
Geleneksel E!itimler Montessori E!itimi Sonuç 

Çocuk ö!renmenin ezberleme 
oldu!unu ö!renir. (rote learning) Çocuklar ö!renmeyi ö!renir. 

Ezberleyerek ö!renen çocuk bilgisine hakim de!ildir ve bilgiyi çabuk kaybeder oysa 
Montessori çocukları öncelikle ö!renme mekanizmalarını geli"tirir ve bilgiyi hayata 
geçirecek "ekilde ö!renir. 

Çocu!a yeti"kinin ö!retti!i 
dü"ünülür. Çocuk kendisi ö!renir. Ö!renme deneyimi ki"inin bireysel olarak ya"adı!ı bir deneyimdir. Bir yeti"kinin 

çocu!un ö!reneme sürecine katkısı olabilir ama ö!renen çocuktur. 

Çocuk dı"-disipline uyar. Çocuk iç-disiplin geli"tirir. 
Dı"-disipline uyan ki"iler disiplini temin eden mekandan ayrıldı!ı anda disiplini 
kaybeder. Oysa iç-disiplin ki"inin kendisinden kaynaklanır ve birey için çok de!erli bir 
özelliktir. 

Ki"i toplulu!un seviyesine uyum 
sa!lamak zorundadır. 

E!itim ki"inin kendi becerilerine ve 
hızına göre belirlenir, ki"iye özeldir. 

Geleneksel e!itimde daha fazla ö!renmeye hazır olan çocukla ö!renmek için daha fazla 
tekrara ihtiyaç duyan çocuk için yapılabilecek bir"ey yoktur. Oysa Montessori 
E!itimi’nde çocuk sürekli olarak ilerler ve hiçbir konu eksik bırakılmaz. 

Çocuk yeti"kin tarafından belirlenen 
konuyu çalı"ır. 

Çocuk ilgisi do!rultusunda 
çalı"abilir. 

#lgisi do!rultusunda çalı"abilen ki"iler daha hızlı ve verimli ö!renirler ve daha ba"arılı 
olurlar. 

Soyut kavramlar soyut olarak 
sunulur. 

Soyut kavramlar somut olarak 
sunulur. 

Soyut kavramları soyut olarak anlama becerisi oldukça ileri ya"larda geli"ir bu nedenle 
çocu!a soyut kavramları soyut anlatmaya çalı"mak sonuçsuz bir u!ra"tır. 

Çocu!un ö!renme süresini 
ö!retmen belirler. 

Çocuk ö!renme süresini kendi 
belirler. 

Geleneksel e!itimde merkez ö!retmendir ve ö!retmenin hızı temel alınır, Montessori 
E!itim’inde ise merkez çocuktur ve çocu!un hızı e!itimi hızını belirler. 

Çocuk çalı"malarını sürekli olarak 
ö!retmenin de!erlendirmesini ve 
onaylamasını bekler. 

Çocuk çalı"malarını kendisi 
de!erlendirmeye te"vik edilir. 

Çalı"malarını de!erlendirmeyi ö!renen çocuk dı"ardan onay bekleyen çocu!a göre 
bilgisine daha hakim ve ilerlemeye daha açıktır. 

Ö!retim araçları çocu!un 
duyularına hitap etmez ve yaparak 
ya"ayarak ö!renme söz konusu 
de!ildir. 

Ö!retim araçları çocu!un birden 
fazla duyusuna aynı anda hitap eder. 

Montessori Araçları dahiyane yapılarıyla soyut bilgileri somut olarak iletirken aynı 
anda çocu!a yaparak ya"atarak ö!retir. 

Altı ya"ına kadar çocu!un ilerlemesi 
ölçülemez. 

Montessori ö!retmeni araçlarla 
çalı"an çocukları gözlemleyerek 
ilerlemelerini ölçebilir.  

Geleneksel e!itim çocu!un ilerlemesini ölçemedi!i için ihtiyaçlarını belirlemekte 
yetersiz kalır, oysa Montessori E!itimi çocu!un tek bir dakikasını bo"a harcamadan 
ilerlemesini takip eder. 


