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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

DAL Özel Eğitim 

MODÜLÜN ADI Üstün  Zekâlılar ve Özel Yetenekliler 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

Öğrenciye, üstün zekâlı ve özel yeteneği olan bireylerin 

özelliklerini tanıtmak ve eğitimleri ile ilgili bilgi ve 

beceriler kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Üstün zekâlı ve özel yeteneklileri açıklayabileceksiniz 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerini 

açıklayabileceksiniz 

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, bilgisayar, akıllı tahta, 

projeksiyon, televizyon, fotoğraflar, afişler, broşürler, 

dergiler, bilgisayar donanımları, CD, VCD, DVD 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan her öğrenme 

faaliyetinden sonra, verilen ölçme araçları ile kazandığınız 

bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. Öğretmen modül sonunda çeşitli 

ölçme araçları ( çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, 

boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Üstün zekâ ve özel yetenekli çocuğun gelişiminde ve eğitiminde özel eğitim önemli 

bir yer tutmaktadır. Üstün yetenekli çocuklar eğitim desteği ihtiyacı olan gruplar içerisinde 

olanaklardan en az yararlanan gruptur. Sadece kendilerine sunulan olanaklar açısından değil 

toplumsal olarak da gerekli duyarlılığın gösterilmediği kesimdir. Sınıftaki öğretmenden, 

yakın arkadaşlarına kadar birçok insanın her işi kendileri becerebileceği yönünde önyargı ile 

yaklaştığı üstün yetenekli bireylere ihtiyaçları yönünde yaşam şartları hazırlanmalıdır. 

 

Üstün yetenekli çocukların üstün potansiyelleri olduğu için fazladan eğitime gerek 

olmadığı ve onların kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabileceğine ilişkin yanlış 

tutumlar vardır. Bu öğrencilerin diğer öğrenciler arasından seçilerek ayrımcılığa gidileceği 

ve bunun da özel eğitim gerekçesine dayandırılacak olması yanlış tutumların bir diğeridir. 

Üstün yetenekli öğrencilerin kendine özgü birçok özelliğinden dolayı ayrıcalıklı yaşam 

ihtiyaçları vardır.  

 

Üstün zekâ ve özel yetenekli çocuğun varlığı insanlık tarihi kadar eski olduğu halde 

onlara yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları daha yenidir. Bu çalışmalar kapsamında üstün 

zekâ ve özel yetenekli çocuk için eğitim programları geliştirilmiş, özel eğitimli personel 

yetiştirilmiş, eğitim ortamları hazırlanmış, özel okullar açılmış ve özelaraç gereçler 

geliştirilmiştir. Üstün zekâ ve özel yetenekli çocuğa yönelik bu ve buna benzer çalışmalar 

bilim ve teknolojideki gelişmelerin paralelinde yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 

 

Üstün zekâ ve özel yetenekli çocukların gelişimi, ileride topluma daha yararlı 

olabilmesi ve var olan kapasitesini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek için özelliklerinin iyi 

bilinmesi gerekmektedir. Çocuğun eğitimiyle ilgilenenler tarafından, Üstün zekâ ve özel 

yetenekli çocukların tanınması, onların sağlıklı bir gelişim göstererek başarıya ulaşmaları ve 

nitelikli olarak daha üst düzeylere çıkabilmeleri için çok önemlidir. Çocuğa sunacağımız; 

bilinçli seçilmiş uyarıcılar, araç gereçler, bilinçli düzenlenmiş eğitim ortamları ve 

etkinliklerle üstün zekâ ve özel yetenekli çocukları sağlıklı şekilde destekler ve gelişim 

kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlar. Çocuklara etkinlik hazırlanırken 

çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Bu modülde, çocukların üstün zekâ ve özel yeteneklerinin özelliklerini öğrenerek, 

çocukların bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Üstün zekâ ve özel 

yetenekle ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçip 

yaratıcılığınızı kullanarak, özgün araç gereç hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler 

kazanabileceksiniz. 

 

 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında üstün zekâlı veya özel yetenekli bireyleri 

tanıyabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Zekâ ve yetenek ile ilgili temel kavramlar ve özellikleri hakkında konu ile ilgili 

kaynaklardan ve internetten bilgi edininiz. Elde ettiğiniz bilgileri rapor haline 

getiririniz. Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin sınıflandırılmaları, tanılanmaları, 

yaygınlıkları, nedenleri, özellikleri ve eğitimleri ile ilgili olarak özel eğitim 

kurumlarından bilgi alınız. Bu konuyla ilgili bir sunum hazırlayınız. 

 

1. ÜSTÜN ZEKÂLI VE ÖZEL YETENEKLİLER 
 

1.1. Zekâ ve Yetenek 
 

1.1.1. Temel Kavramlar 
 

Konuyla ilgili temel kavramlarımız; zekâ, yetenek, üstün zekâ ve üstün yetenek olmak 

üzere dört kavramdır ve ilgili konularda tanımlamaları yapılmıştır. 

 

1.1.2. Zekâ ve Özellikleri 
 

Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi 

kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir 

amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zekâ olarak adlandırılmaktadır. 

 

Psikologlar zekânın ne olduğuyla ilgili ortak bir tanım üzerinde anlaşamamışlardır. 

Bazı psikologlara göre zekâ bireyin öğrenebilme yeteneğidir. Bazıları ise zekâyı problem 

çözebilme becerisi olarak tanımlamaktadır. Zekânın ne olduğu ile ilgili tartışmalar yıllardan 

beri sürmektedir. Buna göre birkaç tanım şu şekildedir:  

 

 Binet'e göre zekâ; iyi us (akıl) yürütme, iyi hüküm verme ve kendi kendini aşma 

kapasitesidir. 

 Davis'e göre zekâ, edinilen bilgilerden faydalanarak sorunları halletme 

yeteneğidir. 

 Terman’a göre zekâ, soyut düşünme yeteneğidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Thorndike'a göre zekâ; birçok düşüncesel yeteneklerin karışımıdır ve mekanik, 

sosyal ve soyut zekâ olmak üzere üç başlıkta incelenir. 

 Weshler'e göre zekâ; bireyin amaçlı davranma, mantıklı düşünme ve çevresiyle 

ilişkilerde etkili olma kapasitesidir. 

 

 Piaget, gelişimsel yaklaşıma göre; zekâyı bireyin değişik yaşlarda özümleme ve 

uyum sağlama yoluyla çevreye uyum sağlama gücü olarak tanımlamıştır. 

 

 Ceci, biyoekolojik yaklaşıma göre, zekânın oluşumunda hem bireyin kalıtsal 

özellikleri hem de çevre etkilidir. 

 

 Gardner’a göre, insan beyni sekiz zekâ alanını içermektedir. Geleneksel eğitim 

bunlardan sadece iki tanesini, sözel/dil ve mantık/ matematik zekâ alanlarını 

dikkate almaktadır. 

 

Zekânın farklı tanımlarının olmasına karşılık zekâya ilişkin kuramların tümü zekânın 

geliştirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel olduğu ve biyolojik temellerinin bulunduğu 

noktalarında birleşir. Buna göre zekâ; Bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan 

kuşağa geçen ve merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsayan; deneyim, öğrenme ve 

çevreden kaynaklanan etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir. 

 

Günlük yaşamda zekâ, genelde tek bir yetenek veya becerinin sivrilmesi gibi hatalı 

biçiminde anlaşılır. Ancak zekâ; sözel anlayış, sözel akıcılık, sayısal yetenek, uzay ve alan 

ilişkileri, bellek gücü, algısal hız, ve mantıklı düşünebilme gibi bir çok zihinsel yeteneğin 

değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. 

 

Zekâ yaşamın ilk on yılında büyük bir gelişme kaydetmektedir. Bu süre içinde en hızlı 

gelişme ilk iki yılda gerçekleşir. Başlangıçta davranışı birkaç refleksten oluşan insan, iki 

yılsonunda kendi başına yürüyebilen, konuşabilen, bazı basit problemleri çözebilen, neden 

sonuç ilişkisi kurabilen, basit planlamalar yapabilen, hatırlayabilen bir kişi hale gelir. 

 

Resim 1.1: Zekâ ve özellikleri 

Sembollerle düşünebilme 11 yaşında başlar. 12 yaştan sonra zekânın hızında azalma 

olsa da gelişmeye devam eder. Gelişmenin en üst düzeyine 14-18 yaşlar arasında varılır. 

Zihinsel güç 30 yaşa kadar bu düzeyde kalır. Daha sonraki yaşlarda yeni malzeme 



 

5 

öğrenmedeki başarı yavaş yavaş azalmaya başlar, ancak öğrenilen bilgiler kaybolmaz tam 

tersine yaş ilerledikçe, deneyimden dolayı edinilen bilgiyi kullanmadaki beceri artar. 

 

 Zekâ genel hatlarıyla Thorndike tarafından üç ana farklılık çerçevesinde 

sınıflandırılmıştır; 

 

 Soyut zekâ: Sembol kullanarak düşünme yeteneğidir. Çocuklukta pek 

kendini göstermeyen bu zekâ, 12 yaş ve sonrasında ağırlıklı olarak 

kendini gösterir. Soyut zekâ gerçekte var olmayan ancak var olanlar 

arasındaki ilişkilerle ve zihnin soyutlama ve genelleme gücüyle elde ettiği 

sembollerle uğraşır. Örneğin pi sayısı, türev, limit, sayılar tabiatta somut 

olarak yoktur. Matematik kavramlarını kullanmak, matematiksel ilişkileri 

kurmak soyut zekâ işidir. Roman yazarı, şair ve besteci soyut zekâsını 

kullanan bireylerdendir. 

 Mekanik (somut)zekâ: Araç gereç ve makineleri yapıp kullanmada 

kendini gösterir. Çocukluk yıllarında kendini göstermeye başlayan bu 

zekâ, bozulan bir oyuncağı tamir ederken, yapboz türü oyuncaklarla 

uğraşırken yoğun biçimde kullanılır. Bu zekânın daha çok mühendislerde, 

tamircilerde, uzman işçilerde bulunması gerekir. 

 Sosyal zekâ: Toplumsal çevreye uyum sağlamada, insanlarla iyi ilişkiler 

kurmada kendini gösterir. Sosyal zekâsını iyi kullanan bir insan 

çevresinde sevilir, sayılır, lider özellikleri ile sivrilip insanları etkiler. 

Politikacılık, avukatlık, öğretmenlik, pazarlamacılık gibi toplumla sıkı 

ilişkiler içinde olması gereken mesleklerde sosyal zekâ ön plana çıkar. 

 

 Gardner’ın çoklu zekâ kuramı 

 

Son yıllarda üzerinde en çok durulan çoklu zekâ yaklaşımının öncüsü Gardner’dır. Bu 

kuram, bütün insanlarda sekiz zekâ alanının da bulunduğunu, bunların gelişmişlik 

düzeylerinin bireyden bireye farklılık gösterdiğini ifade etmektedir. Bu zekâ alanları: 

 

Resim 1.2: çoklu zeka kuramı 
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Sözel/ dilsel zekâ: Dili düzgün kullanabilme, güzel okuyup konuşabilme, kelimelerle 

düşünüp karmaşık cümleleri anlayabilme becerisidir. Bu zekâ türü gelişmiş olan insanlar şiir, 

mizah, hikâye anlatma, gramer, mecazlar, teşbihler, soyut ve simgesel düşünme, kavram 

oluşturma, konuşma, okuma ve yazma gibi konularda başarılıdırlar. 

 

Resim 1.3: sözel / dilsel zeka 

Mantıksal / matematiksel zekâ: Genellikle analitik ve bilimsel düşünme diye 

adlandırılan yetenekleri içerir. Soyut kavramları tanıma ve anlama; problemleri mantık ve 

akıl yürüterek çözme; sayı, grafik, şema ve şekiller gibi soyut kavramlarla çalışmaktan 

hoşlanma; karmaşık ilişkileri çözebilme; bilginin belirgin parçaları arasında ilişkiler kurma 

ve/veya bu parçalar arasındaki farklı bağıntıları görme becerisidir. 

 

Resim 1.4: mantıksal / matematiksel zekâ 

Bu zekâ türünde gelişmiş olan insanlar nesneleri tanımlamada, analiz etmede ve 

matematik/bilim gibi konularda, problem çözmede başarılıdırlar ve benzer şeyleri eşleştirme, 

karışık resimlerden şekil çıkarma, matematik, bilim, bulmaca ve problem çözme gibi 

konulardan hoşlanırlar. Mantıksal zekâ, toplumda oldukça fazla değer verilen bir yetenek 

alanıdır. 

 

Resim 1.5: mantıksal / matematiksel zekâ 
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Sözel/dilsel zekâ ve mantıksal/matematiksel zekâ biçimleri, günümüzde tüm zekâ 

testleri, standart başarı testleri ve Batı eğitim sisteminde kullanılan kolej giriş sınavları için 

temeldir. Bu çeşit zekâya sahip olan öğrenciler okullara giriş sınavlarında üstün başarı 

gösterirler. 

 

Müzik/ ritm zekâsı: Dilde olduğu gibi müzik de bireyin kendini ifade araçlarından 

biridir ve Gardner müziğin kendisine has bir zekâsı olduğunu savunur. Müzikle düşünme, 

müzikle ilgili kavramları anlamak, dinlemek, yorumlamak, kolayca akılda tutmak, yeni 

sesler üretmek, müzik aletlerini kullanabilmek becerisidir. Bu zekâsı üstün olan kişiler bir 

şarkının ritmini kolayca  yakalayabilirler  ve müzik aleti çalmaktan, mırıldanmaktan, şarkı 

bestelemek ve bunu seslendirmekten hoşlanırlar. 

 

Resim 1.6: müzik / ritm zekâsı 

Görsel / uzamsal (mekânsal) zekâ: Bu zekânın temelindeki anahtar duyu, görme 

duyusudur. Buna bağlı olarak şekiller tasarlama, zihinde resimler yaratma, etraftaki 

resimleri-şekilleri algılama ve bunlarla düşünüp muhakeme edebilme becerisidir. Objeler 

tasarlama, satranç oyunları, resim, grafik ve heykel gibi görsel sanatlar bu zekâsı gelişmiş 

insanların ilgi alanlarıdır. Denizcilik, harita yapımcılığı, ressamlık, mühendislikve mimarlık 

gibi meslekler bu zekâ alanının gelişmiş olmasını gerektirir. 

 

Resim 1.7: görsel  / uzamsal (mekânsal) zekâ: 

Bu zekâ türünde çok gelişmiş olan insanların yaratıcılıkları, renkleri kullanma ve 

harita okuma yetenekleri ile iyi bir hayal güçleri vardır ve alışık olmadıkları, yabancı 

yerlerde yönlerini bulabilme yeteneğine sahiptirler.Üç boyutlu düşünme bu zekânın en 

belirgin özelliğidir. Uçabildiğimizi iddia ettiğimiz, sihirli yaşantılar geçirdiğimiz ve belki de 

harika bir macera hikâyesinde başkahraman olduğumuz çocukluk düşlerimizde tamamen bu 

zekâ kullanılır.  
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Bedensel/ kinestetik zekâ: Problem çözmede veya yeni bir şey meydana getirmede 

bütün vücudu veya vücudun parçalarını kullanabilme becerisidir. Bedensel zekâya sahip 

insanlar tiyatro, bale, spor ve dans gibi alanlara ilgili ve bu alanlarda başarılıdırlar. Zihin ve 

beden bağlantısını iyi biçimde kurarlar, ellerini iyi kullanırlar, vücut kontrol ve 

koordinasyonunda başarılıdırlar.  Birden fazla sportif faaliyette başarılı olabilirler ve bir 

yerde uzun süre hareket etmeden duramama gibi özellikler gösterebilirler. Aktörler, 

palyaçolar ve pandomim oyuncuları gibi insanlar, insan ruhunu derinden etkilemek için 

vücudun kavrama, anlama ve iletişim kurmadaki sonsuz olanaklarını en iyi şekilde kullanan, 

bu zekâya sahip insanlardır. 

  

Resim 1.8: Bedensel/ kinestetik zekâ 

 

Resim 1.9: bedensel / kinestetik zekâ 

Kişiler arası zekâ: İnsanlarla birlikte nasıl çalışılması, yaşanması ve karşı tarafla nasıl 

iletişim kurulması gerektiğini anlama becerisidir. Başkalarının davranış ve motivasyonlarını 

anlayabilme, bu bilgiyi kullanarak akıllıca ve üretime-çözüme yönelik davranışlar sergileme; 

diğer kişilerin nasıl çalıştıklarını, onları nelerin güdülediğini, onlarla birlikte nasıl 

çalışacağını anlama; insanlarla sözel ve sözsüz iletişim kurma, diğer kişilerin söz ve 

düşüncelerini iyi kavrama, yüz ifadelerini tanıma, uygun yanıtlar verme, liderlik yapma, 

insanları ikna edebilme, geniş bir arkadaş grubuna sahip olma, dinlemesini ve konuşmasını 

sevme gibi özellikler bu zekâ türüne sahip olan insanlarda bulunur.  

