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“Kendim Yapabilmem İçin Bana Yardım Et!” 

 

Övgü yerine kişisel kontrol 

Ödül yerine geri bildirim 

Rekabet yerine gelişim 

Ceza yerine sorumluluk... 
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“Tek başıma yapabilmem için bana yardım et. 

Ve nasıl yapıldığını bana göster. 

Bunu benim için yapma. 

Kendim yapabilirim ve yapmak isterim. 

Bana nasıl yapacağımı öğretirken sabret. 

Bu belki uzun sürebilir. 

Ve belki daha uzun zamana ihtiyacım var. 

Fakat bilmelisin ki birkaç deneme ile yapacağım 

şeyi başarmak isterim. 

Hata yapabilme ihtimalim olduğunu da 

düşünmelisin. 

Ama unutma ki ben sadece bu hatalarla gerçek 

manada bir şeyler öğrenebilirim.” 
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İÇİNDEKİLER 

BAŞLARKEN 

ALTERNATİF EĞİTİM  

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EĞİTİMİN AMACI VE 

ÖNEMİ 

MONTESSORİ YÖNTEMİ ve MARİA MONTESSORİ 

MONTESSORİ EĞİTİMİNİN TEMEL FELSEFESİ 

MARİA MONTESSERİ’YE GÖRE “ÇOCUK” 

MONTESSORİ YAKLAŞIMINDA EĞİTİM ORTAMI, 

EĞİTİM MATERYALLERİ VE ÖĞRETMEN 

(İZLEYEN YETİŞKİN) 

MONTESSORİ YÖNTEMİ VE GELENEKSEL 

EĞİTİM ARASINDAKİ FARKLAR 
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ÜLKEMİZDE MONTESSORİ EĞİTİMİ 

EVDE MONTESSORİ EĞİTİMİ 

MONTESSORİ YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ 

 

 

 

 

 

 

BAŞLARKEN 

“Eğitim” kelimesi, en genel tanımıyla; 

“çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini 

almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde 

etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya 

dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye” 

olarak geçer güncel sözlüklerde. 
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Eğitim terimleri sözlüğü ise şöyle açıklar bu 

kelimeyi:  

“1. Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini 

almak için hazırlanırken, gerekli bilgi, beceri ve 

anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine 

yardım etme etkinliği.  

2. Önceden saptanmış amaçlara göre insanların 

davranımlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan 

planlı etkiler dizgesi.  

3. Belli bir konuda, bir bilgi ya da bilim dalında 

yetiştirme ve geliştirme.  

4. Her kuşağa, geçmişin bilgi ve deneylerini 

düzenli bir biçimde aktarma ya da kazandırma işi.  

5. Eğitim ruh bilimi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, 

öğretim programları, özel ve genel öğretim yöntemleri, 

öğretim teknikleri, yönetim, denetim vb. eğitim ve 

öğretim alanlarını kapsamak üzere öğretmen, yönetici ve 

eğitim uzmanı yetiştirmek amacıyla ilgililer için 

düzenlenen bütün kurslara ve bu kurslarla ilgili bilimsel 

çalışmalara verilen genel ad.  

6. Eğitbilim. 
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18. yüzyılda yaşamış Fransız filozofu Helvetius; 

‘Aldığımız eğitim ne ise o kadar oluruz.’ demiştir. İnsan, 

geçmişte yaşamış ve öğrenmiş olduklarının ürünüdür. 

Eğitim, insana belirli konularda bilgi sağlar, değer 

sistemlerini ve inançlarını etkiler ve her açıdan hayata 

bakışını belirler.”  

Eğitimin üç temel ögesi vardır. 

1. Amaç 

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri 

3. Değerlendirmeler 

Eğitim amaçla başlar, öğretme-öğrenme 

etkinlikleriyle devam eder ve değerlendirme ile son 

bulur. Amaçların içeriği ve öğrenme için kullanılan 

öğretme yöntemleri kültürden kültüre göre değişebilir, 

fakat sürecin bu mantığı bütün kültürler için aynıdır ve 

doğası değişmez. 

Eğitim ve öğretim en fazla karşılaştırılan iki 

kavramdır. İnsanın bir bilgiyi edinmesi, bilmesi süreci 

öğretim; öğrenilen o bilgiyi davranışına aksettirmesi 

süreci eğitimdir. Örneğin “kırmızı ışıkta durulur” 

bilgisini, kişi öğretim süreci sonunda edinmiş, “kırmızı 
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ışıkta durma” davranışını eğitim süreci sonunda 

kazanmıştır. 

Eğitim ve öğretim arasındaki farkı, şu kıssa ile 

düşürebiliriz belki hissemize: 

Yafes'in Keçisi 

Hükümdar; Yafes’ten, keçiye kitap okumayı 

öğretmesini ister. Yafes uzun bir düşünceden sonra 

yolunu bulur. Kitabın her sayfa arasına biraz ot, yaprak 

vs. koyar. Keçiyi bu yolla güdüler. Kısa sürede keçi, her 

sayfayı dili yardımıyla çevirip aradaki otu yemekte sonra 

da başını sağa sola hafifçe sallamaktadır. Daha sonra 

Yafes, her sayfaya değil de aradan birkaç sayfaya bu 

otlardan koyar. Keçi, arasında ot bulunan sayfayı bulana 

kadar diliyle sayfayı çevirmekte ve başını sallamaktadır. 

Son gün Yafes, hükümdarın karşısına keçi ve bir kitapla 

çıkar. Kitabın sayfa arasında hiç ot yoktur. Hükümdarın 

gözü önünde keçi tek tek otu arar ve son sayfaya gelene 

kadar başını sağa sola sallar ve kitabın son sayfasını da 

çevirir. Hükümdar alaylı bir dille sorar:  

"Sor bakalım ne anlamış." 

Yafes cevap verir:  

"Ben dilinden anlamıyorum, isterseniz siz sorun..."  
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İşte Yafes'in keçiye uyguladığı işlemler 

öğretimdir. Hükümdarın bir âlime karşı takındığı tavır 

ise, eğitimsizliktir... 

 

Temellerinin aile içinde atıldığı eğitim, okul 

öncesi eğitim ve devamında öğretimle gelişen ve bireyin 

yaşamının sonuna dek süren uzun bir süreçtir. 

 

Aile, okul öncesi ve okul sürecindeki geleneksel 

eğitimin yanı sıra çeşitli alternatif eğitim yöntemleri 

oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Bunlardan biri de 

İtalya’nın ilk kadın doktoru unvanını alan, İtalyan bilim 

insanı ve eğitimci Maria Montessori’nin kurduğu 

Montessori yöntemidir. Kitabımızda, araştırma yazıları, 

makaleler, röportajlar, güncel ve ülkemizdeki işleyişi 

bakımından derlediğimiz yazılarla Montessori eğitim 

yöntemini anlatacağız. 

 

Konumuza geçmeden önce, kısaca alternatif 

eğitim yöntemlerinden ve okul öncesi eğitimin 

öneminden de bahsetmek istiyoruz. 

Dileriz ki: “Öğrenmek bir yük değil, zevktir.” 

diyen Maria Montessori’nin eğitim felsefesinden yola 

çıkarak; insanın yaşam boyu sürecek olan öğrenme 

yolculuğunu en zevkli serüven hâline getirmek amacıyla 

çocuklarımızı eğitirken, hangi yaşta olursak olalım, bizler 
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de öğrenmenin zevkinden hiçbir zaman mahrum 

kalmayalım... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

Bir okul müdürü, her eğitim-öğretim yılı başında 

öğretmenlere bu mektubu gönderirmiş: 

“Bir toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim. 

Gözlerim, hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri 

gördü. İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa 
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ettiği gaz odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği 

çocuklar, işini iyi bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle 

ölen bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup 

yaktığı insanlar. Eğitimden bu nedenle kuşku 

duyuyorum… 

Sizlerden isteğim şudur: Öğrencilerinizin insan olması 

için çaba harcayın. Çabalarınız, bilgili canavarlar ve 

becerikli psikopatlar üretmesin. Okuma yazma, 

matematik, çocuklarınızın daha fazla insan olmasına 

yardımcı olursa ancak o zaman önem taşır...” 

****** 
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****** 

Afrika'da çalışan bir antropolog, bir kabilenin 

çocuklarına bir oyun oynamayı önerir, ağacın altına 

koyduğu meyvelere ilk ulaşanın ödülü, o meyveleri yemek 

olacaktır. Onlara, "Hadi, şimdi başlayın, birinci olan 

ödülü alacak." der. 

 

O anda bütün çocuklar el ele tutuşur, koşup ağacın altına 

beraber varırlar ve hep beraber meyveleri yemeye 

başlarlar. Antropolog, neden böyle yaptıklarını 

sorduğunda, şu yanıtı verirler; “Bu, UBUNTU'dur, nasıl 

olur da diğerleri mutsuz iken birimiz o ödülü yiyebilir 

ki?” 
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Ve UBUNTU'nun anlamını açıklarlar. Onların dilinde 

UBUNTU: 

"Ben, biz olduğumuz için ‘Ben'im." demekmiş! 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATİF EĞİTİM 

“Alternatif eğitimin, mevcut eğitime karşı çıkışı 

dile getirmekten öte bir paradigmayı işaret ettiğini ve 
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kavramın bir insan felsefesi ile ilintisini belirtmeden, 

alternatif eğitim paradigması çerçevesinde karakterize 

olan modellerin ortaya çıkışlarını, uygulama süreçlerini 

ve yapısal dönüşümlerini anlamak olası değildir. 

Eğitimde “insanı görme biçimi” her toplumsal dönemde 

kavramın anahtarını veriyor. İnsan doğasının ne 

olduğuna ilişkin sahip olunan tutumlar, kaygılar, 

tasarılar ve ütopyalar ile eğitimin işleyen yapısı içinde 

oluşan problemlerin tıkanma noktaları, alternatif eğitim 

tarihinin izdüşümünü oluşturmaktadır. (...) 

‘İnsan nedir?’ sorusunun eninde sonunda 

felsefenin elinde kalacak tek soru olması, ister istemez 

‘eğitim’i birincil problem nesnesi durumuna 

getiriveriyor. Konu eğitim olunca, devletler, politikalar, 

yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, hemen herkes 

birer otorite oluyor. Böylece ‘Eğitimde insan nedir/ne 

olmalıdır?’ sorusu, sistemi yeniden üreten yanıtlara 

dönüşüyor. İşte bu sorunun karşılığını yeniden insana 

dönerek ve insanı üreterek görme edimi, alternatif eğitim 

modellerini karşımıza çıkarmış durumdadır. ‘Öğrenmek 

için tek bir en iyi yol yoktur.’ ilkesi, bu sürecin sav sözü 

olmuştur.  

Alternatif eğitimin tarihsel kaynaklarından 

günümüze kuramsal ve uygulayımsal düzlemde geçerlilik 

kazanmış modelleri temel özellikleri ile ele alıp 
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bağlaşıkları ve çözülmeleri ile değerlendirmek, alternatif 

eğitim paradigmasının içinde bulunduğu durum ve gittiği 

yön konusunda bir fikir verebilir. (...)” diyen Dr. Bülent 

Akdağ, “alternatifegitimdernegi.org.tr”de yayımlanan 

yazısında, alternatif eğitim modellerine Rousseau’nın 

doğacı yaklaşımını, Tolstoy’un İasnaia Poliana Okulu’nu, 

Malaguzzi’nin Reggio Emilia girişimini, Montessori 

yöntemini, Özgür okul, Ev okulu, Sudbury Valley 

okullarını, Paulo Freire girişimini ve Waldorf okullarını 

örnek göstererek bunların genel eğitim felsefelerini 

açıklıyor. Akdağ’ın yazısından alacağımız alıntılarla, bu 

eğitim modellerine, içerdiği ilkeler bağlamında kısaca 

değinelim: 

Jean Jacques Rousseau’nun Doğacı Eğitim 

Yaklaşımı 

Mutlak özgür insan! İşte Jean Jacques Rousseau 

(1712-1778) 18. yüzyılda akılla kurgulanmaya başlayan 

modern topluma karşı doğayı koyarak, yeni insanı 

aramada bir kapı aralamıştır. (...) Bu bireyci eğitim, şu 

ana görevleri yüklenmiştir: 

- Eğitimin ilk görevi, doğanın gelişim yoluna 

engel olarak çıkan her şeyi ortadan kaldırmaya 

çalışmaktır, 
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- Eğitimde geleneksel baskı yöntemi terk 

edilmelidir, 

- Çocuk, daha küçük yaşlardan itibaren belirli bir 

meslek için değil, bir insan olarak yetiştirilmelidir, 

- Eğitim, çocuğun her gelişim kademesine uygun 

düşecek biçimde düzenlenmelidir, 

- Eğitim, yalnızca çocuğun aklına hitap 

etmemelidir; ona deney ve yaşantılar da kazandırmalıdır, 

- İnsan her yönüyle; duyusal, duygusal, zihinsel 

ve sosyal yetenekleri bir bütün olarak geliştirilmelidir 

(Aytaç, 1980: 189-190). 

 

Leo Tolstoy’un Anarşist Okul Modeli 

Leo Tolstoy (1828-1910): “İasnaia Poliana” 

Okulu’nda kendi başına disiplinsiz ve cezasız eğitimi 

kurmaya çalışmıştır. (...) Açtığı okulda çocukları 

bütünüyle serbest bıraktı. Bireysel özgürlüğü yöntem 

olarak benimsedi ve eğitimde okulların değil, hayatın 

belirleyici olduğu sonucuna vardı. Bütün zorlayıcı 

yöntemleri kaldırdı ve öğrencilerin kendi yöntemlerini 

geliştirmelerine izin verdi. Okulu terk etmek ve okula 
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kaydolmak tamamen serbestti. Sınavlar, ödüllendirme ve 

cezalandırma yoktu. Eğitimin başlıca görevi, çocuklara 

olabildiğince az şey öğretmek ve onların bütün insanların 

eşit ve kardeş olduğunu fark etmelerini sağlamaktı 

(Marshall, 2003). (...) 

 

Reggio Emilia Girişimi 

1945’lerde İtalya’nın Reggio Emilia şehrinin 

varoşlarında kadınlar, tuğlaları üst üste dizmeye 

başlayarak, çocuklarına bir okul yapmaya girişirler. Loris 

Malaguzzi (1920-1994) adındaki genç bir öğretmen de 

onların bu girişimini destekler. (...) Reggio Emilia 

girişimi, Montessori eğitimi gibi yöntemleri, öğretmen 

sertifika programları ve akreditasyon süreçleri 

tanımlanmış formel bir model değildir. Bunun yerine 

Reggio Emilia eğitimcileri, çocukların kendilerini 

geliştirici deneyimleri üzerine konuşarak, onların 

kendilerini bir referans noktası olarak görmelerini 

sağlarlar. Bunu, çocukların zengin ve güçlü 

vizyonlarından kaynaklanan bir diyalog içinde, hoş bir 

yol olarak görürler (Edwards, 2003; Katz & Cesarone, 

1994; New, 2000). (...) 
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Reggio Emilia okulunda, öğretmenin rollerini 

şöyle belirtebiliriz: 

- Öğrenme yaşantıları için çocuklarla birlikte 

keşfe çıkmak, 

- Kışkırtıcı fikirler ortaya atmak, problem çözmek 

ve tartışma başlatmak, 

- Çocukların öğrenim-oyun araçlarıyla ilgili karar 

vermesine yardımcı olmak, 

- Çocukların gelişimini görsel-işitsel araçlarla 

belgeleyip dosyalamak, 

- Öğrenme ve yaşantılar içindeki bağlantıları 

görmeleri için çocuklara yardımcı olmak, 

- Bir sunum faaliyeti olarak kullanmalarına kadar 

çocuklara bilgilerini tamamlamada yardımcı olmak, 

- Aileler ve diğer öğretmenlerle projeler 

konusunda iş birliği hâlinde olmak, 

- Ev, okul ve aile arasındaki bağlantıları 

geliştirmek (Chauhan, 2005). 
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Özgür Okullar 

Summerhill Okulu, 1921 yılında İngiltere’de, 

Leiston kasabasında, A.S Neill tarafından kurulmuştur. 

(...) Summerhill Okulu’nun genel özelliklerini şu şekilde 

belirtebiliriz: Öğrencilerin ve öğretmenlerin eşitliğinin 

söz konusu olduğu okul genel kurulunda kurallar ve 

ilkeler oluşturulur. Bu meclisin yöneticisi özellikle bir 

çocuk olur. Öğrenciler okulda derslere girip girmemekte 

özgürdürler. Dersler seçmelidir. Sınav sistemi yoktur. 

Ancak genel yükseköğretim sınavlarına hazırlanmak 

amacıyla lise düzeyinden itibaren özel çalışmalar 

yapılmaktadır. Tüm öğrenciler yatılıdır ve üç gruba 

ayrılmışlardır; 5 ve 7 yaş arasındaki en küçükler, 8-10 

yaş arasındaki ortalar ve 11-16 yaş arasındaki büyükler. 

Erkek çocukların ikisi, üçü ya da dördü aynı odada 

kalırlar, kızlar da öyle. Yalnızca bir iki büyük öğrencinin 

özel odası vardır. Öğrenciler odalarını toplamak zorunda 

değildirler ve kimse de arkalarından toplamaz. Özgür 

bırakılmışlardır. Hiç kimse onlara ne giyeceklerini 

söylemez, istediklerini istedikleri zaman giyebilirler 

(Tanrıtanır). (...) 

 

Ev Okulları 
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1960’lı yıllarda başlayan ve son yıllarda iyice 

yoğunluk kazanan bir akım ise, başta ABD olmak üzere, 

birçok ülkede, bu ve benzeri sorularla, zorunlu eğitime 

meydan okuyor ve ona karşılık, başka bir eğitim modeli 

sunuyor: ev okulculuğu. Bu akımın en önemli 

öncülerinden biri olan ünlü eğitimci John Holt, 

öğrencilerin, en hoşgörülü okul ortamlarında bile şefkatli 

bir muamele görmediklerini savunarak, merkezî eğitime 

karşı çıkıyor, ailelere ve öğretmenlere daha fazla 

serbestlik tanınması gerektiğini söylüyordu. (...) Ev okulu 

uygulaması bugün en hızlı yayılan alternatif okul 

modelidir. Ev okulu uygulamasında çocuklar sistemli bir 

şekilde evde eğitim görürler, okula gitmezler. Çocukların 

birincil öğretmenleri ebeveynleridir ve çocukların her 

türlü sorumluluğu ebeveynlere aittir. Çocukların neyi ne 

kadar öğreneceğine onlar karar verirler. Ama bunun için 

en önemli konu, eğitimin önemini kavramış ve donanımlı 

anne babalardır. (...) Eğitim doğrudan ebeveynler 

tarafından ya da özel öğretmenler tarafından verilebilir. 

Bazı durumlarda ev okulu uygulayan ailelerin 

oluşturduğu gruplar topluca bir özel öğretmenden 

faydalanabilirler. Ebeveynler de kendi uzmanlık ya da 

eğitim alanları ile ilgili konularda çocuklara ders 

verebilir. Ev okulu uygulamasında kullanılacak 

materyallerin seçimi tamamen aileye aittir. (...) 

 



20 

 

Sudbury Valley Okulları 

1968 yılında ABD’de bir grup eğitimci ve 

çocuklarına daha farklı, demokratik bir eğitim verme 

arayışlarına giren bir grup veli, Sudbury Valley School’u 

kurarak başlatmış bu girişimi. Çoğu ABD’de olmak 

üzere dünyada 36 Sudbury Okulu var. Tüm insanların 

doğaları gereği meraklı olduğu ve en etkili, kalıcı ve 

köklü öğrenmenin, öğrenen kişi tarafından başlatılırsa 

mümkün olacağı düşünülüyor. Kendi özgün yeteneklerini 

geliştirme olanağı verilirse tüm insanların yaratıcı 

olduğuna inanılıyor. Sabahları öğrenciler okula bir şeyler 

öğrenme kaygısıyla gitmiyor. Okula o günü yaşamak için 

gidiyorlar. Yaşarken, denerken, yaratırken de doğal 

olarak öğreniyorlar. Özgürlük, kişisel sorumluluk 

bilincinin gelişmesinin temelini oluşturuyor. Farklı 

yaşlardaki çocuklar bir arada farklı şeyler öğreniyor. O 

yıllarda 68 özgürlük kuşağının demokratik okul anlayışı, 

“hayat okulu” deyimi ile hayata geçirilmiştir (Utku, 

2006).(...) 

 

Paulo Freire Girişimi 

Ezilenlerin Pedagojisinde Paulo Freire şöyle der: 

“...tarafsız eğitim yoktur. Eğitim ya genç kuşağın 
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bugünkü sistemin mantığına entegrasyonunu 

kolaylaştırmakta sisteme uygunluk sağlamakta kullanılan 

bir araç olarak işler ya da erkeklerin ve kadınların 

gerçekliği eleştirel olarak ele aldıkları, dünyalarının 

dönüştürülmesine nasıl katılacaklarını keşfettikleri bir 

araç, ‘bir özgürlük pratiği’ hâline gelir.” (...) Paulo Freire 

de eğitim üzerinde durmuş ve iki temel eğitim modeli 

ortaya atmıştır. Bunlardan birincisi “bankacı eğitim 

modeli”, diğeri ise “problem tanımlayıcı model”dir. 

Bankacı eğitim modelinde, öğretmenin rolü ve görevi 

sadece bilgi veren bir kaynak şeklindedir. Öğrenci pasif 

durumdadır, kendisine verilen bilgileri alır ve ezberler. O 

bilgiyi araştırmaz, yorumlamaz, eleştirmez. Bunun böyle 

olduğunu araştırma, gerçekleme yoluna gitmez. (...) 

Freire’ye göre problem tanımlayıcı modelde eğitim, 

diyalog üzerine kurulmuştur. Problem tanımlayıcı 

modelde her şeyden önce öğretmen ve öğrenci rolleri 

farklıdır. Öğretmen aynı zamanda öğrenci, öğrenci de 

aynı zamanda öğretmendir. Karşılıklı bir iletişim ve 

etkileşim söz konusudur (Özen, 2005). (...) Freire’nin 

girişiminde eğitimin temel amacı; toplumsal yapının 

yeniden yapılanmasına yönelik geliştirilen “bilinç”tir. 

(...) 

 

Waldorf Okulları 
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(...) Waldorf eğitiminin kurucusu Rudolf Steiner 

(1864-1925), eğitimin üç önemli unsurunu şöyle 

sıralıyor: sorumluluk bilinci, doğruluk ve hayal gücü. 

Steiner, çocuğu akıl, kalp ve ruh unsurlarının bütünü 

olarak ele alıyor ve çocuğu eğitirken bu unsurları 

beslemek gerektiğini savunuyor. Waldorf eğitimi, bu 

unsurları en tatmin edici şekilde doyurmayı amaçlayan 

bir içeriğe sahip müfredattan oluşuyor. İlk Waldorf 

Okulu ve Waldorf eğitiminin kökleri, Rudolf Steiner’in 

ruhbilimi üzerine yaptığı çalışmalara dayanır. Steiner 15 

yıl boyunca, insanın doğumundan yaklaşık 21 yaşına 

kadar gelişimi üzerine yazılar yazdı ve seminerler verdi. 

Bu yazı ve konuşmalarda Steiner, mevcut eğitim 

sisteminin insandaki “akıl-beden-ruh” üçlüsünü 

doyuramadığını, sorunların çözümü için bu üçlüyü 

doyurabilecek bir eğitim sistemi kurmak gerektiğini 

vurguluyordu (İmamoğlu, 2002). Waldorf eğitimindeki 

merkezî görüş, öğrencilerin kendi görgüleri ve dünyadaki 

yerleri için anlayışlarını geliştirmek ve her insanın dış 

görünüşünün bağımsız olduğu fikrinin oluşturulmasıdır. 

İnsanlar öncelikle belirli bir milletin üyesi değil, dünya 

vatandaşları ve insanlığın üyesidirler. Waldorf 

eğitiminde, çocuğun tüm yönleriyle eğitilmesi 

amaçlanmıştır. Bunlar; akıl, kalp ve yetenek olarak 

tamamlanır. Bu şekilde sağlıklı, duygusal bir gelişim 

hedeflenir. Eller, hem ilk akademik konularda hem de 

daha sonraki sanatsal el işi ve el sanatı çalışmalarında 
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kullanılır. Waldorf eğitimi, entelektüel bir içeriği çocuğa 

zorla öğretmektense, uyandırılmış ve geliştirilmiş 

yeteneklere ulaşmayı çabalar. Böylece elde edilen bilgi 

miktarına oranla daha fazla öğrenme olur. Öğrenme, 

kendini ve dünyayı keşfetmenin yolculuğu hâline gelir. 

(...) 

Waldorf eğitiminin bazı ayırt edici niteliklerini 

şöyle belirtebiliriz: 

- Eğitimin ilk yıllarında akademik bilgilerin 

önemi azdır. Waldorf anasınıfları deneyiminde, akademik 

içerik yoktur. Birinci sınıf için ise akademik bilgi 

minimum düzeydedir. Birinci ve ikinci sınıfta harfler 

dikkatlice tanıtılsa da ikinci ve üçüncü sınıfa kadar 

okuma öğretilmez. 

- Temel okul yıllarında (sınıf 1-8) öğrenciler, 

ilköğretim okulunun bütün sekiz yılı için öğretmenin aynı 

sınıfta kaldığı bir sınıfa (veya bir ana derse) sahiptirler. 

- Çocuklar sanat, müzik, bahçecilik ve yabancı 

diller gibi konularda da eğitim görürler. Daha küçük 

sınıflarda tüm konular sanatsal ortamlar içerisinde 

tanıtılır. Bütün çocuklar flüt çalmayı, örgü örmeyi, vb. 

öğrenirler. 
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- Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar herhangi bir 

test kitabı yoktur. Tüm çocuklar ders yılı boyunca 

içindeki ödevleri doldurabilecekleri kendi çalışma 

kitaplarına, yani temel ders kitaplarına sahiptirler. 

Öğrenciler aslında kendi deneyimlerini ve öğrendiklerini 

kaydettikleri test kitaplarını üretirler. Daha büyük 

sınıflar, temel derslerindeki eksiklikleri gidermek için 

test kitabı kullanırlar. 

- Waldorf Okullarında öğrenme rekabete 

dayanmayan bir aktivitedir. Başlangıç seviyesinde not 

verme yoktur. Her okul yılı sonunda öğretmen, 

öğrencinin detaylı bir değerlendirmesini yazar. 

- Waldorf Okullarında çocukların elektronik 

araçlar kullanmaları istenmemektedir (Aktan, 2004). 

Waldorf Okulları bir ruh eğitimine, etik bir 

bilince yönelik atmosfer oluşturmaya çalışan okullar 

olarak duygusal gelişimi öne çıkarıyor. Tinsellik ve 

bedenin bir sanatsal doğallık içinde birlikte gelişebilecek 

bir yapı olarak ele alındığı Waldorf Okullarında ekolojik 

yaşam da oldukça önemsenmektedir. Oyun ve öğretim 

materyalleri olarak ahşap oyuncakların-araç ve gereçlerin 

tercih edildiğini de belirtmek gerekir. Bu okulların diğer 

bir karakteri ise özgür iradeyi geliştirmeye yönelik 

uygulamaları içeriyor olmasıdır. (...) 
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“Ülkemiz eğitim hukuku ve mevzuatı alternatif 

eğitim modellerinden herhangi birini uygulamaya olanak 

veren bir esneklikte değildir. Yalnızca Montessori 

yönteminin, okul öncesi eğitimde uygulama fırsatı 

bulabildiğini söyleyebiliriz. 

Sonuç olarak tüm dünyada genel ana akım eğitim 

dışına çıkabilmiş alternatif eğitim girişimleri ve 

modellerinin sınırlı da olsa uygulama şansı bulduğu, bir 

eğitim gerçeğidir. Özellikle, devletlerin eğitim 

politikalarına ve ‘insan’ algılarına ters düşmeyecek 

modellerin, pek çok ülkede yayılma fırsatı yakaladığını 

söyleyebiliriz.” (Dr. Bülent Akdağ) 

(http://www.alternatifegitimdernegi.org.tr/content/view/126/103/) 
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****** 

Cherokee kabilesinin yaşlılarından biri, torunlarına 

eğitim veriyordu. Onlara dedi ki: 

"İçimde bir savaş var. Korkunç bir savaş. İki kurt 

arasında… Bu kurtlardan birisi; korkuyu, öfkeyi, 

kıskançlığı, üzüntüyü, pişmanlığı, açgözlülüğü, kibri, 

kendine acımayı, suçluluğu, küskünlüğü, aşağılık 

duygusunu, yalanları, yapmacık gururu, üstünlük 

taslamayı ve egoyu temsil ediyor. Diğeri ise; zevki, 

huzuru, sevgiyi, umudu paylaşmayı, cömertliği, 

dinginliği, alçakgönüllülüğü, nezaketi, yardımseverliği, 

dostluğu, anlayışı, merhameti ve inancı temsil ediyor. 

Aynı savaş sizin içinizde de sürüyor ve diğer tüm 

insanların içinde de." 

Çocuklar, anlatılanları anlamak için bir dakika 

düşündüler ve içlerinden biri, büyükbabasına, "Hangi 

kurt kazanacak?" diye sordu. 

Yaşlı Cherokee kısaca cevapladı: 

"Beslediğiniz…" 
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***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

Bir odada dört mum sessizce yanıyormuş. O denli derin 

bir sessizlik hüküm sürüyormuş ki odada, dört mumun 
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birbirleriyle fısıltı hâlinde yapmış oldukları konuşmalar, 

rahatlıkla duyulabiliyormuş. 

1. mum, “Ben Barış’ım.” demiş, “Ancak kimse benim 

sürekli yanık kalmama ve çevreme ışık saçmama izin 

vermiyor ve yardımcı olmuyor. Artık sönmek üzereyim.” 

diyerek, sessizce karanlığa gömülmüş. 

2. mum, “Ben, İnanç’ım. Ama artık benim gerekli 

olduğuma da inanılmıyor. Yanık kalmamın hiç anlamı 

kalmadı artık.” demiş ve hafif bir esinti onu da 

söndürüvermiş. 

3. mum, “Ben Sevgi’yim. Ama benim de çevreme ışık 

verecek gücüm kalmadı. İnsanlar beni hep bir tarafa 

itiyorlar, ya beni yok sayıyorlar ya da umursamıyorlar. 

İnsanlar en yakınlarına bile artık sevgi duymamaya 

başladı.” deyip, üzgün bir ses tonuyla, kasvetli karanlığa 

ve sessizliğe gömülmüş. 

O sırada aniden odaya bir çocuk girmiş. Üç mumun da 

söndüğünü görünce, korku ile üzülerek ağlamaya 

başlamış. 

4. mum, yumuşak ve yatıştırıcı bir ses tonuyla çocuğa 

ağlamamasını öğütlemiş: “Korkma.” demiş, “Ben 

çevreme ışık saçtığım sürece ötekiler de yanarlar ve 
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böylece yine çevreyi aydınlatmaya devam ederler. Çünkü 

ben UMUT’um. 

Gözleri parıldayan çocuk, umut mumunu almış ve öteki 

mumları tekrar teker teker yakmış. 

****** 

 

 

 

 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EĞİTİMİN AMACI VE 

ÖNEMİ 

"Beş yaşındaki bir çocukla benim aramdaki uzaklık bir 

adımdır, fakat yeni doğmuş bebekle beş yaşındaki çocuk 

arasındaki uzaklık korkunçtur." (Tolstoy) 

 

Hemen her toplumda anne baba ve eğitimcilerin, 

çocukları için istedikleri, onun bedensel, duygusal ve 

zihinsel yönden sağlıklı bir biçimde büyümesi, topluma 
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yararlı, bağımsız bir yetişkin olması ve potansiyelini en 

üst sınırlara kadar geliştirebilmesidir. Bunlar, çocuklara 

çok erken yaştan itibaren sağlanacak imkânlarla mümkün 

olabilir. Bu nedenle yaşamın ilk yıllarında, yani okul 

öncesi dönemde verilen eğitim önemlidir. 

Yaşamın ilk yıllarında çocuklara toplumsal ve 

ahlaki değerler aktarılmaya başlanır ve çocukların sahip 

olması gereken temel bilgi ve beceriler bu dönemde 

kazandırılır. Bu nedenle okul öncesi eğitimin önemi 

büyüktür. 3-6 yaş çocuklarının eğitimini gerçekleştiren 

okul öncesi eğitim kurumunu, anne-babanın yokluğunu 

giderecek bir kurum olarak değil, anne-babanın ilk 

yıllardaki rolüne katkıda bulunan ve bu rolü 

yaygınlaştıran bir kurum olarak değerlendirmek gerekir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının en önemli amacı, 

çocuklara temel yaşam becerilerini kazandırmaktır. Bu 

yüzden zengin eğitim programı ile çocukların; sosyal, 

duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimine destek olmak 

hedeflenir. 

Sosyal gelişim ve dil gelişim açısından 

düşünüldüğünde okul öncesi eğitim kurumları, çocuklar 

için, ailenin dışına atılan ilk adım olarak düşünülmelidir. 

İlk üç yıl içinde çocuk, model olarak gördüğü anne ve 

babasından gerekli olan temel bilgi ve becerileri 
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öğrendikten sonra, kendisine tanınan fırsatlar ölçüsünde 

belirli bir psiko-sosyal olgunluğa varır. Ancak, 

çocukların ailelerinden öğrenebilecekleri sınırlıdır. 

Çocukların bu dönemde sosyal gelişimleri açısından, aile 

dışındaki yetişkinlerle ve kendi yaşıtlarıyla bir arada 

olmaları ve iletişim becerilerini geliştirmeleri 

gerekmektedir. Çocuklar anaokulunda yaşıtlarıyla 

ilişkiye girerek birlikte yaşamayı, yemek yemeyi, 

uyumayı ve oynamayı öğrenir. Böylece “ben” ve 

“başkası” kavramlarının farkına vararak yardımlaşma ve 

iş birliği duygusu geliştirir. Ayrıca kendi hakkını 

korumak, paylaşmak ve başkalarının özgürlüğüne saygı 

göstermek de yine anaokulunda öğrenilir. Bütün bunları 

yapması için de çocukların kendini ifade edebilmesi ve 

problem çözme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır. 

Okul öncesi eğitim programında çocuklar için 

belirlenen hedeflerden biri, onların bedensel gelişimlerini 

desteklemektir. Çocukların yaptıkları kesme, boyama, 

yapıştırma vb. içeren faaliyetler el kaslarını geliştirirken, 

açık ya da kapalı ortamlarda oynadıkları oyunlar, büyük 

kaslarını geliştirir. Ayrıca çeşitli anaokullarında verilen 

beden eğitimi, halk oyunları, bale vb. gibi branş 

dersleriyle yine büyük kasların geliştirilmesi ve vücut 

koordinasyonunu artırılması sağlanmaktadır. 
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Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar, 

zihinsel gelişim açısından da desteklenirler. Renk, sayı ve 

kavramlar, çocukların anlayacağı somut bir şekilde 

öğretilir. Fakat burada göz ardı edilmemesi gereken konu 

okul öncesi eğitim kurumlarındaki anasınıflarının temel 

hedefinin, çocukları ilköğretime hazır hâle getirmek 

olmasıdır. 

Günümüzde özel eğitim kurumları arasında 

rekabetin çok artmasıyla, bazı okul öncesi eğitim 

kurumları çocuklara okuma-yazma öğretmektedir. 

Hâlbuki okul öncesi eğitim kurumlarının amacı, 

çocuklara okul olgunluğunu kazandırmak olmalıdır. 

Ayrıca bu yaklaşım, Millî Eğitim’in Okul Öncesi Eğitim 

Programı müfredatına da uygun değildir. Çocuklarını bir 

okul öncesi eğitim kurumuna gönderecek velilerin, 

özellikle bu tür eğitim veren okullara çocuklarını 

göndermemesi, çocuklarının gelişimi açısından oldukça 

önemlidir. Unutulmamalıdır ki okul öncesi dönemdeki 

çocukların oyun oynamaya ihtiyacı vardır. Oyun 

oynamak onların hem gelişimlerini destekler (örneğin; 

bedensel gelişim, dil gelişim vb. gibi) hem de enerjilerini 

atarak rahatlamalarını sağlar. İlköğretime başladıklarında 

okuma yazmayı nasıl olsa öğreneceklerdir; ama bu 

dönemde ihtiyaç duydukları kadar oyun oynayamazlarsa 

ileride bu durumun telafisi mümkün olmayabilir. 

(Psikolog Elçin Eğercioğlu) 
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http://www.bebekhastanesi.com/makale_detay.asp?MakaleID=624 

 

Eğitimin hedefi; etkin birey, etkin vatandaş 

yetiştirmektir. Eğitim sürecinde çocuğun, kendi 

bireyselliği korunurken toplumla bir bütün hâlinde ve 

toplumun gelişmesine faydalı sorumlu vatandaş olması 

da gerçekleştirilmelidir. Bu ise ancak temel bilgi, beceri, 

alışkanlıkların kazanıldığı okul öncesi yıllarından 

başlayarak çocukların öğrenme yaşantılarının kalitelerini 

artırma yönünde gösterilecek dikkatli çabalarla mümkün 

olabilir. Bu nedenle okul öncesi yaşlarından itibaren 

çocukların büyüme, gelişme ve öğrenme ortamlarını 

nitelikli hâle getirmek gerekmektedir. 

İnsandaki potansiyelin en üst sınırına kadar 

geliştirilebilmesi, ancak ona çok erken dönemlerde 

sağlanacak imkânlarla mümkün olabilir. Bu dönemle 

yaşamın ilk yıllarındaki eğitimin, çocuğun içinde 

bulunduğu fiziksel ve sosyal çevrenin, onun gelişmesinde 

çok önemli rolü vardır. Okul öncesi yıllar ve ilköğretim 

çağı, bu bakımdan hayati bir öneme sahiptir. Bu yıllarda 

çocuğa “verilenler veya verilemeyenler” onun geleceğini 

belirler. Kısacası bu dönem, insan yaşamının temelini 

oluşturur. 

Her çocuğun şahsiyeti 6-7 yaşına kadar oluşur. Bu 

yaş her şeyin başlangıcı değil, yaklaşık olarak kişilik 

http://www.bebekhastanesi.com/makale_detay.asp?MakaleID=624
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oluşumunun tamamlandığı yaştır. Yedi yaşından sonra 

yapılacak çok şey olsa da çocuğun şahsiyet iskeleti ilk 

yedi yıl içerisinde kurulur. Daha sonra yapılanlar, bu 

iskeletin ete büründürülmesi ve süslenmesidir. Bu 

nedenle sağlıklı, mutlu, yaratıcı insanlar yetiştirebilmek 

için bu dönemi tanımak, her anne babanın görevidir. 

Yirminci yüzyılın ilk yarısında sanayi ve teknoloji 

alanındaki gelişmeler, hızlı nüfus artışı ve kentleşme, 

artan hayat pahalılığı ve gelir düzeyini yükseltme 

zorunluluğu gibi etkenler, toplumun yapısında birtakım 

sosyal değişmelere ve ekonomik gelişmelere yol açmıştır. 

Bu değişmelerden en fazla etkilenen sosyal 

kurumların başında aile müessesesi gelmektedir. Aile 

kadroları, gelişmelere paralel olarak daralıp küçülmeye 

başlamıştır. Böylece zaman içinde büyükanne-

büyükbaba, kadronun dışında kalmışlar. Böylelikle geniş 

aile tipi yerine ana-baba ve çocuklardan oluşan modern 

aile dediğimiz çekirdek aile tipleri doğmuştur. Her bir 

çocuk, kişiliğinin özgürce gelişimi için okul öncesi 

eğitim sürecinden mutlaka istifade ettirilmelidir. 

Çocuğun kişiliğinin belli kalıplara döküldüğü, duygu 

tohumlarının ekildiği bu devrede çocuk ne tamamen 

ailede kalmalı ne de tamamen okul öncesi eğitim 

kurumuna bırakılıp anneden ayrı bırakılmalıdır. Bu 

dönemde aile ile kurumlar arasında sıkı bir iş birliği 

sağlanması daha yerinde olacaktır. 
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Aile çevresindeki koşulları ne denli iyi ve elverişli 

olursa olsun, çocuğu yaşıtlarıyla birlikte uygun bir 

ortamda ve uzman eğitimcilerin gözetiminde, temel 

öğrenim olan ilkokula hazırlamak, daha olumlu sonuçlar 

vermektedir. Ancak, yaşam koşulları sebebiyle, annenin 

aileye ekonomik katkıda bulunmak üzere çalıştığı 

durumlarda, “bakıcı”dan yararlanma seçeneği birçok 

eğitimsel yanlışı da beraberinde getirmektedir. Çocuk, 

model olarak kendisine bakan bu kimseyi aldığından, 

onun konuşmasındaki dil bilgisi hatalarını, örf ve âdetini 

taklit yoluyla kolayca öğrenebilecektir. Daha da 

önemlisi, anneye en çok gereksinim duyduğu bu 

dönemde anneyle fizik temastan ve duygusal 

etkileşimden uzak büyüyecek, bu da çocuğun kişiliğini 

ve duygusal gelişimini önemli bir biçimde etkileyecektir. 

Büyükanne yanında bakım, aşırı hoşgörü ve şımartma 

sebebiyle, eğitimsel açıdan tehlikelidir. 

