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AÇIKLAMALAR 
ALAN Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

DAL Özel Eğitim 

MODÜLÜN ADI Üstün Zekâ, Özel Yetenek ve Eğitim Planı 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/20 

MODÜLÜN AMACI 

Öğrenciye, üstün zekâlı ve özel yetenekli olan bireylerin 

özelliklerine uygun; bireysel eğitim ve grup eğitim planı, 

uygun araç gereç hazırlama, ortam planlama ile ilgili bilgi 

ve beceriler kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan bireylerin 

özelliklerine, ihtiyaçlarına uygun araç gereç ve 

ortamları planlayabileceksiniz. 

2. Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan bireylerin eğitim 

ihtiyaçlarına uygun hazırlanan bireysel ve grup eğitim 

programlarını uygulamaya yardımcı olabileceksiniz. 

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 

değerlendirebileceksiniz. 

Öğretmen tarafından modül sonunda kazandığınız bilgi ve 

becerileri değerlendirmek amacıyla çeşitli ölçme araçları 

uygulanacaktır. 

AÇIKLAMALAR 



 

1 

 

 

 

GİRİŞ 
 

Sevgili öğrencimiz, 

 

Günümüz eğitiminin amacı diğer kuşakların yaptığını yineleyen bireyler yetiştirmek 

değil, kendilerine sunulan her şeyi olduğu gibi kabul etmeyip, incelemeyi tercih eden ve 

sorunlara yeni ve yaratıcı çözümler bulabilen insanlar yetiştirmektir. Bunun gerçekleşmesi 

ise yeni öğrenim yöntemi ve eğitim programlarının uygulanması koşuluna bağlıdır.  

 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin eğitiminin söz konusu olduğu durumlarda 

bu koşul daha da önem kazanmaktadır. Çünkü üstün zekâlı çocuklar nüfusun kendine özgü 

özellikleri olan küçük bir kesimidir. Onların bu özellikleri, uygulanacak eğitim programının 

genel çizgiden farklı nitelikte olmasını zorunlu kılar. Bu farklılık aynı deneyimleri 

artırmanın veya normal eğitim programını zenginleştirmenin ya da hızlı geçmenin ötesinde 

bir şeydir. 

 

2013-2017 Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planında belirtildiği üzere;  

“Okul öncesi dönemde farklılığı ile dikkat çeken çocuk, çevrenin gözlemi ve yönlendirmesi 

ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) yetenek alanını belirlemek üzere 

değerlendirmeye alınacaktır. Çocuğun yetenekli olduğu alanlar doğrultusunda ailesi, erken 

çocukluk dönemi ‘Aile Eğitimi Programları’ aracılığıyla eğitilerek, çocuğun yeteneklerinin 

RAM’larla ve BİLSEM’lerle işbirliği içerisinde sunulacak destekleyici hizmetlerle 

geliştirilmesi sağlanacaktır. Okul öncesinde üstün yetenekli olduğu düşünülen çocuklara 

zekâ testlerinden ziyade gelişim testleri uygulanmalıdır. Uygulanan gelişim testleri 

sonrasında elde edilen profilde yer alan çocuğun güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek 

özellikleri doğrultusunda eğitim verilmelidir. Bunlara ek olarak, okul öncesine devam eden 

çocuklara yönelik bulundukları kurumlarda yetenekleri doğrultusunda zenginleştirme 

programı uygulanabilir.” 

 

Bu modül sayesinde özel yetenekli çocukların özellikleri konusunda öğrendiklerinle, 

onların eğitimini planlama, zenginleştirme, bireysel ve grup halinde eğitim görmelerini 

sağlama konusunda bilgi sahibi olacaksınız. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan bireylerin özelliklerine, ihtiyaçlarına uygun araç 

gereç ve ortam planları hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Akıl ve zekâ oyunları konusunda kısa bir araştırma yapınız.  

 Topladığınız bilgileri gözden geçirerek şu soruya cevap arayınız:  

“Bu materyaller gerçekten zekâyı arttırır mı?”  

 Görüşü sınıf arkadaşlarınızla paylaşarak düşüncelerinizin doğruluğunu 

tartışınız. 

 

“İnsan zekâ karşısında eğilir, ama şefkat karşısında diz çöker.”        VOLTAİRE 

 

1. ÜSTÜN ZEKÂLI VE ÖZEL YETENEKLİ 

ÇOCUKLARA UYGUN EĞİTİM ORTAMI 
 

“Özel eğitim” kavramı denilince ilk olarak akla gelen; öğrenme güçlüğü çeken, 

yaşıtlarından geri düzeyde ya da fiziksel özründen dolayı eğitim öğretim faaliyetlerinden 

yeterince faydalanamayan çocuklar olmaktadır. Oysaki üstün zekâlı ve özel yetenekli 

çocukların da özel eğitim almaları gerekmektedir. Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların 

özel eğitim almaları toplumun büyük çoğunluğu tarafından anlaşılamamaktadır. Bu 

çocukların öğrenimlerini başarı ile yürüttükleri ve her hangi bir zorluk çekmeyecekleri 

sanılmaktadır; fakat özel eğitim almalarının birçok gerekçesi vardır. Bu çocukların da 

toplum tarafından kabul görmesine çaba harcanmalıdır.  

 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrenciler, okul öncesi eğitimlerini, ilköğrenimlerini ve 

bir dereceye kadar da ortaöğrenimlerini çoğunluğun oluşturduğu normal öğrencilere göre 

hazırlanmış eğitim programlarıyla geçirmektedir. Bu programlar normal zekâ seviyesinin 

ihtiyaçlarına ve ilgilerine göre hazırlanmıştır. Yaşıtlarından yetenek gelişimi açısından en az 

iki zekâ yaşı ileride bulunan üstün zekâlı bir çocuk böyle bir programı çaba harcamadan 

izleyebilmektedir. Yaşıtlarına göre dört, beş yaş ileride zekâ yaşına sahip bir çocuk için 

sınıfın programı hiç ilgisini çekmeyecek kadar yalın kalmaktadır. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yapılan bir araştırmada üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin normal 

yaşıtlarıyla bir arada olduğu okullarda, programın iki yıl ilerisinde bilgi sahibi olduklarını 

fakat sahip oldukları kapasitelerinin altında geliştiklerini görmüştür. Gizil güçlerinin önemli 

bir kısmını öğrenimde kullanmadıklarını saptanmıştır 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar öğrenmeleri istenen konuları yalın, ilgi 

köreltici, sıkıcı buldukları zaman okuldan soğuyabilmektedirler. Okul hayatları üzerinde 

inceleme yapılan üstün zekâlı çocukların bazılarında okulu sevmedikleri görülmüştür. Bu 

yüzden verilen ödevleri yapmadıkları ya da baştan savma yaptıkları, öğretmenlerin bile 

anlayamadığı, ilgi alanlarının dışındaki sorunlarla ilgilendiklerinden yakınılmaktadır. Okul 

çalışmalarında başarısızlığa uğrayan, okulu bırakan, öğrenimini ya kendi çabası ya da bir 

yetişkinin yardımıyla tamamlayanlar bulunmaktadır.  

 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların çoğu toplum içerisinde yeterince 

tanınmamaktadır. Aile ve öğretmenler yeterince konu üzerinde bilgi sahibi değillerdir. 

Çocukları uyum sorunu olan, hiperaktif, problemli çocuklarla karıştırabilmektedirler. 

Tanılanması yapılamamış çocuk anlaşılamamanın getirdiği sıkıntıyla normalin dışında 

davranışlarda bulunabilmekte ve yaramaz, tembel gibi sıfatlar edinebilmektedir. Bunları 

önlemek için öncelikle bu çocukların toplum içerisinden bulunup seçilmeleri gerekmektedir. 

Sonra da kendilerine uygun eğitim almaları sağlanmalıdır.  

 

Üstün zekâlı ve özel yeteneklilerin sahip oldukları özelliklerinden dolayı hangi 

ortamda olursa olsun sivrilip gelişebilecekleri şeklindeki bir yaklaşım oldukça yanlıştır. 

Üstün zekâlı veya özel yetenekli bireylerin yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları 

eğitimde fırsat eşitliği kavramına da uygun olacaktır. Böylelikle tüm bireylere kendi yetenek, 

ilgi ve kapasiteleri oranında eğitim ile olabildiğince gelişme imkânları sağlanacaktır. Üstün 

zekâlı çocukların özelliklerine göre eğitim ve çevre şartları planlanırsa, ilgilendikleri 

alanlarda çalışma yapabilmek ve bu alanlarda kendilerini geliştirmek için uygun zamanları 

olacaktır. İlgilendikleri konularla ilgili gerekli araç-gereçlere ve malzemelere rahatça 

ulaşabileceklerdir. Esnek eğitim ortamında gelişmeleri sağlanacaktır. Çünkü böylesi bir sınıf 

ortamı keşiflere açıktır, uygulamalı/yaparak yaşayarak öğrenme vardır. Eğitim ortamı 

davetkârdır, öğrenmeyi destekleyicidir. Aynı zamanda bilginin inşa edilmesine de yardımcı 

olmaktadır. 

 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrenciler akranlarına göre daha üst düzeyde 

performans sergilerler. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde üstün yetenekli birey “Zekâ, 

yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda akranlarına göre 

yüksek düzeyde performans gösteren birey.” olarak tanımlanmaktadır. En önemli özellikleri 

erken konuşma, gelişmiş dil, okumaya ilgi, gelişmiş bellek, özerklik ve duyarlılık olan bu 

öğrencilere kapasitelerine uygun eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunulması gerekmektedir.  

 

Kaynaklarda üstün zekâlı bireylerin fiziksel açıdan oldukça sağlıklı oldukları belirtilse 

de bu konuda genellemeler yapmak pek doğru bir yaklaşım değildir. 

 

Bilişsel özellikleri arasında kelime hazinelerinin zenginliği ve sözcükleri tam 

anlamlarıyla kullanabilme yeteneği, genelleme yapabilme, kavram oluşturma, kavramlar 

arasında mantıksal ilişkileri görebilme, soyut düşünme, akıl yürütme, yaratıcılık, geniş hayal 

gücü, kolaylıkla ezber yapma, ezberlediklerini uzun süre hafızada tutma, uzun dikkat süresi, 

önsezide bulunabilme, problemler konusunda iç görü sahibi olma, problem çözebilme vardır. 
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Öğrenme özellikleri açısından bakıldığında; kendine güven, kendisiyle ilgili 

farkındalık, sebatkâr olma, yüksek motivasyon, öğrenmekten zevk alma, keşfetmekten 

hoşlanma, sürekli kendini geliştirme ve öğrenme isteği ile mizah yeteneği gibi özelliklere 

sahiptirler. 

 

Sosyal özellikleri yüksek derecede toplumsal duyarlığa sahip olmaları, karşılarındaki 

kişi/kişilerin duygu ve düşüncelerini tahmin edebilmeleri, genellikle liderlik eğilimlerinin 

olması, empati kurma, haksızlığa katlanamama, gelişmiş ahlaki değerler, farklılığa karşı 

duyarlılık, estetik duyarlılıktır. 

 

 Bu özelliklere sahip öğrencilere yapabilecekleriniz konusunda şu 

önerilerde bulunulabilir: 

 Anne ve baba ile öğrencinin eğitimine yönelik işbirliği yapınız. 

 Yaratıcı problem çözme becerisini destekleyen sorular sorunuz. 

 Problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik ödevler veriniz 

 Yetenek ve ilgi alanlarına göre ilgili uzmanlarla işbirliği yapınız. 

 Yeteneklerinin farkında olmalarını geliştiren etkinlikler planlayınız. 

 Sınıflandırma ve organize etme olanağı veren etkinlikler 

hazırlayınız 

 İlgileri doğrultusunda grupla olduğu kadar bireysel çalışmalara da 

önem veriniz.  

 Başkan olmalarına, etkinlikleri planlamalarına ve oyunları 

yönlendirmelerine fırsat veriniz. 

 Akademik konular kadar, resim-iş, beden eğitimi ve müzik gibi 

dersleri de dikkate alınız  

 Öğrencinin okul içi ve okul dışı olası çeşitli uyumsuzlukları 

azaltılabilmek için ders içi ve ders dışı özel uğraşlara yer veriniz 

 Liderlik gerektiren ya da liderliği geliştirmeye fırsat verecek 

çalışmalara katılması için teşvik ediniz. 

 Muhakeme yetenekleri normal çocuklardan daha fazla geliştiği için 

sınıfta bu yeteneklerinin gelişimine fırsat veriniz. 

 Sahip oldukları geniş bir kelime hazinesini kolaylıkla 

kullandıklarından sınıf içi çalışmalarda bu özelliklerini göz önünde 

tutunuz. 

 İlgilendikleri konularda özel proje geliştirmelerine ve bu projeyi 

sınıf arkadaşlarıyla paylaşmalarına imkân sağlayınız. 

 Sınıf içi etkinliklerde, kitaba bağlı bilgiler yerine geniş gözlem, 

deney ve araştırmaları tercih ediniz. 

 Ödevlerde tekrara ve alıştırmalara fazla yer vermeyiniz. Öğrenciye 

sınıfta işlenmekte olan konularla ilgili, öğrenme hızı ve ilgilisine 

göre farklı etkinlik ve ödevler veriniz. 
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 Eğitim programlarını hızlandırın. Bunun anlamı eğitim 

programının çeşitli uyarlamalarla normal süresinden daha önce 

tamamlanmasıdır. Bununla birlikte eğitim programlarını ilgi ve 

ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştiriniz. 

 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar üzerinde yapılan incelemelerin büyük bir 

kısmı altı yaş ve daha yukarısında bulunan çocuklar üzerinde yapılmıştır. Bunun 

nedenlerinin başında 0-6 yaş çocuklarının yeteneklerini herhangi bir araç veya testle ortaya 

çıkarma zorluğu gelmektedir. Fakat bilinen bir gerçek de erken teşhisle eğitim programlarına 

bir an evvel başlanmasının ne kadar önemli olduğudur. Okul öncesi dönem zihinsel, sosyal, 

dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu nedenle çocuğun doğuştan getirdiği özel 

yetenek potansiyelinin gerçekleşmesi ve gelişmesini sağlayacak uyarıcıların ilk aylardan 

itibaren verilmesine başlanmalıdır. Bu tür çocukları öğrenmeye teşvik etmek için 

öğrendiklerinin ne yönden yararlı olduklarını fark etmelerine yardımcı olunmalıdır.  

 

1.1. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Olan Bireylere Yönelik Araç 

Gereç ve Etkinlikler 

 

Resim 1.1: Özel yetenekli öğrencilerin aktiviteleri grupla yapmaları önemlidir 

Bu önerilerin bir bölümü 

normal gelişim gösteren 

öğrenciler için 

kullanılabildiği gibi tüm 

engel gruplarında yer alan 

öğrenciler için de ihtiyaç 

duyulduğunda kullanılabilir. 
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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. 

 

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. 

 

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 

edilmesi 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. 

 



 

8 

 

1.1.1. Etkinlik Seçme ve Uygulama Yaklaşımı 
 

İster okul öncesi 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 edilebiliyordu. Günümüzde   

ise  ihtiyaç duyulan çok çeşitli materyaller ülke içinden rahatlıkla temin edilebilmektedir.  

 

Resim 1.2: 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 bulunmalıdır. 

 

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 yapmak yerine, temel bilgi ve becerileri bir disiplin içinde vermeniz aslında 

öğrencinizin ihtiyaç duyduğu asıl şey olacaktır. 

