τον μαθητή να προσαρμόζεται και να αποκτά τις γνώσεις ενίοτε με θετι-
κό τρόπο. Αν φανταστούμε μια παραδοσιακή τάξη με τριάντα μαθητές, θα 
διαπιστώσουμε ότι, όταν ο δάσκαλος παρουσιάζει μια καινούρια έννοια, 
δέκα μαθητές δεν θα είναι δεκτικοί, γιατί δεν είναι έτοιμοι να τη μάθουν, 
δέκα άλλοι δεν θα ασχοληθούν γιατί την έχουν ήδη μάθει και, τέλος, οι 
υπόλοιποι δέκα, δηλαδή μόνο το ένα τρίτο, θα ωφεληθούν από αυτή τη δι-
δασκαλία γιατί τους παρέχεται την κατάλληλη στιγμή. Αυτή η κατάσταση 
είναι μια ταλαιπωρία για είκοσι από τους τριάντα μαθητές, όπως και για 
τον δάσκαλο, που πρέπει να «επιβάλει την πειθαρχία», αφού το μεγαλύτε-
ρο μέρος των μαθητών που δεν τους αφορά το μάθημα θα διαταράσσουν 
την εύρυθμη λειτουργία της τάξης. Δεν θα ήταν καλύτερο να ακολουθούμε 
τον ρυθμό του καθενός; Δεν θα ήταν καλύτερο να κινούμε το ενδιαφέρον 
όλης της τάξης, χωρίς να πιέζουμε όσους δεν είναι έτοιμοι ούτε να κρατά-
με πίσω όσους θέλουν να προχωρήσουμε περισσότερο;

Στη μοντεσσοριανή προσέγγιση, το παιδί μαθαίνει μόνο του, σύμφωνα 
με μια φυσιολογική διαδικασία, αρκεί να βρίσκεται σε ένα πρόσφορο περι-
βάλλον και να συνοδεύεται από έναν εκπαιδευτή που του δίνει ώθηση, το 
σέβεται και προσαρμόζεται ανάλογα με το παιδί. Ακούμε συχνά να λέγεται 
ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας παραείναι μικρά για να μπορούν να 
συγκεντρωθούν για πολλή ώρα. Όμως είναι ικανά να επικεντρώνουν την 
προσοχή τους σε μια δραστηριότητα που έχουν επιλέξει μόνα τους για 
πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους, γιατί αυτή η δραστηριότητα ανταπο-
κρίνεται σε μια παρόρμησή τους, σε μια βασική τους ανάγκη. Είναι, επομέ-
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νως, πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν η δραστηριότητα και ο χρόνος 
που πρέπει να αφιερώσουν τους έχει επιβληθεί.

Η δραστηριότητα που έχει επιλέξει ελεύθερα το παιδί ικανοποιεί την 
ανάγκη του για ανακάλυψη. Γιατί το παιδί είναι ένας μικρός, ακόρεστος 
εξερευνητής, που αναζητά την αυτοπραγμάτωσή του. Πολλαπλασιάζει τις 
αισθητηριακές εμπειρίες του, γιατί η μάθησή του πραγματοποιείται με τη 
δράση του. Συμβαίνει να επαναλαμβάνει μια δραστηριότητα πάρα πολλές 
φορές μέχρι να προοδεύσει σε αυτήν, μέχρι να τελειοποιήσει μια κίνηση ή 
να αποκτήσει μια ικανότητα, και το κάνει με χαρά. Τι ωραία αίσθηση πλη-
ρότητας που νιώθει όταν έχει ολοκληρώσει την εργασία του! Όταν το παιδί 
είναι συγκεντρωμένο, δημιουργεί. Κι εμείς δεν χορταίνουμε ποτέ να διαβά-
ζουμε την ευτυχία στο πρόσωπο ενός παιδιού που είναι συγκεντρωμένο! Το 
παιδί που ικανοποιείται από τη δραστηριότητά του είναι ήρεμο, χαλαρό. Η 
δίψα του για μάθηση έχει ικανοποιηθεί. Και όσο πιο πολύ μαθαίνει, τόσο πιο 
πολύ θέλει να μαθαίνει. H λαχτάρα για μάθηση δεν έχει τελειωμό. Είναι από 
τη φύση του σε διαρκή εκπαίδευση. Αυτός δεν είναι εξάλλου ο σκοπός της 
παιδείας; Να αγαπάμε τη μάθηση, να ξέρουμε να ψάχνουμε, να ξέρουμε να 
βρίσκουμε; Δεν είναι αυτό πιο σημαντικό από το να συσσωρεύουμε κενές 
γνώσεις που θα ξεχάσουμε, ειδικά όταν αυτό γίνεται μέσα σε ένα αγχωτικό 
πλαίσιο; Ο σκοπός είναι να μας αρέσει να μαθαίνουμε μαζί, σε συνεργασία.