Çocuğun oyun gereksinimini en iyi karşılayan 

toplumsal kurum, “anaokulları”dır. 0-6 yaş çocuklarının 

eğitimini gerçekleştiren anaokulunu, annenin yokluğunu 

giderecek bir kurum olarak değil de annenin tek başına 

çocuğun üzerindeki rolüne katkıda bulunan ve bu rolü 

yaygınlaştıran bir kurum olarak değerlendirmek gerekir. 

Çocuklar, bir fikir, bir davranış, bir ürün ortaya 

çıkardıklarında kendilerini önemli hissederler. 

Çocukların bir işe yaradıklarını görmeye gereksinimleri 

vardır. Onlara sorumluluklar vererek yeterliliklerini 
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görmelerine böylece kendilerine güven duymalarına 

olanak verilmelidir. Froebel’in deyişiyle: “Anaokulunun 

amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır.” 

Anaokulu, çocuğa bilgi aktarmaktan çok, çocuğun 

içinde var olan yeteneklerin serpilip gelişmesine 

yardımcı olur. Çocuk, anaokulunda en iyi oyun ortamını 

bulur, iş birliğini geliştirir, yaşıtlarıyla ilişkiye girer. 

Anaokulu çocuğa, kendi hakkını korurken, paylaşmayı ve 

başkalarının özgürlüğünü zedelememeyi öğrenir. 

Parmak boya ve resim faaliyeti, su oyunu, kum 

oyunu, ritmik jimnastik, bloklarla oynama, önde gelen 

oyun dizileri arasında sayılabilir. Çocukların en 

hoşlandıkları dramatik oyun köşeleri, doktorculuk, 

bebekçilik, bakkalcılık köşeleridir. Çocuk, en iyi ve 

örgütlü oyun ortamını anaokulunda bulur. Anaokulunun 

temel öğretim programı içinde insan ve hayvanları 

tanıtma, ülkemize ve dünya ülkelerini tanıma, önemli 

olay ve günlerle, trafik, görgü gibi çeşitli kuralları 

öğrenme sayılabilir. Anaokulu aynı zamanda kuralları en 

etkili bir biçimde öğretebilen bir kurumdur. Çocuk 

yaşıtlarıyla ilişkiye girerek birlikte yaşamayı, yemek 

yemeyi, uyumayı ve oynamayı öğrenir. Böylece 

başkalarının özgürlüğünden haberdar olur.  

Okul öncesi eğitiminin amaçlarından biri de 

çocuğun anaokulunda kendi kişiliğine karşı olumlu bir 

tutum geliştirmesidir. Çocuğu okul öncesi eğitimi 

sırasında yaşantıları mutlu ve anlamlı olursa, ilkokula 
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kendine yönelik olumlu duygularla başlaması ve başarı 

olasılığı artacaktır. Bedensel, sosyal, zihinsel, duygusal 

gelişimlerini sağlamada okul öncesi eğitim kurumlarının 

önemli katkısı, özellikle çocuk, ilköğretime başladığında 

kendisini göstermektedir. Araştırmalar, okul öncesi 

eğitim kurumlarında eğitim gören çocukların bu eğitimi 

görmeyenlere kıyasla ilkokulda daha uyumlu ve girişken, 

sosyal etkinliklerde daha başarılı olduklarını ortaya 

koymaktadır. 

Çocuk, kendisine sunulan onlarca olanak 

içerisinden kendisine uygun olanı seçer. 

Böylelikle çocuk; 

• Kendi zaman ve enerjisini gerektiği gibi 

kullanarak, neyi nasıl yapacağına ilişkin tercihler yapma 

ve karar alma fırsatı bulur. 

• Kendi seçtikleri amaçları ve görevleri özgür bir 

biçimde ve sorumlulukla tanımlama ve yeteneklerini 

geliştirme fırsatı bulur. 

• Arkadaş ve yetişkinlerle grup planlaması 

yapmak ve ortak çaba gösterme konusunda fırsat bulur. 

• Düşüncelerini dile getirebilme ve başkalarına 

iletebilme şansını elde eder. 

 

Bu nedenlerden dolayı, okul öncesi dönemi 

çocuğu, annenin çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın 

anaokuluna gitmelidir. 
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Anaokulunda çocuk, temelleri daha doğumdan 

itibaren evde atılmaya başlanan, ancak çok kere kararlı 

bir tutum bulunmadığı için, istenilen düzeye ulaşamayan 

temel alışkanlıkları (yemek, uyku, tuvalet, temizlik) 

kazanma yolunda olumlu adımlar atabilir. 

Burada değişik yetişkinlerle karşılaşan çocuk, 

ayrıca yaşıtları ve kendisinden daha büyük ve daha küçük 

çocuklarla bir arada oynamayı, onların istekleri ile kendi 

istekleri çatıştığında kimseye zarar vermeden bunun 

üstesinden gelebilmeyi de öğrenebilir. 

Bir okul öncesi kurumda belirli bir zaman dilimi içinde 

bir sıra düzen izleyen faaliyetler, çocuğun zaman 

kavramını ve bunun insan yaşamındaki yerini ve önemini 

öğrenmesine yardımcı olur. 

Okul öncesi kurum, öğretmenin denetim ve 

uyarıları ile çocuklara okuldaki eşyaları ve oyuncakları 

ortaklaşa kullanmayı birbirlerinin sırasını ve hakkını 

gözetmeyi ve birbirleri için bir şeyler yapabilmeyi 

öğretebilecek en iyi ortamlardan birisidir. 

(http://www.pdrkariyer.com/aileyemektuplar/mek2.html) 
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****** 

Yaşamın bilgeliği bu ya; bir gün, bir kozada küçük bir 

delik açıldı ve bu olayı gözlemleyen bir adam, bedenini 

bu küçücük delikten çıkarmaya çalışan bir kelebeği 

saatlerce seyretti. Bir zaman sonra, kozadan çıkmaya 

çalışan kelebek, âdeta daha fazla ilerlemek istemiyormuş 

gibi aniden duruverdi. Sanki ilerleyebileceği kadar 

ilerlemişti ve artık daha fazla ilerleyemiyordu. 
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Bunun üzerine adam, sonunda kelebeğe yardım etmeye 

karar verdi. Eline bir makas aldı ve kozayı keserek deliği 

biraz daha açıp büyüttü. Böylece kelebek kolayca dışarı 

çıktı. Fakat dışarı çıkan kelebeğin bedeni kocaman ve 

kanatları ise kuru ve buruşuktu. Adam, yeniden kelebeği 

izlemeye devam etti: Çünkü zamanla kanatlarının 

büyüyüp, bedenini taşıyabilecek kadar 

genişleyebileceğini umut ediyordu... 

Fakat beklediği gibi olmadı! Gerçekte kelebek, ömrünün 

geri kalanını, kocaman bedeniyle birlikte küçücük, kuru 

ve buruşuk kanatlarıyla etrafta sürünerek geçirdi. Asla 

uçmayı başaramadı. 

Adamın, bu aceleci iyiliği içinde anlayamadığı nokta, bu 

kısıtlayıcı dar kozanın ve kelebeğin o küçücük delikten 

dışarı çıkmak için verdiği mücadelenin, kelebek için ne 

kadar da gerekli ve hayati olduğuydu! 

Çünkü Yüce Yaratıcı, koza içerisindeki yaşam sıvısının 

kelebeğin bedeninden kanatlarına doğru akmasını murat 

etmişti. Böylece kelebeğin büyük bedenindeki ve 

kozasındaki yaşam sıvısı, kelebeğin kanatlarına akacak; 

kanatlar bu zaman zarfında hem kurumaktan kurtulacak 

hem de beslenerek büyüyebilecekti. 
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Sonuç olarak kelebek, yerinde ve zamanında kozadan 

kurtulduğu anda uçmaya da hazır olabilecekti... 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

Bir gün, hayatındaki engelleri aşamamaktan yakınan bir 

adam, dostlarının da tavsiyesi üzerine, kulübesinde 
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yalnız başına yaşayan bir bilgenin yanına gelir ve 

“Efendim, ben, önüme çıkan engellerin hiçbirini 

aşamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?” diye sorar. Bunun 

üzerine bilge, adamı da yanına alarak pencerenin önüne 

kadar gelir. Camda kanatlarını açmış ve dışarı çıkmak 

için çırpınan bir kelebek vardır. Kelebek, yorulmaksızın 

dışarı çıkmaya çalışmakta ama devamlı olarak yine cama 

çarparak yere düşmektedir. Bilge yavaşça, kelebeğin 

çıkışını kolaylaştırmak için camı da açar. Ama bu da işe 

yaramaz. Kelebek çırpındıkça çırpınıyor ve her defasında 

cama çarpmaya devam ediyordur. 

 

Bunun üzerine bilge, yanındaki adama döner ve şunları 

söyler: “Kelebek, dışarı çıkması için gerekli olan tek 

yolun, şeffaf oldukları için dışarıyı gösteren ama 

gerçekte kapalı olan camlar olduğunu sanıyor. Oysa 

birazcık geri çekilip şöyle genel bir bakış açısıyla baksa, 

onun dışarı çıkması için kocaman bir açık pencerenin 

olduğunu görecektir. Ne var ki bütünü göremeyip sadece 

bir noktaya odaklandığı için ne yazık ki kendisini odanın 

içinde tutsak kalmaya mahkûm ediyor. İşte hayat da 

bazen aynı şekilde önümüze aşılmayacak engeller çıkarır 

ve yaşamı bize âdeta dar eder. Bu durumda yapılması 

gereken tek şey, bir iki adım geri çekilmek ve sakin bir 

kafa ile düşünerek, genel bir kavarama becerisi ve bakış 
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açısıyla yeniden hareket ederek çıkış yolunu tekrar 

aramak ve bulmaktır.” 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTESSORİ EĞİTİMİ VE MARİA 

MONTESSORİ 

 

Maria Montessori  
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“Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki eğitim, 

öğretmenin verdiği bir şey olmaktan çok, bireyin kendisi 

tarafından yürütülen doğal bir süreçtir ve dinleyerek 

değil, içinde bulunulan çevrede bireyin kendi yaşantıları 

sonucu elde ettiği deneyimler ile kazanılır. Eğitimci 

ancak bu muazzam doğal sürece yardımcı olabilir. Bu 

yardımı sayesinde, insan ruhunun özgürleşmesine 

tanıklık eder. Olayların ve olanların kurbanı olan bir 

nesil yerine, insanlığın geleceğine şekil verebilen hayat 

görüşüne sahip yeni bir neslin doğmasını sağlar.” 

Maria Montessori (Education For a New World) 

 

Montessori metodunun kurucusu olan Maria 

Montessori, 1870 yılında İtalya'nın Chiaravalle kentinde 

dünyaya gelmiştir. 1896 yılında İtalya’nın ilk kadın 

doktoru unvanını alarak tıp fakültesini tamamlamıştır. 

Montessori, bir bilim insanı olarak sahip olduğu 

özelliklerin dışında, bir kadın olarak da zamanının değer 

yargılarının ilerisinde yaşamış ve kadın hakları için 

mücadele etmiştir. İtalya’nın ilk kadın doktoru olarak, 

1896’da Berlin ve 1900’de Londra’da iki kadın 

konferansında İtalya’yı temsil etmek için seçilmiş ve bu 

konferanslarda kadınlara eşit ücret için çağrı yapmıştır. 
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Üniversiteden mezun olduktan sonra asistan 

doktor olarak atandığı Roma Psikiyatr Kliniği’nde zekâ 

özürlü çocuklarla çalışmıştır. 1899 yılında ise Roma’da 

zekâ geriliği olan tüm çocukların yollandığı yeni 

Orthophrenic Okulu’na yönetici olarak atanır. 1896-1907 

yılları arasında sağlık antropolojisi, felsefe, psikoloji ve 

eğitim çalışmalarını devam ettirir. 1907 yılında Roma’nın 

San Lorenzo bölgesinde, çalışan ailelerin çocuklarından 

oluşan 60 kişilik grupla çalışmak için üniversitedeki 

kürsüsünden ve tıbbi uygulamalarından vazgeçer.  

Burada ilk Casa dei Bambini’yi yani Çocuklar 

Evi’ni kurar. 1907 yılından itibaren dünyanın birçok 

ülkesinde Montessori metodu hakkında çalışmalar 

yürütmeye devam eder. 1922’de okul müfettişi olarak 

atanır. Fakat 1934 yılında Mussolini faşizmine 

muhalefetten dolayı İtalya’dan ayrılmaya zorlanır ve 

Barselona’ya gider. 1936’da İspanya Savaşı sırasında 

İngiliz gemisiyle kurtarılır. Aynı yıl evini Hollanda 

Laren’e taşır. 1940 yılında Hindistan II. Dünya Savaşı’na 

girdiğinde, o ve oğlu Mario, düşman yabancılar olarak 

gözaltına alınır. II. Dünya Savaşı boyunca 

Montessori’nin Hindistan’dan ayrılmasına izin verilmez 

ve bu zamanı bebekleri araştırmak ve gözlemlemekle 

geçirir. 1946 yılında Hindistan’dan Hollanda’ya döner. 

1947’de ise Londra’da Montessori Merkezi’ni kurar. 
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1950 yılında UNESCO konferansına katılır. 1940, 1950 

ve 1951’de Nobel ödüllerine aday gösterilir. 

1952’de Noordwijk Zee de Dutch sahilindeki bir 

köyde arkadaşlarının sahip olduğu bir evin bahçesinde 

otururken hayatını noktalar. Oğlu ve şef asistanı Mario 

ile Afrika’ya gidip gitmemeyi görüşüyorlardır. 80 

yaşında birisi olarak seyahat için oldukça güçsüz 

olduğunu, bir başkasının onun yerine gidebileceğini ve 

konferans verebileceğini söyler. Bir saat sonra beyin 

kanamasından ölür. Her zaman, öldüğü yere gömülmek 

istediği için Hollanda'da Noordwijk Katolik Mezarlığı’na 

gömülür. 

Bir eğitim emekçisi olarak, dünyanın birçok 

ülkesinde konferanslar, eğitimler vermiş, kitaplar yazmış, 

yeni okullar ve öğretmen eğitim merkezleri açmış, bir 

yandan da çocukları gözlemleyerek kendi eğitimine 

devam etmiştir. Bir dünya vatandaşı olarak yaşamıştır. 

Dünya genelindeki çabalarının ürünü olarak metodu, 

dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaktadır. 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori) 

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
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****** 

Eski Yunan’da Sokrates, bilgiyi saklaması nedeniyle 

büyük bir ün yapmıştı. Bir gün bu büyük filozof, bir 

tanıdığına rastladı ve adam ona, “Bir arkadaşınla ilgili 

ne duyduğumu biliyor musun?” dedi. “Bir dakika bekle” 

diyerek cevapladı Sokrates. “Bana bir şey söylemeden 

önce seni ufak bir testten geçirmek istiyorum. Buna ‘üçlü 

filtre testi’ deniyor.” Adam, şaşkın bir ses tonuyla, “Üçlü 

filtre mi?” diyerek karşılık verir. 

 

Sokrates, “Evet doğru, üçlü filtre testi! Bana 

söyleyeceklerini söylemeden önce onları bir filtreden 

geçirmek istiyorum. İşimiz bittiğinde, tam olarak ne 

olduğunu sen de anlayacaksın. Hadi başlıyoruz bakalım! 

Şimdi birinci filtre; gerçeklik filtresi: Bana birazdan 

söyleyeceğin şeylerin tam anlamıyla doğru olduğundan 

emin misin?” 

“Hayır.” dedi adam, “Aslında bunu yalnızca duydum.” 

diye de ekledi. “Tamam.” dedi Sokrates, “Öyleyse sen 

bunun doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Şimdi ikinci 

filtreyi deneyelim. İyilik filtresi: Bana söyleyeceğin şey, 

iyi bir şey mi?” 
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Adam “Hayır, tam tersi.” dedi. Bunu duyan Sokrates, 

“Öyleyse bana söyleyecek olduğun şeyin gerçek olup 

olmadığını bilmiyorsun, ayrıca iyi bir şey olmadığını da 

söylüyorsun. Ama hâlâ bir şansın var. Testi belki 

geçebilirsin. Şimdi de üçüncü filtreyi kullanabiliriz. 

Yararlılık filtresi: Bana söyleyecek olduğunu şey, benim 

işime yarar mı?” 

 

Adam bu soruya da “Hayır, pek değil.” diyerek cevap 

verdi. “İyi.” dedi Sokrates ve sözlerini şöyle noktaladı: 

“Eğer bana söyleyeceğin şey doğru değilse, iyi değilse ve 

yararlı değilse, bana niye söyleyesin ki?” 

****** 
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****** 

Kapı komşum David’in beş ve yedi yaşında iki çocuğu 

var. Bir gün yedi yaşındaki oğlu Kelly’e, benzinle çalışan 

çim biçme makinesiyle nasıl çim biçildiğini öğretiyordu. 

Makineyi çim üzerinde nasıl döndüreceğini öğretirken eşi 

Jane, David’e bir soru sormak için içeri çağırdı. David 

içeri girince Kelly makineyi çalıştırdı ve çimlerin 

ortasındaki çiçek tarhına daldı. Çiçek tarhı bir anda 

mahvolmuştu. 

 

David döndüğünde, gördüğü manzara karşısında çılgına 

döndü. Bütün komşuların çok beğendiği, emekle, kendi 

elleriyle yaptığı çiçek tarhı yoktu artık. David tam sesini 

yükseltmeye başlamıştı ki Jane dışarıya çıktı ve David’e 

“David, çiçek değil, çocuk yetiştirdiğini unutma!” dedi. 

 

Jane bu sözleriyle bana, ana-baba olarak 

önceliklerimizin ne olduğunu çok güzel anımsattı. 

Çocukların kendileri ve benlik saygıları, kırabilecekleri 
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ya da hasar verebilecekleri herhangi bir fiziksel 

nesneden çok daha önemlidir. Bir futbol topunun kırdığı 

bir cam, dikkat edilmediği için kırılan bir lamba ya da 

mutfakta elden kayıp kırılan bir tabak, zaten kırılmıştır. 

Çiçekler zaten ölmüştür. Verilen bu zararı, bir de ben 

çocuğumu inciterek, yaşam sevincini öldürerek iki katına 

çıkartmamalıyım. 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montessori Yöntemi 

 

“Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne 

alınmalıdır.” 

Maria Montessori 
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Çocuk özeldir, tektir, kendine has bir varlıktır. 

 

Etrafındaki maddesel dünyayı absorbe eder, gelecekte 

yetiştireceği kişi modelini biçimlendirir. 

 

Çocuk, insanların mimarıdır. Bu mimarlar, farkında 

olmadan içlerindeki inşa planına uyarak kendi ritimleri 

doğrultusunda kendilerini geliştirmeye çalışır. 

 

Bu gelişime yetişkinler etki edemez, çünkü onlar inşa 

planını bilmez. Bir yetişkinin zamansız müdahalesi ya bu 

inşa planını tahrip eder ya da yanlış bir yöne 

yönlendirebilir. 

 

Montessori eğitiminin temel taşlarından biri; hazırlanmış 

çevredir. Çocuklar, hazırlanmış çevredeki Montessori 

materyallerinden, bireysel ilgi ve eğilimlerine göre 

bağımsız olarak seçim yaparlar. 

 

Çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman, 

istedikleri yerde çalışır. 

 

İstedikleri kadar tekrar etme imkânı sunulur. Erken 

öğrenen, yeni bir çalışmaya geçebilecektir, çünkü 

herkesin farklı bir ritmi vardır. 
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Çocuğun güçlü bir karakterde yetişmesini sağlamak için, 

bir bakıma fiziksel ve ruhsal hijyene ihtiyaç vardır. Bu 

durumda yetişkinlerin görevi, çocuğun içindeki yeteneği 

ve gizil gücü uyandırmak ve gelişim sürecinde 

desteklemektir. 

 

 

 

Yukarıda okuduğunuz temel ilkelere sahip olan 

Montessori eğitimi, çocuk merkezli olması, kullanılan 

materyallerinin özellikleri ve eğitim anlayışı ile çocuğun 

gelişimini desteklemektedir. Maria Montessori tarafından 

geliştirilen bu eğitim yaklaşımında çocuklar gerçek 

materyallerle birebir çalışmakta ve bu materyaller, 

çocukların gelişim alanlarını desteklemektedir. 

Montessori eğitimi, İtalyan bir doktor ve eğitimci 

olan Maria Montessori tarafından geliştirilen ve 

serbestlik, sınırlar içinde özgürlük ile bir çocuğun doğal 

psikolojik, fiziksel ve sosyal gelişimine verdiği önem ile 

tanımlanan bir eğitim yaklaşımıdır. “Montessori” adı 

altında bir dizi uygulama bulunsa bile, Association 

Montessori Internationale (AMI) ve Amerikan 

Montessori Cemiyeti (AMS), aşağıdaki unsurları esas 

olarak belirlemiş bulunmaktadır: 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
http://tr.wikipedia.org/wiki/Psikoloji
http://tr.wikipedia.org/wiki/E%C4%9Fitim
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- Büyük çoğunlukla 2,5 ya da 3 yaşından 6 yaşına 

kadar çocuklar için oluşturulmuş karma yaş sınıfları, 

- Belirlenmiş seçenekler içerisinden, öğrencinin 

kendi seçeceği faaliyetler, 

- Bölünmeyen çalışma zamanı blokları, ideal 

olarak üçer saat, 

- Öğrencilerin doğrudan eğitim (yönergeler) 

yerine malzemelerle çalışarak kavramları öğrenmelerine 

dayalı “yapılandırmacı” ya da bir “keşif” modeli, 

- Montessori ya da arkadaşları tarafından 

geliştirilmiş olan özelleştirilmiş eğitim malzemeleri, 

- Sınıf içerisinde hareket özgürlüğü, 

- Montessori metodu için eğitilmiş bir öğretmen. 

Bunlara ilave olarak, birçok Montessori okulu, 

onun yayımlanmış eserlerinde yer alan Montessori'nin 

insan gelişimi modelini referans alarak programlarını 

tasarlamakta ve Montessori'nin hayatı boyunca verdiği 

eğitici eğitimi, derslerinde tanıtılan pedagoji, ders ve 

malzemeleri kullanmaktadır.  

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Montessori_eğitimi) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Pedagoji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Montessori_eğitimi
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****** 

Yıllar önce Mrs. Thompson adında bir ilkokul öğretmeni 

vardı. Okulların açıldığı gün, beşinci sınıf talebelerinin 

önünde, onlara gerçek olmayan bir şey söyledi. Pek çok 

öğretmenin yaptığı gibi, öğrencilerine baktı ve onların 

hepsini, birbirinden ayırmaksızın çok sevdiğini söyledi. 

Fakat tabii bu pek mümkün değildi, çünkü ön sırada 

büzülmüş oturan Teddy Stoddard adında çelimsiz bir 

öğrencisi vardı. Mrs. Thompson, onu geçen yıl görmüş, 

arkadaşlarıyla iyi geçinmediğini, üstünün başının 

darmadağınık ve pis olduğunu fark etmişti. Teddy'nin 

rahatsız edici olduğunu düşünüyordu. Öyle ki onun sınav 

kâğıdına kalın bir kalemle kocaman çarpılar koyup 

üstüne de en düşük notu yazmak, onun için zevk olmaya 

başlamıştı. 
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Mrs. Thompson'un öğretmenlik yaptığı okulda, 

öğrencilerin geçmişindeki başarı kayıtlarını incelemek 

zorunluydu ancak o, Teddy'nin kayıtlarını incelemeyi en 

sona bırakmıştı. Sıra nihayet Teddy'nin kayıtlarını 

incelemeye geldiğinde ise büyük bir şaşkınlık geçirdi. 

Teddy'nin birinci sınıftaki öğretmeni onun için, "Teddy 

çok parlak ve güler yüzlü bir çocuktur. Ödevlerini büyük 

bir titizlikle yapar ve davranışları çok olumludur. Sınıfta 

olması büyük mutluluk." diye yazmıştı. 

İkinci sınıf öğretmeni, "Teddy, sınıf arkadaşları 

tarafından çok sevilen mükemmel bir öğrencidir. Ancak 

annesi ölümcül bir hastalığın pençesinde olduğu için 

sorunlar yaşıyor ve evdeki yaşamı mücadeleyle geçiyor 

olmalı." diyordu. 

Üçüncü sınıf öğretmeni ise, "Annesinin ölümü onu çok 

etkiledi. Elinden geleni yapmaya çalışıyor ancak babası 

oldukça ilgisiz, gereken yapılmazsa ev yaşamı, yakında 

derslerini etkileyebilir." yazıyordu. 

Dördüncü sınıf öğretmeninin yazdıkları, "Teddy içine 

kapandı ve okula karşı oldukça ilgisiz. Fazla arkadaşı 

yok, bazen sınıfta uyukluyor." şeklindeydi. 

Mrs. Thompson, artık durumu anlamış ve çocuğa karşı 

davranışlarından ötürü utanç duymaya başlamıştı. Noel 
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geldiğinde, sınıftaki diğer çocuklar, ona çok güzel 

kurdeleler ve parlak kâğıtlarla paket edilmiş hediyeler 

getirdiğinde bu utancı daha da artmıştı. Teddy'nin elinde, 

kese kâğıdına gelişigüzel sarılmış bir hediye paketi vardı. 

Diğer hediyelerin yanında Teddy'nin paketini açmak, 

Mrs. Thompson için çok zor oldu. Paketten, taklit elmas 

taşlarının bir kısmı dökülmüş olan eski bir bilezikle 

neredeyse dibine inmiş bir parfüm şişesi çıkınca, 

öğrencilerin bazıları gülmeye başladılar. Fakat o, 

çocukları hemen susturduktan sonra bileziği, ne kadar 

güzel olduğunu söyleyerek koluna taktı ve bileğine birkaç 

damla parfüm damlattı. 

Teddy Stoddard o gün dersler bittikten sonra yanına 

gelerek, "Mrs. Thompson, bugün aynen annem gibi 

kokuyordunuz." dedi. Çocuğun bu sözlerinden çok 

etkilenen Mrs. Thompson, bütün çocuklar evlerine 

gittikten sonra, oturduğu yerde yarım saat kadar ağladı. 

Bundan sonra çocuklara okumayı, yazmayı ve 

matematiği öğreten biri olmak yerine, gerçek bir 

öğretmen olmaya karar verdi. 

O günden sonra Teddy'ye özel ilgi göstermeye başladı. 

Onunla meşgul oldukça Teddy'nin zihnine bir canlılık 

gelmeye başladı. Onu yüreklendirdikçe, ondan daha 

olumlu tepkiler alıyordu. Sene sonunda Teddy, sınıftaki 

en parlak birkaç öğrenciden biri olmuştu ve bırakın onu 
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diğerlerinden az sevmeyi, en gözde talebeleri arasına 

girmişti. 

Bir yıl sonra kapısının altında, Teddy'den gelen ve 

kendisinin hâlâ onun hayatındaki en iyi öğretmeni 

olduğunu belirten bir not buldu. Teddy'den ikinci mesajı 

alması altı yıl sonraydı. Ortaöğrenimini üçüncülükle 

bitirdiğini, onun hâlâ hayatında sahip olduğu en iyi 

öğretmeni olduğunu bildiriyordu. 

Dört yıl sonra ondan bir mektup daha aldı. Bu mektupta, 

zaman zaman güçlüklerle karşılaştıysa da bunlarla başa 

çıkabildiğini, üniversiteden yüksek iftiharla mezun 

olduğunu ve onun hâlâ, hayatta sahip olduğu en iyi ve en 

çok sevdiği öğretmeni olduğunu vurguluyordu. 

Aradan dört yıl daha geçti, bir mektup daha geldi 

Teddy'den. Eğitiminde yeni bir aşama daha kaydetmişti. 

Onun hâlâ en sevdiği ve en iyi öğretmeni olduğunu 

yineliyordu ama bu kez adı biraz uzamıştı, mektup Dr. 

Theodore F. Stoddard olarak imzalanmıştı. 

Öykü burada da bitmiyor. O yıl ilkbaharda Teddy'den bir 

mektup daha geldi. Mektubunda "hayatının kızı"yla 

karşılaştığını ve onunla evleneceğini bildiriyordu. Birkaç 

yıl önce babasını da kaybettiğinden bahsederek, düğünde 

öğretmeninin, damadın annesi için ayrılan yerde 
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oturmayı kabul edip etmeyeceğini soruyordu. Mrs. 

Thompson, elbette bu teklifi kabul etti. Ve düğüne 

giderken Teddy'e, annesiyle kutladıkları son Noel'i 

hatırlatan parfümünü sürdü, koluna da yine onun 

yıllarca önce hediye ettiği, taşları dökülmüş taklit bileziği 

taktı. 

Karşılaştıklarında kucaklaştılar, Dr. Stoddard, sevgili 

öğretmeninin kulağına eğilerek, “Size çok teşekkür 

ediyorum Mrs. Thompson, bana inandığınız için, kendimi 

önemli hissetmemi ve bir şeyleri değiştirebileceğimi 

gösterdiğiniz için size minnettarım." diye fısıldadı. 

Mrs Thompson, gözyaşları arasında yine fısıldayarak 

cevap verdi: "Teddy, sen durumu bütünüyle yanlış 

anlamışsın. Aslında fark yaratabileceğimi bana öğreten 

sensin. Seninle karşılaşana kadar ben öğretmenliğin 

nasıl bir şey olduğunu gerçekten bilmiyordum...” 

****** 
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Montessori Eğitiminde; 

Öğretmen 

Montessori eğitiminde öğretmen, alışılmış 

“öğreten” rolünden farklı bir konumdadır. Öğretmenler, 

“rehber” olarak adlandırılır. Her şeyden önce öğretmen, 

çevreyi hazırlayan kişidir. Çocukların çevre ile ilişki 

kurmalarından ve deneyim kazanmalarından sorumludur. 

Çocuklara kaynak oluşturan ve sunan öğretmen, öğreten 

değil, bir rol modelidir. Öğretmene düşen rol, çocuğun 

davranışlarını gözlemlemek ve karakterine uygun şekilde 

dünyayı keşfedişine rehberlik etmektir. Montessori 

öğretmeni hoşgörü sahibidir, çocuğun yanlışlarının, onun 

öğrenmelerinin bir parçası olduğunu bildiği için, yanlış 

yapmasına müsaade edecek kadar “sabır” içindedir. 

Montessori öğretmeni “sakin”dir, “sessiz”dir. 

 

Mekân 

Mekân, çevre olarak adlandırılır. Ortam sade ve 

düzenlidir. Her şey gerçek ve aslına uygundur. 

Mobilyalar hafiftir. Tüm eşyalar çocukların kullanımına 

uygun şekilde yerleştirilmiştir. Her türlü düzen, bakım ve 

temizliğinden çocuklar da sorumludur. Kullanılan eşya 

yerine bırakılır.  
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Materyaller gruplandırılır ve açık raflardadır. Her 

bir materyalden sadece bir tane bulunur. Materyaller, 

çocukları cezbetmek için, renk renk ve şekil şekildir. 

Öğretmenin materyallere itinalı davranışını çocuklar da 

kopyalar.  

 

İç Motivasyon 

Montessori sisteminde ödül ve ceza uygulaması 

olmaz. Çocuk, bir işi öğrenip, uygulayarak 

tamamladığında ve beyinde birtakım maddeler 

salgılanmasıyla ortaya çıkan mutluluk, doğal bir ödül 

mekanizmasıdır zaten. Dışarıdan bir onay ya da ödüle 

ihtiyaç yoktur. “Aferin”, çeşitli övgüler, maddi ödülleri 

de içeren her türlü ödül, çocuğun öğrenme hazzını 

kesintiye uğratır ve çocuk sadece bu ödül için çalışır, 

öğrenme deneyimi ikinci plana atılmış olur. Mesela; 

zamanında yiyecekle ödüllendirilen çocukların obez olma 

oranlarının yüksek olduğu, bilimsel bulgular sonucu 

ortaya konulmuştur. Ayrıca ödül, sonraki denemelerin 

daha iyi olması gerekliliğini güdüleyerek çocukta 

kaygıdan kaynaklı bir kısır döngü oluşturur. Ödül 

sonucunda, çocuklarda kıskançlık ve kıyas duygusu da 

gelişir. 

 

Koşulsuz Saygı 

Çocuğa saygı, temel ilkedir. Ayrıca çocuklar da 

birbirlerine karşı saygılıdırlar. Eğitim esnasında çocuklar, 
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eşyaların kullanımı veya çalışmalarının izlenmesi için 

birbirlerinden izin alırlar, sohbetlerinde birbirlerinin 

sözünü kesmezler. Eğiticiler, çocuklara saygı ile yaklaşır, 

onlarla konuşurken dizlerinin üzerine çökerek göz teması 

kurarlar.  

 

Kendim Yapabilmem İçin Bana Yardım Et 

Montessori eğitimi, çocuğun bağımsızlaşma 

sürecine yardım eder. Öğretmen, çocuğun ilgi alanlarını 

takip ederek ona sadece seçenekler sunar, müdahaleden 

kaçınır ki çocuğun yaratıcılığı ortaya çıksın.  

 

Evde 

Montessori evde de rahatça uygulanabilir. 

Öncelikle öğretmenler tarafından aile 

bilinçlendirilmelidir. 

Çocuğun, ailesi tarafından, temel hak ve 

özgürlükleri olan ayrı bir birey olarak kabul edilmesi çok 

önemlidir. Koşulsuz saygı ve sevgi başta olmak üzere 

evdeki eşyalar, çocuğun rahat hareket etmesini 

sağlayacak, eşya ve olaylar arasındaki bağlantıyı 

kurabilmesine olanak tanıyacak şekilde düzenlenmelidir.  
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Eşyaların nasıl kullanıldığı konusundan tutun da 

sosyal ilişkilere, herhangi bir konuda takip ettiği yol ve 

yönteme kadar anne-baba, her alanda çocuğa birebir 

örnektir. 

 

Çocuğun kullandığı tüm eşyalar sahici olmalıdır. 

Çocuk, onların fiziksel ve kimyasal özellikleri konusunda 

deneyim sahibi olma imkânı yakalamalıdır. Çocuğun 

günlük yaşamda kullandığı ne varsa ona ulaşması ve işi 

kendinin tamamlaması için önündeki tüm engeller 

kaldırılmalıdır.  

 

Çocuk, temizlikten tutun da çiçeklerin bakımına 

kadar, evdeki her işin içinde, işin ölçüsü yaşına göre 

ayarlanacak şekilde yer almalıdır. Evdeki günlük hayata 

her şeyiyle dâhil olan çocuğa, giysi ve uğraşı seçimi ve 

de yemek yeme gibi konularda baskı yapılmamalı, 

söyledikleri dikkate alınmalıdır. 

 

Çocuğun eşyalarına saygı gösterilir ve 4 yaş ve 

üstü çocukların odalarına girerken izin alınır. Olaylar 

karşısındaki fikir ve yorumları dikkatle dinlenir, fikri 

alınmadan onun hakkında karar verilmez. Düzen 

alışkanlığının kazandırılmasında, evdeki çalışmalarında 

kilim ya da bir örtü kullanarak “alan kavramı” 

oluşturmak, bir başlangıç noktasıdır. O alan içinde özgür 
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olduğu ve o alanın sorumluluğunun (toplanması vs.) onda 

olduğu vurgulanmalıdır. 

 

Çocuklarla beraber müze, park gibi bolca geziler 

yapılabilir. Çocukla beraber yapılan işler, yavaş ve sessiz 

bir ortamda, yapılan işin tüm aşamalarını rahatça 

izlemesini sağlayarak yapılmalıdır ki ruhsal öğrenme 

sürecine katkıda bulunulsun. Fazladan söz sarf etmek 

gereksizdir, işi yaparken çocuk sizi zaten 

kopyalayacaktır. Çocuk tek başına bir işle meşgulken, 

konsantrasyon sürecini bozmamak adına rahatsız 

edilmemelidir.  

 

Çocuklara “yapamazsın, düşeceksin, dokunma” 

gibi sözcükleri kullanmak yerine, uygun ortam 

hazırlayıp, kendi yapabilmesi için ona yardım 

edilmelidir. 

 

Duyarlılık Dönemleri 

0-6 yaş döneminde sadece bu döneme özgü ve 

hayatta bir daha tekrarı bulunmayan zihinsel gelişim 

dönemleri bulunmaktadır. Kişi o duyarlılık dönemiyle 

ilgili bilgi ve deneyimleri en kolay ve kalıcı şekilde 

edinmektedir. Bu dönemlerin süresi vardır ve bu süre 

dolduğunda bir daha ortaya çıkmamak üzere kaybolurlar. 
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Bundan sonraki dönemde aynı bilgilerin öğrenilmesi 

zorlu ve sıkıntılıdır. Tüm materyaller çocuğa açık 

olduğundan duyarlılık dönemi başlayan çocuk, 

kendiliğinden ilgili alana yönelecektir. Rehbere düşen iş, 

bunu çok iyi gözlemleyerek ona yardımcı olmaktır. 

Bunlardan bir kısmı ve zamanları şu şekildedir. 

 

• Dil (0-6 yaş) 

• Düzen (1-2 yaş) 

• Müzik (2-6 yaş) 

• Zarafet ve kibarlık (2-6 yaş) 

• Duyuların incelik kazanması (2-6 yaş) 

• Yazı yazma (3-4 yaş) 

• Okuma (3-5 yaş) 

• Uzamsal ilişkiler (4-6 yaş) 

• Matematik (4-6 yaş) 
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****** 

Bir profesör, sosyoloji sınıfındaki öğrencilerini 

Baltimore şehrinin kenar mahallerine göndermiş ve o 

bölgede yaşayan 200 erkek çocuğunun durumlarını 

araştırmalarını ve her bir çocuğun geleceği hakkında bir 
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değerlendirme yapmalarını istemişti. Öğrenciler hemen 

hepsi, bu çocukların gelecekte hiçbir şanslarının 

olmadığını dile getirmişlerdi. 

 

Bundan tam yirmi beş yıl sonra bir başka sosyoloji 

profesörü, tesadüfen bu çalışmayı buldu ve 

öğrencilerinden, bu projeyi sürdürmelerini ve aynı 

çocuklara ne olduğunu araştırmalarını istedi. 

Öğrenciler, o bölgeden taşınan ya da ölen 20 çocuk 

dışındaki 180 çocuktan 176’sının olağanüstü bir başarı 

gösterip avukat, doktor ya da iş adamı olduklarını ortaya 

çıkardılar. 

 

Profesör çok etkilenmişti ve bu konuyu izlemeye karar 

verdi. Birer yetişkin olan o çocukların hepsi o bölgede 

yaşadıkları için, her biriyle buluşma şansı oldu. “O 

koşullarda nasıl bu kadar başarılı oldunuz?” sorusuna 

verdikleri cevap hep aynıydı: “Mahalle okulunda bir 

öğretmenimiz vardı. Onun sayesinde.” 

 

Profesör, bu öğretmeni çok merak etmişti. Hâlâ hayatta 

olduğunu öğrendiği yaşlı öğretmenin izini bulması zor 
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olmadı. Kendisini ziyaret etmek için evine kadar gitti. 

Karşısında, yılların yüzüne eklediği kırışıklıklara rağmen 

hâlâ dinç duran bir yaşlı kadın buldu. Merakla yaşlı 

kadına, bu çocukları kenar mahallelerden kurtarıp, 

başarılı birer yetişkin olmalarını sağlamak için 

kullandığı sihirli formülün ne olduğunu sordu. Yaşlı 

öğretmenin gözleri parladı ve dudaklarının kenarında bir 

gülümseme belirdi: “Çok basit…” dedi, “Ben 

öğrencilerimi çok sevdim.” 

****** 

 

 

 

 

****** 

Bir gün bilge, hırkasını çıkardı ve onunla bir yumurtayı 

sarıp sarmaladı. Sonra da kasabanın ana meydanına 

gelip, insanların kendi etrafına toplanmalarını istedi. 

Onlarca, yüzlerce kişi bilgenin çevresini sardı. 
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“Bugün hepinizin katılabileceği büyük bir yarışma 

düzenliyorum.” diye seslendi bilge, “Kim bu hırkanın 

içinde ne olduğunu bilirse, onun içindeki yumurtayı ona 

vereceğim.” 

 

İnsanlar birbirleriyle bakıştılar, meraklandılar. Ama 

kimse bir tahminde bulunmak istemedi. Sonunda 

kalabalıktan birisi bilgeye şöyle dedi: “Bunu nereden 

bilebiliriz, bize vahiy gelmiyor ki.” 

 

Bilge ısrarla aynı soruyu sordu: “Bakın, bu hırkanın 

içindeki şeyin yumurta sarısı gibi sarı bir göbeği var ve 

yumurta beyazı gibi şeffaf bir sıvıyla kaplı. Hepsi de 

kolayca kırılabilen bir kabukla çevrili. Hadi bilin 

bakalım bu hırkanın içinde ne var?” 

 

Çevresini saran herkes, bilgenin elinde bir yumurta 

tuttuğunu düşünüyordu ama cevap o kadar besbelliydi ki 

hiç kimse o kadar insanın önünde rezil olmak 

istemiyordu. Öyle ya, o şey ya bir yumurta değilse, 

bilgenin derin ilmiyle söylemek istediği başka bir şey ise? 

