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“Hayatın en önemli dönemi 
üniversite çalı maları de il, ş ğ
do umdan altı ya a kadar ğ ş
olan 
süredir. Çünkü bu, bir 
çocu un ğ
gelecekte olaca ı yeti kini ğ ş
in a ş
etti i dönemdir. Sadece zeka ğ
de il, ğ
insanın bütün mümkün 
becerileri 
bu dönemde olu ur. ş
Hiçbir ya ta çocuk, zekice ş
bir yardıma, bu dönemde
oldu u kadar ihtiyaç ğ
duymaz.”



       Maria Montessori,  31. 
Ağustos.1870’de, İtalya’daki 
Chiaravalle kasabasında doğdu. 
Dönemin kızlar için uygun gördüğü 
geleceklerin ötesinde bir gelecek 
düşünüyordu kendisi için. O, 
mühendis olmak istiyordu.

       Maria kız arkadaşlarının aksine 
matematikle ilgileniyordu ve bir kız 
için sıra dışı olan bu ilgi onun erkek 
çocuklarının gittiği bir ortaokula 
gitmesini gerektirdi. Diğer okullarda 
olduğu gibi burada da ezberlemek ve 
öğretmen sorduğunda soruya hemen 
cevap vermek bilmenin bir göstergesi 
sayılıyordu.
    
       Maria yılmadı, fakat, bu tek 
düzelik onun kendi eğitim yöntemini 
şekillendirmesinde önemli bir etken 
oldu.
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MARIA MONTESSORI

İtalya’nın  İlk Kadın Tıp 
Fakültesi Öğrencisi ve İlk 
Kadın Doktoru

     Maria eğitiminin devamı için 
eşi görülmemiş bir karar aldı. O, 
doktor olmaya karar vermişti. 
İtalya’da hiçbir kadın o güne 
kadar tıp eğitimi almamıştı ve tıp 
okulları bayan öğrencilere uygun 
okullar değildi.

      Maria Montessori tüm 
zorluklarına rağmen okulunu 
yüksek bir dereceyle bitirdi ve 
İtalya’nın İlk Kadın Doktoru 
ünvanını almaya hak kazandı.

      Çok çalışkan bir insan olan 
Maria aynı zamanda kararlıydı. 
Bir karar verdiği zaman bu kararı 
sabırla gerçekleştirmeye uğraşır, 
yılmazdı. Yaptığı işi sever ve 
zorluklarla karşılaşsa dahi bu 
zorlukların üstesinden gelmenin 
yollarını arardı.

“Çalışmanın ödülü kendisidir” 
derdi. Çalışmak onun için ödüldü. 
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ÇOCUĞA SAYGI DUYMAK

      Maria Montessori çocuğu kimsenin 
görmediği gibi gördü. Ona göre gelişme 
öğretilemezdi; bizim görevimiz ancak ve ancak 
çocuğun önündeki engelleri kaldırmak 
olabilirdi. Her şeyden önce çocuğu, kendi 
gelişim yolunda takip edebilmeyi 
öğrenmeliydik. 
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      Maria Montessori’nin çocukları 
anlama biçimi sayesinde bugün 
öğretmenler, anneler ve babalar, 
çocukların nasıl öğrendiklerini daha iyi 
anlıyorlar.

      Montessori hem çocukların hem de 
büyüklerin en doğru biçimde öğrenmek 
ve öğretmek  için neler yapması 
gerektiğini yaklaşık yüzyıl önce anlatmış 
olan bir bilim insanıdır. Onun görüşleri 
hala ilk günkü saygınlığını korumakta ve 
Montessori okullarının sayısı dünyanın 
her yerinde artmaktadır.  

Maria Montessori anısına 
Amsterdam’da dikilmiş bir heykel.



YAZAN 
MONTESSORI
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    Maria Montessori hayatı boyunca bir 
çok kitap yazdı. Bu kitapları yazmadan 
önce kısaca düşüncelerini yazar ve daha 
sonra bu yazılar üstünde çalışırdı. 
Okuduğu kitapların sayfalarındaki 
boşluklara ve ayrıca defterlere kitap 
hakkındaki düşüncelerini yazardı. Çok 
düzenli yazdığı için aklına gelen 
düşünceler hiç kaybolmaz, unutulup 
gitmezdi.