Επειδή το έχω κάνει για πολλά χρόνια, μπορώ να επιβεβαιώσω την 
ευτυχία που νιώθω όταν συνοδεύω παιδιά σε μια μοντεσσοριανή τάξη, 
σε ένα περιβάλλον αμφίδρομου σεβασμού. Είκοσι με τριάντα παιδιά σε 
έναν χώρο, το καθένα αφοσιωμένο στη δουλειά του, ατομική ή συλλογική, 
και να επικρατεί ηρεμία, γιατί το κάθε παιδί αυτοπειθαρχείται και συγκε-
ντρώνεται σε μια εργασία που έχει επιλέξει και επιθυμεί να ολοκληρώσει. 
Και αυτό γίνεται χωρίς αξιολογήσεις και χωρίς ανταγωνισμό, σε μια ατμό-
σφαιρα συνεργασίας και ευγένειας.

Η μοντεσσοριανή παιδαγωγική έχει σκοπό την άνθηση του παιδιού. Γι’ 
αυτό προσφέρει μια προσωποποιημένη εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στον 

«Το παιδί φτιάχνει τον άνθρωπο και όλοι οι άνθρωποι, 
χωρίς εξαίρεση, δημιουργήθηκαν από το παιδί που 

υπήρξαν κάποτε».
Μαρία Μοντεσσόρι, Ο δεκτικός νους
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ρυθμό του κάθε παιδιού, χωρίς την έννοια της προόδου ή της καθυστέρησης. 
Μπορούμε να συγκρίνουμε την κάθε απόκτηση γνώσης με αυτήν του περπα-
τήματος. Κάποια παιδιά περπατούν όταν είναι δέκα μηνών, άλλα όταν είναι 
δεκαοκτώ. Τελικά όλα περπατούν, δεν έχει και τόση σημασία σε ποια ηλικία θα 
κάνουν το πρώτο τους βήμα. Το σημαντικό είναι ότι το παιδί έχει κατακτήσει 
αυτή τη γνώση τη σωστή γι’ αυτό στιγμή, για να τη βιώσει με αυτοπεποίθηση.

Βλέπουμε συχνά γονείς να υπερηφανεύονται για το γεγονός ότι το παιδί 
τους έμαθε το τάδε ή το δείνα πολύ νωρίς. Άλλοι δίνουν υπερβολικά πολλά 
ερεθίσματα στο μωρό τους, για να αποκτήσει τη μία ή την άλλη ικανότητα όσο 
πιο μικρό γίνεται. Είναι προτιμότερο να ακολουθούμε τον ρυθμό του παιδιού 
μας και να του προσφέρουμε την κατάλληλη δόση ερεθισμάτων την κατάλ-
ληλη στιγμή. Όταν σεβόμαστε τους ρυθμούς της ζωής του παιδιού, προσφέ-
ροντάς του τη δυνατότητα να επιλέγει τις δραστηριότητές του σε ένα περι-
βάλλον κατάλληλα προετοιμασμένο και πρόσφορο για την ανάπτυξή του, 
ευνοούμε την εξέλιξή του μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Εξάλλου, το κλειδί 
μιας επιτυχημένης εκπαίδευσης είναι η απόκτηση αυτοπεποίθησης.