 

Bu zekâ türünde çok gelişmiş olan insanlar genellikle danışmanlar, öğretmenler, 

terapistler, politikacılar ve dini liderlerdir. 
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Resim 1.10: kişiler arası zekâ 

Kişisel zekâ: Bireyin kendi iç dünyasını, duygu yapısını, düşüncelerini tanıyıp 

bununla kontrollü bir şekilde yaşama; değer yargılarının farkında olma, çok boyutlu 

yargılayabilme becerisidir. Yalnız kalmak, yaptığı işlerin olumlu ya da olumsuz 

değerlendirmesini yapıp bunlardan ders çıkarmak, bağımsız olmak, bilişsel açıdan güçlü ve 

zayıf yanlarının farkında olma, düşünme biçimlerini geliştirme, duygularını tanımlayabilme, 

başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, yoğunlaşma, konsantre  olma ve nesne ötesi 

düşünme, yaşamına ilişkin planlar yaparak bunları uygulama başarısı gibi özellikler bu tür 

zekâ yapısına sahip olan kişilerde baskın olarak bulunur. Gardner’a göre bu zekâ çok özeldir 

ve dil, müzik, sanat, dans, semboller ve kişiler arası iletişim gibi tüm diğer zekâ türlerini 

kapsar. 

 

Resim 1.11: kişisel zekâ 

Doğa zekâsı: Doğal çevreye duyarlılığı yüksek, sağlıklı bir çevre bilincine sahip, 

çevrelerindeki doğal kaynaklara, hayvan ve bitkilere karşı çok meraklı olma ve ilgi duyma 

gibi özellikleri taşıma, doğada olup bitenleri anlama, doğa olaylarından hoşlanma, kendini 

doğada evindeymiş gibi hissetme, farklı türleri tanımlama ve bu alanlara ilgi gösterme 

doğacı zekâya sahip bireylerin temel nitelikleridir. Bu zekâ türünde gelişmiş olan insanlar 

izcilik-dağcılık yapmaktan, jeolojiden, astronomiden, doğa tarihi müzeleri ile ulusal parkları 

ve hayvanat bahçelerini gezmekten ve balık tutmaktan hoşlanırlar.  

 

Resim 1.12: doğa zekâsı 
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Çoklu zekâ kuramının ilkeleri: 
 

 Her insan kendi zekâsını artırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. Zekâ sadece 

değişmekle kalmaz, başkalarına da öğretilebilir. 

 Zekâ insandaki beyin ve zihin sistemlerinin etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok 

yönlü bir olgudur fakat kendi içinde bir bütündür. 

 Her insan, çeşitli zekâ alanlarının tümüne değişik düzeylerde sahiptir. Kimisinde 

çok gelişmişken kimisinde de gelişimleri ortalama evresinde kalmış olabilir.  

 Çeşitli zekâ alanları, genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışırlar. 

 Her zekâ bellek, dikkat, algı ve problem çözme açısından farklı bir sisteme 

sahiptir. 

 Kalıtım, aile, kültür, inançlar ve yaşam deneyimleri zekâ gelişimi üzerinde 

etkilidir. 

 

1.1.3. Yetenek ve Özellikleri 
 

Yetenek; Bir kimsenin bir şeyi anlama ve yapabilme kapasitesidir. Çocuk gelişiminin 

erken dönemleri, hayatın sonraki dönemlerindeki zihinsel   becerileri, kritik düşünme 

yeteneklerini, kendine güveni, öğrenmeyi, problem çözme becerileri geliştirmesini ve 

başkalarıyla uyumlu olma kapasitelerini etkiler. İlk 36 ayda çocuk kendi düşünme, konuşma, 

öğrenme yeteneklerini ve yetişkinlikteki  değerlerinin  ve sosyal davranışlarının temellerini 

atar. Kazandıkları   bu yetenekleri okul hayatında ve genel olarak tüm hayatlarında 

kullanacaklar ve bu yetenekler başarılarını, verimliliklerini belirleyecektir. 

 

Erken çocukluk döneminde çocuğa uygun uyaranların verilmesi, çocuğun zekâsını ve 

öğrenme kapasitesini artırmaktadır.Erken dönemde beyindeki ileti yolları oluşurken çocuğun 

uygun uyarıları alması önemlidir.Aldığı görsel, işitsel, tat, koku ve dokunma uyaranları 

elektriksel ve kimyasal iletim yollarının yapılanmasını şekillendirecektir.Bunun üzerine 

matematik, dil ve okuma gibi zihinsel yetenekler yapılanır.Bu süreçte öğrenme, konuşma, 

düşünme, problem çözme yetenekleri gelişir. 

Eğer  çocuğun  çevresel şartları uygun olmazsa çocuk sıklıkla zihinsel, sosyal ve davranışsal 

gelişimde tam kapasitesine ulaşamamaktadır. 

 

Bu süreçte çocuğun bağlandığı bir kişi (genellikle anne) ve yakınındaki kişilerle 

ilişkilerinin şekli (sevgi, ihtiyaçlarının zamanında anlaşılıp, uygun yollarla giderilmesi, sıcak 

dokunuşlar, ses tonu ya da yemek, sevgi, dokunma vb. temel ihtiyaçlarının giderilmemesi, 

kaba davranışlar, istismar) hayat boyu sosyal ilişkileri şekillendirecek yeteneklerinin 

gelişmesinde etkili olur. Kişinin  kendine güveni, diğer insanlara bağlanma, güvenebilme, 

ilişki kurabilme yetenekleri ve başkalarıyla uyumlu olabilme kapasitesi bu etkileşimlerle 

şekillenerek gelişir. 

 

1.2. Üstün Zekâlı Ve Özel Yetenekliler  
 

“Dahi odur ki, ilerde herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ortaya koyduğunda, 

herkes onlara delilik der.”   K. ATATÜRK  
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Resim 1.13: üstün zekâlı ve özel yetenekliler 

 

Üstün veya özel yetenekli çocuğa sahip olmak ister misiniz? 

 

Bebek beklemekte olan bir anne adayı olduğunuzu varsayın. Size, zekâ düzeyi dehaya 

yakın bir çocuğa sahip olmak için hamilelikte özel beslenme ve tedbirler önerilse, bu 

beslenme ve tedbirleri uygular mısınız? Ya da sınıfınıza çok üstün yetenekli bir öğrencinin 

verileceğini öğrenseniz ne yaparsınız? 

 

Bunlara benzer soruların yanıtlarını araştıran araştırmacılar, toplumun bu çocuklara 

karşı çok olumlu tutumlar içinde olmadıklarını, ana babaların zihin engelli çocuğa sahip 

olmaya benzer tutumlar sergilediklerini, öğretmenlerin de benzer davranışlar gösterdiklerini 

belirtmektedir. Yine araştırmalar tutumların uygun eğitimle değiştirilebileceğini 

belirtmektedir.Buradan iki farklı sonuç çıkartmak olasıdır; birincisi, kamuoyu, üstün 

zekâlılarla ilgili yanlış kanı ve bilgiye sahiptir, ikincisi ise, bu yanlış kanı ve tutumlar 

değiştirilebilir. 

 

 Eğitimle değiştirilmesi olası olan bu yanlış kanı ve tutumlar şöyle sıralanabilir: 

 

Üstün ve özel yetenekli çocuklar; 

 

 Davranış ve ruhsal bozuklukları gösterirler. 

 Erken gelişir ve erken sonlanırlar, kısa ömürlüdürler. 

 Aşırı hareketlidirler ve uyumsuz olurlar. 

 Sıska, kısa boylu, iri kafalı, çelimsiz ve gözlüklü olabilirler. 

 Tek başına oynamaktan hoşlanırlar. 

 Kardeşlerin en küçüğünün üstün veya özel yetenekli olma olasılığı 

yüksektir. 

 Eğitilerek seçkin bir sınıf yaratılır. 

 Toplumsal açıdan geridir ve bencillerdir. 

 Sınıflarında “inek” olarak adlandırılan öğrencilerdir. 

 

 



 

12 

1.2.1. Temel Kavramlar 
 

Nitelikli olan kişileri belirlemek için eskiden beri çeşitli terimler kullanılmıştır: Zeki, 

kafalı, akıllı, dâhi, deha, beyinli, beyin gücü, üstün zekâlı, seçkin, özel yetenekli, üstün 

başarılı gibi. Hangi kümeler dikkate alınırsa alınsın, olağanüstü niteliklerin belirlenmesinde, 

sahip olunan bu özelliğin kendisi değil bireydeki yansımaları ölçülebilmektedir. Zekâ ve 

yetenek gibi özelliklerin ölçümü, ölçü araçlarının standart olmaması nedeniyle toplumdan 

topluma, sosyoekonomik düzeye, kültür ve ülkelere göre değişkenlikler göstermektedir.Zekâ 

ve yetenek kavramlarının ölçülmesinde tüm alan uzmanlarının hemfikir olduğu normların 

bulunamaması, üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların göz ardı edilmesindeki önemli 

etkenlerden birisi olmuştur. 

 

1.2.2. Tanımı ve Sınıflandırma 
 

Parlak çocuklar üstün yetenekli midir? 

 

Çocuğunuz derslerinde üstün başarı sergiliyor, ödevlerini zamanında ve eksiksiz 

yapıyor, istenilenleri düzgün ve itinalı bir şekilde öğreniyor ve yerine getiriyor. Çocuğunuz 

acaba üstün yetenekli midir? Bu soruya genelde olumlu cevap verilemiyor. Bu tür özelliklere 

sahip çocuklar üstün yetenekli olmaktan çok parlak çocuklar olarak adlandırılmaktadır. 

 

Resim 1.14: parlak çocuklar 
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Üstün zekâlılar: Zekâ bölümü çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 130 ve daha yukarı 

çıkanlara ve kendi yaşıtlarından rastgele seçilmiş bir kümenin %98 ‘inden üstün olanlara 

üstün zekâlı denir. 

 

Özel yetenekliler, zekâ bölümü sürekli olarak 120 ve daha yukarı olup da güzel 

sanatlar, matematik ve teknik gibi alanlarda yaşıtlarından belirgin ölçüde üstün olanlara 

verilen addır. 

 

Üstün veya özel yetenekli çocuklar: Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya 

akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği, alan ve konu 

uzmanları tarafından tanımlanan çocuklardır. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, 

yeteneklerini geliştirmek için özel eğitim ve faaliyetlere ihtiyaç duyan çocuklardır. 

 

 Sınıflandırma 

 

Bunlar içerisinde en yaygın kabul gören tanıma göre; Zihinsel yeteneklerinin ya da 

zekâlarının birçoğunda akranlarına göre üst performans gösteren ya da gizil güce sahip olan, 

yaratıcılık yanı güçlü olan ve bir işe başladığında asla vazgeçmeyen bireylere üstün zekâlı 

denilmektedir. Bu çocuklar,  kendi akran gruplarından rastgele seçilmiş bir kümenin 

%98’inden üstün olan çocuklardır. 
 

 Özel yetenekli çocuk: Bir ya da birden çok yetenek alanında ya da zekâ 

özelliğinde akranlarından çok üstün performans gösteren ya da gizil güce 

sahip olan ve diğer alanlarda da ortalama düzeyde özelliklere sahip 

olançocuklardır. 

 Üstün özel yetenekli çocuk: Belirli bir alanda olağanüstü yetenek ya da 

başarı gösteren diğer alanlarda ise ortalama yetenek gösteren ya da dil 

becerilerinde olağanüstü iken diğer alanlarda ortalama yeteneğe 

sahipolanlardır. 

 Yaratıcılık yeteneği ayrıcalıklı olan çocuk: Performans ya da gizil güç 

olarak özgür düşünme biçimi olan ya da sanat dalları ve müzik ortamı 

iledüşüncelerini kendine özgü biçimde ifade edençocuklar. 

 Liderlik gizil gücü ayrıcalıklı olan çocuk:Diğer kişileri etkileme 

yeteneği olarak tanımlanabilir. Erken yaşlardan itibaren genellikle kendi 

akran grupları üzerinde etkili olur. 

 Olağanüstü yetenekli çocuklar:Müzik, bale, drama, tiyatro 

gibiperformans alanlarından birinde olağanüstü yetenek 

gösterençocuklar. 

 Psikomotor alanlarda olağanüstü yetenek gösteren çocuk:Hız, güç, 

koordinasyon, top kontrol vb. spor alanlarında üstünlük gösterençocuklar. 

 

Görüldüğü gibi artık üstün zekâlı, özel yetenekli çocukların tanımlanmalarında kesin 

bir sınırlamayı getiren, ZB kullanılarak sınıflandırma yapılmamaktadır. Ancak, ülkemizde 

yapılan sınıflandırmada rehberlik ve araştırma merkezlerince yapılan ölçümler sonucu 

verilen ZB’ ye bakılmaktadır. Son yıllarda bu anlayışın değişmeye başladığını görmekteyiz. 

Bunun sonucu olarak etiketlenme tehlikesi, üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar için de 
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yavaş yavaş azalmaktadır. Çünkü konulan etiket, çocuğa karşı ailenin ve toplumun 

tutumlarında değişikliğe neden olabilmektedir. Bu değişiklikler birçok durumda çocuğun 

gelişimini olumsuz yönde etkilemekte, aile içi ilişkileri bozmaktadır. Çocuğun, çocukluğunu 

yaşaması ve sağlıklı bir ruhsal yapı geliştirmesini de tehlikeyesokmaktadır. 

 

1.2.3. Tanılama ve Değerlendirme 
 

Çoğu durumda üstün yetenekliler erken yaşlarda belirlenebilir ve koşullara, 

tesadüflere ve şansa bırakılmaksızın bunların kendilerine ve çevrelerine katkıları olan kişiler 

olarak yetiştirilmeleri mümkün olabilir. Günümüzde potansiyel üstün yeteneğin tanılanması 

ve bu kişilerin eğitimi şu dört nedenle önem kazanmıştır: 

 

 Üstün yetenekliler erken yaşta yönlendirildiklerinde gelişimleri 

hızlandırılabilir ve düzenlenebilir; dolayısıyla katkıları arttırılabilir. 

 21.yüzyılın bilgi ve yaratıcılığa dayalı rekabet dünyasında üstün 

yetenekliler kendi alanlarında iş, bilim, teknoloji, sanat ve hizmet 

sektörlerine, doğdukları ya da göç ettikleri ülkelere ve genel anlamda 

uygarlığa katkıda bulunabilecek değerli bir ekonomik kaynaktır. 

 Kendi haline bırakılıp yönlendirilmediği, kendini gerçekleştirme ve 

yaratma fırsatını bulamadığı zaman üstün yetenekler yıkıcı, kendisine ve 

çevresine zarar verici hale gelebilir. 

 Çağdaş eğitim felsefesi eğitimde fırsat eşitliği kavramını her bireyin 

gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun, çeşitlendirilmiş, 

zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış eğitim ortamlarını sunmak olarak 

tanımlamakta; yetenekleri gözönüne almayan uygulamaların getirdiği 

haksızlıklardan uzaklaşmaya yönelmektedir. 

 

Üstün zekâlı çocukların tanılaması yapılırken, eğer çocuğun sahip olduğu zekâ ya da 

yetenek düzeyi akranlarından çok çok üstünse bu çocuğun üstün zekâlı olup olmadığını 

belirlemeye hiç gerek yoktur. Çocuk, kendi düzeyini apaçık göstermektedir. Ancak 

akranlarından olan farklılığı bu kadar belirgin olmayan yani ortalamanın biraz üstünde 

yetenek gösteren çocukların durumlarını belirleme amacıyla bazı saptamaların yapılması 

gerekmektedir.  

 

Özel yetenekli çocukların yaklaşık yarısı, okula gitmeden önce okumayı öğrenmekte, 

bağımsız olarak çalışmaya ve araştırmaya da daha erken yaşta başlamaktadırlar. Bitip 

tükenme bilmeyen enerjileri sebebiyle yanlış olarak bazen kendilerinin hiperaktif olduğu 

söylenmektedir. Görev ve problemleri organizeli, hedefli ve verimli bir şekilde ele alarak 

çözerler. Öğrenme, araştırma ve keşfetme konusunda motivasyonları yüksektir. 

 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukları özellikle okul öncesi dönemde tanılamada 

kullanılan yöntemlerin geçerlikleri ve güvenirlikleri oldukça düşüktür. Çünkü çocuğun 

yetenek yelpazesindeki düzey henüz billurlaşmamıştır. Tanılama amacıyla kullanılan 

yöntemler ve bu yöntemlerin sakıncalı ve yararlı yanları ile üstün veya özel yetenekli 

çocukları belirlemedeki isabet oranlarını şöylece özetleyebiliriz: 
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 Çocuk gelişim profilleri: Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların gerek 

taranmasında gerekse tanılanmasında en sağlıklı olanı, tüm sosyoekonomik 

katmanlardaki üstün zekâlı çocukların saptanmasında kolaylıkla uygulanabilecek 

bir yöntem olan, çocuğun bilişsel, duyuşsal, devimsel, duygusal gelişim 

alanlarındaki performansını ölçekler kullanılarak bazı alanlar için gösterdiği 

performansın profillerinin çıkartılmasıdır. Bu gelişim alanlarının bazılarına ilişkin 

standartlaştırılmış ölçüt bağımlı ölçekler gerekir. Çocuğun bütün 

gereksinimlerinin güvenli ve sevgi dolu bir ortamda aile tarafından sağlanması, 

okul öncesinde bu çocuklara ilişkin donanıma sahip öğretim kadroları 

oluşturuluncaya kadar düşünülebilir. Üstün zekâlı, özel yetenekli çocukların da 

tıpkı akranları gibi erken eğitim almaları, sahip oldukları yetenek düzeyini en üst 

sınırına kadar çıkartmalarını sağlamak açısından önemlidir. Kaldı ki ülkemizdeki 

ailelerin eğitim düzeyleri, çocuk yetiştirmeyle ilgili bilgi düzeyleri, çocuğun 

yetenek düzeyine paralel ortam hazırlamayı gerektiren ekonomik koşullar dikkate 

alındığında, erken çocukluk eğitiminin özellikle bu çocuklar için yararları 

ortayaçıkar. 

