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Montessori Eğitici Eğitimi 

 

 

1. Montessori Eğitici Eğitiminin amacı nedir? 

Montessori Eğitici Eğitimi, 2-6 yaş döneminde Montessori Yöntemine hakim öğretmenler 

yetiştirmeyi amaçlar. Bu eğitimi alan öğretmenler online teorik eğitim süresinde araçları tanır 

ve araç sunumlarının filmlerini görürler. Bu sayede öğretmenler Montessori Araçlarını 

yönteme uygun bir düzende nasıl sunabileceklerini öğrenirler. Uygulama derslerine katılan 

öğretmenler ise araçlarla birebir çalışma fırsatı bulur ve öğretici eşliğinde uygulama üstünde 

araçlara hakimiyetlerini pekiştirirler. 

 

2. Montessori Eğitimi hangi konuları kapsamaktadır? 

Online teorik eğitim araçların özelliklerini, birbirleriyle bağlantılarını ve çocuğa sunum 

şekillerini kapsar. Uygulama eğitiminde ise teorik derslerde işlenen araçlarla öğretmenler 

çocuğa sunum düzenine göre kendileri çalışırlar. Uygulama eğitimi de teorik eğitim kadar 

önemlidir çünkü araçları tanımak ve çalışmaya hakim olabilmek için öğretmenlerin araçlarla 

çalışarak tecrübe kazanmaları gerekir. 

 

3. Eğitim saatlerini ve süresini öğrenebilir miyim? 

Temel Seviye:  

Online Teorik Eğitim: 5 hafta sürecek ve her hafta Pazartesi, Çarşamba, Perşembe; Saat 

19:00-21:00 arası (Toplam 32 saat),  

Uygulama Eğitimi: Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma Saat 08:00 – 17:00 arası (Toplam 32 

Saat). 

İleri Seviye: 

Online Teorik Eğitim: 2 hafta sürecek ve her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe; Saat 

19:00-21:00 arası (Toplam 16 saat),  

Uygulama Eğitimi: Pazartesi, Salı,  Saat 08:00 – 17:00 arası (Toplam 16 Saat). 

Performans Seviye:  

Online Teorik Eğitim: 2 hafta sürecek ve her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe; Saat 

19:00-21:00 arası (Toplam 16 saat),  

Uygulama Eğitimi: Pazartesi, Salı Saat 08:00 – 17:00 arası (Toplam 16 Saat). 
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4. Montessori Eğitimini kimler veriyor? Hangi yetkinlikleri var? 

Montessori Eğitimleri’ni iki ayrı öğretim görevlisi veriyor. Arzu Aydoğan, Ankara, Liberum 

Montessori Akademia’nın kurucusu ve on bir yıldır Montessori eğitmeni. 2013’ten beri de 

Kapadokya MYO’da Montessori Öğretmen Eğitimlerini veren öğretim görevlimiz. Emrah 

Aydoğan ise  Liberum  Montessori Okulunun kurucusu  ve Genel Koordinatörü olarak 

çalışıyor. Hem Arzu Aydoğan hem de Emrah Aydoğan, Montessori eğitimlerini uzaktan eğitim 

olarak Montessori Centre International, London’dan aldılar.  

Uygulama eğitimleri ise Arzu, Emrah Aydoğan ve Kapadokya MYO ‘nun öğretim görevlisi  

Hatice Cepe  tarafından yüz yüze verilmektedir. 

 

5. Montessori Eğitimine katılacaklarda aranan nitelikler nelerdir? 

Montessori eğitimlerine herkes katılabilir. Özel ya da resmi okul öncesi eğitim kurumlarında 

görev alan öğretmenler, program koordinatörleri, yöneticileri veya anne babalar bu 

eğitimlerde öğrendiklerini hem iş hayatlarında hem de evlerinde uygulayabilirler. Önemli olan 

Türkiye’de yeni gelişmekte olan Montessori eğitimiyle kendi kariyerlerinde bir ilerleme 

sağlamak istemeleri.  

 

6. Teorik ve uygulamalı dersler nerede yapılacak? 

Teorik dersler online olup, uygulama dersleri Ankara Liberum Montessori Akademia’da 

ve/veya Kapadokya MYO Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılacaktır. 

Katılım sayısının yeterli olması ve uygun eğitim sınıfının katılımcılar tarafından sağlanması 

halinde (Madde 10) bu iki merkez dışında da gerçekleştirilebilir. Eğitim araçları eğitim veren 

kurum tarafından sağlanacak, araçların nakliyesi ve Eğitmenin masrafları ayrıca 

ücretlendirilecektir. 

 

7. Eğitimin sonunda sertifika/katılım belgesi verilecek mi? 

Eğitimdeki her seviye tamamlandığında bu seviyeye ait olan sertifikayı Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu, Sürekli Eğitim merkezi verecek. Bu sertifika sadece bir katılım belgesi değildir ve 

sürekli eğitim merkezimizin resmi sertifika verme yetkisi yoluyla verilebilmektedir. Bu 

anlamada  Türkiye’de bir ilk olmasıyla çok önemli bir adımdır. 

 

8. Montessori Eğitici Eğitiminin ücreti ne kadardır? 

Temel Seviye 3.000 TL+KDV, İleri Seviye 1.500 TL+KDV, Performans Seviye 1.500 TL+KDV. 

Temel Seviye eğitimini tamamlamayanlar İleri Seviye; İleri Seviye eğitimini tamamlamayanlar 

ise Performans Seviye Eğitimi alamazlar. 
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9. Eğitime bireysel değil bir ekip olarak katılmak istiyoruz ne yapmalıyız? 

Ekip sayısı minimum 20 kişi olduğunda bahsedilen fiyatlardan % 10 grup indirimi almak ve 

uygulama eğitimi için alternatif yer talebinde bulunmak imkanları oluşacaktır. 10 kişilik bir 

grup oluşturulması halinde, kursiyerler eğitim tarihlerini belirleyebilecekler. 

 

 

 

10. Montessori eğitimine katılmam için ne yapmam gerekiyor? 

sem.kapadokya.edu.tr adresinden ön başvuru yapabilirsiniz. Kesin kayıt için yetkililer sizinle 

irtibata geçecektir. Taleplerde kontenjan aşımı olduğunda eğitimlerde belli bir sıra gözetmek 

zorunda olduğumuzdan başvurularda öncelik katılmak isteyenlerin başvuru sırasına göre 

belirlenecek. Koşullar size kısa süre içinde e-posta yoluyla bildirilecektir. 

 

11. Eğitim sonunda sınav ya da sınavlar yapılıyor mu? 

Her teori ve uygulama eğitiminin sonunda sınav yapılmaktadır. Sınav takvimi eğitim 

programları ile beraber açıklanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