Η μοντεσσοριανή μέθοδος επιτρέπει στο παιδί να «ενεργεί μόνο του», 
ενώ ταυτόχρονα «ελέγχεται» από το καλοπροαίρετο βλέμμα του ενήλικα 
που το συνοδεύει. Αυτή είναι μια προσέγγιση που αναπτύσσει την αγάπη 
για την εργασία. Το παιδί έχει από τη φύση του τη δίψα να μάθει και να με-
γαλώσει. Το να του προσφέρουμε ένα πλαίσιο για να ικανοποιήσει αυτή τη 
δίψα του την κατάλληλη στιγμή είναι το πιο ωραίο δώρο που μπορούμε να 
του κάνουμε, το δώρο της εσωτερικής ελευθερίας και ηρεμίας ή, με άλλα 
λόγια, το δώρο της ευτυχίας.

Στο τέλος του βιβλίου θα βρείτε κάποιες ιδέες για δραστηριότητες που 
προτείνουμε στις μοντεσσοριανές τάξεις. Μπορείτε να αντλήσετε έμπνευ-
ση, αλλά δεν είναι παρά ένα μικρό δείγμα. Γιατί το πιο σημαντικό στη μο-
ντεσσοριανή προσέγγιση είναι η νοοτροπία, το βλέμμα μας προς το παιδί, 
ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη και σεβασμό. Ο αληθινός σκοπός είναι να γίνει 
το παιδί αυτόνομο, ανεξάρτητο, υπεύθυνο και σίγουρο για τον εαυτό του, με 
συνείδηση του ρόλου του, με σεβασμό για τον εαυτό του και για την κοινότη-
τά του, με έντονη την αίσθηση της συμμετοχής. Για να συμβεί αυτό, το παιδί 
έχει τέσσερις βασικές ανάγκες: να νιώθει ότι το αγαπούν, ότι το εμπιστεύο-
νται, το σέβονται και το στηρίζουν, και όλα αυτά απόλυτα, χωρίς όρους.

Ελπίζω αυτό το βιβλίο να σας προσφέρει την επιθυμία να εκμεταλλευ-
τείτε την κάθε στιγμή που περνάτε με το παιδί και να τη ζείτε ως μια ευκαι-
ρία κοινής ευτυχίας.
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Μαρία Μοντεσσόρι
(1870-1952)1

© Διεθνής Μοντεσσοριανή Εταιρεία



H Μαρία Μοντεσσόρι γεννιέται στις 30 Αυγούστου 1870 στο Κιαραβά-
λε, ένα μικρό χωριό της επαρχίας της Ανκόνα στην Ιταλία. Είναι η μο-
ναδική κόρη ενός πατέρα δημοσίου υπαλλήλου αρκετά αυστηρού και 

μιας μητέρας που προερχόταν από οικογένεια ερευνητών. Οι γονείς της, 
που είχαν την έγνοια να αποκτήσει η κόρη τους καλή εκπαίδευση, αποφα-
σίζουν να μετακομίσουν στη Ρώμη όταν η Μαρία είναι δεκαπέντε ετών.

* Jean Itard (1774-1838): Γάλλος γιατρός και παιδαγωγός.

Μία από τις πρώτες γυναίκες γιατρούς 
της Ευρώπης
Η Μαρία ακολουθεί σπουδές ιατρικής ενάντια στην επιθυμία όλων, αφού 
εκείνη την εποχή οι σπουδαστές ιατρικής ήταν μόνο άντρες. Αναγκάζεται 
να παλέψει για να αποκτήσει ειδικές άδειες. Είναι μια διαδρομή με διαρ-
κείς μάχες. Η Μαρία αποδεικνύει ότι έχει επιμονή και κουράγιο. Μερικές 
φορές κάνει ανατομία μόνη της, τα βράδια μετά τα μαθήματα, γιατί θεω-
ρείται ανάρμοστο για μια νεαρή γυναίκα να κάνει κάτι τέτοιο με την πα-
ρουσία αντρών σπουδαστών. Το 1897 είναι η πρώτη γυναίκα που αποκτά 
δίπλωμα ιατρικής στην Ιταλία.