 

 Aday gösterme: Okullara gönderilecek bir form ile yönetici, rehber öğretmen 

(psikolojik Danışman), sınıf öğretmeninden, öğrencileri aday göstermeleri ya da 

ana babalardan çocukları içinde en uygun olanlarını belirlemeleri istenir. Bu 

konuda ana babaların çocukların yeteneğini belirlemede isabet oranının %40 

düzeyinde olduğunu araştırmalar göstermektedir. Yani ana babalar bu konuda pek 

isabetli karar alamamaktadırlar. Bu nedenle ana babalardan sağlanacak ön 

bilgilerin mutlaka başka verilerle desteklenmesi gerekmektedir. 

 

 Öğretmen gözlem ve kanaati: Her çeşit çocuğun devam ettiği, resmi devlet 

okullarında öğretmenlik yapanların bu konudaki isabet oranı % 60 dolayındadır. 

Seçerek öğrenci alan okulların öğretmenleri yetenekli çocukları belirlemede çok 

başarılı olamamaktadırlar. Öğretmenlerden, sınıfın yaşça en küçük, ancak başarısı 

ortalama düzeyinde olan çocuklarla, sınıflarının en zeki ve yetenekliöğrencilerini 

ve akademik alanlarda üstün başarı gösterenleri belirlemeleri istenerek saptama 

yapılabilir. Bu çocuklardan en fazla üstün zekâlı ve yetenekli olanların daha çok 

yaşça sınıfının küçüğü olan, buna rağmen ortalama başarı gösterenler olduğunu 

araştırmalar desteklemektedir. Öğretmen gözlem ve kanaatleri tek başına ‘Tanı 

Aracı’ olarak kullanılmamalıdır. 

 

 Arkadaş gözlem ve kanaati: Bazı durumlarda öğrenciler birbirlerini daha iyi 

tanımaktadırlar. Bu bakımdan güvenilirliği çok fazla olmasa da, dikkatli 

düzenlenmiş sorgulama teknikleri ile özellikle liderlik, psikomotor alanlarda 

yetenekli olan çocukları belirlemek ve profillerini çıkartmak için arkadaş 

kanaatlerine başvurulabilir. 
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 Aile geçmişi: Üstün veya Özel yetenekliler konusunda yapılan araştırmalar, gizil 

güç olarak tüm sosyo-ekonomik katmanların eşit şansa sahip olduklarını ancak, 

uygun çevre koşullarının ve olanaklarının çocuğa sağlanması açısından üst sosyo 

ekonomik düzeye sahip ailelerin şansının daha fazla olduğunu göstermektedir. 

Ancak burada değinilen üst sosyo-ekonomik düzeyi belirlemede ana babanın 

eğitim düzeyinin yükseköğrenim olma koşulu dikkate alınmalıdır. Bunun nedeni 

hem kalıtım hem de çevresel etmenlerin ancak böylesi bir ortamda çocuğun 

yeteneklerini ortaya koymada etkili olmasıdır. 

 

 Grup zekâ testleri: Özellikle grup testleri, bu alanda yetişmiş olan öğretmenlerin 

gözlemleri ile dengelendiği takdirde tarama amacıyla kullanılabilir. Ancak bu 

araçlarla güdüsel ve duygusal sorunları olan üstün veya özel yeteneklilerin gözden 

kaçma olasılıkları bulunmaktadır. 

 

 Başarı testleri: Grup testleriyle aynı sınırlılıkları olmakla beraber, çocuğun değişik 

akademik alanlardaki becerilerini belirleme açısından önemli ipuçları verebilir. 

Çeşitli öğrenme yetersizliği gösteren üstün veya özel yetenekli çocuklarla, yaratıcı 

çocukların belirlenmesinde işe yaramaz. 

 

 Bireysel zekâ testleri: Klasik ve geleneksel anlamda üstün veya özel yetenekli 

çocuğun yetenekleri ve gizil gücü hakkında daha kesin tanılamalar yapmayı olası 

kılan ölçeklerdir. Ancak çocuğun sınıf ortamında nasıl bir performans gösterdiği 

ya da nasıl başarı gösterebileceğini kestirmede kullanılamaz. Pahalı ve uygulaması 

uzman ve zaman gerektiren ölçeklerdir. Kültürel sınırlılık ve yanlılıkları 

bulunmaktadır. Üstün veya özel yetenekli öğrencilerde gözlenen daha başka 

zihinsel özellikler de bulunmaktadır. Bunlar arasında sorgulama ve sorun 

çözmeyle ilgili olan yüksek derecede mantıksal düşünme, erken dil gelişimi 

sayılabilir. Ancak, akademik alanlarda göstermiş oldukları yetenek en bariz bir 

gösterge olarak ele alınabilir. Bu çeşit özellikler, doğal olarak öncelikle sınıf 

öğretmenleri tarafından farkına varılan özelliklerdir.  

 

Üstün veya özel yetenekli çocukların eğitiminde gerekli önlem ve uygulamalarıyapan 

ülkelerde günümüzde en güvenilir tanılama yöntemi olarak çocuğun bütün yön ve 

özelliklerinin tanılanmasına olanak tanıyan yaratıcı öğrenme ortamlarının düzenlenmesi ön 

plana çıkmaktadır. Bu ortamlarda hem çocuğun kendi yeteneklerini keşfetmesine olanak 

tanınırken, aynı zamanda çocuğa sahipolduğu tüm gizil güçlerini en üst düzeye çıkartacak 

deneyimler sağlanmaktadır. 

 

Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde ekip çalışmasının önemi büyüktür. Bu 

şekilde ekip üyelerinin uzmanlıklarını bir arada harekete geçirmek suretiyle en doğru bilgiler 

derlenebilir. Yetersizliği fark edilen bir öğrenci için başvuru öncesi süreçler uygulamaya 

koyulduğunda okul idaresi ve öğretmenlerin bu süreçle ilgili olarak çocuğun velisini de 

bilgilendirmeleri gerekmektedir. Ailelerin çocukları ile ilgili yasal hak ve sorumluluklarını 

da bilmeleri oldukça önemlidir. Bu nedenle okul ve uzmanların aileyi doğru bir şekilde 

bilgilendirmeleri gerekir. Anne babalar ise, çocuklarının okul yaşantısını desteklemeli ve 

öğretmenlerin uygulamalarını takip etmelidirler. Öğretmenlerin evde yapması için verdikleri 

ödevleri ve görevleri bilmeli, çocuklarına destek olmalıdırlar. Anne babalar çocuklarının 
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gelişim özelliklerinin farkında olmalı, çocuklarının performans düzeyi hakkında fikir sahibi 

olmalı ve gerektiğinde öğretmenleri bu konuda bilgilendirmelidirler. Ayrıca aileler 

çocuklarının eğitimleri ile ilgili okula malzeme sağlamak, sınıfta gönüllü öğretmen 

yardımcılığı yapmak gibi çeşitli destekler sunabilirler. 

 Üstün yetenekli çocuğa “Sen Üstün Yeteneklisin” demeyelim mi? 

 

Her bireyde ve her türlü etiketleme bireyin iyi oluşu üzerinde olumsuz etkiler 

oluşturabilir. Bu durum üstün yetenekliler için de geçerlidir. Üstün yetenekli çocuğun 

etiketlenmesi, onun sürekli olarak üstün yetenekli olduğuna ilişkin bir değerlendirme 

yapılmasına neden olur. Bu değerlendirmenin sürekliliği çocukta üstesinden gelemeyeceği 

bir yük oluşturur. 

 

Her çocuğun ayrıcalıklı bir birey olarak değil, normal bir birey olarak diğer insanlarla 

etkileşim halinde yaşayabileceği, sağlıklı bir yetişkin yaşamı sürdürebileceği, diğer 

insanlarla ortak özelliklerinin olduğunu kabullenebileceği, başkalarını ötekileştirmeyeceği, 

kendisini sağlıklı olarak değerlendirebileceği bir kendilik algısına ihtiyacı vardır. Bu nedenle 

etiketleme çoğunlukla aşağıdaki olumsuz sonuçları doğurur: 

 

 Etiketleme çocuğun kendisini farklı görmesine neden olur ve başkalarıyla 

doğal ve normal ilişki kurmasına engel olur. 

 Etiketleme akran ilişkilerini olumsuz etkiler. 

 Kendisinden aşırı beklenti geliştirilmesine neden olur. 

 Zayıf ve daha az yeterli olduğu yönleri sürekli göz ardı edilir. 

 Kardeşlerin ihmaline neden olur. 

 Üstün yetenekli olarak etiketlenen çocuk, bundan her türlü ikincil kazanç 

elde etmek ister. 

 Etiketlenen çocuk disipline edilme konusunda daha fazla direnç gösterir. 

 

1.2.4. Yaygınlık 
 

Zekâ dağılım eğrisinin bir ucunda zekâ geriliği gösteren kişiler yer alırken diğer 

ucunda ise üstün zekâlı kişiler yer almaktadır. Toplumun oluşturan kişilerin ancak %2'lik bir 

bölümü 130 ve üstündeki IQ derecesine sahiptir. IQ derecesi 140'ın üzerine çıkıldığında bu 

oran % 0.2 ye düşmektedir. 

 

MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 

özel yetenekli bireylere verilen eğitim olanakları incelendiğinde,  Milli Eğitim Bakanlığı 

bünyesinde Ankara, Bayburt, Bursa, Isparta ve İstanbul'da bilim ve sanat merkezleri açıldığı 

görülmektedir. Ayrıca pek çok öğrenci de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 

kurumlarında kaynaştırma programından yararlanmaktadır Bununla beraber buralarda görev 

alan öğretmenlerin özel yeteneklilerin eğitimi konusunda özel bir eğitim almadıkları 

görülmektedir. 

 

 Albert Einstein dört yaşında konuştu ve yedi yaşında okudu.  

 Beethoven’in müzik öğretmeni onun için “ümitsiz vak’a” dedi.  

 Tolstoy başarısızlık nedeni ile okulu bıraktı. 
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 Walt Disney, iyi fikirleri olmadığı için çalıştığı gazeteden kovuldu.  

 Abraham Lincoln yüzbaşı olarak katıldığı savaştan er olarak terhis oldu.  

 Winston Churchill altıncı sınıfı tekrarladı. 

 Newton’un okulda notları çok düşüktü. 

 Edison’un öğretmeni onu hiçbir şey öğrenemeyecek kadar aptal buluyordu. 

 Werner Von Braun dokuzuncu sınıfta cebirden kaldı 

 

Her yüz çocuktan en az ikisinin üstün yeteneklere ve hünerlere sahip olduğu 

bilinmektedir. Eflatun bu çocukları “altın çocuklar” diye adlandırır. 

 

1.2.5. Nedenleri  
 

Yetenek, genetik olarak çocukta oluşmakla birlikte çevre aracılığıyla büyüyüp 

gelişmektedir. Ebeveynler, aile çevresi, arkadaş grupları ve toplumsal deneyimleri çocuğun 

yeteneklerinin gelişmesinde en önemli etkenlerdir. Üstün zekâlı çocukların aileleri üzerinde 

yapılan araştırmalara göre çok az bir istisna ile bu çocuklar, sosyal ve ekonomik seviyesi 

üstün olan ailelerden gelmektedir. Bedensel gelişim, sıhhatli ve kuvvetli olmak, uygun 

beslenme rejimi ile sıkı sıkıya ilgilidir. Sıhhatli doğumun da, annenin gebelik sırasında takip 

ettiği sıkı bir beslenme rejimi ile ilgi derecesi çok fazladır. Üstün zekâlı çocukların mensup 

olduğu aileler genellikle beslenmeye itina gösteren ailelerdir. 

 

1.2.6. Özellikleri  
 

Üstün zekâlı çocuklar her yaşta gelişimlerine uygun ortam bulmuşlarsa bu özellikleri 

gösterirler. Uygun olmayan ortam bu özelliklerin görülmesini, meydana çıkmasını engeller. 

 

 Bedensel Özellikleri; 

 Doğumlarında normal çocuklardan daha ağır ve uzun doğarlar. 

Bebeklikte aşırı hareketlilik gösterirler. 

 Olgunlaşma daha hızlı gerçekleşir. Her yaşta akranları ile kıyaslandığında 

fiziksel gelişimlerinde ve vücut fonksiyonlarında belirli derecede 

üstünlük gösterirler. 

 Akranlarından daha kuvvetli ve sağlıklıdırlar. Vücut dirençleri yüksektir. 

 Akranlarından ve normal çocuklardan daha erken konuşurlar, yürürler. 

Bu bazen zekânın yüksekliği ile oranlı olarak çok erken olarak gelişir. 

 Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerde bedensel özürlere çok az 

rastlanır. 

 Üstün Yetenekli çocuklar, diğer çocuklara oranla uykuya daha az 

gereksinim duyarlar. 

 Günlük aktivitelerde sakar, dikkatsiz ve yavaş olabilirler. 

 Üstün nitelikte ve aşırı duyarlı sinir sistemine sahiptirler. Duyularında 

aşırı hassasiyet mevcuttur. Duyu organları keskindir. Bebeklerde bu aşırı 

duyusal uyarılabilirlik, battaniyelerini üstlerinden atma; giyim 

eşyalarındaki markalardan, altlarının ıslanmasından rahatsız olma; 

gürültüye yoğun tepki gösterme ve tat alma duyularında aşırı duyarlık 

şeklinde kendini gösterebilir. 
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 Zihinsel özellikleri; 

 Zihnen daima faal olmayı şiddetle arzu ederler. 

 Bilgi kazanmak için doymak bilmez bir iştah ve açlık gösterirler. 

 Erken konuşabilir ve dili etkili bir iletişim vasıtası olarak kullanabilirler. 

Konuşurken jest ve mimiğe çok az başvururlar. 

 Kelime hazineleri zengindir, kelimeleri doğru telâffuz ederler ve yerli 

yerinde kullanırlar, akıcı bir konuşmaları vardır.  

 Akranlarına kıyasla oldukça uzun ve karmaşık cümleler kurarlar. 

 Keskin-sağlam ve çeşitli konularda oldukça geniş bilgiler depolama 

özelliği olan belleğe sahiptirler. Sahip oldukları bilgiler çok fazla 

olmasına rağmen bunları hızlı bir biçimde anımsar-özümserler. 

 Bilinmeyen konulara aşırı ilgi duyarlar. 

 Genelleme yapma, alternatif üretme, soyut düşünme ve sonuca varma 

konularında başarılıdırlar. 

 Karmaşık nesne ve olayları kolaylıkla anlar ve onları anlaşılabilir-anlamlı 

parçalarına kolaylıkla ayırırlar. 

 Soruların yanıtlarındaki mantıksal yapıyı hemen görürler. 

 Çok dikkatli ve keskin bir gözlemcidirler. Garip, alışılmadık ve farklı 

ilişkileri görebilme kabiliyetine sahiptirler. 

 Özellikle fen, matematik ve dil bilimleri konuları olmak üzere okul 

başarısı açısından bu çocukların her öğretim kademesinde bulundukları 

sınıfın ortalama iki sınıf hatta bazen dört sınıf üstünde başarıya 

ulaşabildiklerini araştırmalar göstermektedir. 

 Çabuk sıkılırlar, boş duramazlar ve sürekli kendilerine bir meşgale arar 

ve bulurlar. 

 Bir faaliyete kendi kendine başlama ve devam ettirmede üstün bir 

kabiliyete sahiptirler. 

 İlişkileri kolayca tanıyabilir, kavrayabilirler. Gördükleri, duydukları, 

okudukları arasında benzerlikleri kolayca yakalarlar ve bunlardan uygun 

genellemeler yapabilirler. 

 Bilgilerini kolayca transfer edebilirler. 

 

Resim 1.15: üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların özellikleri 
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 Gördüklerini duyduklarını, okuduklarını olduğu gibi değil kritik yaparak 

değerlendirirler ve kabul ederler. 

 Zekice tasarımlar yapabilirler. 

 Çok keskin bir mizah anlayışları vardır. Olaylardaki ince mizahı sıradan 

kişlilerden çok önce farkederler. 

 Güzelliğe duyarlıdır; nesnelerin estetik yanlarını keşfetmeye çalışırlar. 

 Öğrenmeyi ana, baba, öğretmen ve yakınlarının hatırı için değil, kuvvetli 

öğrenme arzularının doyurulması için yaparlar. 