Hayır hayır, bilge mutlaka başka bir şeyi ima ediyordu. 
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Bilge, iki defa daha sordu. Ama aptal durumuna düşmek 

istemediği için, kimse cevap vermedi. Bilge sonunda 

hırkayı açıp yumurtayı herkese gösterdi ve şöyle dedi: 

 

“Aslında cevabı hepiniz biliyordunuz. Ama kimse cesaret 

edip de bunu dile getiremedi. Bu hâliniz, riske girmeye, 

kaybetmeyi göze almaya cesaret gösteremeyenlerin 

hâline benziyor. Gerçekte çözümler çok basit. Bu basit 

çözümleri Allah, akıl gözümüze gösteriyor. Ama insanlar 

hep karmaşık açıklamaların peşine düşüyorlar, sonunda 

ise bu açıklamalardan, bir şeyler yapmaya sıra 

gelmiyor.” 

****** 

 

 

MONTESSORİ EĞİTİMİNİN TEMEL FELSEFESİ 

“Çocuğu çalıştım. Çocuğun bana verdiklerini aldım ve 

onları ifade ettim. İşte Montessori yöntemi budur.”  

Maria Montessori 

 

MONTESSORİ EĞİTİMİ UYGULAMASI RAPORU 
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Konu: Erken Çocukluk Eğitiminde Avrupa Uygulamaları 

Gidilen Ülke: Londra/İNGİLTERE 

Görev Tarihi: 22-31.10.2009 

Rapor Tarihi: 16.11.2009 

Katılanlar: Mustafa SARIAYDIN (Yuva Md. V.) Selime TEKBAŞ 

(Öğretmen), Gülcan TUNCAY (Çocuk Eğiticisi), Cemal AKGÜN 

Sosyal Çalışmacı (Yetiştirme Yurdu) 

 

RAPOR ÖZETİ 

“Erken Çocukluk Eğitiminde Avrupa 

Uygulamaları” isimli Giresun Özel Yuvam Kreş ve 

Gündüz Bakımevi tarafından hazırlanan LDV projesine 

Giresun Çocuk Yuvası’nın (06) ortak olmasının amacı, 

İngiltere’de okul öncesi ve ilköğretimde yaygın olarak 

kullanılan Montessori eğitim yönteminin incelenmesi ve 

kuruluşta uygulanmasının sağlanmasıdır. 

Katılımcılar, Londra’da bulunan Uluslararası 

Montessori Eğitim Merkezi’nde 21/31.10.2009 

tarihlerinde saat 10.00-16.00 saatleri arasında teorik ve 

uygulamalı Montessori eğitimi almışlardır. 8 kişilik proje 

grubu için ayrı bir program uygulanmış ve bir tercüman 

tarafından eğitim Türkçeye çevrilmiştir. Eğitim programı, 
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Montessori eğitiminin temel kavramlarını felsefesini ve 

uygulamasını kapsamıştır. Teorik eğitimin yanı sıra 

gözlem ve uygulama da yapılmıştır. Eğitim programı 

içerisinde iki kurum ziyaret edilmiştir. İlk olarak 

Montessori eğitim yöntemini uygulayan bir anaokulu 

ziyaret edilmiş ve 4 saatlik gözlem programına 

katılınmıştır. İkinci olarak, yerel yönetime bağlı bir 

geçici barınma hizmeti veren St Mark’s Çocuk Evi 

ziyaret edilmiş ve yetkililerden bilgi alınmıştır. 

1- Gower Nursery School (Gower Anaokulu): 

Okul, Uluslararası Montessori Okulları Birliği 

tarafından onaylanmış Montessori eğitim yöntemini 

uygulayan bir okul öncesi eğitim kurumudur. Okulda 1-5 

yaş grubu çocuklara tam gün eğitim verilmektedir. 

Sınıflarda Montessori eğitim materyalleri 

kullanılmaktadır. Her sınıfta bir öğretmen, bir öğretmen 

yardımcısı ve bir bakıcı olmak üzere üç personel görev 

yapmaktadır. Öğretmen ve öğretmen yardımcıları 

üniversite mezunudur. 

Montessori eğitiminde dış aktiviteler çok önemli 

olduğu için bahçe özel olarak düzenlenmiş ve çeşitli 

faaliyet alanları (bahçe oyunları, bitki yetiştirme, seramik 

gibi) oluşturulmuştur. 
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Okulda velilerin çocuklarını izlemeleri için 

haftada bir gün ayrılmıştır. Veli-okul iş birliği içerisinde 

veli, sınıfta çocuğunu gözlemleyebilmekte ve öğretmenle 

belirlenen saatte görüşmektedir. Okulda sınıflarda 

kamera sistemi yoktur sadece girişte güvenlik amacıyla 

kamera mevcuttur. 

2- St. Mark’s Çocuk Evi: 

Çocuk evi, Kensington yerel yönetimine bağlı bir 

sosyal hizmet kuruluşudur. Kurumda 12-17 yaş çocuklara 

yarı bağımsız bir hayat sağlayarak barınma ve rehberlik 

hizmeti verilmektedir. Burada kalacak gençler, yerel 

sosyal hizmet bürosu tarafından belirlenmektedir. 

Eğitimci, kuruluşta kalan çocukların kendi 

kendilerine yetebilen ve bağımsız yaşamayı öğrenen 

gençler olarak hayata katılmalarını sağlamaya çalıştıkları 

Montessori eğitim yönteminin, çocukların bağımsız 

hayata uyum sağlamada daha başarılı olmaları konusunda 

çok yararlı olduğunu belirtmiştir. 

MONTESSORİ YÖNTEMİ VE FELSEFESİ 

NEDİR? 

Montessori Yöntemi’nin en önemli özelliği 

yöntemin kendine has bir eğitim felsefesinin üstüne inşa 

edilmiş olmasıdır. Maria Montessori, kendi oluşturduğu 
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eğitim yöntemini anlatırken şöyle der; “Çocuğu çalıştım. 

Çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. 

İşte Montessori yöntemi budur.” Bugün dünyada 

Montessori eğitimi, öncelikle okul öncesi ve ilköğretimde 

uygulanmaktadır. 

Montessori yöntemi, çocuğun bir birey olarak tüm 

özelliklerini, mümkün olabilecek en ileri seviyede 

geliştirmeyi hedefler. Bu yolda çocuğu, sorular üreten ve 

sorularına cevaplar bulabilen biri olarak yetiştirir. Önemli 

olan, kişinin kendine yeterli bir birey olabilmesidir. 

Montessori yöntemi, özünde üreten ve mutlu 

insanlar yetiştiren bir hayat eğitimidir. 

Montessori felsefesinin temeli; çocuğun ileride 

olacağı kişiyi, potansiyel olarak içinde taşıdığı 

düşüncesidir. Çocuğun bedensel, entelektüel ve duygusal 

potansiyeline tam anlamıyla ulaşması için özgürlüğe 

ihtiyacı vardır. Ama bu özgürlük, düzen ve öz disiplin 

yoluyla erişilecek bir özgürlük olmalıdır. 

Dr. Montessori’ye göre çocuk, içi yetişkinler 

tarafından doldurulacak boş bir kâse değildir. “Konsantre 

olabilme ve uzun süre yoğunlaşabilme, irade disiplini ve 

olumlu sosyal davranış, öğrenme hevesi ve düzenli 

düşünme, hissetme ve hareket etme” özelliklerine 
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sahiptir. Bunlar, Montessori’ye göre psişik açıdan 

sağlıklı, yeni çocuğun özellikleridir. 

Montessori felsefesinde “çocuğun bireyselliği” ön 

plandadır. Her çocuk, kendine özgü bir gelişime sahip 

bireysel bir kişiliktir. 

Bir Montessori sınıfında, “evcilik” anlayışı 

yerine, her davranışın gerektirdiği gerçek materyallerle 

“çalışmak” ön plandadır. Çocuklar oynarken (aslında 

çalışırken) sınıf düzeninden ve malzemelerin 

korunmasından da sorumludurlar. “Yöntem; çocuğa, 

bilgiyi dolaylı olarak öğretir ve çocuklara, kendi 

kendilerine bakabilmeleri için yardım eder.” 

MONTESSORİ EĞİTİMİNDE BASAMAKLAR 

* Çocuğun Başkalarına da Hizmet Etmesi, 

Kendisine Verilenleri Yaşadığı Ortama Geri Vermesi: M. 

Montessori; “Eğitim mutlaka kişiye, evrensel görevini 

öğretmelidir.” der. Sınıfta her materyalin sadece bir tane 

olmasının nedeni; çocuğa sabrı, toleransı, başkalarını 

düşünmeyi ve paylaşmayı öğretmektir. 

* Dünya Barışı: Evrensel görevlerin anlaşılması 

manevi bir gelişmedir ve iç barışı sağlar. İç barış da 

dünya barışının oluşmasına yardım eder. 
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* Hazırlanmış Çevre: Sınıf ortamı, öğrenmeyi 

mümkün kılan çeşitli çalışma alanları, çocuğun keşfetme 

eğilimini doyuracak şekilde yetişkin tarafından 

hazırlanır. Hazırlanmış ortamdaki zengin eğitim 

malzemeleri ile çocuklar, kendi özgür seçimleri 

doğrultusunda yaşlarına uygun beceri ve bilgileri 

kazanırken büyük haz alırlar ve ilköğretime tam 

anlamıyla hazır hâle gelirler. 

* Özgürlük: Bir Montessori sınıfında çocuk; 

seçim yapmak, düşünmek ve bu düzenli hazırlanmış 

çevrede yaratıcı olmak için özgürdür. Özgürlüğün ilk 

şartı “bağımsızlık”, ikinci şartı ise “hazırlanmış 

çevre”dir. Üçüncü şart ise, “özgür seçim”dir. Bu da 

düşünme ve muhakeme gücü ile bağlantılıdır. Çocuklara 

yetişkin yardımı olmadan, yalnız hareket etme olanağı 

verilmezse, onları hazırlanmış bir çevreye yerleştirmenin 

anlamı olmaz. 

* “Bana Bunu Kendim Yapabilmem İçin Yardım 

Et.”: Öğretmenin çocuğa yapabileceği gerçek yardım; 

onun hassasiyetini ve ilgisini takip ederek seçenekleri net 

olarak sunmak, müdahaleden kaçınarak yaratıcı gücünü 

ortaya çıkarabilmesini sağlamaktır. 

* Disiplin: Montessori, disiplinin doğumla 

başladığına ve çocukta ortaya çıkması için yetişkinin 
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sevgi, saygı, güven ve özgürlük atmosferini yaratması 

gerektiğine inanır. Yetişkin, arzu edilen davranış 

konusunda model olmalı ve aynı zamanda çocuğu bu tarz 

davranışlara doğrudan yönlendirmelidir. 

“Çocuğun özgür gelişmesinin sırrı; ruhen 

beslenmesi için gerekli olan şeylerin organize 

edilmesidir.” Bunun gerçekleşebilmesi için de “çevre”nin 

düzgün bir şekilde hazırlanmış ve gereken araçlarla 

donatılmış olması gerekir. Eğer çocuk, kendi 

ihtiyaçlarına uygun bir çalışma alanı bulursa bu, onun 

kendisini geliştirmek için gerek duyduğu ihtiyacı, bize 

bildirmesini sağlar. Montessori eğitim sistemi, çocuğa bu 

çevreyi kurar ve çocuğun bu hazırlanmış çevrede güven 

içinde büyümesini sağlar. 

Montessori yönteminin dayandığı dört temel ilke 

bulunmaktadır. Bunlar; 

(1) “Kendi başıma yapmama yardım et” 

(2) Her canlı varlığın kendine özgü bir gelişme 

planı vardır, 

(3) Ortam, çocuğun yoğunlaşmasına elverişli 

olmalıdır, 
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(4) Çocuğun gelişim evreleri “hassas 

dönemlerden” oluşmaktadır.  

 

(1) “Kendi başıma yapmama yardım et”: 

Montessori yönteminin çok sık tekrarlanan temel 

formülü budur. Çocuğu, eğitimin gerçek bir rehberi 

olarak izlemek gerekir. Esas itibarıyla “insanoğlu kendi 

kendini inşa eder” Yetişkinin görevi, çocuğun kendisini 

inşa etme sürecinde ona eşlik etmektir. Ve öncelikle 

kendisini geliştirmesinin ve kendisini inşa etme 

çalışmasının önündeki engelleri kaldırmak gerekir. 

(2) İçkin (kendiliğinden) yapılanma planı: 

Montessori, “Hayatın doğal düzenine göre 

önceden yapılan bir şema, bireylerin niteliğini belirler.” 

diyor. 

Eğitimde çocuğun özgür olması, içkin yapılanma 

planıyla belirlenen normal gelişimi engelleyen 

kösteklerden kurtulmaktır. Her varlık gizli, örtülü güçlere 

sahiptir. 

(3) Odaklanma ve dikkat: 
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Eğitimci, çocuk için amaçlı bir çevre ve ortam 

oluşturmalıdır. Bu ortam ona normal gelişme yönünde 

tüm varlığını toplamasına imkân vermelidir. “Odaklanma 

kendiliğinden kendi kendine eğitimin gerçek başlangıcını 

oluşturur ve çocuğu özgürleştirir.” 

Öğretmenin temel görevlerinden biri, uygun bir 

eğitim ortamı düzenlemektir. 

Hazırlanan ortam; odaklanmayı, iç düzeni, 

faaliyete yönelimi sağlamalıdır. Buradan hareketle çocuk, 

çok sıkı incelemelerde bulunabilsin. Kısacası ortam, 

çocuğun gelişim özellikleri dikkate alınarak uygun bir 

biçimde düzenlenmelidir. 

(4) Gelişme evreleri ve eğitim: 

Doğada kayıtlı kronolojik bir düzen vardır. Bu 

düzen, çocuğun gelişme aşamaları, yani “hassas 

dönemler” olarak kendini göstermektedir. Eğitim, bu 

dönemlerde duyarlı olmalıdır. Gelişim çizgisel bir seyir 

takip etmemesine rağmen, eğitim sistemi tamamıyla bu 

yanlış dogma üzerine inşa edilmiştir. Gelişme, düz bir 

çizgi değildir, bir başkalaşımdır ve birbiri ardına gelen 

aşamalardan oluşmaktadır. Eğitim kendisini bu duruma 

uydurmak zorundadır. 
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Çocuklar bir gün yetişkin olacaklar ve hemen 

şimdi geleceklerini inşa etmeye başlamaktadırlar. 

Hayatta başarılı olmak için, her şeyden önce kendilerine 

güvenmeleri gerekir. Kendine güven aynı zamanda 

başkasına saygı temeline dayanmaktadır. Yetişkin, bu 

dönemde, çocuğun bu görevi başarılı bir biçimde yerine 

getirmesinde yardımcı olmalıdır. Bunun için yetişkin, 

çocuğa bağımsız hareket etme, kendi başına yapabilme 

ve bağımsız düşünme imkânı vermelidir. 

Bunu yapabilmek için, evde anne-baba, okulda 

öğretmen; çocuğun hizmetine, çocuğa uygun bir çevrede, 

uygun öğretim materyali sunmalıdır. Bu materyal, 

çocuğun kültürün temel kavramlarını (yazma, okuma, 

matematik, biyoloji, coğrafya…) kendi kendine 

keşfetmesinde yardımcı olmalıdır. Çocuğun kişiliğinin ve 

zekâsının gelişmesinde; hareket etme, gözlem yapma, beş 

duyu organının hassaslaştırılması, sosyalleşme ve 

çalışmadan zevk alma, önemli bir işleve sahiptir. 

 

Tanınmış Bazı Montessori Öğrencileri: 

1-Jeff Bezos; Amazon.com’un kurucusu. 

2-Sergey Brin ve Larry Page; Google.com’un 

kurucuları. 
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3-Friedensreich Hundertwasser; Avusturyalı 

ressam ve mimar. 

4-Jimmy Wales; Wikipedia’nın kurucusu. 

5-Katherina Graham; Washinton Post’un sahibi 

ve editörü. 

Kaynak: Eriman TOPBAŞ, Montessori Yöntemi İle Çocuk Eğitimi, 

Tekağaç Eylül Yayıncılık, Ankara,2004 

(http://www.cocukgelisimi.gen.tr/montessori-egitimi/maria-

montessori-hakkinda/182-montessori-egitim-raporu.html) 
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****** 

“Yaşlı bilge!” demiş çocuk, “Ellerimde tuttuğum kuşun 

canlı mı ölü mü olduğunu söyleyebilir misin?” Yaşlı 

bilge gözünü dikip, çocuklara sessizce bakmış ve 

“Evlat,” demiş, “Ellerinde esir kalmış kuşun canlı 

olduğunu söylersem, ellerini iyice sıkıştırıp onu 

öldüreceksin. Ölü olduğunu söylersem ellerini açacaksın 

ve kuş, özgürlüğüne uçacak. Ellerinde, yaşamın ve 

ölümün gücünü tutuyorsun oğlum. Yaşam ile ölüm 

arasında seçim yapabileceğini bilecek kadar bilgi var 

sende. 

 

Kuşun veya herhangi bir olayın sonuçlarını, benim 

yanıtımın belirlemesine izin verirsen, kendi gücünden ve 

kararlarından yoksun kalırsın. Aynı zamanda, doğru 

seçimi yapma sorumluluğunu üzerinden atmış, kendi 
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gücünün ve bilginin mutluluğunu hissetme ve 

kullanabilme fırsatını yitirmiş olursun. 

 

Kendin karar ver ve sonradan da pişman olma!” 

****** 
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****** 

Varoluşçu psikologlardan Rollo May, insana ve insanın 

kendini yaratım sürecine, “Yaratma Cesareti” adlı 

kitabında şu cümlelerle değinerek bize ışık tutmaktadır. 

Şöyle ki: 

“Asıl olan kendini gerçekleştirmektir. Bunun için 

insanda, varlığın ve değişimin mümkün olabilmesi için 

cesaret gereklidir. Benliğin, günün birinde hakikate 

sahip olabilmesi için, üzerine bir sorumluluk alması ve 

sürekli kendi kendini değerlendirmesi zorunludur. 

Denilebilir ki insanla doğanın geri kalan kısmı ile 

arasındaki fark da işte budur. Meşe palamudu, otantik 

bir olgunlaşma sürecinden sonra meşeye dönüşür; ancak 

bunun için hiçbir sorumluluk gerekli değildir. Benzer 

şekilde; bir kedi yavrusu, içgüdüleri sayesinde bir kediye 

dönüşür. Kendisi olur. Ancak kendisi olmaktan sorumlu 

değildir. Doğanın ve varlığın grameri, bu gibi 

yaratıklarda hep aynı şeydir. Ama bir kadın ya da erkek, 

sadece seçimleriyle ve bu seçimlerine olan bağlılıklarıyla 

tam anlamıyla ‘insan’ olurlar. Bireyselleşirler.” 
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****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARİA MONTESSERİ’YE GÖRE “ÇOCUK” 

“Çocuk; ona söylediğini değil, yapmakta olduğunu 

yapar.” 
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“Çocuk için önemli olan, kendilik gelişimidir. Kendi öz 

kaynaklarını ve yabancı, karmaşık dünya ile başa çıkma 

becerisini geliştirmeye gereksinimi vardır. Duyuları 

yoluyla, kendisi için öğrenmek, görmek ve yapmak ister, 

bir yetişkin gözleri ile değil. Çocuk bunları dünya ile 

uyum içinde başardığında, tam bir kişi olmaya başlar. O 

zaman eğitilmiştir.” 

Maria Montessori 
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ÇOCUĞUN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

Eğitimin, çocuğun doğasına özgün yapılmasını 

savunan Montessori, onun doğasına ait bilimsel alanda 

çalışmalarda da bulunmuştur. Montessori’ye göre, 

çocuğun sınırsız uyum sağlama gücüne sahip olması ve 

doğum sonrası embriyonik dönemden geçmesi, onun 

özgün bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. 

İnsanlar, hayvanlardan farklı olarak; değişmez bir 

karakterle dünyaya gelmezler. Memeliler sınıfındaki 

hayvan yavruları, bedenindeki değişmez özelliklerini 

kalıtım yoluyla alır. Onların bedeni, hayatı boyunca 

kullanacağı fonksiyonlara elverişlidir. Hayvanların 

koşma, sıçrama, toprağı kazma ve tırmanma da dâhil tüm 

hareket şekilleri, kalıtımla belirlenmiştir. Ayrıca 

hayvanların büyük bir bölümü kalıtım yoluyla gelen bu 

özelliklerini yaşam boyu muhafaza ederler. Başka bir 

deyişle onlar, kalıtsal karakterlerini hayatları boyunca 

değiştirmeden korurlar. Bu tür hayvanlar 

evcilleştirilemezler. Ancak az sayıda hayvan türünde 

adaptasyon yeteneği vardır. İnsanlar tarafından 

evcilleştirilebilen bu hayvanların adaptasyon yetenekleri 

ise sınırlıdır (Montessori, 1955). İnsan, hayvanlardan 

farklı olarak sınırsız bir uyum sağlama gücüne sahiptir. 

Bu özelliğinden dolayı insan, sayısız çalışma ve 

alışkanlık biçimi kazanabilir ve tüm coğrafi bölgelerde 

yaşayabilir. Ayrıca insan, dış dünyada ortaya koyduğu 
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aktivitelerle, sonsuz bir evrimleşme olanağına sahiptir. 

Öyleyse insan yavrusu ile hayvan yavrusu arasındaki ilk 

farklılık şu şekilde ifade edilebilir: Hayvan yavrusu 

kalıtıma sıkı sıkıya bağlıyken, insan yavrusu başka bir 

deyişle çocuk, kalıtımla gelen değişmez bir davranışı 

kesinlikle kabul etmez (Montessori, 1955). Hayvan 

yavrularının olgunlaştıklarında nasıl olacaklarını önceden 

biliriz. Örneğin, ceylanın hafif ve atik, filin hantal ve 

ağır, kaplanın azgın, tavşanın ise ürkek olacağı bellidir. 

Ancak insan yavrusunun ileride nasıl olacağını önceden 

kestiremeyiz (Montessori, 1975). Bu özelliğinden dolayı 

insan yavrusunun, karakterini gelişim sürecinde 

belirlediği söylenebilir. Montessori’ye göre, hayvanların 

içgüdüleri o kadar yalındır ki kendilerini kolayca açığa 

vururlar. Ancak insanın ruhu derinlerde gizli kaldığından 

dolayı onun, önceden belirlenmiş bir öze sahip 

olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle çocuk, bizim için 

tam bir muammadır. Onun hakkında bildiğimiz tek şey, 

yalnızca, büyük sırlara sahip olduğudur. Çocuk, ancak 

kendi iradesinin yardımıyla biçim alacak ve sınırsız 

uyum sağlama gücüyle kişiliğini oluşturacaktır. 

İnsan yavrusu, doğduğunda konuşamaz, dik 

duramaz, korunmaya muhtaçtır. Oysa diğer memelilerin 

yavruları, doğduktan kısa bir süre sonra yürümeye 

başlarlar. “Uzun çocukluk dönemi”, insan yavrusuna 

özgüdür. Ona göre evrimciler, insanların uzun çocukluk 

çağının gizemli özellikleriyle ilgili farklılıklara gereken 
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önemi vermemişler, bu yüzden de çocuğun ruhsal yaşamı 

yüzyıllar boyunca ihmal edilmiştir. Montessori, bu 

duruma ilişkin düşüncesini şu şekilde özetler: “Bilim 

elbette yeni doğmuş çocuğa biçimlenmekte olan ruhsal 

varlık olarak bakmaz. Onu, yaşayan bir bütünü oluşturan 

organ ve dokulardan kurulu bir birleşim olarak görür. 

Ama bu bile kendine göre bir sırdır. Nasıl olmuş da böyle 

girift bir varlık ortaya çıkmıştır?” (Montessori, 1975; sf. 

38).  

Yetişkin, öncelikle çocuğun doğasını koruyarak 

onun gelişimine destek vermelidir. Ruh, insanın gerçek 

doğasının ürünüdür. Bunun için de engellerden arınmış 

bir çevre hazırlanmalıdır, çünkü çevre; bireyi 

oluşturması, içindeki doğasını, eğilimlerini ortaya 

çıkarabilmesi, zihinsel ihtiyaçlarını giderebilmesi için 

çok önemlidir. 

 

Emici Zihin 

Çocuktaki “emici zihin”i, olağanüstü bir kavrama 

gücü olarak nitelendiren Montessori, çocuk ile yetişkin 

arasında kavrama gücü farklılığının nedenini de şöyle 

açıklar: 

“Çocuk, bilgileri ruhsal hayatıyla özümserken 

bizim, bilgileri zekâmızla elde ettiğimizi söyleyebiliriz. 

En basitinden çocuk, yaşamaya devam ederek ırkının 
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dilini öğrenir. Onda bir tür kimyasal zihin faaliyete geçer. 

Bizler sadece ‘kap’larız; izlenimler üzerimize dökülür ve 

biz onları anımsar, zihnimizde tutarız. Ancak suyun 

bardağın dışında durması gibi izlenimlerimizden ayrı 

kalırız. Oysa çocuk bir değişim geçirir. İzlenimler, 

çocuğun sadece zihnine nüfuz etmez, aynı zamanda onu 

şekillendirir. Onlar, çocukta somutlaşır. Çocuk, 

ortamdaki nesneleri kullanarak kendi zihnini yaratır. Biz 

bu zihin türüne ‘emici zihin’ diyoruz.” (Montessori, 

1953; sf. 25). 

Bu farklılığa en büyük örnek olarak da dilin 

kazanımını verir. İki yaşına geldiğinde çocuğun 

konuşmayı başlaması, emici zihin sayesinde, 

çevresindekilerin konuştuğu dili taklit etmesiyle 

gerçekleşir. Ve çocuk, dili kalıtsal olarak taşımaz. Yani 

anne ve babasının dilinden farklı olarak başka bir 

ortamda yaşayıp da başka dilde konuşanlar arasında 

yetişse, o dili konuşacaktır çocuk. Çocuk için, “dilin 

zorluğu” diye bir kavram yoktur. Rusça, Almanca, 

Sanskritçe gibi, karışık ve zor olan dilleri bile, o 

ortamlarda büyüyen çocuk, iki yaşından sonra, kendi 

ifade ihtiyaçları doğrultusunda kolaylıkla öğrenir. 

Montessori, çocukların iki buçuk ile altı yaşları 

arasında özel bir dönemden geçtiklerini iddia eder ve bu 

“duyarlılık dönemi”nin, çocuğun en önemli 

karakteristiklerinden biri olduğunu, bu dönemde, öteki 
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yaş dönemlerinden daha farklı bir biçimde öğrenmeye 

açık olduklarını söyler. Montessori’ye göre, “duyarlılık 

dönemi”, belirli bir karakterin kazanımıyla ve belirli bir 

süreyle sınırlıdır. Bu nedenle her karakter ancak geçici 

bir gücün yardımıyla belirlenir. Öyleyse gelişim, 

canlıların özünde var olan kalıtsal bir güçtür. Ancak 

çocuk, duyarlılık döneminin yönlendirmelerine göre 

hareket etmezse, doğal bir biçimde öğrenme fırsatını 

kaybeder.  

Montessori, Hugo De Vries’in hayvanlarda 

duyarlılık dönemini keşfinden yola çıkarak, okullarda 

çocukların duyarlılık dönemlerinden yararlanılabileceğini 

söyler. Montessori, bu dönemin özelliklerini açıklamak 

için öncelikle De Vries’in kelebeklere ilişkin yaptığı 

gözlemden söz eder: “Dişi kelebek, içgüdüsel olarak 

yumurtalarını seçtiği ağacın gövdesiyle dallarından 

birinin emin ve gözden ırak bir köşesine bırakır. 

Kabuğunu kırıp çıktığında tırtıllara, beslenmeleri için 

muhtaç olduğu taze yaprakların üstlerindeki dalın ucunda 

olduğunu kim haber verecektir? Işık... Tırtıl ışığa 

alabildiğine duyarlıdır. Işık onu cezbeder, büyüler. Bu 

yüzden ufacık kurtlar, ışığın en bol olduğu dal ucuna 

doğru yavaş yavaş ilerler ve orada taze yaprakların 

arasında, o korkunç oburluklarını giderecek besini 

bulurlar. İşin ilginç yanı; tırtıl, daha başka besinler 

yiyebilecek kadar olgunlaşır olgunlaşmaz ışığa karşı 
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duyarlılığını yitirir. İçgüdü körlenir, tükenir.” 

(Montessori, 1975; sf. 40) 

Montessori’ye göre, çocukların içinde de onları 

faaliyete iten bir güdü vardır. Çocuklar, duyarlılık 

dönemleri sayesinde büyük bir tutku ve coşkuyla dış 

dünya ile temasa geçerler. Çocukların hızlı 

öğrenmesinde, bu dönemin büyük bir etkisi vardır. 

Dolayısıyla bu dönemdeki çocuğun yaşamı oldukça aktif 

ve coşkuludur. Çocuklar, duyarlılık döneminde sürekli 

kendilerini canlı kılan yaşam gücü içinde bir kazanımdan 

diğerine koşarlar. Başka bir deyişle; çocukların içinde 

sürekli yeni arzular oluşur. Hiç azalmadan oluşan bu 

mükemmel arzuların her biri, insanın ruhsal yapısının 

eseridir. Ancak çocuklar, hayvanlardan farklı olarak, 

duyarlılık dönemini belirgin bir biçimde açığa vurmazlar. 

Montessori, çocuğun sahip olduğu iç duyarlılıklarının 

onun kendisi için yararlı ve gerekli olanı seçmesine 

imkân verdiğini söyler. Böylelikle çocuk; bazı şeylere 

duyarlı, diğerlerine ise kayıtsız kalır. Montessori’ye göre, 

çocukta belirli bir duyarlılık uyanınca, o âdeta bazı 

şeyleri aydınlatıp bazılarını da karanlıkta bırakan bir ışık 

gibi dünyayı, amaçladığı faaliyetlerle sınırlandırır. 

Ayrıca çocuğun, düzene karşı da son derece 

duyarlı olduğunu söyleyen Montessori, bunun özellikle 

bir ila iki yaş arasında hüküm sürdüğünü; çocukların, her 

şeyi yerli yerinde görmekten duydukları sevincin, bunun 
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en büyük kanıtı olduğunu belirtir. Ve düzene karşı 

duyarlılığın anlamını şöyle ifade eder; “Düzen, 

doyumlandığında mutluluk yaratan yaşam ihtiyaçlarından 

biri. Nitekim okullarımızda daha büyük çocuklar bile 

örneğin, dört yaşındakiler, ellerindeki alıştırmayı bitirir 

bitirmez gereçleri hemen yerli yerine koyarlar. En seve 

seve ve kendiliklerinden yerine getirdikleri görevlerden 

birisidir bu. Düzen, her nesnenin çevresi içinde yerini 

bellemek ve nerede olması gerektiğini mimlemek demek 

oluyor. Yani kendini çevreye uydurmak ve böylece ona 

en küçük ayrıntılarına dek egemen olmak.” (Montessori, 

1975; sf. 58). 

Çocukların huysuzluklarının büyük bir bölümü, 

düzene karşı duyarlı olmaları nedeniyledir. Duyarlılığın 

erken yaşta ortaya çıkışı, bunu daha da ilginç hâle getirir. 

Artık çocuk iki yaşına geldiğinde, ondaki düzen ihtiyacı, 

kendisini sakin bir biçimde gösterir. Öyleyse çocuktaki 

düzen tutkusunun yetişkinlerinkinden farklı olduğu 

söylenebilir. İntizam, yetişkine bir ölçüde dışa dönük bir 

zevk sağlarken küçük çocuklar için düzen, vazgeçilemez 

bir unsurdur. Çocuklar, düzene karşı duyarlılıkları 

sayesinde çevreye egemen olma olanaklarını kazanırlar 

(Montessori, 1975). Çocuğun düzene karşı yoğun bir 

duyarlılığa sahip olması nesnelere yönelik değil, nesneler 

arasındaki ilişkileri ayırt etmeye yönelik bir veridir. Bu 

veri sayesinde çocuk; çevreyi, birbirine bağlı olan birçok 

parçalardan kurulu bir bütün hâline getirir. Böyle bir 
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çevreye kendisini uyarlayan çocuk da belirli amaçlara 

varmak üzere eylemlerini yönetme olanağı bulur. 

Öyleyse bir düzene göre ayarlanan çevre, çocuk için 

bütünleşmiş bir yaşamın temelini sağlar (Montessori, 

1975).  

Montessori’ye göre, çocuk, kendi benliğinde, 

yetişkinler tarafından anlaşılamayan gizemli bir yapı 

bulundurur. Bu yapıyı esrarlı hâle getiren en önemli 

unsur; geçici güçlerdir. Çocuk, kişiliğini, duyarlılık 

döneminde faaliyete geçen güçlerin yardımıyla 

biçimlendirir. Sahip olduğu öğrenme arzusu sayesinde 

birbirinden farklı aşamalardan geçen çocuk, özgürlüğünü 

de kazanır. Bu özelliklerinden dolayı çocuk, yetişkinden 

oldukça farklı, hayatın özel bir dönemini temsil eden 

birey olarak nitelendirilebilir. Çocuğun karakteristiklerini 

ortaya koyan Montessori için önemli olan; çocukluk 

dönemini yetişkin olmak için bir geçiş aşaması olarak 

görmemektir. Montessori’nin bu düşüncesi onun, 

çocuğun doğasına ilişkin, özgün bir anlayışa sahip 

olduğunu göstermektedir. Ona göre, çocukluk süreci, 

kendine has kuralları olan bir gelişim evresidir. Öyleyse 

yetişkinlerin görevi, çocuğun içindeki gizil gücü 

uyandırmak ve onu, gelişim sürecinde desteklemektir. 

Montessori metodu, bu amaç doğrultusunda çocuğun en 

iyi şekilde öğrenme yolunu bulmasını sağlamaktadır. 

Böylelikle çocuk, başkasının kendisinden istediğini değil, 
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kendi istediğini yapmaktadır. (Arslan, 2008; Malloy, 

1990). 

(Alıntılar yapılan orijinal metnin tamamı: 

https://pegem.net/dosyalar/dokuman/138103-20131213102751-

10.pdf) 

 

 

 

 

 

 

****** 

Bütün Çocuklar Adına Öğretmenlere Yazılmış Bir 

Mektup 

 

“Sevgili Öğretmenim; 

 

Seven, öğreten, hata yapsak da bizi affeden, kinlenmeyen, 

zaman zaman çok öfkelendirdiğimizde dayanamayıp 

bağıran ama asla vurmayan, tehdit etmeyen, 

https://pegem.net/dosyalar/dokuman/138103-20131213102751-10.pdf
https://pegem.net/dosyalar/dokuman/138103-20131213102751-10.pdf
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aşağılamayan, bu nedenle de büyüklüğünü hep koruyan, 

büyüdüğümüzde anılarımızda bu çok güzel özellikleriyle 

yer tutan öğretmenim… Ben haylazım. 

 

Ben haylazım, yaramazım, ama öğrenmeye açığım. Bana 

öğretme yöntemin farklı olmalı. Beni sevdiğini, bana 

değer verdiğini sezmeliyim. Beni yaramaz diye itersen ve 

ona göre davranırsan, gerçekten işe yaramam. En 

değerli, en büyük öğretmenim beni böyle görüyorsa ben 

demek ki buyum diyerek kabullenir, zaten benim için 

kolay ve zevkli olan haylazlıklarıma devam ederim. 

 

Çok duygusalım… Lütfen beni anla. Aslında çok 

duygusalım. Çabuk incinirim. Ama siz büyükler gibi bunu 

gösteremem. Beni aşağıladığınızda, belki bön bön 

yüzünüze bakar, susarım, bazen savunmaya geçer size 

küstahça gelen bir iki şey söylerim. Ve daha da kızdırırım 

sizi, ama emin olun art niyetsiz, önceden tasarlamadan… 

Zaten bunun için değil midir kinci olmamanız gerektiği? 

 

Kıpır kıpırım… Ben dikkatsizim, dalgınım, kıpır kıpırım. 

Siz ders anlatmak için uğraşırken ben etrafa bakar, 
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silgiyle oynar, başka dünyalara giderim. Bazen hiç 

yerimde duramaz, hareket etmek isterim. Beni uyarın, bu 

benim elimde olan bir şey değil. Beni diğer çocuklarla 

kıyaslamayın, belki de benim beynimde bir şey fazla veya 

eksiktir, kim bilir? Büyüyünce beni iyi yetiştirirseniz 

doktor olup bunu araştıracağım. Söz veriyorum. 

 

Çalışkanım, başarılıyım… Ben söz dinleyen, çalışkan, 

başarılı bir çocuğum. Öğretmenim en çok beni sever. En 

iyi notları benden bekler. Ben de bunun için elimden 

geleni yaparım. Ama bazen çok zorlanıyorum. Geçen yıl 

birinci oldum diye, birinciliği kaptırmamak için çok, çok 

çalışıyorum. Matematikten özel dersler alıyorum, 

arkadaşlarımdan gizli. Yine birinci olmalıyım. Ama çok 

zor. Benden, büyüklerim ve öğretmenim çok şey bekliyor. 

Artık oyun oynamak, TV seyretmek, arkadaşlarımla 

olmak istiyorum. Çok zaman kaybı. Öğretmenim, lütfen 

beni uyarın, çocukluğumu yaşayamıyorum. 

 

İçime kapalıyım… Ben hep ortacıyım öğretmenim. Çok 

sessizim, içime çok kapalıyım. Pek arkadaşım da yok. 

Çok sıkılıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. 

Konuşunca yanlış bir şey söylemekten çekiniyorum. 
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Öğretmenim, beni, istemesem de sosyal faaliyetlere 

sokun, nasıl olsa sessiz ve ortalama bir öğrenci deyip, 

benden ilginizi esirgerseniz, ben büyüdüğümde nasıl 

toplum içine karışırım? 

 

Ben, bilmiş biriyim… Ben neşeli, zeki, çalışkan, bilmiş 

bir öğrenciyim. Sınıfta hiçbir düzensizliğe tahammülüm 

yoktur. Hemen gider size şikâyet ederim. Eğer bu 

şikâyetlerden aferin alır ve şikâyet ettiğim çocuk da 

cezayı yerse, değmeyin keyfime. Ama içimde bir kuşku 

var. Doğru mu yapıyorum diye. Sonradan çok pişman 

oluyorum. Ama yine de bu kurallara aykırı bir hareket 

gördüğümde alacağım aferini de düşünerek şikâyet 

etmeden duramıyorum. Peki ya o kuşku? 

 

Hepimiz farklıyız… Hepimiz birbirimizden çok farklıyız. 

Kimimiz esprili, neşeli, kimimiz çalışkan, terbiyeli, 

kimimiz çok hareketli, dikkatsiz, kimimiz kuralcı, bilgiç, 

kimimiz taklitçi, kimimiz de maalesef tembel. 

 

İşte öğretmenim, bence en önemlisi tembel olmamız. 

Çünkü tembel olan, geleceğin asalağı olabilir. İşte asıl 
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bu asalaklık yaramazdır. Onun bu yapısını değiştirmek 

için elinizden geleni yapın. Hem kendisine hem de 

topluma faydasız bir insan olmasın sonunda. 

 

Sevgiler... 

****** 

 

 

 

 

 

 

MONTESSORİ YAKLAŞIMINDA EĞİTİM 

ORTAMI, EĞİTİM MATERYALLERİ VE 

ÖĞRETMEN (İZLEYEN YETİŞKİN) 

 

“Eller, insan zekâsının aletleridir.” 
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“Öğretmenlerimizden bir tanesinin düşüncesine göre; 

meşhur kadınların hayatlarını ezbere olarak bilmek bizim 

onları takip edip, örnek almamız açısından çok teşvik 

ediciydi. Anlattığı her şeyin sonunda, ‘Sizler de meşhur 

olmak istemez misiniz? Ya da hiç olmazsa öldükten sonra 

tanınan ve önemi fark edilen bir kişi olmak istemez 
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misiniz?” diye bizlere sorardı. Ben ise öğretmenime her 

zaman, “Hayır!” diye kuru bir cevap vermekle beraber 

şöyle derdim: Ben geleceğin çocuklarının acılarını 

paylaşmayı, meşhurlar listesini bir kişi daha artırmaktan 

daha değerli buluyorum.” 

Maria Montessori 

 

 

 

EĞİTİM ORTAMI (ÇEVRE) 

Seldin ve Epstein (2003), Montessori 

öğretmenlerinin üç önemli şeyle çalıştıklarını 

belirtmektedir: Birincisi, çocuk gelişimi ve onların 

duyarlı dönemleri hakkındaki bilgileri; ikincisi, her 

duyarlı dönemin doyuma ulaşacağı bir sınıf ortamının 

nasıl hazırlanması gerektiğini bilmeleri; üçüncüsü ise, 

nasıl gözlem yapılması gerektiğinin farkında olmalarıdır. 

Montessori programları, çocukların bireysel gelişmelerini 

ve iç disiplin geliştirmelerini sağlamasının yanında, 

saygının yer aldığı huzurlu bir ortam oluşturur.  

Öğretmenler tarafından oluşturulan eğitim 

ortamları, çocukların aktif araştırma yapabilecekleri ve 

yetişkinlerle iletişim kurabilecekleri, serbestçe hareket 

edebilecekleri şekilde düzenlenir. İstenilen bilgi, beceri 

ve deneyimleri kazandırılacağına inanılan materyaller, 
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öğretmen rehberliğinde, öğrenciler tarafından seçilir. 

Çocuklar, kendi amaçları doğrultusunda materyalleri 

düzenleyebilirler. Çocuklarda, bilgi ve becerilerin 

yanında, ayrıca duyusal hedeflerin de gerçekleşmesine 

önem verilmektedir (Temel, 2005). Çocuklar iyi 

düzenlenmiş bir ortama bırakılıp izlendiğinde, gelişimleri 

için neyin gerekli olduğuna, uygun bir zamanda kendileri 

karar verdikleri ve bunu da zihinlerince emdikleri 

görülebilir. 