 

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.  
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Bunlar: 

 

 Eşleştirme ile ilgili çalışmalar:  

 Tombala  

 Hafıza oyunları  
 

 Sıralama ile ilgili çalışmalar:  

 Olay sıralaması  

 Örüntü tamamlama  

 Azdan çoğa doğru sıralama  

 Büyükten küçüğe doğru sıralama  
 

 Gruplama ile ilgili çalışmalar: 

 Nesnelerin farklı yönlerini bulma  

 Nesnelerin benzer yönlerini bulma  
 

 Bağlantı ilişki kurma ile ilgili çalışmalar: 

 Renk ilişkisi  

 Şekil ilişkisi  

 Boyut ilişkisi  

 İşlevsellik ilişkisi 

 Parça bütün ilişkisi 
 

1.1.2. Okul Öncesi Kullanılan 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 

 Boş tahta ve mukavva kutular 
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 Tahta, bez veya plastik hayvanlar  

 Kum havuzu ve kum oyuncakları 

 Plastik oyuncak tabak, çay takımları  

 Büyük kamyon, uçak ve trenler  

 Küçük bebekler  

 Oyuncak ve gerçek telefonlar  

 Müzik aletleri zil, tef, davul 

 Boncuklar ve ipler  

 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  

 Birbirine geçen takmalı çıkarmalı oyuncaklar  

 Geçmeli oyuncaklar  

 Büyük bebek arabaları  
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 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  

 Kolaj 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  

 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencinin sahip olduğu bilgi beceri ve tespit edilerek 

akranlarından daha ileri düzey çalışmalar yürütülmelidir. Örneğin ilkokul öğrencilerine 

uygulanan bir etkinlik 60-72 aylık üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklara uygulanabilir. 

 

Resim 1.3:Gerçekçi materyaller eğitimi kolaylaştırır 

1.1.3. Okul Öncesinde Kullanılabilecek Farklı Materyaller  
 

Beynin hücre yapısına ve hücresel etkileşimlerine bakıldığında, zekânın hücreler 

arasındaki sinaps adı verilen temas noktalarının yoğunluğundan kaynaklanan bir özellik 

olduğu kabul edilmektedir. Bu temas noktalarını artırmanın bilinen tek yolu ise doğru ve 
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kaliteli uyaranları, doğru ve zamanında kullanarak doğru şekilde vermektir. Yani farklı 

uyaranlara maruz kalınması sinapsların sayısını artırmaktadır. 

 

Araştırmalar insan beyninin sınırsız bir öğrenme kapasitesine sahip olduğunu 

göstermektedir.  Beynin bilinçli düşünme ve bilinçli karar almadan sorumlu bölgesi 

olan frontal lob, gelişimini 23 yaşında tamamlamaktadır. Bu yaşa kadar çalıştırılmayan 

bölgelere ait hücreler gelişememektedir. Bu yüzden bilişsel becerilerin oluşmasında erken 

yaşların büyük önemi vardır. 4-12 yaş döneminde elde edilen kazanımlar ise kalıcı 

olmaktadır. Zihinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolları arasında oyunla öğrenim yer 

almaktadır. Bu amaçla hazırlanmış materyallerin kullanımı öğrenci ve okul açısından çeşitli 

faydalar sağlamaktadır.  

 

Bu materyallerin kullanılmasının öncelikli amacı; öğrencilerin, zekâ ve yetenek 

potansiyellerini tanıyıp geliştirmesidir. Minimum seviyede yönerge ve maksimum seviyede 

materyallerle bilfiil katılım; etkinliklerin uygulanması ve anlaşılması konusunda en iyi 

sonuçları vermektedir. 

 

Küçük çocukların dikkat süreleri çok kısa olduğundan bir aktiviteye odaklanma 

sorunu yaşayabilmektedirler. Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin odak süresi daha 

uzun olmakla beraber motivasyonları da daha yüksektir. Ancak yine de çalışma esnasında 

dikkat dağıtacak ders dışı materyallerin çalışma alanından uzak tutulması gerekmektedir.  

 

Kullanılacak farklı materyallerin öğrenciler için faydaları şunlardır: 

 

 Empati geliştirme 

 Yaratıcılığın gelişimi 

 Problem çözme becerisi 

 Sabırlı ve sorumlu olma 

 Sosyal başarının artması 

 Planlı hareket etme yetisi 

 Motor becerilerin gelişimi 

 Merak duygusunun gelişimi 

 Hızlı düşünme ve karar verme 

 Bilgi teknolojilerinin kullanımı 

 Akademik başarılarının artması 

 Kendini ve yeteneklerini tanıma 

 Girişimcilik ve cesaretin artması 

 Akıl yürütme becerisinin gelişmesi 

 Düşüncelerin düzgün ifade edilmesi 

 Ekip çalışmasına yatkınlığın artması  

 Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilme 

 Çok yönlü/stratejik/eleştirel düşünebilme 

 Etkili iletişim kurma becerisinin gelişmesi 

 Konsantrasyon süre ve derinliğinin artması 

 Olaylar ve kişilere objektif/tarafsız bakabilme  

 Kuralları doğru kavrayıp onlara uygun hareket etme 

 Esnekliğin artması, dolayısı ile kırılganlığın azalması 
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 İlk defa karşılaşılan koşullara adaptasyonun kolaylaşması 

 Farklı disiplinlerdeki öğrenmenin hızlanması ve kolaylaşması 

 Kaybetmeye tahammül, başaranı ve başarıyı takdir edebilme 

 Durumlar karşısında farklı çözüm yolları/stratejileri geliştirebilme 

 Okuduğunu anlama, anladığını uygulama beceri ve hızının artması 

 3 boyutlu görebilme, görünmeyeni canlandırabilme becerisinin artması 

 Sorunlarla başa çıkma, yenilgi karşısında pes etmeme ve yeniden başlayabilme 

becerisi 

 Eldeki verileri doğru değerlendirme ve bunları sonuca ulaşmada verimli ve 

akılcı kullanabilmedir. 

 

Bu materyalleri şöyle sınıflandırabiliriz: 

 

Şema 1.1: Zenginleştirme materyalleri sınıflaması 

1.1.3.1. Yaratıcı/Sıra Dışı Düşünme Kitapları 

 

Çoğu öğretim yöntemleri tüm öğrencilerin bir problem için aynı çözüme varması için 

tasarlanmıştır.  Dolayısıyla sistemden homojen bir grubun çıkması sürpriz değildir. Ders 

kitaplarına bilinçli olarak yerleştirilen problem ve soruların az kısmı, öğrencilerin mümkün 

olduğunca orijinal cevaplar vermesi gözetilerek hazırlanmıştır.  

  

Resim 1.4: Sıradışı düşünme farklı bakış açısı geliştirir 

Yaratıcı düşünme kitapları hem öğretmene hem de öğrenciye çeşitli materyaller 

sağlayıp yaratıcılık potansiyellerini farklı yöntemlerle ifade etmelerine yardımcı olmaktadır. 

Yaratıcılık dinamik bir işlemdir ve farklı bir bakış açısı içerir.  Kitaplarda yer alan aktiviteler 

öğrencilerin kendi dünyalarına bakış açılarını genişletmek için tasarlanmıştır. 



 

14 

 

Unutulmamalıdır ki yaratıcılık programı bir kitap bittiğinde sona ermez. Bu çalışmalar 

öğretmen ve öğrencilere yaratıcı üretmenin temel becerilerinin ilk adımlarını sunmaktadır.  

 

1.1.3.2. Düşünme Becerileri Kitapları 

 

Küçük çocuklar genellikle çözüme ulaşmak, düzenli ve analitik bir yöntem kullanmak 

yerine sonucu tahmin etmeyi tercih ederler.   

 

Üç veya dört yaşındaki çocukların çoğu bir öğretmen ya da ebeveynin yönlendirmesi 

ile kitaptaki aktiviteleri kolaylıkla yapabilir. Aktiviteler yapılırken çocuğun zorlanması 

durumunda hemen onun zekâsıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınılmalıdır.  Küçük yaştaki 

çocukların beyinleri farklı oranlarda gelişim gösterir. Bu sebeple bazı aktivitelerde 

zorlanmaları gayet normaldir. Böylesi durumlarda başka sayfaya geçilip birkaç gün yahut 

hafta sonra tekrar aynı aktiviteye dönülebilir. 

            

Resim 1.5: Düşünme becerileri kitapları çok yönlüdür 

Düşünme becerileri kitaplarında bulunan aktiviteler okuma, yazma, matematik ve fen 

derslerinde başarı elde etmek için gerekli olan eleştirel düşünme ve analiz yapma 

yeteneklerini geliştirir. Öğrencilere, düzenli analizin etkili olduğunu gösterirken problem 

çözmekten zevk almayı öğretir.   

 

Her adımda çocukların başarısı takdir edilirken daha zor soruları çözmeleri teşvik 

edilir.  Doğru cevaba ulaşmış ya da çözüm için doğru bir adım atmış öğrenciye verilen 

düzenli geri bildirimler çocukların zamanla özgüvenlerini yükseltmelerine yardımcı olurken 

okul başarılarını da yükseltecektir. 

 

1.1.3.3. Görsel Yetenek Geliştirme Kitapları 

 

Görsel motor becerilerin gelişmesi bebeğin öğrenmesi ve nesneleri takip etmesi ile 

başlar. Bu kitapta yer alan aktiviteler ile görsel algı motor beceriler okuma yazma öncesi 

dönemde geliştirilir.  Görsel algı becerisinin kazanılması için yatay, dikey, çapraz, dairesel 

alandaki görsel takip ve el-göz koordinasyonu ön koşuldur.  Görsel algı becerisi gelişimi için 

hazırlanan kitapta yer alan egzersizler labirentler, görsel ayrımlaşma, görsel kapalılık, görsel 

şekil zemin, görsel biçim sürekliliği, görsel hafıza, görsel sıralı hafıza, görsel uzamsal 

ilişkiler konularını kapsamaktadır. 

 

 Görsel algı: Görsel bilgileri birleştirme ve işleme becerisidir. Beyin tarafından 

tanınan şekillerde bulunan uyaranların algılanmasıdır. 



 

15 

 

 

 Görsel uzamsal ilişkiler: Dört özdeş konfigürasyon (yapılandırma) arasından 

farklı olan bir formu veya diğer formlardan farklı yöne giden formu tespit etme 

yeteneğidir. 

 

 Görsel sıralı hafıza: Dört ayrı şekil serisi arasından farklı form serilerini 

hemen hatırlama becerisidir. 

 

 Görsel ayrımlaştırma: Karakterleri net olarak tanıma ve eşleştirme becerisidir. 

 

 Görsel hafıza: Şeklin özelliklerini hızlı bir şekilde çağırma/hatırlama 

becerisidir. 

 

 Görsel şekil sürekliliği: Şekil büyütülse, küçültülse, yönü değiştirilse veya 

başka şekillerin arasına gizlense bile şekli görme ve tanıma becerisidir.  

 

 Görsel şekil zemin: Şekli görsel olarak algılama becerisidir. Bir zeminde 

kaybolmuş gizli bir şekli görme becerisidir.  

 

 Görsel motor beceriler: Geometrik bir şekli çizerken, yazı ve sayı yazarken 

veya labirent tamamlarken el-göz koordinasyonunu kontrol etme becerisidir. 

 

 Görsel kapalılık: Tamamlanmamış şekilleri tamamlama ve boşlukları 

doldurma becerisidir 

 

 

Resim 1.6: Görsel yetenek gelişimi öğrencinin IQ testi performansını yükseltir 
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Kitaplarda yer alan egzersizleri öğrencinin bireysel ya da sıra arkadaşıyla yapabilir. 

Sonrasında tüm sınıfın cevapları kontrol edilir. Kitaplarda yer alan egzersizler normal 

derslerin içine yerleştirilerek de uygulanabilir, ayrı bir ders olarak da planlanarak 

uygulanabilir.  

 

1.1.3.4. Eğitim Setleri 

 

Kavrama, algılama ve sistemli düşünme yeteneklerini geliştirir; dikkati belli bir konu 

üzerine yoğunlaştırır; özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirir; doğru ve yanlışı 

deneyimleme ile öğrenir; kendi başarısını ölçme ve denetleme becerisini geliştirir; korku ve 

yarışma duygusunu yenme becerisini geliştirir; düşünerek öğretme ve öğrenme duygusunu 

geliştirir; analitik düşünme ve akıl yürütme becerisini geliştirir; parça bütün ilişkisini 

geliştirir; eşleştirme ve tamamlama becerisini geliştirir vb. kazanımlarına sahip kitapçık ve 

kontrol anahtarından oluşan sistemin özellikleri şöyle sıralanabilir: 

 

 Kolaydan zora doğru öğrenme  

 Yeniliklere açık olma 

 Kavram öğretimini pekiştirme 

 Üretkenliği destek ve teşvik etme 

 El-göz ve beyin koordinasyonu 

 Bireysel ve grup çalışması 

 Etkin katılım ve kalıcı öğrenme 

 Kendi kendini denetleme (otokontrol) 

 

Resim 1.7: Yap uygula pekiştir setleri farklı yaş gruplarına hitap eder 

Öğrencinin kendi başına çalışabilmesini sağlayan bu sistemler, motivasyonu 

arttırırken özgüveni de yükseltme etkisine sahiptir. Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireyler bu 

setleri normal akranlarına kıyasla çok daha verimli kullanmaktadırlar. 

 

1.1.3.5. Deney Setleri 

 

Öğretmen, üstün yetenekli öğrencinin bildiği ya da akranlarına kıyasla çok hızlı 

öğrendiği ders içeriklerini belirleyerek bu içerikleri eleyebilir. Böylece öğrencinin o derslere 

devam etmesi gerekmez. Eleme yoluyla öğrencinin kazanacağı zamanlar, öğrencinin 

düzeyine uygun daha üst düzey etkinliklere ayrılabilir.  

 



 

17 

 

Fen ve teknoloji, bilimsel uygulamaların günlük hayatla ilişkisinin en kolay 

kurulabileceği alanlardan biridir. Çünkü günlük hayatta kullanılan pek çok şey bilimin 

kazanımlarının yaşamımıza yansımasıdır. Öğrenciler deney yaparak çevresinde gerçekleşen 

pek çok olayı sebep ve sonuçlarıyla sınıf ortamında sınama imkânı bulur. 

       

Resim 1.8. Deney kalıcı öğrenme sağlar 

1.1.3.6. İnteraktif Yazılımlar 

 

Okul öncesi eğitim alanında yapılan pek çok araştırma matematik başta olmak üzere 

çok çeşitli etkinliklerde öğretim amaçlı eğitim yazılımlarının etkisinin çok yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

 

Bireye verilmesi gereken beceri, kavram ve davranışları öğretmede araç olarak 

kullanılan eğitim yazılımları; öğretim sürecinin bilgisayar ortamında yürütülmesini veya 

bilgisayarla desteklenmesini sağlayan programlardır. 

 

Yurtdışı ve yurtiçi örneklerini bulabileceğimiz yazılımlar, tüm öğrencilere uygun 

olarak tasarlanmasının yanında üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını 

fazlasıyla karşılamaktadır. Öğrenci seviyesine uygun etkinliklerin öğrencinin performansına 

göre sürekli güncellenerek sunulması ihtiyaç duyulan nitelikli farklılaştırmayı 

karşılamaktadır. 

 

Yaygın kabul gören bir kurama göre sağ ve sol beynin aklî fonksiyonlar üzerindeki 

etkileri farklıdır. Sol beyin; matematik, analitik, mantık,       dil ve anlamlandırma, strateji, 

ayrıntılandırma konularında etkilidir. Sağ beyin ise; yaratıcılık, resim, müzik, soyutlama, 

planlama ve öğrenme, duygu ifadesi ve duygu tanıma, önsezi konularında etkilidir. 

 

Sağ ve sol beynin dengeli bir şekilde kullanılması, zekânın gelişimini hızlandıran 

önemli bir özelliktir. Yazılımlar bunu gerçekleştirirken; öğrencilerin dikkat, odaklanma, 

hafıza, görsel, soyutlama, kavramsal gelişim, planlama, ayırt etme ve problem çözme 

becerilerini geliştirir.  

 

Düzenli bir şekilde kullanıldığında günlük 15-20 dakikalık bir zamanın ayrılması 

yeterli olmaktadır. 4 yaşından büyük her çocuk uygulamayı tablet bilgisayarlar üzerinde 

rahatlıkla kullanmaktadır. 

 

Bu yazılımların önemli bir özelliği de öğrencinin gelişim ve değişimleri sürekli takip 

eden bir ölçme değerlendirme işlevine sahip olmasıdır. Detaylı raporlama özelliği grafik ve 
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değişim eğrileri ile anlaşılmayı kolaylaştırırken, öğrencinin başardığı veya yetersiz kaldığı 

çalışma alanlarını da açıkça ifade etmektedir.  