Συνεχίζει με σπουδές βιολογίας, ψυχολογίας και φιλοσοφίας στη Γαλ-
λία, στην Αγγλία και στην Ιταλία. Εργάζεται σε ψυχιατρική κλινική στη Ρώμη 
με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θεωρεί ότι αυτά τα παιδιά έχουν περισσότε-
ρη ανάγκη από παιδαγωγική και όχι από ιατρική βοήθεια. Υπερασπίζεται 
τα δικαιώματά τους και την αξιοπρέπειά τους σε πολυάριθμα συνέδρια. Το 
κράτος ιδρύει τότε μια ορθοφρενική σχολή (για την ανάπτυξη διανοητικών 
ικανοτήτων) και εμπιστεύεται τη διεύθυνσή της στη Μαρία Μοντεσσόρι. 
Εκεί η Μαρία Μοντεσσόρι ασχολείται με το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών 
με νοητική υστέρηση της Ρώμης. Τα παρατηρεί ακούραστα και αφιερώνε-
ται στην ανάπτυξή τους. Επιθυμεί τα παιδιά αυτά να απολαμβάνουν πε-
ρισσότερο σεβασμό, περισσότερα ερεθίσματα και, συνεπώς, να είναι πιο 
δραστήρια και πιο σίγουρα για τον εαυτό τους.

Η Μαρία Μοντεσσόρι εμπνέεται από τη δουλειά δύο Γάλλων γιατρών του 
18ου αιώνα, του Ζαν Ιτάρ (Jean Itard)* και του μαθητή του, Εντουάρ Σεγκέν 
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(Édouard Seguin)*. Ο Ζαν Ιτάρ ήταν γνωστός επειδή έσωσε τον περίφημο Βι-
κτόρ, το άγριο παιδί της Αβεϊρόν, που βρέθηκε όταν ήταν περίπου δέκα ετών 
σε ένα δάσος να ζει σαν αγρίμι, χωρίς να έχει αποκτήσει τα χαρακτηριστικά 
του ανθρώπινου είδους εξαιτίας της απομόνωσης στην οποία μεγάλωσε. 
Η ιστορία του Βικτόρ ενέπνευσε τον Φρανσουά Τριφό να γυρίσει την ταινία 
Ένα αγρίμι στην πόλη (1969). Ο Εντουάρ Σεγκέν, από την άλλη, είχε δημιουρ-
γήσει παιδαγωγικό υλικό εστιασμένο στα παιδιά με νοη τική υστέρηση. 

Η Μαρία Μοντεσσόρι εμπνέεται από τη δουλειά τους για να προτείνει 
δραστηριότητες και να δουλέψει με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αποδεικνύ-
εται ότι η πρόοδός τους είναι εντυπωσιακή, κυρίως στη γραφή και στην 
ανάγνωση. Κάποια από τα παιδιά δίνουν εξετάσεις στο τέλος της εκπαί-
δευσης του δημοτικού και πετυχαίνουν άριστα αποτελέσματα. Η επιτυχία 
αυτή είναι για τη Μαρία Μοντεσσόρι μια αποκάλυψη. Αποφασίζει, επομέ-
νως, να ερευνήσει τι μπορεί να εμποδίζει την καλή ανάπτυξη των παιδιών 
χωρίς ειδικές ανάγκες και επιθυμεί να εφαρμόσει μαζί τους το παιδαγωγι-
κό υλικό που έχει επινοήσει. Η ευκαιρία θα της δοθεί σύντομα…

