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MODÜLÜN AMACI

Öğrenciye üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların
özellikleri ve kaynaştırma eğitimine katılımlarını
sağlamak ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların özelliklerini
açıklayabileceksiniz.
2. Üstün zekâlı-özel yetenekli olan 0-72 ay çocukları için
kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve
uygun araç gereci seçebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, erken çocukluk eğitim kurumları, özel
eğitim kurumları, rehberlik araştırma merkezleri, özel ve
kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eğitim odaları…
Donanım: Kaynak kitaplar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş,
broşür, dergiler, uyarıcı pano, bilgisayar donanımları,
VCD, DVD, televizyon, legolar, yapbozlar, çeşitli kavram
geliştirici eğitici oyuncaklar, eğitici kitaplar, zekâ
geliştiren oyunlar…

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen tarafından modül sonunda kazandığınız bilgi ve
becerileri değerlendirmek amacıyla çeşitli ölçme araçları
uygulanacaktır.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Dünya üzerinde geçmişten günümüze kadar üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin
eğitimi önemli bir yer tutmuştur. Yaklaşık olarak toplumun %2’sini kapsayan üstün
yeteneklilerin her toplumda, çeşitli yöntemlerle topluma kazandırılmasını sağlamıştır. Üstün
zekâlı ve yetenekli bireylerin topluma en iyi şekilde kazandırılabilmeleri için çocukluk
dönemlerinde uygun şartlarda ve seviyelerine uygun olarak eğitim almaları gerekmektedir.
Üstün zekâ ve özel yetenekli çocukların gelişimi, ileride topluma daha yararlı
olabilmek ve var olan kapasitesini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek için özelliklerinin iyi
bilinmesi gerekmektedir. Çocuğun eğitimiyle ilgilenenler tarafından, Üstün zekâ ve özel
yetenekli çocukların tanınması, onların sağlıklı bir gelişim göstererek başarıya ulaşmaları ve
nitelikli olarak daha üst düzeylere çıkabilmeleri için çok önemlidir. Çocuğa sunacağımız
bilinçli seçilmiş uyarıcılar, araç gereçler, bilinçli düzenlenmiş eğitim ortamları ve
etkinliklerle üstün zekâ ve özel yetenekli çocukları sağlıklı şekilde destekler ve gelişim
kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlar. Çocuklara etkinlik hazırlarken
çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu modülde, çocukların üstün zekâ ve özel yeteneklerinin özelliklerini öğrenerek,
çocukların bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Üstün zekâ ve özel
yetenekle ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçip
yaratıcılığınızı kullanarak, özgün araç gereç hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler
kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların özelliklerini açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


“Üstün zekâlı veya özel yetenekli birey kimdir, hangi özelliklere sahiptir?”
sorusunu, önce kendinize sonra çevrenizdeki farklı insanlara sorup ve cevapları
not ediniz.



Derlediğiniz cevapları, sınıf arkadaşlarınızla paylaşıp ortak bir bilgiye ulaşmaya
çalışınız.

1. ÜSTÜN ZEKÂLI VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR
1.1. Zekâ ve Yetenek
Zekâ ve yetenek, insanlık tarihi boyunca ilgi çeken bir konu olmuştur. Son yüzyıllarda
ise kalıtım ve çevresel etkenlerin zekâ ve yetenek üzerindeki etkisi, birçok bilim insanını bu
alanda çalışmaya yöneltmiştir. Kalıtımsal ve çevresel etkenlerle birlikte, sosyo-ekonomik
olgular, ırk, cinsiyet gibi başka değişkenlerin zekâ ve yetenek üzerindeki etkisi de son
zamanlardaki araştırma konuları arasında yer almıştır.
Zekânın farklı tanımlarının olmasına karşılık, zekâya ilişkin kuramların tümü zekânın
geliştirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel olduğu ve biyolojik temellerinin bulunduğu
noktalarında birleşir. Buna göre zekâ, bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan
kuşağa geçen ve merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsayan; deneyim, öğrenme ve
çevreden kaynaklanan etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir
Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi
kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir
amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zekâ olarak adlandırılmaktadır.
Bir kişinin zekâ seviyesi diğer koşullar eşit tutulduğunda ne kadar zor işler başardığı
veya aynı güçlükteki işlerden ne kadar çoğunu başarabildiği veya ne kadar kısa sürede doğru
sonuca ulaşabildiği ile belli olur.
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Resim 1.1. Zekâ oyunu materyalleri çocuğa keyif verir

Son 30 yıla damgasını vuran ve bir öğrenme psikoloğu olan Howard Gardner’la
beraber zekâ tanımı ve içeriği değişti. Gardner, kişilerdeki zekânın tek bir boyutta, yani
sadece sözel ya da sadece sayısal olarak değerlendirilemeyeceğini ve farklı boyutlarıyla ele
alınması gerektiğini ortaya koydu. ‘Çoklu Zekâ Kuramı’nı geliştiren Gardner’a göre bireyin
sekiz farklı zekâsı vardır.
Bunlar:


Sözel – Dilsel Zekâ: Kelimeleri kullanma ve yorumlama yeteneği, yazılı ve
sözlü anlatım, öykü, şiir yazma ve diğer edebiyat becerileri sözel zekâya bağlı
yeteneklerdir.



Mantıksal –Matematiksel Zekâ: Zekâ testlerinin ölçmekte olduğu yetenek
alanı olarak benimsenmektedir. Genellikle analitik ve bilimsel düşünme diye
adlandırılan yetenekleri içerir. Matematik ve fen alanını kapsar. Mantıksal zekâ,
toplumda oldukça fazla değer verilen bir yetenek alanıdır. Bu çeşit zekâya sahip
olan öğrenciler, okullara giriş sınavlarında üstün başları gösterirler.



Müziksel- Ritmik Zekâ: Dil de olduğu gibi müzik de bireyin ifade
araçlarından biridir. Gardner, müziğin kendisine has bir zekâsı olduğunu
savunur. Bu zekâsı üstün olan kişiler, bir şarkının ritmini kolayca
yakalayabilirler.



Görsel-Uzamsal Zekâ: Uzamsal, dünyanın zihinsel modellerini biçimlendirme
yeteneğidir. Bunu yaparken birey, modeli yönetir ve yönlendirir. Üç boyutlu
düşünme, bu zekânın en belirgin özelliğidir. Denizci, mühendis, cerrah,
heykeltıraş ve ressam olmak için bu tür zekâya sahip olmak gerekmektedir.
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Bedensel- Kinestetik Zekâ: Bedeni son derece duyarlı ve etkili biçimde
kullanma yeteneğidir. Yüksek bedensel zekâya sahip insanlar, tiyatro, bale, spor
ve dans da başarılıdır. Zihin ve beden bağlantısını iyi biçimde kurarlar.



Kişilerarası zekâ ( Sosyal zekâ ): Bu diğer kişilerin nasıl çalıştıklarını, onları
nelerin güdülediğini, onlarla birlikte nasıl çalışılacağını anlama yeteneğidir.
Satış elemanlarının, politikacıların, öğretmenlerin ve din görevlilerinin bu tür
zekâları vardır ya da sahip olmaları gerekir.



Kişisel-İçsel Zekâ: Kişinin kendi kendisini, duygularını anlamasını sağlayan

içgörüdür. Birey, bu içgörünün rehberliği ile kendi davranışlarını yönlendirir ve
biçimlendirir. Birey ayrıca bu bilgiyi kullanarak sahip olduğu diğer zekâlarına
ait bilgilere de sahip olur.


Doğacı Zekâ: Bu zekâya sahip kişi, doğaya, doğadaki canlılara çok meraklıdır
ve saygılıdır. Doğadaki canlıları tanıma, araştırma, sorgulama gibi alanlarda
çalışmayı sever. Doğanın insan yaşantısı üzerindeki etkilerini merak eder,
inceler. Özellikle belgesel izlemekten hoşlanır. Bitki ve hayvan türlerine karşı
özel bir ilgisi vardır. Çevrecidir.

Gardner’a göre bireyler, öyle ya da böyle bu zekâların tümüne değişik düzeylerde
sahiptir. Kimisinde çok gelişmişken, kimisinde de gelişimleri ortalama çevresinde kalmış
olabilir. Görsel uzamsal düşünmeyi gerektiren bir oyunda sürekli olarak kazanma beceriniz,
güçlü bir görsel uzamsal zekânız olduğunu gösterir. Birkaç aylığına kaldığınız yabancı bir
ülkenin dilini kısa zamanda iyi konuşma beceriniz, güçlü bir sözel zekânız olduğunun
göstergesidir.

Resim.1.2. Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı
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1.2. Üstün Zekâ ve Özel Yetenek Kavramı/Tanımı
Araştırmacılar, üstün zekâlı çocukların tanımı konusunda ortak bir tanıma
varamamışlardır. Bu durumun nedeni, araştırmacıların üstünlük alanlarına ve yeteneklerine
bakış açılarının farklılığı ve kültürlerinin birbirinden farklı özelliklere sahip olmasıdır.
Zekâ ve yetenek bakımından yaşıtlarından üstün olan çocuklar için son yıllarda üstün
yeteneklilik kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Yaklaşık son 30 yıldır “üstün” ve
“yetenekli” kavramlarına ilişkin yapılan tanımlara bakarsak görürüz ki, üstün yetenekliler,
aşağıdaki alanlardan birinde ya da birkaçında yüksek performans gösteren bireyler olarak
tanımlanmıştır:







Liderlik yeteneği
Psiko-motor yetenek
Genel zihinsel yetenek
Özel akademik yetenek
Yaratıcı / üretici düşünme yeteneği
Görsel ve gösteri sanatlarında yetenek

Ülkemizde kabul edilen resmi tanımları merak edersek mevzuatta karşımıza şu
ifadeler çıkar:
Üstün zekâlılar, zekâ bölümü, çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 130 ve daha yukarı
çıkanlara ve kendi yaşıtlarından rastgele seçilmiş bir kümenin %98’inden üstün olanlara
üstün zekâlı denir. Özel yetenekliler, zekâ bölümü sürekli olarak 120 ve daha yukarı olup da
güzel sanatlar, matematik ve teknik gibi alanlarda yaşıtlarından belirgin ölçüde üstün
olanlara verilen addır.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar, zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya
akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği alan ve konu
uzmanları tarafından tanımlanan çocuklardır. Üstün veya özel yetenekli çocuklar,
yeteneklerini geliştirmek için özel eğitim ve faaliyetlere ihtiyaç duyan çocuklardır.
Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar akranlarına kıyas edilmek şartıyla bir ya da
birden çok alanda daha hızlı gelişim göstermektedir.

1.3. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Çocukların Sınıflandırılması
Çocuklardaki üstün zekâ ve özel yeteneğin erken fark edilerek geliştirilmesine olanak
tanınması, özellikle eğitimciler için son derece önemlidir. Ancak bir o kadar da zordur.
Dolayısıyla çocukları sınıf içinde çok iyi takip etmek, gündelik konuşmalarındaki
farklılıkları anlamaya çalışmak gerekmektedir. Bu çocuklar genellikle, normal gelişim
gösteren çocuklara göre yetenekli oldukları alanda daha hızlı ilerler. Fakat üstün yeteneklilik
tiplerine göre bu hızlı ilerleme özelliği değişebilir. Özel bir alanda yetenekli olan çocuğun
tüm gelişim alanlarında hızlı olması beklenmemelidir.
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Örneğin, müzik alanında üstün yetenekli olan çocuk, sadece bu alanda yaşıtlarından
üstün olma özelliği gösterirken diğer gelişim alanlarında standart gelişim seyri izleyebilir.
Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar, bir ya da birden çok alanda daha hızlı gelişim gösterirler.
Bu çocuklar, bazı ortak özellikler taşır:







Özel yetenekli çocuk: Zekâ özelliğinde ya da bir veya birden çok yetenek
alanında akranlarından çok üstün performans gösterebilecek saklı yeteneğe
sahipken diğer alanlarda ortalama düzeyde özelliklere sahiptir.
Üstün özel yetenekli çocuk: Belirli bir alanda olağanüstü yetenek ya da başarı
gösterirken diğer alanlarda ortalama yetenek sergiler.
Yaratıcılık yeteneği ayrıcalıklı olan çocuk: Özgür ve farklı düşünme biçimine
sahiptir. Sanat ve müzik potansiyelini kendine özgü biçimde açığa çıkarır.
Liderlik gücü ayrıcalıklı olan çocuk: Diğer kişileri etkileme yeteneğine
sahiptir. Kendi akran grupları üzerinde genellikle etkili olur. Çok erken
yaşlardan itibaren bu yeteneğini sergilemeye başlar.
Olağanüstü yetenekli çocuk: Müzik, bale, drama, tiyatro gibi performans
alanlarında olağanüstü yetenek gösterir.
Psikomotor alanlarda olağanüstü yetenek gösteren çocuk: Koordinasyon,
hız, güç, top kontrol vb. spor aktivitelerinde üstünlük gösterir.