 Kendilerini çok geniş bir alana konsantre etme gücüne sahiptirler. 

 Bir şeyi muhakeme etme ve yeniden şekillendirme kabiliyetine 

sahiptirler. 

 Her şeyi mükemmel yapmaktan özel bir haz duyarlar. 

 Her şey hakkında derinliğine bir görüş kazanmaya gayret ederler. 

Bilginin nedenlerini detayları ile öğrenmeye çabalarlar. 

 Kendilerini ifade etmede bağımsızdırlar ve kendilerine güvenleri fazladır. 

Bu konuda yardımdan hoşlanmazlar. 

 Yalnız alışılmış şeylere değil çok çeşitli konulara karşı ilgi duyarlar.  

 Gerçek ve hayal arasındaki farkı çok erken yaşlarda keşfederler, 

uydurmalara inanmazlar. Bunu zihinlerinde açık olarak ayırabilirler. 

 Çok kompleks algılara, kavramlara ve tepkilere sahiptirler. 

 Okumaya karşı çok erken ilgi duyarlar. Okumayı çok erken yaşlarda 

öğrenebilirler. Bu üstün zekânın en belirgin özelliğidir. 

 Düşündüklerini ifadelendirmeleri ketlenemez, bazen radikaldirler ve 

karşıt görüşlerini ateşli bir biçimde savunurlar; fikirlerinden vazgeçmez 

ve kolaylıkla çok büyük riskler alabilirler, maceraya düşkündürler. 

 Çok faal, açıkgöz, uyanık ve çabukturlar. Dikkat alanları geniş ve süresi 

uzundur. 

 Kendilerini serbest, açık, bağımsız bir şekilde ve çok çeşitli yollarla ifade 

edebilirler. 

 Derin ve kapsamlı düşüncelerden, karışık problemler çözmekten 

hoşlanırlar. 

 Aldıkları uyaranlara karşı çok düşünceli, olgun ve orijinal tepkilerde 

bulunurlar. 

 Kendi kendilerini tenkit etmede olumlu gelişme erken başlar. 

Yaptıklarının doğru ve yanlışlığının muhasebesini çok erken yaşlarda 

yaparlar. Hatalarını kendi kendilerine anlayıp uygun düzeltmelerde 

bulunurlar. 

 Çalışma metotlarında en ekonomik yolları dener ve bulurlar. Zaman ve 

enerjilerini ekonomik olarak kullanabilirler. 

 Sorumluluk almayı çok ister ve bunu yerine getirmekten hoşlanırlar. 

 Estetik ve teori oryantasyonları yüksektir. Estetik zevkleri erken gelişir. 

Güzeli ve iyiyi kolayca anlar ve takdir ederler. 

 Uzun vadeli amaçlar kurarak başarmak için çaba sarf ederler. 
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 Profesyonel mesleklere karşı ilgi duyarlar. Bu mesleklere girebilmek için 

uygun hazırlıklar yaparlar. Mesleklerinde kaliteli olmayı amaç edinirler. 

Bu hedefe varmak için olumlu ve fonksiyonel yaklaşımlar sergilerler. 

 Otorite ile çatışırlar, kendilerine birşeylerin dayatılmasından 

hoşlanmazlar. 

 Zorluk derecesi yüksek olan görevlerden hoşlanırlar. 

 İnandıkları konularda kararlı ve inatçıdırlar. 

 Üstünlükleri hayat boyu devam eder.  

 

Resim 1.16: Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların özellikleri 

 Yaratıcılık Yetenekleri; 

 

 Duyarlılık: Yaratıcı çocuklar sorunların özünü kavrar ve onların çözüm 

olasılıklarını sezer. Sorunların çözümü için gerekli esas ögelere, araç ve 

gereçlere duyarlık gösterir. 

 Düşüncelerinde akıcılık: Yaratıcı çocuk bir duruma tepkide bulunurken, 

bir sorunun çözümü ile uğraşırken çok çeşitli fikirlere sahip olmaya ve 

birçok çözüm yollarını öğrenmeye yönelir. Bunların, durum için en 

orijinal ve uygun düşenini kolaylıkla seçer ve duruma rahatlıkla uygular. 

 Esneklik: Yaratıcı çocuk yeni bir duruma kolayca adapte olma ve o 

duruma göre değişme yeteneğine sahiptir. Bir yöntemden diğerine 

kolaylıkla geçebilir, esnektir, katılıktan hoşlanmaz. 

 Orijinallik: Yaratıcı kimsenin en belirgin özelliklerinden birisi herhangi 

bir duruma verdiği cevaplarda bir başkalık oluşudur. Özellikle yaratıcılık 

yeteneğine sahip olduğu alanda alışılagelmiş cevaplar, tepkilerden 

tamamen farklı, kendine özgü tepkiler ve cevaplar verir. 

 Yeniden tanımlama ve düzenleme: Yaratıcı kimse gizli olarak 

etrafındaki nesnelerin fonksiyonlarını alışıla gelmiş olandan farklı görme 

yeteneğine sahiptir. Onları anlar ve yepyeni bir yönde ve yöntemde 

kullanır. 

 Soyutlama-özetleme ve analiz etme yeteneği: Yaratıcı kişi; ayırt etme, 

ayrıntıları bulma, karşılaştığı durumu önemli parça ve anlamlarına göre 

soyutlama, analiz etme yeteneğine sahiptir. Yaratıcı kişi durum ve 

konuların özünü, önemli kısımlarını ve tüm ayrıntılarını önem derecesine 

göre ayırır. Onları en uygun şekilde kullanır. 
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 Bileşim (Sentez) yeteneği: Birbiriyle bağlantısı olmayan parça ve ögeleri, 

birbiriyle uyumlu bir şekilde yepyeni bir sentez oluşturacak şekilde 

birleştirme yeteneğine sahiptir. 

 Tutarlı bir şekilde yeniden düzenleme: Yaratıcı kişi, yetenekli olduğu 

alanda durumların, nesnelerin parçalarını ahenkli ve tutarlı bir şekilde 

yeniden düzenler, yepyeni yapıtlar oluşturur. 

 

Resim 1.17: üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların özellikleri 

 Psikososyal özellikleri; 

 

 Küçük yaşlarda beliren bir idealizme sahiptirler ve idealleri uğruna 

yaşarlar. 

 Erken yaşlardan itibaren üstün espri yeteneğine sahiptirler ve kendilerine 

yapılan esprileri de büyük bir hızla algılarlar. 

 Aşırı hareketli bir yapıya sahiptirler. 

 Onurlandırılmaktan hoşlanırlar, ilgi beklerler ve çok fazla konuşabilirler. 

 Başkaları ile anlaşmayı ve geçinmeyi becerirler. Fazlasıyla anlayışlıdırlar. 

 Arkadaş olarak kendileri seviyesinde zekâya sahip ve ilgilerinde 

benzerlik ve paralellik olan kimseleri seçebilirler. Genellikle kendi 

yaşıtlarından üstün olanlarla arkadaşlık ederler. 

 Başkaları ile yakın, içten ve günlük oyun ihtiyacı ve yararcılığın ötesinde 

uzun süreli dostluklar kurarlar.  

 Başka çocukların yaşamlarına ve problemlerine derin, samimi ve duyarlı 

bir ilgi gösterirler. Onların kişiliklerini de gerçek yönleriyle 

anlayabilirler. 

 Duygusal gerilimlerini korkusuzca duruma en uygun şekilde ifade 

ederler. 

 Genellikle kendilerini kapsamına alan çeşitli sosyal teşebbüslerde olumlu, 

yapıcı ve verimli katkıda bulunurlar. 

 Bildiği, tanıdığı yetişkinlerin, gençlerin ve akranlarının büyük bir 

çoğunluğu tarafından açıkça kabul edilirler. Oldukça popüler ve 

sempatiklerdir. Mensup oldukları grupların tüm üyeleri tarafından 

sevilirler. 

 Genellikle fiziken cazip, yakışıklı ya da güzel ve temiz; görünüşte tertip 

ve düzenli; ilişkilerinde naziktirler. 

 Dış dünya ile etkileşimlerinde olgundurlar. 



 

23 

 Toplumda renk, ırk ve din ayrımı ile ilgili ön yargılara sahip değildirler. 

Herkesi olduğu gibi kabul ederler. 

 Toplum kaide ve nizamlarını kişisel emniyet kaynağı olarak kabul 

ederler. Yeni sosyal durumlara isterlerse kolayca uyabilirler. Çevrenin 

sosyal değerlerini çabuk kavrarlar. 

 Birçok sosyal problemle karşılaştıklarında dahi paniklemeden hızlı ve 

pratik çözümler üretebilirler. 

 Liderlik özellikleri sayesinde gruplarındaki anlaşmazlıkları uzlaştıran rol 

üstlenirler. Otoriteye az başvururlar, toleranslı davranırlar. Katılık ve 

sertlikleri çok az görülür. 

 Okuldaki sosyal etkinliklerin büyük bir bölümüne katılırlar. 

 Sorumluluklarını iyi bilir. Söz verdiği konularda kendilerine güvenilebilir 

ve bunları en iyi biçimde yerine getirirler. 

 Gerek kendi akranları gerekse yetişkinler arasında öz güvenleri oldukça 

fazladır ve çalışmalarını açık yüreklilikle sergilerler. 

 Kendilerinden emin, birçok becerilere sahip ve bağımsızdırlar. 

 Teşvik ve takdir görmeseler de amaçlarına ulaşmaktan zevk duyarlar. 

 Çok çalışkan ve eleştiriye açıktırlar. Öz eleştiri yaparak hatalarını 

düzeltme konusunda da başarılıdırlar. Bu eleştirilerde kendilerine bazen 

acımasızca davranabilirler. 

 Azimleri kuvvetli ve süreklidir. 

 Alçak gönüllüdürler. Gururdan hoşlanmazlar. Başkalarına mütevazı 

yardımlar yapmaktan hoşlanırlar. 

 Mükemmeliyetçi, duygusal, esnek, sabırlı, kararlı, güven verici, güven 

duyulan, azimli, sakin, adil, fikirlere saygılı, eleştiriye açık, tarafsız, 

yeniliklere açık ve sorgulayıcıdırlar. 

 Çevrelerindeki insanları da olumlu, duyarlı ve verimli davranışlara 

yönlendirirler. 

 

 Erken çocukluk dönemindeki üstün veya özel yetenekli çocukların özellikleri; 

 

 Uzun dikkat süresi 

 Anne-baba veya bakan kişiyi erken tanıma ve gülme 

 Ses, ağrı ve acıya karşı aşırı reaksiyon 

 Gelişimsel dönüm noktalarında (yürüme, konuşma v.b.) hızlı ilerleme 

 Olağanüstü hafıza 

 Gözlem yeteneği.(Her an gözlem yaparlar. Gözlemledikleri ve ilgilerini 

çeken bir olayı mutlaka denerler. Bu denemelerin sayısı, üstün veya özel 

yetenekli çocuğun bilgileri beyninde kodlama şekline ve doyuma 

ulaşmasına göre artarak değişiklik gösterir.) 

 Hızlı öğrenme-algılama ve bundan hoşlanma.(Bu nedenle tekrarı 

sevmezler ve sabırsızdırlar.) 

 Öğrenilen bilgileri yeni durumlara kolaylıkla transfer etme 

 Erken ve kapsamlı dil gelişimi 

 Kitaplara karşı aşırı ilgi 



 

24 

 Merak ve sürekli soru sorma (Daha çok fen ve doğa olaylarına, hayvan 

davranış, tepki ve özelliklerine, yırtıcı ve vahşi hayvanlara ve yaşam 

koşullarına sayılara ve sayı oyunlarına, kelimeler ve anlamlarına, sıvılar, 

kimyasal maddeler ve değişimlerine, mekanik aletlere, bu aletlerin iç 

dizaynları, parçaları ve çalışma prensiplerine karşı yoğun ilgiye 

sahiptirler.) 

 Araştırmacı ve hırslı kişilik. 

 Espri yapma yeteneği 

 Soyut muhakeme ve problem çözme becerileri 

 Canlı hayal gücü 

 Duyarlılık ve sevecenlik. (Başkalarının duygu ve düşüncelerine önem 

verirler. İletişime girdikleri kişilerin duygu ve düşüncelerini anında 

algılama ve yorumlama yeteneğine sahiptirler.) 

 Sanıldığının aksine, kibirli ve ulaşılmaz değil, talep gözetmeksizin 

yardımseverlik ve paylaşıma açıklık 

 Sürekli soru sorma 

 Arkadaşları ile oynarken lider olma 

 Yaratıcı oyunlar kurma ve bunlardan çabuk sıkılarak başka dikkat çekici 

uğraşlar arayışına girme (Bu ve benzer sebeplerden yaşıtları ile 

oluşturdukları oyun grupları içerisinde uzun süre barınamazlar ya da 

uyumsuz olarak gözlemlenirler. Bu gibi nedenlerle, büyüklerle iletişim 

kurmada daha istekli ve başarılıdırlar). 

 

Resim 1.18: üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların özellikleri 

Görüldüğü gibi farklı ve ayrıcalıklı özelliklerle donanımlı olarak dünyaya gelen bu 

çocuklar, okul çağı öncesi (0-6yaş) çoğu zaman gözardı edilirler. 

 

Üstün veya özel yetenekliliğin de bireysel bir özellik olduğu unutulmamalı, bu 

özellikteki çocuklar iyi tanınmalı ve asla onlara üstün veya özel yetenekli oldukları için 

değerli oldukları gibi yanlış bir tutumla yaklaşılmamalıdır. Hatta “üstün” ifadesi, 

kendilerinin diğerlerinden farklı olduğunu hissettireceği ve olumsuzluk hissine kapılacakları 

göz önünde bulundurularak onlara karşı kullanılmamalıdır. 

 

Her şeyden önce bir birey oldukları ve birey olmanın getirisi olarak farklılıkların 

olabileceği hissi verilmelidir. Başarılı oldukları ya da olacakları için değil, bir birey olarak 

her durumda onlara değer verildiği, tam anlamıyla hissettirilmelidir. Özellikle ebeveynleri ve 

yakın çevresi tarafından, fikirlerinin dinlenildiğini ve fikirlerine önem verildiğini 
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hissetmeleri, üstün veya özel yetenekli çocuklar için duygusal gelişimleri açısından olduğu 

kadar, zihinsel gelişimleri açısından da oldukça önemlidir. Düşüncelerini ifade ederken, 

aradaki boşlukları fark edip, tamamlama fırsatı da bulabilmelidirler. Böylece, ihtiyaç 

duydukları anda onlara; yönlendirme yerine, rehberlik yapılarak, gelişimlerini, olumlu yönde 

destekleme fırsatları değerlendirilmelidir. 

 

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 önce 

başlanmasının ne kadar önemli olduğudur. Okul öncesi dönem zihinsel, sosyal, dil 

gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu nedenle çocuğun doğuştan getirdiği üstün 

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. 

 

Resim 1.19: üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların özellikleri 



 

26 

 Üstün yetenekli çocukların ihtiyaçları 

 

Gelişimsel açıdan üstün yetenekli çocukların ihtiyaçları akranlarına göre farklılık 

sergiler. Üstün yetenekli çocukların zihinsel heyecan, güçlüklerle mücadele, yaratıcılık, 

keşfetme ve üretme açısından ihtiyaç ve beklentileri yaşıtlarına oranla daha fazladır. Erken 

çocuklukta, üstün yetenekli çocukların bilişsel gelişimi, aile içinde edindikleri deneyimlere 

bağlıdır. Bu açıdan, üstün yetenekli çocuğu olan ailelerin, çocuklarının özelliklerini ve 

bunlara özgü ihtiyaçlarının farkında olmaları çocukların gelişimini teşvik eder. 

 

Genel olarak üstün yetenekli çocukların ihtiyaçları aşağıda verilmiştir: 
 

 Diğer akranları gibi bir birey olarak gelişimlerini her yönüyle 

tamamlamaya ihtiyaç duyarlar. 

 Başkaları tarafından tanınmaya ve anlaşılmaya ihtiyaç duyarlar. 

Çevresindeki insanların üstün veya özel yetenekliliğe gösterdiği tepkiler 

ve kendileri ile ilgili hissettikleri, onları duygusal olarak yıpratabilir. 

 Ebeveynleri tarafından sevilmelerinin nedeni olarak başarılı ve yetenekli 

olmalarını görürler. Bu nedenle de sürekli başarılı ve en iyi olma kaygısı 

taşırlar ki bu durum, kendilerinde huzursuzluk ve güvensizlik yaratır. 

 Gelişimleri boyunca, yeteneklerinden yararlanabilecekleri ve kendilerini 

gösterebilecekleri bir eğitim modeline ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçları 

karşılanmaz ise sahip oldukları özellikleri ortaya çıkarma şansı 

bulamazlar. Bu riskle karşılaşmamak ve yeteneklerinin atıl duruma 

düşmemesi için çocukların, erken tanılanmaya ihtiyaçları vardır. 

 Üstün yetenekli çocukların tanılanmasında, ebeveyn öğretmen işbirliğine 

ihtiyaç vardır. Bu ortak çalışma, tanılamanın erken ve doğru yapılmasını 

sağlamanın ötesinde, bu çocukların zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal 

açılardan gelişmelerinde de önemli katkılar sağlar. 