Το πρώτο Σπίτι των Παιδιών
Έπειτα από τέσσερα χρόνια ως καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
της Ρώμης, όπου εργαζόταν στην ιστορία της ανθρωπολογίας και στην 
εφαρμογή της στην παιδαγωγική, της παρουσιάζεται μια ευκαιρία να δη-
μιουργήσει έναν χώρο φιλοξενίας παιδιών που δεν παρουσιάζουν κάποια 
υστέρηση. Της εμπιστεύονται τα μικρά παιδιά που ήταν μέχρι εκείνη τη 
στιγμή χωρίς φροντίδα στην εργατική συνοικία του Σαν Λορέντζο, στη 
Ρώμη. Τον Ιανουάριο του 1907, η Μαρία Μοντεσσόρι ανοίγει το πρώτο 
Casa dei Bambini (Σπίτι των Παιδιών). Φροντίζει αμέσως να κατασκευα-
στούν έπιπλα στο ύψος των παιδιών, κάτι που είναι ήδη καινοτόμο. Προ-
σλαμβάνει μια βοηθό και μαζί ασχολούνται με καμιά πενηνταριά παιδιά, 
προσφέροντάς τους το παιδαγωγικό υλικό που έχει δημιουργήσει πριν.

Με ερευνητική διάθεση παρατηρεί τα παιδιά να εξελίσσονται αυθόρμητα 
στο περιβάλλον που δημιούργησε γι’ αυτά. Μέσα σε ένα σχολείο που μοιά-

* Édouard Seguin (1812-1880): Γάλλος γιατρός που μετανάστευσε στις ΗΠΑ, μα-
θητής του Itard. Ειδικός στην εκπαίδευση παιδιών με διανοητική υστέρηση.
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ζει με παιδαγωγικό εργαστήριο, διατηρώντας όμως την οικογενειακή ατμό-
σφαιρα, η Μαρία Μοντεσσόρι προσαρμόζει το υλικό της σε συνάρτηση με 
τις παρατηρήσεις της και αναπτύσσει, επίσης, νέες δραστηριότητες. Εντυ-
πωσιάζεται με την ικανότητα συγκέντρωσης και αυτοπειθαρχίας των μικρών 
παιδιών. Πολλαπλασιάζει τις εμπειρίες τους και τις θετικές ανακαλύψεις. 
Παρατηρεί ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη την τάξη, τη δυνατότητα να επιλέγουν 
ελεύθερα τις δραστηριότητές τους, καθώς και τη δυνατότητα να μπορούν να 
τις επαναλαμβάνουν για όσο διάστημα θέλουν και όσες φορές θέλουν, κα-
θώς τους ενδιαφέρει περισσότερο η δραστηριότητα παρά ο σκοπός της. 

Με αυτόν τον τρόπο εξερευνά και ανακαλύπτει σταδιακά μια νέα παι-
δαγωγική μέθοδο που θα ονομάσει «επιστημονική» και θα γίνει γνωστή ως 
«μοντεσσοριανή μέθοδος». Αντιλαμβάνεται, επίσης, ότι τα παιδιά «κου-
βαλούν» στο σπίτι τους τις νέες συνήθειες φροντίδας και πειθαρχίας και 
ότι οι χώροι αυτής της γειτονιάς δεν ευνοούν την ωρίμανσή τους. Η άνθη-
ση των παιδιών μεταδίδεται στο περιβάλλον τους. 

Η αύξηση του αριθμού των σχολών  
και η αναγνωρισιμότητα
Η πρόοδος των παιδιών με τα οποία ασχολείται η Μαρία Μοντεσσόρι είναι 
τόσο εντυπωσιακή, που παρουσιάζεται στον διεθνή Τύπο. Έρχονται άν-
θρωποι από όλο τον κόσμο για να επισκεφτούν αυτό το καινούριο σχολείο. 
Ένα δεύτερο Σπίτι των Παιδιών ιδρύεται σε άλλη φτωχική συνοικία της Ρώ-
μης. Η φήμη της Μαρία Μοντεσσόρι εξαπλώνεται παγκοσμίως. Η Μαρία Μο-
ντεσσόρι γράφει πολλά βιβλία για την παιδαγωγική της μέθοδο, το παιδί και 
την ανάπτυξή του. Εκθέτει και εξηγεί την παιδαγωγική της μέθοδο σε πολλά 
συνέδρια. Μιλάει για την αυτοεκπαίδευση. Όλος ο κόσμος θέλει να μάθει τη 
συνταγή της. Αλλά δεν είναι συνταγή. Είναι προσέγγιση, νοοτροπία. 