1.4. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Çocukların Özellikleri
Üstün zekâlı ve özel yetenekli insanlar, kendilerini normal bireylerden ayıran
özelliklere sahiptir. Onlar, aynı zamanda kendileri gibi üstün zekâlı olan diğer bireylerden de
farklı özelliklere sahip olabilirler. Her birinin kendine özgü güçlü olduğu yanları vardır ve bu
yüzden homojen bir grup oluşturmazlar. Bu öğrencilere ihtiyaçlarına uygun eğitim
verebilmek için sahip oldukları özelliklerini bilmek gerekir. Her biri farklı ilgi alanlarına
sahip olabilir. Bu sebeple bireysel eğitim onlar için önem taşımaktadır.

1.4.1. Erken Gelişim Özellikleri

Resim 1.2. Kitaplar zekâyı geliştir
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Bebeklik dönemlerinin daha ilk haftalarında; uyaranlara karşı erken farkındalık
geliştirme, çevrelerindeki objeleri dikkatle inceleme ve basit problemlerin çözümünde kendi
deneyimlerini kullanmaları gibi özellikleri dikkat çeker. Bunların yanı sıra erken yürüme,
erken konuşma, erken okumayı sökme, aşırı duyarlılık, hızlı öğrenme yeteneği, soru sorma,
eleştirel düşünebilme, geniş ilgi alanı, geniş hayal gücü, özerklik, kuvvetli hafıza, yüksek
enerji ve hareket düzeyi gibi özellikler de genelleştirilemese dahi bu çocuklarda görülebilen
özelliklerdendir.

1.4.2. Kişilik Özellikleri
Mükemmeliyetçi olmaları üstün zekâlı çocukların en önemli kişilik özelliklerindendir.
Bu durum, onların eş zamanlı olmayan gelişimlerinin bir sonucudur.
Liderlik özelliğine sahip olmaları nedeniyle toplumsal problemlere duyarlıdırlar.
Normal çocuklardan çok daha küçük yaşlarda evrensel problemler ilgilerini çeker ve bu
sorunları çözmeye çalışırlar.
Gururdan hoşlanmazlar ama amaçlarına ulaşmaktan, başarmaktan da zevk alırlar.
Başkalarına yardım etmek hoşlarına gider. Sabırlı ve kararlıdırlar. Başkalarının fikirlerine ve
hislerine saygılıdırlar. İlişkilerinde hakemlik yapıcı, politik ve sakindirler. Akranları ile
ilişkilerinde daha etkili ve olgundurlar. Bir işi tek başlarına yürütme ve sonlandırma
özelliğine sahiptirler. Bazılarının bağımsız olma istekleri grup çalışmalarına katılmalarını
engellemekteyken bazıları da grup ile rahatlıkla çalışabilmektedir.
Hassas ve duyarlıdırlar. Aile bireylerinin ve arkadaşlarının mutluluklarını,
üzüntülerini, acılarını, umutlarını fark ederler. Sorunları çözemedikleri zaman üzülürler.
Dikkat süreleri uzundur. Meraklıdırlar ve öğrenmekten haz duyarlar. İleri düzey olan zor
konularla uğraşmaktan zevk alırlar. Hayal güçlerinin fazla gelişmesi sonucunda bazıları
hayali arkadaşlar oluşturabilir.
İç denetimlidirler yani faaliyetlerini başlatmak için dış kuvvete ihtiyaç duymazlar.
Yaşamlarındaki olayları denetim altına alabileceklerine inandıkları için kaderci değildirler ve
sorumluluğu başkalarına atmazlar. Meseleleri sorgular, net bir şekilde düşünür, ilişkileri fark
eder ve anlamları idrak ederler.

1.4.3. Sosyal Gelişim Özellikleri
Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların sosyal gelişimi biraz çelişkilidir. Yapılan
araştırmalar bu çocukların mükemmel bir sosyal uyuma sahip olduğunu belirtir. Diğer
yandan klinik deneyimler bu uyumlu bireylerden birçoğunun büyük bir yalnızlık yaşadığını
söyler. Bu durumdan dolayı acı çekerler ve kendi idealleri ile topluma ayak uydurma
istekleri arasında içsel bir çelişki yaşarlar.
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Kendi seviyelerinde zekâya sahip olan ilgi alanlarında, benzerlik ve paralellik bulunan
kimseleri arkadaş olarak seçebilirler. Genellikle, kendi yaşıtlarından üstün olanlarla
arkadaşlık etmeyi tercih etseler de diğer insanlar ile anlaşabilirler. Genellikle geçimli
insanlardır.
Karşısındakilerin düşüncelerini, duygularını ve isteklerini kestirebilme yeteneğine
sahiptirler. Yeni ya da değişik durumlara kolay ve çabuk uyum sağlarlar. Başkalarının
yaşantı tarzlarına ve sahip oldukları haklara son derece duyarlı davranırlar.

1.4.4. Zihinsel Özellikleri
Üstün zekâlı çocuklar çok meraklıdırlar. İlgilendikleri konuya karşı dikkatlerini yoğun
bir şekilde yönlendirirler. Problem çözme becerileri son derece gelişmiştir. Neden-sonuç
ilişkisi kurarlar. İlgi alanları hakkında detaylı bilgi sahibidirler. Orijinal fikirler geliştirirler,
yaratıcıdırlar.
Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde yaşıtlarından ileri
düzeydedirler. Çok hızlı öğrenirler. Duyduklarını ve gördüklerini uzun zaman belleklerinde
tutabilirler. Kendi sınıf düzeyinin üstünde kitaplar okumaktan hoşlanırlar. Zihinden işlem
yapmada çok başarılıdırlar. Bağımsız çalışmayı daha çok tercih ederler.
Rutin veya tekrarlı işlerden hoşlanmazlar. Genellikle, okulda karşılaştıkları uyarıcılar
onlara yetersiz gelir, dolayısıyla canları çok çabuk sıkılır. Zaman, ölüm vb. soyut
kavramların ne demek olduğunu yaşıtlarına göre daha çabuk kavrarlar. Oyun kurallarını
hemen kavramakta, hatalarından ders almakta, istediklerini yapmak veya yaptırmak için
diğerlerini ikna edici fikirler öne sürmektedirler.

1.4.5. Fiziksel Özellikleri
Özel yetenekli çocukların fiziksel gelişimleriyle ile yetenek alanları arasında doğrudan
bir ilişki kurulamaz. Bu düşünce geçmişe göre bugün daha fazla kabul görmektedir. Daha da
önemlisi ayırt etme ve tanılama sürecinde fiziksel özelliklere ait bir tanılama biçimi de
kullanılmamaktadır.
Üstün zekâlı çocuklar, genel sağlık açısından normalin üstündedir. Bununla birlikte
üstün nitelikte bir sinir sistemine sahiptirler. Bu özellikleri, uyaranlara karşı neden bu kadar
duyarlı olduklarını bize açıklamaktadır. Duyu organları yaşıtlarına göre daha keskindir ve
fiziksel olgunlaşmaları daha hızlıdır. Genelde, koordinasyon gerektiren faaliyetlerde daha
hızlı tepkiler vermektedirler.
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1.5. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Çocukların Problemleri
Üstün zekâlı çocukların, hem sıra dışı becerilere sahip olmaları ve hem de bazı
alanlarda zorluklar yaşamaları çelişki gibi görünebilir. Unutmamak gerekir ki onlar, kendi
aralarında dahi farklılıklara sahiptirler ve aralarında gerçek performanslarını sergileyemeyen
pek çok çocuk bulunmaktadır. Bu durumda olan üstün zekâlı çocuklar, en az iki farklı açıdan
diğer üstün zekâlı çocuklardan farklılık gösterirler.



Üstünlük özellikleri ilk farklılıklarıdır.
Bir ya da daha fazla fiziksel, öğrenme ve/veya duygusal güçlük yaşamaları
da ikinci farklıklarını oluşturmaktadır.

Resim 1.3. Üstün zekâlı çocuklar sorunlarıyla yüzleşmek zorundadır

İki kere farklı olan üstün zekâlı çocukların üç ayrı alt grubu bulunmaktadır:




Birinci grup, motivasyon eksikliği, okulda başarısızlık gibi nedenlerden ötürü
zorluklar yaşayan ve bazen de tembel olarak nitelendirilen üstün zekâlı
çocuklardan oluşmaktadır.
İkinci grup, üstün zekâlı oldukları anlaşılmayan ancak öğrenme güçlüğü tanısı
almış çocuklardan oluşur.
Üçüncü grup ise, üstünlükleri ile öğrenme güçlükleri birbirini maskeleyen
çocuklardan oluşur. Bu üçüncü gruba ait çocuklar, genelde sınıfta ne üstün
olarak algılanır ne de öğrenmede yaşadıkları problemler anlaşılır.