 Üstün yetenekli çocuk, bir bütün olarak değerlendirilmeye; yetenekli 

olduğu alanların dışında da özellikleri ve fiziksel, duygusal, sosyal 

ihtiyaçları olduğunun bilinmesine ihtiyaç duyar. 

 Her çocuk gibi, üstün yetenekli çocuklar da fiziksel aktivitelerle 

ilgilenmeye ihtiyaç duyarlar. Fiziksel aktivitelere katılmak ve oyunun 

hayatlarının bir parçası olmaktan çıkarmak onların gelişimini engeller. 

 Üstün yetenekli çocukların yeteneklerini geliştirebilmelerine yönelik 

verilecek eğitimin yanı sıra, kendilerine uygun imkânların sağlanmasına 

da ihtiyaçları vardır. Bu çevre koşulları ve düzenlemeleri 

sağlanmadığında üstün yetenekliler için gelişimlerini sürdürmek mümkün 

olmayabilir. 

 Farklı yaş gruplarından ve farklı sınıflara devam eden, kendileriyle 

benzer özelliklere ve yeteneklere sahip çocuklarla iletişim kurmaya 

ihtiyaç duyarlar. 

 Yönlendirilmekten hoşlanmazlar. Kendilerine verilen direktifler 

doğrultusunda hareket etmeleri beklenirse, istenmeyen tepkiler verirler. 
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 Sahip oldukları özelliklerin ve yeteneklerin yöneticisi kendileri olmak 

isterler. Bu nedenle çocukların kendi özelliklerine liderlik etme ihtiyaçları 

vardır. 

 Daha fazla bilgiye ulaşabilmek için evde ve okulda ulaşabilecekleri daha 

fazla bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. 

 Sürekli benzer faaliyetlerde bulunmaktan hoşlanmazlar. Bu nedenle 

onların yeteneklerini ortaya koyabilecekleri ve geliştirebilecekleri farklı 

etkinliklerle ilgilenmeye ihtiyaçları vardır. 

 Okuldaki derslerini fazla çaba harcamaksızın takip edebildikleri için, 

öğrenim hayatları boyunca uzun süreli, düzenli ve planlı ders çalışma 

alışkanlığı kazanamazlar. Bunedenle, onların eğitim yaşantılarının 

başından itibaren uzun süreli, düzenli ve planlı çalışmaalışkanlığını 

kazanma konusunda rehberliğe ihtiyaçları vardır. 

 Zaman baskısı altında çalışmakta zorlanırlar. Bu çocukların kendi 

zamanlarını kendilerinin yönetmelerine ihtiyaçları vardır. 

 Kendilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini sergileyebilecekleri, 

farklılıklarını ortaya koyabilecekleri bir okula ihtiyaç duyarlar. 

 Üstün yetenekli çocuklara, özelliklerine uygun ve potansiyellerini 

geliştirebilecekleri bir eğitim içeriği sunulmalıdır. Bu programlar 

çocukların ihtiyaçları doğrultusunda farklılaştırılmış ve bireysel eğitim 

programı niteliğinde olmalıdır. 

 Üstün yetenekli çocuklar, tam yapılandırılmış eğitim programlarından 

çok, yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış eğitim programlarına 

ihtiyaç duyarlar. 

 Üstün yetenekli çocuklar için hazırlanacak programların araştırma, 

inceleme, gezi, deney ve gözlem yapmaya ve soyut düşünmeye yönelik 

hazırlanması gerekmektedir. 

 

Değerler Etkinlği: Farklılıklara saygı, arkadaşlık, dostluk, insan sevgisi, işbirliği 

 

Yukarıda sıralanan değerleri size göre önem sırasına göre numaralandırınız, 

Birinci sıradaki değerle ilgili bir slogan yazınız. 

Yazdığınız sloganları sınıf ortamında paylaşınız, 

Oluşturduğunuz sloganları sınıf panosunda sergileyiniz. 
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UYGULAMA FALİYETİ 
Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan çocukların özelliklerine uygun etkinlikleri tespit 

ediniz. Etkinliklerden birine sınıfta arkadaşlarınızla paylaşmak üzere gerekli hazırlıkları 

yaparak sunum hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan 

çocukların özelliklerine uygun etkinlikler 

ile ilgili olarak kaynak araştırması yapınız. 

 Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan 

çocukların özelliklerine uygun 

etkinliklerile ilgili kaynak araştırması 

yaparken kütüphanelerden ve internetten 

faydalanabilirsiniz. 

 Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan 

çocukların özelliklerine uygun 

etkinliklerden hangilerinin göz önünde 

bulundurularak etkinlik 

hazırlayabileceğiniz konusunda bilgi 

edininiz. 

 Araştırmalarınızı yaparken bulduğunuz 

dergilerden, kitaplardan, internetten ve 

diğer kaynaklardan faydalanabilirsiniz. 

 Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan 

çocukların özelliklerine uygun etkinlikleri 

uygulama sırasında nelere dikkat edilmesi 

gerektiği hakkında bilgi edininiz. 

 Araştırmalarınızı yaparken bulduğunuz, 

dergilerden, kitaplardan, internetten ve 

diğer kaynaklardan faydalanabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgiler doğrultusunda üstün 

zekâlı ve özel yetenekli olan çocukların 

özelliklerine uygun etkinlikleri derleyerek 

aralarından uygun olanı seçiniz. 

 Yaratıcı ve esnek olmaya özen gösteriniz. 

 Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan 

çocukların özelliklerine uygun etkinlikler 

arasından uygulamak üzere seçmiş 

bulunduğunuz etkinlik için gerekli ön 

hazırlıkları gerçekleştiriniz. Gerekiyorsa 

kullanılacak araç gereçler ve materyalleri 

hazırlayınız. 

 Temiz, düzenli özenle çalışınız. 

 Hazırladığınız etkinliği sınıfta 

arkadaşlarınıza sunum yapınız. Birlikte 

uygulama yaparak paylaşınız. 

 Sunum sırasında istekli, esnek, aktif ve 

açık olunuz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

KONTROL LİSTESİ 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna(x) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

DeğerlendirmeÖlçütleri Evet Hayır 

1. Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan çocukların özelliklerine uygun  

etkinlikler ile ilgili  olarak  kaynak   araştırması  yaptınız mı ? 
  

2. Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan çocukların özelliklerine uygun 

etkinliklerde hangi özellikleri göz önünde bulundurarak etkinlik 

hazırlayacağınız konusunda bilgi edindiniz mi ? 

  

3. Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan çocukların özelliklerine uygun 

etkinliklerde uygulama sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği 

hakkında bilgi edindiniz mi ? 

  

4. Edindiğiniz bilgiler doğrultusunda üstün zekâlı ve özel yetenekli olan 

çocukların özelliklerine uygun etkinlikleri derleyerek aralarından 

uygun olanı seçtiniz mi ? 

  

5. Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan çocukların özelliklerine uygun 

etkinlikler arasından uygulamak üzere seçmiş bulunduğunuz etkinlik 

için gerekli ön hazırlıkları gerçekleştiriniz. Gerektiğinde kullanılacak 

araç gereçler ve materyalleri hazırladınız mı ? 

  

6. Hazırladığınız etkinliği sınıfta arkadaşlarınıza sunarak ve birlikte 

uygulayarak paylaştınız mı ? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda “Hayır” şeklinde cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz.Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrarlayınız.Cevaplarınızın 

hepsi “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Seçeneklerde verilmiş olan ‘Zeka’ tanımlarından hangisi gelişimsel 

yaklaşımcılardan olan Piaget’e ait tanımlamadır? 

A) Zekânın oluşumunda hem bireyin kalıtsal özellikleri hem de çevre etkilidir. 

B) Zekâ, edinilen bilgilerden faydalanarak sorunları halletme yeteneğidir. 

C) Zekâ, bireyin değişik yaşlarda özümleme ve uyum sağlama yoluyla çevreye uyum 

sağlama gücüdür. 

D) Zekâ; bireyin amaçlı davranma, mantıklı düşünme ve çevresiyle ilişkilerde etkili 

olma kapasitesidir. 

E) Zekâ, birçok düşünsel yeteneklerin karışımıdır ve mekanik, sosyal ve soyut zekâ 

olmak üzere üç başlıkta incelenir. 

 

2. Seçeneklerde verilmiş olan ‘Zeka’ tanımlarından hangisi Gardner’a ait 

tanımlamadır? 

 

A) İnsanlarda sekiz zekâ alanı vardır ve bunların gelişmişlik düzeylerinin bireyden 

bireye farklılık gösterir. 

B) Zekâ; bireyin amaçlı davranma, mantıklı düşünme ve çevresiyle ilişkilerde etkili 

olma kapasitesidir. 

C) Zekâ, birçok düşünsel yeteneklerin karışımıdır ve mekanik, sosyal ve soyut zekâ 

olmak üzere üç başlıkta incelenir. 

D) Zekânın oluşumunda hem bireyin kalıtsal özellikleri hem de çevre etkilidir. 

E) Zekâ, edinilen bilgilerden faydalanarak sorunları halletme yeteneğidir. 

 

3. “Dili düzgün kullanabilme, güzel okuyup konuşabilme, kelimelerle düşünüp karmaşık 

cümleleri anlayabilme becerisidir. Bu zekâ türü gelişmiş olan insanlar şiir, mizah, 

hikâye anlatma, gramer, mecazlar, teşbihler, soyut ve simgesel düşünme, kavram 

oluşturma, konuşma, okuma ve yazma gibi konularda başarılıdırlar.” Öncülde verilen 

özellikler aşağıda verilmiş seçeneklerde bulunan çoklu zekâ alanlarından 

hangisine aittir? 
 

A) Mantıksal/Matematiksel Zekâ 

B) Kişisel/İçsel Zekâ 

C) Kişiler Arası/Sosyal Zekâ 

D) Sözel/Dilsel Zekâ 

E) Bedensel/Kinestetik Zekâ 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

31 

4. “Tiyatro, bale, spor ve dans alanlarında başarı sağlarlar, zihin ve beden bağlantıları 

güçlüdür, el becerileri gelişmiştir, vücut kontrol ve koordinasyon konusunda 

başarılıdırlar.”Öncüldeki tanıma giren insanlar hangi zeka alanında 

gelişmişlerdir? 
 

A) Mantıksal/Matematiksel Zekâ 

B) Kişisel/İçsel Zekâ 

C) Kişiler Arası/Sosyal Zekâ 

D) Sözel/Dilsel Zekâ 

E) Bedensel/Kinestetik Zekâ 

 

5.  “Bu zekâ türünde gelişmiş olan insanlar nesneleri tanımlamada, analiz etmede ve 

matematik/bilim gibi konularda problem çözmede başarılıdırlar ve benzer şeyleri 

eşleştirme, karışık resimlerden şekil çıkarma, matematik, bilim, bulmaca ve problem 

çözme gibi konulardan hoşlanırlar.” Öncüldeki tanıma giren insanlar hangi zekâ 

alanında gelişmişlerdir? 
 

A) Mantıksal/Matematiksel Zekâ 

B) Kişisel/İçsel Zekâ 

C) Kişiler Arası/Sosyal Zekâ 

D) Sözel/Dilsel Zekâ 

E) Bedensel/Kinestetik Zekâ 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi çoklu zeka alanlarından olan görsel/uzamsal zekâ 

hakkında yanlış bir ifadedir? 

 

A) Bu zekânın temelindeki anahtar duyu görme duyusudur ve üç boyutlu düşünme en 

belirgin özelliğidir. 

B) Avukatlık, öğretmenlik, halkla ilişkiler uzmanlığı gibi meslekler bu zeka alanının 

gelişmiş olmasını gerektirir. 

C) Bu zekâ türünde gelişmiş olan insanların yaratıcılıkları, renkleri kullanma ve harita 

okuma yetenekleri ile iyi bir hayal güçleri vardır. 

D) Uçabildiğimizi iddia ettiğimiz, sihirli yaşantılar geçirdiğimiz ve belki de harika bir 

macera hikâyesinde başkahraman olduğumuz çocukluk düşlerimizde tamamen bu 

zekâ kullanılır. 

E) Objeler tasarlama, satranç oyunları, resim, grafik ve heykel gibi görsel sanatlar bu 

zekâsı gelişmiş insanların ilgi alanlarıdır. 
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7. “Yalnız kalmak, yaptığı işlerin olumlu ya da olumsuz değerlendirmesini yapıp 

bunlardan ders çıkarmak, bağımsız olmak, bilişsel açıdan güçlü ve zayıf yanlarının 

farkında olma, düşünme biçimlerini geliştirme, duygularını tanımlayabilme, 

başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, yoğunlaşma, konsantre olma ve nesne 

ötesi düşünme, yaşamına ilişkin planlar yaparak bunları uygulama başarısı gibi 

özellikler bu tür zekâ yapısına sahip olan kişilerde baskın olarak bulunur.” Öncüldeki 

tanıma giren insanlar hangi zekâ alanında gelişmişlerdir? 

 

A) Mantıksal/Matematiksel Zekâ 

B) Bedensel/Kinestetik Zekâ 

C) Kişiler Arası/Sosyal Zekâ 

D) Sözel/Dilsel Zekâ 

E) Kişisel/İçsel Zekâ 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi çoklu zekâ kuramının özelliklerindendir? 
 

A) Zekâ sınırları insanda kalıtımsal olarak anne karnından itibaren oluşmaktadır, buna 

bağlı olarak insan kendi zekâsını artırma ve geliştirme yeteneğine sahip değildir. 

B) Zekâ insandaki beyin ve zihin sistemlerinin etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok 

yönlü bir olgudur fakat kendi içinde bir bütündür. 

C) Her insan zekâ alanlarından birine sahiptir. 

D) Zekâ alanı değiştirilemez bu nedenle bireyin bir başka alana ilgi duymaya 

başlayarak başarı elde etmesi mümkün değildir. 

E) Zekâ alanları birbirlerini etkilemeden çalışırlar. 

 

9. “Kendi akran gruplarından rastgele seçilmiş bir kümenin %98’inden üstün olan ve 

zihinsel yeteneklerinin ya da zekâlarının birçoğunda akranlarına göre üst performans 

gösteren ya da gizil güce sahip olan, yaratıcılık yanı güçlü olan ve bir işe başladığında 

asla vazgeçmeyen bireylerdir.” Öncülde verilmiş olan tanım aşağıdaki 

kavramlardan hangisine aittir? 

 

A) Parlak çocuk 

B) Liderlik gizil gücü ayrıcalıklı olan çocuk 

C) Üstün zekâlı çocuk 

D) Olağanüstü yetenekli çocuklar 

E) Yaratıcılık yeteneği ayrıcalıklı olan çocuk 

 

10. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli 

çocuklarla ilgili yanlış kanı ve tutumlardan değildir ? 

A) Erken gelişir ve erken sonlanırlar, kısa ömürlüdürler. 

B) Aşırı hareketlidirler ve uyumsuz olurlar. 

C) Sıska, kısa boylu, iri kafalı, çelimsiz ve gözlüklü olurlar. 

D) Tek başına oynamaktan hoşlanırlar yani toplumsal açıdan geridirler ve bencillerdir. 

E) Akranlarına kıyasla oldukça uzun ve karmaşık cümleler kurarlar. 
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11. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli 

çocuklarla ilgili yanlış kanı ve tutumlardan değildir? 

 

A) Kardeşlerin en küçüğünün üstün veya özel yetenekli olma olasılığı yüksektir. 

B) Eğitilerek seçkin bir sınıf yaratılır. 

C) Davranış ve ruhsal bozuklukları gösterirler, diğer insanları aşağılamaktan 

hoşlanırlar. 

D) Üstün yetenekliler erken yaşta yönlendirildiklerinde gelişimleri hızlandırılabilir. 

E) Sınıflarında “inek” olarak adlandırılan öğrencilerdir. 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi etiketlemenin çocuk üzerindeki olumsuz etkilerinden 

değildir? 

 

A) Etiketleme çocuğun kendisini farklı görmesine neden olur ve başkalarıyla doğal ve 

normal ilişki kurmasına engel olur. 

B) Etiketleme çocuğun akranlarında hayranlık oluşturur ve ilişkilerini olumlu etkiler. 

C) Kendisinden aşırı beklenti geliştirilmesine neden olur. 

D) Zayıf ve daha az yeterli olduğu yönleri sürekli göz ardı edilir. 

E) Kardeşlerin ihmaline neden olur. 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 Uygun ortam sağlandığında üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerini 

açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Üstün zekâlı ve özel yeteneklilerin eğitimleri, uygun etkinlikler ve uygun araç 

gereçler ile üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin ilgilerini çekebilecek 

etkinlikler konusunda, ilgili kaynaklardan ve internetten bilgi edininiz. Bu konuda 

özel eğitim kurumlarından da yardım alarak yaratıcı ve estetik etkinlikler içeren 

bir sunum hazırlayınız ve örnekleri arkadaşlarınızla uygulayarak paylaşınız. 