      

 

Resim 1.9: Yazılım ara yüzleri kullanışlıdır 

Materyal maliyetlerinin yüksekliği dikkate alındığında çok farklı kazanım 

alanlarında ve tüm yaş gruplarında kullanabilecek sistemin kullanım maliyeti oldukça 

düşüktür. Bu da öğrenciler, aileler ve öğretmenler açısından sistemin olumlu bir yönüdür. 

Tabi unutulmamalıdır ki sanal bir platform üzerindeki eğitim, bireyin devinimsel becerileri 

üzerinde yeterli uyaranlara sahip olmayacaktır. Bu sebeple öğrencilerin kinestetik faaliyetleri 

ihmal edilmemelidir.  

 

1.1.3.7. Akıl ve Zekâ Oyunları 

 

Çocuklar bu materyallerle, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler 

geliştirirler, hızlı ve doğru karar alırlar, sistematik bir düşünme yapısı geliştirirler; bireysel, 
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takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerilerini ilerletirler. Çocukların strateji 

geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıra 

dışı düşünme, dikkat-konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan ve aynı 

zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi 

hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan 

sağlayan oyunlardır.  

 

Zekâ oyunları genellikle tek bir alandaki zihinsel süreci ağırlıklı olarak çalıştırdığı için 

farklı türdeki oyunları düzenli oynayarak bireyin çok yönlü zihinsel gelişimi desteklenebilir. 

Günümüzde zekâ oyunları denilince iki grup akla gelmektedir: “kağıt-kalem oyunları” ve 

“kutu oyunları”. Kutu oyunları denilen oyunlar genellikle yurtdışından temin edilen az ve 

basit kurallara sahip her yaş grubunun kullanabileceği materyallerdir. Kağıt-kalem oyunları 

denilen grupta ise basit oyunların yanında zihinsel performansı yüksek seviyede kullanmayı 

gerektiren çok sayıda aktivite bulunmaktadır. Uluslararası turnuvaların temel aşaması bu tür 

akıl yürütme ve işlem oyunlarıdır. 

 

Zekâ oyunlarının türleri şöyle sıralanabilir: 

 

 Akıl oyunları 

 İşlem oyunları 

 Strateji oyunları 

 Mekanik oyunlar 

 Karma zekâ oyunları 

 Sözcük- mantık oyunları 

 

Resim 1.10: Zekâ oyunları günümüzde popülerlik kazanmıştır 

1.1.4. Etkinlik ve Materyal Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

Eğitim etkinliklerinin amacı bireyin potansiyelini maksimum düzeye çıkarmaktır. 

Böylece birey kendini gerçekleştirebilir. Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireyler ise 

kendilerine sunulanları olduğu gibi kabul etmeyip inceleyen ve sorunlara yeni çözüm yolları 

bulan kişilerdir. Eğitim programlarının düzenlenmesi bu noktada çok önemlidir. Yeni eğitim 

yöntemlerinin denenmesi ve yaratıcılığa dönük programlar hazırlanması erken çocukluk 

döneminde üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların farklı deneyimler geçirmesine yardımcı 

olur. 
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Farklılaştırılmış sürece ve keşfedici düzeye yönelik öğrenmeyi gerçekleştiren ve okul 

öncesi tüm çocukların eğitiminde de kullanılan etkinliklerin hazırlanmasında şu ilkeler göz 

önünde tutulmalıdır: 

 

 Etkinlik, hazırlamadan önce özel yetenekli bireylerin yetenek alan ve 

düzeylerine ilişkin veriler toplanmalıdır.  

 

 Etkinlikler bireyin sınıf düzeyi dikkate alınarak akranları arasında 

uygulanabilecek şekilde hazırlanmalıdır. 

 

 Etkinlikler tüm ülkemizde uygulanabilecek şekilde basit, anlaşılır ve kolay 

uygulanabilir olmalıdır. 

 

 Etkinlikler özel yetenekli bireylere uygun olduğu gibi diğer bireyleri de 

kapsamalıdır. 

 

 Etkinliklerin özel yetenekli öğrencilere uygun olması için eğitimsel öncelikler 

belirlenmelidir. 

 

 Etkinliklerin normal sınıf ortamında kolay uygulanabilir olması için sınıf düzeyi 

öğrenci düzeyleri ve etkinliğe katılacak grubun özellikleri önceden belirlenir. 

 

 Etkinlik, çoklu zekâ yaklaşımı ile hazırlamalı ve bireylerin çoklu zekâ ve 

öğrenme özelliklerine uygun olmalıdır. 

 

 Etkinlikler, esnek olmalı bazı durumlarda gerekirse sınıf içerisinde bireyin ilgi 

istek ve beklentileri doğrultusunda yeniden düzenlenebilmelidir. 

 

 Etkinlikler, Bloom Taksonomisinde belirtilen basamakların daha çok uygulama, 

analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarına uygun olarak hazırlanmalıdır. 

 

 Etkinlikler, yaratıcılığı teşvik eden, düşünmeyi, bilimsel araştırmayı, problem 

çözmeyi içerecek şekilde açık uçlu hazırlanmalıdır. 

 

 Etkinliklerde bilim insanlarının hayatları bilimsel süreçlerde izledikleri yollar 

problem durumu ve probleme ilişkin çözüm arayışları içermelidir. 

 

 Etkinlikler, özel yetenekli bireylerin yetenek alan ve derecesine uygun 

olmalıdır. 

 

Öğretim materyallerinin hazırlanmasındaki ilkeler, materyalin türüne bağlı olarak 

değiştiği halde, her türlü materyalin geliştirilmesinde göz önüne alınabilecek temel ilkeler 

şunlardır:  

 

 Öğretim materyali, basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır.  
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 Öğretim materyali, ders programlarını destekleyici biçimde dersin kazanım ve 

göstergelerine uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır.  

 

 Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve 

özet bilgilerle donatılmalıdır.  

 

 Öğretim materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik, renk, vb.) 

materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı 

kullanımdan kaçınılmalıdır.  

 

 Öğretim materyalinde kullanılan yazılı metinler, görsel-işitsel öğeler, 

öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek hayatıyla 

tutarlılık göstermelidir.  

 

 Öğretim materyali, öğrenciye alıştırma ve uygulama imkânı sağlamalıdır.  

 

 Öğretim materyalleri mümkün olduğunca gerçek hayatı yansıtmalıdır. 

 

 Öğretim materyali her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır. 

 

 Materyaller sadece öğretmenin rahatlıkla kullanabildiği türden değil, 

öğrencilerinde kullanabileceği düzeyde basit olmalıdır. 

 

 Zaman içinde tekrar tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalı, bir 

defalık kullanımlarda zarar görmemelidir. 

 

 Hazırlanan öğretim materyalleri, gerektiği takdirde, kolaylıkla geliştirilebilir ve 

güncelleştirilebilir olmalıdır.  

 

 Materyal hazırlanırken yakın çevreden sağlanacak her türlü yardım için çaba 

harcanmalıdır.  

 

 Materyalin hazırlanma ve kullanım kılavuzları hazırlanmalıdır. 

 

1.2. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Ortamı 
 

Amacınız sınıfımızdaki bütün öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını sağlamak ise 

öğretmenler olarak çeşitli sınıf yönetimi metotları ve öğretim stratejileri geliştirmeye 

ihtiyacınız olduğunu unutmayınız.  

 

“Öğretim programını incelemek ve aynı konunun farklı biçimlerde nasıl 

öğretilebileceğine ilişkin yollar araştırmak. Öğrencilerin her birinin ne şekilde öğrendiğini 

gözlemlemek ve öğrenciler arasındaki bu farklılıklara farklı öğretim yöntemleri kullanarak 

yanıt vermek. Bütün öğrencilerin bir arada çalışmasını ve öğrenme sürecine katılmasını 

sağlayacak şekilde sınıfı yönetmek.” özel eğitimde dikkat etmeniz gereken hususlardır. 
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1.2.1. Öğretim Stratejileri 
 

Etkili bir sınıf yönetimi için öğretmenin uygun öğretim stratejisini seçmesi ve 

uygulaması gerekmektedir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları, ihtiyaçları, okul, aile ve çevre 

koşulları da dikkate alınarak uygulanacak bir öğretme stratejisi ile öğrenme daha da 

kolaylaşacaktır. 

 

 Deney 

 Anlatım 

 Benzetişim, rol yapma ve drama 

 Sunuş yoluyla öğretme stratejisi 

 Soru-cevap 

 Grupla çalışma 

 Proje çalışması 

 Problem çözme 

 Gözlem, gözlem gezisi       

 Keşfetme yoluyla öğretme stratejisi 

 Araştırma yoluyla öğretme stratejisi 

 Tartışma yoluyla öğretme stratejisi 

 İşbirliğine dayalı öğretme stratejisi gibi öğretim stratejileri kullanılabilir. 

 

Öğretmenin seçtiği uygun bir öğretim stratejisi ile birlikte “Nasıl öğretmeliyiz?” 

sorusunun cevabı da önem arz etmektedir. 

 

Öğretmenin etkili bir sınıf yönetimi için aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda 

hareket etmesi gerekir. 

 

 Öğrenci cevapları olumlu bir tavırla karşılanmalıdır. 

 Öğrenci katılımını sağlamak için sorular sorulmalıdır. 

 Ders esnasında öğrencilere geri bildirim sağlanmalıdır. 

 Öğrencilerin yaptığı çalışmalar kayıt altına alınmalıdır. 

 Toplanan veriler bir sonraki çalışmada kullanılmalıdır. 

 Öğrencilere öğrendiklerini uygulama fırsatı verilmelidir. 

 Ders içeriğine uygun araç-gereç ve materyal seçilmelidir. 

 Her öğrenciden aynı başarıyı göstermesi beklenmemelidir. 

 Hedef davranış ve müfredata uygun strateji belirlenmelidir. 

 Sınıfta uygun ve rahat bir öğrenme ortamı oluşturulmalıdır. 

 Öğretimde bilinenden bilinmeyene doğru bir sıra izlenmelidir. 

 Dersin özellikleri dikkate alınarak ihtiyaç analizi yapılmalıdır. 

 Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerine göre öğretim stratejileri seçilmelidir. 

 Öğretilecek bilginin öğrencinin seviyesine uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

 Öğrenciler düşünmeye, araştırmaya, eleştirmeye, problem çözmeye 

yöneltilmelidir. 

 Öğrencilere soruların cevabı ve bilgilerini organize etmeleri için zaman 

tanınmalıdır. 
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 Özel ilgi ve sabır isteyen öğrencileri ayrıştırmadan veya onlara ayrıcalıklar 

tanınmadan davranılmalıdır.  

 Öğrencilerin öğrenme özelliklerine uygun (görsel, dokunsal, bedensel) yaşam 

deneyimleri sağlanmalıdır. 

 Dersin başında hikâye ve gazete okuma, müzik dinleme, video izleme gibi 

yöntemlerle öğrencilerin dikkati çekilmelidir. 

 

1.2.2. Etkili Sınıf Yönetimi 
 

Etkili sınıf yönetimi, bütünleştirme eğitiminin en temel faktörlerinden biridir. Bütün 

öğrencilerin tüm faaliyetlerde yer alması ve öğrenme süreçlerine katılımı etkili sınıf 

yönetimiyle mümkündür. Sınıf yönetimi; sınıfın bir orkestra gibi yönetilmesidir. İçinde 

öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanaklar ile süreçlerin, 

öğrenme düzeninin, eğitim ortamının sağlanması, kuralların uygulanması ve sürdürülmesidir. 

 

Sınıf yönetimi; öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin en aza indirilmesi, 

öğretim zamanının uygun kullanılması, etkinliklere öğrencilerin katılımının sağlanmasıdır.         

Sınıftaki kaynakların, insanların ve zamanın yönetimidir. Öğrencilerin kendilerine ve 

çevrelerine saygı duymalarını sağlanmaktır. Öğrenme süreçlerine öğrencinin aktif katılımını 

sağlamaktır.  Tüm öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılmalarını engelleyen davranışları 

değiştirmek için yer verilen işlem süreçleridir. 

 

1.2.2.1. Sınıfın Fiziki Ortamının Düzenlenmesi 

 

İyi bir sınıf düzeni; çocuğu motive etmede, öğrencinin başarısını artırmada, 

öğrenilenlerin hazırlanmasında, öğrencilerin birlikte çalışma alışkanlığı kazanmalarında, 

akran iletişiminin ve etkileşiminin gelişmesinde, olumlu bir öğrenme ortamın oluşmasında 

etkilidir. Sınıfın fiziksel ortamı, farklı türde öğretim süreçlerine göre değiştirilebilir ve 

düzenlenebilir (örneğin, büyük/küçük gruplar oluşturmak, grup çalışmaları için masaları 

yuvarlak/dikdörtgen şeklinde düzenlemek vb.) olmalıdır. 

 

Öğretmen sınıfın ihtiyacına ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve ihtiyaçlarına 

göre uygun ortam düzenlemeleri yapabilir. Özel gereksinimi ve/veya engeli olan öğrencilere 

yönelik sınıf düzenlemelerinden bu öğrenci ve sınıftaki diğer öğrencilerin haberdar edilmesi 

gerekir. Söz konusu düzenlemelere özel gereksinimi ve/veya engeli olan öğrenci ile birlikte 

karar verilmesi yararlı olacaktır. Örneğin dikkat problemi olan öğrencilerin pencereden 

uzağa oturtulması, dikkatlerinin dağılmaması açısından yararlı olacaktır. 

 

1.2.2.2. Olumlu Sınıf Atmosferinin Oluşturulması 

 

Öğrencilerin en iyi öğrendikleri ortam, rahat ve olumlu atmosfere sahip bir sınıf 

ortamıdır. Sınıf içi etkinlikleri birlik ve beraberliği oluşturacak, ilişkileri olumlu şekilde 

geliştirecek şekilde planlanmalı, bu etkinlikler sınıf rutinlerine dönüştürülmelidir. Başlıca 

etkinlik örnekleri; sınıf piknikleri, doğum günü kutlamaları, aile katılımları, tiyatro, sinema 

izleme, konser dinleme vb. aktivitelerdir. Sınıf ortamında uyum problemi olan öğrencilere 

yönelik olarak çeşitli çalışmalar yürütülerek sınıf etkinliklerine katılımları sağlanmalıdır. 
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Etkinlik: Öğretmen sınıfındaki öğrencileri 4 gruba ayırır.  Her gruba, değerlerimizi 

ifade eden  4 adet sözcük (sabır, insan sevgisi, merhamet, sorumluluk gibi.)  verir.  Bir süre 

belirler ve verilen süre içinde; 

 

1.gruptan bu sözcüklerle bir şarkı yazmalarını ( kısa bir dörtlük ve nakarat olabilir.) 

2.gruptan bu sözcüklerle slogan bulmalarını   

3.gruptan bu sözcüklerle şiir yazmalarını  

4.gruptan bu sözcüklerle afiş tasarlamalarını ister. 

 

Sınıf içinde her türlü araç gereci istedikleri şekilde kullanabileceklerini söyler. Süre 

bitiminde her gruptan ürünlerini sınıf ortamında sunum yapmalarını, sergilemelerini ister. 

 

1.2.3. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Bireylere Uygun Farklılaştırılmış Öğretim 
 

Geleneksel eğitimde öğrenme sürecinden ziyade, öğrenme sonucunda elde edilen 

ürünlere daha çok ilgi gösterilir. Günümüzde geçerli olan sürece yönelik eğitimde çocukların 

nasıl öğrendikleri üzerinde durulur. Bu tür eğitim, materyallerin keşfedici düzeyde 

sunulmasını gerektirir. Keşfedici düzey, ürüne yönelik eğitimin ulaşmaya çalıştığı noktadır.  