Bu çocuklar, üstünlüklerini göstermekte engellerle karşılaştıklarından ötürü başarısız
olma riski taşımaktadırlar. Bu özelliklere sahip olan çocukların motivasyonları azalabilir ve
cesaretleri kolaylıkla kırılabilir.
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1.5.1. Sosyal ve Duygusal Problemleri
Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin kendilerine özgü özellikleri vardır. Bu
özelliklerin birçoğu olumlu olsa da, olumsuz bir durum olan duygusal problemlere neden
olabilirler. Bu özellikler; zihinsel farklılık, ahlaki ve duygusal gelişmişlik, eş zamanlı
olmayan gelişme, aşırı uyarılmışlık, cinsiyete bağlı etmenler ve sosyal uyumdur.
Zihinsel olarak yaşıtlarından ileride olduklarını erken yaşta fark ederler. Bu
farkındalıklarından gurur duydukları zannedilse de, akranlarıyla aralarındaki
uyuşmazlıklardan kendilerini sorumlu tutarlar. Kendilerini farklı hissetmek ve bu farklılıkları
yüzünden dışlanacaklarını düşünmek onları mutsuz edebilir.
Bir şeylerin nasıl daha güzel ve ideal olabileceğine dair ihtimalleri düşünme
yeteneğine sahiptirler. Düşündükleri bu ideal durumların gerçekleşmediklerini gördüklerinde
de hayal kırıklıkları büyük olur ve ideallerini gerçekleştirmeyeceklerine dair umutsuzluğa
kapılabilirler.
Farklı alanlardaki gelişimlerinin aynı hızda olmaması, depresyona girme
nedenlerinden birisidir. Zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ahlaki alanlardaki gelişimlerin
birbirleriyle paralel olmaması bu çocukları duygusal anlamda zorlayabilir.
Aşırı hassas olmanın getirdiği zorluklar yüzünden insanlardan kaçmayı tercih
edebilecek olan bu çocukların tepkileri, çok uç ve önceden kestirilemezdir. Bu yüzden
problem yaratan tipler olarak görülürler ve akranlarından ve yetişkinlerden gerekli yardımı
alma konusunda zorluk yaşarlar. Akranları da genellikle bu çocuklardan uzak durmayı tercih
ederler. İnsanlar tarafından garip olarak algılanan bu çocuklar, genelde alaya ve şiddete
maruz kalırlar. Tabi ki genellikle insan ilişkilerinde sorun yaşarlar. Bu da hiçbir çocuğun
hatta yetişkinin kolaylıkla baş edemeyeceği bir durumdur.
Kendilerine özgü bir takım kişilik özellikleri, yaşıtlarından daha kırılgan olmalarına
sebep olur. Bu özellikler; başkalarının beklentilerine ve hislerine karşı aşırı/alışılmadık
derecede hassas olma, keskin mizahı olaylarla başa çıkma amacıyla savunma mekanizması
olarak kullanma, nüktedanlık, kendisi ve diğerleri için mükemmeliyetçiliğe varan yüksek
beklentiler, duygusal derinliktir.
Diğer bireylere göre üstün yeteneklilerin iç dünyaları çok daha derindir ve onlar bu
derin dünyalarını açık bir şekilde paylaşmaktan çekinmezler. Bu özelliklerine rağmen üstün
yetenekliler bile ergenliğe giriş zamanlarında maske takma eğilimi gösterirler. Ama onların
gerekçeleri, toplumun geri kalanından oldukça farklıdır. Onlar, günlük yaşantıya uyum
sağlayabilmek adına üst düzey yeteneklerini saklayacak maskeler bulmaya çalışırlar. Sosyal
olarak daha kabul edilebilir bir ben yaratmak için esas benliklerini yok edebilirler. Kendini
ve özelliklerini saklama tutumunun, üstün yetenekli kızlarda daha yoğun olarak görüldüğünü
düşünülmektedir. Maskeleme, genellikle üstün yetenekli olunduğunun farkına varılan
ortaokul çağlarında daha yoğun gözlenmeye başlar.
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Herkes gibi üstün yetenekliler de toplum tarafından kabul edilmeyi isterler. Fakat
kendilerini farklı kılan özellikleri sebebiyle bu kabulü elde etme konusunda
dezavantajlıdırlar. Onların kırılganlıkları, duygusal hassasiyetleri de bu durumla baş
etmelerini zorlaştırmaktadır.

1.5.2. Öğrenme Güçlüğü Problemleri
Üstün zekâlı ve öğrenme güçlüğü olan çocukların tanınması kolay değildir. Çünkü,
hem üstün olmanın hem de özel öğrenme güçlülüğüne sahip olmanın farklı özellikleri vardır.
Bu iki tür özelliğin bir araya gelmesi her çocukta farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Ayrıca
üstün zekâlı çocukların, kendilerini rahatlıkla kamufle edebilmeleri, bu durumun tespitini
oldukça zorlaştırmaktadır. Zaten özel öğrenme güçlüğü olan üstün çocuklar, nadiren üstün
başarı gösterdiklerinden ötürü üstün olduklarının anlaşılması oldukça zordur.
Özel öğrenme güçlüğü olan üstün çocuklar bir ya da daha fazla alanda sıra dışı bir
yetenek veya beceri gösterirken, işlem süreçlerindeki sorunlar nedeniyle kendilerine has
akademik zorluklar yaşamaktadır. Üstün olup başarısız olanlar ile özel öğrenme güçlüğü
olan üstün çocukları ayırt etmek için işitsel algı, görsel algı, hafıza gibi alanlarındaki
zorluklar ve işlem süreçlerindeki sorunlar, durum tespitinde bize yardımcı olacaktır.

1.5.3. DEHB Problemleri
Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu,
kendini akademik ve sosyal alanlarda belli eden ve en sık rastlanan bozukluk türüdür.
Hiperaktif / dürtüsel dikkat eksikliği ile dikkatini sürdürememe kaynaklı dikkat eksikliği
olarak iki tipi vardır.
Bu iki tür genellikle birbirine karışmaktadır. Sıkça “Dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu mu yoksa üstünlük mü?” sorusu sorulmaktadır. DEHB ve üstünlüğü araştırmaya
yönelik, son dönemlerde yapılan araştırmalar bize şu sonucu vermektedir: DEHB’li üstün
zekâlı çocuklar, diğer üstün çocuklar gibi bilişsel açıdan ileri olsa da sosyal, duygusal açıdan
olgunlaşmamışlardır ve zayıf otokontrol becerisine sahiptirler.

DEHB’nin, hiperaktivite / dürtüsellik
boyutu küçük yaşlardan itibaren fark
edilebilirken, dikkati sürdürememe
boyutu ilköğretimin sonlarına doğru
hatta daha da geç su yüzüne çıkabilir.
Özellikle üstün zekalı kız çocuklarında,
dikkati sürdürememe boyutunun fark
edilmesi oldukça zordur.
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Dikkat eksikliği olan üstün çocuklar, ilgilendikleri alanlarda uzun süre
yoğunlaşabilmektedirler. Ancak, uğraştıkları konuya zihinsel açıdan bir ilgi
duymadıklarında, dikkatlerini yoğunlaştırabilmeleri mümkün olmamaktadır.

1.5.4. Etiketlenme Problemleri
Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların sınıflandırılmaları ve etiketlenmeleri
genellikle zekâ testleri gibi belirli ölçme araçları kullanılarak gerçekleştirilir. Eğitimciler, bu
çocukları tanılama ve onlara uygun eğitim olanakları sunma konusunda genel olarak fikir
birliği gösterirler. Ancak eğitimciler, etiketlemenin etkileri konusunda görüş ayrılıkları
yaşamaktadırlar.
Türkiye’de son yıllarda hem üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklara yönelik eğitim
olanaklarında ve hem de toplumda oluşan ilgide artış gözlemlenmektedir. Ancak
unutmamalıdır ki, üstün zekâ etiketi bazen olumlu bazen de olumsuz olarak algılanmaktadır.
Üstün zekâlı olarak etiketlenmiş olmanın sonucunda çocuklar, özellikle arkadaş
çevresi tarafından kıskanılır ve süper olarak algılandıkları için diğerleri tarafından
damgalanırlar. Ayrıca, üstün olduğunu kanıtlama çabasıyla başkalarının beklentilerini yerine
getirme çabası üzerlerinde baskı oluşturur.
Çocuğunun farklı olduğunu düşünen ve sonunda çocuğunun bu farklıklarına özel
yetenekli etiketi konulan ebeveynin, bu duruma çok farklı tepkileri olur. Böyle bir çocuğa
sahip olan ebeveynler:






Şaşkındır. Çünkü bazen bu duruma sevinse mi üzülse mi, bilemez.
Korkuyordur. Çünkü ona hak ettiği geleceği hazırlayamayacağını
düşünüyordur.
Gururludur. Çünkü onun çocuğu belki de herkesin sahip olmak istediği
çocuktur.
Bıkmıştır. Çünkü çocuğunun sonu gelmeyen sorularına cevap vermekte
zorlanmaktadır ve onun biraz daha sıradan olmasını ister.
Endişelidir. Çünkü toplum, bu etiketten sonra hem çocuğun hem de anne
babanın ve hatta varsa kardeşlerin üzerine ekstra yükler yüklemiştir. Topluma
göre çocuk artık her alanda başarılı olmak zorundadır. Aile de bu başarıyı her
daim sağlamakla yükümlüdür.

Resim 1.4. Üstün olarak etiketlenen çocuk sınıfında sorunlar yaşar
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1.5.5. Mükemmeliyetçilik Problemleri
Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklarda zihin, bedenden daha hızlı gelişir. Bunun
için sonuca varma özellikleri ve benimsediği değerler, yaşıtları aynı olmayıp zihinsel açıdan
benzerleri ile aynıdır. Bu gelişiminin farkında olan üstün zekâlı çocuk, kendine ulaşılması
zor hedefler belirler. Ne var ki bedeni henüz yeteri kadar gelişmediği için düşündüklerini
gerçekleştiremez ve böylece cesareti kırılır.
Üstün zekâlı çocuklar, mükemmeliyetçi olduklarından bir işi tek başlarına yürütme ve
sonlandırma özelliğine sahiptirler. Bazılarının bağımsız olma istekleri, grup çalışmalarına
katılmalarını engellemekteyken, bazıları da başkaları ile kolaylıkla işbirliği yapabilmektedir.
Bu özelliklerinin yanı sıra; yüksek özgüvene sahip olma, kaderci olmama, içten
denetimli olma, yüksek motivasyona sahip olma, haksızlığa katlanamama, sebatlı olma gibi
özelliklere de sahip olabilirler.
Mükemmeliyetçilik, bireyin kendi davranışlarına aşırı düzeyde eleştirel gözle
bakmasına eşlik eden yüksek standartları kapsamaktadır.

1.6. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Çocukların Tanılanması
Çağ nüfusun zekâ bölümlerine göre dağılımını elde etmek istesek karşımıza yandaki
dağılım grafiği çıkacaktır. Nüfusun yaklaşık %68’i normal zekâ seviyesi etrafında
toplanmışken, geri kalanlar benzer bir dağılımla ortalama altı ve ortalama üstünde yer
alacaktır. Yaklaşık %14’lük kısım, parlak zekâlı bireyler olarak karşımıza çıkarken, yaklaşık
%2’lik kısım üstün zekâlılardan oluşmaktadır.

Şekil 1.2. Nüfusun zekâ dağılım grafiği
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Hiçbir ana baba çocuğunu normalin altında görmek istemez. Bu nedenle üstün zekâlı
ve özel yetenekli çocukların seçiminde, objektif ölçme araçlarının kullanılması zorunludur.
Ne var ki bu çocukların tespitinde, özellikle okul öncesi dönemde kullanılan yöntemlerin
geçerlikleri ve güvenirlikleri oldukça düşüktür. Çünkü çocuğun yetenekleri henüz
belirginleşmemiştir.
“Aday gösterme, test etme,
etiketleme ve seçim” üstün
zekâ ve özel yetenekliliğin
tanılanmasına ilişkin bir
süreçtir.”

Tanılama; üstün zekâlı ve özel yetenekli bireyin, ailenin ve yakın çevrenin
tutumlarında değişikliklere neden olabilmektedir. Üstün zekâlı ve özel yetenekli olarak
tanılanan bireyin, kendisinden beklentileri değişebildiği gibi ailesinin de ondan beklentileri
değişebilmektedir. Bu beklenti değişimine tanılanmış bireyler olumlu yahut olumsuz tepki
verebilirler. Bununla birlikte, seçilen bireylerin yanı sıra ,seçilemeyen bireylerin de benlik
algılarında bazı olumsuz gelişmeler söz konusu olabilir. Bu sebeple tanılama; bireyin
yaşantısını önemli ölçüde etkileyen, kritik, dikkatli ve ayrıntılı olarak ele alınması gereken
bir süreçtir.