 

2. ÜSTÜN ZEKÂLILAR VE ÖZEL YETENEKLİLERİN 

EĞİTİMİ 
 

2.1. Üstün Zekâlılar Ve Özel Yeteneklerin Eğitimi 
 

Üstün zekâ ve üstün yetenek, yaratılıştan gelen bir özelliktir. Özel yetenekli insanların 

en önemli özelliği, öğrenme hızlarıdır. Bu tür çocuklar, diğerlerine göre daha erken yaşta 

konuşma, okuma ve yazmayı öğrenirler. Doymak bilmez meraklarıyla sürekli yeni şeyler 

öğrenme azmi taşırlar. Eğer anne babaları, öğretmenleri ve arkadaşları, bu çocuklara gerekli 

ilgiyi gösterir, sabırla onları dinler ve motive ederlerse, ruhi krizlere düşmeden kendilerinden 

beklenen performansı gösterirler. Aksi takdirde ilgisizlik, hor görülme ve baskı gibi sebepler 

yüzünden yetenekleri körelir. 

 

Her toplumun, her kuşağında gizli kalmış, keşfedilmeden eriyip gitmiş pek çok 

yetenekli birey bulunmaktadır. Sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyi düşük ailelerde, azınlık 

gruplarında okula gidememiş ya da erken ayrılmak zorunda kalmış olanlarda üstün 

yeteneklerin fark edilmesi daha güç olmaktadır. Hatta okula devam edenler arasında farkına 

varılmayıp tersine kanılarla damgalanmış, gerçek yetenekleri sonradan ortaya çıkmış olanlar 

bulunmaktadır. 

 

İlk, orta ve bir dereceye kadar ortaöğretim, programlarının öncelikle çocukların 

çoğunluğunun bulunduğu olağan yeteneklere göre düzenlenmiş olduğunu görülmektedir. Bu 

durum, üstün zekâlı veya özel yetenekli çocukların yeteneklerinin çok azını kullanarak 

ilkokul, ortaokul ve lisede başarılı olmalarını sağlamaktadır. Ancak öğrenim kademeleri 

yükseldiğinde okul başarısızlığının artmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sonucu, 

ilkokula başlayan bu çocuklar programa ilgisiz kalmakta, edindikleri bilgi düzeyi, zihinsel 

düzeyine uygun olarak olabileceğinin çok gerisine düşmektedir. Böylece çocuğun gizil 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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gücünün büyük bir bölümünü öğrenim yerine başka alanlara kaydırabileceği söylenebilir. 

Buna karşın üstün yetenekli çocukların büyük bir çoğunluğu yüksek enerjiye sahiptir ve 

akranlarından farklı olarak sürekli yenilik isterler.  

 

Bugünkü eğitim sisteminde uygulanan müfredat programları, normal öğrencilerin 

öğrenme kapasitesi göz önünde bulundurularak hazırlandığı için, programın kapsadığı 

alanlar ve konular üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 

 

Bu nedenle üstün yetenekliler, normal sınıf ortamında, bazı önlemler alınmadığı 

takdirde çeşitli olumsuzluklar yaşayabilmektedirler. Bu olumsuzluklardan bazıları aşağıda 

belirtilmiştir: 

 

 Üstün yetenekli çocuklar evlerinde, okulda ve çevrelerinde fark edilmez ve 

desteklenmezse, bu özelliği çocuğa ağır bir yük getirebilir. Bu durum, sadece 

çocuk için değil, onunla ilişkisi olanlar için de bir problem oluşturabilir. 

 

 Okulda yapılan çalışmalar ve verilen ödevler seviyelerine uygun olmazsa, okul 

onlar için sıkıcı bir hale gelebilir ve sürekli olarak huzursuzluk ya da aşırı 

hareketlilik ve yaramazlıkgösterebilir. 

 

 Üstün yetenekli bir çocuğun okulda elde ettiği kolay başarı veya zorlanmaması 

çocukta etkili çalışma alışkanlıklarının gelişmesini engelleyebilir ve bütün olumlu 

ve uyumlu davranışlarına karşın, akademik olarak göstermesi gereken 

başarıyıgösteremeyebilir. 

 

 Diğer çocuklardan fazla bilgiye sahip olmak, çok soru sormak, bildiklerini sözel 

olarak anlatma istediği, bazen öğretmen ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini olumsuz 

yönde etkileyebilir. 

 

 Üstün yetenekli çocuklar genelde konuşmayı sevdikleri için, gerek ders dışında 

küme tartışmalarında, gerekse ders sırasında, öğretmenin sınıf yönetimini 

zorlaştırabilir. 

 

 Kısaca üstün yetenekli çocuk, normal sınıfta kendi özelliklerine ve ihtiyaçlarına 

uygun bir atmosfer bulamayabilir.

 

Resim 2.1: üstün zekâlı ve özel yetenekliler 
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 Tüm bunlar özel yetenekli ve üstün zekâlı çocukların tüm gizil güçlerine karşın 

programda başarısız olduklarının bir göstergesi olup, bunun olası nedeni, 

öğretmenin öğrenciye uyguladığı programın; 

 

 Çok kolay olmasından, 

 Sınıf çalışmalarındaki hızın çok ağır gelişmesinden, 

 Aşırı tekrarlara yer vermesinden, 

 Derinlemesine tartışmalara yeterince yer vermemesinden, 

 Ders konularının öğrenciye ilginç gelmemesi, onun olgunluk veyetenek 

düzeyinin çok altında olmasından, kaynaklanmaktadır diyebiliriz. 

 

Ülkemizde ne üstün zekâlılar, ne de özel yeteneklilere yönelik yeteri kadar eğitim 

olanaklarının bulunmaması nedeniyle olağan akranları ile birlikte kaynaştırma ortamı içinde 

ama kendilerine uygun olmayan bir eğitim almak durumundadırlar. Bu nedenle, normal sınıf 

öğretmeninin sınıfındaki üstün zekâlı/yetenekli çocuklar için bazı düzenlemeler yapması 

kaçınılmaz olmaktadır. Bu düzenlemelerde öğretmenlerin yapmaları gerekenler şu şekilde 

belirtilebilir. 

 

 Öğretmenin sınıfta yapması gerekenler 

 

 Daha güç sorular sorması, yeni düşünceler ve kavramlara ilişkin yeni 

uygulamalar geliştirmesini isteyerek öğrencinin düşüncelerine esneklik 

kazandırmalıdır. 

 Sınıf çalışmalarına ilişkin özel araştırma ve inceleme ödevleri vermelidir 

ve aynı konuda çok uzun ödevler vermemelidir. Yapılan işte ve ödevlerde 

gereğinden fazla şekilcilik ve özenti üzerinde durulmamalıdır. 

 Muhakeme yetenekleri normal çocuklardan daha üstündür. Fikirler 

arasındaki ilişkileri kolaylıkla görüp kavradıklarından sınıfta bu 

yeteneklerinin gelişmesi için fırsat verilmelidir. 

 Geniş bir kelime hazinesine sahip olup bunları kolaylıkla 

kullandıklarından sınıf içi çalışmalarda bu özelliğin göz önünde 

tutulmasıgerekir. 

 İlgilendikleri konularda özel proje geliştirmelerine fırsat tanınmalı ve 

buprojeyi sınıf arkadaşlarıyla paylaşmalarına imkân sağlanmalıdır. 

Angarya niteliğinde görevler verilmemelidir. 

 Kendilerine özgü ilgileri olduğundan, grupla olduğu kadar, bireysel 

çalışmalara da önemverilmelidir. Normal zekâya sahip çocuklardan 

dahasüratli öğrendiklerinden, derslerde gereksiz tekrarlardan 

kaçınmalıdır. 

 Ders uğraşılarında kuru ve kitaba bağlı bilgilerden çok belirli zaman 

limitleri içerisinde bitirilmesi zorunluluğunu belirtmeden geniş gözlem, 

deney ve araştırmalara yer verilmelidir. 

 Klüp başkanı olmalarına, etkinlikleri planlamalarına ve oyunları 

yönetmelerine fırsat tanımalıdır. 

 Öğrenme yetenekleri normallere göre daha üstün olduğundan, müfredat 

programındaki konular genişliğine ve derinliğine zenginleştirilmelidir. 
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 Açık bir biçimde üstün oldukları matematik, fen vb. derslerde daha üst 

düzey bilgi sağlamalıdır. Bu alanlarda daha özgür ve ileri çalışmalarını 

teşvik edip tekrarlayıcı alıştırmalardan uzak tutmaya çalışmalıdır. 

 Bazı konuların öğretilmesinde öğretmene yardımcı imkânlar 

sağlanmalıdır. 

 Kendi günlük başarıları onları doyurmadığından, okul içi ve okul dışı 

çeşitli uyumsuzluklar doğabilir. Çocuğu doyurmak, tatmin etmek için 

ders içi ve ders dışı özel uğraşılara yer vermelidir. 

 Bu çocuklar için, ana babaları ve okul aile birliği ile ilişki kurup özel ders 

ya da en yakın üniversitelerden ders alabilmelerinin yollarını 

araştırmalıdır. 

 Yeteneklerinin farkında olmasını sağlamalıdır. Bir şeyi olduğu gibi kopya 

etmeye teşvik edilmemelidir. 

 

 Üstün zekâlı öğrenciler yaratıcı yeteneklere sahiptirler. Yaratıcılığın 

geliştirilmesi için aşağıdaki bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır: 

 

 Bir problem çözümünde, o problemin çözüm yolları ile ilgili, çocuklar 

tarafından ortaya atılan fikirler üzerinde kritik yapılmamalıdır. 

 İleri sürdükleri fikirlerin acayipliği hoş karşılanmalıdır. Bu fikirlerin 

çoğunda yarar vardır ve reddedilmemelidirler. 

 Problemlere karşı öğrencilerin duyguları etkili hale getirilmelidir (Eğer 

tüm dünyadaki insanlar üç parmaklı olsalardı, ne olurdu? gibi). 

 Fikir akıcılığı teşvik edilmelidir (Bir tuğlanın çeşitli kullanış yerlerini 

açıklayın gibi). 

 Orijinal fikirleri teşvikedilmelidir. Yanlışlarından dolayı öğrenciler 

azarlanmamalıdır. 

 Problemlerin değişik yollarla çözümüne fırsat verilmeli ve zemin 

hazırlanmalıdır. 

 

 Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklara öğretmenlik yapacaklarda 

bulunması gereken yeterlikler konusunda yapılmış çeşitli araştırmalar 

sonucunda üstün zekâlı çocukların belirlediği yeterliliklerden bazıları; 

 

 Öğrenmeyle ilgili ve yeterli olma 

 Öğretimde sıra dışı yöntem ve yeterliliklere sahip olma 

 Adil ve tarafsızolma 

 İş birlikçi demokratik tutum gösterme 

 Esnek olma 

 Espri duygusuna sahip olma 

 Ödüllendirme ve takdir etme becerilerine sahipolma 

 İlgi alanında çeşitlilik gösterme 

 İnsanların sorunlarıyla ilgilenme 

 Hoş bir dış görünüş ve tavra sahip olma 
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Resim 2.2: üstün zekâlı ve özel yetenekliler 

 Ebeveynler çocuklarının var olan veya tespit edilen üstün yeteneklerini nasıl 

geliştirebilirler? 

 

Küçük çocuklar, doğaları gereği meraklı olurlar; insanları, dünyayı merak ederler. 

Okul öncesi dönemde soru sorma, araştırma, yönlendirme, deneme ve oyun yoluyla çeşitli 

öğrenme becerilerini zaten edinmişlerdir. Ancak çocukların, özellikle üstün veya özel 

yeteneğe sahip çocukların, merakını tatmin etmek için dokunmaya ve nesneleri araştırmaya 

dönük karşı konulmaz bir eğilimleri vardır. Araştırmacılar, çocuklukta görülen bu eğilimin, 

yetişkinlikte daha da keskinleşen meraklılığın ve yaratıcılığın temelini oluşturduğunu 

savunmaktadırlar. Nesnelerle çok ilgilenen çocukların, içinde bulundukları durumu 

değerlendirirken sayısız özgün fikir ürettikleri gözlenmiştir. 

 

 Ebeveynlerin, üstün veya özel yeteneğe sahip çocuklarının olağanüstü 

potansiyelini geliştirme ve onları geleceğe hazırlama sorumluluklarını yerine 

getirirken onların bu özelliklerine ket vurmamaları gerekir. Ebeveynlere bu 

konudaki destekleyici önerilerimiz şunlardır: 

 

 Çocuğunuza aile bireylerinin tümünün ilgi, sevgi ve saygı göstermesini 

sağlayın; aile bireylerine, ailenin mutluluk ve huzurunu sağlamaya 

yönelik yapıcı katkıda bulunabilmeleri için olanak veriniz. 

 Aile bireylerinin ihtiyaçları arasında doğabilecek çatışmaları gidermenin 

yollarını bulun. Ayrıca kardeşler arasında kıskançlık doğmasına neden 

olacak konuşma ve davranışlardan kaçınınız. 

 Çocuğunuzun ailenizin dışında kendisine örnek alabileceği, toplum 

tarafından da örnek insan olarak kabul edilen yetişkinlerle kuracağı 

ilişkileri teşvik ediniz. 

 Çocuğunuzun diğer üstün veya özel yeteneklilerle arkadaşlık ve iletişim 

kurmasına zemin hazırlayınız. 

 Çocuğunuzun hayallerinin, hayalî oyun arkadaşlarının, fantastik ve ütopik 

düşüncelerinin, sıra dışı sorularının kabul edilemez olduğunu ifade eden 

ve cesaret kırıcı konuşma ve davranışlardan kaçınınız. 

 Çocuğunuza; para, hastalık, ölüm, savaş gibi kavramları yaşam deneyimi 

olarak öğretiniz. 
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 Başkalarının hak ve hürriyetlerine saygı gösterme, nezaket ve görgü 

kurallarına uyma gibi toplumsal kurallara uyum konusunda çocuğunuza 

örnek olun; toplumsal kuralların ve değerlerin önemini vurgulayınız. 

 Çocuğunuza özel zaman ayırarak düşüncelerini dinleyin ve kendi 

düşüncelerinizi onunla paylaşınız. 

 Çocuğunuzun sizinkinden daha iyi olan düşüncelerini, bilgilerini ve 

saptamalarını takdir ediniz. 

 Çocuğunuzun mizah duygusunu geliştirmek için onunla birlikte gülün ve 

esprilerinin hoşunuza gittiğini belli ediniz. 

 Çocuğunuzun hayatını, kendisine özel zaman ayıramayacağı şekilde 

yapılandırmak ve planlamaktan kaçınınız. 

 Çocuğunuzu yetiştirirken, daha çok yıkıcı davranışları bünyesinde 

barındıran cezaya dayalı denetim mekanizmasından ziyade, yapıcı ve 

üretken davranışlara sahip gözleme dayalı denetim mekanizmasını 

benimseyin; çocuğunuza, onu sürekli kontrol altında tuttuğunuzu 

hissettirmeyiniz. 

 Çocuğunuza, ona güvendiğinizi, konuşma ve davranışlarınızla gösteriniz. 

 Çocuğunuzun kendine güvenmesi ve sorumluluk duygusu kazanabilmesi 

için ihtiyacı olan rehberliği ve desteği ona sağlayın. 

 Çocuğunuza küçük çapta iş ve sorumluluk gerektiren görevler vererek 

çevresini keşfetmesine yardımcı olunuz. 

 Çocuğunuzun merak duygusunu tatmin etmesi ve yaratıcı yönlerini 

geliştirmesi için araştırma yapma, deneme, fantezi kurma, test etme gibi 

faaliyetlerde bulunmasını teşvik ediniz. 

 Çocuğunuzu yeni deneyimlere hazırlayın ve bunlarla başa çıkmaya 

yönelik yaratıcı yollar bulmasına yardımcı olunuz. 

 Çocuğunuzun öğrenmeye yönelik sorularını büyük bir sabırla ve 

geçiştirmeden cevaplandırın; onu, uygun zamanlarda olmak kaydıyla, 

merak ettiği her şeyi sorması konusunda teşvik ediniz. 

 Çocuğunuzu daha derin araştırmalara yöneltecek konuları araştırarak 

inceleyin ve onu da bu konuları araştırma konusunda teşvik ediniz. 

 Çocuğunuza, problem çözmede çok çeşitli yaratıcı çözüm yolları 

bulunabileceğini somut olarak gösterin; problem çözmede yaratıcı çözüm 

yolları denemesi ve yeni çözüm yolları ortaya koyabilmesi için onu teşvik 

edin; bulduğu çözüm yollarının uygulanabilir olanları varsa, bunları 

günlük hayatınızda kullanarak onu cesaretlendiriniz. 

 Çocuğunuzun temel öğrenme yöntemlerini geliştirebilmesinde ihtiyacı 

olacak müzik, resim, edebiyat, şiir gibi sanat alanlarında kullanılan 

sanatsal ifadeleri öğrenmesini sağlayınız. 

 Çocuğunuzla kitle iletişim araçlarının (medya) olumlu ve olumsuz 

yönleri üzerine tartışın; onun medyaya karşı eleştirel bir yaklaşım tarzı 

geliştirmesi ve yayınları takip etmede seçici olma alışkanlık 

kazanabilmesi için kendisine rehberlikte bulununuz. 