 

Ürüne yönelik eğitim şeklini benimseyen öğretmen özellikle çocuğun öğrenme miktarı 

ve hızıyla ilgilidir. Bu tür eğitim örüntüsünde öğretim, tüm çocuklar için standarttır. Sürece 

yönelik eğitim örüntüsünde ise öğretim yöntemi ve müfredat programı her bir öğrenciye göre 

ayrı ayrı belirlenir. Bu durumda kendi eğilim ve yeteneklerine göre bazı öğrenciler 

kanıtlanmış gerçekler üzerinde çalışma fırsatı bulurken, diğerleri yeni çözüm ve 

uygulamaların keşfine yönelik bir çalışma içine girebilirler. Sürece yönelik bu eğitim 

türünde, esnekliğe önem verilmesi ve bireysel yönlendirmenin özendirilmesi, günümüz 

eğitiminin başlıca hedeflerinden biri olan yaratıcı bireylerin yetişmesi için uygun bir ortam 

sağlanmaktadır. 

 

Yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde öğretim yöntemi ve eğitim programı kadar, 

eğitimin başlatılma yaşı  da önem  taşır. Torrance,  yaratıcı ürünlerin yaşamın ilk yıllarındaki 

yaratıcı atılımların desteklenmesine ve geliştirilmesine bağlı olduğunu ileri sürerek okul 

öncesi eğitimin önemini vurgular. 

 

Farklılaştırılmış bir sınıf, öğrencilerin öğrenmesini geliştirmek amacıyla çalışmaların 

tüm öğrencilerin farklı ihtiyaçları ve yeteneklerine uyacak şekilde yürütüldüğü sınıftır. Çoğu 

sınıfta, farklı düzeylerde olan öğrenciler olacaktır. Örneğin; 

 

 Bir veya iki tanesi ortalamanın çok üzerinde olmak üzere, bazı öğrenciler hızlı 

ve kolay öğrenir. 

 

 Birçok öğrenci beklenen düzeyde öğrenir. 
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 Bir veya iki tanesi öğrenme hızı bakımından akranlarının çok altında 

performans sergilerken, bazı öğrenciler belirli bir konuyu veya beceriyi 

öğrenmede güçlük çekebilir  

 

Şekil 1.1: Eş merkezli farklılaştırma modeli 

Tüm öğrenciler öğrenmeye dâhil edilecek ve öğrenmeden faydalanacaksa, öğretimin 

farklı öğrenme hızlarına uyarlanması gerekecektir. Her derste, tüm öğrencilerin anlamasını 

istediğimiz belirli kilit kavramlar, öğrencilerin çoğunluğu için temel beceriler, daha çabuk 

kavrayanlar için de ileri düzeyde beceriler olmalıdır. 

 

1.2.3.1. Farklılaştırılmış/Çeşitlendirilmiş Bir Sınıfın İlkeleri 

 

 Tüm öğrenciler ilgili çalışmalara katılır. 

 Zaman kullanımı, öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda esnektir.  

 Öğretmen zaman, mekân ve etkinlik kullanımını koordine eder. 

 Öğretim ve öğrenim kilit kavramlar ve becerilere odaklanır.  

 İçerik ve faaliyetler öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

geliştirilir.  

 Öğrenme deneyimleri öğrencinin hazır olma durumu, ilgisi ve/veya öğrenme 

profiline dayanır. 

 Net bir şekilde paylaşılan bireysel kriterler ve grup kriterleri başarıya doğru 

yönlendirme sağlar. 

 Öğrenciler, öğrenmeleri ve ilerlemelerinin gösterilmesi amacıyla çeşitli uygun 

yollarla değerlendirilir  

 Her öğrenci için ilgi çekme ve zorlama arasındaki dengeyi kurmak konusunda 

öğretmen ve öğrenciler birlikte çalışır 

 Tüm sınıfın, çiftlerin ve grupların öğrenmesi ile birebir destek dâhil olmak 

üzere esnek gruplandırma, akıcı çalışma düzenlemelerine olanak sağlar 

 Öğrenci ihtiyaçlarını hedeflemeye yardımcı olma konusunda çeşitli stratejiler 

kullanılır (görüntü tabloları, ilgi merkezleri, bağımsız çalışma, farklı görevler 

belirleme, görsel araçlar kullanma, özel ihtiyacı olan öğrencileri daha ileri 

düzeyde bir öğrenme arkadaşı ile eşleştirme gibi). 

 

Farklılaştırma, öğretmenlerin farklı öğretim içeriklerinin olmasını gerektirebilir. 

Örneğin; öğrencilerin farklı okuma becerilerine uyacak şekilde farklı düzeylerde geliştirilen 
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materyaller, bir öğrencinin diğerine materyali okuduğu akran desteği, ya da ihtiyacı olan 

öğrenciler için materyalin ses kaydı olarak sunulması gibi. 

 

 

Bu durum, farklı çalışma yöntemlerini gerektirir. Örneğin; öğretmenin bir konu 

başlığını bölmesi ve farklı öğrenci gruplarının farklı kısımları sunması. 

 

Bu durum ayrıca, farklı nihai çıktıları gerektirir. Örneğin; aynı nihai görev bazı 

öğrenciler tarafından yazılı olarak sunulurken, diğerleri tarafından etiketli resimlerle ya da 

üçüncü bir grup tarafından drama yoluyla sunulabilir. 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 

  
Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, 

yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, 

elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri 

sevmez." (Nisa, 4/36) 

Yardım etmenin önemini vurgulayan yukarıdaki Ayet-i Kerime’yi okuyunuz. 

Resimdeki çocuk sizce nasıl bir durum içerisindedir? Onun için neler yapabilirsiniz? 

Ona yardımcı olabilmek için ülkemizde hangi kuruluşlara başvurabilirsiniz? 

Araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı ve konu hakkındaki görüşlerinizi size verilen 

bölüme yazınız.  
  
………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Farklılaştırılmış bir sınıf, 

öğrencilerin öğrenmesini 

geliştirmek amacıyla 

çalışmaların tüm 

öğrencilerin farklı 

ihtiyaçları ve yeteneklerine 

uyacak şekilde yürütüldüğü 

sınıftır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğrencilerin en iyi öğrendikleri ortam, rahat ve olumlu atmosfere sahip bir sınıf 

ortamıdır. Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrenciler için -sizce en önemli gördüğünüz 

yönlerini de dikkate alarak-  ideal bir sınıf ortamı tasarlayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Modülünüzün ilgili kısımlarını tekrar 

gözden geçirerek okuyunuz. 

 Kullanmaya karar verdiğiniz kısımları 

not ediniz. 

 Kendiniz için arzu ettiğiniz sınıf ortamını 

düşünerek zihninizde beliren sorulara 

cevap arayınız. Tüm bu soru ve cevapları 

not ediniz. 

 Diğer arkadaşlarınızla birlikte çalışın ve 

birbirinize sorular sorun ve ortaya çıkan 

durumu değiştirmek için neler 

denenebileceği konusunda birlikte fikir 

yürütünüz. 

 Çalışmanıza görseller ekleyiniz. 
 Çizebilir ya da hazır görselleri kesip 

yapıştırabilirsiniz. 

 Tasarladığınız sınıf ortamını yansıtan 

dikkat çekici bir slogan bulunuz. 

 Sunumunuzun başlığı olarak bu sloganı 

kullanabilirsiniz. 

 Bilgiyi dikkat çekici şekilde vermeye 

gayret ediniz. 
 Esprili bir dil kullanabilirsiniz. 

 Çalışmanızı arkadaşlarınıza ve 

öğretmeninize sununuz. 

 Sunumda önemli gördüğünüz noktaları 

açıklayınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   )  Görsel algı: Görsel bilgileri birleştirme ve işleme becerisidir. Beyin tarafından 

tanınan şekillerde bulunan uyaranların algılanmasıdır. 

 

2. (   )  Strateji oyunları akıl ve zekâ oyunları arasında yer alır. 

 

3. (   )  Öğretmen, üstün yetenekli öğrencinin bildiği ya da akranlarına kıyasla çok hızlı 

öğrendiği ders içeriklerini belirleyerek bu içerikleri eleyebilir. 

 

4. (   )  Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklara sağlanacak ayrı eğitim modellerinin 

uygulama maliyetleri düşüktür. 

 

5. (   )  Küçük çocuklar genellikle çözüme ulaşmak, düzenli ve analitik bir yöntem 

kullanmak yerine, sonucu tahmin etmeyi tercih ederler. 

 

6. (   )  Çocukları yaratıcılığa özendirecek bir yol da, onların hayal güçlerini 

çalıştırmaktır. 

 

7. (   )  Okul öncesi dönemde öğrencilerin yaratıcılığını besleyip geliştirmek önemli 

değildir. 

 

8. (   )  Üstün zekâlı öğrenciler için etkinlikler Bloom Taksonomisinde belirtilen 

basamakların daha çok “ bilgi ve kavrama” basamaklarına uygun olarak 

hazırlanmalıdır. 

 

9. (   )  Eğitim setlerinin, kendi başarısını ölçme ve denetleme becerisini kazandırması 

öğrenci kazanımı olamaz. 

 

10. (   ) Farklılaştırılmış bir sınıf, öğrencilerin öğrenmesini geliştirmek amacıyla 

çalışmaların tüm öğrencilerin farklı ihtiyaçları ve yeteneklerine uyacak şekilde 

yürütüldüğü sınıftır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi akıl ve zekâ oyunları kategorileri arasında yer almaz? 

A) Strateji  

B) İşlem  

C) Sözcük-mantık 

D) Yaratıcı 

E) Mekanik  

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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12. Tamamlanmamış şekilleri tamamlama ve boşlukları doldurma becerisine ne denir? 

A) Görsel şekil zemin 

B) Görsel şekil sürekliliği 

C) Görsel kapalılık 

D) Görsel hafıza 

E) Görsel ayrımlaştırma 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi eş merkezli farklılaştırma modeli öğeleri arasında yer almaz? 

A) Zayıf beceriler 

B) Kilit kavramlar 

C) Temel beceriler 

D) Daha ileri beceriler 

E) En yetenekliler için beceriler 

 

14. Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireyler için hazırlanan etkinlikler Bloom 

Taksonomisine göre hazırlanır. Aşağıdakilerden basamaklardan hangisi bu süreçte 

tercih edilmez? 

A) Analiz basamağı 

B) Bilgi basamağı 

C) Sentez basamağı 

D) Uygulama basamağı 

E) Değerlendirme basamağı 

 

15. 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 
 

 

 

 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına uygun hazırlanan 

bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Erken dönem çocuk çağındaki öğrencilerin davranışlarını inceleyiniz. Sizce 

onların davranışlarını değiştirmek için ne tür faaliyetler düzenlenebilir?  

 İnceleme sonuçlarınızı not aldıktan sonra arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. ÜSTÜN ZEKÂLI VE ÖZEL YETENEKLİ 

ÇOCUKLARA UYGUN EĞİTİM PLANI 
 

Eğitimde esas amaç belirli bir kitlenin sahip olduğu potansiyele istenilen doğrultuda 

işlerlik kazandırmaktadır. Bu da her şeyden önce söz konusu hedef kitlenin tüm yönleriyle 

belirlenmesini gerektirmektedir. Bu durum, özellikle üstün zekâlı ve özel yetenekliler söz 

konusu olunca özel bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle üstün zekâlıların tanılamalarının 

geçerli ve gerçekçi yöntemlerle yapılması gerekmektedir. 

 

Bugün genelde zekâ bölümü 130’un üstünde olanlar, yeni düşünceler oluşturup 

bunları yeni sorunların çözümünde uygulayabilme yeteneği gösterenler, yani yaratıcı olanlar 

ve bir işi başından sonuna kadar götürecek üstün motivasyona, yani üst düzey bir görev 

yüklenme yeteneğine sahip olanlar üstün zekâlı olarak kabul edilmektedir.  

 

İnsan beyninin işleyişi ve gelişiminde çevrenin, bir yerde eğitimin nasıl etkili olduğu 

anlaşıldıkça bu kesime götürülecek eğitim hizmetinin de ne denli önemli olduğu ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca, bu gelişmeler zekâ hakkındaki görüşlerde de değişmelere yol açmıştır. 

1960’lara kadar, genelde zekânın değişmez olduğu ve üstün zekâlı bireylerin kalıtımsal 

donanımları nedeniyle, fazla bir eğitime gerek duymadan vaziyeti idare edeceklerine 

inanılmaktaydı. Oysa artık zekânın dinamik bir özellik gösterdiği, kullanıldıkça gelişeceği 

bilinmektedir.  

 

Ayrıca üstün zekâlı denekler üzerinde yapılan deneyler de eğitimin üstün zekâlı 

grubun öğrenme yaşantısı üzerindeki önemini ortaya koymaktadır. Üstün zekâlı deneklere az 

zamanda çok verim sağlayacak öğrenme stratejilerinin öğretilmesinin daha çabuk 

öğrenmelerine neden olduğu, öğretilenleri normallere oranla daha uzun zaman belleklerinde 

korudukları ve öğrendiklerini diğer durumlara daha kolay aktarabildikleri ortaya çıkmıştır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Bu sonuçlar, üstün zekâlıların kendi kaderlerine bırakılmamaları gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Eğitimlerine gereken önem verilmediği takdirde, potansiyellerinin altında 

başarı göstermeleri kaçınılmaz olur. Üstün zekâlı bireyler bazı farklılıklar göstermekte, buna 

bağlı olarak da eğitim gereksinmelerinde ayrıcalıklar arz etmektedirler. Buradan da onların 

müfredat programlarının farklı olma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. İdeal program her bir 

öğrencinin ihtiyacına göre kapsam, düzey ve verilme hızı açısından her zaman değişmeye 

hazır, yani dinamik olma özelliğini gösteren farklılaşmış programdır. 

 

2.1. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekliler İçin Farklılaştırılmış 

Müfredat Programının Prensipleri 
 

Üstün zekâlı ve özel yeteneklilerin eğitimi, genel özellikleri itibari ile nitelikli normal 

eğitimden çok farklı değildir. Ancak öğrencilerin çabuk ve kolay öğrenmeleri, ilgi ve 

meraklarının çeşitliliği, özel yeteneklerinin sınırlı olmayışı nedeniyle bir konunun 

derinliklerine inebilme becerileri açısından daha özenle hazırlanmış ve olabildiğince 

bireyselleştirilmiş öğretim programlarını özel eğitim için daha uygun kılmaktadır. Bu tür 

program geliştirme yaklaşımı ile hazırlanan programlar öğrenme yaşantılarının 

farklılaşmasını gerektirmektedir. Bu hedef kitlelerin eğitim programları, değişik yetenek 

düzeyleri ve çeşitli yetenek alanlarına cevap verecek nitelikte, çeşitlilikte ve esneklikte 

düzenlenmelidir. 

 

 Açık-uçlu görevlerde yoğunlaşılmalıdır.  

 

 Araştırma beceri ve yöntemleri geliştirilmelidir.  

 

 Yeni düşüncelerin üretilmesini sağlanmalıdır.  

 

 Yeni teknik, malzeme ürünlerin geliştirilmesine imkân tanınmalıdır. 

 

 Temel beceriler ve yüksek düzeyli düşünme becerileri müfredat programıyla 

bütünleşmelidir.  

 

 Öğrencinin ürünleri özel kriterler ve standartlaştırılmış araçlarla değerlendirilmelidir. 

 İçerik bir birinden bağımsız üniteler yerine, geniş kapsamlı tartışma konularına, 

temalara veya sorunlara dayandırılmalıdır. 

 

 Üstün zekâlı öğrencilerde sıklıkla rastlanan bağımsız çalışma eğiliminin sağlıklı 

bir şekilde işlerlik göstermesi için bağımsız çalışma becerileri geliştirilmelidir. 

 

 Çeşitli disiplinler çalışma alanıyla bütünlemeli; yani ele alınan konu tarih, 

coğrafya, Türkçe, matematik, müzik, resim vb. gibi çeşitli disiplinler açısından 

ele alınmalıdır. 

 

 Çalışma alanı içinde kapsamlı, ilişkili ve birbirlerini karşılıklı pekiştirici 

deneyimler sunulmalıdır. Araya birbirinden bağımsız materyal parçalarını 

eklemekten kaçınılmalıdır.  
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 Öğrencinin ilgi alanı dikkate alınmalı, öğrenci tarafından seçilmiş konunun 

derinlemesine öğrenimine imkan sağlanmalıdır. Bu amaçla, sınıfın dışındaki 

kaynaklardan yararlanılmalıdır. 