1.6.1. Tanılamada Kullanılan Yöntem ve Araçları
Üstün zekâlı ve özel yeteneklileri tanılamada kullanılabilecek yöntem ve araçlar
şunlardır:










Başarı testleri
Aday gösterme
Grup zekâ testleri
Çocuk gelişim profilleri
Arkadaş gözlem ve kanaati
Aile geçmişinin incelenmesi
Öğretmen gözlem ve kanaati
Alternatif değerlendirme yöntemleri
Bireysel zekâ, yaratıcılık, yetenek testleri

Resim 1.5. Tanılama yetişmiş personel ile yapılır
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1.6.2. Türkiye’de Tanılama Süreci
Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin Osmanlı İmparatorluğu döneminde Enderun
Mekteplerinde değerlendirildiği görülmektedir. Bugün, birçok gelişmiş ülkedeki üstün
yetenekli eğitimine kaynaklık eden Enderun Mekteplerinde yetiştirilen donanımlı insanlar
600 yıllık bir imparatorluğun yönetim, bilim ve sanat kadrolarında önemli görevler almıştır.
Cumhuriyet tarihimizde de üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerine önem
verilmiştir. Ülkemiz; imza attığı uluslararası sözleşmeler gereği kanun, kanun hükmünde
kararname, yönetmelik, yönerge ve kararlarla ulusal mevzuatta yaptığı düzenlemeler ile
üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklara çeşitli fırsatlar yaratmıştır.
Türkiye’de, eğitim sistemi içerisine dâhil olan çocuklara yönelik tanılama işlemleri
Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) bünyesinde yapılmakta iken, erken çocukluk
dönemine yönelik işlemler sadece RAM’larda değil; hastane psikologları ya da özel
sektördeki psikologlar tarafından da yürütülmektedir. Zekâ testinden ziyade gelişim testleri
uygulanır.
RAM ve psikologlar tarafından gerçekleştirilen tanılama işlemleri, aile ya da okulun
talebi doğrultusunda başlatılmaktadır. Okullarda, akranlarından farklı veya grup ortamlarına
uyum sorunu yaşayan çocuklar RAM’lara yönlendirilmektedir. Son yıllarda üstün zekâlı ve
özel yetenekli çocuklara ilişkin artan farkındalıkla birlikte, üstün yetenekli olarak düşünülen
öğrenciler de bu merkezlere yönlendirilmeye başlanmıştır. Uygulanan ölçme araçları
sonucuna göre ‘üstün zekâlı’ veya ‘özel yetenekli’ olarak belirlenen çocukların, aynı okul ve
sınıfta, akranları ile eğitimine devam etmesine karar verilmektedir. Çocuk, program
zenginleştirme, farklılaştırma önerisi/uygulaması almaktadır. Destek eğitim odası açılması
ve müfredat farklılaştırması yoluyla, öğrenciye ihtiyaç duyduğu zenginleştirilmiş eğitim
olanağı sağlanmaktadır.
Bununla birlikte çocuk, üstün yetenekli öğrencilere yönelik örgün eğitim dışında
destek eğitimi almak isterse, uygun sınıf seviyesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)
tanılama sürecine dâhil olmaktadır. BİLSEM, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla
il bünyesinde yer alan bütün resmî ve özel okullara tanılama yapılacak sınıf seviyesi ve ilgili
işlemleri duyurur. Sınıf öğretmenleri, sınıfta akranlarına göre farklı özellikler gösterdiğini
gözlemlediği öğrencileri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan gözlem formlarını
doldurarak aday gösterir. Sonraki aşamalar şu şekildedir:



Ön Değerlendirme: Aday gösterilen öğrencilerin gözlem formları
değerlendirilir.
Grup Tarama: Ön değerlendirme sonucunda grup taramasına girmesi uygun
görülen öğrenciler, belirlenen tarihlerde ve belirlenen ölçme araçları ile grup
taramasına alınır.
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Bireysel İnceleme: Grup taramasında yeterli performans gösteren öğrenciler,
standart ölçme araçları ile bireysel incelemeye alınır. Bireysel inceleme
sonucuna göre üstün zekâlı ve özel yetenekli olduğu belirlenen öğrenciler,
örgün eğitimlerine paralel olarak BİLSEM’lerde eğitim desteği almaya devam
ederler.

Ülkemizde merkezî tanılama süreci 2016 yılından itibaren ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar
arasındaki öğrencileri kapsamaktadır. Okulöncesi döneminde bu sürece dâhil edilmesi
hazırlıkları yapılmaktadır. Bu sınıfların dışında kalan öğrenciler bireysel olarak tanı
alabilirler, -yalnızca- kendileri için açılacak Destek Eğitim Odasından faydalanabilirler.

Resim 1.6. Destek eğitim odası açılması konulu güncel genelge bölümü

1.6.3. Sosyal Çevrenin Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Çocuğa Bakışı
Çeşitli potansiyellerle doğan üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların, hayatlarını en
iyi şekilde yaşayabilmek için her türlü olanağa sahip oldukları düşünülmektedir. Her
problemi zekâları ile çözebilecekleri, kimsenin yardımına ihtiyaçlarının olmadığı konusunda
yaygın bir kanı bulunmaktadır. Fakat üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların yaşamları
incelendiğinde bu düşüncenin doğru olmadığı görülmektedir. Bu çocuklar da normal gelişim
gösteren akranlarından farksız olarak tek başlarına altından kalkamayacakları sorunlarla
karşılaşabilmektedir.
Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar aşağıda sıralanan unsurlar sebebiyle sosyal ve
duygusal sorunlar yaşayabilmektedir:




Toplumsal önyargılar
Bilinçli anne-baba yoksunluğu
Uygun olmayan sınıflara yerleştirilme
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Yeterli ve uygun araçlarla tanılanamama
Farklılıklarını kabul etmeyen arkadaş çevreleri
Gelişim hızlarına paralel olmayan eğitim programını takip etme
Yeterli eğitim, bilinç ve farkındalık sahibi olmayan öğretmen ile idareci

Bu doğrultuda üstün yetenekli
çocuğa sahip anne babaların
ihtiyaç duyduğu rehberlik için
aile eğitim programları
hazırlanıp uygulanmalıdır.

Anne babaların üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların eğitim ve gelişiminde önemli
bir işlevi vardır. Böylesi seçkin bir çocuğun; potansiyelini doğru kullanan, yaşamdan doyum
sağlayan, mutlu ve dengeli birey olarak yetişmesinde aile içi ilişkiler ile anne babanın
tutumları etkilidir. Ebeveynler, üstün yetenekli bir çocuğu nasıl yetiştirecekleri ve idare
edecekleri konusunda genellikle korku ve kaygıya kapılırlar. Bu sebeple çocuklarını
yetiştirirken desteğe ihtiyaç duyarlar.

1.7. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Çocukların Eğitim Modelleri
Özel okulda eğitim, özel sınıflarda eğitim, okula erken başlatma, hızlandırma, türdeş
gruplarda eğitim, program zenginleştirme ve bireysel eğitim modelleri, bu öğrenciler için
uygulanabilecek olan eğitim programlarıdır.
Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrenciler için geliştirilen eğitim uygulamaları ayrı
eğitim ve birlikte eğitim olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

1.7.1. Ayrı Eğitim (Ayrıştırma Yaklaşımı)
Bu uygulamada üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar belirli özellikleri ile seviye
yakınlıklarına göre gruplanırlar. Bu grubun özelliklerine ve gereksinimlerine göre özel
eğitim programları geliştirilir ve bu programlar çeşitli eğitsel düzenlemeler içerisinde
uygulanır.
Özel okul modelinde çocuklar, belirli amaçlı okullarda toplanıp eğitilir. Enderun
Mektebi, Fen liseleri, Güzel Sanatlar liseleri, TEVİTÖL vb.
Özel sınıf modelinde çocuklar, yaşadıkları yerleşim yerinin merkezi okullarında
kurulan sınıflarda toplanıp diğer öğrencilerle aynı çatı altında eğitilir. 1964-1971 yılları
arasında bazı şehirlerimizde uygulanmıştır. Yapılan araştırmalar, özel sınıf uygulamasının
ilköğretim sonrasında daha verimli olduğunu göstermektedir.
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Bu yaklaşımların yararları:








Tek başına olma duygusu azalır.
Eğitsel gereksinimleri karşılayacak programlar kullanılır.
Öğrenciler yeteneklerini üst düzeyde geliştirme imkânı bulur.
Kırsal bölgelerde olanlar için en iyi eğitim ortamı sağlanabilir.
Eğitimleri, özel olarak seçilmiş ve yetiştirilmiş öğretmenler yürütür.
Çeşitli alanlarda genişlemesine ve derinliğine öğrenme gereksinimlerini
karşılayacak özel donanımların kurulmasına olanak sağlar.
Programdaki çocuklar benzer vasıflara sahip olduğu için öğrencilerin
birbirlerini desteklemelerini ve rekabet etmelerini en üst düzeyde sağlar.

Bu yaklaşımların sakıncaları:





Maliyeti yüksektir
Çocukların üstün özelliklerinin toplum için işlevsel hale gelmesini
engelleyebilir.
Erken yaşta uzmanlık alanlarına yönlendirilen çocukların, daha sonra başka
alanlara kaymalarını zorlaşır.
Diğer çocuklarla etkileşimleri kısıtlar. Üstün vasıflı çocukların toplumla
bütünleşerek liderlik becerilerini geliştirmelerini engeller.

1.7.2. Birlikte Eğitim (Kaynaştırma Yaklaşımı)
Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin akranlarıyla aynı eğitim ortamında birlikte
eğitimlerini kapsayan bu uygulamanın değişik biçimleri bulunmaktadır. Ülkemizde
benimsenen ve yaygınlaştırılmaya çalışılan yaklaşım, öğrencilerin okul ve sınıflarından
ayrılmalarına gerek kalmamasını sağlar. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının genel
ilkeleri üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrenciler için de geçerlidir. Bu gruba dâhil olan
öğrencilere yapılacak müfredat farklılaştırması, zenginleştirme ile gerçekleştirilir.
Tanılanmış bir öğrenci için açılacak Destek Eğitim Odasından aynı anda en fazla 6
üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencinin yararlanması sağlanır. Gerekli hallerde ikinci ve
dahi üçüncü DEO açılabilir. Öğrenciler, varsa kendi okullarında, yoksa en yakın okulda
açılmış bulunan bu odalardan faydalanabilirler. Örneğin, haftada 20 ders saati normal eğitim
alan bir öğrenci burada 8 ders saatine kadar farklılaştırılmış eğitim alabilir. Eğitim saatleri
içinde gerçekleştirilecek bu faaliyet için öğrenciye bireysel eğitim planı hazırlanır.
Hızlandırma stratejisi, öğrencilere uygulanacak olan eğitimin sunuluş biçimiyle
ilgilidir. İlkokul düzeyinde okula erken başlatma, sınıf atlatma, not değerlendirmesi olmayan
sınıflar, yoğunlaştırılmış müfredat şeklinde uygulanabilir.
Zenginleştirme stratejisi; öğrencinin gelişimini sağlayacak öğrenilmiş bilgilerin,
gereksiz yere tekrarlanmaması ve yetenek düzeyinin altındaki konuları işlerken sıkılmaması
için ortaya konulmuştur. Bireysel olarak dikey ya da yatay zenginleştirme yapılabildiği gibi
tüm sınıfın katılabileceği zenginleştirme uygulamaları da vardır.
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Örneğin, normal sınıfta 5 ders varsa, üstün zekâlı öğrenci için buna iki ders daha
eklenebilir. Etkinliğin türlerini çoğaltan yatay zenginleştirme olur. Dikey zenginleştirme de
ise ders ve etkinlik sayısı aynı kalmakta, fakat öğrenci normallerin işlediği konularda daha
derinlemesine çalışma yapmaktadır.
Zenginleştirme programında üç temel bölüm yer alabilir. Temel derslerle, fark
derslerle, yetenek ve ilgi alanlarıyla yapılan program farklılaştırması.
Temel derslerde zenginleştirme; Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen ve teknoloji,
sosyal bilgiler, İngilizce, bilişim teknolojileri derslerinde öğrencilerin bireysel öğrenme
hızları dikkate alınarak yapılır.
Fark dersleriyle zenginleştirme; normal okul müfredatında yaygın olmayan ders
ilâveleri ile öğrenciye yeni beceriler kazandıracak şekilde yapılır. Bu dersler:








Akıl oyunları
Problem çözme
Hafıza teknikleri
Düşünme becerileri
Görsel algı ve dikkat
Sosyal iletişim becerileri
Yaratıcılık/üretken düşünme

Yetenek alanlarında zenginleştirme; müzik, görsel sanatlar ve spor alanlarında erken
yaşta tespit edilen yetenekli çocukların bireysel gelişimlerini sağlayacak şekilde uygulanır.
İlgi alanlarında zenginleştirme ise genellikle atölye çalışmaları ile uygulanır. Bu
atölyeler:





Robot/ legorobot atölyesi
Yazarlık atölyesi
Bilim atölyesi
Sanat atölyesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin -sizce en önemli gördüğünüz- yönlerini
barındıran görsellerle desteklenmiş bir broşür hazırlayınız. Hazırladığınız broşürü önce sınıf
arkadaşlarınızla paylaşınız. Sonrasında panoya asarak tüm arkadaşlarınızla sergileyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Modülünüzün ilgili kısımlarını tekrar
gözden geçirerek okuyunuz

 Kullanmaya karar verdiğiniz kısımları
not ediniz.