 Çocuğunuza, kitap okuma, dergi gibi süreli yayınları takip etme 

konularında örnek olun; ona, zaman zaman kitap okuyarak okuma 

alışkanlığı edinmesine yardımcı olunuz. 
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 Süreli yayınlara abone olması ve özel kitaplığının oluşturması konusunda, 

çocuğunuzu teşvik ediniz. 

 Çocuğunuzla ortak ilgi alanlarınızı paylaşın; birlikte araştırın; gelişmeleri 

ve sanatsal etkinlikleri birlikte takip ediniz. 

 Çocuğunuzu, hobi edinme ve hobilerini izleme konusunda teşvik edin; 

örnek olun; hobileri için kendisine gereken kaynak ve araçları temin 

etmesinde, çocuğunuza rehberlik edin ve yardımcı olunuz. 

 Üstün veya özel yeteneklilerle ilgili kamu yasalarını araştırın ve 

gerektiğinde başvurabileceğiniz uzman kişilerin, yardımcı kurum ve 

kuruluşların adreslerini öğreniniz.  

 

Resim 2.3: Üstün zekâlı ve özel yetenekliler 

2.1.1. Geleneksel Eğitim Modelleri 
 

Ayrı Eğitim: Üstün veya özel yetenekli çocuklar için, özel olarak düzenlenmiş eğitim 

ortamlarında, özel olarak yetiştirilmiş öğretmenlerle, özel olarak geliştirilmiş programların 

homojen gruplara uygulandığı eğitim uygulamalarıdır. 

 

Birlikte Eğitim: Üstün veya özel yetenekli çocukları akran gruplarından ayırmadan 

aynı eğitim ortamında destek hizmetlerinin ve programların sunulduğu eğitim ortamlarıdır. 

 

2.1.1.1. Ayrı Eğitim 

 

Bu uygulamada üstün veya özel yetenekli çocuklar belirli özellik ve düzey 

yakınlıklarına göre gruplanmakta, bu grubun özelliklerine ve gereksinmelerine göre özel 

eğitim programları geliştirilmekte ve bu programlar çeşitli eğitsel düzenlemeler içerisinde 

uygulanmaktadır. Bunların başta gelen örneği bu amaçla oluşturulmuş özel okullardır. 

 

 Özel Okul: Üstün veya Özel yetenekli çocukların belirli özel amaçlı okullarda 

toplanıp eğitilmesine verilen addır. Türkiye’de Fen Liseleri, Anadolu Güzel 

Sanatlar Liseleri, İnanç Vakfı Lisesi bu biçimde örgütlenmiş olan kurumlardır. 

Tarihsel gelişim açısından ilk örnek ise Osmanlı’da Enderun Mektebi’dir. 
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 Ayrı eğitimin yararları: 

 

 Programdaki bütün çocuklar homojen bir grup oluşturduğu için en üst 

düzeyde öğrencilerin birbirlerini desteklemelerini ve yarışmalarını sağlar. 

 Tek başına olma duygusunu azaltır. 

 Eğitsel gereksinmelerini karşılayacak, özel geliştirilmiş programlar 

kullanılır. 

 Çeşitli alanlarda genişlemesine ve derinliğine öğrenme gereksinmelerini 

karşılayacak özel donanımlara olanak sağlar. 

 Üstün veya özel yetenekli çocukların eğitimi, özel olarak seçilmiş ve 

yetiştirilmiş öğretmenlerle sağlanır. 

 Çocukların yetenekleri yönünde ve düzeyinde gelişimlere yer verilir. 

 Kırsal bölgelerde olanlar için daha iyi eğitim ortamı sağlanabilir. 

 

 Ayrı eğitimin sakıncaları: 

 

 Üstün veya Özel yetenekli çocukların, diğer çocuklarla etkileşimde 

bulunmalarını önleyeceği için, toplumla bütünleşmemelerini ve bencil 

olmalarını sağlar, liderlik özelliklerinin gelişimini engeller. 

 Çocukları çok erken yaşta uzmanlık alanlarına yönlendirmesi, daha sonra 

başka alanlara kaymalarını engelleyebilir. 

 Çocukların birçok üstün özelliklerinin toplum için işlevsel hale gelmesini 

engelleyebilir. 

 Tüm önlemler içerisinde en pahalı olanıdır. Burada belirtilen ve 

belirtilmeyen bir çok sakıncaları nedeniyle özel okullarda üstün veya özel 

yeteneklilerin eğitimi artık gelişmiş ülkelerde öğrencinin düzeyi 

akranlarından çok üstün olmadığı yani deha düzeyinde olmadığı takdirde 

tercih edilmemektedir. 

 

Resim 2.4: Üstün zekâlı ve özel yetenekliler 

2.1.1.2. Birlikte Eğitim 

 

Özel yetenekli bireyin tanılanıp değerlendirildikten ve potansiyeli belirlendikten sonra 

gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak eğitim programına ve sağlanacak özel eğitim 

hizmetlerine karar verilmelidir. Üstün veya Özel yetenekli ve yaratıcı çocukların akranlarıyla 

aynı eğitim ortamında, birlikte (kaynaştırma) eğitimlerini kapsayan bu uygulamanın da 

değişik biçimleri bulunmaktadır. Sağlanacak eğitim yaklaşımları ise üç ana başlık altında 

toplanabilir: 
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 Zenginleştirme: Üstün veya Özel Yetenekli çocukların kendi akranları arasında 

ve normal sınıflarda tutularak programların gereksinmelerine yanıt verecek 

şekilde çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi yoluyla yapılan uygulamadır. Bu 

program modelinde, özel yetenekli öğrenciler için yaşıtlarıyla merak ilgi 

yeteneklerine cevap verecek şekildehazırlanmış keşfetmeye yönelik aktiviteler, 

grupla eğitim alıştırmaları, özel olarak plânlanmış gerçek problemlerle ilgili 

bireysel ve küçük grup araştırmaları yer almaktadır. Sınıf programına, normalde 

bulunmayan daha zor konular ve farklı materyaller, değişik öğrenme alanları 

eklenmektedir.  

 

Günümüzde, Türkiye dışındaki hemen hemen gelişmiş her ülkede en yaygın biçimde 

uygulanan program modeli zenginleştirmedir. Okullarda uygulanmakta olan ilgi kümesi 

çalışmaları buna olanak tanımakla birlikte, öğretmenlerin bu alanda yetiştirilmemiş olması, 

sınıf sayılarının kalabalıklığı uygulama olanağını kısıtlamaktadır. Bu eğitim uygulamasında 

alınması gereken bazı önlemler söz konusudur. 

Bunlar; 

 Müfredata derinlemesine ve genişliğine eklemeler yapma, 

 Bireyin gereksinimine göre müfredatı ilerletme, aşamalarını belirleme, 

 İlgi ve gereksinimlere göre materyalleri çeşitlendirme, 

 Yaratıcılık ve eleştirisel düşünmeyi, problem çözme, iletişim ve 

toplumsal becerileri geliştirme 

 

Zenginleştirme, kişinin gelişimini sağlayacak öğrenilmiş bilgilerin, gereksiz 

yinelemeler, konular ve yetenek düzeyinin altındaki konuları işlerken sıkılması yerine, bir 

seçenek olarak kullanılan uygulama biçimi olduğu da söylenebilir. 

 

 Yararları: 

 Üstün veya Özel Yetenekli Çocukları normal akranlarından ayırmadan, 

birlikte eğitimlerine yer verme, duygusal-sosyal gelişimlerini teşvik eder. 

 Üstün veya Özel Yetenekli Çocukların hem ileri oldukları alanlarda kendi 

hız, yeterlilik ve kapasitelerine göre gelişmelerini sağlarken, akranlarıyla 

diğer alanlarda birlikte olmalarını, etkileşimde bulunmalarını, birlikte 

öğrenme ve üretmelerine olanak sağlar. 

 Çocukları daha uyumlu ve esnek olmalarını olanaklı kılar. 

 Tüm çocuklar bir arada eğitildiği için ebeveynlerce daha fazla destek 

görür. 

 

 Zenginleştirme Programının Amaçları: 

 Yetileri tümüyle kullanabilmek, 

 Bilgi bazını genişletmek, 

 Algılamayı derinleştirmek, 

 Yeti düzeylerini yükseltmek, 

 Öğrenme motivasyonu sağlamak, 

 Arzu edilecek eğitim, düşünme ve paylaşma yöntemlerini aşılamak, 

 İnisiyatifi cesaretlendirmek, 

 Yaratıcılığa şans vermek gibi amaçlar taşır. 
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 Bağımsız çalışma:Öğrenci bireysel olarak bir öğretmenin çeşitli seviyelerdeki 

rehberliğiyle genellikle kendi seçtiği bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bu proje, 

bütün bir konunun küçük bir parçası olabileceği gibi küçük bir sınıf içi projesi de 

olabilmektedir. 

 

 Gezici öğretmen:Özel yetenekli öğrencilere uygun hizmetleri sağlamak üzere 

birçok sınıf ya da okuldan sorumlu olup okul personeli ve öğrencilerin eğitime 

yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu hizmet, kısıtlı maddi 

olanaklar, yerleşim yeri özellikleri (çok küçük yerleşim yeri) gibi nedenlerle  

eğitimcinin  temin edilemediği durumlarda kullanılır. 

 

 Rehber kişi: Bu modelde, özel yetenekli öğrencinin yeteneği olan alanla ilgili 

daha ileri bilgi, beceri ve deneyim kazanması amacıyla alanda yeterli bir 

yetişkinin rehberliği sağlanır. Aynı zamanda yetişkin öğrenci için bir model 

olmaktadır. 

 

Sınıf, kütüphane (okul içi ya da okul dışı), koridorlar ve okulda bulunan bütün alanlar 

zenginleştirme yeri olarak kullanılırken, okul dışında bulunan halk eğitim merkezleri, 

müzeler, toplantı merkezleri de tüm çevre zenginleştirme alanı olarak kullanılabilir. 

Zenginleştirmenin yeri olmadığı gibi kesin bir zamanı da yoktur. Her zaman zenginleştirme 

yapılabilir ve hazırlanan program uygulanabilir. Sınıfta, teneffüslerde, ders aralarında, 

okuldan sonra, hafta sonu ve yaz tatilinde de zenginleştirme programı yapılabileceği 

belirtilmektedir. 

 

Sonuç olarak, bugün en çok benimsenen ve yaygınlaşan uygulamalardan birisi 

program zenginleştirmedir. Bu durumda, ileri üstün yetenekli öğrenci yaşına uygun olan 

sınıfta tutulmaktadır. Yalnız özel ya da gezici öğretmenlerin yardımıyla olağan programın 

dışında ve üstünde özellikle ilgi ve özel yeteneklerine uygun olan konularda daha ileri 

düzeyde öğrenim görmektedir. Bunlar arasında yabancı dil, müzik, teknik, fen bilgisi, 

matematik ve diğerleri gösterilebilir. Bu tür çalışmalar için olağan program içinde gerekli 

zaman ve yer ayrılmaktadır. 

 

 Hızlandırma: Çeşitli uyarlamalarla bir programın normal süresinden daha önce 

tamamlanması şeklinde bir yaklaşımdır. Okula erken başlama, sınıf atlama, ileri 

olduğu derslerde sınıf atlama, birkaç sınıfı birleştirme, programı süresinden daha 

kısa sürede tamamlama, kurslar alma ve seminerlere katılma gibi pek çok şekilde 

uygulanabilmektedir.  

 

Ebeveynler, öğretmenler ve yöneticiler genellikle özel yetenekli çocukların 

hızlandırma programına dâhil olabilmesinde yeterli sosyal, duygusal, fiziksel ve motor 

olgunluktan yoksun olduklarını düşünmektedir. Ayrıca hızlandırma programı çocuğun 

yaşıtlarıyla iletişim kurma gereksinimlerine cevap verememektedir. Öğrenciler, bağımsız 

çalışma yeteneğinden yoksun olmaktadırlar. 
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Hızlandırmanın en avantajlı yanı, çocukların sıkılmasına fırsat vermemesidir. Bu 

nedenle çocuklar eğitim programına çok istekli katılmaktadır. Sonuç olarak hızlandırma, 

özel yetenekli bireyin gelişimsel değerlendirmesi yapılarak onun eğitim ihtiyacını 

karşılayacak şekildekullanılmalıdır.  

 

 Okula erken başlama: Üstün zekâlı olduğu erken yaşlarda ortaya çıkan 

çocukların takvim yaşına bakılmaksızın okula başlama yaşından bir ya da 

iki yıl erken başlatılması biçimindeki uygulamadır. Öğrenci bu arada 

bağımsız çalışmalar, yaz çalışmaları ve okul sonrası çalışmalar ile 

kazanması gereken beceriler konusunda desteklenmektedir. Bir çok 

ülkede bu uygulama yapılmaktadır. Türkiye'de ilköğretim kademesinde 

ilgili yönetmeliğin 41. maddesi erken başlamaya imkan vermektedir. 

Savunucularına göre erken gelişmiş çocuğun okula alınmaması onun 

gelişimine engel olmaktadır. Ancak, ilk bakışta kabul edilebilir bir görüş 

gibi görünmekteyse de çocuğun okula başladığı zaman ki  bedensel, 

toplumsal ve duygusal gelişimi dikkate alınmadan yapılırsa birçok 

sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu sorunlar okuldan 

hoşlanmama, duygusal ve toplumsal açıdan iletişim kurma zorlukları, 

küçük kaslarda bozulma, bedensel etkinliklerdeki başarısızlık sonucu 

kendine güvensizlik şeklinde görülebilir. 

 Devam eden ilerleme; Özel yetenekli çocukların kendi hızlarına göre 

belli bir süreci dizisel bir program dahil edilerek izlemesi sağlanmaktadır. 

 İleri olduğu derslerde sınıf atlama; Öğrenci yeteneğine göre dersi farklı 

sınıflardan alabilmektedir. Örneğin, matematik alanında yeteneği olan 

beşinci sınıf öğrencisi yeteneğine göre ortaokul matematik derslerine 

devam etmektedir. 

 Sınıf atlama: Çocuk okula başladıktan sonra okul başarısına, uzman 

görüşlerine ve psikometrik ölçüm sonuçlarına göre, öğrenim ve zekâ 

düzeylerine uygun bir ya da iki üst sınıfa atlatılmak suretiyle yapılan bir 

uygulamadır. Öğrenci, belirlenen seviyesine göre yaşına uygun sınıfa 

değil seviyesine uygun ileri bir sınıfa yerleştirilmektedir. Bu yöntemle 

çocuğun öğrenme hızına uygun bir hızlandırma yapılarak akademik 

gelişmesi sağlanabilir. Bu uygulamanın en sakıncalı yanı, çocuğun sadece 

zihinsel gelişimini, düzeyini ve bilgisini dikkate alarak onu kendi 

akranlarından ayırıp yaşça daha büyüklerin, bedensel ve duygusal gelişim 

açısından farklı olanların yanına koyarak eğitilmeye zorlanmasıdır. 

Türkiye'de ilköğretim kademesinde ilgili yönetmeliğin 41. maddesine 

gore sınırlı olarak uygulanmaktadır. 

 Kurslar ve ileri dersler; Özel yetenekli öğrenci, üstün olduğu alanla ilgili 

ileri düzey kurslara ve derslere katılmaktadır. 

 Programı süresinden daha kısa sürede tamamlama; Hızlı öğrenme 

yeteneğine sahip özel yetenekli öğrenciler için derslerde uyarlamalar 

yapılarak programı normal süresinden daha kısa sürede tamamlamaları 

sağlanır. Böylece öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine fırsat 

yaratılmaktadır. 
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 Gruplama: Gruplamanın, normal sınıflardaki özel yetenekli öğrenciler için küme 

gruplandırmaları, özel bir sınıfta gruplandırma, özel bir okulda gruplandırma, 

kaynak odada gruplandırma ve kaynak merkezlerinde gruplandırma, özel 

seminerler, özel yaz kursları, çeşitli çalışma merkezlerindeki (müzeler, 

üniversiteler, bilim laboratuvarları ve endüstri gibi) özel çalışmalar şeklinde 

uygulamaları bulunmaktadır. Bu tip özel gruplamalar uygun olarak 

düzenlendiğinde, çocukların yeteneklerini geliştirmede belirgin düzeyde başarı 

sağlandığı, çocukların bu uygulamalarla benlik kavramlarının geliştiği 

görülmektedir. Ancak özellikle akademik değerlendirme söz konusu olduğunda 

normal çocuklar ve aileleri gruplamaya olumsuz yaklaşım göstermektedirler. Özel 

gruplamalar özel yetenekli çocukların ihtiyaçlarını karşılamakla beraber, özel sınıf 

ve özel okul çalışmalarının dışındaki uygulamalarda, gruplama çalışması ile 

birlikte, program zenginleştirme veya hızlandırma çalışmalarına da yer verilmesi 

özel yetenekli çocuklar için daha yararlı olacaktır. 

 Yarı zamanlı özel sınıf; Özel yetenekli öğrenciler haftada birkaç kez özel 

sınıfta kendisi gibi özel yetenekli olan öğrencilerle özel eğitim öğretmeni 

tarafından eğitilmektedir Bu sınıfta, zenginleştirilmiş etkinlikler, 

yaratıcılık ve yüksek seviyeleri düşünme etkinlikleri ile bağımsız projeler 

üzerinde çalışılmaktadır. Bu uygulama, özel yetenekli öğrenciye diğer 

özel yetenekli öğrencilerle sosyal olarak güvenli bir ortamda etkileşim 

imkanı sağlaması açısından yararlıdır. 