 

 Bilgi yükü yerine, bilgi kazanma süreçlerine önem verilmelidir. Araştırıcılık, 

keşif, inceleme ile karmaşık ve soyut düşünme üzerinde durulmalı, analiz 

sentez, değerlendirme yapma gibi yüksek düzeyli düşünme becerilerinin 

geliştirilmesine çalışılmalıdır.  

 

 Öğrencinin kendi hakkında bilgi sahibi olması, yani yeteneklerini fark edip 

kullanması, kendi kendini yönlendirmesi, kendi ile diğerleri arasındaki 

benzerlik ve ayrılıkları hoşgörüyle değerlendirmesi konularında gelişmesi teşvik 

edilmelidir. Bireyden üstünlüğünü saklamak yerine, iç disiplin kazanmasına 

yardımcı olması açısından kendini artı ve eksi yönleriyle tanıması 

gerekmektedir. 

 

Genelde bilgi aktarımı ve kavratılmasına önem verip bu basamakta takılan, uygulama, 

analiz, sentez ve değerlendirmeye geçmekte zorlanan klasik eğitim sistemimizle üstün 

çocukların sağlıklı eğitim ve öğretimlerini gerçekleştirmek çoğunlukla mümkün 

olmamaktadır. Yaratıcılığın geliştirilmesi de ayrıca ele alınması gereken bir konudur. 

Öğrencileri sorunlara yeni çözümler geliştiren üretken bireyler haline getirmek üstünlerin 

eğitim ve öğretiminde başlıca amaçlardan biridir. 

 

2.2. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekliler İçin Program Modelleri 
 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin normal akranlarından farklı olan öğrenim 

gereksinmelerini doyurmak ve onların üstün beyin gücünden yararlanmak için çeşitli eğitim 

modelleri uygulanmıştır. Bunlar uygulanarak, denenerek ve değerlendirilerek yararlı ve 

sakıncalı yönleri saptanmıştır. Bugüne kadar uygulanmış ve uygulanmakta olan eğitim 

modelleri aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Özel Okulda Eğitim Modeli 

 Özel Sınıflarda Eğitim Modeli 

 Okula Erken Başlatma Modeli 

 Hızlandırma Eğitim Modeli 

 Türdeş Gruplarda Eğitim Modeli 

 Program Zenginleştirme Modeli 

 Bireysel Eğitim Modeli 

 

Farklılaştırılmış programların geliştirilmesinde, öğrenme yaşantıları düzenlenirken 

kapsam, sıra düzen, zamanlama ve derinlik boyutları bireylere göre esnek bir biçimde ele 

alınmalıdır. Aynı zamanda her bireyin kazanması gereken temel bilgilerin gözden 

kaçmamasına da dikkat edilmelidir. Bireyin başarısının değerlendirilmesinde; biçimlemeye   

ve durum muhasebesine dönük değerlendirmelere başvurulmalıdır. Programın 
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değerlendirilmesinde sürece ve ürüne bakılarak çok yönlü sürekli ve dinamik değerlendirme 

yapılmalıdır. 

 

Bu tür programların temel özellikleri farklılaştırılmış, bireyselleştirilmiş,çok yönlü 

(disiplinler arası), gelişimsel, esnek ve dinamik olmalarıdır. 

 

 Bu programların bireylerde geliştirmeye çalışacağı beceri ve yetenekler şunlar 

olabilir: 

 

 

 Yaratıcılık 

 Karar verebilme 

 İşbirliği yapabilme 

 Problem çözebilme 

 Riski göze alabilme 

 Sorumluluk alabilme 

 Bilimsel düşünebilme 

 Eleştirel düşünebilme 

 İnisiyatif kullanabilme 

 Duyarlılık/dürüstlük 

 Olumlu benlik kavramı geliştirebilme 

 Araştırma-İnceleme, deney yapabilme 

 Bedenini, aklını ve duygularını uyum içerisinde geliştirebilme 

 Olayları ve olguları bilim-teknoloji-toplum, ilişkisi içinde görebilme 

 Sağlıklı iletişim kurabilme, liderlik becerilerini geliştirebilme, bağımsız 

çalışabilmedir. 

 

2.2.1. Öğretim Programının Uyarlanması 

 

Öğretim programı çerçevesi genellikle elimize belirlenmiş olarak ulaşır. Bununla 

birlikte, öğretmenler öğretmenlik yaptıkları öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda öğretim 

programını belirlenen çerçeve içerisinde uyarlama şansına sahiptirler. 

 

Öğretim programı uyarlamalarında: 

 

 Üniteler birbirini desteklemelidir. 

 Sürecin değerlendirmesi yapılmalıdır.  

Bireysel Eğitim Modeli 

benimsenerek her bir 

öğrenci için BEP hazırlanır 

ve ihtiyaç duyulan eğitim 

hizmeti karşılanır. 

 



 

34 

 

 Uygun materyal, yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.  

 Hedefler ve yönergeler açık ve net şekilde tanımlanmalıdır. 

 Konu içerikleri öğrencilerin günlük hayatları ile ilişkilendirmelidir.  

 Öğrenme ortamları öğrencinin özelliklerine göre yapılandırılmalıdır. 

 Belli bir zaman süreci ve belli bir plan doğrultusunda uygulanmalıdır. 

 Konular kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru bir sıra izlemelidir. 

 Öğrencinin gelişimsel özellikleri ve öğrenme ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. 

 Öğretmenin hazırladığı plan, öğrencilerin öğrenme hız ve ihtiyaçlarına uygun, 

esnek bir yapıya sahip olmalıdır. 

 Öğrenmeyi kalıcı hale getiren drama veya oyun gibi yaratıcı yöntemler 

kullanılmalıdır. 

 Eğitim içeriği her öğrencinin yaş ve gelişim özelliklerine, seviyesine uygun 

olacak şekilde planlanmalı, gerekli ünite ve kavram analizleri yapılmalıdır. 

 Farklı materyal ve yardımcı araçlarla desteklenebilecek konular seçilmeye özen 

gösterilmelidir. Sınıfta bulunan öğrencilerin her birinin bireysel özellikleri, ilgi, 

yetenek ve eğitim gereksinimleri aynı değildir. Bu yüzden öğretim programı 

sınıf içi uygulamalarda çeşitliliğe yer vermeli ve esnek olmalıdır. 

 Farklı seviye ve hızda öğrenen öğrencilerin öğretim programından 

faydalanabilmesi için öğretmen sınıf içi uygulamaları etkili bir şekilde 

gerçekleştirebileceği düzenlemeler yapmalıdır. Örneğin, öğretmen trafik 

kurallarını öğretirken geziye çıkmak, drama yapmak, video izlemek veya sınıfta 

trafik işareti maketi yapmak gibi faaliyetler planlayabilir. Bu faaliyetler, 

öğrenme sürecinde kalıcılığı sağlar ve yaşamla bağlantının kurulmasını 

kolaylaştırır. 

 

2.2.1.1. Öğretimin Uyarlanmasında Aşamalar 

 

Herhangi bir faaliyeti planlarken sınıftaki öğrencilerin düzeyine uygun hedefler 

tanımlamak çok önemlidir. Öğretmen öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını ve farklıklarını göz 

önünde bulundurarak öğrenmeyi kolaylaştıracak materyalleri kullanmalıdır. Öğrencilerin 

katılımının sağlanmasında sözel ve görsel yaklaşımların yanında eğitim teknolojilerinin 

kullanılması öğretimin etkililiğini ve çeşitliliğini arttıracaktır. Öğretim programının bireysel 

farklılıklar dikkate alınarak sınıf ortamına uyarlanması öğrencinin; kendine güvenini, 

problem çözme becerilerini, sınıf ortamındaki kabulünü, işe yarama duygusunun 

güçlenmesini,  takdir edilme duygusunu, olumlu davranışlar geliştirmesini, sorumluluk 

bilincini, iletişim becerilerini, akranlarıyla bütünleşmesini sağlayacaktır. 
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ÖĞRETİMİN UYARLANMASINDA AŞAMALAR 

 

Öğrencinin bireysel eğitim amaç ve hedeflerini tanımlama 

 

 
 

Öğrencinin performansını ifade etme 

 

 
 

Ne öğretileceğini tanımlama 

(Konunun veya ünitenin içeriğini tanımlama) 

 
 

 

 

 

Nasıl öğretileceğini tanımlama 

(Öğrenci herhangi bir uyarlama ve düzenlemeye ihtiyaç duymadan normal gelişim 

gösteren akranlarıyla beraber aktif olarak katılabiliyor mu ve aynı hedefleri başarabiliyor 

mu?) 

 

 
 

Uygun düzenleme ve uyarlamaların seçilmesi ve desenlenmesi 

Hazırlık 

yapma 

Öğretim 

stratejileri 

belirleme 

Öğretim 

programı 

hedeflerini 

belirleme 

Fiziksel ve 

sosyal sınıf 

ortamını 

düzenleme 

Kullanılacak 

ders araç 

gereçlerini 

belirleme 

Destek 

eğitim 

ihtiyacını 

tanımlama 

 

 
 

Uyarlamaların etkililiğini değerlendirme 

 

 

 

Yukarıdaki uyarlamalar etkili değilse alternatif bir aktivite belirlenmesi 

 

Şema 2.1. Öğretim uyarlama basamakları 
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Eğitim programının öğeleri hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve 

değerlendirmedir. Hedefler belirlendikten sonra diğer öğeler bu hedeflere uygun olarak 

oluşturulmaktadır. Bu sebeple Bireysel Eğitim Programı oluşturma sürecinde şu üç alanın alt 

basamaklarına uygun hedefler belirlenmelidir. Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin 

programları hazırlanırken bu alt basamakların üst seviyelerine çıkabilmek amaçlanmalıdır. 

 

 Bilişsel alan, zihinsel öğrenmelerin çoğunlukta  olduğu alanlardır. Bu alanın alt 

basamakları bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmelerdir. 

 

 Duyuşsal alan, sevgi, korku, ilgi, tutum gibi duygusal yönlerin  baskın olduğu 

alandır. Bu alanın  alt basamakları, alma, tepkide bulunma, değer verme, 

örgütleme ve kişilik haline gelmedir. 

 

 Devinişsel alan, zihin ve kas koordinasyonunu gerektiren becerilerin baskın 

olduğu  alandır. Bu alanın alt basamakları, algılama, kurulma, kılavuzluk 

yapma, mekanikleşme, beceri haline getirme, uyum ve yaratmadır. 

 

2.3. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekliler İçin BEP’in Önemi 
 

Özel eğitimin temel ilkelerinde bahsedilen önemli konulardan biri bireyselleştirilmiş 

eğitim programıdır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı birçok kaynakta kısaltılmış hali olan 

BEP şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

 

BEP; özel eğitime ihtiyaç duyan her çocuk için, yazılı olarak,  eğitim kurumu veya 

eğitim ünitesi tarafından geliştirilmiş olan özel eğitime ihtiyacı olan çocukların, 

öğretmenlerin, ana-babaların özel gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuş özel 

öğretim programlarıdır. Bir BEP’de çocuğun o anki eğitim performansı, kısa dönemli 

öğretim hedeflerini de içeren yıllık amaçlar, çocuğa sağlanabilecek özel eğitim hizmetlerini 

ve hizmetlere ulaşması için düşünülen zaman ve devam edeceği süre, uygun amaç, ölçüt, 

değerlendirme sürecini, öğretim amaçlarının değerlendirilmesi için en az bir yılı esas alan 

zaman çizelgesini içerir. 

 

BEP’te yer alması gereken bazı bileşenler vardır. Bunlar BEP’in temel yapısını 

oluştururlar. Bunlardan ilki şimdiki var olan performans düzeyidir. Kısaca eğitime alınacak 

olan bireyin gelişimsel seviyesinin saptanmasıdır. BEP ekibi elindeki verilerle, bireyin 

fonksiyonel düzeyini belirleyerek, hangi alanlarda eğitime ihtiyacı olduğunu tanımlar. 

Sonraki bileşen yıllık hedeflerdir. Yıllık hedefleri, ekip üyeleri performans sonuçlarına göre 

belirler. Bir öğretim yılı sonunda bireyin yapması istenilen davranışlar belirlenir. Yıllık 

hedefler de genellikle genel ifadeler yer almaktadır. Yıllık hedefler belirlenirken çocuğun 

gelişimi bütün olarak ele alınır.  

 

Yıllık hedefler belirlendikten sonra sıra kısa süreli hedeflere gelmektedir. Kısa süreli 

hedefler, yıllık hedeflere ulaşmak için gereksinim duyulan basamakları ya da davranışları 

göstermektedir. Her bir yıllık hedef için kısa dönemli hedeflerin sayısı, gereksinimlerin türü 

ve düzeyi, öğrencilerin öğrenme durumu ve hedeflerin karmaşıklığı ile ilişkilidir.  
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BEP’te bulunması gereken diğer bir bileşen, öğrencinin genel eğitime katılma 

ölçüsüdür. Özel eğitim hizmetine ihtiyaç duyan bireyin genel eğitim sınıfından bütünüyle   

ya da belirli zamanlarda ayrı bir ortama yerleştirilmesi durumunda BEP’te bunun nedenleri 

mutlaka açıklanmalıdır. En son olarak da BEP’te gereksinim duyulan hizmetler ve 

uyarlamalar yer almalıdır. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu özel eğitim hizmetlerinin tümü ana 

hatlarıyla yazılır. Bu hizmetler için hangi uyarlamalar ve destek hizmetlerinin sağlanması 

gerektiği belirtilir. Bu bileşen içerisinde BEP’in değerlendirmesi de yer almaktadır. 

 

BEP, farklı disiplinlerden profesyonel kişileri içeren bir takım tarafından 

geliştirilmelidir. BEP için yapılan görüşmelerde çocuğun ailesi ve öğretmenleri mutlaka yer 

almalıdır. Bu programda öğretmenin sorumluluğu, çocuğun sınıf  performansını tamamlama, 

kullanılabilecek değişik teknikleri ailelere açıklama ve sınıfta çıkabilecek herhangi bir 

sorunu çözmektir. Ailelerin ise, program ve çocuklarıyla ilgili tüm eylemler konusunda 

bilgilendirilmesi ve BEP konusunda onay vermesi gerekmektedir. Ayrıca ailenin, çocukları 

için hazırlanan programda aktif rol oynamaları sağlanmalıdır. Bu programlarda 

değerlendirme uzmanı kişiler bulunmaktadır. Uzman kişiler çocuğa uygulanan standart test 

sonuçlarını değerlendirmek ve sonucunu rapor etmekle görevlidirler. 

 

BEP’in aşamalarına bakacak olursak değerlendirme öncesinde yapılacak etkinlikler, 

yerleştirme ve program geliştirme aşamalarını görmekteyiz. Değerlendirme öncesi 

etkinlikleri sıralarsak; gönderme sürecinin düzenlenmesi, anne babaların haberdar edilerek 

onaylarının alınması, BEP’i hazırlayacak ekip birimlerinin bilgilendirilmesi, çocuğun 

değerlendirme gereksinimlerinin belirlenmesi değerlendirme için yapılacak ölçümlerin sıraya 

konulması, değerlendirmelerin yapılmasıdır. Yerleştirme etkinliklerinde ise; ekip üyelerinin 

olası yerleştirme kararlarından haberdar olması, yazılı rapor oluşturulması, ekipte 

bulunmayacak ama özel eğitimde görevli olacak kişilerle iletişim kurulması yer alır. 

 

Artık son aşama programın geliştirilmesidir. BEP’in hazırlanması ve BEP ve 

hizmetlerinin uygulanmasıdır. 

 

2.3.1. Tanımlar ve Yasal Dayanak 

 

Planlama: Programı geliştirme ve uygulama sürecidir.  

 

 Eğitim programı: Genel anlamı ile bir birey ya da gurubun eğitim ihtiyaçlarına 

cevap verecek olan amaçlar, içerik, öğrenme öğretme süreçleri ve 

değerlendirme olmak üzere dört önemli öğesi bulunan yazılı materyallerdir. 