Για να τη μεταδώσει και για να ανταποκριθεί στην πιεστική ζήτηση για 
κατάρτιση, δημιουργεί το 1909 ένα πρόγραμμα που διδάσκει εκπαιδευτές 
παιδιών από 3 έως 6 ετών και άλλο ένα για εκπαιδευτές παιδιών από 6 έως 
12 ετών. Αυτά τα μαθήματα γίνονται διεθνή από το 1913. Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα στοχεύουν στην ανάπτυξη της μεθόδου της με τρόπο ενδε-
λεχή, στο πλαίσιο των βασικών της αρχών: το πιο σημαντικό είναι να αλλά-
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ξουμε την οπτική μας προς το παιδί, κάτι που απαιτεί τη δική μας εσωτερι-
κή αλλαγή και ένα εφαλτήριο ταπεινοφροσύνης. 

Οι σχολές αυξάνονται, αλλά η ραγδαία αυτή εξέλιξη διακόπτεται από 
τον πόλεμο του 1914. Η Μαρία Μοντεσσόρι μαζί με τον μοναχογιό της, 
που είναι 17 ετών εκείνη την εποχή, αυτοεξορίζεται στις ΗΠΑ, όπου είχαν 
ήδη ιδρυθεί πολλές σχολές (καμιά δεκαριά μέσα σε λίγα χρόνια), ενώ είχε 
προηγηθεί μια πρώτη διαμονή της εκεί λίγο νωρίτερα. Ταξιδεύει τακτικά 
στην Ευρώπη και συμμετέχει στη δημιουργία παιδαγωγικών κινημάτων. 
Μετά τον πόλεμο, το άνοιγμα πολυάριθμων σχολών που διαπνέονται από 
το παιδαγωγικό της πνεύμα ευνοεί την επιστροφή της στην Ευρώπη και 
πηγαίνει να εγκατασταθεί στην Ισπανία, στην Μπαρτσελόνα, όπου ανοίγει 
ένα πρόγραμμα εκπαιδευτών και σχολές. Ο γιος της, ο Μάριο, που έχει εν 
τω μεταξύ παντρευτεί μια Αμερικανίδα, πηγαίνει να βρει τη μητέρα του με 
τη σύζυγό του και τα παιδιά του το 1918. Ζουν από τότε πολύ κοντά μεταξύ 
τους και ο Μάριο εργάζεται με τη μαμά του στην ανάπτυξη της παιδαγω-
γικής της.

Η Μαρία Μοντεσσόρι δίνει διαλέξεις και παραδίδει επιμορφωτικά σε-
μινάρια σε πολλές χώρες, εκπαιδεύοντας περίπου πέντε χιλιάδες δασκά-
λους. Επιθυμεί η ανάπτυξη της μεθόδου της να γίνεται στο πλαίσιο συγκε-
κριμένων βασικών αρχών. Γι’ αυτό δημιουργεί τη Διεθνή Μοντεσσοριανή 
Εταιρεία (ΑΜΙ), που έχει στόχο να διασφαλίζει και να προωθεί την παιδα-
γωγική της μέθοδο. Αυτή η εταιρεία είναι και σήμερα πολύ δραστήρια και 
έχει παρακλάδια σε εθνικό επίπεδο σε πολλές χώρες*.

Το 1934, ο Μουσολίνι, που είχε προηγουμένως γνωρίσει και θαύμαζε τη 
Μαρία Μοντεσσόρι σε σημείο να απαιτεί να ακολουθούν όλα τα σχολεία 
της Ιταλίας την παιδαγωγική της μέθοδο, θυμώνει και δηλώνει ότι οι φιλο-
σοφίες τους έρχονται σε πλήρη αντίθεση και αποφασίζει να κλείσει όλες 
τις μοντεσσοριανές σχολές. Η Μαρία Μοντεσσόρι δεν θα πατήσει το πόδι 
της στη μητρική της χώρα πριν από το 1947. Εκεί που ζει, στην Ισπανία, έρ-
χεται η άνοδος του Φράνκο και την αναγκάζει να εγκαταλείψει και αυτή τη 
χώρα, όπου μένει πάνω από είκοσι χρόνια. Έπειτα από μια διαμονή στην 
Αγγλία, εγκαθίσταται στην Ολλανδία, όπου δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό 
κέντρο και μια σχολή στο Λάρεν.