Çocukların gelişimi için önemli olan üç şey; 

çevre, öğretme materyalleri ve onları izleyen 

yetişkinlerdir. Çocuklara tek taraflı bir şekilde öğretme 

ve onlara yetenek kazandırmak yerine, çocukların kendi 

başlarına öğrenebilecekleri bir çevre oluşturmak ve 

konsantre olabilecekleri nesneler ile yer ve zaman da 

sağlamak, önemli olmaktadır. Çoğu zaman, yetişkinlerin 

iyi niyetli müdahaleleri, çocuğun gelişimini 

engellemektedir. Bu bakımdan, yetişkinler sabırlı bir 

şekilde çocuğu izlemeliler ve sadece çocuklar yardıma 

gereksinim duyduklarında bir el uzatmalıdırlar (Tubaki& 

Matsuishi, 2008).  

Montessori sınıflarında öğrenme, düşünmeden 

yapılan alıştırmalar veya ezberlemek değildir. Amaç, 

yaptıkları şeyin bilincinde olan öğrenciler yetiştirmektir. 

Montessori öğrencileri, kendilerinin yaptıkları 

alıştırmalarla, araştırmayla ve sorgulamayla öğrenirler. 
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Pasif bir şekilde kendilerine kaşık uzatılmasını beklemek 

yerine, çalışma süreçlerine aktif olarak katılırlar. Doğa 

bilimleri ve açık hava eğitimi, Montessori öğrencilerinin 

deneyimlerinin önemli birer parçası olmakla birlikte, 

doğaya karşı da bir sevgi geliştirirler. Öğrenciler, yanlış 

yapmaktan korkmamayı öğrenirler, aksine, bunların 

öğrenme sürecinin bir parçası olduğunun farkındadırlar 

(Seldin, 2000).  

Çocuk, doğuştan getirdiği zihinsel potansiyelini 

kullanmak ve yeteneklerini geliştirebilmek için zengin 

uyarıcılarla donatılmış çevreye gereksinim duymaktadır. 

Zengin uyarıcılı bir çevrenin, zekâyı bir miktar 

artırabileceği gözlenmiş olup, çevre etkileri ile zekânın 

yaklaşık artı eksi 15 puan fark edebileceği öne 

sürülmektedir. Örnek olarak, orta sosyoekonomik 

düzeydeki zekâ bölümü 100 olan bir kişi olumsuz çevre 

koşullarında yetişecek olursa, zekâ bölümü 85’e kadar 

düşebilir. Oysa aynı zekâ bölümüne sahip bir kişi, zengin 

uyarıcılı çevre etkilerine maruz kalırsa, zekâ bölümü 

115’e kadar yükselebilmektedir. Bundan dolayı da zekâ 

gelişiminin oldukça hızlı olduğu çocukluğun ilk 

dönemlerinde, çevredeki uyarıcıların rolü büyüktür 

(MEB, 2007). 
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****** 

Bir küçük oğlancık okula başlamış. Pek mi pek akıllıymış. 

Okul da pek büyükmüş. Akıllı çocuk, sınıfına dışardan 

kestirme bir yol bulmuş. Buna çok sevinmiş. Artık okul 

ona kocaman görünmüyormuş. Bir zaman sonra bir 

sabah, öğretmen demiş ki: “Bugün resim yapacağız.” 

 

“Ne güzel…” demiş çocuk. Resim yapmasını pek 

severmiş. Her türlüsünü de severmiş. Her türlüsünü de 

yaparmış. Aslanlar, kaplanlar, tavuklar, inekler, trenler, 

gemiler… Mum boyalarını çıkarmış ve çizmeye başlamış. 

Ama öğretmen, “Durun!” demiş, “Henüz başlamayın.” 

Ve herkes hazır olana kadar beklemiş. 

 

“Şimdi,” demiş öğretmen, “Çiçek çizmeyi öğreneceğiz.” 

 

“İyi.” demiş çocuk. Çiçek çizmeyi çok severmiş. Ve en 

güzellerini yapmaya başlamış. Pembe, mavi, portakal 
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mum boyalarıyla… Ama öğretmen, “Durun!” demiş, 

“Size nasıl yapacağını göstereceğim.” Yeşil saplı kırmızı 

bir çiçek çizmiş. “İşte,” demiş öğretmen, “Şimdi 

başlayabilirsiniz.” 

 

Küçük çocuk, bir öğretmeninin resmine bakmış bir de 

kendininkine. Kendininkini daha bir sevmiş. Ama bunu 

söyleyememiş. Kâğıdını çevirip, öğretmeninki gibi yeşil 

saplı kırmızı bir çiçek çizmiş. 

 

Bir başka gün, küçük çocuk, bir başına dışarıdan sınıfa 

açılan kapıyı açmayı becerdiğinde şöyle demiş öğretmen: 

“Bugün çamurdan bir şey yapacağız.” 

“Ne iyi.” demiş çocuk. Çamurla oynamayı çok severmiş. 

Her şeyi yapabilirmiş onunla. Yılanlar, kardan adamlar, 

filler, fareler, arabalar, kamyonlar… Başlamış çamuru 

yoğurup sıkıştırmaya. Ama öğretmen demiş; “Durun! 

Daha başlamayın!” Ve beklemiş hazır olmasını herkesin. 

“Şimdi” demiş öğretmen, “bir çanak yapacağız.” 

“Güzel.” demiş çocuk. Çanak yapmasını severmiş ve 

başlamış yapmaya, boy boy, şekil şekil çanakları. Ama 

öğretmen, “Durun.” demiş, “Size nasıl yapılacağını 
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göstereceğim.” Ve de göstermiş herkese, bir büyük 

çanağın nasıl yapılacağını, “İşte,” demiş, “Artık 

başlayabilirsiniz.” 

 

Küçük çocuk, bir öğretmenin çanağına bakmış bir de 

kendininkine, kendininkini daha bir sevmiş. Ama bunu 

söyleyememiş. Topağını yuvarlayıp, yeniden yapmış 

öğretmeninki gibi derin bir çanak. Ve çok geçmeden 

küçük çocuk öğrenmiş beklemeyi, izlemeyi ve her şeyi 

öğretmeni gibi yapmayı. Ve çok geçmeden başlamış 

kendiliğinden hiçbir şey yapmamaya. 

Ama birdenbire küçük çocuk ve ailesi taşınıvermişler 

başka bir eve, başka bir şehre ve çocuk gitmiş başka bir 

okula. Bu okul daha da büyükmüş öbüründen. Kestirme 

yolu da yokmuş dışarıdan, büyük basamakları çıkmak ve 

uzun koridordan geçmek gerekmiş sınıfa kadar. 

Ve daha ilk gün demiş ki öğretmen: “Şimdi resim 

yapacağız.” 

“Güzel.” demiş çocuk ve beklemiş öğretmenin ne 

yapacağını söylemesini. Ancak öğretmen, bir şey 

söylemeden başlamış dolaşmaya. Küçük çocuğun yanına 

gelerek sormuş, “Resim yapmak istemiyor musun?” 
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“İstiyorum.” demiş çocuk, “Ne yapacağız?” 

“Ne istersen.” demiş öğretmen. 

“İstediğim renk mi?” diye sormuş çocuk. 

“İstediğin renk.” demiş öğretmen 

“Herkes aynı resmi yaparsa ve aynı renkleri kullanırsa 

kimin ne yaptığını ve neyin ne olduğunu nasıl anlarım 

ben?” 

“Bilmem…” demiş çocuk ve başlamış çizmeye, yeşil saplı 

kırmızı çiçeği! 

****** 
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EĞİTİM MATERYALLERİ 

Mon

tessori, bir 

insanın 

başka bir 

insan 

tarafından 

eğitilebilec

eğine 

inanmadığı

nı belirtmektedir. Bireyler, bu işi ancak kendileri 

yapabilirler. Doğal bir merak ve öğrenme arzusuyla 

motive edilen birey, sınıfta geçirdiği uzun saatlerden 

sonra da öğrenmeye devam eder. Bu yüzden, Montessori, 

2,5-6 yaş arasındaki çocuğa verilecek olan eğitimin, 

çocuğun beynini direkt olarak bilgi ile doldurmak yerine, 

çocuğun doğasında var olan öğrenme isteğini 

gerçekleştirecek bir programa yönelik bir eğitim olması 

gerektiğini vurgulamıştır.  

Montessori sınıflarında, bu saydığımız amaçlara 

iki türlü ulaşılabilir:  
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Birinci olarak, zorlama yerine çocuğun öğrenme 

zevkini kendisinin yaşamasını sağlamak;  

İkinci olarak da çocuğun öğrenme mekanizmasını 

mükemmelleştirmeye yardımcı olmak.  

Montessori materyalleri, bu amaçlara yönelik 

fayda sağlamakla birlikte, öncelikli olarak gereken 

bilgileri öğrenmelerini ve çocuğa, ilerideki öğrenimi için 

birtakım yetenekler de kazandırır. Yetişkinler için sıradan 

olan bulaşık yıkama, sebze doğrama, ayakkabı cilalama 

gibi olaylar, küçük çocukların gözünde, yapılabilecek 

önemli görevler arasında yer almaktadır. Küçük bir 

çocuğun içindeki en önemli ve en kuvvetli dürtülerden 

biri olan taklit etmeyle çocuklar bu görevleri 

gerçekleştirirken, bir işlemin tamamlanması için gerekli 

olan sırayı takip ederler ve detaylara da önem vermeyi 

öğrenirler.  

Gerçek yaşam aktiviteleri, Montessori eğitiminde 

oldukça önemli görülmektedir. Çünkü çocuk, günlük 

yaşam için önemli olan birtakım amaçlar edinir ve bu 

amaçlara ulaşmak için, zihnin yönetiminde birtakım 

vücut hareketleri kazanır. Son olarak ise, çocuklar 

çalışmalarını bitirip, bir aktiviteden diğerine geçmeden 

önce, kullandıkları materyalleri tekrar yerlerine koyarak 

iyi bir çalışma disiplinine sahip olurlar (Lillard, 2011; 

Montessori Eğitim Programı 2,5- 6 yaş, tarihsiz).  
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Çocuğa dünyayı keşfetmek için fırsatlar sunan 

Montessori materyalleri, çocuğun kullanabileceği 

boyutlarda ve güvenlikte dizayn edilmiştir. Gerçekçi 

özelliklere sahip olan ve yaratıcılığa da yer veren bu 

materyaller, günümüzde de oldukça yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Tüm materyallerin temiz, eksiksiz ve 

estetik bir görünüme sahip olmaları, çocukların dikkatli 

ve özenli çalışmalarını sağlarken, çalışmayı problemsiz 

bir şekilde tamamlamalarına da yol açar. Çocukları 

alıştırma yapmaya teşvik eden şey, kullanılacak 

malzemenin güzel, zarif ve çekici renklerde olmasıdır. 

Özellikle, bir sette kullanılan parçalardaki renk 

uygunluğu ve aynılığı, çocukların o çalışmaya ait olan 

tüm parçaları kolayca bulmalarına yardımcı olur 

(Erişen& Güleş, 2007).  

İçgüdüsel eğilimlerin yönlendirmeleriyle hareket 

eden çocuk, kendi gelişim planlarına uygun olan 

seçimlerde bulunmaktadır. Bu nedenle, Montessori 

sınıflarındaki çocuklar, kendilerine sunulan nesnelerin 

hepsini değil, sadece kendilerine uygun olanı seçerler. Bu 

bakımdan, Montessori sınıflarındaki dolaplar da özgür 

seçim iradesine hizmet edecek şekilde çocukların 

boylarına ve fiziksel özelliklerine göre dizayn edilmiştir.  

 

Çocuk, materyal seçerken, öğretmen sadece 

gözlem yaparak onun olgunlaşma düzeyini anlamaya 
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çalışmaktadır (Montessori, 1975: akt. Durakoğlu, 2010). 

Montessori eğitimindeki bu temel düşüncelerden dolayı 

bütün malzemeler, çocukların kolaylıkla görebileceği ve 

ulaşabileceği açık dolaplarda ve raflarda yer almalıdır. 

Göz önünde bulunan malzemeler, çocuklarda yapma, 

oynama arzusunu tetikler, bu şekilde de malzemeler 

kendi reklamını yapmış olur. Hemen hemen tüm 

materyallerden bir adet bulundurulması gerekmektedir. 

Böylelikle, çocuklar arasında birbirleriyle konuşma, 

anlaşma, seyretme, bekleme, uygun bir çözüm yolu 

üretme, isteğini sonraya erteleme, vazgeçme gibi sosyal 

açıdan önemli olan birçok gelişmeler desteklenir ve 

seyrederek öğrenme gibi dolaylı öğrenmeler de 

gerçekleşir (Erişen&Güleş, 2007).  

 

Montessori sınıflarının temel unsurları olarak 

görülen bu materyallerin en önemli özelliklerinden birisi 

de “hatanın kontrolü”nü içermeleridir. Örneğin, farklı 

ebatlardaki silindirlerin, yerleştirilmesi gereken bir 

düzlemde, silindirlerin tümünü yanlış yerleştirmek 

mümkün değildir. Bir silindir dışarıda kaldığında bu 

durum, yapılmış bir hatanın işaretçisidir. Dolayısıyla bu 

silindir düzlemi, hatanın kontrolünü içermektedir. Bu, bir 

gömlekteki düğmeler gibidir. Eğer düğmelerden birini 

iliklemeyi unutursak veya öncelik sırasını yanlış 

yaparsak, hata en sonunda kendini gösterecektir. Hatanın 



115 

 

kontrolü, çocuğun küçük farkları dikkatlice görerek, 

bilinçli hareket etmesine neden olur. Bunun sonucu 

olarak ise, artık materyal olmasa bile çocuk, hatasını 

kontrol etme bilincini kazanır (Montessori, 1950: akt. 

Durakoğlu, 2010).  

Çocuk, sorunları tek başına çözebilme, kendine 

güven geliştirme, analitik düşünme ve başarılı olmanın 

verdiği mutluluğu yaşayabilme yeteneğine sahiptir. 

Çocukların keşiflerinin sürekliliği gibi materyaller de 

birbirine bağlıdır. Aydın’a (2010) göre, Montessori 

araçlarının bazı özellikleri şu şekilde özetlenebilir:  

 Her bir araç kümesi sadece bir kavram sunar, 

böylece kavram, anlamına etki edebilecek diğer tüm 

uyaranlardan ayrılır ve dikkat sadece onun üstüne 

yoğunlaştırılır.  

 Her araç kümesi, sunmayı amaçladığı kavramın 

en fazla ve en az değerlerini gösteren parçalara sahiptir. 

Çünkü göreceli kavramlar ancak bu şekilde sunulabilir.  

 Araçlar, kavramları basitten karmaşığa ve ileriki 

aşamalarda soyuta doğru öğretecek şekilde tasarlanmıştır 

ve bu sırayla sunulur.  

 Her araç, kendisinden sonra gelecek ileri 

kavramlar için altyapı oluşturur.  
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 Montessori araçlarının en önemli özelliği, hata 

denetim mekanizmasına sahip olmalarıdır. Bu 

mekanizma sayesinde çocuk kendi öğrenir, yani 

yetişkinin yardımına ihtiyaç duymadan araçla çalışır ve 

sonucu kendi değerlendirebilir. Çocuğun gelişmesine 

destek olabilecek eğitsel materyaller, çocukların gelişme 

alanlarıyla ilişkili olup, aşağıda bu alanlara değinilmiştir. 

 

Duyu ve müzik eğitimi:  

Montessori öğretisinde, çocuğu öğrenmeye 

zorlamak yerine, duyuların yönlendirilmesi söz 

konusudur. Ona göre, öğrenenin duyuları uyarıldığında, 

etkili öğrenme gerçekleşir (Faryadi, 2007). Birçok 

araştırmanın bulguları da görme, işitme ve dokunma 

kanallarının birlikte kullanıldığında, öğrencilerin 

öğrenmelerinin ve hatırda tutmalarının etkililiğini ortaya 

koymaktadır (Ültanır& Ültanır, 2002; Renou, 2008; 

Nilson, 2003: akt. Renou, 2008).  
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Montessori müzik ve duyu materyallerine örnekler 

 

Ayrıca, Laird’e (1985: akt.Faryadi, 2007) göre, 

araştırma sonuçları, öğrenmenin %75’inin görme, 

%13’ünün işitme ve dokunma yoluyla gerçekleşirken, 

koku ve tat almanın %12’sine karşılık geldiğini ortaya 

koymaktadır. Bu yüzden, aynı anda birçok duyu birlikte 

uyarılırsa, daha iyi bir öğrenme gerçekleşebilir. 

Montessori, bütün zihinsel aktivitelerin temelini 

duyuların oluşturduğuna inanmaktadır. Duyular 

uyarıldığında beyin de uyarılır. Beynin gelişimi ise, 

kişilik oluşumunu sağlayan zihin gelişmesiyle aynı 

şeydir. Schilling (2011) ile Tubaki ve Matsuishi (2008), 

Montessori’nin, çocukların bütün duyularından 

faydalanılması ve eğitilmesi gerektiğine inandığını 
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belirtmektedir. Montessori her duyu için birçok aktivite 

düzenlemişti. Parmak uçlarındaki duyarlılığı artırmak 

için, çocuklardan pamuk, keten, kadife ve ipek gibi çeşitli 

materyallere dokunmalarını ve daha sonra da gözleri 

kapalı bir şekildeyken bunları dokunarak tahmin 

etmelerini isterdi.  

Montessori’nin kullandığı diğer aktivite ise, 

çocukların gözlerini sadece temel renkleri tanımak için 

değil, aynı zamanda, her rengin çeşitli tonlarını da 

tanımak üzere eğitmekti. Örneğin, aynı olan iki setten 

birincisindeki rengi en koyusundan en açığına kadar 

dizerek, diğer setteki renkleri karıştırır ve çocuktan, 

onları da bu şekilde sıraya koymasını isterdi. Ayrıca, 

sessizlik ve gürültü arasındaki farkı da öğretmeyi 

amaçlamıştı. Bunu yapmak için, hepsinin yüzünü bir 

tarafa çevirir ve kendisi de onların arkalarında bir yere 

otururdu. Sonra da dikkatlice isimlerinin çağrıldığını 

dinlemelerini isterdi. Bütün çocuklar dikkatlice dinlerken 

de Montessori, bir çocuğun ismini söylerdi. Çocuk ismini 

duyduğunda ise, arkasını dönerdi. Bu ses eğitiminin 

yanında, müzik eğitimi de yer alıyordu. Birinde notaların 

sırasıyla yer aldığı bir zil, diğerinde ise bu notaların 

karışık olduğu başka bir zil vardı. Çocuklar, birinci zili 

çalıp dikkatlice dinledikten sonra, ikinci zildeki notaları 

doğru sıraya koymaya çalışırlardı. Çocuklar, doğru sırayı 

bulduklarında ise Montessori, çocuklara müzik okumayı 

öğretmeye başlardı. Zillerin üstündeki notaların ismini 
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yazardı. Montessori, zihinsel engelli çocuklar için 

geliştirdiği programlarda, “önce duyuların eğitimi, daha 

sonra da zihnin eğitimi” üzerine odaklanmıştı (Kramer, 

1976: akt.Singh, 2005). Montessori, ayrıca duyuları 

uyarmak için, çiçekleri koklamak, bitkilere bakmak, 

kuşları dinlemek ve fiziksel egzersizler yapmak için, 

dışarıda bir yürüyüşe çıkmanın gerekliliğine de 

inanmaktaydı (Singh, 2005). 

 

Zihinsel ve aritmetik eğitim: 

Coğrafyada, çocuklar kıtaların şekillerini bir 

tahtaya yerleştirerek, kıtaların isimlerini ve şekillerini 

öğreniyorlardı. Kıta isimleri, şekillerin üzerinde ve 

şekillerin tahta üzerinde yerleştirilecekleri yerlerde 

yazılmıştı. Matematik öğretimi ise, çubuk ve boncuklar 

yardımıyla yapılıyordu. En küçük çubuk 10 cm iken, 

diğer çubuklar 10’un katları olarak gidiyorlardı ve en 

büyük çubuk 100 cm idi. Boncuklar ise, 1, 2, 3 şeklindeki 

sayma sayılarıydı. Çocuklar, temel toplama, çıkarma, 

çarpma ve bölme işlemleri için bu çubukları 

kullanıyorlardı. Geometri ise, küçük çocukların 

öğrenmeleri için önemli bir parçaydı. Onlar, sadece 

dikdörtgen ve silindir gibi geometrik nesneleri tanımakla 

kalmayıp, ayrıca dikdörtgen ve silindirlerin boyutlarını 

ayırt etmeyi de öğreniyorlardı. Alıştırmalardan birisi, 

yükseklikleri aynı olan silindirleri genişliklerine göre 
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sıralamak idi. Silindirlerin sıraya konulup, bir tahta 

üzerindeki uygun boşluklara yerleştirilmesi gerekiyordu. 

Her silindir, sadece belli bir boşluğa gelebiliyordu. Bu 

aynı zamanda, kendini düzeltme egzersizlerinden 

birisiydi ve çocuklar silindirleri doğru yerlerine koymayı 

başardıklarında seviniyorlardı.  

 

Montessori matematik materyallerinden örnekler 

 

Montessori’nin bütün öğretici materyalleri, 

öğrenmeyi oldukça basit ve anlaşılır yapacak şekilde, 

“hata kontrolü”ne sahipti (Schilling, 2011). Matematik 

materyalleri, çocuğun, somut materyallerle çalışarak, 

matematiksel kavramları öğrenmesine ve anlamasına 

yardımcı olmaktadır. Bu çalışma, soyut mantık yürütme 

için bir olanak sağlayarak, çocuğun matematik 
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prensiplerini anlaması için sağlam bir altyapı 

oluşturmaktadır (Singh, 2005). Aritmetik eğitiminde, 

Montessori’nin vurgusu, salt sayma sayıları yerine, 

“miktar-nicelik” kavramını ve miktar belirten kelimeleri 

öğretmeye yönelikti. Boncukları ve çubukları, 1000’e 

kadar olan sayıları görselleştirmek için kullanırdı. Amaç, 

çocukların miktarı görme duyularıyla anlamalarını ve 

matematiği fiziksel deneyimleriyle algılamalarını 

sağlamaktı. Montessori, çocuklar tarafından aritmetik 

eğitiminin, arka planında kültürün olduğu dil eğitiminden 

daha kolay anlaşıldığını gözlemlemiştir (Tubaki& 

Matsuishi, 2008). 

 

Dil ve okuma-yazma eğitimi: 

Singh (2005), dilin insan yaşamı için vazgeçilmez 

olduğunu belirtmektedir. Montessori sınıfları, zengin ve 

tam bir dil eğitimi sağlamaktadır. Kitaplar, ortamın 

ayrılmaz bir parçasıdırlar ve dikkatlice hazırlanmış bir 

ortam, hikâye anlatımı, ses ayırımı, okuma ve yazma için 

fırsatlar sunar. Konuşma ve duyma yeteneğine bağlı 

olarak çocuklar; selamlamayı, birisine bir şeyin nasıl 

yapılacağını sormayı, minnettarlığın nasıl ifade 

edileceğini ve birisini nasıl dinleyeceğini 

öğrenmekteydiler. Bunlar, kendine güven eğitiminin bir 

parçası olan günlük yaşam egzersizlerinin de bir 

bölümüydü (Tubaki&Matsuishi,2008).  
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Montessori dil materyalleri 

 

Zihinsel engelli çocuklara yaptığı gibi 

Montessori, normal öğrencilerine de bir kart tahtası ve 

tahtadan harfler vererek bunlarla çalışmalarını sağladı 

(Asher, 2010). Tubaki ve Matsuishi (2008), Montessori 

eğitiminin bireysel temeller üzerine kurulduğunu 

belirterek, sınıftaki sessizliği ortadan kaldıracak olan 

yüksek sesli okuma materyallerine pek yer verilmediğine 

dikkat çekiyor. Üzerinde durulan nokta daha çok, yazma 

yeteneğini geliştirecek olan materyaller üzerindeydi.  
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Korkmaz (2006: akt. Durakoğlu, 2010), 

Montessori’nin okuma-yazma eğitiminde kullandığı 

yöntemin üç aşamada oluştuğunu belirtmektedir. İlk 

aşamada, çocukların yazı yazma yeteneği elde 

edebilmeleri için, metal çerçeveler ve zımpara 

kâğıdından yapılmış olan harfler gibi materyallerle, 

çeşitli hazırlık alıştırmaları yapılır. İkinci aşamada; 

çocukların, harfleri seslerine göre tanımaları ve bulmaları 

için taşınabilir harfler kullanılır. Üçüncü aşamada ise, 

çocukların okumayı öğrenmeleri için okuma kartlarıyla 

alıştırmalar yapılmaktadır. Montessori’ye göre ancak, 

yazı yazabilme yeteneği kazandırmayı amaçlayan 

materyalleri başarıyla kullanabilen bir çocuk, okuma 

eğitimine başlayabilmektedir (Durakoğlu, 2010).  

 

Günlük yaşam eğitimi 

Günlük hayat alıştırmaları, çocuklara kendileri, 

diğerleri ve çevreleri için ilgi aşılamaktadır. Günlük 

yaşamdaki bu egzersizler, çocukların evlerinde günlük 

yaşamın bir parçası olarak gördükleri şeyleri 

içermektedir: Çamaşır yıkama, ütü yapma, bulaşıkları 

yıkama, çiçekleri düzenleme, süpürme, ayakkabı 

cilalama, etrafın tozunu alma, vs. Nezaket ve terbiye 

alıştırmalarıyla, insan hoşgörüsünün temeli atılmaktadır.  
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Bu aktiviteler sayesinde çocuklar, kas 

koordinasyonu, hareket etme ve çevredekileri keşfetme 

yeteneklerini geliştirirler (Singh, 2005). Yemek pişirme, 

ev temizleme, küçük çocuklarla ilgilenme gibi temel ev 

işlerinin öğretimi, diğer metotlarda olmayan ve 

Montessori programına özgü bir şeydir. Bu tür 

alıştırmalar, küçük de olsa, çocukların ailedeki rollerini 

bilmelerini sağlamakta ve bulundukları konumun 

bilincinde olmalarına yardımcı olmaktadır. Montessori, 

bu şekilde eğitimle aile yaşamını birleştirmektedir 

(Tubaki& Matsuishi,2008). Ayrıca, yetişkinlere doğal 

hatta monoton gelen bu tür etkinlikler, yetişkinleri taklit 

edebilme olanağı sağladığından, çocuklar için oldukça 

heyecan vericidir. Taklit de erken çocukluk yıllarında en 
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güçlü dürtülerden birisidir. Sınıftaki bu günlük yaşam 

alanı, çocukların koordinasyonlarını mükemmelleştirecek 

aktivitelerle iç içe olmaktadır.  

 

Montessori günlük yaşam materyalleri 

Çocukların konsantrasyon süreleri gittikçe 

uzamaya başlar. Çalışmalardaki kurallı sıralamayı takip 

ederek, detaylara dikkat etmeyi öğrenirler (Aydın, 2010). 

Kahn (1995: akt. Aydın, 2010), bir Montessori sınıfında 

pratik yaşam alıştırmalarına ilişkin dört farklı grubu şu 

şekilde belirtmektedir:  

1.Kişisel Bakım: Düğmeleri ilikleme, fermuar 

çekme, bağlama.  

2.Çevresel Bakım: Temizlik, süpürme, bahçe 

işleri, ütü yapma, parlatma.  
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3. Sosyal İlişkilerin Geliştirilmesi: Kutlama, 

hizmet, kabul, özür dileme, teşekkür etme.  

4. Hareket ve Denge: Bir çizgi üzerinde yürüme, 

sessiz oyunlar oynama, vb. 

(Eğitimde Politika Analizi Dergisi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-

113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, 

Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 / “Montessori Yaklaşımına Genel Bir 

Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi” Şahin DANİŞMAN - 

http://193.140.141.80/esogudergi/index.php/epa/article/view/79/71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://193.140.141.80/esogudergi/index.php/epa/article/view/79/71
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****** 

Öğretmen, sınıftaki zeki fakat kıskanç öğrenciye, “Niçin 

arkadaşlarını çekemiyor, onların yaptıklarını bozup 

kavga ediyorsun?” diye sordu. Öğrenci, bir süre 

düşündükten sonra, “Çünkü onların beni geçmelerini 

istemiyorum.” dedi, “En iyi ben olmalıyım.” 

 

Öğretmen, masasından kalktı, eline bir parça tebeşir aldı 

ve yere on beş santim uzunluğunda bir çizgi çekti, 

kıskanç öğrenciye bakarak, “Bu çizgiyi nasıl 

kısaltırsın?” dedi. 
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Öğrenci bir süre bu çizgiyi inceleyip, içinde; çizgiyi 

birçok parçaya bölmek de olan birkaç yanıt verdi. 

Öğretmen, yanıtları kabul etmedi ve yere, ilkinden daha 

uzun bir çizgi çekti. “Şimdi birinci çizgi nasıl 

görünüyor?” diye sordu. 

 

Öğrenci utana sıkıla, “Daha kısa.” diyerek başını öne 

eğdi. Öğretmen bu yanıt üzerine öğrencisine, 

unutmaması gereken şu öğüdünü verdi: 

 

“Bilgini ve yeteneklerini artırarak kendi çizgini uzatman, 

rakibinin çizgisini bölmeye çalışmandan daha iyidir.” 

****** 
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****** 

Yeni mezun olmuş bir öğretmen olan Mary, Navajo 

Kızılderililerine ait bir yerleşim bölgesinde öğretmenlik 

yapmaya başlamıştı. Her gün beş öğrenciyi tahtaya 

çağırıyor ve ödev olarak onlara vermiş olduğu basit bir 

matematik problemini çözmelerini istiyordu. Onlar ise, 

tahtanın önünde sessiz ve isteksiz bir şekilde 

duruyorlardı. Mary bir türlü anlayamıyordu. Ne eğitim 

derslerinde ne de Phoenix’de staj yaparken öğrendikleri 

bir işe yarıyordu. 

 

“Neyi yanlış yapıyorum? Neden, hep problemi 

çözemeyecek öğrencilerimi tahtaya kaldırıyorum 

acaba?” diye kendi kendine sorup duruyordu. 
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En sonunda, öğrencilere sormaya karar verdi ve genç 

Kızılderili öğrencilerinden; benlik imgesi ve öz değer 

konusunda şaşırtıcı bir şey öğrendi: Öğrenciler, 

birbirlerine birey olarak saygı duyuyorlardı ve herkesin 

problemleri çözmeyi beceremeyeceğini biliyorlardı. Bu 

genç yaşlarında bile sınıf içerisinde kazanan-kaybeden 

yaklaşımının sergilenmesinin bir işe yaramayacağını 

düşünebiliyorlardı. Tahtanın önünde bir öğrenci mahcup 

olursa, bunun kimseye bir şey kazandıramayacağına 

inanıyorlardı. Onun için, herkesin önünde birbirleriyle 

rekabete girmeyi reddediyorlardı. 

 

Bunu öğrendikten sonra, Mary sistemi değiştirdi. Artık 

öğrencilerinin ödevlerini teker teker kontrol ediyordu. 

Hiçbirini de diğerlerinin önünde mahcup duruma 

düşürmüyordu. Gençlerin hepsi öğrenmeye hevesliydi. 

Ama bunu yaparken başka birisini kötü duruma 

düşürmeyi istemiyorlardı. 

****** 

 

 

ÖĞRETMEN (İZLEYEN YETİŞKİN) 
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Montessori sınıflarında öğretmen, alışılmış 

“öğreten” rolünden daha farklı bir konumdadır. Her 

şeyden önce öğretmen, çevreyi hazırlayan/tasarlayan 

kişidir. Çocukların çevre ile ilişkiye girmelerinden, 

deneyim kazanmalarından sorumludur. Çocuklara kaynak 

oluşturan ve sunan öğretmen, öğreten kişiden çok bir rol 

modelidir ve yardımcıdır. Öncelik çocuğa aittir. Çocuğun 

derinlerde büyümekte olan kişiliğini arayan öğretmen, 

hataları aramaz; doğru yapması için destek olur. 

Çocuğun gözlenmesinde genel ilke; fiziksel 

olarak özgür olabileceği ve çocuk için doğal olan çevre 

yaratmaktır. Öğretmen, çocuğa bilgi aktaran kişi değil, 

çocuğa uygun bir şekilde onu yöneten kişi olmalıdır. Bu 
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nedenle de çocuğu kendi kafasında da kafese 

kapatmamalıdır. Öğretmen, çocuğa nasıl davranmamasını 

değil, nasıl davranmasını anlatmalıdır. Hatta bunu, 

kendisinin bulmasını sağlamalıdır. 

Öğretmen, çocukta hangi iç güçlerin ve 

becerilerin ne zaman geliştiğini ve çocuğun o anda 

bulunduğu gelişim basamağında nelere gerek duyduğunu 

bilmelidir. Öğretmen, tüm materyallerin, kendi 

yerlerinde, eksiksiz, temiz olmasını sağlar. Çocuğun 

tamamlamış olduğu çalışmaları, şu anda durumun ne 

olduğunu, hangi alıştırmaları tanıdığını, yeteneklerini, 

bundan sonra ne yapılacağını, yeni bir alıştırmanın 

tümünün mü yoksa bir bölümünün mü sunulacağını, ön 

hazırlığa ihtiyaç olup olmadığını bilmelidir. Çalışma 

yapılacağı gün, çocuğun ilgiye ihtiyacı olup olmadığını, 

cesaretlendirilmeye gerek duyup duymadığını 

gözlemlemelidir. 

Çocuk hata yaptığında vurgulamaz, uygun bir 

zamanda çalışma tekrarlanır. Çocuğu anlamalı, 

incelemeli ve bir davranışı niçin yaptığını bilmelidir. 

Böylece öğretmen çocuğu değil, çocuk öğretmeni eğitir. 

Öğretmen için, disiplin oluşturmak, çocuğun 

özgürlüğünü kısıtlamak ve söz dinletmek değildir. 

Disiplinli çocuk, kendi ihtiyaçlarını kendi başına 
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giderebilen ve önce fiziksel sonra da sosyal açıdan 

bağımsızlaşan çocuktur. Çocuk serbestçe hareket 

etmedikçe disipline hazır değildir. 

Öğretmen, çocuğa yardım ederken, çocuğu pasif 

hâle getirmemeli, bağımlı kılmaya neden olmamalıdır. 

Çocuk aktif, öğretmen pasif durumdadır. 

 

 

 

 

****** 

“Yaklaşık dört yıl önce İngiltere’de çocuk eğitimi ile 

ilgili 25 kitabı best seller olan, öğretmenlerin, kitabı 

okumadan mesleğe başlamadığı eğitimci Penny Tassoni 

ile uzun bir röportaj yapmıştım. 

 

Tassoni ile görüşmemizin ağırlıklı konusu, aile-çocuk 

ilişkisi idi. Yirmi yedi yıldır birçok ülkede çocukla ilgili 

eğitim veren ve öğretmenleri eğiten Tassoni, çocuklara 

verilmesi gereken en önemli şeyin, ‘kendine yetme’ 

olduğunun altını çizmişti: ‘Çocuklar her şeyi yapabilir. 
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Çocuklarım dört yaşında kendi başlarına kek 

yapabiliyordu. Ben sekiz yaşında iken bütün elbisemi 

dikiş makinesini kullanarak kendim kestim, diktim. Biz, 

anne baba ve öğretmenler olarak çoğunlukla çocukların 

kendilerine yeteceklerini, kendi sorunlarını çözeceklerini 

düşünmeden, onların yerine her şeyi kendimiz yaparız’ 

 

Sizi bilmem, ben Tassoni’nin söylediğinin tam tersini 

yaptım yıllarca. Hep korumacı, oğlumun yerine düşünen 

bir anne oldum. Ve itiraf ediyorum, oğlum 12 yaşına 

gelince ne kadar yanlış yaptığımı şimdi daha iyi 

anlıyorum. Çünkü o zamanlar belki farkında değildim, 

belki de bunu görev sanıyordum, ama şimdi onun etrafını 

toplamaktan, onun yerine düşünmekten yoruldum. 

Odasını toplama kavgalarımız, yemeği yedikten sonra 

tabağın kirini atıp, makineye koyma savaşımız, eşya 

düzeni konusundaki cebelleşmelerimiz sürüyor, 

anlaşılan, sürmeye de devam edecek. 

 

Oysa Tassoni’nin dediği gibi; daha küçük yaşta ona 

sorumluluk verip güvenseydim, bunların hiçbiri olmazdı. 

Dört yaşından itibaren ona, yapabileceği şeyleri 

kontrollü şekilde yapmasına izin verseydim bugün kendi 
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kendine yeten, bana pek ihtiyacı olmayan bir birey 

olacaktı. 

Onun yerine bütün görevleri ben üstlenmeseydim, 

sabahları uyandırmak için çaba harcamaz, akşamları 

ödevlerini yapması için baskı yapmazdım. Yani şimdi pek 

eleştirdiğim sorumsuz çocuk yerine, sorumlu birini 

yetiştirmiş olurdum. 

 

Aman siz siz olun bu konuda duygularınıza, annelik 

güdülerinize, koruma kalkanına izin vermeyin. Alışverişe 

mi çıktınız, çantanızın içine onun için de küçük çanta 

koyun. Aldıklarınızı onunla paylaşın, taşıyabileceği 

şeyleri ona da taşıtın. Tabii bu arada bu yardımları için 

ona içtenlikle, gülümseyerek teşekkür etmeyi unutmayın. 

 

Birlikte yemek yapın. Bırakın eviniz batsın, etraf 

kirlensin. Çünkü oğlunuz ya da kızınız, kekin istenince 

gelmediğini, emek ve zaman harcanarak önüne geldiğini 

görecek. O zaman bazı şeylerin değerini daha iyi 

anlayacak. 
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Unutmayın, çocuklara iş yaptırmak, onları, ailenin bir 

parçası olarak hissettirir. Gelecekte 15 yaşında çocuğun 

başka insanları düşünmesini istiyorsak, 5 yaşında onun 

ellerindekilerini paylaştırmaya alıştırmalıyız. 15 yaşında 

parasını sürekli harcamasını istemiyorsak da 5 yaşından 

itibaren para biriktirmesini öğretmeliyiz. 

 

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en zenginleri listesine 

giren ve Türkiye’nin en zengin işadamlarından biri olan 

Hüsnü Özyeğin ile buluştuğumuzda, aklımda kalan en 

önemli şey şu oldu: ‘Ben 6 yaşından itibaren dedemin 

manifatura dükkânında çalıştım. Kapı önünde oturup, 

içeriye müşteri çağırdım. 10 yaşında yatılı olarak Robert 

Kolej’e gittim. Amerika’ya gittiğimde de komilik bile 

yaptım. Oğlum, şirketlerimde vezne yardımcısı olarak işe 

başladı. Para arabasında şoförün yanında Karaköy’e 

gitti geldi. Başarının sırrı, çocuğa küçük yaşta 

sorumluluk verip, çalıştırmaktır.’ 

 

Özyeğin’i de profesyonellikten patronluğa getiren, hatta 

dünyanın sayılı girişimcilerinden biri yapan, kendisinin 

de söylediği gibi küçük yaşta iş yapıp, sorumluluk 

almasıdır. 
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Siz siz olun, çocuklara evde hizmet etmek yerine, birlikte 

bir şeyler yapın. Kız erkek demeden tozları aldırın, 

yatağını toplatın, çiçekleri sulatın, güvenli ise yakındaki 

bakkala gönderin. İş yapması için cesaretlendirin. Evde, 

okulda sorumluluk verin ki ileride yetişkin olunca, 

duyarsız vatandaş olarak karşımıza çıkmasınlar.” 