 

 Bireyselleştirme: Bir gurubun değil bireyin eğitim ihtiyaçlarını bugünü ya da 

gelecekte onun bağımsız yaşamını kolaylaştıracak şekilde dikkate almaktır. 

 

 Bireysel eğitim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim ve bireysel 

yeterlilikleri dikkate alınarak belirlenmiş destek eğitim programları 

doğrultusunda hazırlanmış ve birebir yapılması gereken eğitimdir. 
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 Grup eğitimi: Özel eğitim ihtiyacı niteliği ve derecesi, bireylerin takvim yaşı 

ve gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturulan gruplara verilen eğitimdir. 

Grup eğitimi; çocukların akranlarıyla beraber etkileşimde bulunduğu, toplumsal 

uyum becerilerini ve sosyal becerileri en iyi öğrenebileceği eğitim-öğretim 

ortamıdır. Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel 

eğitimde kazandığı davranışları genellemesini, grup oyunlarına katılmasını, 

sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır. 

 

 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP): Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programı, özel eğitime ihtiyacı olan çocuğun bireysel gereksinimleri 

doğrultusunda hazırlanmış bir yıllık ölçülebilir uzun ve kısa dönemli amaçları, 

destek hizmetleri, yeri, zamanı, görevli personeli içeren yazılı bir programdır. 

 

1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 4. Maddesinin, “Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim 

planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır” hükmü 

ile BEP’in hazırlanması ve uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde ise BEP’in kimler için, nasıl ve kimler tarafından 

hazırlanacağına ve nasıl uygulanacağına ilişkin konulara açıklık getirilmiştir. Bu kapsamda; 

 

 Akranlarına sunulan eğitim-öğretim faaliyetlerinden ve öğretim 

programlarından tam olarak yararlanamayan, 

 

 Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan eğitim materyallerinde veya öğretim ve 

değerlendirmeye ilişkin yöntem ve tekniklerde bir takım uyarlamalara ya da 

düzenlemelere ihtiyaç duyan, 

 

 Özel gereksinimi ve/veya engeli nedeniyle eğitim performansı olumsuz 

etkilenen öğrencilerimiz için BEP hazırlamamız gerekir. Bununla birlikte özel 

gereksinimi ve/veya engeli olmadığı halde bir takım uyarlama ve düzenlemelere 

ihtiyaç duyan öğrencilerimizin olduğu da bir gerçektir. 

 

Genel olarak bireyselleştirilmiş eğitim programı, kişinin ihtiyaçlarına göre yapması 

gereken eylemleri ve alt basamaklarını nasıl, kiminle, nerede, hangi sürede yapılacağını 

gösteren bir akış planıdır. Grup hedefleri doğrultusunda öğrenciye özgü bireysel hedeflerin 

olması ve bu hedeflere nasıl ulaşacağının belirlenmesidir. 
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BEP, özel gereksinimli bireyin eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere 

 

 

En üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır 

 

 

 

 

 

 

Şema 2.2. BEP tanım şeması 

2.3.2. BEP’in Yararları 
 

 Bireye uygun eğitim hizmetlerinin sunulması, 

 Bireye uygun ve gerçekçi amaçların belirlenmesi, 

 Bu amaçlarının karşılanıp karşılanmadığını ortaya konulması,  

 

BEP’in yararları olarak sıralanabilir. Ayrıca, BEP’ in yararları, ebeveyn, çocuk, 

öğretmen ve toplum açısından da incelenebilir. 

 

2.3.2.1. Öğrenci Açısından Yararları 

 

Öğrencinin engelinden kaynaklanan farklı ihtiyaçların neler olduğu belirlenir ve 

sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle öğrencinin bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderileceği 

açığa kavuşturulur. BEP sürecinde öğrenmeyi daha anlamlı hale getirecek teknikleri 

öğrenmiş öğretmenlerin katılımı sağlanarak, çocuğun eğitiminde becerilerin geliştirilmesi ve 

öğretimde farklı düzenlemelerin yapılması sağlanır. BEP bireyi bağımsız bir yaşama 

hazırlamaktadır. 

 

2.3.2.2. Ana- Baba Açısından Yararları 

 

Destek Hizmetleri 

 Destek Eğitim Odası 

 Sınıf İçi Destek 

 Fizyoterapi 

 Aile eğitimi 

 Evde eğitim 

 Dil ve Konuşma Terapisi 

 Ulaşım 

Eğitim Ortamı 

 Kaynaştırma 

 Özel Eğitim Sınıfı 

 Özel Eğitim Okulu 

 Hastane Okulları 

Disiplin Alanı 

 Öz Bakım 

 Akademik 

 İletişim 

 Motor 

 Toplumsal Uyum 

 Sosyal Beceriler 

 Türkçe, Matematik 

vb. 



 

40 

 

Ebeveynle okul personeli arasında iletişim aracı görevi görür ve çocuğun ihtiyaçları, 

nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılacak sonuçların neler olabileceği konusunda her iki 

tarafta da eşit söz hakkı sağlar. Ebeveynlerle okul arasındaki görüş farklılıklarının 

çözümlenmesi konusunda önemli yarar sağlamaktadır. 

 

2.3.2.3. Öğretmen Açısından Yararları 

 

Öğretmenin çocuğun hedeflenen amaçlar doğrultusunda ilerlemesini belirlemede 

uygulama ve değerlendirme aracı olarak işlev görmesine olanak sağlar. Sınıf ortamı, sınıf 

dışından danışmanlarla ve diğer disiplinlerden gelen kişilerle paylaşılarak sınıf öğretmenin 

alternatifler geliştirmesini sağlar. Öğretmen için bir plan ve kılavuz görevi görmektedir. 

 

2.3.2.4. Toplum Açısından Yararları 

 

Gelişmiş toplumlarda engelli çocuklara normal çocuklara verilen hakların verilmesi 

sağlanmıştır. Ayrıca, engelli çocukların karşı karşıya bulundukları problemlerin çok yönlü 

bir yapıya sahip oldukları ve engelli çocukların eğitim ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçların 

karşılanma düzeyleri arasında uçurum olduğu fark edilmiştir.  BEP bireyi topluma uyumlu 

ve yararlı hale getirmeyi amaçlaması bakımından da yararlı olmaktadır. 

 

2.3.3. BEP’in İşlevi 
 

BEP toplantıları, aile ve okul personeli arasındaki iletişim aracıdır. Öğrencinin 

ihtiyaçları, nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılabilecek durumların neler olabileceği 

konusunda her iki tarafa da eşit söz hakkı sağlar. 

 

BEP, öğrencinin ihtiyacı olan özel eğitim hizmetleri ile ilişkili destek hizmetlerin 

öğrenciye sunulacağına dair yazılı bir taahhüttür. 

 

BEP, ailenin, okulun ve ilişkili tüm birimlerin çalışmalarını ve bunların öğrenciye 

katkılarını izleme-değerlendirme aracıdır. 

 

2.3.4. BEP Hazırlama Aşamaları 
 

BEP geliştirme ve uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan 

biri etkili bir işbirliği ve bilgi paylaşımının sağlanmasıdır. İşbirliği, ortak bir sorunu çözme 

veya ortak bir ilgiye yönelik olarak kişilerin bir arada çalıştıkları bir süreçtir. İşbirliği yani 

ortak çalışma açık ve net bir iletişime ve aynı amacı gerçekleştirmeye yönelik istekliliğe 

dayanır ve ortak hedefe yönelik bir yükümlülük oluşturur. 

 

BEP geliştirme ve uygulama süreci, eğitsel tanılama-yönlendirme-yerleştirme 

sürecinde yer alan çeşitli kişilerin öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik olarak uzmanlık ve bilgisi 

üzerinden yapılandırılır. Mevzuatımız BEP hazırlarken bir ekip çalışmasını zorunlu kılmıştır 

ve bu ekibe öğrencinin ailesi ve eğer uygunsa öğrencinin kendisi de dâhildir. 
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BEP, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme Biriminin iş birliğiyle 

hazırlanır ve öğrencimiz için hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda 

değerlendirilir.  BEP süreci 7 temel aşamadan oluşur. 

 

1. Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin 

oluşturulması 

 

 

2. Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi 

 

 

3. Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek 

hizmetlerinin belirlenmesi 

 

 

4. Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması 

 

 

5. Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi 

 

 

6. Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi 

 

 

7. BEP’in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların 

belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması. Değerlendirme biçimine 

karar verilip aile onayının da alınması. 
 

Şema 2.3. BEP hazırlama süreci aşamaları 

2.3.4.1. Örnek Bir BEP Hazırlanması 

 

Ali bizim üstün zekâlı, özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencimizdir. Ali’nin 

okulunda bulunan müdür veya görevlendirilen müdür yardımcısı başkalığında toplanan BEP 

Geliştirme Birimi üyeleri gerekli hazırlıkları yapar. Rehber öğretmen, sınıf öğretmeni, veli, 

varsa özel eğitim öğretmeni ve gerekli hallerde öğrencimizin kendisi programın 

hazırlanmasında söz sahibidirler. 

 

Ali’nin var olan performansı çeşitli yöntem ve araçlarla belirlenir. Akademik 

performans, sosyal-duygusal durum, motor beceriler, iletişim becerileri, işitme, görme, 

fiziksel durumu gözlemlenerek performans raporu yazılır. Burada öğrencimize ilişkin güncel 
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bilgiler, yapabildikleri ve bunların sıklık düzeyleri, kazanmış olduğu ve kazanması gereken 

davranışlar, zayıf ve güçlü olduğu alanlar belirtilir. 

 

Öğrencinin şu anki performans düzeyi   

Ali 5 yaşında bir erkek öğrencidir. Akıcı ve anlaşılır konuşarak rahatlıkla iletişim 

kurmaktadır. Kişisel bakım ve temizlik becerilerine, giyinme-soyunma becerilerine 

sahiptir. Tuvalet ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilmektedir. Hava sıcaklığına uygun 

giyinebilmektedir. Havada-karada olan doğa olaylarını ayırt edebilmektedir. Ali renk, 

şekil, zıtlık, yer, yön ve konum bildiren kavramları ayırt edebilmektedir. Rakamları ayırt 

edebilmekte ve tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı doğru olarak 

toplayabilmekte hatta bunu iki basamaklı sayılar ile de yapabilmektedir. Sesin kaynağını 

bulabilmektedir. Nefes kontrolü çalışmaları yapma, dinleme-izleme becerilerine sahiptir. 

Yazı araç-gereçlerini kullanabilmektedir. Okuma becerisine kısmen sahiptir. Çizgi 

çalışmaları yapma, sözcük yazma becerilerine sahiptir. Söylenen ifadeleri doğruya yakın 

yazabilmektedir. Renkleri ayırt etmektedir. Boyama yapma, kağıt katlama, malzeme 

yapıştırma ve kağıt kesme becerilerine sahiptir. Vücudunun bölümlerini hareket 

ettirebilmektedir. Yerinde dönüşler yapma, top yuvarlama, spor araç-gereçlerini kullanma 

becerilerine sahiptir. Taşıtları-taşıtları kullananları ayırt edebilir. Yayayı-yolcuyu 

gösterebilmektedir. Hatta bazı trafik kurallarını açıklayabilmektedir. 

 

Ali’nin özel eğitimi gerekli kılan başkaca bir durumu olmadığından destek hizmetleri 

alanında alması gereken bir hizmet bulunmamaktadır. Destek hizmetleri arasından anne ve 

babası için danışma ve eğitim alınması uygun görülmüştür. 

 

Daha sonra Ali’nin performansına bakılarak uzun dönemli amaçlar ile kısa dönemli 

amaçlar belirlenir. Kısa dönemli amaçlar uzun dönemli amaçlara ulaşmak için kullanılır.  

 

Amaçlar yazılırken şunlara dikkat edilir: 

 

 Var olan performans düzeyine uygunluk 

 İşlevsellik 

 Gerçekçilik ve uygulanabilirlik 

 Öğrenci yararına olma 

 Sadece edinimle sınırlı olmama 

 Öğrencinin katılımıyla belirleme 

 

Ali’nin performans düzeyi   

Matematikte şekil, zıtlık, yer, yön ve konum bildiren kavramları ayırt edebilmektedir. 

Rakamları ayırt edebilmekte ve tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı doğru 

olarak toplayabilmekte hatta bunu iki basamaklı sayılar ile de yapabilmektedir. 

Uzun dönemli amaç 

Ali, yıl sonunda çıkarma işlemi yapma becerisi kazanır.                 
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Her bir uzun dönemli amaca ulaştıracak birden fazla kısa dönemli amaç belirlenir.  

 

TÜRKÇE DERSİ  

Uzun dönemli amaç (U.D.A.) 

Ali, yıl sonunda okuma yazma  

becerilerini kazanır. 

MATEMATİK DERSİ 

Uzun dönemli amaç (U.D.A.) 

Ali, yıl sonuna kadar üç basamaklı sayıları 

ayırt eder. 

Kısa dönemli amaçlar (K.D.A.) 

1. Cümle yazma çalışmaları yapar 

2. Cümleyi sözcüklerine ayırır. 

 

 

Kısa dönemli amaçlar (K.D.A.) 

1. Doğal sayı kartları içinden, gösterilen üç 

basamaklı sayının aynısını gösterir. 

2. Doğal sayı kartları içinden, söylenen üç 

basamaklı doğal sayıyı gösterir. 

3. Gösterilen üç basamaklı doğal sayısının 

kaç olduğunu söyler. 

4. Üç basamaklı doğal sayıyı yüzlük, onluk 

ve birliklerine ayırır. 

 

 
 

Amaçlar belirlendikten sonra Ali için hazırlanan BEP’in uygulanabilmesi için 

Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (BÖP) hazırlanır. BÖP, öğrencinin gereken davranışları 

kazanması için yapılması gerekenleri ayrıntılı, belirgin ve açıkça ifade eden plandır. Günlük, 

haftalık veya aylık olarak geliştirilebilir. 

 

BÖP’te işlenen amaçlar BEP’ teki kısa dönemli amaçlarımızdır. BEP’te yer alan uzun 

dönemli amaçlara ulaşmak için kısa dönemli amaçlarımızı nasıl öğreteceğimiz konusunda 

bize yol gösterecek planlardır. Bir öğretim planında yer alması gereken unsurlar; 

 

Öğrencinin adı, öğretmenin adı, öğretim programının adı, öğrencinin genel performans 

düzeyine ilişkin özet ifadeler, davranış ölçütü, öğrenme ortamı, oturum sayısı, materyal, 

öğretim amaçları, öğretim basamakları, öğretim yöntem ve teknikleri, destek hizmetler-ek 

hizmetler, değerlendirme-veri toplama teknikleridir. 

 

Ali için BÖP hazırlanırken, belirtilen davranışların yapılması için gerekli davranış 

basamakları ayrıntılı olarak listelenir. Kısa dönemli amaçların analiz edilmesiyle elde edilen 

Üstün zekâlı  

öğrenci için BEP 

hazırlanırken 

kazanımlar 

akranlarına göre 

ileri seviyede 

belirlenir 
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basamaklandırılmış öğretim amaçları çok sayıdadır. Öğretmen için de yol haritası işlevini 

görür. 

 

 1.basamakta kısa dönemli amaçların öğretimsel (davranışsal) amaç olarak 

yazılması vardır. Bu davranışsal amaçlar yazılırken farklı tercihler 

kullanılabilir: 

 Zaman sınırlarını belirlemek 

 Kabul edilebilecek en az doğru davranış sayısını belirlemek 

 Davranış koşulunun belirlenmesi 

 Davranışta belirleyici olan önemli bir öğeyi tanımlamak 
 

 2.basamak yazılan öğretimsel(davranışsal) amaçların gerektirdiği yaşantıları 

hazırlamadır. Öğretim malzemelerin ve stratejilerin seçimidir. Seçilen öğretim 

yöntemi ve stratejileriyle, malzemelerden yararlanarak öğrencinin, yaşantılarına 

katılması gerekenlere hazırlamadır. 

 

 3.basamak öğrenciden beklenen davranışları, sürenin sonunda yapıp 

yapmadığının ve ilerlemelerin belirlenmesi için ölçü araçları hazırlama ve 

uygulamadır. 