     Maria Montessori üniversitede 
öğretmenlik yaptığı dönemlerde onu 
dinlemeye gelen öğrencilerle sınıfı o 
kadar dolu olurdu ki tüm salona bir kişi 
daha sığamazdı.  Anlattığı konular da 
konuyu tutkuyla anlatış biçimi de 
çocukların dikkatini çekerdi. 

     Montessori hayatı boyunca çok 
önemli konuşmalar yaptı. Bu 
konuşmalar hem eğitim hem de dünya 
barışı hakkındaydı.
Maria Montessori üç kere Nobel Barış 
Ödülü’ne aday gösterildi. 

ANLATAN 
MONTESSORI



MONTESSORI 
ARAÇLARI
   Maria Montessori eğitim 
araçlarını kendi düşündü, 
resimlerini çizdi ve 
marangozlara yaptırdı. Bazı 
araçları ise kendisi yaptı ve 
boyadı.
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     Maria Montessori’nin tasarladığı 
araçlar dünya çapında başarı kazandı. 
100 yılı aşkın bir süredir hiç 
değiştirilmeyen bu araçlar dünyanın 
her yerindeki okullarda milyonlarca 
çocuk tarafından kullanıldı.

     Bu araçlar çocuklara matematikten 
zerafet ve nezakete, müzikten 
coğrafya ve biyolojiye bir çok konuyu 
öğretti. Japonya, İngiltere, Hindistan, 
Almanya ve Türkiye gibi dünyanın her 
yerinden birçok ülkede Montessori 
okulları kuruldu ve Maria 
Montessori’nin adı dünyaya yayıldı.  

Maria Montessori bu çizimleri 1939
yılında Hindistan’da vereceği kurs için yerli 
bir marangoza verilmek üzere hazırladı.  



MONTESSORI 
OKULLARI

     Montessori okullarında çocuklar kendi araçlarını kendileri seçerler. Sessizce 
çalışırlar ve çalışmaları bitince araçlarını yerine kaldırırlar. Öğretmenleri 
çocukların çalışmalarını izler, eğer çocuklardan birinin yardıma ihtiyacı olursa 
öğretmeninden yardım isteyebilir.

     Montessori okullarında çocuklar hareketlidirler. O gün çalışmak istedikleri 
araca göre çalışma düzenlerini kendileri kurup kendi hızlarında çalışırlar. Eski 
eğitim yöntemleri düşünüldüğünde Montessori Eğitimi çocuğa en geniş özgürlüğü 
veren ve en çok saygıyı gösteren eğitimdir.
Montessori okullarında eğitim gören çocuklar hayata daha mutlu ve güvenle 
bakarlar.
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6. Ocak. 1907, Casa Dei 
Bambini’nin açılışı, Roma.

Yıl 1911 Amerika’nın ilk 
çocuklar evi 
Tarrytown’da 
kurulmuştu.



MONTESSORI’NİN YAZDIĞI 
KİTAPLARDAN BAZILARI

Yutan Zihin adlı bu kitap Montessori’nin en önemli 
kitaplarından biridir. Çocuğun zihin yapısını tarif 
ederken kullandığı ‘yutan zihin’ kavramı zaman içinde 
teknik bir terim haline gelmiş ve genel olarak çocuğun 
ilk altı yılını anlatmak için kullanılır olmuştur.   
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Montessori kitaplarını çocukları ayrıntılı olarak 
gözlemleyerek yazmıştır. Bu kitaplar Montessori’nin 
hem kişisel düşüncelerine hem de uygulama alanındaki 
tecrübelerine dayanır. Çocukluğun Sırrı adlı bu kitap 
yetişkinlerin çocuklara bakışını değiştirmiştir. 
Montessori’ye göre çocuklar dinleyerek değil yaparak 
öğrenirler, bu düşünce bugün biliminsanlarının ortak 
görüşü haline gelmiştir.   

Yeni Bir Dünya İçin Eğitim adlı bu kitap Montessori’nin 
tüm insanlar için daha doğru ve daha iyi bir dünyanın 
nasıl kurulabileceğini anlattığı kitaplarından biridir. 
Montessori’ye göre barış dolu bir dünya istiyorsak barış 
eğitimini vermeliydik. “Barış öğretmenlerin işidir” diyen 
Montessori tüm insanların özgür ve mutlu oldukları bir 
dünya için çok çalışmıştır. 



Sihirli Bahçe Montessori Okulu

Sevgi ve saygıyla anıyoruz
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