Nuran Çakmakçı 

****** 

 

 

MONTESSORİ YÖNTEMİ VE GELENEKSEL 

EĞİTİM ARASINDAKİ FARKLAR 

Montessori yöntemi, çocuğa yaklaşım, 

öğretmenin rolü, ders akışı, program vurguları, eğitim 

araç gereçleri, eğitim mekânı gibi birçok konuda 

geleneksel eğitimden farklılaşmaktadır. Bu farklılıklar 

(Korkmaz 2005, 64) şöyledir: 

Geleneksel Eğitimde; 

- Çalışma kâğıtları, kalem ve kitaplar, ders 

kitapları 
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- Öğretmen merkezli eğitim 

- Öğrenmenin öğretmenlerce sağlanması ve 

yönetilmesi 

- Sosyal gelişime vurgu yapmayan çalışma ve 

öğrenim 

- Sınırlı, ünite temelli müfredat 

- Bireysel konular 

- Blok zaman, süreli dersler 

- Çocuğa genellikle proje/çalışma için özel, belirli 

zaman verilmesi 

- Öğrenim hızının grup normlarınca ya da 

öğretmenlerce belirlenmesi 

- Tek dereceli sınıflar 

- Çocuk için oturulacak yer belirlenmesi ve ders 

boyunca sessizce oturmaya teşvik edilmesi 

- Öğrencilerin pasif ve sessizce sıralarda 

oturmaları 
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- Öğrenciler okula uygun 

- Ürün odaklı değerlendirme 

- Eğitimin çoğunun öğretmence yapılması ve 

birlikte çalışma hevesinin kırılması 

- Soyut öğrenmeye vurgu 

- Öğretmenin disiplin aşılaması 

- Etkinlik döngülerinin öğretmence belirlenmesi 

- Grup öğretimine öncelik 

- Bireysel ve grup öğretimlerinin, yetişkinlerin 

öğretim stillerine uygun olarak yapılması 

- Hatanın, çocuğa, öğretmen tarafından 

söylenmesi 

- Öğrenmenin, tekrarlama, ödüllendirme ve 

cezalandırma ile motive edilmesi 

Montessori yönteminde; 

- Hayatın kontrolünü içeren materyaller; özel 

olarak geliştirilmiş başvuru materyalleri 
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- Çocuk merkezli öğrenme 

- Çocukların yaparak öğrenmeleri ve kendilerine 

öğretmeleri; bireyselleştirilmiş ve oto öğrenme 

- Çocuğun sosyal gelişimiyle eşleştirilmiş çalışma 

ve öğrenim 

- Uluslararası geliştirilmiş, birleştirilmiş müfredat 

- Bütünleştirilmiş konular ve gelişimsel psikoloji 

temelli öğrenme 

- Kesintisiz çalışma döngüsü 

- Çocuğun, seçtiği projede istediği kadar 

çalışabilmesi 

- Çocuğun, kendi öğrenme hızını belirlemesi 

- Çok yaşlı gruplandırmalar 

- Çocuğun nerede rahat ediyorsa orada çalışması 

- Öğrencilerin aktif olarak, konuşmaları, özgürce 

hareket etmeleri 

- Okul, çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor 
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- Süreç odaklı değerlendirme 

- Çocukların öğretmeye, birlikte çalışmaya ve 

birbirlerine yardım etmeye teşvik edilmesi 

- Somut öğrenmeye vurgu  

- Planlanmış çevrenin, öz disiplin sağlaması 

- Çocuğun, öğrenme döngüsünü tamamlaması 

- Bireysel öğretime vurgu 

- Bireysel ve grup eğitimlerinin, her öğrencinin 

öğrenme stillerine göre adapte edilmesi 

- Hatanın, materyallerin geri bildirimi aracılığıyla 

çocuklar tarafından öğrenilmesi 

- Öğrenmenin, tekrarlama ve içsel başarma 

duygusu güçlendirilerek motive edilmesi 

- Çocuğun kendi işini, ilgilerine ve yeteneklerine 

göre seçmesi 

- Çocuğun ne yapacağını kendisinin belirlemesi 
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- Duyulara ilişkin çok yönlü eğitim materyalleri 

ile çocuğun kişisel ve çevre bakımını kendi kendine 

öğrenmesi 

- Ailelerin Montessori felsefesini anlaması ve 

eğitim sürecine katılması için programlar düzenlenmesi 

(http://www.alternatifokullar.com/files/2014/01/monte_tez_gokhan_k

ayili.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alternatifokullar.com/files/2014/01/monte_tez_gokhan_kayili.pdf
http://www.alternatifokullar.com/files/2014/01/monte_tez_gokhan_kayili.pdf
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****** 

Dünyanın bütün renkleri bir gün bir araya toplanmışlar 

ve hangi rengin en önemli, en özel olduğunu tartışmaya 

başlamışlar… 

 

YEŞİL demiş ki: 

“Elbette en önemli renk benim... Ben, hayatın ve umudun 

rengiyim. Çimenler, ağaçlar, yapraklar için seçilmişim... 

Söyle bir yeryüzüne bakın, her taraf benim rengimle 

kaplı! 

 

MAVİ hemen atılmış: 

“Sen sadece yeryüzünün rengisin, ya ben? Ben hem 

gökyüzünün hem denizin rengiyim. Gökyüzünün mavisi, 



144 

 

insanlara huzur verir ve huzur olmadan siz, hiçbir işe 

yaramazsınız.” 

 

SARI söz almış: 

“Siz dalga mı geçiyorsunuz? Ben bu dünyaya sıcaklık 

veren rengim... Güneşin rengiyim... Ben olmazsam, 

soğuktan donarsınız hepiniz.” 

 

TURUNCU onun sözünü kesmiş: 

“Ya ben? Ben sağlık ve direncin rengiyim... İnsan yaşamı 

için gerekli vitaminler hep benim rengimde bulunur... 

Portakalı, havucu düşünün. Ben pek ortalarda görünen 

bir renk olmayabilirim ama güneş doğarken ve batarken 

gökyüzüne, o güle rengi veren de benim, unutmayın.” 

 

KIRMIZI daha fazla dayanamamış: 

“Ben hepinizden üstünüm! Ben kan rengiyim! Kan 

olmadan hayat olur mu? Ben tehlike ve cesaretin 
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rengiyim! Savaşın ve ateşin rengiyim! Aşkın ve tutkunun 

rengiyim! Bensiz bu dünya bomboş olurdu!” 

 

MOR ayağa kalkmış: 

“Hepinizden üstün olan, benim... Ben asalet ve gücün 

rengiyim. Bütün krallar, liderler beni seçmişlerdir... Ben 

otorite ve bilgeliğin rengiyim, insanlar beni 

sorgulamaz... Dinlerler ve itaat ederler.” 

 

Ve bütün renkler, hep bir ağızdan kavgaya tutuşmuşlar... 

Her biri diğerini itip kakıyor; “En büyük benim!” 

diyormuş... 

 

Derken bir anda şimşekler çakmış ve yağmur 

damlacıkları gökten düşmeye başlamış. Bütün renkler, 

neye uğradıklarını şaşırmış, korkuyla birbirlerine 

sarılmışlar... 

 

Ve YAĞMUR’un sesi duyulmuş: 
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“Bu kavganızın anlamı ne? Bu üstünlük çabanız neden? 

Siz bilmiyor musunuz ki her biriniz farklı bir görev için 

yaratıldınız, birbirinizden farklısınız ve her biriniz 

kendinize özelsiniz... Simdi el ele tutuşun ve bana gelin!” 

 

Renkler, bunun üzerine kendilerinden çok utanmışlar... 

El ele tutuşup birlikte gökyüzüne havalanmışlar ve bir 

yay şeklini almışlar. Yağmur onlara; “Bundan böyle...” 

demiş, “Her yağmur yağdığında siz birleşip bir renk 

cümbüşü hâlinde gökyüzünden yeryüzüne uzanacaksınız 

ve insanlar sizi gördükçe huzur duyacaklar, güç 

bulacaklar... İnsanlara yarınlar için umut olacaksınız... 

Gökyüzünü bir kuşak gibi saracaksınız ve size 

GÖKKUŞAĞI diyecekler... Anlaştık mı?” 

 

Bu yüzden ne zaman dünyamız yağmurla yıkansa, 

ardından gökyüzünde GÖKKUŞAĞI belirir... 

 

Biz de gökkuşağındaki o renkler gibi birbirimizden 

farklıyız ve hepimiz özeliz...  

****** 
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ÜLKEMİZDE MONTESSORİ EĞİTİMİ 

Türkiye’de; özel girişimlerin, hakkında verilen 

seminerlerin, tanımlama yerindeyse “harika çocuk” 

yetiştirmek adına araştıran ebeveynlerin yanı sıra 

Montessori eğitiminin, devlet okullarında da verilmeye 

başlanması, sevindirici bir gelişme. Bu konuda başı 

çeken ilk devlet okulu, Narlıdere Merkez Anaokulu oldu. 

7 Eylül 2014 tarihli İHA haberi şöyleydi: 

“İsmini, geliştirdiği eğitim sistemi sebebiyle 

'Maria Montessori' isimli İtalyan bir profesörün 

soyadından alan Montessori eğitimi, pek çok ülkede 

anaokulu aşamasında çocuklara veriliyor. Okul öncesi 

eğitimde klasik eğitim sisteminden farklı olarak 

Montessori'de en belirgin özellik ise öğrencinin bireysel 

olarak yetenekleri keşfediliyor. 

Dünyanın akademik olarak ölçülmüş en başarılı 

eğitim sistemi, ilk defa Narlıdere Merkez Anaokulu’nda 

hayata geçirildi. İzmir Millî Eğitim İl Müdürlüğü, 

Narlıdere Kaymakamlığı, Narlıdere Merkez Anaokulu iş 

birliği ile hayata geçirilen sistem hakkında bilgi veren 
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Montessori Eğitmeni Hilal Mutlusoy Öktem şunları 

söyledi: 

‘Montessori günümüzde Türkiye’de çok popüler 

olmakla birlikte bütün dünyada ününü kendi başarısıyla 

kanıtlamış, yüzyılı devirmiş bir eğitim sistemidir. 

Montessori eğitimini kısaca; çocuğun yaparak, yaşayarak 

öğrenmesi olarak tanımlayabiliriz. Sınıflardaki açık raflar 

çocuğa rehberlik ederken, onu başkasıyla kıyaslamayan, 

yarıştırmayan öğretmenler o açık raflardaki materyalleri 

deneye yanıla çocuklara öğretiyorlar. Öncelikle biz 

öğrencinin kendi duyularını geliştirmesini ve her 

duyusunu kullanmasını, günlük yaşamda ihtiyaç 

duyacağı her şeyi kendi başına yapabileceğini öğretmeye 

çalışırız. Ardından da Montessori'nin en bilinen kısmı 

yani matematikteki başarısı, dil eğitimi, dünyanın 

düzenini açıkladığımız coğrafya, bilim alanlarında 

müthiş bir akademik ve entelektüel bilgileri veririz.’ 

Montessori eğitim sınıfında çocukların günlük 

hayatlarını kendilerinin inşa etmelerini sağladıklarını 

ifade eden Öktem, her çocuğun kendi hızında ilerlediğin 

ve müdahale edilmediğini aktardı. 

Montessori sınıfında otoritenin öğretmen yerine 

çocukta olduğunu aktaran Hilal Mutlusoy Öktem şöyle 

konuştu: ‘Çocuk sınıfa geldiğinde, günlük hayatı 
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tamamen kendi inşa ediyor. Biz ona; ben bugün sana bu 

çalışmayı, aktiviteyi göstermek istiyorum, dediğimizde 

elbette kabul ediyorlar. Genelde çocuklar öğrenme 

merakı içinde oldukları için ne verirseniz kabul ederler. 

Ama kabul etmediği zaman da biliriz ki o anda aklında 

başka bir şey var. Dolayısıyla o anda aklındaki başka bir 

şeyi yapmasına izin veriyoruz. Hazır olduğu zaman beş 

dakikada öğrenecek bir çocuğu eğer zorlarsanız, yarım 

saatte bile öğretemezsiniz. Ve hem kendinizin hem onun 

yarım saatini heba etmiş olursunuz. Bizim temelde 

inandığımız şey budur. Çocuklarımızdan, kendi günlerini 

oluşturmalarını istiyoruz. O arada da bizim onlara 

yaptığımız tekliflerle de her gün onların bilgilerine bir 

yenisini ekliyoruz. Her gün yeni bir şeyler öğrenmiş 

olarak evlerine gidiyorlar. Ama her gün herkes aynı şeyi 

öğrenmiyor. Aradaki en büyük fark bu. Biz her gün 

hepsine aynı şeyleri öğretmekten dolayı bir tükenmişlik 

yaşamıyoruz. Yani herkes kendi hızında ilerliyor bu 

eğitim sisteminde. Aynı zamanda çocukların yalnız 

çalışabildikleri, kimseyle kıyaslanmadıkları bir eğitim 

sistemidir. Montessori sınıflarında çocuklar tek başlarına 

bir yere oturtulup, bir şeyler öğrenmesi için beklenmiyor. 

Böyle bir şey yok. Sınıf müthiş bir sosyal görüntü 

oluşturuyor. Aynı mahalle gibi sokak gibi eskiden nasıl 

birbirimizden çok öğrenirdik işte şimdi Montessori 

sınıflarında biz onu yaratmaya çalışıyoruz.’ 
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Dünyanın en büyük şirketi olan Google’ın 

kurucularının başarılarını ve yaratıcılıklarını Montesorri 

eğitimine bağladıklarını anlatan Hilal Öktem, 

‘Montesorri eğitimi ile ilgili literatüre baktığınızda 

alanında ses getiren pek çok kişinin özellikle de bilişim 

sektöründe popüler olan pek çok kişinin hikâyesine 

baktığınızda, arka planlarında Montessori eğitimleri 

olduğunu görüyoruz. Bugün dünyanın en büyük şirketi 

Google'nın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page birer 

Montessori eğitim sisteminin mezunlarıdır. Ve 

başarılarının sırrını ve aldıkları bu eğitimin kendi 

fıtratlarını bulmada ne kadar büyük destek olduklarını ve 

sorun çözmedeki etkisini her gittikleri yerde anlatırlar. 

Gerçekten de çok etkili. Biz çocukların sorun çözmelerini 

istiyoruz. Bir işi başlatıp sonra da sorumluluklarını 

bilerek sonlandırmalarını istiyoruz.’ şeklinde konuştu. 

Klasik eğitim sisteminde çocuklara tekdüze 

eğitim verilmesi ile herkesin aynı kabul edilmesiyle 

çocukların çim gibi biçildiğini aktaran Hilal Öktem, 

sözlerini şöyle tamamladı: ‘Narlıdere’deki örnekte 

olduğu gibi devlet okullarında bu anlamda güzel arayışlar 

var. Okul öncesi eğitimde klasik eğitim sisteminde 

çocukların beş duyusuna yönelik çalışmıyor olmak, 

çocuğun kendi istediği kadar bir şeyle uğraşmasına izin 

vermiyor olmak, her şeyin yetişkin tarafından 

yapılandırılması gerçekten de bir anlamda çocukların 
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biçilmesi. Çim biçer gibi hepsini aynı boya getirmeye 

çalıştık. Süreçten keyif almalarını engelledik. Bu nedenle 

verdiğimiz zararlar elbette var.’ 

Montessori eğitim siteminin özel bir okulda aylık 

maliyetinin bin 500 lira civarında olduğunu söyleyen 

Öktem, bir sınıf için maliyetin ise 20 bin Türk lirası 

olduğunu ifade etti. Amerika başta olmak üzere dünyanın 

birçok ülkesinde Montessori eğitim sisteminin yaygın 

olarak kullanıldığını ifade eden Hilal Mutlusoy Öktem, 

sözlerini şöyle tamamladı: ‘Bir sınıfa beş çocuğu bırakın, 

her biri başka bir şeyle ilgilenir. Çünkü hepimiz 

birbirimizden farklıyız. Birkaç kişinin önüne aynı 

menüyü koyun, hepimiz ayrı yemekleri severiz. Çocuk 

her alanda kendine yetecek kadar pek çok şeyi 

öğrenirken, bir yandan da ben matematikle daha çok 

ilgileniyorum, ben sanat çalışmalarını daha çok 

seviyorum, diyebilir. Gerek Amerika’da gerek Avrupa’da 

gerek Asya’da ya da Afrika’da dünyanın her yerinde 

uygulanabiliyor. Dünyanın her yerindeki çocuğun 3-6 yaş 

dönemindeki ihtiyaçları ortak. Kendilerini yapılandırmak 

istiyorlar ve duyularını kullanmak istiyorlar. İşte 

Montessori'nin başarısı burada yatıyor. Buna yönelik bir 

sınıf sistemi dizaynının olduğu, çocuğun kendi hızını 

takip eden bir uygulama olduğu için oldukça başarılı ve 

çok popüler bir eğitim sistemi. Pek çok ülkede binlerce 

okul var.’ 
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Narlıdere İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba 

ise, ilk defa bir devlet okulunda sistemin uygulandığını 

belirterek şunları söyledi: Okul öncesi eğitimde 

Montessori uygulamasının özel okullarda olduğunu 

ancak devlet okullarında bu uygulamanın olmadığını 

gördük. Ve bir denemesinin yapılması gerektiğini 

düşünerek projelendirdik. Projemizi kalkınma ajansına 

sunduk ve kabul gördü. Dolayısıyla projemiz başladı. 

Türkiye’de ilk defa okul olarak ilk denemeyi yapacağız. 

Başarılı olacağımıza inanıyorum.” 

 

*** 

“İşime, iyi buğday tohumlarını biriktirmiş ve bereketli 

bir parça toprak bağışlanmış bir köylü gibi başladım. 

Dilediğim gibi ekip biçecektim. Ama öyle olmadı. 

Toprağın üstündeki otları ayıkladığımda altın buldum. 

Otlar, çok değerli bir hazineyi saklıyormuş.” 

Maria Montessori/1907 
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****** 

En iyi buğday yetiştirme yarışmasına senelerdir katılan 

bilge bir çiftçi, büyük ödülü o yıl da tekrar kazanmıştı. 

Bunun üzerine yarışmayı izleyen gazeteciler, çiftçiden, bu 

başarısının sırrını öğrenmek istemişler. Bilge çiftçi de 

şaşırtıcı bir şekilde, bu sırrın kendi buğday tohumlarını 

komşularıyla paylaşmasında yattığını söylemişti. 

 

Gazeteciler bu cevaba oldukça şaşırmışlar ve “Nasıl 

olur? Onlar sizin rakibiniz olarak yarışmaya katılıyorlar. 

Buna rağmen, ne diye tohumlarınızı onlarla 

paylaşıyorsunuz ki?” diye sormuşlar. Bilge çiftçi de 

“Neden olmasın?” demiş ve eklemiş: “Bilmiyor 

musunuz? Rüzgâr, olgunlaşmakta olan buğdayların 

polenlerini alır ve tarladan tarlaya taşır. Bu bakımdan 

komşuların kötü buğday yetiştirmeleri demek, benim 

ürünümün de iyi olmaması demektir. En iyi buğdayı 

yetiştirmek için komşularımın da iyi buğdaylar 

yetiştirmesine yardımcı olmam gerekiyor.” 
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****** 

 

 

 

 

 

 

 

haber7.com’da yayımlanmış olan; Fatih 

Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Çocuk Gelişimi ve 

Montessori Eğitim Derneği Başkanı Adem Güneş’le 

yapılan röportaj: 

“Çocuklarda ‘vicdan eğitimi’ olmadan, ‘davranış 

eğitimi’ olamayacağının altını çiziyor Adem Güneş. 

Hatta ceza ile çocuk eğitimi olamayacağını 

ısrarla vurgulayan Güneş'in çalışmaları, Bristol 

Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Oslo Üniversitesi'nde 

araştırma konusu oldu. 



156 

 

- Kimdir Montessori? 

- Aslında trajik bir yaşam öyküsü vardır bu 

sorunun ardında... Avrupa'nın en karanlık döneminde 

İtalya'da yaşayan ve kadın olduğu için eğitim yaşamı 

boyunca dışlanan… Ve fakat bütün bu dışlayıcı tavırlara 

rağmen eğitimine ısrarla devam edip, İtalya'nın ilk kadın 

doktoru olan… Ve daha sonra da yine var olma savaşını 

sürdürerek Roma Üniversitesi'nde profesörlüğe kadar 

yükselen bir yaşam öyküsü bulabilirsiniz Montessori 

isminin ardında… Ve belki de bütün bu baskı ve 

zorlamalara ve diktatör Mussolini'ye rağmen bu ülkeden 

dünyaya yayılan bir eğitim sistemini görebiliriz aslında 

bu eğitim sisteminin ardında… 

- Mussolini'den bahsettiğinize göre yeni bir 

sistem değil o hâlde bu sistem… 

- Aslında ülkemiz için yeni fakat dünyada 1906 

yılından bu yana uygulanıyor… Ve bugün akademik 

olarak ölçülmüş en başarılı eğitim sistemi. Zira bu eğitim 

sisteminin odak noktası çocuk… Yani çocuk merkezli bir 

eğitim anlayışı yatıyor… 

- Ülkemizdeki eğitim sistemi de ‘çocuk merkezli’ 

olarak tanımlanıyor, farkı nedir bunun? 
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- Aslında her ne kadar ülkemizdeki eğitim sistemi 

de ‘çocuk merkezli’ olarak tanımlansa da aslında öyle 

değil… Ülkemizde ‘müfredat’ merkezli bir eğitim var… 

Standart bir müfredatın, belli bir süre dâhilinde bütün 

ülke genelinde uygulanması zorunluluğu var… Böyle 

olunca nasıl ‘çocuk merkezli’ eğitim diyebilirsiniz ki? 

Çok pratik bir örnekle izah edecek olursam, örneğin; her 

çocuk aynı hızda öğrenemez. Çocukların farklı öğrenme 

hızları vardır… Siz tek bir müfredat ve tek bir zaman 

dayatması yaparsanız bunun adı ‘öğrenci merkezli’ bir 

eğitim diyemezsiniz… 

- Peki, nedir ülkemizdeki eğitimde uygulanan 

sistem? 

- Yani, ülkemizde klasik eğitim sistemi 

uygulanıyor… Buna göre; ‘ders verilir, sınıf yönetilir’… 

Öğretmen, sınıfta otoritedir… Düzen bozan çocuklar 

olursa ceza veya mükâfat ile çocukları disipline eder… 

Ama Montessori eğitiminde ceza ve mükâfatın yeri 

yoktur… 

- Nasıl yani? Çocuk düzeni bozarsa ceza 

verilmez mi ya da ne bileyim, ödevini iyi yaptı diye 

mükâfatlandırılmaz mı teşvik etmek için? 
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- Hayır… Çocuk ne yanlışından dolay 

cezalandırılır… Ne işini iyi yaptı diye mükâfatlandırılır… 

Ceza ve mükâfat, çocuğu dış disiplin yöntemidir, hâlbuki 

bu eğitimde çocuk, içsel bir disiplin ve kuralları bir 

zorunluluk olarak değil, kendi içinden gelerek uygular 

hâle gelmektedir… Eğer çocuğa koşulsuz saygı 

duyularak ve ona hitap eden bir eğitim sunulur ise 

bunlara gerek kalmadığı görülmektedir… Zaten bu 

eğitimin ortaya çıkarttığı en önemli özelliklerden biri 

bu… Eğitim sırasında çocuğa ceza vermenize gerek yok, 

o zaten öğrenmek istiyor… Klasik eğitimin yanlışı, 

çocuğa hitap edememesidir… Bir başka özellik daha 

söyleyeyim; bu eğitimde öğretmen pasiftir… Ve 

eğitimdeki başarının yüzde 70'i öğretmene bağlıdır… 

Klasik eğitimde ise öğretmen aktiftir ve başarı öğrenciye 

bağlıdır… 

- Nasıl yani, hem öğretmen pasiftir diyorsunuz 

hem de başarı öğretmene bağlıdır diyorsunuz bu bir 

çelişki değil mi? 

- Hayır, çelişki değil. Bu, çocuk gereğini 

tanımaktır… Zira öğretmenin sınıf içindeki pasif konumu, 

çocuğun kendi fıtri hâli ile ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır… Bu açıdan bakıldığında öğretmen, sınıf 

içinde tevazu sahibi olmalıdır… Yani çocuğun yanında 

kendisinin daha üstün ve daha çok bilen birisi olarak 
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görünmemelidir… Böylece çocuk, öğretmeninin çok 

bilmelerinden eziklik duymadan ve kendi acemi yol 

alışlarında ondan bir rehber olarak destek alarak 

ilerler… 

Ve Montessori öğretmeni hoşgörü sahibidir, 

çocuğun yanlışlarının, onun öğrenmelerinin bir parçası 

olduğunu bildiği için, yanlış yapmasına müsaade edecek 

kadar sabır içindedir… Montessori öğretmeni yavaştır… 

Zira ruhsal öğrenme süreci yavaş ve sükûnet içinde 

gerçekleşir… Bunun için öğretmen, sınıfın içinde 

çocuğun biyolojik ritmini bozmadan, yavaş ve sekine 

içinde hareket eder… Öğretmen sessizdir ve Montessori 

okullarında sessizlik hâkimidir… Klasik eğitimde olduğu 

gibi çocukların bir ‘hurraaa’ diyerek teneffüse çıktığı 

veya yemeğe koştuğunu göremezsiniz… Çocuklar 

kendinden emin ve güven duygusu içinde okul içindeki 

faaliyetlere katılırlar… Bu açıdan bakıldığında 

öğretmen, çocuğun fıtratının ortaya çıkabilmesi için bu 

özellikleri barındırmalıdır… 

- Var mı öyle somut olarak bu eğitim sistemi ile 

eğitim alarak ismi duyulmuş olan kişiler? 

- Belki bu sorunun cevabı sizi oldukça 

şaşırtacaktır… Şu an dünyada ismi duyulmuş birçok 
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ünlü, bu eğitim sistemi içinde kendi fıtratını bularak 

başarılar elde etmiştir… 

- Örneğin? 

- Alın size dünyanın en büyük şirketi Google’ın 

kurucuları… Sergey Brin ve Larry Page, birer 

Montessori eğitim sisteminin mezunlarıdır… Ve aldıkları 

bu eğitimin kendi fıtratlarını bulmada ne kadar büyük 

destek olduklarını her gittikleri yerde anlatmaktadırlar… 

- Var mı başka örnek? 

Buyurun size, yine dünyanın en büyük e-ticaret 

şirketi olan www.amazon.com sitesinin kurucusu olan 

Jeff Bezos da… Veya dünyanın en çılgın projesi olan ve 

bugün dünyanın en geniş internet ansiklopedisi olan 

www.wikipedia.org sitesinin kurucusu Jimmy Wales da 

Montessori eğitimi almış birisidir… Size, daha çok 

şaşıracağınız bir örnek daha vereyim; dünyanın en etkin 

gazetesi olan The Washington Post'un sahibi ve Editörü 

Katherine Graham da bir öğrenci merkezli eğitim ile 

dünyayı etkileyen insanlar arasında yerini almıştır… 

Bunun yanı sıra bu eğitim sisteminin kendi ülkelerinde 

yaygınlaşması için birçok lider, aktif rol almıştır… 

Amerika Birleşik Devletleri’nden Hindistan'a kadar 

birçok ülke lideri, kendi ülkesindeki çocukların da 
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cezadan ve mükâfattan arındırılmış kendi fıtri hâlleri ile 

eğitim görebilmesi için çaba sarf etmiştir… 

- Bizim ülkemiz liderleri bu gelişmelerden 

haberdar değiller mi? 

- Ülkemiz eğitim tarihine baktığımızda Montessori 

eğitimini teşvik eden ve takdir eden liderin Atatürk 

olduğunu görüyoruz… Birinci Maarif Kongresi 

toplandığında orada yeni eğitim sistemlerine övgü dolu 

sözler söylediğini ve dil bilen genç muallimlere, Maria 

Montessori'yi öğrenmelerini tavsiye ediyor… Ancak 

Atatürk'ten sonra klasik ve baskıcı eğitim sistemine 

devam ediliyor… Dönem dönem ülkemiz gündemine 

girmiş ama yerleşmesi gerçekleşmemiş… Zira az önce de 

söylediğim gibi, bu eğitim sisteminin merkezinde 

eğiticinin eğitilmesi var… Ve bir eğiticiyi belli ruhsal 

kazanımlar ve dinginlik seviyesine getirmeniz oldukça 

zor… Hele ki klasik eğitimden böylesi bir duyarlı eğitime 

geçmek öyle kolay olmuyor… Ama son yıllardaki 

Montessori eğitimi ile ilgilenen liderleri gördükçe 

memnuniyetim artıyor… 

- Var mı ülkemiz yöneticilerinden konuya 

yakınlık gösterenler? 
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- Evet var… Örneğin İstanbul Bahçelievler'de 

ciddi pilot uygulamalar görüyoruz… Bunun haricinde 

çok saygı değer isimlerin Montessori okulları açtıklarını 

görüyoruz… Ama onların izni olmadığı için burada isim 

zikretmek istemiyorum… Sadece şu kadarını 

söyleyebilirim; önümüzdeki yılların, ülkemiz eğitimi 

açısından dev reform yılları olacağına inanıyorum… Ve 

inanıyorum ki bizim çocuklarımız da ceza ile 

sindirilmeden ve mükâfat ile yönlendirilmeden, oldukları 

hâli ile kabul gördüğü bir eğitim sistemini keyifle 

yaşayacaklar… 

Ayrıca bu eğitim sisteminin yaygınlaştırılması için 

de ülkemizde bir dernek kuruldu… Çocuk Gelişimi ve 

Montessori Eğitimi Derneği. Bu dernek de yine modern 

eğitim sistemlerinin ülkemizde tanınması ve 

yaygınlaştırılması için faaliyetler organize ediyor… Bir 

başka deyişle; dünyada 1906 yılından bu yana uygulanan 

ve akademik olarak en başarılı olan eğitim sistemlerini 

ülkemizin de tanışması için faaliyetler yapıyor… 

- Bu eğitim hangi yaş gurubuna hitap ediyor, 

yani sadece okul öncesi gibi… 

- Yo hayır… Okul öncesinden başlıyor, ilkokul, 

ortaokul ve liseye kadar devam eden bir düz çizgi… Her 

kademesi var bu eğitim sisteminin… 
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- Sanırım asıl mesele eğiticilerin eğitilmesi… 

Peki, bu konuda girişimler var mı? 

- Evet… Şu an ülkemizde ilk defa meslek lisesi 

kendi programının içerisine Montessori eğitimini aldı. 

İstanbul Üsküdar Kız Meslek Lisesi, Montessori eğitimi 

dersleri uyguluyor… Ve üniversite olarak da ülkemizde 

de ilk defa Fatih Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda 

Montessori eğitimi dersi veriliyor… Her ülke bir yerden 

başlıyor, sanırım ülkemiz de yüz yıl sonra da olsa bir 

yerlerden başlamış durumda… 

Aslında ben bir şey daha ilave yapmak 

istiyorum… Bu eğitim sistemi bize çok yabancı da değil, 

insana insan olduğu için saygı duyulan ve mütevazı bir 

sabır ile çocukların fıtri hâllerini ortaya çıkartan eğitim 

şekli, bizim kendi kültürel değerlerimiz içinde de var… 

Sabır, hoşgörü, bunlar kendi değerlerimiz aynı 

zamanda… Ancak görülen o ki bizim bu değerlerimiz 

akademik olarak Avrupa'da karşılık bulmuş ve oradan 

dünyaya yaygınlaşmış… Biz ise kendi hoşgörü temelli 

insan odaklı eğitimi bırakmış bu gün klasik eğitimin 

çıkmaz sokaklarında çırpınıp duruyoruz…” 

(http://www.haber7.com/roportaj/haber/967059-

dunyanin-en-basarili-egitim-sistemi-montessori) 

 

http://www.haber7.com/roportaj/haber/967059-dunyanin-en-basarili-egitim-sistemi-montessori
http://www.haber7.com/roportaj/haber/967059-dunyanin-en-basarili-egitim-sistemi-montessori
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****** 

Bir sihirbaz, sultanın huzurunda sanatını gösteriyor ve 

izleyicilerin hayranlığını kazanıyormuş. Sultan da 

hayranlık içinde bağırmış: “Allah’ım, bana yardımcı ol. 

Nasıl bir hinlik, nasıl bir cinlik!” 

 

Vezir, söyledikleriyle sultanın düşüncelerini bölmüş: 

“Sultanım, hiçbir usta gökyüzünden zembille inmez. 

Sihirbazın sanatı, onun çalışkanlık ve pratiğinin 

sonucu.” 

Sultan kaşlarını çatmış. Vezirinin kendisine katılmaması, 

sihirbazın gösterisinden aldığı zevki bozmuş. Veziri hor 

görerek bağırmış: “Nankör adam! Nasıl bu becerinin 

pratikten geldiğini iddia edebilirsin? Yeteneğin ya vardır 

ya yoktur. Senin zaten beraberinde zindana götüreceğin 

hiçbir yeteneğin yok. Orada benim sözlerimi düşünürsün; 

ama orada yalnız olmayacaksın. Kendi türünden bir de 

hücre arkadaşın olacak.” Daha sonra sultanın emriyle 

vezir, yanında bir dana ile zindana atılmış. 
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Birinci günden başlayarak vezir, danayı kaldırıp 

zindanın kulesinin merdivenlerine çıkartmaya başlamış. 

Aylar geçmiş. Dana büyüyüp güçlü bir öküz olmuş ve her 

gün pratik yapmaktan dolayı vezirin de gücü artmış. 

 

Bir gün sultan, hücredeki adamı hatırlamış ve 

getirilmesini istemiş. Onu gördüğünde sultan çok 

şaşırmış ve haykırmış: “Allah’ım, bana yardım et. Bu ne 

hinlik, bu ne cinlik!” 

 

Öküzü kollarında taşıyan vezir, daha önce söylediği 

sözlerle cevap vermiş: “Sultanım, hiçbir usta 

gökyüzünden zembille inmez. Gücüm; çalışkanlığımın ve 

çalışmalarımın bir sonucudur.” 

 

Öğrenme, hayatımız boyunca devam eden bir yenilenme 

sürecidir. Hiçbir yenilenme ve değişim süreci yoktur ki 

dirençle ve engelleme ile karşılaşmış olmasın. 

****** 
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Pedagoji Derneği Başkanı Pedagog Mehmet 

Teber ise, bir röportajında şöyle anlatır Montessori 

eğitimini ve ülkemizdeki durumunu: 

“- Montessori sistemi nedir? Şu andaki mevcut 

eğitim sistemlerinden farkı nedir? 

- Montessori aslında bir eğitim sistemi. İtalya’nın 

ilk kadın doktorlarından olan Maria Montessori 

tarafından bulunup, geliştirilen eğitim sistemi. Bizim 

bildiğimiz klasik eğitim sistemimizde çocuklar sırada 

oturur, bir tane öğretmen vardır, öğretmen dersi anlatır 

ve öğrenci dinler. Yani öğretmen merkezlidir. Bilen ve 

aktaran öğretmendir. Montessori eğitim sisteminin 

mevcut olan sistemden farkı; sıra düzeni yoktur. 

Kocaman bir sınıf ortamı vardır. Burada çeşitli 

materyaller mevcuttur. Öğrenci gelir ve buradaki 

materyallerle gününü geçirir. Öğrenciye çok müdahale 

edilmez. Öğretmen şimdiki eğitim sistemi gibi çok bilen 

ve anlatan rolünde değil, ortamı hazırlayan, düzenleyen, 

kriz anında orada olan, çocuğu gözlemleyen kişidir.  

- Bu sistemde öğrenci nasıl bir eğitim alıyor? 

Çocuk merkezli bir sistem olduğu söyleniyor? Buradaki 

çocuk merkezliden kasıt nedir?  
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- Eğitim sistemleri birkaç grubu ayrılabilir. 

Bunlardan bir tanesi, öğretmen merkezli eğitim 

sistemleridir. İyi bir öğretmen vardır, gidersiniz ondan 

ders alırsınız, onun bilgisine güvenirsiniz ve öğretmen 

her şeyi şekillendirir. İkincisi, çocuk merkezli eğitim 

sistemidir. Çocuk kendisi ne ihtiyaç duyuyorsa onu 

öğrenir, onun ihtiyaçlarının ön plana alındığı, çocuğun 

potansiyelinin öne çıktığı, çocuğun öğrenirken merkezde 

olduğu, bilgiyi kendi deneyimleyerek, deneme yanılma 

yoluyla öğrendiği sistemler, çocuk merkezli eğitim 

sistemleridir. Montessori sisteminde eğitim, çocuk 

merkezlidir. Bir gün öğretmen sınıfa gelip ‘Haydi 

çocuklar, bugün bunu işleyeceğiz.’ demez. Çocuk gelir, 

zaten sınıfta yapılacak birçok şey vardır. Orada kendi 

ilgisini çekeni yapar, öğretmen, takıldığı yerlerde ona yol 

gösterir, rehberlik eder. ‘Hadi size bir şeyler anlatayım, 

bir şeyler aktarayım, beni dinleyin, ödev vereyim, benim 

dediklerimi yapın’ gibi bir anlayış yoktur. Çocuğun 

ihtiyaçları ve istekleri çerçevesinde şekillendiği için o 

yüzden çocuk merkezli bir eğitim sistemi olarak 

adlandırılır. 

- Neden bu sistem dünyanın en başarılı sistemi 

olarak tanımlanıyor?  

- Montessori sisteminin başarısı şuradan 

kaynaklanıyor; bizim normal eğitim sistemimizdeki temel 



169 

 

paradigma hataları var. Bunlardan bir tanesi çocuk nasıl 

öğrenir; yeni bir şey öğrendiğinde eline alır, uğraşır, 

onunla ilgili sorular sorar, bakar. Öğrenme sistemi 

budur, dokunması, temas etmesi lazım. Onunla ilgili 

sorular sorması lazım, tartışması, denemesi lazım. Çocuk 

eline bu kalemi aldığı zaman bakar, dener, çevirir, çeker, 

uzatır, kırabilir, yazar, birçok şey yapar. Çocuk böyle bir 

şekilde öğrenirken bu eğitim sisteminde çocuk buna 

imkân bulamıyor. Öğretmen bir şey anlatırken yerinde 

oturmak, sabit kalmak durumunda oluyor. Ve bunu 

deneyimleyemiyor. İkincisi; çocuk oturuyor, çocuk 

hâlbuki hareketli varlıktır. Oturarak bir şey öğrenmek 

çocuk için çok zordur. Bu şimdiki eğitim sisteminin 

handikabıdır. Mevcut sistemde çocuğa çok değer 

verilmez. Aman o ne bilir ki öğretmen bilir, düşüncesi 

vardır. Aslında Montessori eğitim sisteminin artısı 

şuradan kaynaklanır: Çocuğa gerekli ve hak ettiği değeri 

verdiği için avantajlı bir sistemdir. Çocuk serbesttir, 

özgürdür. Şimdiki eğitim sistemine tek tip insanlar 

yetiştiren bir eğitim sistemi denir. Bir fabrikadan girip, 

bir fabrikadan çıkmış gibi olur. Ama Montessori çocuğu 

daha özgürdür. Hayal dünyası, yaratıcılığı, istekleri 

kısıtlanmamıştır. Çocuk zorla bir şeyi öğrenmek zorunda 

kalmaz. Çocuk kendisi deneyimleyerek, deneyerek 

öğrenir. Merak duygusu merkezde olduğu için çocuğun 

hareketleri kısıtlanmaz, Montessori, çocuk ruhuna daha 

uygun bir sistemdir. O yüzden çocuklar bu işte keyif alır. 
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Sıkılmaz, okula gitmek istemiyorum, okul sıkıcı bir yer, 

demez. Çünkü orası kendini gösterdiği bir alandır. Çocuk 

ruhunun özelliklerini iyi yakaladığı için, ona göre de 

eğitimi dizayn ettiği için tek tip bireylerin değil, daha 

farklı düşünen bireylerin ortaya çıktığı bir sistemdir. Bu 

nedenle de şimdiki eğitim sisteminden daha faydalıdır. 

Şimdiki eğitim sistemi çocuğa göre düzenlenmiş değildir. 

Müfredatı öğretmene göre düzenlenmiştir. Çocuğun ruhu 

hiçe sayıldığı için de bu eğitim sisteminden sonuç almak 

pek mümkün olmuyor. Montessori’nin artısı orada. 

- Sistem, ‘vicdan eğitimi olmadan davranış 

eğitimi olmaz’ temasına dayanıyor. Bunu biraz açabilir 

misiniz?  

- Bu aslında Adem Güneş’in bir yaklaşımı, 

Montessori’nin direkt kendi yaklaşımı değil. Adem 

Güneş’in Anadolu Pedagojisi yaklaşımında. Doğrusu da 

budur. Bir çocukla duygusal bir bağ kurmadan, o 

çocuğun davranışlarını eğitemezsiniz. Mesela siz bir 

çocuğa davranış kazandırmaya çalışıyorsunuz, çocukla 

sizin aranızda bir duygusal bağ yoksa bu davranışı 

kazandıramazsınız ki zorla bunu yapamazsınız. Ödülle de 

olmaz, ceza ile de olmaz. Arada, bir sevgi bağının 

oluşması gerekir. Beni sevdikten sonra çocuk benim 

dediklerimi yapar. Adem Güneş’in çıkış noktası burası. 

Ama Montessori, benim yaptığım araştırmalarda bizzat 
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bunu güden birisi değil. Yani öğretmenini sevsin, 

öğretmeniyle hemhâl olsun, onu içselleştirsin gibi bir 

anlayışı yok. Maria Montessori’nin sistemi daha çok, 

çocuk özgür olsun, öğretmen pasif olsun anlayışındadır. 

Çocuk istediğini yapsın, uygun materyaller sunalım ki o 

eğitimin bir parçası uygun materyallerdir, buna dayanır. 

Ama çocukla öğretmen 'ödev verdim, not aldım, başarılı 

yaptım, höd, niye orayı kırdın, onu neden dağıttın' gibi 

bir ilişkiye girmediği için daha duygusal ve güzel bir 

ilişki kurabilir. Çünkü bizim eğitim sistemimizde 

öğretmenle öğrenci arasında doğru iletişim kurmayı 

engelleyen en önemli şey, öğretmenin çocuklara habire 

ödev vermesi, kızması, bağırması, disipline etmeye 

çalışmasıdır ki çocuk bir türlü öğretmeniyle o duygusal 

bağı kuramaz. Ama disipline etmeye çalışmanın, 

kızmanın, bağırmanın, ödev vermenin olmadığı bir yerde 

çocuk, öğretmeni daha çok sevebilir. Montessori 

sisteminde çocuklar öğretmenini gerçekten çok sevebilir. 

Ancak Montessori’nin eğitiminin merkezinde, Adem 

Güneş’in dediği gibi bence vicdan eğitimi yok. Zihinsel 

aktivitelerin gelişimi var, çocuğun özgürlüğü, öğretmenin 

pasifliği, çocuğa güven ve ona saygı var Montessori 

sisteminde.  