 

U.D.A: Ali yıl sonunda ilk okuma yazma becerilerini kazanır. 

K.D.A: Tümce yazma çalışmaları yapar. (4/5)* 

 

DAVRANIŞSAL AMAÇLAR: 

Davranışlar 

1. Tümceyi modele bakarak yazar. (4/5) 

2. Söylenen tümceyi defterine yazar. (4/5) 

3. Söylenen tümceyi sınıf tahtasına yazar. (4/5) 

*(4/5) Her beş denemenin dördünde başarılı olma ölçütü anlamına gelmektedir. 

 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı ve öğretim (uygulama) uyarlamaları çocuğun 

öğretiminden sorumlu öğretmen tarafından yapılır. BEP’te yer alan amaçların öğretime 

uyarlanmasında öğrencinin BEP’te belirlenen uzun dönemli amaçları ve kısa dönemli 

amaçları başarması için gereken strateji ve adımlar daha belirgin şekilde tanımlanır. Bu 

tanımlar öğretmenin günlük planlarında yerini bulur. Gerek BEP gerekse özel eğitime 

ihtiyacı olan öğrenciye uyarlanmış günlük planlarda temel bilgiler benzer ama okulun 

koşullarına, sınıfın koşullarına, öğrencinin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilmektedir 

 

Ali için uygulanan plan daha sonra izlenir ve değerlendirilir. Öğrencinin BEP’ inin 

uygulanmasında sorumlu kişi, önerilen eğitim ortamında sürekli olarak öğrencinin başarısını 

değerlendirmekle de sorumludur. Öğrencinin gelişmesini gösteren raporlar periyodik olarak 

hazırlanmalıdır. Bu raporlar en az yılda bir kere doldurulmalıdır. Ancak bu süre daha kısa 

aralıklara da çekilebilir. Değerlendirmenin ilk temel amacı BEP’in çocuk üzerindeki etkisine 

bakmaktır. İkinci amaç ekibin etkili ve verimli işleyip işlemediğinin belirlenmesidir. 
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Ali için hazırlanmış tüm bu belgeler Tüm Hizmet Planı içinde bir araya getirilir. 

Sonrasında Ali’nin durumu ile ilgili gelişme ve kontroller hazırlanan tüm hizmet planı 

dosyası üzerinden yapılır. 

 

2.4. Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekliler İçin GEP’in Önemi 
 

Okul öncesi eğitim programlarını hazırlarken çocuğun yaratıcılığa teşvik edilebilmesi 

için bazı özelliklere dikkat edilmesi gerekir. Bu özellikleri aşağıdaki şekilde açıklanabilir. 

 

 Program, çocukların yaş, gelişim düzeyi, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun 

olarak hazırlanmalıdır. 

 

 Program, fiziksel koşullar ve çevre şartları göz önünde bulundurularak 

planlanmalıdır 

 

 Program, esnek olmalı ve gerektiğinde değişiklikler yapılabilmelidir. 

 

 Eğitim ortamı, çocukların aynı anda farklı faaliyetlerde bulunacakları dikkate 

alınarak düzenlenmelidir. 

 

 Program, çocukları araştırmalara ve denemeye yöneltici olmalıdır. 

 

 Programda yer alan etkinlikler çocukların günlük hayatlarıyla ilişki 

kurabilmelerine yardım edici nitelikte olmalıdır. 

 

 Program uygulandıktan sonra, varılan sonuçların belirlenmesi için 

değerlendirilme yapılmalıdır. 

 

Grup eğitimi, öğrencilere gruplar halinde uygun eğitim programının öngördüğü 

becerilerin ve davranışların kazandırıldığı, grup etkileşiminin sağlandığı eğitim sürecidir.  

Grup eğitimi bireylerin; 

 

 Bireye öğrendiklerini kullanma ve pekiştirme olanağı 

 Sosyal becerileri ve kuralları öğrenme 

 Özgüvenini geliştirme ve artırma 

 Akran grupları ile gerekli yaşantıları paylaşma fırsatını veren bir eğitim 

sürecidir. 
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Tablo 2.1: Özel eğitim kurumuna ait grup eğitimi etkinlikleri  
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Grup eğitiminde duyu eğitimi, zihinsel, motor, sosyal ve dil gelişimlerine yönelik; 

 

 Kavram 

 Okuma yazma  

 Drama (doğaçlama, pandomima vb.) 

 Resim (kolâj çalışmaları, origami, tangram vb.) 

 Sanat (tiyatro vb. çalışmaları) 

 Müzik (ritim çalışmaları, şarkılı oyunlar vb.) 

 Oyun (kelime, hafıza, domino oyunları vb.) 

 Beden eğitimi  

 Basit matematik öğretimine uygun programlar geliştirilir ve uygulanır. 

 

Özel yetenekli bireylere yönelik grup çalışmalarında eğer sadece üstün zekâlı 

öğrenciler yer alacaksa genellikle 3 bazen de eşleşme durumları düşünülerek 4 kişilik 

çalışma kümeleri oluşturulur. Sayı arttıkça grubun kontrolü zorlaşacağı için küçük gruplar 

tercih edilmektedir.  Eğer normal akranları ile yürütülecek bir grup çalışması ise sayının 15-

20 öğrenci arasında olması tavsiye edilir.  

 

Üstün zekâlı bireylerin toplumla uyum sorunu yaşadığı bir gerçektir. Grup çalışmaları 

sırasında karşılaşacakları sorunlar öğretmen tarafından dikkatle takip edilmeli ve hızlıca 

müdahale edilmelidir. Çünkü aşırı duyarlılık alanlarına giren her tepki bu öğrencileri 

derinden etkilemektedir. 

 

Grup eğitim Programına örnek olarak aşağıdaki yaklaşım  temel alınabilir: 

 

ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE UYGULANABİLİR MODEL  

 

Tüm çağ nüfusundaki çocukları belli zihin bölümlerine (IQ puanları) ayırmadan, 

Howard Gardner’in Çoklu Zekâ Kuramını esas alarak yapılacak bir uygulamanın uygun 

olduğu düşünülmektedir.  İlköğretim çağındaki tüm öğrencilerin olağan okul eğitimlerini 

aksatmayacak biçimde, özel eğitimdeki çağdaş yaklaşımların benzeri bir uygulama ile; 

bireyselleştirilmiş program temelli, kaynaştırma hedefli, öğrenciyi merkeze alan, kendi 

kendine öğrenmeye dayalı bir otonom öğrenme modeli geliştirilecektir. 

 

Bu modelin amacı, uygulanacağı İlköğretim okulunda, üstün zekâlı, özel yetenekli 

ve olağan çocukların performansları ve gizil güçlerini en üst düzeyde kullanabilmelerini 

ve geliştirmelerini sağlamaktır. Modelin beş boyutu bulunmaktadır; yönlendirme, bireysel 

gelişme, zenginleştirme etkinlikleri, seminerler, derinlemesine proje çalışmaları. 

 

 Birinci boyut-Yönlendirme: Bu boyut uygulamanın ilk aşamasını 

oluşturmaktadır. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve ana babanın programa ilişkin 

bilgilendirilmesini kapsamaktadır.  

 

 İkinci boyut-Bireysel Gelişme Öğrencinin, bilişsel, duyuşsal, toplumsal gelişim 

alanlarını kapsayan sözel/dil, mantık/matematik, uzamsal, bedensel,  ritmik, 
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toplumsal ve benlik alanlarında ki performanslarını belirleme ve geliştirme 

hedeflenmektedir. Öğrencinin yaşam boyu öğrenmesinin devam etmesini 

sağlayacak gerekli tutumları geliştirecek bir öğrenme ortamını, yani Otonom 

Öğrenmeye ulaştırmak hedeflenmektedir. 

 

 Üçüncü boyut-Zenginleştirme Öğrencinin günlük okul programında genellikle 

yer almayan, ancak öğrencinin ilgili ve yetenekli olduğu alan ve konularda 

araştırma, keşfetme, çalışmaları yapmasını sağlayacak düzenlemeleri 

kapsamaktadır.  

 

 Dördüncü boyut-Seminer Modelin bu boyutunda, öğrencinin iki ya da beşli 

kümeler halinde ilgili ya da yetenekli oldukları alanlarda araştırma fırsatını 

bulacağı düzenlemeler yer almaktadır. Çalışmanın seminer biçiminde kümenin 

geri kalanlarına sunulması, öğrenciler tarafından geliştirilen ölçeklere göre 

değerlendirilmesi söz konusudur. Seminer çalışmaları ile öğrenci, öğretilen 

rolünden öğrenen rolüne geçerek otonom (özerk) öğrenen birey olması 

hedeflenmektedir. 

 

 Beşinci boyut- Serinlemesine çalışma Modelin bu son boyutu ile öğrenci uzun 

süreli bireysel ya da küme olarak ilgilendiği bir konuda derinlemesine proje 

çalışmaları yaparak, yetenekli olduğu alanda gidebileceği en üst noktaya kadar 

araştırma yapabilecektir. Bu çalışma biçiminde, öğrenci; neyi araştıracağını, nasıl 

araştıracağını ve nasıl sunacağını kendisi belirlemek olanağına sahiptir. Öğrenci, 

bütün süreç dikkate alınarak değerlendirilecektir. 

 

 Yapılanma Uygulamanın yapılacağı okul binasının şehir merkezine kolaylıkla 

ulaşımın, bulunacağı semt, spor tesisleri ve bahçe olanaklarının bulunması dikkate 

alınarak seçiminin yapılması, amaca uygun olmayan yapılardan sakınılması 

gerekmektedir. Binanın donanım, araç-gereç açılarından uygulanacak programlara 

ve okul binalarının yapılmasında çok amaçlılık ve esneklikle ergonomik kurallara 

uygun olarak yapılanması gerekir.  

 

 

 Hizmet içi: Programlar, uygulamada görev alacak olan öğretmenlerin aşağıda 

belirtilen konularda en az iki haftalık yoğunlaştırılmış programlar düzenlenerek bu 

yetiştirme biçiminin süreklilik göstermesi gerekmektedir. 

 

 Bilim felsefesi, bilimsel araştırma teknikleri 

 Bireyselleştirilmiş eğitim programları 

 Sistematik gözlem 

 Drama 
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 Üstün yetenekli çocuklar ve eğitimleri 

 Zenginleştirme konularında yeterliklere ulaşması amaçlanır. 

 

 Program Okul öncesi ve ilköğretim de uygulanan normal programlarının genel 

amaçları doğrultusunda uygulanacaktır. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda, özel alanlarda bireyselleştirilmiş zenginleştirme programları almaları 

sağlanacaktır. Otonom öğrenme konusunda öğrenciler yönlendirilecek ve 

derinlemesine proje çalışmaları ile özel alan bilgisi alabileceklerdir. 

 

Okul öncesi öğrencilerden 5-6 yaş arasında olanlarla, ilköğretim birinci kademe 1,2,3. 

sınıf öğrencilerinden çocuklara otonom öğrenme modeli uygulanırken, diğer sınıflardaki 

öğrenciler ise, eğitsel kol çalışmalarına benzer etkinliklerle zenginleştirme programlarına 

alınmaları sağlanarak tüm okuldaki öğrencilerin uygulama kapsamına girmeleri 

hedeflenmektedir.  

 

   

 Personel 

 Alan bilgisi öğretmenleri 

 Sınıf öğretmenleri 

 Program geliştirme uzmanı  

 Rehber öğretmen  

 Psikolojik danışman 

 Ölçme değerlendirme uzmanı 

 Özel Eğitim öğretmenleri 

 Programlardaki özel alanlar 

 Türkçe (Dinleme, konuşma, düşünme, hızlı okuma vb) 

 Matematik, fen bilimleri, bilim kurgu 

 Sanat (Plastik sanatlar, resim, drama, müzik, bale, mim vb) 

 Bilgisayar, yazılım 

 Yabancı dil 

 Sosyal bilgiler 

 Satranç, zekâ ve akıl oyunları 

 Felsefe, mantık 

 Öğrencilerin gruplanması: Öğrencilerin programa başlamadan önce en az 15 

günlük bir eğitsel tanılama sürecinden geçirilmeleri gerekmektedir. Bu süreçte, 

rehberlik servisi, aile, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenlerinin  sistematik 

gözlemleri ile RAM tarafından uygulanacak yetenek ve performans ölçüm 

sonuçları dikkate alınarak öğrenciler kümeleneceklerdir. Öğrenciler ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda ve öğrenme hızları dikkate alınarak üç ana gruba 
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ayrılacaklardır. (Öğrenci istek ve ilgileri kayıtta sorulacak ancak oryantasyondan 

sonra kesinlik kazanacaktır.) 

 

1. Grup AĞIR ÖĞRENENLER, 

 

2. Grup NORMAL ÖĞRENENLER 

 

3. Grup HIZLI ÖĞRENENLER 

 

 Haftalık ve Günlük Program: 

Okul öncesi çocuklar için aşağıdaki örnek günlük plan dikkate alınarak düzenlemeler 

yapılabilir. Programın öğleden sonra uygulanacak bölümünde hafta içinde her gün değişik 

etkinliklerin yer alması sağlanmalıdır. 

 

   Sınıf Mevcudu 15-20 

 08.30  Okula geliş (günaydın) 

 08.30-09.00 Okula gelirken neler oldu. (öğrenciler halka halinde oturarak etkinliğe 

katılacak ve her çocuğun eşit bir zaman diliminde konuşması 

sağlanacak) 

     09.00-09.30       Bir çocuk kitabının okunması (dinleme, anlama ve anlatma) 

    09.30-10.00       Serbest oyun (elişi, yoğurma, kağıt kesme vb) 

 10.00-10.30 Beslenme  (sohbet ve sevilen bir oyuncağa izin) 

 10.30-12.00 Keşif ve araştırma oyunları 

 12.00-13.00 YEMEK 

 13.00-14.30 Dinlenme 

 14.30-16.00 Akademik çalışma (oyun biçiminde), fen, sanat, yabancı dil, 

satranç, zekâ oyunları, bilgisayar, zaman zaman düzenlenecek 

geziler  

 

Olağan öğretimin genel amaçları doğrultusunda uygulanacak program desenlenirken 

öğrenciler üç ana gruba ayrılacak ve her grup kendi hızlarına göre eğitim alacaklardır. Her 

üç grup için de normal programa ek olarak SANATA BAKIŞ, MANTIK, DRAMA 

zorunlu dersler olacak bunlar dışında öğrencinin yetenekli olduğu başlangıçta en fazla iki 

özel alan öğrencilerce seçilecektir.  

Alan dersleri kendi içinde ayrıca BAŞLANGIÇ, ORTA VE İLERİ düzeyler olmak 

üzere üçer gruba ayrılacak, her öğrenci kendi öğrenme hızı ile bu alt kümelerde 

zenginleştirilmiş programlarla gidebilecekleri yere kadar gidecektir. Örnek bir program 

aşağıda belirtilmiştir. 
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Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

Türkçe Özel alan Özel alan Özel alan Özel alan 

Özel alan Özel alan Özel alan Özel alan Özel alan 

Özel alan Özel alan Sanata bakış Özel alan Mantık 

 Rehberlik  Rehberlik Satranç/Zekâ oyunları 

 

• Dersler bloklar şeklinde yapılacak. Öğrenci istediği zaman ihtiyacı doğrultusunda 

dışarıya çıkabilecektir. 

• Öğretmen öğrenciden önce sınıfa girecek ve öğrenciden sonra sınıftan çıkacaktır. 

• Programlar normal programla kaynaştırılarak, zaman cetveline yerleştirilerek 

uygulanacaktır. 

 

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin uygulama planları da hazırlanmalıdır.  

 

Aşağıda farklı örnekler sunulmuştur. 

 

KAREYİ KAPALIM 

Etkinlik Türü : Oyun etkinliği-matematik etkinliği  (bütünleştirilmiş büyük grup 

etkinliği) 

Yaş grubu       : 5 

Kazanım ve Göstergeler 

Motor Gelişimi 

Kazanım 1  : Yer değiştirme hareketleri yapar. 

Göstergeler: Yönergeler doğrultusunda koşar. 

Kazanım 2  : Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 

Göstergeler: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. 