 Kullanmak istediğiniz kâğıt büyüklüğüne
ve şekline karar veriniz.

 Yazmaya başlamadan önce, dilediğiniz
katlama tarzıyla broşürünüzün boş
zeminini oluşturunuz

 Kullanmak istediğiniz slogan ve görselleri  Çizebilir ya da hazır görselleri kesip
belirleyiniz.
yapıştırabilirsiniz.
 Not aldığınız bilgiler renk uyumunu
gözeterek kâğıdınıza aktarınız

 Dikkat dağıtıcı karmaşıklık
oluşmasından kaçınınız

 Bilgiyi dikkat çekici şekilde vermeye
gayret ediniz

 Esprili bir dil kullanabilirsiniz

 Çalışmanızı arkadaşlarınıza ve
öğretmeninize sununuz

 Sunumda özellikle herkesin hemen
anlamayacağı noktaları açıklayınız

 Broşür çalışmanızı sergileyiniz

 Fotokopi ile çoğaltılan nüshalarınızı
kullanabilirsiniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Üstün zekâlı çocukların tanımı konusunda ortak bir tanıma varılamama nedeni,
araştırmacıların üstünlük alanlarına ve yeteneklerine bakış açılarının farklılığı ve
kültürlerinin birbirinden farklı özelliklere sahip olmasıdır.

2.

( ) Üstün zekalı çocuklar rutin veya tekrarlı işlerden hoşlanırlar

3.

( ) Tanılama sistemimiz nüfusumuzun %2-3’lük kısmının üstün zekâlı olabileceğini
kabul eder.

4.

( ) Ülkemizde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) üstün yetenekli çocukların
tanılama sürecine dahil olmaktadır.

5.

( ) Arkadaş, gözlem ve kanaati tanılama sürecinde görmezden gelinir.

6.

( ) Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuğa sahip olmak rahatlatıcı ve sürekli mutluluk
yaşatan bir olaydır.

7.

( ) Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklara sağlanacak ayrı eğitim modellerinin
uygulama maliyetleri düşüktür.

8.

( ) Fiziksel özelliklerine bakarak bir çocuğun üstün zekâlı ya da özel yetenekli
olduğu kesinlikle anlaşılabilir.

9.

( ) Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar, farklılaştırılmış bir eğitim alma hakkına
sahiptir.

10.

( ) Destek eğitim odasına gidecek öğrenci, dersleri başlamadan ya da dersleri sona
erdikten sonra zenginleştirme faaliyetine katılır.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi, üstün zekâlı çocukların özelliklerinden kişilikleri ile
ilgili bir özellik değildir?
A) Mükemmeliyetçilik
B) Uyaranlara karşı duyarlılık
C) İç denetim
D) Hassas ve duyarlı olma
E) Evrensel problemlere ilgi
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2.

İnsan nüfusunun
kümelenmiştir?
A) % 34’ü
B) % 68’i
C) % 50’si
D) % 80’i
E) % 25’i

yaklaşık

yüzde

kaçı

normal

zekâ

aralığı

etrafında

3.

Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin problemleri
arasında bulunmaz?
A) Mükemmeliyetçilik
B) Özel öğrenme güçlüğü
C) Liderlik sorumluluğu
D) Etiketlenme
E) Sosyal ve duygusal sorunlar

4.

Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin sosyal çevresinin
bakış açısıyla problem oluşturmaz?
A) Bireyselleştirilmiş eğitim
B) Toplumsal önyargılar
C) Bilinçli anne-baba yoksunluğu
D) Uygun olmayan sınıflara yerleştirilme
E) Farklılıklarını kabul etmeyen arkadaş çevreleri

5.

Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların erken gelişim
özelliklerindendir?
A) Erken okumayı sökme
B) Soru sorma
C) Aşırı duyarlılık
D) Geniş ilgi alanı
E) Hepsi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan 0-72 ay çocukları için kaynaştırma eğitimini
destekleyen etkinlikleri ve uygun araç gereci seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Erken dönem çocuk oyunlarını inceleyiniz. Bedensel oyunlar mı, basit materyal
gerektiren oyunlar mı, yoksa dijital cihazlara ve pahalı materyallere gerek
duyan oyunlar mı çocuklar arasında daha çok rağbet görüyor?



Gözlem sonuçlarınızı not aldıktan sonra arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ÜSTÜN ZEKÂLI VE ÖZEL YETENEKLİ
ÇOCUKLARDA KAYNAŞTIRMANIN YERİ VE ÖNEMİ
Çocuklar, en kolay etrafındaki kişileri model alarak öğrenirler. Bu noktadan hareketle
kaynaştırma eğitiminde normal gelişim gösteren çocuklarla bir arada olan üstün zekâlı
çocuk, olumlu yönde etkilenmektedir.
Okul öncesi dönemde, kaynaştırma eğitiminden bahsederken temel amacın üstün
zekâlı ve özel yetenekli çocuğun normal gelişim gösteren bir çocuk haline getirmek
olmadığını akılda tutmak son derece önemlidir. Amaç, çocuğun kendine özgü olan ilgi ve
yeteneklerini ortaya çıkarıp bunları en üst düzeyde geliştirerek toplumla uyumunu
sağlamaktır.
Okulöncesi dönemde kaynaştırma uygulamaları sonucu, normal çocukta olduğu gibi
özel yetenekli çocuklarda da gelişim hızlanmakta ve ikincil yetersizlikler önlenebilmektedir.
Çocuklar, diğer çocuklarla aynı ortamda olduklarından moral kazanırlar ve akranlarından
pek çok davranışı kazanabilirler. Aynı durum aile için de söz konusudur; üstün zekâlı çocuk
aileleri; evlatlarının, normal gelişim gösteren çocuklarla eğitim almasından dolayı moral
kazanırlar.
Okulöncesi eğitim döneminde kaynaştırma programı uygulanırken, öğretmenin,
ailenin, normal çocukların ve özel yetenekli çocukların konuya yaklaşımları elde edilecek
başarıyı belirler. Özel yetenekli bireylerin, kaynaştırma programlarına alınması için en
uygun zaman, okulöncesi dönemdir. Ülkemizde, okulöncesi eğitim programları normal
gelişim gösteren çocuklar göz önüne alınarak hazırlanmakla birlikte, çocukların kendilerine
özgü yetenek ve becerileri dikkate alındığında, özel yetenekli çocuklar içinde rahatlıkla
kullanılabilir.
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Okulöncesi eğitim dönemi çocukları, çok doğal oldukları için arkadaşlıkları da
kendiliğinden gelişmekte ve sorularına samimi cevaplar verildiğinde kaynaştırmaya alınan
çocuğu kabullenmeleri kolay olmakta, bu da sosyal kaynaşmayı sağlamaktadır. Bu sayede
özel yetenekli çocuk, kendisini daha iyi hisseder ve davranışsal sorunların çıkma olasılığı
azalır.
Özel yetenekli bireylerin, toplum yaşamına bir an önce ayak uydurabilmeleri için
okulöncesi çağlarda durumlarına uygun eğitim almaları gereklidir. Bu eğitim sağlanırken, en
az kısıtlayıcı ortamda bulunmaları, onların akranları ile etkileşim içine girmelerini sağlar. Bu
da ancak tam zamanlı kaynaştırma ile sağlanabilir.
Öğretim yöntemlerinin çocukların ilgi ve gereksinimlerine göre farklı olması
gereklidir. Geleneksel anlayışın yerine çocuğun yaparak, yaşayarak öğrenebileceği ve eğitim
sürecine aktif olarak katılabileceği bir anlayış benimsenmelidir.
Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimsel özellikleri de dikkate alındığında,
çoğunlukla kullanılması gereken eğitim ve öğretim yöntemleri şunlardır:







Oyun
Müzik
Drama
Aile katılımı
Alan gezileri
Görsel sanatlar eğitimi

Resim 2.1. Hayat becerileri çocuğa uygun olarak modellenmelidir

2.1. Üstün Zekâ ve Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde
Kaynaştırmanın Yararları
Kaynaştırma uygulamasının, gerek kaynaştırılan öğrenciye, gerekse çevresine pek çok
yararı vardır. Bunlar, aşağıda ayrı ayrı açıklanmıştır.
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2.1.1. Üstün Zekâ ve Özel Yetenekli Bireylere Yararları
Özel eğitim gerektiren birey, kaynaştırma eğitimi ile sınıfındaki akranlarıyla zaman
geçirir. Böylece;





Sosyalleşme becerisini kazanır. Grup üyesi ve lideri olma fırsatı yakalar.
Yetenek, ilgi, bilgi ve becerilerini arkadaşları için kullanma fırsatı yakalar.
Uygun yöntem ve teknikler ile araç gereçlerin kullanıldığı sınıfta, akademik
başarısında artış olur.
İleriki hayatında bağımsız ve başarılı bir birey olarak yaşayabilmesi için gerekli
becerileri kazanır.

2.1.2. Normal Öğrencilere Yararları

Kaynaştırma programlarının
yararlarına en genel anlamda
bakıldığında bu eğitim sayesinde
toplumda “farklılıklara karşı saygı”
ve “hoşgörü” oluşması sağlanabilir.

Kaynaştırma uygulamalarında, özel eğitime ihtiyacı olmayan öğrenciler,
müfredatlarında yer almayan fırsatlar ve deneyimler yaşar. Öğretmenin farklı öğretim
yöntemleri kullanarak sınıf ortamında ve kullandığı materyallerde uyarlamalar, bu
öğrencilerin de akademik başarılarını artırır. Öğretmenin akran etkileşimini ve arkadaşlığı
artırmak için yaptığı bazı düzenlemeler sonucunda iki grup arasındaki etkileşim kolaylaşır ve
arkadaşlık bağları kuvvetlenerek artar. Öğrenciler özel eğitime muhtaç arkadaşları ile
iletişim kurunca, benlik algılarında ve sosyal bilişlerinde artma olur. Aynı zamanda farklı
özellikteki insanlara yönelik korkularında da azalma olur.

2.1.3. Anne-Babalara Yararları
Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklarının normal eğitim ortamına devam ediyor
olması, anne babalara moral verir ve onları çaba göstermeye güdüler. Kaynaştırma
uygulaması ile aileler çocuklarına nasıl yardımcı olacaklarını uzmanlardan öğrenme
imkânına kavuşurlar. Böylece çocukları hakkında gerçekçi kararlar alma konusunda daha
cesaretli olurlar. Ailelerin, eğitim sürecine aktif olarak katılmaları, çocuklarının eğitiminde
daha etkin olmalarına ve onları daha iyi tanıyabilmelerine fırsat tanır. Bunun yanı sıra hayata
bakış açılarını da bir nebze olsun değişir.
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Aileler için en önemli konulardan biri de, kendileri gibi üstün zekâlı ve özel yetenekli
çocuğa sahip diğer ailelerle görüşme ihtiyacıdır. Her ne kadar aile eğitimleri planlanıp
yapılsa da, aileler, düzenlenen kongre ve sempozyumları da takip etse, hatta aile profesyonel
danışmanlık hizmeti bile alsa diğer ailelerle irtibatlı olmaya ihtiyaç duyacaktır. Çünkü hiçbir
teorik bilgi, pratikte karşılaşılan sorun ve çözümlerinin ilk ağızdan dinlenilmesi kadar etkili
olmayacaktır. Günümüzde aileler arasında bu irtibatı sağlamak için sosyal ağlar rahatlıkla
kullanılabilir. Ve bu tavsiye edilmelidir.