- Montessori sisteminin 2005 yılından itibaren 

MEB tarafından eğitim sisteminde uygulanmaya 
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başlanan yapılandırmacı yaklaşımdan farkları 

nelerdir?  

- 2005 yılından itibaren MEB tarafından eğitim 

biraz değiştirildi, constructivist dediğimiz yapılandırmacı 

yaklaşım geldi. Ama şu değişmedi. Montessori’de önemli 

olan materyal ve ortamdır. Hangi yaklaşımı kullanırsanız 

kullanın sınıf ve sıra düzeni içerisinde bunu yaparsanız. 

Montessori eğitimini gerçekleştiremezsiniz. Ve 

materyalleriniz yoksa bu da olmaz. Mesela, gölü 

öğretirken, gölle ilgili bir çalışma yaparken öğrenci bunu 

kendisi keşfeder Montessori’de. Öğretmen şunu demez, 

‘Haydi çocuklar şimdi göle geldik, gölü anlatıyorum.’ 

demez. Bu nedenle şimdiki her bir yaklaşımın Montessori 

ile bağdaştırılması çok zor. Ne yapılırsa yapılsın, ortam 

değiştirilmeden, materyaller olmadan da vermek 

mümkün değildir. Montessori’de toprak bir zemin vardır, 

o, içine doğru göçürülür bir çukur oluşturulur, çocuk 

istediği renkte bir sıvıyı döker ve gölün öyle bir şey 

olabileceğini anlar. Ama bu şimdiki eğitim sisteminde 

mümkün değil. Şimdi biraz daha görsel hâle getiriyorlar. 

Performans ödevi veriyorlar, proje ödevi veriyorlar. 

Biraz daha çocuğu onunla hemhâl etmeye çalışıyorlar. 

Ama yine ana belirleyici öğretmendir, ana belirleyici 

müfredattır. Neyin ne zaman görüleceğini müfredat 

belirler, öğretmen belirler. Temel fark budur. O yüzden 

yapılandırmacı yaklaşım, biraz daha öğrencinin hemhâl 
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olabilmesi, uğraşabilmesi, deneyimleyebilmesi, daha 

güzel öğrenebilmesi için zemin hazırlamıştır. Fakat 

Montessori eğitimine çok yaklaşmıştır diyemeyiz. Çünkü 

sınıf, materyal ve öğretmenin rolü ana belirleyicidir. 

- Bu sistem uygulandığında bu eğitimi verecek 

öğretmenler mevcut mudur?  

- Eğitimci konusunda girişimler mevcut mudur? 

Montessori okulunun adı Çocuk Evi’dir. Maria 

Montessori ilk defa İtalya’da açmıştır bu çocuk evini 

1906 yılında. O zamandan sonra hızla yaygınlaşmıştır, 

Mussolini ve Hitler döneminde kesintiye uğrasa da daha 

sonra hızla yaygınlaşmıştır. Hatta 1930’lu yılların 

ortasında Amerika’da yüzlerce Montessori okulu 

mevcuttu. Ama Türkiye’de Montessori çok içimize sinmiş, 

kök bulmuş, kök salmış bir kavram değil. Ta Osmanlı 

döneminde Montessori’ye dair kitaplar var. 

Montessori’nin ana kitabının çevirileri var ama 

günümüzde Maria Montessori’nin kendi yazdığı kitabını 

Türkiye’de bulamazsınız. Çevirisi yoktur, bir kere 

yapılmıştır, o da kısa sürede tükenmiştir. Montessori’ye 

dair elimizde en fazla 2-3 kitap vardır. Dolayısıyla bizde, 

Montessori alanındaki kaynak da yeterli değil. Bu 

durumdan şöyle bir bakınca bunu standardize eden, 

kontrol eden bir mekanizma da yoktur. Birisi, ben 

Montessori eğitimi açıyorum, diyebilir ama Türkiye’de 
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bunu akredite eden bir kurum da yoktur. Kişi kendi 

bilgisi ve deneyimince Montessori çocuk evi açtım 

diyebilir ama bu Uluslararası Montessori Derneği 

tarafından akredite edilmiş, onaylanmış, kabul edilmiş 

bir yapı değildir. Böyle bir mekanizma olmadığı için de 

öğretmenleri, eğitimleri, kitapları, materyalleri sistemden 

sisteme, okuldan okula değişiklik gösterebilmektedir. 

Türkiye’de Montessori öğretmeni olmak istiyorum 

dediğinizde bunu yapabileceğiniz, düzenli kursları olan, 

bunun sertifikasyonunu yapan, o öğretmeni gözlemleyen, 

sertifika veren, eğitim veren, çeşitli aralıklarla onun bu 

işe uygunluğunu denetleyen herhangi bir mekanizma, şu 

aşamada yok. Ülkemizde şu aşamada öğretmen 

yetiştirme, denetim ve standardize etme konularında bir 

boşluk var. Bazı derneklerle yeni yeni doldurulmaya 

çalışılıyor. 

- Günümüzdeki uygulanan sistemde öğretmen 

otoriterdir. Montessori sisteminde öğretmen ne gibi 

özelliklere sahip olacaktır?  

- Montessori eğitim sisteminde öğretmen bir kere 

daha çok bilen değildir. Şimdi bizim klasik eğitim 

sistemimizde öğretmen çok iyi bilendir. Montessori’de 

öğretmen, bilen değildir. Montessori eğitim sistemindeki 

öğretmen ne yapar? Montessori’de sınıflar genellikle 30 

kişiliktir. Öğretmen ile birlikte çocuklar sınıfa girer. 
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Çocuklar sınıfın herhangi bir köşesine gider, orada 

çeşitli materyaller ile oyun oynarlar. Öğretmen çocuğun 

neyle başlayacağını belirlemez. Bilen kişi değildir. Daha 

çok yol gösteren, ortamı hazırlayan ve çocuğun tıkandığı 

yerlerde, işin başlangıcında malzemeyi seçmede ona 

rehberlik eden kişidir. Bir anda iki çocuk birden bir 

materyali kullanmak isteyebilir, bu konuda müdahale 

eden kişidir. Montessori eğitim sisteminde öğretmen 

daha çok gözlemcidir. Çocuğun gelişimini gözlemler, 

neyle uğraştığını gözlemler. Materyaller içerisinde hangi 

aşamada takıldığını gözlemler. Onu daha sonra aşıp 

aşmadığını gözlemler. İkisinin öğretmeni arasında çok 

büyük bir fark vardır. Dışardan baktığınızda bile bir 

sınıfı gözlemlerseniz pencereden, öğretmenin ayakta 

durduğunu, bir şeyler anlattığını, tahtaya bir şeyler 

yazdığını, dikkati çekmeye çalıştığını görürsünüz. 

Montessori’de böyle bir şey görmezsiniz. Bir köşede 

oturan bir öğretmen görürsünüz. Bu öğretmen gözlem 

yapar. Notlarını alır, çocuklara rol model olur, yol 

gösterir, bunun dışında bir şey aktaran, bir şey veren, bir 

şey bilen bir öğretmen konumunda değildir. Kendisini 

çocukla eşit tutar. Onlardan bir şey öğrenmeye bakar. 

- Bu sistemle yetiştirilen öğrencilerin, diğer 

metotlarla eğitilenlerden farkları nelerdir? 
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- Bu sistemle yetiştirilen çocuklara çocuk ruhuna 

yönelik bir eğitim yapıldığı için çocuklar rencide olmaz, 

ezilmez, çocuk ruhu incinmez. Anneler misafirliğe 

gittiğinde, çocuklarına, yanımda otur, sakın kalkma, der. 

İşte o zaman o çocuğun ruhunu bloke etmiş olur. Şimdiki 

eğitim sistemi de böyle. Çocuğun ruhunu çok inciten bir 

eğitim sistemi. Çünkü zorla çocuğu oturtturuyorsunuz, 

zorla bilgi vermeye çalışıyorsunuz. Öğrenci de ne işine 

yarayacağını bilmediği bilgileri öğrenmeye çalışıyor. 

Çocuğun merak duygusunu öldürüyor. Çocuğun ruhuna 

zıt bir eğitim sistemi. Küçücük bir mekâna 40 kişi 

sığdırıyorsun, hareketlerini sınırlıyorsun, ona kendince 

bir şeyler öğretmeye çalışıyorsun. Çocuk ruhu burada 

çok zedelenir. Ödevler arasında çocuk boğulup gider. 

Çocuk, çocukluğunu yaşayamaz hâle gelir. Bu sistemde 

çocuk, sınava endekslenmiştir. Montessori eğitim 

sisteminde deneyimlemek esas olduğu için çocuk ruhu 

çok zedelenmez. O yüzden ruh sağlığı açısından daha 

sağlıklı çocukların bu sistemden çıktığını söyleyebiliriz. 

İkincisi; çocuk, öğrenme merakını yitirmiş olur ki 

keşfetme, öğrenme, deneyimleme, bu ona çok şey 

kazandırır bütün hayatta. Bizim klasik eğitim 

sistemimizde çocuklar ilkokuldan çıktıktan sonra okula 

gitmek istemez, bir şey öğrenmek istemez, zorla ikna 

etmeye çalışırsın. Öğrenme merakı orada bitmiştir artık. 

Montessori eğitiminde ise çocuklar sınıfa giriyor, 

kendisine uygun materyali buluyor, keşfediyor, orada 
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vakit geçiriyor, acıkınca bir şeyler yiyor. Bu çocuk 

öğrenmeye meraklıdır, deneyimlemeye meraklıdır. Böyle 

olduğu için de öğrenme merakı hep kişiyle birlikte kalır. 

Kendisinde öğrenme, keşfetme merakı ve hazzı olan bir 

kişi, hayatta çok daha iyi yerlere gelebilir. Google’ın, 

Vikipedi’nin kurucuları, Washington Post’un sahibi gibi 

dünyada birçok önde gelen kurumda yaratıcı, üretici 

birimlerde çalışan kişilerin, Montessori eğitiminden 

geçtiğini görürüz. Dolayısıyla çocuğa kattığı şey bu 

özgür düşünce ortamı, sağlıklı ruh hâli, ezilmemiş çocuk, 

keşfetme merakını da kendi yanında götüren bir çocuk 

diyebiliriz ki bu da bir çocuk için çok büyük bir artıdır 

aslında. 

- Bu sistemden yöneticilerimiz haberdar değil 

mi?  

- Bu sistemden yöneticilerimiz mutlaka 

haberdardır. Millî Eğitim Bakanı olup da Montessori 

gibi çeşitli eğitim sistemlerini bilmemek mümkün değil. 

Dünyadaki bir tek eğitim sistemi bu değil ki. Tabii ki 

haberdarlar ama Montessori sisteminin 

handikaplarından bir tanesi de şu; ortamı kurabilmek 

çok pahalı. Mesela bir Montessori okulunda bir sınıf, 

yaklaşık 10 bin dolara ancak düzenlenebilir. Çünkü 

sürekli materyal koymak gerekir. Bu materyaller ilginç, 

ahşap ve doğal olması gerekir. Ülkemizde ya da dünyada 
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birçok yerde sınıfta tebeşir, silgi ve tahta bile hâlâ 

standart hâline zor gelebilmişken tutup bir sürü 

materyali bulundurmak, bu sistemi kurmak bir kere çok 

maliyetlidir. Devlet için de maliyetlidir. İkincisi; 

maliyetin dışında, bu sisteme geçildiği andan itibaren 

bizim okullarımızda binlerce öğrenci vardır. Bu sistemi 

uygulamak için sınıf sayısını azaltmak, fiziki şartların ve 

ekonomik şartların başta yerinde olması gerekir. Daha 

sonrasında bunlar yerinde olsa bile zihinsel bir dönüşüm, 

değişim yapılmalı. Bu, köklü bir değişim olmalıdır 

mutlaka. Bu da arka planında bir cesaret gerektirir 

aslında. Cumhuriyet’in kuruluşundan beri 

uygulanagelmiş, var olan eğitim sistemini tamamen bir 

tarafa bırakıp yeni bir eğitim sistemine geçmek biraz zor. 

Özellikle öğretmen eğitimi gerektiriyor. Türkiye’nin 

çünkü her yerinden bu yapılabiliyor. Devlet kendi başına 

bunu üstlenmek isterse bu iş biraz zor. Öğretmen 

eğiteceksin, sistemini değiştireceksin, öğretmenine 

güveneceksin, sürekli materyal bulunduracaksın, bu 

materyalleri yenileme imkânın olacak. Bu sistemi 

getirmek siyasi bir risktir. Çok eleştirileri olacaktır. 

Hazır olmayabilirsiniz, altyapıyı yapmamış olabilirsiniz 

ve tamamen sizi altüst edebilir. Devlet, eğitim 

sisteminden elini çeker, bu işi vakıflara bırakır, isteyen 

istediği tarzda eğitim veren eğitim kurumunu açabilir 

hâle gelirse o zaman geçebiliriz. Böylece devletin kendisi 

de rahatlar. Ama devlet, bunu ben yapacağım, dediğinde 
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bu kadar büyük bir işi yapabilmesi gerçekten çok zordur. 

Eğitimin daha çok özelleşmesi, yerele bırakılması, 

merkezî yapıdan kurtulması, müfredatın bir kenara 

atılması, sınav merkezli bir sistemden vazgeçilmesi gibi 

temel paradigma değişimleri gerektirir. Paradigmalar da 

kolay kolay değişmez. 

- Ülkemizde bu sistemi uygulayan okullar 

mevcut mudur?  

- Ülkemizde bu sistemi uygulayan okullar tabii ki 

mevcut. Ancak çok yaygın değil. 1930’larda Amerika’da, 

İtalya’da, Almanya’da birçok okul mevcuttu. Ülkemizde 

100 tane okul var mıdır? Şu anda 2013’e geldiğimizde 

‘evet’ diyemeyiz. Daha doğrusu bu okulların listesini 

görebileceğiniz bir ana çatı yok. Bunları derleyen, hangi 

Montessori okulları varmış, bunlar sertifika edinmiş mi 

gerçekten kafasına göre mi bir okul açmış? Ben de 

Montessori okulu açabilirim ama Maria Montessori’nin 

felsefesi ve öğretim sistemiyle ne kadar alakalı olmuş 

olabilir? Bu değişebilir. Montessori son zamanlarda 

yaygınlaşıyor ülkemizde. Özellikle başta büyük şehirlerde 

çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Çünkü bu okulları 

kurabilmek maliyet istiyor. Materyaller yurt dışından 

getiriliyor. Normal bir vatandaşın aylık 100 TL ödeyerek 

çocuğunu gönderebileceği okullar değil. Montessori 

okulları var, biraz daha üst kesime hizmet eden okullar 
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şeklinde var. Bahçelievler Belediyesi, bazı okullarını 

Montessori okullarına çeviriyor. Ama Türkiye’de 

Montessori’de markalaşmış bir kurum yok. Maliyetlerden 

kaynaklanıyor. Öğretmen eğitimin zorluğundan dolayı 

Türkiye’de Montessori ile ilgili okullarda, üniversitelerde 

ders verilmemesinden dolayı kişiler kendini yeteri kadar 

hazır da hissetmiyor. Bu nedenle tek tük girişimler var. 

Sadece o düzeyde şimdilik.” 

(http://www.on5yirmi5.com/haber/egitim/egitim-

guncel/117920/montessori-hakkinda-her-sey.html) 
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“Evdeki tek bir portakal için kavga eden kardeşe, 

eğitimci olarak ne gibi çözümler önerirsiniz?” sorusu 

konusunda yapılan araştırmalarda şu cevaplar 

alınmıştır: 

 

Portakal ortadan ikiye bölünerek paylaştırılır, 

Küçük kardeşe verilir, 

Büyük kardeşe verilir, 

Sağlıksız ve zayıf olan tercih edilir, 

Çok ağlayana verilir, 

İkisine de verilmez, 

Yeni portakallar alınıp eşitlik sağlanır… 

 

Tüm bu cevaplar, alınan mantıklı cevaplardan birkaçıdır. 

Oysaki portakalın isteyiş sebepleri sorulduğunda; 

çocuklardan birine, portakalın kabuklarının iş eğitimi 

dersi için gerekli olduğu, diğer çocuğun ise canının 

portakal yemek istediği tespit edilmiştir. 
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Kabuklar birine, içi diğer çocuğa verilerek sorun 

giderilmiştir. Sorunu iyi anladıktan sonra tavır koymak, 

olumlu tepki göstermek, önemli bir özelliktir. 

****** 

 

 

 

 

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MONTESSORİ 

YÖNTEMİNİN FARKI 

 

Özellikle okul öncesi eğitimde ilköğretime 

nazaran esneklikler verildiği, bu esneklikle değişik 

metotlar uygulanabildiğini söyleyen Uzman Pedagog 

Belgin Temur Yağlıtaş’ın, Montessori eğitim sisteminin 

diğer alternatif sistemlerden farklılıkları konularındaki 

değerlendirmeleri, alternatifanne.com’un sorularına 

verdiği cevaplarla birlikte şöyledir: 

 

Montessori, çocukların hayatına disiplin sokuyor... 

http://alternatifanne.com/bir-pedagoji-soeyleisi-2/
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“Montessori, çocuklarda öğrenme isteğini 

yaratmayı amaçlayan bir eğitim sistemidir. Dünyada 

uygulamaları vardır; Türkiye’de de oldukça bilinen bir 

metottur. Ama çok az okulda hakkıyla 

uygulanabilmektedir.  

 

Bu sistemde sessizlik önemlidir. Sessizlikten 

kasıt; aslında çocuğun kendini kontrol edebilmeyi 

öğrenmesidir. Montessori’de yapılan çalışmalar hep 

bireyseldir, grup çalışmaları değildir. Çocuğun kendi 

kendini geliştirmesi, kendi kendine öğrenmesine 

yardımcı olan bir programdır. Çocuk kendi kendine bir 

çalışma yaparken, aynı zamanda etrafında başka çocuklar 

da kendi kendilerine bir şey yapmaktadır ve çocuk hem 

kendi öğrenir hem de öğrenen diğer çocuğu gözlemler. 

Ayrıca öğrenirken, başka çocuğun öğrenmesine engel 

olmaması açısından da sessizlik uygulaması vardır. 

Disiplin konusuna gelince; her metodun uygulanabilmesi 

için belli koşullara ihtiyaç vardır; dolayısıyla tabii ki 

başlangıçta, çocuğun uyum döneminde, ‘sessiz ol, buraya 

odaklan, etrafına bakma’ gibi bir disiplinin içine sokmak 

zaten doğru değildir. O nedenle o uyum dönemini iyice 

atlattıktan, böyle bir çalışmayı devam ettirebileceği hâle 

geldikten sonra çocuklara Montessori programını 

uygulamaya başlıyoruz. Onun öncesinde, alışma 

döneminde, materyallerle tanıştırıyoruz, çalışan çocukları 
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izletiyoruz. Çocuk yapmak istemiyorsa zaten 

zorlamıyoruz. 

 

Buradaki disiplin, yaptığı çalışmayı 

sürdürebilmesi için gerekli kuralları öğrenmesidir. Bir 

yandan bu iç disiplini de sağlıyor ki bir çocuğun 

eğitimindeki en önemli şey iç disiplindir. Bu dönemde iç 

disiplini edinmeleri çok önemli. Montessori’de 

çocukların kendi önlerindeki faaliyetten keyif almaları ve 

onu sürdürmeye istekli olmaları sağlanıyor. 

 

Montessori’de çocuklara öğrettiğimiz her şey, 

hayatın içinde olan ögeler. Çocuk zaten bunları istekle 

öğreniyor. Sadece seçiyor; o gün neyi öğreneceğini, 

materyaller arasından kendi seçiyor ki bu çok büyük bir 

avantaj; dolayısıyla çocuğun kendi kararlar aldığı ve 

kararlara katıldığı bir sistem. O yüzden bütün çocuklar, 

faaliyetlerini çok büyük keyifle yapıyorlar. Tabii ki 

rahatlama zamanları, serbest oyun zamanları da var; bu 

şekilde program, çocuklar için daha keyifli hâle 

getirilmeye çalışılıyor.”  

Okul öncesi çocukların aynı yaş grubu ile birlikte 

eğitimini sürdürmesi; yaşıtlarıyla benzer gelişim 

süreçlerini yaşadıkları için kendilerini başarısız 

hissetmemeleri, büyük çocukların küçük çocuklara zarar 
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vermemesi gibi nedenlerle uygun görüldüğünü biliyoruz. 

Uzmanımıza, Montessori eğitim sisteminde uygulanan 

karma çalışmaları bu anlamda nasıl değerlendirdiğini 

sorduk: 

“Montessori çalışmasında her çocuk tek ve 

özeldir; değil yaşlarına göre, çocuk sayısı kadar farklı 

zihin, farklı öğrenme şekli vardır diye varsayılır. O 

nedenle çocuklar (3 yaş grubu), değişik materyalleri 

hepsi bir arada kullanabilir. Zaten az sayıda çocuk bu 

materyalleri kullandığı ve birbirlerinden bağımsız 

çalıştıkları için bu, bir sorun yaratmaz. Okulda yaş 

gruplamaları var. Yemeklerini yerken, hikâyelerini 

dinlerken, başka masa başı aktiviteleri yaparken kendi 

yaş gruplarıyla birlikteler; sadece Montessori 

uygulamaları sırasında zaman zaman farklı yaş grupları 

bir araya gelebiliyorlar. Montessori’de bir arada 

olunmasındaki mantık, aslında küçüklerin, büyüklerin 

deneyimlerinden de faydalanmaları, büyüklerin de 

küçüklerle bir arada olmayı öğrenmeleridir; özellikle 

ailede tek çocuksa bu çok özel bir deneyim oluyor. Bir de 

çocuk, her sene farklı bir seviyeye geliyor; bir yıl en 

küçükken sonraki yıl, en küçüklerin büyüğü oluyor. O 

nedenle buradaki rekabeti de kıskançlığı da paylaşımı da 

bir şekilde öğrenmiş oluyor; bu anlamda Montessori, 

duygusal açıdan da çocuğu destekleyen bir sistem.” 
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Uzmanımıza, daha çok bireysel öğrenmeye 

yönelik bir sistem olan Montessori’de, proje ödevlerinin 

yerinin olup olmadığını sorduk. Bu konuda Yağlıtaş, 

şunları söyledi:  

 

“Proje ödevleri elbette var. Montessori’de altı 

tane temel alan var; duyusal alan, pratik yaşam 

materyalleri, dil ve okuma-yazma materyalleri, fen ve 

doğa, matematik, coğrafya ve kültür alanları. 

 

Bu alanların her birinde ya da çocuğun seçtiği bir 

tanesinde proje ödevleri oluyor. Projeyi çocuklar bazen 

anne babalarına, bazen kendi sınıflarının velilerine, bazen 

okula, bazen öğretmenlerine, bazen kendi sınıflarına bu 

araştırdıkları projelerin sunumunu yapıyorlar. Buradaki 

en önemli şey, projedeki çalışmaların her bir adımının 

ufak, dışardan destek ve yönlendirmelerle çocuğun kendi 

ürünü olması. Bu son derece önemli. Projelerde ailelerin 

şöyle katkıları oluyor; örneğin sonbahar mevsimi 

araştırılıyorsa; ağaçların, doğanın değişimi üzerine 

çalışılıyor; aileye çocuğun böyle bir proje ödevi olduğu 

söyleniyor, yaprakları birlikte topluyorlar. Geometrik 

şekiller üzerinde çalışılıyorsa çocuğun, örneğin, 

dikdörtgen şeklindeki nesnelerin fotoğraflarını çekmesi 

isteniyor; çocuk fotoğrafları annesiyle birlikte ama kendi 

çekiyor ya da evdeki dergilerden geometrik şekilleri 

anlatan resimleri kesmesi için anne, çocuğa yol 
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gösteriyor. Aileyle paralel çalışınca aile de çocuğun neyi 

öğrendiğini, neleri merak ettiğini biliyor ve bu merakını 

destekliyor.” 

 

Anaokullarında yıl sonu müsamereleri hakkında 

velilerden kimi zaman hazırlık sürecinde çocukların çok 

da eğlenmediği, bu sürecin çocukları gergin yaptığı 

şeklinde yorumlar duyuyoruz. Sevgili Yağlıtaş’a, 

Montessori eğitim sisteminde müsamerelerin yerin 

sorduk. Bu konuda düşüncelerini şöyle belirtti: 

“Montessori’de olup olmadığını daha iyi 

araştırmak lazım belki ama bu sistemi uygulayan 

anaokulumuzda müsamere yapıyoruz. Bizim 

sistemimizin getirdiği şu farklılık olabilir; müsamerelerde 

çocukların hemen hemen hiçbiri kendini sahnede gibi 

hissetmiyor; çünkü zaten gün içinde yaptıkları şeyi 

sahnede tekrar ediyorlar. O anlamda tek gösterimlik özel 

bir şov olmuyor. Müsamere dışında Montessori eğitim 

sisteminde sunum mutlaka var; sınıf arkadaşlarına, 

ailelere sunumlar yapıyorlar. Buradaki amaç çocuğun 

bilgisini gösterebilmesi ve bunu gösterirken de 

öğrenirken aldığı gibi keyif alması ve güven duygusu.” 

 

İncelediğimizde sanki bütün alternatif eğitim 

sistemlerinin amacı aynıymış gibi geliyor; bağımsız, öz 

güvenli ve kendi işini yapabilen, sorumluluk sahibi 

bireyler yetiştirmek ortak gaye. Montessori’nin diğer 
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alternatif eğitim yaklaşımlarından farklılıklarını Uzman 

Pedagog şöyle özetledi: 

 

“Montessori’de materyal çok önemli. Materyalin 

kendisi, çocuğa özel bir öğrenme sistemi sunuyor. O 

materyaller, temas eden bütün çocukların çok özel bir 

şekilde öğrenmesini sağlıyor. Temel mantık, çocuğa bir 

şeyi zorla öğretmek değil; sadece çocuğun zaten var olan 

bilgisini ya da deneyimden kazanabileceği bir şeyi 

öğrenmesine engel olmamak. O materyali önüne 

koyduğunuzda çocuk kendiliğinden büyüğü-küçüğü, 

ağırı-hafifi zaten öğreniyor. Öğrenmede bir zorlama yok; 

tam tersi, öğrenmeden keyif alma var. Diğer eğitim 

sistemlerinden en temel farkının bu olduğunu 

düşünüyorum. Tabii ki diğer metotların da içlerinde 

çocuklar için öz güveni destekleyici özellikte olanları 

var, ama Montessori, tümüyle yapılanmasını bunun 

üzerine kurmuş. Bir de zaten asıl bu sistem, I. Dünya 

Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmış; Dünya Savaşı’nda 

yaşanan değişik travmalardan sonra zihinsel engelli hâle 

gelmiş çocukların eğitilmesi için oluşturulmuş bu sistem. 

Zihinsel engellilerde en önemli şey; öğrenmenin 

basitleştirilmesi, kolaylaştırılması ve parçalara 

ayrılmasıdır. Daha sonra da zihinsel engellilerin kolay 

öğrenmesi demek, herkesin kolay öğrenmesi demek diye 

düşünülmüştür. Bu sistem, öğrenmede bir konfor 

sağlıyor. Dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü çağımızın 
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çok yaygın sorunlarından; benim de çok üzerinde 

durduğum, uzmanlık alanlarımdan biri. Örneğin, 

matematik öğreniminde dikkat eksikliği, karşılaştığımız 

çok önemli bir problemdir. Okul öncesi dönemde 

Montessori eğitimi alan çocuklar, matematikte gerçekten 

çok kolay yol alıyorlar. Bu sistem, matematiği öylesine 

somut hâle getiriyor ve çocuklar o kadar keyifle 

öğreniyorlar ki diğer çocuklara göre bu anlamda bir 

avantajla başlıyorlar. Zorlanmamış olmak, kolay 

öğrenmiş olmak, çocuğa öz güven sağlıyor.” 

(Tülay Sarı/16 Ekim 2011-http://alternatifanne.com) 

 

 

 

 

 

 

 

****** 
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Gazetecinin biri, tıp alanındaki buluşlarıyla çığır açan 

bir bilim adamına, bu başarısının sırrını soruyormuş: 

“Sizi diğer bilim adamlarından farklı kılan nedir ki 

böylesine başarılı oldunuz ve büyük buluşlar yaptınız?” 

 

Başarılı tıp adamı, “Benim başarı öyküm dört 

yaşındayken, annem sayesinde yaşadığım bir tecrübe ile 

başladı.” diyerek, bu macerasını anlatmaya başlamış: 

“Dört yaşındayken buzdolabından plastik süt şişesini 

almaya çalışıyordum. Ama şişe elimden kayıp yere düştü 

ve her taraf süt oldu. Annem gürültüyü duyup mutfağa 

geldiğinde ne bağırdı ne söylendi ne de beni 

cezalandırdı. Tersine bana, ‘Ne güzel bir hata yapmışsın 

böyle.’ dedi. Ayrıca da ‘Şimdiye kadar hiç bu kadar 

büyük bir süt birikintisi görmemiştim. Temizlemeden 

önce yerdeki sütle biraz oynamak ister misin?’ diye de 

ekledi. Böylece ben de yerdeki sütle oynamaya başladım. 

Daha sonra annem yanıma geldi ve ‘Böyle bir şey 

yaptığında bunu senin temizlemen ve her şeyi eski hâline 

getirmen gerekiyor, bunu biliyorsun değil mi?’ dedi, 

‘Bunu nasıl yapmak istediğine sen karar ver. İstersen 

sünger kullanalım, istersen havlu ya da bir bez, ne 

dersin?’ Ben süngeri seçtim, böylece birlikte, yere 

dökülen sütü temizledik. Sonra annem, bu küçük kazanın 
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nedenini açıkladı: ‘İki minik elinle süt şişesini 

taşıyamadığın için oldu bu. Şimdi bahçeye çıkalım ve sen 

şişeyi doldurup onu düşürmeden taşımaya çalış…’ 

Böylece bana, şişenin çıkıntılı yerinden tuttuğum takdirde 

onu düşürmeyeceğimi öğretti. O günden sonra, bütün 

başarısızlıklarım ve hatalarım, benim için birer 

öğretmene ve engin bir tecrübeye dönüştü. Her başarısız 

deneyden veya denemeden sonra yepyeni şeyler 

öğrendim. Ümitsizliğe düşmeden yeniden denemek ve 

öğrenmek için daha da çok şevklendim!” 

 

Evet, sevgili dostlar! Her gün yeni bir neşe ile 

mütemadiyen hayata hazırlandığımız bu ömürlük 

maratonda, bizler de başarısızlıklarımızdan dersler 

çıkararak devamlı olarak bir durum değerlendirmesi 

yapmalıyız. Daha sonra ise, her ne olursa olsun tekrar 

deneyimleyerek, Âşık Veysel’in dediği gibi bu ‘uzun ince 

yolu’ yürümeliyiz. 

Unutmayınız ki birey olmak; yaşamak değil, 

yaşantılamak; denemek değil, deneyimlemektir. 

****** 
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EVDE MONTESSORİ EĞİTİMİ 

Şu ana kadar okuduklarımızdan, Montessori 

eğitim sisteminin sadece okul-öğretmen-çocuk üçlüsüne 

özgü olmadığını, çocuk doğduğu andan itibaren başlayan 

bir “eğitim duruşu” ve “eğitim felsefesi” olduğunu 

anladığımıza göre, aslında öncelikle evde başlanması 

gerektiğini de anlamış bulunuyoruz. 

 

Birçok ebeveyn, çocuğu doğmadan önce, ona dair 

yaptığı hazırlıklarda, heyecanla ve kendi zevk ve de 

gereksinmeleri (!) doğrultusunda kendilerince harika 

çocuk odaları hazırlar. Bol çekmeceli kocaman 

komodinler, onların, ileriki yıllara yönelik çoğalacak olan 

eşyalarını toplayabilmek amaçlı koca koca gardıroplar, 

düşmesinler diye yüksek ve etrafı parmaklıklarla (!) 

çevrili yataklar; yine “parmaklık” temalı oyun bahçeleri... 

 

Onlar bizlerin can parçaları, kıymetlileri... 

Bakılası, korunası ve biz olmazsak hiçbir şey 

yapamayacak varlıklar olarak gördük hep çocuklarımızı. 

Onların yerine biz yaptık, onların yerine biz düşündük 
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uzun sürelerce, “Artık ayaklarının üstüne bassınlar 

canım!” diyene kadar. Ama artık görüyoruz ki bu 

şekildeki bir eğitim mantığıyla pek çok alanlarda zorlandı 

kıymetlilerimizin ayakları... 

 

Maria Montessori’ye teşekkür ediyor, onun eğitim 

yönteminin evde uygulanması ve bunun önemi konusuna 

tekrar geri dönüyoruz... 

 

MONTESSORİ’DE EV DÜZENİ VE ÇOCUK 

ODASI 

Çocuğun hayatını kolaylaştırmak, Montessori 

yönteminde önceliktir. Kullanım alanındaki nesneler, 

çocuğun fiziksel ölçülerine uygun olarak düzenlemelidir. 

Böylece çocuk, günlük işlerini ya da ihtiyaçlarını, yardım 

almadan, tek başına yapabilir. Evdeki her odada, çocuğa 

ayrılmış özel bir alan olmalı ve bu alanda ona ait eşyalara 

istediği zaman, kimseye bağımlı olmadan ulaşabilmeli.  
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Odasının dekorasyonu da bu açıdan çok 

önemlidir. Elbette temel eşyaları ebeveyn, belirli bir 

noktaya kadar kendi döşeyecektir ancak bunu yaparken 
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de çocuğun karakterini ve ilgilendiği konuları yansıtmak 

da çok önemlidir. 

Öncelikle, yatağı, yere yakın ve kendinin 

düşmeden inip çıkabileceği yükseklikte bulunmalı, keza 

oyuncaklarını da kendisi istediği zaman alabilmesi için, 

açık ve onun her an ulaşabileceği raflarda bulunmalı. 

Çalışabileceği, kendine uygun ölçülerde bir masa ve 

sandalye mutlaka bulunmalı. Kıyafetleri de yine onun 

ulaşabileceği yüksekliklerdeki raflara konmalı. Onun 

boyuna uygun bir askılık ve buna benzer, 

sorumluluklarını yerine getirebilmesi için, kendi 

ulaşabileceği ölçülere uygun pek çok başka eşya 

düşünülebilir.  

Müzik, insan hayatının önemli bir parçası ve 

çocuğun duyusal gelişiminde de çok önemli bir unsur. 

Odasında basit bir CD çalar bulundurmak ve bunu nasıl 

kullanacağını öğretmenin yanı sıra, küçük ahşap müzik 

aletlerine yer vermek gerekir. Ayrıca, çocuğunuzun 

odasında her şey yerli yerinde olursa çocuğunuz da oda 

için koyduğunuz kuralları kolaylıkla uygular. 

Aynı mantığı, banyoda (ve mutfakta da mutfak 

aktivitelerine uygun olarak), çocuğunuzun musluğa kendi 

kendine ulaşabilmesini sağlayacak basıp çıkabileceği bir 

ahşap obje bulundurarak; havlusunu, onun uzanabileceği 
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askılığa asarak uygulayabilirsiniz. Mümkünse evin 

elektrik düğmelerini de onun erişebileceği yerlere monte 

ettirmeniz, faydalı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

****** 

Birkaç hafta önce kendime spor bir ceket aldım ve 

dükkân sahibi Mark Michaels ile anne babalık üzerine 

biraz sohbet ettik. Mark bana, eşi ve yedi yaşındaki 

kızlarıyla dışarıya yemeğe çıktıkları bir gece kızının, 

masadaki bardağı devirdiğini anlattı. Masadaki su 

temizlenip, anne babası, üzülmemesini söyledikleri 

zaman kızı onlara bakmış ve “Biliyor musunuz? Size, 

diğer anne babalara benzemediğiniz için teşekkür etmek 

istiyorum. Arkadaşlarımın çoğunun anne babaları, böyle 

bir durumda onlara bağırır ve bir de daha dikkatli 
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olmaları konusunda onlara söylev çekerler. Böyle bir şey 

yapmadığınız için size teşekkür ederim!” demiş. 

 

Bir seferinde ben arkadaşlarımla yemekteyken, benzer 

bir olay oldu. Beş yaşındaki oğulları, masaya bir bardak 

süt döktü. Arkadaşlarım, çocuklarına bağırmaya 

başlayınca, ben de bilerek çarptım ve kendi bardağımı 

devirdim. 48 yaşında olmama rağmen nasıl hâlâ aynı 

şeyi yaptığımı anlatmaya başlayınca, çocuğun gözleri 

parladı ve anne babası, gereken mesajı alıp, çocuklarına 

bağırmaktan vazgeçtiler. Her gün hâlâ yeni bir şeyler 

öğrendiğimizi unutmak, bazen ne kadar da kolay oluyor. 

****** 
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Bütün bunların dışında, Uzman Psikolog Yegan 

Sasık, Pudra.com’un yaptığı röportajda, anne babalara, şu 

önerilerde bulunmuş: 

 

- Anne babalar Montessori metodunu 

uygularken nelere dikkat etmeliler? 

- Metoda dair tüm bilgilerin yanı sıra en önemli 

olanın anne babaların, çocuklarının öğrenme süreçlerinde 

sergilemekte oldukları davranışlar olduğu 

unutulmamalıdır. Bir diğer önemli not ise; bu öğrenme 

metodunun “yaşantısal öğrenme”nin altını çiziyor 

oluşunun “sınırsızlık” olarak algılanmaması 

gerekliliğidir. Çocuklar kural ve sınırlara ihtiyaç 

duyarlar. Ayrıca, çocuklara karşı günün sonunda sert 

çıkışlarda bulunma olasılığınızı, ev ortamınızı ve 

kurallarınızı önceden hazır ederek en aza 

indirgeyebileceğiniz de unutulmamalıdır. 

Anne babalara öneriler 

Montessori eğitim modeli aslında bir yaşam 

felsefesidir. Bu felsefe kapsamında aile ortamınızda 

üzerinde durulması uygun olan öneriler şöyle: 

• Öncelikli olan, çocuğa sunulacak etkinliklerin 

“gerçek objeler” eşliğinde olmasıdır. 
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• Montessori ve diğer eğitim sistemleri hakkında 

bilgi edinin. 

• İnsan canlısı gelişim dönem özellikleri hakkında 

ayrıntılı bilgi edinin. Bu size, çocuğunuzun yaşa bağlı 

ihtiyaçları ve zevk-merakları hakkında ipucu 

sağlayacaktır. 

• Çocuğunuzu, onu rahatsız etmeden gözlemleyin. 

Onu tanımaya çalışın. 

• Çocuğunuzun giysi dolabında, ona seçim hakkı 

tanıdığınızda, sizin için sorun olmayacak giysiler 

bulundurun. 

• Çocuğunuzun iyi uyuduğundan emin olun. 

• Uykuya geçiş ritüeliniz sevgi dolu olsun. 

• Cezadan kaçının. 

• Kitap okuyun, çocuğunuzu ancak böylelikle 

okumaya teşvik edebilirsiniz. 

• Çocuğunuza ait bir kütüphane oluşturun. 

• Okula zamanında götürün ve zamanında 

okuldan çocuğunuzu alın. 

• Çocuğunuzun, yaş seviyesi müsaade ettiğince öz 

bakım ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayın. 



201 

 

• Mümkün ise çocuğunuz ile birlikte bir bitki 

ve/veya hayvan yetiştirin. 

• Mümkün olduğunca TV ve teknolojik ürün 

kullanımına dair kısıtlamalarınız olsun. Fakat bu 

ürünlerden mahrum kaldığı saatler için eğlenceli 

alternatifler oluşturmayı da ihmal etmeyin. 

• Sorumluluklar verin. 

• Kendini korumayı öğretin. 

• Ev adresiniz, telefon numaranız, anne ve baba 

adını öğrenmesini sağlayın. 

• Aile hikâyelerinizi sıklıkla çocuğunuza anlatın. 

• Sağlıklı beslenmeye teşvik edin. Öncelikli 

olarak örnek olun! 

• Yemek alışverişi yaparken, besinler hakkında 

konuşun. 

• Trafikte giderken, çevrenizdekiler hakkında 

konuşun. 

• Spora yönlendirin. 

• Erken yaşta yüzme öğretin. 

• Doğal ortamlarda, gönlünce hareket etmesine 

müsaade edin. 
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(http://www.pudra.com/anne-cocuk/cocuk-gelisimi/evde-montessori-

egitimi-nasil-verilir-14000.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pudra.com/anne-cocuk/cocuk-gelisimi/evde-montessori-egitimi-nasil-verilir-14000.htm
http://www.pudra.com/anne-cocuk/cocuk-gelisimi/evde-montessori-egitimi-nasil-verilir-14000.htm
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****** 

“Sevgili çocuğum, seni uyurken seyretmek, nefes alışını 

duymak için sessizce odana girdim. Gözlerin kapalı, 

huzur içindesin. Sarı buklelerin melek yüzünü 

çerçeveliyor. Birkaç dakika önce çalışma odamda 

çalışırken, birdenbire içimin sıkıldığını fark ettim. 

Dikkatimi işime veremedim ve bu yüzden sessizce seninle 

konuşmak üzere odana geldim. 