Το 1939, για να γλιτώσει τον πόλεμο, φεύγει για την Ινδία με τον γιο της, 

* Στην Ελλάδα υπάρχει το Μοντεσσοριανό Εργαστήριο. Στοιχεία και για τα δύο δί-
νονται στο τέλος του βιβλίου. (Σ.τ.Μ.)
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προκειμένου να καταρτίσει εκπαιδευτές και με την πρόθεση να μείνει για 
μερικούς μήνες. Εγκαθίσταται στο Μαντράς και μένει τελικά μέχρι το 1945. 
Εκεί ιδρύει πολλές σχολές και γνωρίζει τον Nεχρού, τον Ταγκόρ και τον Γκά-
ντι και γίνονται φίλοι. Εκείνη την περίοδο είναι που ενδιαφέρεται όλο και 
περισσότερο για την ενδομήτρια ζωή του εμβρύου και τα νεογέννητα, κα-
θώς και για την κοσμική εκπαίδευση (την ολοκληρωμένη εκπαίδευση). Επι-
μένει στο γεγονός ότι η Ειρήνη με κεφαλαίο «Ε» βλασταίνει καλύτερα αν ο 
σπόρος της φυτευτεί στα παιδιά από την αρχή της ζωής τους. Οι σχέσεις 
μεταξύ των ενηλίκων και των μωρών, αλλά και οι συσχετισμοί των παιδιών 
στην οικογενειακή κλίμακα, στην κοινότητα και στην τάξη προκαθορίζουν 
τη φύση των σχέσεων των μελλοντικών ενηλίκων. Γι’ αυτό τα πρώτα χρόνια 
της ζωής είναι τόσο πολύτιμα. Δημοσιεύει νέα βιβλία, όπως την Εκπαίδευ-
ση για την Ειρήνη, όπου επισημαίνει ότι «η εκπαίδευση είναι το κύριο ερ-
γαλείο για την εξασφάλιση της ειρήνης». Αυτό το βιβλίο είναι τρεις φορές 
υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης. Η Μαρία Μοντεσσόρι παρασημοφορεί-
ται, εξάλλου, από τη Λεγεώνα της Τιμής το 1949 και γίνεται αξιωματικός 
του τιμητικού τάγματος της Οράγγης-Νασσάου στην Ολλανδία το 1950. 
Λαμβάνει, επίσης, τιμητική διάκριση από την UNESCO.

Η Μαρία Μοντεσσόρι τελειώνει τη συγγραφή του βιβλίου της Ο δεκτι-
κός νους πριν πεθάνει, στις 6 Μαΐου 1952, στο Noordwijk της Ολλανδίας, 
σε ηλικία 82 ετών. Ενταφιάζεται εκεί και στον τάφο υπάρχει η επιγραφή: 
«Παρακαλώ τα αγαπητά παιδιά, που είναι τόσο δυνατά, να ενωθούν γύρω 
μου για να φέρουν την ειρήνη στον Άνθρωπο και στον κόσμο». Αφήνει πίσω 
της ένα νέο εκπαιδευτικό κίνημα, που μας εμπνέει μέχρι και σήμερα. Ο 
γιος της, Μάριο Μοντεσσόρι, αναλαμβάνει την προεδρία της εταιρείας 
ΑΜΙ μέχρι το 1985.

Η Μαρία Μοντεσσόρι πάλεψε, επίσης, πολύ για τη βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης και εργασίας των γυναικών και όλων των εργαζομένων. 
Έγινε συνήγορος των παιδιών και καταδίκασε την παιδική εργασία. Ήταν 
μια γυναίκα οπωσδήποτε πολύ μπροστά από την εποχή της. Το 2007, οι 
μοντεσσοριανές σχολές σε όλο τον κόσμο γιόρτασαν τα εκατό χρόνια από 
την ίδρυση του πρώτου «Σπιτιού των Παιδιών».
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