 

Bilişsel Gelişim 

Kazanım 1   : Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 

Göstergeler : Mekânda konum alır. 

Kazanım 2   : Nesne ya da varlıkları gözlemler. 

Göstergeler : Nesne/varlığın rengini söyler.    

                        Nesne /varlığın şeklini söyler. 

Öğrenme Süreci 

         Mavi renkli fon kartonundan çocuk sayısından bir eksik olarak 25x25 cm 

boyutlarında kare şekilleri eksik hazırlanır. Oyuna başlamadan çocuklara kare şekli 

gösterilerek, “Bu şeklin adı ve hangi renk olduğu" sorulur. Çocukların çevrelerinde 

gördüğü mavi renkte olan nesnelerden kareye benzeyen şekillere örnekler vermeleri 

istenir.    

         Kare şekilleri oyun alanına dağıtılır. Oyunun nasıl oynanacağı açıklanır. Hareketli 

bir müzik eşliğinde çocukların kare şekillerine basmadan dans etmeleri istenir. Müzik 
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durduğunda çocuklar kare şeklinin üzerine basarlar. Kare kapamayan çocuk oyundan 

çıkar. Oyun tek çocuk kalana kadar sürdürülür. 

Materyaller 

Mavi renkli fon kartonu, müzik aygıtı 

Sözcük ve kavramlar 

Mavi, kare  

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

Oyun etkinliğinin geniş bir alanda yapılmasına ve çocukların rahat şekilde hareket 

etmelerine olanak sağlanmalıdır. 

Önerilen diğer etkinlikler 

Çocuklardan  müzik durdurulduğunda kare şeklinin üzerine basıp tek ayak üzerinde 

durmasını isteyebilirsiniz.  

Değerlendirme 

       "Sınıfımızda kareye benzeyen başka varlıklar var mı? Kare şekillerimiz hangi renkti?   

Müzik durduğunda kare şeklini kaparken zorlandınız mı?  Oyunumuzu beğendiniz mi?" 

sorularıyla değerlendirme çalışması yapılır. 

 

 

Dersin Adı Yaratıcı Düşünme Becerisi 

Tarih  

Etkinlik Adı Zaman Kapsülü 

Önerilen Süre 40 dakika 

Öğrenci Kazanımları 

 

1. Etkinliğe başlar. 

2. Etkinliği sürdürür. 

3. Kendisini ve grubunu tanıtacak materyalleri belirler. 

4. Belirlediği materyalleri hazırlar/bulur. 

5. Neden bu materyalleri seçtiklerini arkadaşlarıyla paylaşır. 

Öğretme-Öğrenme 

Yöntem ve Teknikleri 

 

Drama 

Kullanılan 

Eğitim Teknolojileri,  

Araç-Gereçler  

 

Kağıt kalem öğrenciler 
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Öğretme-Öğrenme 

Süreci 

         

1. En az üç kişilik takımlar oluşturulur. Her takıma kendi 

zaman kapsülü kutusunu verin. 

2. Takımlar, kutularının içine, 200 yıl içerisinde kutuyu 

açacak olan herhangi bir insana o takım ve takımın tarihsel 

dönemi hakkında bilgi verecek olan nesneleri veya bu 

nesnelere ait çizimleri seçmeleri istenir. 

3. Bu kutuda en fazla yedi parça olmalıdır. 

4. Her takım tam üyeli bir toplantıda gruba karşı zaman 

kapsülünü sunar ve içindeki eşyaların seçilmesinin 

nedenlerini açıklar 

Değerlendirme 

 

1. Nesneleri belirlerken neleri dikkate aldınız? 

2. Seçtiğiniz nesneler grubunuzu ve yaşadığınız dönemi ifade 

edebildi mi? 

3. Sizce bu kapsülü bulan biri vermek istediğiniz mesajı anlar 

mı? 
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Dersin Adı Grup Çalışması 

Tarih  

Etkinlik Adı Amip Oyunu 

Önerilen Süre 40+40 dakika 

Öğrenci 

Kazanımları 

 

1. Grup hareketine uyum sağlamaya istekli davranır. 

2. Grup arkadaşlarına güven duyar. 

3. Olası sorunları önlemek amacıyla sözel uyarılar yapar. 

4. Grup  hareketlerine bedensel uyum sağlar. 

5. Grup arkadaşlarının zarar görmemesi için önlem alır. 

 

Öğretme 

Öğrenme 

Yöntem ve 

Teknikleri 

 

1. Grup sinerjisini oluşturma 

2. Grubun parçası olarak bütünün içindeki yeri ve sorumluluğunun  

farkına varma 

3. Birlikte hareket edebilme 

4. Empati kurma 
 

Kullanılan 

Eğitim 

Teknolojileri,  

Araç- Gereçler 

ve Kaynakça 

 

 

Öğrenciler 

Öğretme 

Öğrenme  

Süreci 

 

1. “Amipi tanıyor musunuz?” sorusuyla öğrenciler amip üzerine 

konuşturulur. Bilgileri paylaşılır. 

2. Amipin şekilsiz bir tek hücreli canlı olduğu, hareket ederken 

sitoplazmanın gideceği yöne doğru akarak uzantılar oluşturduğu  

(ayak görevi gören uzantılar), amipin de bu şekilde ilerlediği 

belirtilir. Ayrıca hareket ederken de hücre bütünlüğünün 

bozulmadığı vurgulanır. 

( Hücre zarı sıvı yapıdaki sitoplazmayı çevirerek akmasını ve 

parçalanıp ölmesini önler)  

3. Daha sonra onlardan el ele tutuşarak büyük daire şeklinde bir amip 

olmaları istenir. 

4.  Binanın içinde amipin özelliğini göstererek dolaşacakları 

söylenir. 

( Değişik ortamlarda dolaşırken amipin yaşaması için ellerin  
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kopmamasına dikkat edilerek gerekli durumlarda eller 

bırakıldığında amipin sitoplazmasının dağılarak öldüğü bilgisi 

verilir. Daha iyi anlamaları için ise örnek: yumurtanın kabuğunun 

parçalanmasının içinin akıp dağılmasına neden olması verilebilir) 

 

5. Amipin dönerek ilerleyebileceği önerisinde bulunulur. 

6.  Çocuklar el ele tutuşarak binanın içinde oyunu oynarlar (Oyunda  

binanın mümkün olduğunca geniş ve dar yerleri kullandırılarak, 

nasıl hareket edecekleri gözlemlenir) 

7. Eller koparsa, el ele tutuşularak oyun kaldığı yerden tekrar devam 

ettirilir. 

8. Oyun, eller çapraz tutularak yeni biçimiyle oynanır. Daha sonra, 

daire olunduğunda sırtlar birbirine bakacak şekilde ters dönülerek 

de tekrarlanır. Zaman kalırsa ters daire olarak ve çapraz el 

tutularak ikisi birlikte uygulanır. 

9. Öğretmen oyunun hiçbir aşamasında müdahale etmez gözlemci 

olur. 

10. Öğretmen öğrencilerin; birlikte hareket etme, problem çözme, 

empati kurma becerilerini gözlemlemelidir.      

          

Değerlendirme 

 

1. Grup olarak amipi hissedip yaşayabildiniz mi?  

2. Şekilsiz bir varlığın parçası olarak hareket ederken en çok 

nerelerde zorlandınız? 

3. Oyun sırasında korku ya da güvensizlik yaşadınız mı? Neden? 

4. Hangi el tutuşlarında daha kolay hareket edebildiniz? 

5. Amip olarak ilerlerken senkronize davranabildiniz mi? Uyum 

sorunları yaşadınız mı? 

6. Bu oyunda lider kimdi? Oyunu yönlendiren belirgin biri ya da 

birileri var mıydı?  

7. Amip etkinliğinde sizce amip olabildiniz mi? 
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Dersin Adı 
 

Grupla Çalışma 

Tarih  

Etkinlik Adı 
 

Sinerjik Resim 

Önerilen Süre 

 

40 dakika 

Öğrenci 

Kazanımları 

 

1. Grup çalışmaları yapmaya istekli olur ve etkin katılır 

2. Grup arkadaşları ile işbirliği yapar 

3. Gruptaki sorumluluklarını yerine getirir 

Öğretme-

Öğrenme Yöntem 

ve Teknikleri 

 

 

Boya kalemleri, resim kağıdı 

Kullanılan 

Eğitim 

Teknolojileri,  

Araç-Gereçler 

  

 

Sözlü anlatım, Yaparak-Yaşayarak, Tartışma 

Öğretme-

Öğrenme Süreci 

 

1. Öğrenciler dörder- beşer kişilik gruplara ayrılır 

2. Duvarlara her grup için birer büyük kağıt asılır  

3. Etkinlik süresince öğrencilerin kendi aralarında 

konuşmamaları istenir 

4. Grup içinden bir kişi resmi başlatır. Diğer öğrenciler sırayla 

resmi devam ettirir 

5. Süre sonucunda resim tamamlanmış kabul edilir  

6. Ortaya çıkan resim hakkında tartışma yapılır, paylaşımda 

bulunulur      

 

Değerlendirme 

 

1. Resmi devam ettirirken neler hissetiniz? 

2. Grupla birlikte resim yapmanın farkları nelerdi? 

3. Grup arkadaşlarınızın çizimleri sizin çizimlerinizi etkiledi mi? 

4. Resmi tamamlarken hayal etiğiniz resimle ortaya çıkan resim 

arasında fark var mı? 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen örnek Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının üzerinde gerekli 

değişiklikleri yaparak sizden istenen hale getirin. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Zeynep’in zekâ testi sonucu zihinsel 

bölgesinin132 puan olduğunu kabul edin. 

 Özür türü ifadesi yerine “Eğitsel Tanı”; 

açıklamasına da “Özel Yetenekli Birey” 

ifadesini yazınız. 

 Öğrenci üstün zekâlı grubuna girer bu 

haliyle. Diğer kişisel özellikleri bu 

durum ile çelişmiyorsa değiştirmeniz 

gerekmez. 

 Öğrencinin performansını gözden 

geçirerek tekrar yazın. Ekleme ve çıkarma 

yapınız. 

 Öğrenci üstün zekâlı ama aynı zamanda 

bedensel engelli vb. bir duruma sahip 

olabilir. Bu durumu kullanabilirsiniz. 

 Eğitim hizmetleri kısmındaki bilgileri 

uyarlayınız.  

 Üstün zekâlı birey sırf özel yetenekli 

olduğu için rehabilitasyon merkezine 

devam etmez. Varsa başka bir özür 

durumu o zaman bu hizmetten 

yararlanabilir. 

 Zeynep’in performansını alınız. 

 Öğrenciyi hayalinizde canlandırın ve 

üstün zekâlı çocukların da yetersizlikleri 

olduğunu unutmadan Zeynep’in 

yeterliliklerini belirleyiniz. 

 Dilediğiniz gelişim alanına uygun olarak 

uzun ve kısa dönemli amaçları 

belirleyiniz.  

 Yaklaşık üç alanda üçer uzun dönemli 

amaç yazmanız yeterli olacaktır. 

 En az üçer tane de kısa dönemli amaç 

yazmalısınız. 

 Belirlediğiniz amaçlara uygun öğretim 

materyallerini ve öğretim yöntemlerini 

belirleyiniz. 

 Seçimlerinizin anlaşılır ve kolay 

uygulanabilir olmasına dikkat ediniz 

 Çalışmanızın sunumunu yapınız. 
 Görülen eksiklikleri sunum  sonrasında  

tamamlayınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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 çocukların eğitimlerinde Program Zenginleştirme 

modeli kullanılabilir. 

 

2. (   ) Bireysel eğitim, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim ve bireysel 

yeterlilikleri dikkate alınarak belirlenmiş destek eğitim programları doğrultusunda 

hazırlanmış ve birebir yapılması gereken eğitimdir. 

 

3. (   ) BEP, öğrencinin ihtiyacı olan özel eğitim hizmetleri ile ilişkili destek hizmetlerin 

öğrenciye sunulacağına dair yazılı bir taahhüttür. 

 

4. (   ) Çocuğun performans düzeyinin belirlenmesi BEP hazırlamanın ilk aşamasıdır. 

 

5. (   ) “Öğrenci temel çizgileri çizer” ifadesi kısa dönemli bir amaçtır. 

 

6. (  ) BEP hazırlanırken kısa dönemli amaçlar belirlendikten sonra uzun dönemli 

amaçlar oluşturulur. 

 

7. (    ) BEP’in uygulanabilmesi için Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (BÖP) hazırlanır. 

 

8. (   ) Öğrencinin BEP’ inin uygulanmasında sorumlu kişi, önerilen eğitim ortamında 

sürekli olarak öğrencinin başarısını değerlendirmekle de sorumludur. 

 

9. (   ) 5 yaşındaki üstün zekâlı bir çocuk normal zekâya sahip arkadaşının 6-7 yaşlarında 

yapabileceği zihinsel aktiviteleri yapabilir. 

 

10. (  ) Grup eğitimi, çocukların akranlarıyla beraber etkileşimde bulunduğu, toplumsal 

uyum becerilerini ve sosyal becerileri en iyi öğrenebileceği eğitim-öğretim ortamıdır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş programların 

geliştirmeye çalışacağı beceri ve yetenekler arasında yer alır? 

A) Yaratıcılık  

B) Problem çözebilme 

C) Olumlu benlik kavramı geliştirme  

D) Bağımsız çalışabilme 

E) Hepsi 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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12. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin uyarlanması aşamaları arasında yer almaz? 

A) Öğrencinin performansını ifade etme 

B) Ne öğretileceğini tanımlama  

C) Nasıl öğretileceğini tanımlama 

D) Okul idaresinin destekleyici tutumu 

E) Uyarlamaların etkililiğini değerlendirme 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemli amaç değildir? 

A) Grupla oynanan oyunlara katılır 

B) Kendisine söylenen kısa metni yazar 

C) Makasla basit bir şekil keser 

D) Ana renkleri gösterir 

E) Bağımsız banyo yapar 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireyleri tanılama ilkeleri 

arasında yer almaz? 

A) Erkenlik ilkesi 

B) Açıklık (bilgileri gizlememe) ilkesi 

C) İşbirliği ilkesi 

D) İsteklilik ilkesi 

E) Bütünlük ilkesi 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi BEP hazırlama birimine başkanlık eder?  

A) Okul müdürü 

B) Rehber öğretmen 

C) Veli 

D) Sınıf öğretmeni  

E) Özel eğitim öğretmeni 

 

 

 

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 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Üstün zekâlı öğrencilere uygulanan etkinlikler diğer öğrencilere uygulanamaz. 

 

2. (   ) 0-72 ay çocukları için bilişsel gelişimi destekleyici materyal/etkinlik seçerken, 

çocukta yaratıcı düşünmesi, akılcı davranması, problem çözme becerilerinin gelişmesi 

gibi faydaları bulunan çalışmalar tercih edilir. 

 

3. (   ) Üstün zekâlı veya özel yetenekli çocuklar, yeteneklerini geliştirmek için özel 

eğitim faaliyetlerine ihtiyaç duyar. 

 

4. (   ) Özel yetenekli öğrenciler için grup eğitimi planlanamaz. Çünkü yetenek düzeyleri 

birbirine yakın olamaz. 

 

5. (   ) Üstün zekâlı öğrenciye uygun yeni materyal veya etkinlik geliştirmek zorunludur. 

Mevcut malzemeler kazanımlara göre uyarlanamaz. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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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 çocuklara uygun eğitim ortamlarını 

konusunda bilgi edindiniz mi? 
  

2. Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların eğitiminin  önemini ve  

kullanılan araç gereçlerin özelliklerini açıklayabildiniz mi? 
  

3. Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların gelişimsel özelliklerini 

açıklayıp, onlar için farklılaştırılmış eğitim planlarını incelediniz mi? 
  

4.  

5. BEP ve GEP plan örneklerinden yararlanarak plan oluşturabildiniz mi? 
 

  

6. Özel eğitimde bireye ve gruba yönelik planlamanın önemini 

kavradınız mı? 
  

 

 

 

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 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 D 

12 C 

13 A 

14 B 

15 E 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 E 

12 D 

13 C 

14 B 

15 A 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 
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