Bu sabah, yavaş giyindiğin için sabırsızlanıp, sana 

söylendim. Yemek fişini kaybettiğin için seni azarladım 

ve kahvaltı ederken gömleğine süt döktüğün için, sana 

sert sert baktım. ‘Yine mi?’ dedim, içimi çekerek ve 

başımı kızgınlıkla iki yana salladım. Sense bana bakıp, 

tatlı tatlı gülümsedim ve bana, ‘Hoşça kal anneciğim!’ 

dedin. 
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Öğleden sonra, sen odanda oynayıp, yatağına dizdiğin 

oyuncaklarına bağıra çağıra şarkı söylerken, ben telefon 

konuşmalarımı yapıyordum. Sana sessiz olmanı işaret 

ettim, sonra yine bir saat kadar telefonda konuştum. 

Daha sonra bir asker gibi sana emir verdim: ‘Oyalanıp 

durma, çabuk ödevini yap!’ Bana, ‘Peki, anneciğim.’ 

dedin ve hemen çalışmaya koyuldun. Sonra da odandan 

hiçbir ses gelmedi. 

Akşam ben masamın başında çalışırken, korkarak yanıma 

geldin ve bana umutla, ‘Anneciğim, bu gece kitap 

okuyacak mıyız?’ diye sordun. Sana kesin bir dille, ‘Bu 

gece olmaz.’ dedim, ‘Odan hâlâ karmakarışık! Sana kaç 

kez anımsatacağım odanı toplamanı!’ Başın önünde, 

odana gittin. Çok geçmeden geri geldin ve kapının 

yanından bana bakınca, ‘Şimdi ne istiyorsun?’ diye 

sordum aksi bir ses tonuyla. Hiçbir şey söylemedin. 

Yanıma geldin, boynuma sarıldın ve beni öpüp, ‘İyi 

geceler, anneciğim. Seni seviyorum.’ dedin. Sonra da 

aceleyle odana gittin. 

Daha sonra, duyduğum vicdan azabı nedeniyle, boş boş 

masama bakarak uzun bir süre oturdum. Acaba neden 

böyle davrandım, diye düşündüm. Beni kızdıracak hiçbir 

şey yapmamıştın. Sadece büyümeye ve öğrenmeye çalışan 

bir çocuk gibi davranmıştın. Bugün yetişkinlerin 

sorumluluklarla dolu dünyasında kendimi kaybettim ve 
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sana harcayacak enerjim kalmadı. Bugün sen benim 

öğretmenim oldun, beni öpmeyi, bana iyi geceler 

dilemeyi unutmadın ve üstelik ruh hâlimin iyi olmadığını 

fark edip, parmaklarının ucunda gezindin. 

Şimdi seni uyurken seyrediyorum ve bugünü yeni baştan 

yaşamak istiyorum. Yarın, ben de sana, bugün senin bana 

gösterdiğin anlayışı göstereceğim, böylelikle belki gerçek 

bir anne olabilirim. Uyandığında sana sıcacık 

gülümseyip, okuldan geldiğinde sana moral vereceğim ve 

yatmadan sana kitap okuyacağım. Sen gülünce gülüp, sen 

ağlayınca ağlayacağım. Kendime; daha büyümediğini, 

bir çocuk olduğunu ve senin annen olmaktan mutluluk 

duyduğumu anımsatacağım. Bugün senin anlayışlı 

davranışın bana çok dokundu ve bu yüzden gecenin bu 

saatinde sana teşekkür etmeye geldim. Çocuğum, 

öğretmenim ve arkadaşım olduğun ve bana gösterdiğin 

sevgi için…” 

Diana Loomans 
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****** 

Bir matematik profesörü, Nobel ödülü almıştı. Ödül 

töreninden sonraki ilk dersinde, öğrencilerinden biri 

kendisine şöyle bir soru sordu: “Efendim. Dünyada 

yüzlerce matematik profesörü var. Ancak bu kadar bilim 

adamı arasında, ödülü size layık gördüler. Sizi 

diğerlerinden ayıran özellik neydi?” 

 

Profesör, bu farklı soruya önce bir tebessümle cevap 

verdi. Ardından da kendisinden merakla cevap bekleyen 

öğrencisine şunları söyledi: 

 

“Doğrusunu söylemek gerekirse, hepsini anneme 

borçluyum! Çünkü ben küçük bir öğrenciyken, diğer 

çocukların anneleri, onlar okuldan evlerine 

döndüklerinde kendilerine: ‘Söyle bakalım, öğretmeninin 

sorduğu sorulara iyi cevaplar verebildin mi?’ diye 

sorarlardı. Benim annem ise bana: ‘Söyle bakalım.’ 

derdi, ‘Bugün öğretmenine iyi bir soru sordun mu?’ İşte 
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beni farklı yapan bu oldu. Her zaman diğerlerinin 

sormadığı soruları sordum ve hayatım boyunca da 

sormaya devam ettim!” 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

MONTESSORİ ANNELERİNE SELAM 

OLSUN 

Doğduğu andan itibaren, çocuğa duyulacak 

saygıyı temel alan Montessori eğitiminde, çocuğun 

dünyayı keşfi, anne-baba önderliğinde kendi bakış açısı 

ile başlamaktadır. Doğumdan itibaren Montessori 

felsefesi uygulamaları hakkında pek çok kaynak da 
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mevcuttur. Bunların bazılarının Türkçeye çevirisi de 

yapılmıştır.  

Ülkemizde birçok anne, bu yöntemi araştırıyor, 

uyguluyor ve internet ortamında da sonuçlarıyla birlikte 

paylaşıyor.  

Montessori annelerine selam ediyor, onların 

kurdukları site ve bloklardan bazı alıntıları sizlerle 

paylaşmak istiyoruz: 

 

2-3 Yaş İçin 7 Montessori Aktivitesi 

 

1- Çorabın Eşini Bul 

(Hedeflenen Beceri: Eşleştirme, ev işlerine yardım) 
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2- Kâğıt Örgüsü 

(Hedeflenen Beceri: Küçük motor gelişimi) 
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3- Küçük Market 

(Hedeflenen Beceri: Sayılar, sınıflandırma, sosyal 

ortamlara uyum) 

Çocukların günlük hayatta aileleriyle beraber yaptıkları 

market alışverişinden yola çıkılarak, çocuklara değişik 

beceriler kazandırmak mümkün. Aşağıda sizler için 
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hazırladığım tüm sayfaların renkli çıktılarını aldıktan 

sonra işaretli yerlerden kesin. Fotoğrafların adetlerini 

çoğaltmak için her sayfadan birden fazla çıktı 

alabilirsiniz. Kâğıtların kolayca yırtılmaması için 

arkalarını kartonla sağlamlaştırabilirsiniz. Oyunda iki rol 

mevcut: Alışveriş yapan müşteri ve market sahibi. 

Oyunun başlangıcında market sahibi ürünleri alır, müşteri 

de oyuncak paraları… Müşteri market sahibinden belli 

ürünler isteyerek alışveriş yapar ve oyuncak parayla 

karşılığını öder. Bu oyunu daha geliştirmek ve gerçekçi 

yapmak isterseniz, evde küçük sepetleriniz varsa ürünler 

sepetlere yerleştirilebilir ve alışverişten sonra torbalara 

konulabilir. Market sahibi rolünde olan çocuktan 

sebzeler, meyveler, kahvaltılıklar, kırmızı olan yiyecekler 

gibi değişik ürün grupları istenerek, sınıflandırma 

becerileri geliştirilebilir. 
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4- Çatal-Kaşıkları Düzenle 

(Hedeflenen Beceri: Sınıflandırma, ev işlerine yardım) 

Keskin bıçakları ayırdıktan sonra, çatal-kaşıkların 

bulunduğu sepeti eline veriyorum. Mutfaktaki çekmecede 

çatal-bıçak ve kaşıkları doğru yere koymasını istiyorum. 

Birkaç denemeden sonra 2-3 yaş grubunun bu işi ne 

kadar başarıyla yapabildiğine şaşıracaksınız. 
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5- Renklerine Göre Eşleştir 

(Hedeflenen Beceri: Eşleştirme, renkleri tanıma) 

Renklerine göre eşleştirme oyununu iki şekilde oynamak 

mümkün. Aşağıda sizler için hazırladığım iki sayfayı 

yazıcıdan renkli olarak çıktı alın. Bu kâğıtları yere koyun 

ya da kaymamasını istiyorsanız ufaklığın boyuna uygun 

bir masaya/sehpaya bantlayın. Birinci oynama şeklinde 
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renkleri işaret ederek, o renklere uygun küçük eşyaları 

evden bulup size getirmesini isteyin ve ilgili renklerin 

üzerine koymasını isteyin. İkinci oynama şeklinde, bu 

renklere uygun en az 20 küçük objeyi büyükçe bir 

çanağın içine koyup karıştırarak, çanağın içindeki 

objeleri ilgili renklerin üzerine koymasını isteyin. 
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6- Bulaşık Yıkama 

(Hedeflenen Beceri: Ev işlerine yardım, küçük motor 

gelişimi) 

 

 

7- Yüz Giydirme 

(Hedeflenen Beceri: Vücudu tanıma) 

Ufak çocuklar yaklaşık 1 yaşından itibaren yüz 

parçalarını öğrenmeye başlar ve 2 yaş civarına geldiğinde 

bu konuda ustalaşır. Bu oyunu oynamak için 1 numaralı 

sayfadaki yüz resmini ve 2-6 numaralı sayfalardaki yüz 

parçalarını renkli çıktı alın. 2’den 6’ya kadar olan 

sayfalardaki yüz parçalarını makas yardımıyla kesin. 1 

numaralı sayfayı yere koyun ya da kaymamasını 
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istiyorsanız ufaklığın boyuna uygun bir masaya/sehpaya 

bantlayın. Çocuğunuza göz, burun, saç, ağız, bıyık, 

gözlük gibi yüz parçalarını vererek boş suratın üzerine 

dilediği gibi yerleştirmesini isteyin. 
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(Alıntı: http://bebekveben.com/2-3-yas-icin-7-montessori-

aktivitesi/Kaynak: American Montessori Society) 

 

BEBEKLERİN İLK YILI İÇİN EVDE 

MONTESSORİ EĞİTİMİ 

“İnsan kişiliğinin büyüklüğü doğum anında 

başlar. Bu neredeyse mistik doğrulama ilginç bir sonucu 
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da beraberinde getirir: Eğitim, doğumdan itibaren 

başlamalıdır.” Maria Montessori 

 

Montessori eğitimi, her ne kadar okul öncesi ve 

okul dönemi için tanınan bir eğitim sistemi olsa da 

aslında doğumdan itibaren uygulanabilecek bir sistemdir. 

Bu yazıda başka eğitim sistemleri ya da evde 

uyguladığınız sisteme benzerlikler bulacak ve belki de 

“İşte ben zaten bunu uyguluyorum, demek ben de 

bilmeden Montessori eğitimi veriyorum.” 

diyebileceksiniz. Bu eğitim sisteminin 100 seneyi aşkın 

bir süre önce ortaya konmuş olduğu ve o dönemde 

bugünkü gibi iletişim olmadığı ve verilen eğitimin 

bugünkü gibi global olmadığı hatırlanmalıdır. Eğer bu 

yazı ile kendi hayatınızda benzerlikler buluyorsanız bu, 

Montessori eğitiminin son yüzyıl içinde ne kadar başarılı 

olup o günden bugünün çağdaşlığını yakaladığının, ileri 

görüşlü olduğunun ve bugün günlük yaşantımıza dâhil 

olduğunun da bir kanıtıdır. 

Bebekler için Montessori eğitiminin tipik 

özellikleri vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

- Unutulmamalıdır ki her çocuk birbirinden 

farklıdır. Her birinin ilgi alanı, isteği, öğrenme şekli, 
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ihtiyacı birbirinden farklıdır. Çocuğunuzu tanımalı, 

incelemeli, ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını bulmalısınız. 

- Hazırlanmış çevre: Bebeğiniz doğduğundan 

itibaren tüm mekânlar bebek için düzenlenmelidir. 

Bebeğin kendine zarar vermeden özgürce çevresini 

tanıyabileceği çevreyi oluşturmak, ailenin görevidir. 

Bebek büyüdükçe gereksinmeleri ve çevreyle olan 

etkileşimi de değişeceğinden çevre de bu süreçte 

değişiklikler göstermeli, gerektiği şekilde 

değiştirilmelidir. 

- Bebek için evin her yerinde bir köşe 

hazırlanmalıdır. Bebeğin tüm oyuncaklarını bebek 

odasında tutmak ve sadece bu odayı hazırlamak yerine 

tüm odalara bebek için köşeler hazırlamalıdır. Evi dekore 

ederken mutlaka bebeğin de ihtiyaçları göz önünde 

bulundurulmalıdır. Ancak bir seferde çok obje koyma 

yerine aklını karıştırmayacak az sayıda obje koymak 

yeterlidir. Örneğin tek bir sepet içinde birkaç oyuncak... 

Oyuncakları çeşitli periyodlarda değiştirmek, bir kısmını 

göz önünden kaldırmak, sonradan tekrar ortaya çıkarmak 

faydalı olacaktır. 

- Mekânlarda çok sayıda gözü ve kulağı yorucu 

eleman olmamasına özen göstermelidir. Örneğin, 

duvarlarda bulunan çok sayıda çok renkli posterler gözü 
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yoracağı gibi sürekli açık olan televizyonun ya da 

radyonun sesi de kulağı yormaktadır. 

- Bebeğin altı doğduğundan itibaren tuvalette 

değiştirilir. Bu işin evin neresinde yapılacağını öğrenmesi 

açısından bu, önemlidir. Alt değiştirmek için yüksek alt 

değiştirme masaları kullanılmaz. Yüksek alt değiştirme 

masaları, ev kazalarına davetiyedir. 

- Salonda/oturma odasında bir yer yatağı 

hazırlanır. Bebek, bu yatağın üzerinde oynar, öğle 

uykusunu uyur, kendini hareket ettirebileceği ve 

emekleyebileceği dönemde ise bu yataktan özgürce inip 

çıkabilir. Yatağın çevresinde çocuğu engelleyecek 

bariyer asla bulunmaz. 

- Bebek özgürce hareket edebilmeli, istediği yere 

gidebilmelidir. Bariyerler, parmaklıklar, engellemeler 

olmamalıdır. Bebek, dünyayı görerek, koklayarak, 

tadarak, dinleyerek, hissederek yani 5 duyu organıyla 

tanır. 

- Oturma odasındaki yatağın en az bir tarafına 

ayna konur ve çocuk bu aynada kendini ve yaptıklarını 

izleyebilir. 

- Kendi yatak odasındaki yatak da aynen böyle bir 

yer yatağıdır. Bebek uyandığında ağlamak yerine kendi 
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kendini oyalayabilmeli, isterse yataktan kendi kendine 

inerek odasını keşfetmeli, oyuncaklarıyla oynamalıdır. 

- Bebek, kendi istediği zamanda kendisi uyur. 

Bebeği kendi istediğimiz zamanda uyumaya zorlamak 

yanlıştır. Yatağı kendi ulaşabileceği şekilde hazırlandığı 

için, uykusu gelince kendi kendine yatağına yatıp 

uyuyabilir. 

- Bebek, dünyaya güveni öğrenmelidir. 

Bebeğinizi sık sık kucaklayın ve yumuşak bir ses 

tonunda konuşun. Altını değiştirirken gözlerinin içine 

bakarak yine yumuşak bir ses tonu ile konuşun, şarkılar 

söyleyin. Bebekliğin ilk günlerinde bebeğin sadece aile 

fertleri ile tanışması, arkadaşlar ile sonradan tanışması 

daha doğru olacaktır. 

- Bebeğin kıyafetleri doğal, yumuşak pamuklu 

kumaşlardan seçilmelidir. Elleri ve ayakları 

kapatılmamalıdır. Bebeğin kendi ellerini ve ayaklarını 

keşfetmesine izin verilmelidir. 

- Çocuk için seçilen oyuncaklar, doğal 

malzemeden üretilmiş, bir amacı olan faydalı oyuncaklar 

olmalıdır. 

- Çocuk oturabilir duruma geldiğinde, ahşap 

malzemeden hazırlanmış kendi masası ve iskemlesi olur. 
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Bugün herkesin kullandığı yüksek bebek iskemleleri, 

aslında Montessori için uygun değildir, çünkü bebek, 

istediği gibi bu iskemlelerden inip çıkamaz.  

Bebeğimiz için evde yapılabilecekleri şöyle 

sıralayabiliriz: 

- Bebeğinizle iletişime girin. Nasıl olsa anlamaz 

diye onunla konuşmaktan çekinmeyin. Altını 

değiştirirken, yemek yedirirken, üstünü değiştirirken, 

yemek yaparken, otururken, vs. bebeğinizle sürekli 

konuşun. 

- Bebeğinizin altını yaparken, kaldıracakken, 

giydirmeden önce, soymadan önce vs. biraz sonra ne 

yapacağınızı, neden yapacağınızı bebeğinize anlatın. 

Bebekler küçük insanlar olsa da kendi bedenleri üzerinde 

ne yapıldığını bilmeye hakları vardır. 

- Bebeğinize kitap okuyun. Ancak kitap 

seçiminde dikkatli davranın. 3 yaşına kadar bebekler 

henüz hayal ürünü, gerçek dışı hikâyelere hazır değildir. 

Uçan halılar, görünmez insanlar, konuşan hayvanlar 

yerine, günlük hayatı anlatan basit kitaplar seçin. İlk yaş 

için, kelimesi olmayan, resimli, kolay kitaplar yeterlidir. 

- Kendi kendinize hikâyeler uydurun. Hikâyelerin 

içinde bebeğinizin ve aile fertlerinin isimleri geçebilir. 
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Hikâyelerin gerçek gündelik hayatı yansıtmasına özen 

gösterin. Şu anda bebek, gündelik hayatı öğrenmeli. 

- Çocuğunuzun isteklerini dinlemeye ve anlamaya 

çalışın. Örneğin, bir objeyi incelemek istiyorsa zamanınız 

olmadığı için onu engellemeyin. İncelemesi bittiğinde 

size gerekli sinyalleri verecektir. 

- Bebeğin her ağlaması acı duyduğunu ya da aç 

olduğunu göstermez. Öncelikle bebeğinizle sakin bir 

şekilde konuşun ve hâlâ ağlıyorsa bir rahatsızlığı olup 

olmadığından emin olun. Bazen bebekler sıkıntıdan, 

ıslaklıktan, kötü hayallerden, korkudan, sıcak ya da 

soğuktan ağlayabilirler. 

- Yaptığınız oyunları, hazırladığınız ve satın 

aldığınız oyuncakları, bebeğin 5 duyusundan en az birine 

hitap edecek şekilde seçin ve tüm duyulara hitap eden 

çeşitli oyuncaklar hazırlayın. 

Yapılabilecek oyunlara örnekler: 

- Oyuncaklar doğal malzemelerden seçilmelidir. 

Ahşap, Montessori eğitiminde en çok tercih edilen 

malzemedir. Bebekler için kolay geometrik silindirler, 

geliştirici oyuncaklardır. Birkaç örnek vermek gerekirse; 
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* “Ce-e” oyunu. Kendi yüzünüze yapabileceğiniz 

gibi bir oyuncağın gözlerini kapayarak ve sesinizi 

değiştirerek de yapabilirsiniz. 

* Kendi yüzünüzde ve bebeğin yüzünde duyu 

organlarını göstererek işlevlerini söyleyin. Göz-görücü, 

ağız-tadıcı, burun-koklayıcı, vs. 

* Bebek, göz koordinasyonunu kurabilir ve elle 

objeleri tutabilecek durumda ise yapılabilecek 

oyunlardan biri, bir kutunun ya da bir kesenin içine 

çeşitli renklerde ve dokularda objeler koymak ve bebeğin 

bu objeleri tek tek çıkarıp incelemesine izin vermektir. 

Buna “hazine kesesi” denir. 

* Evde kendi oyuncağınızı kendiniz 

yapabilirsiniz. Örneğin, bir kuzu yapın, kuzuyla çeşitli 

oyunlar kurun. Kuzu üzerine şarkılar uydurun ve 

kuzunun ne olduğunu, ismini vs. öğretmeye çalışın. 

* Parmak oyunları yapılabilir. 

* Çevresinde farklı dokular olmasını sağlayın. 

Örneğin, yatak örtüsünü çeşitli dokulu kumaşlardan 

üretebilirsiniz. 

* Bebek 6. ayına geldiğinden itibaren 

oyunlarınıza müzik aletlerini de katabilirsiniz. 
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* Bebekler için farklı dokulardan oluşan küpler, 

çok öğreticidir. 

* 9. aydan itibaren topu yuvarlama oyunu 

oynanabilir. Bu dönemlerde ilk yapbozları ile de 

tanışabilirler. 

Eğitim, hangi sistemi uygularsanız uygulayın 

doğumdan itibaren başlayan bir süreçtir. Günümüzde 

çocuk eğitimi ile ilgili birçok uzman görüşü Montessori 

eğitim metodu ile benzer yanlar göstermektedir. Bu da 

Montessori'nin günümüz için geçerli ve başarılı bir 

eğitim sistemi olduğunu kanıtlamaktadır. Dünyada eğitim 

veren binlerce Montessori okulunun başarısının sebebi de 

budur. 

(http://www.archisugar.com/2008/03/evde-bebeklerin-ilk-yili-

icin.html) 

 

ÇOCUKLARIN ÖĞRETMENLERİNDEN BİZE: 

“EVDE MONTESSORİ” EĞİTİMİ 

 

Biz eylül ayından bu yana Mert vasıtasıyla 

Montessori felsefesiyle içli dışlı bir hâldeyiz. Sadece 

Mert değil “biz” diyorum, çünkü Kerem de ben de 

çocuğun gelişim (biz gelişim süreci derken okul buna, 

http://www.archisugar.com/2008/03/evde-bebeklerin-ilk-yili-icin.html
http://www.archisugar.com/2008/03/evde-bebeklerin-ilk-yili-icin.html
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“normalleşme” süreci demiş, bu tanımlamayı çok 

beğendiğim için ben de bu şekilde kullanacağım) 

sürecinde ev ile okulun birbirini tamamladığına 

inanıyoruz. Mert’in okulu da bu şekilde düşünüyor ki üç 

hafta kadar önce okuldan şöyle bir davet aldık: 

“Normalleşmiş çocuk, biz Montessori 

öğretmenlerinin ulaşmak istedikleri en üst noktadır. 

Ancak; normalleşmiş çocuk, evde sağlanmış uygun 

koşullarla birlikte bizim onun için düşünüp 

hazırlayacağımız uygun koşullarda kendini gösterir. 

Evde, Montessori eğitimi adına nelere dikkat 

edebilirsiniz? Evinizde yapacağınız ufak değişikliklerle 

atabileceğiniz büyük adımların farkında mısınız?” 

Bir süredir merakla beklediğim eğitimin daveti 

gelmişti, ben de hemen akşam gerçekleşecek bu eğitim 

için organize oldum; babaanne ve hala bizim evin iki 

bıdığıyla ilgilenmek üzere bize geleceklerdi, biz de 

Kerem’le birlikte bu eğitime gidecektik. Bu eğitim için 

mümkünse kulaktan kulağa yapmayalım, ikimiz de 

anlatılanları birinci ağızdan dinleyelim istedik. 

Bizim çocukların öğretmenlerinin bize 

anlattıklarını kısaca paylaşmaya çalışacağım: 

- Montessori sadece bir eğitim sistemi değil; daha 

fazlası; ev, okul ve çocuk iş birliğinde bir yaşam biçimi, 

bir felsefe. 
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Amaçları: 

 Öğrenmeyi öğretmek, 

 Bağımsız olmayı öğretmek, 

 Dünyaya/diğer insanlara saygı duymayı 

öğretmek, 

 Kendine seçenekler yaratabilmeyi öğretmek, 

 

- Okulda ve evde farklı şeyler öğrenmek 

karmaşaya yol açıyor. 

 

Temel Noktalar Neler? 

 Özgürlük (limitler içinde): Sınıfta çocuklar 

her çalışmayı yapmakta özgürler ama 

limitleri belirlemek önemli. Örneğin, istediği 

çalışmayı yapan başka bir çocuk varsa onu 

beklemesi gerektiğini bilmeli. 

 Bağımsızlık: Birinci yılda pek çok şeyi kendi 

başlarına yapabilmeyi öğreniyorlar. 

 Emici Zihin=Model çıkarma: Çocuklar ne 

görürse onu yapar. Her şeyin yeri bellidir, 

düzen vardır sınıfta; bu, kendi 

evinde/odasında da sağlanabilir. 

 Hassas Dönemler: En önemli hassas dönem, 

düzen dönemi. Bu dönemde rutinler önemli. 

Diğer hassas dönem ise, dil dönemi. Bu 

dönemde de dil çok hızlı gelişiyor. Bu hassas 

dönemleri kaçırmamak çok önemli. 
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 Hareket İhtiyacı 

 Tekrar Etme İhtiyacı 

 

Nasıl Bir Çocuk Odası? 

 Çocuğun kendi hareket edebileceği bir alanı 

olmalı. 

 Alçak ve açık raflar kullanılabilir. Kocaman 

bir oyuncak sepeti içine doldurulmuş 

oyuncaklar çocukta karmaşa yaratır. 

 Oyuncak ve kitap sayısını, karşılıklı anlaşıp 

azaltmak ve kaldırmak yararlı olacaktır. 

(Zeynep’in notu: Biz bu hafta sonu bunu 

gerçekleştirebildik; inanılmaz bir nefes alma 

ve rahatlama sağlıyor, özellikle anneye) 

 Yeni oyuncak alınacağı zaman “yeni bir şey 

alacaksak eskiyi birine verelim” diyerek 

vermek, çoğalmayı engelliyor. 

 Odada sanat bölümü olması gerekli-

yapılandırmaya gerek yok; atık malzeme, 

boya, kâğıt vs. konulan bir kutu olabilir. 

 Ortak alanlarda sadece kendi kararı/tercihi 

geçerli değil; başkalarına da saygı duyması 

gerektiğini bilmeli. 

 Kitaplık az sayıda kitaptan oluşmalı. 

Kitaplıktaki kitaplar her hafta değişebilir. 

 Duvarlarda resim olabilir ama dikkati 

dağıtacak kadar çok değil. 
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 Beden farkındalığı sağlaması için odada 

ayna bulunmalı. 

 Odada saat bulunmalı. 

 Holde veya odasında kendi boyunda elbise 

askısı olmalı. 

 Mümkünse ışık açma düğmeleri boy 

hizasında olabilir. 

 Çocuğun dolabı, kendi ulaşabileceği bir 

boyda ve düzenli olmalı. 

 Model olmak çok önemli: Bizim hayatımız, 

dolaplarımız, odalarımız sadeleşirse 

çocukların dolapları ve odalarının 

sadeleşmesi daha kolay olacaktır. 

 

Giyinme 

“Yapılan her gereksiz yardım çocuğun gelişimini 

baltalar.” Maria Montessori 

 Çocuklar bağımsız olmak ister. 

 Kendi giyebilecekleri kıyafetler alın (lastikli 

pantolon, düğmesiz üstler gibi). 

 Kendilerinin giyinmeleri için zaman verin. 

 Çocuğunuz yardım istemeden yardım 

etmeyin. 

 Yardım istediğinde küçük hareketlerle 

yardım edin. 
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 Giyindikten sonra “çok güzel giyindin 

aferin” demek yerine, “haydi gel birlikte 

aynaya bakalım” denilebilir. 

 

Mutfak 

 Çalışabilecekleri bir alan sağlamak önemli 

 Kullandıkları eşyaları ulaşabilecekleri yerde 

tutmak gerek. 

 Buzdolabında onlara ait bir raf 

bulundurulabilir. 

 Acıktıklarında kendi karınlarını 

doyurabilecekleri bir alan sağlanabilir. 

 

Temizlik 

 Yerleri silebilecekleri bir paspas, bez ya da 

süpürge bulundurulabilir. 

 Çamaşır katlama görevi verilebilir 

(Zeynep’in notu: Hem sorumluluk bilinci 

hem de motor gelişimi için faydalı bir 

çalışma, tabii anneye katkısı da yadsınamaz; 

sonsuz destekliyorum.) 

 

Yeme Alışkanlıkları 

 Yemek konusunda rutininiz olsun. 

 Model olduğunuzu unutmayın; onlarla 

beraber aynı şeyleri yiyin. 
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 Çok uzun zaman alsa bile kendi yemeklerini 

kendilerinin yemesini sağlayın. 

 Birçok çocuk 1 yaşındayken çatal-kaşık 

tutmaya hazır olur. Çocuklarınıza kendi 

başlarına yemeleri için fırsat verin. 

 Düzenli beslenme alışkanlıkları kazandırın. 

(Zeynep’in notu: Mert’in son dönemde artan 

sorumluluk alma isteğine bağlı olarak 

yemekte kendi servisini kendisi yapıyor. 

Ancak yemekte pilav, makarna gibi 

alternatifler olduğunda bunları tabağına 

gereğinden fazla doldurabiliyor, bu da diğer 

yemekleri yememesine neden olabiliyor. Bu 

durumda ne demek gerekir, “Okulda ne 

yapıyorlar?” sorusunu öğretmenlerine 

yönelttim, cevap şöyle: “Yemekten, önce iki 

kaşık al; sonra doymazsan tekrar iki kaşık 

alabilirsin.” Bunu uyguladım ve işe yaradı.) 

Banyo 

 Tuvalet kâğıdı, ulaşabileceği yerde olsun. 

 Öz bakım ürünleri bir sepette olabilir. 

 

Kişisel Bakım 

 Her alanda model olun. 

 Kişisel temizlikleri için ulaşabilecekleri 

alanlar yaratın. 
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 Sürekli hatırlatıcı rolde olmayın; geri çekilin 

ve takip edin. 

 “Burnunu sil!” yerine, “Gel aynada yüzüne 

bakalım.” 

 “Sifonu çek!” yerine, “Çıkarken unuttuğun 

bir şey var mı?” 

 Küçük yaştan itibaren tuvalet temizliğini 

kendisinin yapmasına izin verebilir(miş)iz. 

 Alışkanlık kazanılana kadar konuya 

eğlenceli yaklaşılabilir. 

 

Ortak Yaşam Alanları 

 Çocukların boyunda askılık sağlanmalı. 

 Ayakkabıları için ona özel bir sepet 

kullanılabilir. 

 Salon, oyun alanı değildir. Salonda anne 

babasının yanında vakit geçirmek isteyen 

çocuk, odasından getirdiği bir oyuncağı ile 

salonda uygun bir oyun köşesinde oynar ve 

sonra yerine götürür. 

 Çocuklar sorumluluk almayı sever. Örneğin; 

meyve/sebzelerin bittiğinin haberini verme 

sorumluluğu çocuğa verilebilir. Sebze ve 

meyveleri kontrol eder, liste hazırlar, birlikte 

alınır ve buzdolabına yerleştirilir. 

 

Ev Dışında 
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 Eline büyüteç verip inceleme yapmasını 

sağlamak çok değerli; bu arada anne babalar 

da onları izleme keyfini yaşayabilir. 

 

“Dünyaya çocuklarınızın gözlerinden bakın; yere yakın 

ve dikkatli…” 

 

TV 

 Ne izlediği ve ne kadar izlediği önemli. 

 3 yaşın altındaki bir çocuğun TV izlemesi 

hiç yararlı değil. Gerçeklik ve hayal ayrımı 

yapamıyorlar. 

 Kumandayı eline verip seçmesine izin 

vermek yerine DVD almak, download etmek 

ve kayıt etmek, daha kontrollü bir TV izleme 

süreci sağlar. 

 Yine model olmak çok önemli. 

 Aile zamanında, örneğin yemek saatinde TV 

olmamasına özen gösterin. Çocuklar 

mümkünse haberlere şahit olmasınlar! 

 iPad, akıllı telefon gibi kullanımlar limitli ve 

kontrollü olmalı. Bazı eğitsel materyaller 

izlettirilebilir. 

 

“Çocuğun eline koyamadığınız hiçbir şeyi zihnine 

koyamazsınız.” Maria Montessori 
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Başta da söylediğim gibi; bu eğitim bizim için 

çok önemliydi. Eğitimden çıktığımızda Mert’le neler 

yapabileceğimiz kadar, bizim kendimizde neleri 

değiştirebileceğimizi de konuştuk Kerem’le. Sonuçta 

çocuklar model alıyor ve bizleri dikkatlice izliyorlar…  

Biliyorum, bu yazıyı sonuna kadar okuduysanız 

ara ara şöyle demiş olabilirsiniz: “Yok artık! Bu kadar da 

olamaz! Bu koşuşturmalı hayat içinde nasıl olacak?” Biz 

de eğitimin son yarım saatinde izlediğimiz 20 aylık bir 

Montessori çocuğu olan Edison’un bir gününü (internette 

bu videonun bir linkini bulamadım; DVD’si var, bir 

yerde karşınıza çıkarsa mutlaka izlemenizi öneririm.) 

izlediğimizde aynı tepkiyi verdik. Ama ben inanıyorum, 

“emek olmadan yemek olmaz” denir ya, biz inanırsak ve 

çocuklarımıza sorumluluklar verebilirsek ve genlerimize 

inat kendimizi biraz geride tutabilirsek, çocukların pek 

çok şeyi kendi başlarına yapabileceğini ve gün içinde ne 

kadar daha az mızmızlandıklarını görebiliriz. 

Geçen yıl henüz 10′lu yaşlarına girmiş olan 

yeğenimin okulunda, ablamla, “ergenlik” konulu bir 

seminere katılmıştık. Oradan da aklımda kalan en temel 

nokta: “çocuklara sorumluluk vermenin ne kadar kritik 

olduğu” idi. Yani yaştan bağımsız ve de yaklaşımlardan, 

aslında çocuklarımıza güvenmemiz, onlara sorumluluklar 

vermemiz, sonra da onları keyifle izlememiz ne kadar da 

güzel olur. 
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Bu arada son bir nokta, eğitimde bize önerilen bir 

kitap vardı onu da paylaşmak isterim, son zamanlarda 

sosyal medyada pek çok anne de bahsetti bu kitaptan: 

“Daha Sade Bir Hayat”… Sadeleşmek isteyen aileler için 

faydalı olabilir, ben henüz okumadım ancak sırada 

bekliyor, okuyanların ve de uygulayanların yorumları 

olursa buyurun buradan paylaşın. 

Biz bu eğitimden temel olarak ne öğrendik? 

 Model olmayı, 

 Çocuğuna sorumluluk vermenin ne kadar önemli 

olduğunu, 

 Çocukların da birer birey olduklarını, 

 Sadeleşmenin, hayatı kolaylaştırabileceğini. 

(http://www.internetanneleri.com/cocuklarin-ogretmenlerinden-bize-

evde-montessori-egitimi/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internetanneleri.com/cocuklarin-ogretmenlerinden-bize-evde-montessori-egitimi/
http://www.internetanneleri.com/cocuklarin-ogretmenlerinden-bize-evde-montessori-egitimi/
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****** 

Morris’teki Saint Mary Okulu’nda öğretmenlik yaptığım 

günlerdi. Üçüncü sınıftaki çocukların dersine 

giriyordum. Sınıftaki otuz dört öğrencimin hepsini de 

seviyordum. Ancak, Mark Eklund farklıydı. Çok yakışıklı, 

çok sevecen bir çocuktu. Ara sıra yaramazlıklar da 

yapsa, çok iyi davranışları vardı. 

Mark’ın en büyük kusuru, derste sürekli konuşup 

durmasıydı. Defalarca, izin almadan konuşmaması 

gerektiğini hatırlatmıştım ona. Beni en çok şaşırtan 

özelliği ise, herhangi bir hatasına karşı kendisini 

uyardığımda, ondan aldığım samimi cevaplardı: 

“Yanlışımı düzelttiğiniz için teşekkür ederim efendim!” 

Bu sözü ilk defa ne zaman söylediğini bilmiyorum, ama 

günde birkaç defa duymaya alışmıştım. Bir sabah, Mark 

yine konuşmaya başladı. Sabrımı taşırmıştı. Bir 

öğretmenin yapmaması gereken bir hatayı yaptım ve ona, 

“Eğer bir kelime daha söylersen ağzını bantlayacağım.” 

dedim. 

On saniye geçmemişti ki Chuck, “Mark yine konuşuyor 

efendim.” dedi. Mark için hiçbir öğrenciden yardım 

istememiştim, fakat saçma sapan bir ceza da olsa, bütün 
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sınıfın önünde o sözü söylediğim için, cezayı uygulamak 

zorundaydım. 

Olayı bugün olmuş gibi hatırlıyorum. Masama doğru 

yürüdüm, çekmecemi açtım ve bant rulosunu aldım. Tek 

kelime etmeden Mark’ın sırasına yürüdüm, banttan bir 

parça kopardım ve ağzına X şeklinde yapıştırdım. Onun 

ne yaptığını anlamak için Mark’a baktım. Sessizce 

duruyordu. Sınıfın ön tarafına geldiğimde gülmeye 

başladım. Mark’ın sırasına geri döndüğümde, bütün 

öğrenciler beni alkışlıyordu. Bandı çıkardım. Mark’ın ilk 

sözleri, “Beni düzelttiğiniz için teşekkür ederim 

efendim.” oldu. 

Yıllar sonra, yine aynı okulda, dokuzuncu sınıflara 

girmem istendi. Yıllar akıp geçmişti. Mark’ın da 

gireceğim sınıflar arasında olduğunu biliyordum. 

Kendisi her zamankinden daha yakışıklı ve her zaman 

olduğu kadar nazikti. Dokuzuncu sınıfta, matematik 

dersini dikkatli dinlemesi gerektiği için, üçüncü sınıfta 

olduğu kadar çok konuşmuyordu. 

Bir cuma günü, sınıfta bir şeylerin iyi gitmediğini fark 

ettim. Bütün hafta bir konu anlatmıştım. Öğrencilerin 

birbirine kızgın ve öfkeli olduğunu hissediyordum. 

Ortalık savaş alanına dönüşmeden duruma el 

koymalıydım. Öğrencilere, sınıfta bulunan diğer 
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öğrencilerin isimlerini yazmalarını ve her isim arasında 

boşluk bırakmalarını istedim. Aradaki boşluğa, o 

arkadaşlarının en çok hoşlarına giden huylarını 

yazmalarını söyledim. 

Birkaç kez, onlara, yazdıklarını tamamlayıp listeleri 

bana vermelerini hatırlatmak zorunda kaldım. O gün 

sınıftan çıkarken hepsi kâğıtlarını bana verdiler. Charlie 

gülüyordu. Mark ise, “Öğrettikleriniz için teşekkür 

ederim efendim. İyi tatiller.” diyerek sınıftan çıktı. 

Cumartesi günü, her bir öğrencinin ismini ayrı bir 

kâğıda yazdım ve onlar hakkında yazılanları listeledim. 

Pazartesi günü, her bir öğrenciye, kendisi hakkında 

yazılanların listesini verdim. Bütün sınıf sevinçten 

gülüyordu. “Gerçekten mi?” diye fısıldaşıyorlardı, 

“Başkaları için bu kadar önemli olduğumun farkında 

değildim. Sınıfta bu kadar sevildiğimi bilmiyordum…” 

Sınıfta daha sonra bu listelerden hiç bahsedilmedi. 

Okulda veya evlerinde bu listeler hakkında konuşup 

konuşulmadığını hiçbir zaman bilemedim. Bu pek önemli 

değildi zaten. Yaptırdığım alıştırma, amacına ulaşmıştı. 

Öğrenciler mutluydu ve tekrar birbirleriyle iyi geçinmeye 

başlamışlardı. Bu sınıftaki öğrenciler mezun oldular. 
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Yıllar sonra, bir yolculuk dönüşü, ailem beni 

havaalanında karşıladı. Eve doğru giderken annem, 

yolculuğumla ilgili olağan soruları soruyordu. Bir ara 

annem, alışmadığım derece suskun duran babama baktı 

ve ben, bir şeylerden kuşkulandım. “Bir şey mi var 

baba?” dedim. Babam, önemli bir şey söylemeden önce 

her zaman yaptığı gibi boğazın temizledi ve 

“Ekund’lar…” dedi, “Dün gece bizi aradılar.” 

“Gerçekten mi?” dedim, “Yıllardır onlardan haber 

alamıyordum. Mark’ın neler yaptığını merak ediyorum.” 

Babam, kısık bir sesle, “Mark, Vietnam’da ölmüş. 

Cenaze töreni yarın. Ailesi senin de katılmanı istiyor.” 

Babamın bu haberi verdiği yeri bugün bile hatırlıyorum. 

Hayatımda hiç asker tabutu görmemiştim. Mark her 

zamanki gibi yakışıklı, ama daha olgun gözüküyordu. 

İçimden, “Keşke benimle konuşabilseydi.” diye 

düşümdüm. Rahip, olağan duasını yaptı. Mark’ın 

sevenleri tek tek tabuta yürüdüler ve tabutuna su 

serptiler. Tabuta son yaklaşan kişi bendim. Orada 

dururken, askerlerden biri yanıma geldi ve “Siz Mark’ın 

matematik öğretmeni olmalısınız?” diye sordu. Başımı 

sallarken, tabuta bakmaya devam ediyordum. “Mark 

sizden çok bahsetmişti.” dedi. 



243 

 

Cenaze töreninden sonra, Mark’ın eski sınıf arkadaşları 

ile öğle yemeği yemek için Chuck’ların çiftlik evine gittik. 

Mark’ın annesiyle babası da oradaydılar. Beni 

bekledikleri açıkça belli oluyordu. Babası cebinden 

cüzdanını çıkartıp, “Size bir şey göstermek istiyorum. 

Mark öldüğünde üstünden çıkmış. Size bir şey 

hatırlatacağını düşündük.” dedi. 