2.2. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde
Kaynaştırma Ekibinde Yer Alan Bireyler ve Rolleri
Okul yönetimi üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuğu kabullenici tutum sergilemelidir.
Sınıf öğretmenine fiziksel düzenlemeler, gerekli öğrenme ve uygulamaları sağlaması için
destek vermelidir.
Sınıf öğretmeni, üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencisine karşı olumlu tutuma sahip
olmalıdır. Öğrencisinin durumuna uygun fiziksel ve bilişsel düzenlemelerin sağlanmasında
okul idaresi ve aile ile işbirliği içinde olmalıdır. Tüm çocukların birlikte rol alacağı
etkinlikleri planlamalıdır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamalı ve gerekli
materyalleri temin etmelidir. Ayrıca ailelerle ilgili işbirliği sağlamalıdır.
Rehber öğretmenlerin anne babaya, öğretmene destek olmanın yanı sıra normal
gelişim gösteren çocukları bilgilendirme gibi rolleri vardır.
Aileler, kaynaştırma eğitiminde çok güçlü destekçilerdir. Hem özel gereksinimli hem
de normal gelişim gösteren çocuk ailelerinin kaynaştırma eğitimi ve sağlanacak yararlar
konusunda gerekli şekilde bilgilendirilmesi, normal çocukların tutumlarını olumlu
etkilemektedir.

Resim 2.2. Eğitimin en önemli paydaşları çocuklardır
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Çocuğun özel gereksinim tipi,
düzeyi, yaşı ve öğrenme
özelliklerine bakılarak uygun
olan sınıfa yerleştirme yapılır.

2.2.1. Kaynaştırma Türleri
2.2.1.1. Tam Zamanlı Kaynaştırma
Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencinin, normal gelişim gösteren akranları ile
birlikte yaygın eğitim kurumlarında aynı sınıfta eğitim gördükleri tam zamanlı bir eğitimdir.
Burada önemli olan üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencinin “tam gün” normal
gelişim gösteren çocuklar ile birlikte eğitim almasıdır. Bu eğitimle öğrenciler, özel eğitim
destek hizmetlerinden, özel araç gereç ve eğitim materyallerinden faydalanırlar.
Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencinin kaydı, genel eğitim sınıfında bulunur.
Okuldaki tüm çocuklara uygulanan eğitim programı takip edilir. Bu program esas alınarak
onun ihtiyaçları ve yeterlilikleri doğrultusunda BEP hazırlanır ve uygulanır.
2.2.1.2. Kaynak Oda/Destek Eğitim Odası İle Kaynaştırma
Özel eğitim gerektiren öğrencilerin, akranları ile birlikte okul öncesi, ilköğretim,
ortaöğretim ve yaygın eğitim kuramlarında aynı sınıfta eğitim görmesi ve sosyal açıdan
bütünleştirilmesi için; özel eğitim destek hizmetleri (destek eğitim odası), özel araç-gereç ve
eğitim materyalleri sağlanır. Eğitim programı bireyselleştirilerek uygulanır ve gerekli
fiziksel düzenlemeler yapılır.
Kaynak oda; özel gereksinimli çocuğun genel eğitim sınıfı dışındaki odada özel eğitim
öğretmeni ile bire bir eğitim aldığı bir destek hizmeti türüdür. Bu eğitim bireysel olacağı gibi
küçük gruplar halinde de yapılabilir.
Normal gelişim gösteren akranları ile eğitim alan üstün zekâlı ve özel yetenekli
çocuklar için gerekli olan araç gereç desteğinin sağlanarak özel eğitim desteği aldıkları
uygulamadır.
Destek eğitim odasında öncelikli olarak, öğrencinin kendi okul öğretmeleri olmak
üzere diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilebilir. Alternatif bir yol olarak
gezici özel eğitim öğretmeni, üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların olduğu okullara
giderek öğrenciye özel eğitim hizmeti verir. Çocuk, sınıftan ayrılarak özel eğitim desteği alır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus; özel eğitim öğretmeni ile sınıf öğretmeninin paralel
bir biçimde eğitim vermesidir.
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Her iki öğretmenin birbiri ile iletişim halinde eğitimlerini sürdürmeleri gerekir. Çünkü
işbirliği sağlanamadığında oluşacak tutarsızlıklar, öğrencinin sorun yaşamasına sebep olur.
Bu uygulamada, çocuğun sınıf dışına çıkarılarak sınıftaki eğitimin bir kısmına dâhil
olamaması eleştirilen konulardan biridir. Fakat üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrenci ders
saatlerinde sınıfından alınmaz. Sınıf derslerinden önce yahut sonra olmak üzere okul saatleri
dâhilinde bu odadan faydalanır. Diğer bir konu ise çocuğun sınıf dışında eğitim alması,
dolayısıyla diğer çocuklar tarafından etiketlenmesi durumudur. Bu sorunu aşmanın bir yolu;
misafir öğrenci denilerek yanına sınıf veya okul arkadaşlarının davet edilmesiyle derslerinin
işlenmesidir.

2.3. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Çocuklara Uygun Etkinlikler
Okul öncesi dönemde üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuk, takvim yaşının üzerinde
gelişim gösterir ve yaşıtlarına kıyasla daha gelişmiş oyunlarla ilgilenir.
Doğal liderlik özellikleri sebebiyle oyunlarını kendileri kurmak ister. Kurdukları
oyundan çabucak sıkılıp arkadaşları oyuna daha yeni ısınmışken onlar, farklı bir oyuna
geçmek isteyebilir. Bu durum, akran grubu içerisinde uyumsuz olarak görülmesine sebep
olur ve grup içerisinde uzun süre barınmalarına engel çıkarır. Bu sebeple, yaşça
kendilerinden büyüklerle iletişim kurma yoluna giderler ve onlarla vakit geçirmeyi tercih
eder.

Resim 2.3: Özel yetenekli öğrencilerin aktiviteleri grupla yapmaları önemlidir

Başkalarının hislerine önem verir. İletişimde oldukları kişiyi anlamaya çalışırken
kendilerinin de anlaşılmasını ister. Genellikle kibirli ve ulaşılamaz insan tarzı davranışlardan
uzak durur. Yüksek duyarlılıkları ve hassasiyetleri, bazen kendi yeteneklerini sergilemesinin
önünde engel olarak durabilir. Başkalarının yanında kasıtlı olarak daha düşük performans
sergileyebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, yüksek duyarlılıkları insanlara yardım etme
çabalarını da arttırır.
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Olaylar arasında kimi zaman sıra dışı olan kendilerine özgü irtibatlar kurar. Önceki
bilgilerini yeni durumlara adapte eder.
Resim ve müzik gibi dallara ilgileri yüksektir. Yaratıcılık becerilerini burada rahatlıkla
ortaya koyar. Bedensel gelişimleri, bazen bunu somut olarak ortaya koymalarına engel olsa
bile yorumlama güçleriyle bunu ifade edebilir. Her çocukta olan zengin hayal gücünü eşsiz
bir hazineye dönüştürecek potansiyele sahiptir.
Hafızasını çok iyi kullanması yanında, algılama düzeyi de oldukça hızlıdır. Düşünme
ve yorumlama kabiliyeti akranlarından farklı olduğu için gereksiz tekrarları sevmez.
Meraklıdır ve ardı arkası gelmeyen sorular sormaktan vazgeçmez. Bu noktada dikkat
etmek gereken husus; öğretmen, soru fazlalığından bunalmış olduğunda soruları tamamen
engellemek yerine, öğrencisine insanları sıkmadan nasıl soru sorabileceğinin yollarını
öğretmesi olmalıdır. Çünkü öğrenci, merak duygusunu kaybederse geri kazanmak çok zor
olacaktır. Araştırmacı ve hırslıdır. Daha çok fen ve doğa olaylarına, sayı oyunları ve
sayılara, hayvanların yaşayış ve özelliklerine, kelime ve anlamlarına, mekanik aletlere ve
bunların nasıl çalıştıklarına, çeşitli maddelerin ne işe yaradığına dair ufak ufak deneysel
tecrübelere fazlaca ilgi duyar. Gözlemledikleri veya ilgilerini çeken olayları denemek için
sabırsızlanır ve ilk fırsatta dener. Kişisel doyuma ulaşıncaya kadar denemelerine yeni şeyler
katarak devam eder.
Fikir ve düşüncelerini ifade etme istekleri, kabul görme duygusunu yaşamaları
sayesinde tatmin olur. Bu tatmin zihinsel ve duygusal gelişimleri için önemlidir.
Yönlendirilmek, yönetilen soruları cevaplamak ya da hazır bilgilerin sadece dinleyicisi
olmaktansa soru sormayı ve anlatma fırsatlarını kullanmayı yeğler. Kendisine rehberlik
ederek sergilediği performansı seyretmek, öğretmeninin payına düşen en keyifli şey olur.
Dolayısıyla okul öncesi dönemde, üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuk için yapılacak
çalışmalarda yukarıda sıralanan hususlar dikkate alınır.

2.3.1. Etkinlik Seçme ve Uygulama Yaklaşımı
İster okulöncesi dönem olsun, ister ilkokul çağı olsun, etkinliklerimizi seçerken göz
önünde bulunduracağımız husus; en basit etkinlik uygulanırken dahi üstün zekâlı ve özel
yetenekli çocuk için farklılaştırma yapılması gerekliliğidir. Unutulmamalıdır ki yaşla birlikte
zihinsel süreçlerde meydana gelen değişmeler, ileriki yaşlarda pekişerek devam etmektedir
0-72 ay çocukları için bilişsel gelişimi destekleyici materyal/etkinlik seçerken,
düzenlerken ve uygularken çocukta yaratıcı düşünmesi, akılcı davranması, problem çözme
becerilerinin gelişmesi, sınırlı zaman içerisinde ilişki ve bağlantı kurması, çevresine karşı
daha dikkatli olması gibi faydaları bulunan çalışmalar tercih edilir.
Ülkemizde üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar için kullanılacak nitelikli
materyaller, yakın zamana kadar yalnızca yurt dışından temin edilebiliyorken; günümüzde
ihtiyaç duyulan çok çeşitli materyaller ülke içinden rahatlıkla temin edilebilmektedir.
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Resim 2.4. Öğrenci, kullanılan materyali benimsemelidir.

Akıl ve zekâ oyunları ya da deney setleri çokça kullanılmaya başlanmışken, aklınızda
tutmanız gereken şey şu olmalıdır. Bu materyalleri alıp çocuğun önüne koymanız ve
kullanırken sistematik takip ve geri dönüt verme işini göz ardı etmemeniz gerektiğidir.
Çünkü pahalı olan bu malzemeler plansız kullanıldığında sıkıcı bir hâl alacak ve öğrenciye
fayda sağlamadan sahte bir doyum noktasına ulaştıracaktır.
Eğitimde temel materyalin kitap olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Öğrenciye
sunulacak düşünme becerileri, yaratıcılık egzersizlerini vb. etkinlikleri içinde barındıran
kitaplar daima öğretmenin elinde olmalıdır.
Peki, maliyeti yüksek olabilen malzemeleri temin etmeden bir şey yapılamaz mı? Tabi
ki çok şey yapılır. Müfredat farklılaştırma yöntemlerini uygular ve normal öğrenciler için
kullanılan materyal ve etkinlikler arasından üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrenciniz için
uygun olanları seçerseniz amacınıza ulaşabilirsiniz. Popüler olana kapılıp gereksiz ve süslü
faaliyetler yerine, temel bilgi ve becerileri bir disiplin içinde vermeniz aslında öğrencinizin
ihtiyaç duyduğu asıl şeydir.
Kavramların kazanılmasını kolaylaştırabilecek bazı yöntem ve teknikler
bulunmaktadır. Bu aşamalarla çocuğa kavramlar kazandırıldığında, daha kolay ve kalıcı
olacaktır. Önemli olan çocuklara yaşantılar yoluyla kazandırabileceğimiz deneyimler
yaşatmaktır. Kavram kazandırma çalışmaları kategoriler halinde uygulanabilir. Bunlar:


Sıralama ile ilgili çalışmalar

Olay sıralaması

Örüntü tamamlama

Azdan çoğa doğru sıralama

Büyükten küçüğe doğru sıralama
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Resim 2.5. Her amaca uygun etkinlik kitaplarda yer almaktadır



Eşleştirme ile ilgili çalışmalar:

Tombala

Hafıza oyunları



Gruplama:

Nesnelerin farklı yönlerini bulma

Nesnelerin benzer yönlerini bulma



Bağlantı ilişki kurma

Renk ilişkisi

Şekil ilişkisi

Boyut ilişkisi

İşlevsellik ilişkisi

Parça bütün ilişkisi

2.3.2. Kaynaştırmayı Destekleyici Materyallerin Özellikleri
0-72 ay çocukları için algı, dikkat, bellek ve hatırlama, yaratıcılık, akıl yürütme,
problem çözme gibi becerilerini geliştirmek amacıyla; çocukların yaş ve gelişim düzeyine
göre uygulanacak etkinlikler bilişsel gelişimi destekler.
0-2 yaş çocuklarının bilişsel gelişimini desteklemeye yönelik materyaller:













Çıngıraklar
Müzik kutuları
Ses çıkartan tahta ve plastik oyuncaklar
Hareketli oyuncaklar
Bez oyuncaklar
Diş kaşıma halkaları
Büyük renkli küpler
Büyük tahta çivilerle geçmeli oyuncaklar
Basit bloklar
Takıp sökülebilen plastik cıvata ve somunlar
İtmeli-çekmeli ses çıkartan oyuncaklar
Çocuk şiiri ve resimli hayvanlar
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Boş tahta ve mukavva kutular
Tahta, bez veya plastik hayvanlar
Kum havuzu ve kum oyuncaklar
Plastik oyuncak tabak, çay takımları
Büyük kamyon, uçak ve trenler
Küçük bebekler
Oyuncak ve gerçek telefonlar
Müzik aletler, zil, tef, davul
Boncuklar ve ip
Sabunla balonlar yapma
İç içe geçen kutular
İç içe giren halkalar
Üst üste konan yuvarlak halkalar
Büyük çivili oyuncaklar
6-8 parçalık basit yapbozlar
Az parçalı büyük legolar

3-4 yaş çocuklarının bilişsel gelişimini desteklemeye yönelik materyaller:
















İtmeli-çekmeli araçlar
Parmak boyası
Bağlama oyuncaklar
Resimli lottolar
Düğmeli-fermuarlı giysileri olan, giydirilecek bebekler
Kavram geliştirici oyuncaklar
Basit bilmeceler ve tahmin oyunları
El kuklaları
Öykü kitapları ve masallar
Birbirine geçen takmalı çıkarmalı oyuncaklar
Geçmeli oyuncaklar
Büyük bebek arabaları
Büyük arabalar
Bilgi kartları
Halka atma ve top oyunları

5-6 yaş çocuklarının bilişsel gelişimini desteklemeye yönelik materyaller:








Üst üste konan yuvarlak halkalar
Küçük çivili oyuncaklar
Çok parçalı küçük legolar
Birbirine eklenen sekizgenler
Birbirine eklenen kareler
Eşleştirme, sıralama, ilişki kurma, gruplama, eksik tamamlama ve karşılaştırma
kartları
Küçük bakım istemeyen bitkiler
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Birbirine geçen takmalı çıkarmalı oyuncaklar
Geçmeli oyuncaklar
Büyük bebek arabaları
Büyük arabalar
Bilgi kartları
Halka atma ve top oyunları
Tombala
Basit kâğıt oyunları
İç içe geçen kutular (çok sayıda)
İç içe giren kaplar (çok sayıda)
İç içe giren halkalar (çok sayıda)
Yapboz oyuncakları
Büyüteç
Küçük ev hayvanları
Basit resim, harf ve sayı oyunları
İp bağlama ve çeşitli kâğıt işler
Kolâj çalışması, artık kâğıt ve kumaş parçaları
Keskin olmayan makas ve kâğıtlar
Domino
İtmeli-çekmeli araçlar
Parmak boyası
Bağlama oyuncaklar
Düğmeli-fermuarlı giysileri olan, giydirilecek bebekler
Kavram geliştirici oyuncaklar
Basit bilmeceler ve tahmin oyunları
El kuklaları
Öykü kitapları ve masallar

2.3.3. Okulöncesi Çocuğun Yaşlara Göre Beceri Durumu
Aşağıda verilen normal gelişim seyrine kıyas yapılarak öğrencinin normal
akranlarından ne kadar ilerde olduğu kestirilebilir.
Çocukların 0-2 yaşta yapabildikleri;









Basit emirleri anlamaya başlar
Önünde duran bir nesneye ulaşabilir
Başkalarını ve basit hareketleri taklit edebilir
Müzik duyduğunda dikkatlerini müziğe yoğunlaştırabilir
Farkındalığı arttıkça insanların yüzlerine daha çok ilgi gösterebilir
Hareketleriyle çevresindeki dünya arasında bir bağlantı olduğunun farkındadır
Her iki elini uyumlu kullanabilir ve iki eliyle küçük oyuncakları eliyle tutabilir
Bir nesneyi başka bir nesne yerine kullanma yeteneği geliştikçe oyuncak ayı ve
bebeklerle oynamaya başlar
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Çocukların 3 yaşında yapabildikleri:


















Sayıları ezberleyebilir
1, 2, 3 sayısını sırasıyla söyleyebilir
4 – 6 parçalı bul yapı tamamlayabilir
6–8 parçalı bir bul yapı tamamlayabilir
Altı rengi isimlendirebilir ve genelleyebilir
6 adet bloğu büyüklük sırasına göre dizebilir
4 – 8 parçalı eşleştirme kartlarını eşleştirebilir
Nesneleri görmeden dokunarak tanımlayabilir
Kırmızı, sarı, mavi gibi ana renkleri tanıyabilir
1’den 5'e kadar olan nesneleri dokunarak sayabilir
Orijinal resim ile aynı resmin gölgesini esleştirebilir
5'e kadar olan sayı kümelerini ve sayıları eşleştirebilir
5'e kadar sıra dizisi içindeki sayıları seçer ve isimlendirebilir
Özellikleri belirtildiğinde iki ve üç boyutlu nesneleri seçebilir
Sekiz parçalı eşleştirme kartlarını seçip düzenleyip eşleştirebilir
3 değişik şekli (üçgen, kare, daire) şekil tablosuna yerleştirebilir
Birden fazla olan nesnelerin, çok olduğunu bilir ve çoğul olarak ifade edebilir

Üstün zekâlı ve özel
yetenekli bile olsa onlar
yine de küçük çocuklardır.

Çocukların 4 yaşta yapabildikleri:













Sayıları ezberleyebilir
6–8 parçalı bir bul yapı tamamlayabilir
Dört seçenekten istenilen rengi seçebilir
Altı rengi isimlendirebilir ve genelleyebilir
6 adet bloğu büyüklük sırasına göre dizebilir
Nesneleri görmeden dokunarak tanımlayabilir
1’den 5'e kadar olan nesneleri dokunarak sayabilir
Orijinal resim ile aynı resmin gölgesini eşleştirebilir
5'e kadar olan sayı kümelerini ve sayıları eşleştirebilir
5'e kadar sıra dizisi içindeki sayıları seçer ve isimlendirebilir
Özellikleri belirtildiğinde iki ve üç boyutlu nesneleri seçebilir
Sekiz parçalı eşleştirme kartlarını seçip düzenleyip eşleştirebilir
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Resim 2.6. Farklı materyal kullanımı önemlidir

Çocukların 5-6 yaşta yapabildikleri:



















Para birimlerimizi tanıyabilir.
Sebep sonuç ilişkilerini kurabilir.
10 – 12 kadar resmi eşleştirebilir.
20'ye kadar olan nesneleri sayabilir.
Dakika belirtmeden saati söyleyebilir.
Sıra ile haftanın günlerini söyleyebilir.
Telefonunu ve ev adresini söyleyebilir.
10 – 12 kadar ana ve ara renk tanıyabilir.
Görmese bile tanıdığı bazı sesleri tanıyabilir.
Anlatılan bir öyküdeki detayları hatırlayabilir.
Dokunarak soğuk, sıcak, ılık nesneleri ayırabilir.
İki değişik ses arasından, aynı ve farklı olanı seçebilir.
8 sayısının ardından gelen sayınını ne olduğunu söyleyebilir.
1'den 10'a kadar sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapabilir.
Görmeden dokunarak kumaşların özelliklerini tanıyarak eşleştirebilir.
Nesnelerin sıra içindeki pozisyonlarını birinci, ikinci, üçüncü gibi
isimlendirebilir.
1'den 10'a kadar karışık verilen sayıları sıralayıp sıra içinde eksik olan sayıyı
bulabilir.
12 Parça verildiğinde 10 parçalık bir bilmeceyi tamamlayabilir ve işe
yaramayan diğer 2 parçayı ayırabilir.

Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencinin sahip olduğu bilgi, beceri tespit edilerek
akranlarından daha ileri düzey çalışmalar yürütülmelidir. Örneğin, aşağıda verilen ve ilkokul
öğrencilerine uygulanan birkaç etkinlik,60-72 aylık üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklara
uygulanabilir.
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Etkinlik Adı
Süre
Öğrenci Kazanımları
Hedef ve Davranışlar
Öğretme-Öğrenme
Yöntem ve Teknikleri
Kullanılan Araç
Gereçler

Farklı düşün ve anlat!!
40’+40’
 Yaratıcı düşünür ve düşüncelerini özgürce ifade eder.
 Farklı fikirlere açık olur
Anlatım, yaparak yaşayarak
Çalışma sayfası, kalem ve boyalar
ÖN HAZIRLIK:
 Öğrenciye verilmek üzere çalışma sayfası
hazırlanır. Kâğıtta bir desen, figür vb. şeyler
yer alabilir.

İşleniş

Ölçme Değerlendirme

DERSİ SUNMA:
 Çalışmaya başlamadan önce sıra dışı düşünmeyi tetikleyecek
konuşmalar yapılır, sorular sorulur.
 Öğrenci, verilenden yola çıkarak resmi tamamlar. Sonraki
derste çalışmasını arkadaşlarına anlatır. Gönüllü
öğrencilerden başlayarak tüm öğrencilerin sunum yapmasına
gayret edilir. Topluluk önünde konuşmak istemeyen öğrenci
zorlanmaz.
 Etkinlik; öğrencilerin sunum becerisine ve çalışmasının
zengin, akıcı, esnek ve özgün oluş kriterlerine göre
değerlendirilir.
 Zengin bir çalışmada detaylar yer alır. Çizim detaylıdır.
 Akıcı bir çalışmada fazla sayıda farklı fikirler yer alır.
 Esnek bir çalışmada, sıralanan fikirler gruplandırılabilir.
Yani bazı fikirler birbiriyle irtibatlıdır. Ve birden fazla fikir
kümesi vardır.
 Özgün bir çalışma gruptaki çalışmalardan farklıdır.
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Etkinlik Adı
Süre
Öğrenci Kazanımları
Hedef ve Davranışlar
Öğretme-Öğrenme
Yöntem ve
Teknikleri
Kullanılan
Araç Gereçler