Cüzdandan, birkaç kere katlanmış, yıpranmış bir not 

kâğıdı çıkardı. Sınıf arkadaşlarının, Mark için yazdıkları 

güzel şeylerin yazıldığı kâğıt! 

Mark’ın annesi, “Gördüğünüz gibi, Mark buna çok değer 

veriyordu.” dedi. Mark’ın sınıf arkadaşları etrafımda 

toplandı. 

Charlie gülümsedi: 

“Benim listem de duruyor. Çalışma masamın 

çekmecesinde.” 

Chuck’ın eşi: 

“Chuck, listesini evlilik albümümüze koymamı istemişti.” 

dedi, “Orada duruyor hâlâ.” 

Marilyn: 
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“Benimkisi günlüğümde duruyor.” dedi. 

Ve sonra Vicki, cüzdanından, yırtılmış listesini çıkarıp 

gösterdi, “Her zaman yanımda taşıyorum. Anlaşılan o ki 

hepimiz listelerimizi saklıyoruz.” dedi. 

Oracıkta oturup ağladım. Mark için ve onu bir daha 

göremeyecek olan arkadaşları için... Bir yandan 

ağlarken, bir yandan sevgimizi göstermenin önemini 

düşünüyordum. Öyle zaman oluyor ki bize önemsiz gibi 

gelen sevgi sözcüğü, başkaları için dünyalar kadar 

kıymetli olabiliyor. O yüzden, rica ediyorum; 

sevdiklerinize sevginizi söyleyin. Geç kalmadan söyleyin. 

Bu, onlar için çok özel ve çok önemli olabilir. 

****** 
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Montessori Eğitim Yöntemini Benimseyen Annelere, 

Uzman Pedagog Yağlıtaş’ın Önerileri: 

 

Biz büyükler bazen “yaparsın” derken de 

aslında “yapamazsın” mesajını verebiliyoruz; çünkü 

çocuğu, yapamayacağı bir şeyin içine itiyoruz... 

 

Bir çocukta öz güven problemi en çok “ben 

yapamam ki” ile başlıyor. Biz büyükler bazen, “yaparsın” 

derken de aslında “yapamazsın” mesajını verebiliyoruz; 

çünkü yapamayacağı bir şeyin içine itiyoruz. Montessori 
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eğitim sisteminde çocuk yaşı, vakti, alma zamanı 

geldiğinde kendiliğinden alıp öğrendiği için ve bunu 

kolay bir şekilde yaptığı için zaten öz güvenin temelini 

oluşturmuş oluyoruz. Elbette ki bunun üzerine iyi bir 

yaklaşım, pedagojik bir dil kullanıyor olmak, anne 

babanın destekleyici tavrı da öz güveni destekliyor. 

 

Biz, sorgulayan, elbette saygılı ama hakkını 

savunan, tercihlerini bilen, seçim yapabilen bir çocuk 

yetiştirmek istiyoruz. 

Montessori, kültürden bağımsız bir program... 

 

Aslında pedagojinin, psikolojinin, çoğu zaman 

temel sorunlarından biri bu... Kültürlerin farklılıkları 

eğitimde de farklılıklar yaratabiliyor, ama Montessori, 

kültürden bağımsız bir program. Alanlarına baktığımız 

zaman örneğin; farklı kıtalarda farklı iklimler ve doğa 

olayları yaşanıyor olsa da dünyanın her yerinde fen ve 

doğa aynıdır. Ya da düğme ilikleme, fermuar açma-

kapama, kültürden bağımsızdır. Sadece coğrafya ve 

kültür farklı olabilir; orada da coğrafi manada bir 

kültürden söz ediliyor. Nezaket kuralları farklılık 

gösterse de onları da kültürlere uyarlayabiliyoruz. Bazı 

pedagoji uygulamalarında, örneğin bizim toplumumuz 

daha ataerkildir ya da yeni jenerasyonda çocuğun her 

dediği yapılır, ama son raddeye gelince çocuğa bağırılıp 

kızılır, öğretmene “eti senin kemiği benim” denir. Bu 
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noktada çocuğu daha farklı yetiştiren bir metot, 

Montessori. O yüzden zaman zaman tepkilere yol 

açabilir; örneğin ebeveyn, “Ben çocuğa yapma diyorum 

yapıyor ve beni sorguluyor, nasıl eğittiniz bu çocuğu?” 

diyebilir. Biz, sorgulayan, elbette saygılı ama hakkını 

savunan, tercihlerini bilen, seçim yapabilen bir çocuk 

yetiştirmek istiyoruz. 

 

Okul öncesi dönemde en çok merak edilen 

şeylerden biri, çocuğun neye ilgisi ve yeteneği 

olduğudur... 

 

Çocuğu ileride nasıl bir meslek grubuna 

yöneltmek gerektiği merak edilir. Tabii ki bunun 

cevabını %100 söylemek mümkün değil, ama rahatlıkla 

bir çocuğun hangi alana ilgisi olduğunu, Montessori alan 

seçimlerinden (fen ve doğa, dil becerileri gibi) 

anlayabiliriz. 

 

Çocuğun bedeninin ritmini fark etmesi, öğrenmede çok 

önemli... 

 

Ritim; çocuğun bedeninin ritmini fark etmesi, 

öğrenmede çok önemlidir. Duyularıyla ritmi ve müziği 

bir arada kullanabilmesi ve kendini ifade edebilmesi, 

bildiklerini paylaşabilmesini sağlıyor. Dil, motor 

beceriler ve müzik bir arada kullanılıyor. Dolayısıyla 
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öğrenme teorilerine bakıldığında, beyindeki 

koordinasyonun çok önemli olduğunu görüyoruz. 

Dinleyip öğrenmek yerine dinleyip görmek, dinleyip 

görüp bir de sözle katılmak ve dokunmak çok daha 

etkilidir.  

 

Ne kadar çok duyuyu kullanırsanız, bilgiyi o 

kadar kolay öğrenirsiniz ve bilgi kalıcı olur. 

Orff’ta da (Carl Orff, çocuklara müzik öğretmek 

için özel bir eğitim yöntemi geliştirmiştir) bütün şarkılar, 

tekerlemeler, çocuklar tarafından son derece kolay 

öğreniliyor ve asla unutmuyorlar. Öz güvene de çok 

büyük katkısı oluyor. 

 

Çocuğun ana dilini öğrenmesi, Montessori’nin 

temelidir. 

 

Bundan 22 yıl önce okuldan mezun olduğumda, 

ana dili tam kazanılmadan ikinci bir dil öğretilmesinin 

yanlış olduğunu öğrenmiştik. Yıllar içinde de bunun 

doğru olmadığı görüldü. Çocuk daha erken dönemde ne 

kadar farklı dile maruz kalırsa, ne kadar çok dinlerse 

ileride dil öğrenimi konusunda o kadar rahat edeceği 

düşünülüyor. Ama yabancı dili ders olarak 

düşündüğümüzde, okul öncesi dönemde yabancı dil 

dersinin çok yoğun olarak verilmesinin sakıncaları da 

biliniyor. Biz tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi daha çok 
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oyunla, şarkılarla, ritimle, bir parça Orff tekniği ve drama 

ile öğrenmelerini istiyoruz. Yabancı dil öğretmeninin 

sadece o dili konuşuyor olması, ama jest ve mimik de 

kullanması, çocukların kolayca bu diyalogları 

öğrenmelerini sağlıyor. Tabii yine çocuğun ana dilinin ne 

kadar gelişmiş olduğu önemli. Bazı çocuklar beş yaşına 

geldiği hâlde tam ana diline hâkim olmayabiliyor. Bu 

durumda ikinci bir dilin çok yoğun olarak verilmesi, iki 

dilin de biraz daha yavaş öğrenilmesine neden oluyor. 

Çocuğun ana dilini öğrenmesi, Montessori’nin temelidir. 

Çocuğun okula hazırlandığını düşünürsek de ana dilini 

öğrenmesi çok daha primer, o yüzden buna çok dikkat 

etmek gerekiyor. Diğer yandan yeni nöropsikoloji 

teorileri, bebeğin ilk altı aylık dönemde ne kadar çok dil 

duyarsa, o dildeki seslere ilgili nöron bağlantılarının o 

kadar erken kurulduğunu söylüyor. İlk altı ayda 

dünyadaki bütün bebekler aynı sesleri çıkarabiliyor. O 

nedenle o ilk altı aylık dönemde çıkarabildiği bütün 

sesleri çıkarmasına yardımcı olmak, son derece önemli. 

 

Çocuğun ve annesinin evde üreteceği materyaller ve 

doğal materyaller var... 

 

Montessori materyalleri hazır değil, üretilmiş 

materyallerdir. Çocuğun ve annesinin üreteceği 

materyaller ve doğal materyaller elbette var. Kum, kil, 

su, büyüklü küçüklü kaplar, bütün sanat materyalleri; 
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kalemler, boyalar, gazeteler; bütün bunlar çok değerli. 

Kimi internet sitelerinde evde uygulanabilecek 

Montessori’ye uygun materyaller var. Bunlardan 

faydalanılabilir ama bunlar 3 yaşına kadar olan çocuklar 

için düşünülebilir. 3 yaşından sonra bunun okulda 

uygulanması; anne babanın da bu prensibi devam 

ettirmesi daha doğru. Çocuğun gelişimini 

düşündüğümüzde beceri ve donanım olarak çocuğun 

yapabileceği her şeyi kendine yaptırmamız gerekiyor. 

Bu, öz güven için de beceri gelişimi için de önemli. 

Çocuğun kendi başına giyinip soyunmasını, yemeğini 

kendi yemesini, mutfakta anneye yardım etmesini ve 

sosyal becerilerini desteklemek gerekiyor. Bunun 

yanında çocuğun anneyle iletişimini artırıp, kendisinin 

yararlı olduğunu göstermek, sorumluluk almasını 

sağlamak ve onore etmek gerekiyor. 

 

- Son olarak; bir pedagog ve çalışan anne olarak 

kendinize vakit ayırabiliyor musunuz, hobileriniz var mı 

Sayın Yağlıtaş? 

 

- Açıkçası kızımdan sonra ister istemez biraz 

azaldı. Bu bir yandan normal bir süreç aslında. Çok 

yoğun çalışıyorum. İşim gereği çok farklı anne babalarla 

karşılaşıyorum. Örneğin beş yaşında çocuğunu bir 

yakınına bırakıp birkaç gün tatile gittiniz mi diye 

sorduğumda çocuklarıyla hiç ayrılmadıklarını, onsuz 
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hiçbir şey yapmadıklarını söylüyorlar; bana geliş nedeni 

de aşırı bağımlılık oysa. Biz aile olarak buna hep dikkat 

ettik. İki yaşından önce gece kalmalı bir yere gitmedik, 

ama o uyuduktan sonra akşamları yemeğe de sinemaya 

da tiyatroya da gittik. O uyumadan akşam “bay bay” 

diyerek bıraktığımız zamanlar da oldu. Eskiden hobim 

vardı; dans ederdim. Dans etkinlikleri ve çalışmaları 

biraz geç saatlerde oluyor ve bu nedenle kızımın 

doğumundan sonra dansa ara verdim, ama zaman zaman 

dans gösterilerini izlemeye gidiyoruz. Aslında en önemli 

hobim, mesleğimle ilgili bir şeyler yazıyor olmam. 

Birkaç kitap projesi var, onları da gece el ayak 

çekildikten sonra kendi kendime kalıp müziğimi 

dinleyerek yazabiliyorum. Kızımdan sonra bir de resim 

yapmaya merak sardım, kursa gittim ama 

yoğunluğumdan dolayı onu da yarım bıraktım, ama 

fırsatını bulup devam ettirmek istiyorum. 

 

(Tülay Sarı/19 Ekim 2011-http://alternatifanne.com/cocuklarmza-

verdiimiz-gizli-mesajlar/) 

 

 

 

*** 

 

Montessori Öğretmeninden; 
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Montessori Yaklaşımı Cinsiyet Ayırımı Gözetmez 

 

Cinsiyet ayrımı gözetmeyen eğitimde Montessori 

yaklaşımı 

 

Ben bir Montessori öğretmeniyim. 15 yıllık 

eğitmenlik hayatımda hiçbir oğlan çocuk bana, sırf 

pembe renkte olduğu için “pembe kule”yle oynamak 

istemediğini söylememiştir. 

 

Stockholm’de Egalia adındaki bir anaokulunda 

eğitimciler, cinsiyet ayrımı gözetmeyen zamirler ve 

ifadeler kullanmaya çalışıyor ve çocukların birçok alanda 

kendi kapasitelerini fark etmelerine yardımcı oluyor. Eski 

bir Montessori öğretmeni olarak makaleyi okurken, 

konunun uyandırdığı heyecana şaşırdım. 100 yıldan fazla 

Montessori metodu, hiçbir şey denemeye çalışmadan 

cinsiyet eşitliğini desteklemekte. 

 

Yaklaşık 100 yıl önce, İtalya’nın ilk kadın 

doktoru, Dr. Maria Montessori, kendi terimiyle “özel 

gereksinimli” çocuklarla çalışarak bir eğitim metodu 

geliştirdi. Özel gereksinimli çocuklar için tasarlanmış 

kurumları gözlemleyen Dr. Montessori, onların kendi 

ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmesi için bir eğitim 

metodu tasarladı. İş bulamayan bir kadın fizikçinin, 

yapacak bir iş olarak dört elle sarıldığı bu metotla ortaya 
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çıkan şey, tüm sosyoekonomik sınıflardan gelen farklı 

yeteneklere sahip çocuk jenerasyonlarının faydalandığı, 

dünya çapında bir eğitim hareketine dönüştü. 

Montessori’nin mükemmelliğiyle alakalı saatlerce 

konuşabilirim fakat bugün sadece Montessori eğitiminin 

nasıl cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir metot olduğunu 

birkaç kelimeyle anlatmak istiyorum. 

 

Dr. Montessori, öncelikli olarak bir bilim 

insanıydı ve bu metodunu saatlerce süren gözlemlere 

dayandırdı. Gözlemler sonunda öğrendiği şey; statü veya 

yetenekleri ne olursa olsun bütün insanlar hassas 

noktalara ve gelişimlerine rehberlik eden insani 

eğilimlere sahipler. Dr. Montessori, kendi çağdaşlarının 

“çocuklar oyunla öğrenir” teorisini hiç benimsemedi 

aksine, çocukların çalışmayla (işleyerek) öğrendiklerini 

iddia etti. 

 

Çalışmak mı? 3 yaşındaki çocuklar için mi? Evet, 

3 yaşındaki çocuklar için gerçek ve amaca yönelik işler. 

Yapmacık mutfaklarda sahte yemeklerle oynamaktansa 

Montessori, çocuklara, kendi arkadaşlarının yemeleri için 

gerçek yemekler hazırlattı. Oyuncak bebekleri 

giydirmektense çocuklar, giyinmeleri için gerekli olan 

yetenekleri kendi uygulamalarıyla öğrendiler. Rastgele 

bloklar inşa etmektense çocuklara, belirli bir niteliğe 

odaklanmak için farklı blok setleri gösterildi. 
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Bu yaklaşımın ta kendisi, cinsiyet ayrımcısı 

olmamaya katkıda bulundu, çünkü bu aktiviteler bütün 

çocuklar için uygulandı. Sınıflardaki materyaller birbirini 

izler ve her çocuk kendi hızlarıyla bağlantılı şekilde bu 

materyallerin sırasını takip eder. Birçok ders, 3 ve 4 

yaşındaki çocuklar için bireysel olarak yapılır ve çocuk 

büyüdükçe daha fazla grup dersi verilir.  

 

Çocuklara öğretmen tarafından dikte edilen değil, 

kendi ilgilerini çeken aktiviteler yaptırılır. Rol 

canlandırma bir faktör olmadığı ve özgür formda blok 

inşa etmek müfredatta yer almadığı için, birçok cinsiyet 

ön yargısı otomatik olarak ortadan kalkar. Montessori 

materyalleri belirli bir amaç için tasarlanır; çocuk, bir 

kavramı iyi bir şekilde anladıktan sonra kendisine, 

sıradaki diğer materyal gösterilir. 

 

Her çocuğa bir masayı, pencereyi nasıl 

temizleyeceği veya bir gömleğin düğmelerini nasıl 

ilikleyeceği gösterilir. Her çocuğa coğrafya yapboz 

harikası, göller ve adalar gibi coğrafi özellikleri gösteren 

yer ve su şekilleri gösterilir. Alfabe fonetik olarak 

tanıtılır ve yazabilmeleri için erken yaşta onlara araçlar 

verilir. Matematiğe hazırlamak için öncelikli olarak 

çocuklar, 10’luk sistemle tanıştırılır. 
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Montessori materyalleri parlak renkli ve 

albenilidir. Pembe kule, kırmızı sopalar ve kahverengi 

merdiven vardır. On beş yıllık eğitmenlik hayatımda 

hiçbir erkek çocuk bana, sırf pembe renkte olduğu için 

“pembe kuleyi” istemediğini söylememiştir. Ne bir erkek 

öğrenci çiçek aranjmanı yapmak istemediğini ne de bir 

kız, çivi çakmak istemediğini dile getirdi. Söylemediler, 

çünkü bu işler, onlar için cezbedici ve amaca yönelikti. 

 

Altı yaşına girecek olan kızım son üç yılını 

Montessori sınıfında geçirdi. O, oyuncak bebeklerle 

oynamaktan hoşlanan, sporla ilgilenmeyen ve elbise 

giymekten hoşlanan bir kızdır. Kızıma okulda bir kız bir 

de erkek görevi olsa diye sorduğumda bana sanki 

öcüymüşüm gibi baktı ve “Ne? Sadece erkekler için veya 

sadece kızlar için olan bir görev mi?” dedi. Ve cevabı şu 

oldu: “Hayır, anneciğim. Görevler, hepimiz için ve 

hepimiz aynı şeyleri kullanıyoruz.”  

Bu, eğitim için harika bir başlangıç yolu değil mi? 

 

(Sally J. Friedman; Çeviren: Merve Özçelik, 

http://persephonemagazine.com/2011/07/the-montessori-approach-

to-gender-neutral-education/) 

 

*** 

 

http://persephonemagazine.com/2011/07/the-montessori-approach-to-gender-neutral-education/
http://persephonemagazine.com/2011/07/the-montessori-approach-to-gender-neutral-education/
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****** 

“Bir şeyin imkânsız olduğuna inanırsanız, aklınız, bunun 

neden imkânsız olduğunu size ispatlamak üzere 

çalışmaya başlar. 

Ama bir şeyi yapabileceğinize inandığınızda, gerçekten 

inandığınızda aklınız, yapmak üzere çözümler bulma 

konusunda size yardım etmek için çalışmaya başlar…” 

Dr. David J. Schwartz 

 

Bilim adamları pirelerin farklı yükseklikte 

zıplayabildiklerini görürler. Birkaçını toplayıp 30 cm 

yüksekliğindeki bir cam fanusun içine koyarlar. Metal 

zemin ısıtılır. Sıcaktan rahatsız olan pireler, zıplayarak 

kaçmaya çalışırlar ama başlarını tavandaki cama 

çarparak düşerler. Zemin de sıcak olduğu için tekrar 

zıplarlar, tekrar başlarını cama vururlar. Pireler camın 

ne olduğunu bilmediklerinden, kendilerini neyin 

engellediğini anlamakta zorluk çekerler. 

Defalarca kafalarını cama vuran pireler, sonunda o 

zeminde 30 santimden fazla zıpla(ya)mamayı öğrenirler. 
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Artık hepsinin 30 cm zıpladığı görülünce, deneyin ikinci 

aşamasına geçilir ve tavandaki cam, kaldırılır. Zemin 

tekrar ısıtılır. Tüm pireler eşit yükseklikte, 30 cm 

zıplarlar! Üzerlerinde cam engeli yoktur, daha yükseğe 

zıplama imkânları vardır ama buna hiç cesaret 

edemezler. 

Kafalarını cama vura vura öğrendikleri bu sınırlayıcı 

“hayat dersi”ne sadık hâlde yaşarlar. Pirelerin, 

isterlerse kaçma imkânları vardır ama kaçamazlar. 

Çünkü engel artık zihinlerindedir. Onları sınırlayan dış 

engel (cam) kalkmıştır ama kafalarındaki iç engel 

(burada 30 cm’den fazla zıplanamaz inancı) varlığını 

sürdürmektedir. 

Bu deney, canlıların neyi başaramayacaklarını nasıl 

öğrendiklerini göstermektedir. Bu pirelerin yaşadıklarına 

“cam tavan sendromu” denir. Bir insanın gelebileceğine 

inandığı en üst nokta, onun cam tavanıdır. 

 

Cam tavanınız, hayallerinizin tavan yüksekliğini 

gösterir… 

****** 
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****** 

Bazen her şeyi bildiğimizi ve yapabileceğimizi 

düşünürüz, bazen de gerçekten bilmeyiz. Başkası yaptığı 

zaman, “Bunu biliyordum! Ben de yapardım!” deriz 

ama…  

İşte, Kristof Kolomb’un yumurtası da buna benzer bir 

hikâyedir. Hikâye şöyledir: 

Kardinal Mendoza, bir kutlama sırasında yeni kıtanın 

keşfini çok önemli bir olay olarak nitelemiş ve bunu 

gerçekleştiren Kristof Kolomb’a övgüler yağdırmıştı. Bu, 

ona göre bir insanın dayanma gücü ve karalılığının 

göstergesi, mücadeleden vazgeçmemesi sonucu elde 

edilen üstün bir başarıydı. 

Bu konuşmayı dinleyen asil İspanyol beyleri, 

duyduklarından pek rahatsız olmuşlardı. Onlara göre bir 

yabancının, yani Cenevizli Kristof Kolomb’un böyle bir 
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övgüye layık görülmesi onları mutlu etmemişti. “Yeni 

dünya denilen yere giden yol hiç de sanıldığı kadar zor 

değildi.” dediler. “Dünyanın denizi apaçık karşımızda 

bulunuyor, hiçbir İspanyol denizcisi hedefi şaşırmazdı.” 

diye devam ettiler. Soylu gülüşmeler katıldı bu 

söylemlere ve “Herkes yapabilirdi!” diye bağırışlarla 

desteklendi. 

Bu sözlere kızan ve yanıt vermek için söz alan Kolomb; 

“Ben kendi adıma bir şeyler kazanma tutkusundan çok 

uzaktayım.” diye başladı konuşmasına ve şöyle devam 

etti: “Dünyada birçok zor iş vardır, ama birisi size onun 

nasıl yapıldığını gösterdikten sonra ‘aa ne kadar 

kolaymış bunu herkes yapar’ denir. Şimdi siz soylu 

beylerden bir ricam olacak…” Bir asilzadeye dönerek; 

“Siz ekselansları, şu elimde gördüğünüz yumurtanın, dik 

olarak masanın üstünde durmasını sağlayabilir misiniz 

acaba?” 

Ekselans, yumurtayı bir tarafından tuttu, öteki tarafından 

çevirdi, başka türlü denedi ama başaramadı ve elindeki 

yumurtayı başka bir beye verdi. O da başaramadı bir 

başkasına verdi. Kimse başaramayınca da “Bu mümkün 

değil, yapılamaz!” diye hep bir ağızdan bağırdı beyler. 

Kolomb; “Tabii mümkündür, ben yapacağım ve siz ‘bunu 

herkes yapar’ diyeceksiniz.” diye yanıtladı beyleri. 
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Mırıltılar içerisinde Kolomb, yumurtayı eline aldı ve 

hafif bir vuruşla yumurtanın, sivri ucunu kırmadan içeri 

doğru giden kabuğun üstünde durmasını sağladı. 

Bu arada beyler, “Aa bunu herkes yapar!” diye 

bağırdılar. 

Kolomb onları şöyle yanıtladı: “Doğru, herkes bunu 

yapabilir beyler, ama fark; sizin bunu yapabileceğiniz, 

fakat benim yapmış olmamdır.” 

****** 

 

MONTESSORİ YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ 

“Baba, ben bazı soruların cevaplarını kafamın 

içinden buluyorum.”  

Bu, üç yıldır bir Montessori sınıfına devam eden 6 

yaşında Tuna’nın ifadesi. Üç yıldır ona “kendisi yapması 

için yardım” eden bir sistemde yetişmiş. Onun için 

hazırlanmış çevrede kendi gelişim ihtiyaçlarını planlayıp, 

doyuma ulaşıncaya kadar çalışması kesintiye 

uğratılmamış. Çalışmaya odaklandığında saygı 

gösterilmiş. Başarıları için övgü beklememiş, ödül 

beklememiş. Montessori sınıfına başladıktan birkaç ay 

sonra birlikte oynarken en sevdiği arabayı seçen 



262 

 

babasına, “Eh ne yapalım, önce sen seçtin.” diyebilmiş 

bir çocuk. Uzun boylu bir ziyaretçi, çocukla konuşmak 

istiyor. Çocuk onu, “Sizi bu yükseklikten duyamıyorum, 

biraz eğilir misiniz?” diye uyarabiliyor. 

 

Kendi planladığı bir çalışmaya dalmış çocuk. 

Kâğıt kesiyor, ikiye bölüyor. Kestiği yeri uygun 

bulmayarak yapışkan bantla yapıştırıyor. Kâğıdı yırtıp 

atmayarak onu kullanılır hâle getiriyor. Kâğıtları 

ortalarından da bantlayarak bir defter oluşturuyor. Onu 

izleyen öğretmenini gördüğünde, “Kendime bir dünya 

atlası yapıyorum.” diye açıklıyor. “Ama şimdilik sana 

ihtiyacım yok, olursa söylerim.” Bir süre sonra, “Şimdi 

bana yardım edebilirsiniz, bu kalıbı çizemiyorum.” diye 

yardım istiyor. 

Bu gözlemleri, konuşmaları bir Montessori 

sınıfında her an duyabilirsiniz. “Bana yardım edin.” der 

çocuklar. Bu yardım çağrısı gerçektir. Çocuk ihtiyaç 

duyuncaya kadar kendi başına başarmak için uğraşır. 

Buna benzer gözlemleri Maria Montessori’nin 

yazılarında okuduk yıllarca. Onun ilk açtığı çocuk 

evinde, okumayı yazmayı kimden öğrendiği sorulan bir 

çocuğun verdiği yanıta ne kadar da benziyor, bizim 
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çocuklarla yaşadıklarımız. “Kimse öğretmedi, ben 

kendim öğrendim.” olmuştur, o çocuğun da 100 yıl 

önceki yanıtı. 

Gerçek bir Montessori uygulamasında yöntemin 

dokunmadığı, olumlu yönde değiştirmediği, kişilik 

gelişimini desteklemediği çocuk göremezsiniz. Her 

çocuk, ona zaman ve imkân verildiğinde kendi başına 

yapabilir, başarabilir. Sistemde ödül de yoktur ceza da. 

Özgürlük başkalarının sınırlarına kadardır. Kurallar 

anlaşılabilir ve uygulanabilir ölçüdedir. Her çocuk farklı 

bir şeyle çalışır ama birlikte yaşar. Farklı yaş 

gruplarından çocuklar, evde sahip olamadıkları ablalara, 

ağabeylere kardeşlere böylece sahip olurlar. 

Çocuk, öğrenme ve büyüme güdüsüyle doğar, 

çevre ile başa çıkmak için mücadele eder, uyarıcı bir 

çevrede ona anlayışla eşlik eden bir yetişkinle 

yaşadığında, gelişmesinden büyük bir mutluluk duyar. 

Eğitim süreci aslında bir öz eğitim sürecidir. 

“İşimi kendim yapmam için bana yardım et.” 

cümlesi, Montessori pedagojisinin sloganı olmuştur. 

Yetişkinin görevi çocuğun kendi gücüyle büyümesi ve 

oluşum süreçlerini ilerletebilmesi için ihtiyacı olan 

koşulları oluşturmaktır. 



264 

 

Maria Montessori, çocuk gelişiminin 

evrenselliğinden söz ederken aynı zamanda öğrenmenin 

bireyselliğini vurgular. Bu öğrenme, çocuğun günlük 

hayatla başa çıkmak için anlık bir çalışma sonucunda 

olmaktadır. Çocukları gerçeklerle tanıştıranın basit ve 

pratik olması gerektiğine inanır ve bunun kıymetli 

olduğunu söyler. “Basit ve pratik olanlar, günlük hayatın 

kendisidir.” der. Bu nedenle çocuklar, onların boyutlarına 

uygun mutfaklarda kendi bulaşıklarını yıkar, kendi 

meyvelerini hazırlarlar. Bundan inanılmaz gurur 

duyarlar. Çocuğun çevresi, gerçek yaşamdan nesnelerle 

donatılmıştır. Çünkü çocuk, öncelikli olarak günlük 

gereksinmelerinin üstesinden gelmek, yetişkinden 

bağımsızlaşmak için çevresini bütünüyle emmektedir 

(absorbe etmektedir). 

Son yıllarda ülkemizde Montessori eğitimi âdeta 

yeni keşfediliyor. Montessori’nin ilk Türkçe çevirisinin 

1928 yılında yapıldığı, Halide Edip Adıvar’ın 

otobiyografisinde sözünü ettiği, Atatürk’ün araştırılması 

gereken eğitim düşünürleri arasında dikkat çektiği bir 

eğitim felsefesi olmasına, dünyanın hemen tüm 

ülkelerinde yüz yılı aşkın bir süredir uygulanmasına 

karşın Montessori uygulamalarının bugünlere kalmasının 

nedeni ya da bugünlerdeki yoğun ilgi, merak konusu. 



265 

 

Âdeta yeni keşfedilmiş bir altın madeni gibi; 

insanlar, okullarına Montessori sınıfları ekliyorlar. 

Sayısız projeler yapılıyor, materyaller getirtiliyor. 

Materyaller âdeta onun felsefesinin yerini almış 

durumda. Maria Montessori, eğitim felsefesini 

geliştirdiği ilk yıllarda henüz tamamlayamadığı 

modelinin uygulamalarının hızlı yaygınlaşması 

karşısında eserinin yozlaşmasını önlemek amacıyla 

Montessori Derneği’ni kurmuş ve tüm denetim 

yetkilerini derneğe vermiştir. 

İngiltere’de de başlangıcından itibaren Montessori 

hareketinin etkisi hızlı olmuştur. 1930’lu yıllarda Tımes 

Educational Supplement bunu şöyle özetler: “Ancak 

onun kitaplarının bir satırını bile okumamış olan yuva 

eğitimcileri, mekânları Montessori’ye göre donatarak, 

materyalleri kopyalayarak onun eserinin felsefi değerini 

kavramamış kurumların oluşmasına neden olmuşlardır.” 

Montessori’nin idealleri önemli kişiler tarafından 

desteklenmiştir. Bertrand Russel, üç yaşındaki oğlunu bir 

Montessori okuluna yollamıştır, hızlı bir şekilde nasıl 

daha disiplinli bir hâle geldiğini gözlemlemiştir. Metot 

onu etkilemiştir. Ve 1926’da yazdığı “Eğitim ve İyi 

Hayat“ kitabında çocuğun, kendi gayreti ile ulaştığı 
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başarıdan dolayı ne kadar sevindiğini yazar ve aynı 

kitapta Montessori’yi övmektedir. 

Montessori eğitim felsefesinin temelinde barış ve 

çevre eğitimi önemli bir yer tutar. Bunlar ayrı birer 

eğitim olarak değil, diğer değerler gibi çocuğun günlük 

yaşamını geçirdiği çevresinden emerek edindiği 

kazanımlardır. Bu nedenle çocuklar barışçıdır, problem 

çözerler, huzurludurlar. 

1938 yılında Maria Montessori, Cenevre’de 

Milletler Cemiyeti’nde bir konuşma yapmak üzere davet 

edilir. Konuşmasının konusu “Eğitim ve Barış” olacaktır. 

İnsanların hâlâ bir savaşın içine, onları hangi güçlerin 

sürüklediğini anlayamadıkları için buna karşı savunmasız 

olduklarını dile getirir ve savaşların çocuklar ve eğitim 

sayesinde önlenebileceğini söylemiştir. 

Maria Montessori, her bir insanın diğerine 

bağımlı olduğunu ve her insanın diğerinin var olmasına 

katkıda bulunması gerektiğini düşünür. Bu hedefe 

ulaşmak için çocuklarda “şükran ve sevgi duygusunun” 

uyandırılması gereklidir. Çocukların henüz 

anlayamadıkları bir zamanda onlara not verilerek, 

yarışma ortamına sokularak gereksiz bir rekabet duygusu 

verilmesine karşıdır. Böylece çocuklara kendi 
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dışlarındaki her şeye saygısızlık aşılandığını, sadece 

kendilerinin önemi, kendi duyguları ve bencillik 

duyguları körüklenerek çocukta “biz” duygusunun 

gelişimi engellenmektedir. Çocuk bu durumda kendisini 

tek, tüm haklara sahip ve yalnız hissetmektedir. “Biz” 

düşüncesi sadece kendisi, en fazla kendi ailesi, 

arkadaşları, meslek gruplarında anlam bulur. Oysa 

Montessori felsefesinde çocuğa verilmek istenilen “biz” 

duygusu, tüm evrenin bir parçası olduğu bilincidir. 

Montesori’nin doğal olarak günümüzde yaşanan 

ekolojik krizden haberi yoktu. Sadece iki dünya 

savaşında olanları duymuştur. Dolayısıyla insanın dünya 

ve orada var olan her şey için sorumluluk duygusunun 

uyandırılarak onu üstlenmesi gerektiğini düşünüyordu. 

İnsanın kâinatta milyarlarca yıl süren sonsuz çabalarla ve 

yaratıcı güçlerin sayesinde ortaya çıktığını düşünüp, 

insanoğluna ne kadar harika bir varlık olduğunu 

bildirmek ama aynı zamanda bunun sorumluluk 

bilincinin de uyandırılması gerektiğini söylüyordu. 

Montessori’nin felsefesinin temellerini 

unutmadan açılmış okullar ancak onun hedeflediği ruh 

sağlığı yerinde çocuklar yetiştirebilmektedir. Ülkemizde 

de böylesi okulların çoğalması en doğal arzumuzdur. 
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(Emel Çakıroğlu Wilbrandt 06.03.2014; 

http://www.montessorinedir.com/hurriyet-gazetesi-yazi/) 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

KARAR VER, RİSK AL, SORUMLULUĞU KABULLEN 

VE BAŞAR 

 

Ünlü bir iş adamına aylar süren çabalarından sonra 10 

dakikalığına röportaj için randevu alabilen gazeteci 

kızcağız, büyük bir heyecanla sorular üzerinde çalışır. Ne 

sormalı ki ünlü iş adamı ona on dakikadan daha fazla 

zaman ayırsın. 
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Öyle sorular hazırlar ki normal bir insan sadece bu 

sorulara kısa kısa cevaplar verse bile röportaj en az bir 

saat uzayacaktır ve kendisi de çalıştığı gazetede bir 

numaralı muhabir olacaktır. Başarılı iş adamı, şimdiye 

kadar devlet başkanlarına bile on beş dakikadan fazla bir 

vakit ayırmamıştır. 

 

Kızcağız, randevu günü geldiğinde heyecan içinde ünlü iş 

adamının odasına alınır. Sesinin titremesine engel 

olamadan ilk soruyu sorar: “Efendim, başarılarınızı neye 

borçlusunuz?” Adam istifini hiç bozmaz. Söyle bir 

doğrulur. Kızcağız, “Evet, işte şimdi iş adamı en az on 

dakika, başarılarını neye borçlu olduğuna dair kısa bir 

hayat hikâyesini anlatmaya başlayacaktır.” diye içinden 

geçirir ve record (kayıt) düğmesine basar. 

 

Adam, keskin bir bakış fırlattıktan sonra aynı keskinlikle, 

tek kelimelik bir cevap verir: “Deneyimlerime!” 

 

“Eyvah!” der kızcağız, kendi kendine, “Sert kayaya 

tosladık.” Kızcağız çabuk toparlanır. Gerçi tüm planları 

suya düşmüş ve röportajın seyrini iş adamına 
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kaptırmıştır; ama ne de olsa deneyimli bir gazetecidir. 

Verilen bu ilk cevaptan, ikinci sorusunu çıkartır güçlükle. 

“Peki, efendim, deneyimlerinizi neye borçlusunuz?” 

 

Adamın gözlerinde aynı bakış belirdiğinde kızcağız 

içinden, “Eyvah!” der; ama aynı anda kısacık cevabı 

kulaklarına ulaşmıştır. “Doğru kararlarıma.” der iş 

adamı. Kızcağız perişan bir vaziyette, durumu 

kurtarabilmek için son bir hamle yapar: “Peki, doğru 

kararlarınızı neye borçlusunuz efendim?” Adam, 

nezaketle yerinden kalkar ve eliyle, görüşmenin bittiğine 

dair kibar bir işaret yaparken aynı anda şunu söyler: 

“Yanlış kararlarıma.” 

 

Kızcağız, tarihin bu en kısa süren röportajını, enteresan 

bir başarı hikâyesine dönüştürmek azmi ile gazetenin 

yolunu tutarken, aklına bir fikir gelir. Ertesi gün, 

gazetenin ilk sayfasında şu haber vardır: 

 

“En kısa, en özlü, en başarılı hayat hikâyesi: 

Başarılarımızı deneyimlerimize, deneyimlerimizi doğru 

kararlarımıza, doğru kararlarımızı da yanlış 
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kararlarımıza borçluyuz. Öyle ise, cesur olun, 

korkmayın, karar verin. Riske girin; ama sorumluluğu da 

alın. İşte başarının sırrı…” 

 

Kızcağız, bu haberi ile büyük bir gazetecilik ödülü alır. 

****** 
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ÇOCUK VE EĞİTİMLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER 

 

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GERÇEĞİ 

Gösterdim, gördü anlamına gelmez. 

Söyledim, duydu anlamına gelmez. 

Duydu, doğru anladı anlamına gelmez. 

Anladı, hak verdi anlamına gelmez. 

Hak verdi, inandı anlamına gelmez. 

İnandı, uyguladı anlamına gelmez. 

Uyguladı, sürdürecek anlamına gelmez… 
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Eğitim, kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak 

değil. 

(Mark Twain) 

 

 

 

 

En iyi eğitimli kişi, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır.  

(Hellen Keller) 
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Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç 

dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. 

(Huang Che) 

 

 

 

 

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. 

Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza 

ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, 

kafamıza yerleştirdiklerimizdir. 

(Francis Bacon) 
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Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek 

tehlikelidir. 

(Konfüçyüs) 

 

 

 

 

İşlemeyen demiri, kendi pası mahveder. İnsanı, 

tembelliğe alışması mahveder. 

(Hint Atasözü) 
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Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin, karşındakinin 

anlayabileceği kadardır. 

(Mevlâna) 

 

 

 

 

 

Okumadan geçen üç günden sonra konuşma, tadını 

kaybeder. 

(Çin Atasözü) 
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Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir 

ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz. 

(Çin Atasözü) 

 

 

 

 

 

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek 

başkalarına ışık verir. 

(Ruffini) 
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Öğrenmek pahalıdır, ama bilmemek çok daha pahalı. 

(H. Clausen) 

 

 

 

 

 

Eğitim görmüş bir halkı idare etmek kolay, köleleştirmek 

imkânsızdır. 

(Lord Brougham) 
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Eğitim, ağır çalışan bir çarktır. Beş senede, on senede 

sonucu alırsınız. 

(Prof. Esad Çoşan) 

 

 

 

 

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. 

(Cervantes) 

 

 

 

 

Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. 

(Buckel) 
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Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı 

ile sonuçlandırmak, çok zordur. (Ziya Gökalp) 

 

 

 

 

 

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. 

(Emerson) 
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Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. 

(Hz. Ali) 

 

 

 

 

 

Hata yapmaktan korkan insan, hiçbir şey yapamaz. 

(Lincoln) 
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Her şeyin başlangıcı küçüktür. 

(Cicero) 

 

 

 

 

İnsan; düşünmek, sevmek, inanmak için dünyaya 

gelmiştir. 

(J.J. Rousseau) 
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İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. 

(Cervantes) 

 

 

 

 

İnsan gençliğinde öğrenir, ihtiyarlığında anlar. 

(Eschenbach) 

 

 

 

 

 

Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir 

öğretmen, soğuk demiri döven bir demirci gibidir. 
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(Horace Mann) 

 

 

 

 

İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi 

sevmesi gerekir. 

(J. W. Von Goethe) 

 

 

 

 

Çocuklar, geleceğe gönderdiğimiz mesajlardır. 

(Anonymous) 
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Çocuk, doldurulacak bir kap değil, ısıtılacak bir ocaktır. 

(Danner) 

 

 

 

Çocukların, nasihatten çok, iyi örneğe ihtiyaçları vardır. 

(Joseph Joubert) 

 

 

 

 



286 

 

Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. 

Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. 

Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit oluruz. 

(Atasözü/Ute Kabilesi) 

 

 

 

 

Öğretmenler sadece öğretmez; aynı zamanda, öğrenirler. 

(Atasözü/Sauk Kabilesi) 

 

 

 

 

İlim ilim bilmektir, 
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İlim kendin bilmektir, 

Sen kendini bilmezsen, 

Bu nice okumaktır. 

(Yunus Emre) 

 

 

 

 

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey 

onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlakları iyiye 

çevirebilir; kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar; 

insanları melekler seviyesine çıkarabilir. 

(Mark Twain) 
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Tecrübe, bütün öğretmenlerin en iyisidir. 

(Publilus Syrus) 

 

 

 

 

Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiçbir şeye 

inanmayınız. 

(Francis Bacon) 
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İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi 

içinde bulacağını öğretebilirsin. 

(Galileo) 

 

 

 