İşleniş

Ölçme
Değerlendirme

Renk Oluştur!
40’
 Duygu ve düşüncelerini kişiler arası iletişim becerilerini
kullanarak etkili bir şekilde ifade eder.
 Fikirlerini iletmek için uygun bir iletişim yolunu seçer ve
uygular.
Anlatım, yaparak – yaşayarak, soru- cevap
Sulu boya, şeffaf pet bardakları,su ,fırça renkli kartonlar(kırmızı
,sarı, mavi,yeşil,turuncu ve mor)
ÖN HAZIRLIK:
 Öğrenci sayısı kadar
ana renklerden
oluşan kartlar
hazırlanır.
DERSİ SUNMA:
 Ana
renklerden
oluşan kartlarla sınıfa girilir. Ana renklerden (kırmızı, sarı,
mavi) oluşan kartları öğrencilere dağıtır. Öğretmenin
yönergelerine göre istenen renkteki kartların gösterilmesi
istenir.
 Doğada bulunan aynı renkteki varlıklara örnek vermeleri
istenir. Bu şekilde ana renkler tanıtılır. Doğada ana
renklerden başka renklerin de olduğu belirtilir. Öğrencilerin
cevaplarına göre bu renklerin neden ana renk olmadığı ve bu
renklerin nasıl oluştuğu hakkında öğrencilerin görüşü alınır.
Öğrencilerden su dolu bardaklara sırayla kırmızı, sarı, mavi
boyalar katmalarını istenir. Sonra bu bardaklardan sarı boya
olanla kırmızı boya olanı karıştırarak ortaya çıkan rengi
incelemeleri istenir. Aynı işlem, diğer bardaklardaki renklerle
de yapılır. Daha farklı karışımlar yapılarak daha çok renk
çeşitleri elde edilebilir. Sıcak ve soğuk renkler tanıtılır. Renk
çemberi üzerinde zıt renkler gösterilir. Öğrencilerden,
çevresinde gördüğü ana, ara zıt, sıcak ve soğuk renklere sahip
varlıkları söylemeleri istenir. Öğrencilerin yaptıkları
etkinlikte ana renklerden ara renkleri elde etmeleri ve sıcak,
soğuk ve zıt renklerle ilgili duygu ve düşünceleri de sorulur.
Etkinlik, öğrencilerin konu alanına yönelik bilgi, beceri ile
tutumlar, ilgiler, öğrenme stilleri gibi özellikleri dikkate alarak
değerlendirilir.
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Etkinlik Adı
Süre

Kitap Sandığı
40’

Öğrenci Kazanımları
Hedef ve Davranışlar

 Karşısındaki kişinin yaşadığı olayları , içinde bulunduğu
duygu durumunu tanımlar.
 Her bireyin farklı algıları , düşünceleri ve istekleri
olabileceğini fark eder.

Öğretme-Öğrenme
Yöntem ve Teknikleri

Anlatım, beyin fırtınası, soru- cevap

Kullanılan Araç
Gereçler
ÖN HAZIRLIK:
 “Kitap okumayı ve okunmasını dinlemeyi sever misiniz?”
sorusu sorulur.

İşleniş

Ölçme Değerlendirme

DERSİ SUNMA:
 Ortaya hayali bir sandık getirilir. Sandığın içi çeşitli
kitaplarla doludur. “Kim kitap almak ister ?” sorusu sorulur.
Kitap isteyen sandığın yanına gelir. Sandığın içinden isteği
bir kitap seçer ve bu kitabı tanıtır.
 Neden bu kitabı seçtiğini, kitabın içeriğini anlatır. Bitirdikten
sonra bir başkasının gelmesi için yine “Kim kitap almak”
ister?” diye sorulur. Böyle devam edilir.
 Etkinlik, öğrencilerin konu alanına yönelik bilgi, beceri ile
tutumlar, ilgiler, öğrenme stilleri gibi özellikleri dikkate
alarak değerlendirilir.
 Hayali sandık içinde isteği kitabı seçebiliryor mu?
 İsteklerini ve düşüncelerini grup içinde aktarabiliyor mu?
 Grup içinde etkinliğe istekle katılabiliyor mu?
 Jest ve mimiklerin ne ölçüde kullanabiliyor mu?

38

Etkinlik Adı

Doğru Yerleştir

Süre

40’+40’

Öğrenci Kazanımları
Hedef ve Davranışlar

Renk, şekil vb. kavramları doğru sıralama ve gruplama becerisi
gösterir.

Öğretme-Öğrenme
Yöntem ve Teknikleri

Gösterip yaptırma

Kullanılan Araç
Gereçler

Renk ve şekil kartları, etkinlik kâğıdı
ÖN HAZIRLIK:
 3x3, 4x4 karelerle hazırlanmış hare şeklinde topla karton
veya kâğıt üzerine hazırlanır.
 Her bir kareye gelecek büyüklükte kâğıtlar farklı renk veya
şekiller ile oluşturulur.
 Bu aşama öğrencilerle beraber yapılır.

İşleniş

Ölçme Değerlendirme

DERSİ SUNMA:
 Sudoku oyunu gibi yapılacak etkinlikte öğrenciden renkleri
veya şekillerin yer aldığı kâğıtları kendisine verilen
kutucuklara, her satır ve sütuna bir kez gelecek şekilde
yerleştirmesi istenir.

 Yerleşimleri doğru yapan öğrenci, etkinliğe kutucuk sayısı
artırılarak devam eder.
 Öğrenci dikkatini toplayabiliyor mu?
 Sıralama becerisi gösterebiliyor mu?
 Etkinliği kısa sürede tamamlayabiliyor mu?
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çocukların zihinsel, duygusal ve fiziksel vb. gelişim alanlarını destekleyen zekâ
oyunları ve materyallerini araştırınız. Araştırmalarınız sonucunda benzeri kazanımları
sağlayacak basit malzemelerle oluşturulmuş düzenek oluşturunuz. Örneğin hafıza çalışması
için görsel kartlar, kavram kazanımı için çalışma kâğıtları vb.

İşlem Basamakları

Öneriler

 36-72 aylık çocukların gelişim alanını
destekleyen zekâ oyunu materyallerini
internetten ve basılı yayınlardan
araştırınız.

 Konu ile ilgili bulduğunuz resim ve
açıklamaları not ediniz.

 Bulduğunuz resim ve açıklamaları
gelişim alanına göre gruplandırarak
dosyalayınız.

 Topladığınız bilgilerden yola çıkarak
yapacağınız çalışmayı tasarlayınız.

 Ucuz ve kolayca ulaşabileceğiniz
malzemeleri tercih ediniz.

 Düzenek yahut etkinlik sayfanızı
oluşturunuz.

 Çalışmanızın anlaşılır ve kolay
uygulanabilir olmasına dikkat ediniz.

 Çalışmanızın sunumunu yapınız.

 Görülen eksiklikleri sunum sonrasında
tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar, önceki bilgilerini yeni durumlara
rahatlıkla adapte edebilirler.

2.

( ) Kaynaştırma uygulamasının başarıyla gerçekleştirilebilmesi için
bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanması önemli bir etmendir.

3.

( ) Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrenci ders saatlerinde sınıfından alınarak destek
eğitim odasındaki eğitimine katılır.

4.

( ) Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin oyunları sadece zekâ ve akıl
oyunlarından oluşmalıdır.

5.

( ) Okul öncesi dönemde üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuk takvim yaşının
üzerinde gelişim gösterir ve yaşıtlarına kıyasla daha gelişmiş oyunlarla ilgilenir.

6.

( ) Kaynaştırma öğrencilerinin bedensel aktiviteleri ihmal edilebilir. Çünkü, zihinsel
faaliyetler daha önemlidir.

7.

( ) Ülkemizde üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar için kullanılacak nitelikli
materyaller temin edilmekte ve kısmen üretilebilmektedir.

8.

( ) Kaynaştırma eğitimi, çok yönlü bir eğitimdir. Ama yararları da çok yönlü değildir.

9.

( ) 5 yaşındaki üstün zekâlı bir çocuk, normal zekâya sahip arkadaşının 6-7
yaşlarında yapabileceği zihinsel aktiviteleri yapabilir.

10.

( ) Düşünme becerileri, yaratıcılık, akıl ve zekâ oyunları, bilim uygulamaları destek
eğitim odalarında verilebilecek dersler arasında yer alır.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

11.

Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların eğitiminde
kaynaştırma ekibinde yer alır?
A) Okul yönetimi
B) Sınıf öğretmeni
C) Rehber öğretmen
D) Aileler
E) Hepsi
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12.

Aşağıdakilerden hangisi üstün zekalı ve özel yetenekli çocukların kaynaştırma
eğitiminin anne-babaya yararlarından biri değildir?
A) Çocuğa bir gruba girme ve lider olma imkanı verir.
B) Çocuklarına nasıl destek olabileceklerini öğrenirler.
C) Çocukları için gerçekçi kararlar alırlar.
D) Çocuklarını daha iyi tanıma imkânı bulurlar.
E) Çocuklarının normal eğitim ortamına devam ediyor olması, anne babalara moral
verir.

13.

“Özel gereksinimli çocuğun, genel eğitim sınıfı dışındaki odada, özel eğitim
öğretmeni ile bire bir eğitim aldığı bir destek hizmeti türüdür.” ifadesi
aşağıdakilerden hangi kaynaştırma türünü açıklar?
A) Tam zamanlı kaynaştırma.
B) Tersine kaynaştırma.
C) Yarı zamanlı kaynaştırma.
D) Kaynak oda/destek eğitim odası ile kaynaştırma.
E) Esnek kaynaştırma.

14.

Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin sosyal çevresinin
bakış açısıyla problem oluşturmaz?
A) Olay sıralaması.
B) Şekil boyut ilişkisini bulma.
C) Azdan çoğa doğru sıralama.
D) Örüntü tamamlama.
E) Büyükten küçüğe doğru sıralama.

15.

Okulöncesi sınıfta 1 kaynaştırma öğrencisi var ise sınıf mevcudu kaç kişi
olmalıdır?
A) 15
B) 25
C) 20
D) 30
E) 16

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Üstün zekâlı veya özel yetenekli çocuklar, yeteneklerini geliştirmek için özel
eğitim faaliyetlerine ihtiyaç duyar.

2.

( ) Mükemmeliyetçilik, üstün zekâlı veya özel yetenekli çocuklar için bir problemdir.

3.

( ) Zekâ ve yetenek değişmez, sabittir.

4.

( ) Çocuklara mümkün olduğunca somut ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmelidir.

5.

( ) Kaynaştırma öğrencisine uygun materyal veya etkinlik geliştirmek zorunludur.
Mevcut malzemeler kazanımlara göre uyarlanamaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında, aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukları tanımlayabildiniz mi?
2. Üstün zekâlı ve özel yeteneği sınıflandırdınız mı?
3. Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların gelişimsel özelliklerini
açıklayıp, onları nasıl fark edibileceğinizi açıklayabildiniz mi?
4. Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar için kaynaştırma eğitiminin
önemini ve kullanılan araç gereçlerin özelliklerini açıklayabildiniz
mi?
5. Kaynaştırma eğitimi alan üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklara
uygun etkinlikleri, ortam özelliklerini listeleyebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
B
B
C
A
E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
E
A
D
B
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ

1
2
3
4
5
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


ÇEREZCİ Özlem, Okul Öncesi Kurumlarında Yapılan Kaynaştırma Eğitimi
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Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2015



Çocuk Vakfı Yayınları 63, I.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi
Seçilmiş Makaleler Kitabı, İstanbul, 2004
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Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2004.



HIZLI Emine, Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Matematik Tutumlarının
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013
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KÖKSAL Ayça, Üstün Zekâlı Çocuklarda Duygusal Zekâyı Geliştirmeye
Dönük Program Geliştirme Çalışması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2007



LEANA Marilena Z., Üstün Zekâlı Çocuklarda Yönetsel Fonksiyonlar: Londra
Kulesi Testi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul, 2005



MEB, ÖRGM, Engelsiz Okul Modeli: Standartlar ve Performans Göstergeleri
yol haritası, Ankara, 2013



ÖPENGİN Ercan, Üstün Zekâlı Öğrencilerin Bakış Açısıyla Üstün Zekâ
Etiketinin

Öğrencilerin

Çeşitli

Algıları

Üzerindeki

Etkileri,

Anadolu

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2011


ÖZYAPRAK Melodi, Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilere Yönelik
Farklılaştırılmış Matematik Öğretiminin Erişi Tutum ve Yaratıcılığa Etkisi,
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2012
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