 Tam zamanlı özel sınıf; Özel sınıflar, belirli sayıda üstün zekâlı ya da 

özel yetenekli çocuklar için büyük yerleşim merkezlerindeki büyük 

okullarda kurulan sınıflardır. özel yetenekli öğrenci kendisi gibi özel 

yetenekli çocuklarla normal programdan tamamen farklı hızlandırılmış 

veya zenginleştirilmiş bir müfredat ile eğitim görmektedir. Ancak 

yaşıtlarıyla bir arada olma fırsatı sınırlıdır ya da hiç yoktur. 

 Kaynak oda; Kaynak odada özel yetenekli öğrenciler için bağımsız 

çalışma materyalleri bulunmaktadır. Öğretmen açısından ise burası bir 

çalışma ortamı olarak hizmet vermektedir. 

 

2.1.2. Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Dikkat EdilecekNoktalar: 
 

 Özel yetenekli çocuk bireysel olarak sistemli bir şekilde gözlenmeli, ilgileri ve 

ihtiyaçları mümkün olduğunca gerçekçi düzeyde saptanarak karşılanmalıdır. 

 

 Sınıf programında ve uygulamalarda özel yetenekli çocuğun ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler çocukların düzenli 

sınıf programının ilerisine geçmesini sağlamalıdır. 

 

 Çocukların potansiyellerini tam olarak kullanmalarına fırsat tanıyacak 

uygulamalar ve çevresel düzenlemeleryapılmalıdır. 
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 Programın amaç ve uygulamaları çocuğun düşünme becerilerini geliştirmeye 

yönelik hazırlanmalıdır. 

 

 Eğitimde bireyselleştirmeye önem verilmelidir. Grup etkinliklerinde mutlaka özel 

yetenekli çocuğun düzeyine uygun sorular sorma, düşüncelerini ve bulduğu 

çözüm önerilerini açıklama fırsatları verilmelidir. 

 

 Özel yetenekli çocukların sordukları sorular derinlemesine ve ayrıntılı bir 

şekilde cevaplandırılmalıdır. 

 

 Özel yetenekli çocuklar tüm gelişim alanlarında aynı düzeydegelişme 

göstermeyebilirler. Çocuğun yetenekli olduğu alanın dikkate alınması özgüvenini 

artıracaktır. 

 

 Yetişkinler bu çocukların geliştirdikleri ürünlerini (resim, hareket, düşünceveya 

orijinal bir yapı) ortaya koymalarına ya da sergilernelerine olanak tanımalıdır. Bu 

çabalar mutlaka ödüllendirilmelidir. 

 

 Özel yetenekli çocuk normal gelişim gösteren çocuklarla olduğu kadar, ilgileri ve 

ihtiyaçları yönünden kendine benzeyen özel yeteneklilerle de iletişimkurma 

ihtiyacı içinde olduğundan her iki çocuk grubuyla da değişik zamanlarda bir araya 

gelebilmelidir. Çocuk kendisi gibi yeteneklilerle bir arada olduğu zamanlarda 

kendisini "farklı" bir kişi olarak hissetmeyip kendine güven duygusunu 

geliştirebilir. Ayrıca yeteneğine ilişkin ortak yönleri paylaşmak, çocuğa haz 

vererek duygusal yönden rahatlamasını sağlayacaktır. 

 

 Özel yetenekli çocukların üstünlüklerini belirgin bir şekilde abartmak, bu 

çocukları hep ön planda tutmak vb. yaklaşımlar sınıftaki diğer çocukların onlara 

karşı düşmanlık, kıskançlık gibi olumsuz duygular geliştirmesine ve grup dışına 

itilmelerine neden olabilir. Bu nedenle eğitimcilerin, çocuklar arasındaki iletişimin 

ve arkadaşlık ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesine olanak tanıyacak bir yaklaşım 

sergilemesigerekmektedir. 

 

 Bazı durumlarda özel yetenekli çocuklar kendilerinden beklenen performansa 

uygun başarı düzeyine ulaşamadıklarında bunun nedenleri araştırılmalı ve uygun 

önlemler alınmalıdır. Başarısızlığın üzerinde durulmaması ve gerekli önlemlerin 

alınmaması, çocuğun öğrenmekten zevk almasını (ki bu özellik özel yeteneklilerin 

en önemli özelliklerinden birisidir) engelleyecektir. Okul ortamına karşı ilgisini 

kaybetmesine neden olabilecektir. Daha ileri aşamalarda ise çocuğun içe 

kapanarak kendine sosyal yönden izole etmesine yol açabilecektir. 

 

 Özel yetenekli çocuklar karşılaştıkları problemleri kendilerine özgü yollarla ve 

kendi kendilerine çözme eğiliminde olduklarından başa çıkamadıkları durumlarda 

sorunlarını her zaman dışarıya yansıtmak istemeyebilirler. Bu nedenle özellikle 

eğitimciler bu çocuklara karşı duyarlı ve uyanık olmalıdır. 
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Eğer özel yetenekli çocuklar için uygun eğitim ortamı sağlanamaz ise bu çocuklar, 

düzenli sınıf programını başarmak için yeterli perfonmans gösterebilirler ancak asla 

yeteneklerini geliştiremezler ve kullanamazlar.Başarısızlıklarla başa çıkmayı öğrenemezler 

ve en önemlisi öğrenme isteklerini yitirebilirler.İçine kapanıp kendi dünyalarına 

çekilebilirler. Okuldan kaçma yolları ararlar, diğer çocuklar ile  iletişim kurmada problem 

yaşarlar. 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi üstün zekâlıların özelliklerinin bilinmesi, seçilmesi, 

uygun eğitim önlemlerinin alınıp yetiştirilmesi bir özel eğitim sorunu olarak görülmektedir. 

Hatta sorun sadece eğitilmeleri ile sınırlı kalmamakta, istihdamları da sorun olmaktadır. 

İstihdam sorunları eğitimleri ile birlikte düşünülmediğinde ortaya “beyin göçü” diye 

adlandırılan sorun çıkmaktadır. Yani bir toplumda yüksek öğrenim görmüş, mesleğinde 

alanında sivrilmiş, yaratma ve araştırma gücü fazla elemanların ekonomik olarak kalkınmış 

ülkelere çalışmak ve yerleşmek üzere göç etmeleri sorunu doğmaktadır. Oysa kalkınmakta 

olan toplumların böylesi nitelikli elemanlara gereksinimi vardır. O halde gerek eğitim 

politikası gerek öğretim görevlileri gerekse de toplum olarak bu “altın çocukları” kazanmak 

noktasında son derece hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. 

 

Osmanlı Devleti üstün yetenekli çocukların eğitimlerine özen gösteren ilk 

toplumlardan biridir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında ENDERUN okulları adı altında 

kurulan okullarada üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklara özel bir eğitim verilirdi. 

 

2.2. Üstün Zekâlı ve Özel Yeteneklilere Uygun Etkinlikler 
 

Özel yetenekli çocukların yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verme konusunda 

ailesine ve öğretmenlerine çok büyük görevler düşmektedir.Çünkü onlar yaşıtlarından daha 

fazla, ayrıntılı ve derinlemesine öğrenmek isterler.Bu sebeple aşağıdaki örnekler gibi 

etkinlikler uygulamak, bu tip özellik taşıyan çocuğa sahip aileler ve öğretmenlerin çocuğa 

ihtiyaçları doğrultusunda destek vermelerine imkân sağlayabilir. 

 

 Karşılaştırma ve zıtlık: Kitaptaki iki karakter, tanıdığı iki insan, iki televizyon 

şovu, iki köpek arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu sormak. 

 

 Farklı yollarla gruplama yapmak: Sevdiği televizyon şovları, tanıdığı insanları, 

oyuncakları, içecekleri, günün saatleri, duyguları, kıyafetleri, farklı geometrik 

şekilleri gruplama konusunda farklı yollar bulmasına olanak vermek. 

 

 Çocuklara bilgisayar kullanmayı öğretmek: Dinozorlar, facemaker (yüz 

yaratma) gibi bazı programlar bu çocuklar tarafından zevkle kullanılmaktadır. 

 

 Farklı oyuncaklar: Değişik manipülatif oyuncaklar sunmak ve bu materyallerle 

özgün tasarımlar üretmesine fırsatvermek. 

 

 Farklı düşünme becerileri: Basit mantıksal yap bozlar ve labirentler sunarak 

kritik düşünme ve problem çözme becerilerini öğretmek. 
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 Tahmin etme becerisini geliştirmek: Bir televizyon şovunda "Sonra ne olacak?", 

kitapta, insanların yaşamı konusunda "Ne düşünüyorsun?" veya "Bu çocuk kızgın 

mı?", "Sence ne düşünüyor?" gibi tahminlerde bulunmasını istemek. 

 

 "Eğer olursa": "Dışarıda çimlerin üstüne bir parça ekmek bırakırsak" veya 

"Büyükannene mektup göndermek istesen" veya "Eğer insanlar uçabilseydi", 

"bütün arkadaşlarına kızsaydın ne olurdu?" tipinde sorular sormak. 

 

 Karışıp değişen hayvanlar: Birkaç tane hayvan seçmesini isteyip bazılarının 

özelliklerini değiş tokuş etmesini istedikten sonra ortaya çıkan yeni tür hayvanı 

çizmesini veya plastirinden modelini yapmasını veya onunla ilgili bir hikâye 

yazmasını istemek. 

 

 Bilim, doğa ve çevre ile ilgili kitaplar okumak: Bu çocuklar bilim, doğa ve 

çevre hakkındaki kitaplardan genellikle çok hoşlanırlar. 

 

 Teybe öykü, gözlem vb. kaydı yapmak: Çocuğa taşınabilir küçük bir teybin ve 

mikrofonun nasıl kullanıldığını anlatarak ya bir hikâye ya bir şarkı ya da ev veya 

okulun etrafında bir gezi yapıp daha sonra dinlediğinde neler gördüğünü 

hatırlayabilmesi için gördüklerini kaydetmesini istemek. 

 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar ve aileleri öğrenme ve keşfetme süreçlerinin 

sonunda bir etkinliğin üretildiğini fark ederler. Bazı çocuklar öylesine etkin ve hareketlidir ki 

yanlışlıkla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı alma olasılıkları ile karşı 

karşıyadır. Bu tanı konulan çocuklarla olan farkları, özel yetenekli-zekâlı çocukların 

hareketlerini sağlayan gücün onların araştırdıkları sorularına bir yanıt bulma arayışıdır. 

 

Çevrelerindeki dünyayı merak ettiklerinden, zorluktan ve karmaşıklıktan hoşlandıkları 

için bu hareketli davranış içinde olabilirler. Bazen durumu ya da olayı, olduğundan çok daha 

karışık bir hale getirirler. Sonsuz gibi gözüken enerjilerini bir amaca ulaşmak için 

kullanırlar. Hem zihinsel hem de fiziksel açıdan etkindirler. 

 

Bedenlerini olduğu gibi beyinlerini de çok çalıştırırlar, bu durum onların uykuya 

dalma süreçlerinde de belli aksaklıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Böylelikle 

zihinlerini dinlendirmede ve rahatlamada zorluk yaşayabilirler. Aile, bu etkin hareketlerini, 

hayal güçlerini ve enerjilerini boşaltmada plan yapıp onları yönlendirerek yardımcı olabilir. 

 

Destekleyici heyecanlı bir konuşmadan, heyecan duyulan bir film izledikten sonra 

veya müthiş bir plan yaptıktan sonra üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların hemen uykuya 

dalmasını beklemek çok büyük haksızlık olur. Onların rahatlayabilmeleri için belli bir zaman 

dilimi gereklidir. Başucu hikâye kitapları ya da yatakta uyuma önce dinlenen rahatlatıcı 

müzikler çocuğun uyumasına yardımcı olacaktır. 

 

Çocuğa yardımcı olmanın bir başka yolu da her sorunu tek bir doğru yanıtının 

olmadığı gerçeğini çocukla paylaşmaktır.  
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Aşağıdaki soru örnekleri gibi sorular size bu konuda yardımcı olabilirler. 

 

 Evimizi nasıl geliştirebilir,güzelleştirebiliriz? 

 

 Sence yaşamak için en ideal yer neresidir?Neden? 

 İdeal bir okul sence nasılolmalıdır? 

 

2.2.1. Çocuklar İçin RahatlamaTeknikleri 
 

 Çocuğa zihnini bir noktada yoğunlaştırarak rahatlamasını öğretebilirsiniz. Örneğin 

açık bir zihin, tamamen kendine dönük bir şekilde, bütün dış uyaranlardan uzak, 

kendi içinde bir tutarlılık ve rahatlık sağladıktan sonra, içindeki düşünceleri 

yönlendirmeye izin verilebilir. 

 

 Bir rahatlama pozisyonunda nefes alışları sayma, çift etkiye sahiptir. Bu egzersiz 

hem rahatlamayı hem de pek çok fikrin peşinde koşan zihnin biraz daha kontrol 

altında tutulmasına yardımcı olur. Çocuğun birden başlayarak 10’a kadar nefes 

alıp verişini saymasını sağlayın. Bu egzersize çocuk kendini taze hissedinceye 

kadar devam edebilir. Aile çocuğa nefes alış verişleri sırasında eğer zihninde 

birtakım düşüncelerin varlığında yeniden 1’den başlayarak saymasını önerebilir. 

 

 Çocuğun rahatlaması için farklı bir fiziksel etkinliklerden yararlanılabilir. Onun, 

yatar ya da oturur bir durumda gözleri kapalı ve rahatlamaya hazır bir pozisyon 

almasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra tüm kaslarını, ayaktan başa olacak şekilde 

teker teker kasıp daha sonra da serbest bırakmasını isteyebilirsiniz. Böylelikle 

çocuk, farkında olmadan gündelik hayatında vücudunun bir noktasını istemsiz 

olarak kastığında bu duyguyu hatırlayarak derhal gevşeyecektir. 

 

2.2.2. YaratıcıDrama 

 

Resim 2.5: Yaratıcı drama 

Dünyada uzun bir süreden beri bir eğitim modeli olarak kullanılan drama doğal olan, 

yaşantıya ve deneyime dayanan, yapılandırılmadan oynanan ve çocuk gözüyle oyun diye 

nitelendirilebilen bir modeldir. Yaratıcı dramanın bir öğrenme yolu olarak en önemli özelliği 

zihinsel, sosyal ve psikomotor yeteneklerle bütünleşmiş olmasıdır. Her öğrenme şeklinde 

bulunan pek çok beceri, yaratıcı dramaya katılım yoluyla elde edilir. Yaratıcı drama 

etkinliklerinde çocuk diğerleriyle birlikte düşünür, hisseder ve hareket eder. 
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Resim 2.6: Yaratıcı drama 

Yaratcı dramada oyun diye isimlendirilebilen hayal gücüne dayanan yapının oluşması 

söz konusudur. Bu oyun, çocuğun kendi yaşantılarından yaratılabileceği gibi çocuk 

hikayeleri de kullanılabilir. Yaratıcı drama hem zihinsel   hem de kişilik özelliklerinin 

oluşturulmasında temel eğitim modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Drama yoluyla çocuk, 

kendi yaşantılarından yola çıkarak daha büyük keşifler yapar. Drama etkinliklerine aktif 

olarak katılarak yeni ve farklı öğrenme yolları bulur. Yaratıcı dramaya katılım yoluyla 

çocuk dil ve iletişim becerilerini, problem çözme becerisini ve yaratıcılığını geliştirir, 

olumlu benlik tasarımı, sosyal açıklık, sempati oluşur, değer ve tutumları anlayabilir. 

 

Resim 2.7: Yaratıcı drama 

 Yaratıcı drama etkinlikleri 

 

Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi 

tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola 

çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir 

gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi 

bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu 

rahatlıkla oluşturabilir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı 

dramanın genel amaçlar; 

 

 Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlama, 

 Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme, 

 Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme, 

 İletişim becerileri geliştirme, 

 Moral değerleri geliştirme, 

 Kendini tanıma, 
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 Problem çözme becerilerini geliştirme, 

 Dil becerilerini geliştirme, 

 Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak, 

 Hayal gücünü geliştirme, 

 Dinleme becerilerini geliştirme, 

 Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma, 

 İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki 

gözlemlerini geliştirme, 

 Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme 

yeteneği geliştirme, 

 Empati yeteneği geliştirmektir. 

 

Resim 2.8: Yaratıcı drama 

İnsanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına 

uygundur. Yaratıcı drama etkinliklerinin özüne bakıldığında değişik oyun biçimleri olduğu 

görülmektedir. Fakat önemli olan bu oyunları özel yetenekli çocukların eğitim amaçlarına 

uygun düzenleyebilmektir. 

 

 Hareket çalışmaları: Erken yaşlarda çocuk kendi yaşantıları ve hareketleriyle 

öğrenir. Bu öğrenme yolu da çocuğun vücudunu tanıması ve vücut parçalarının 

görevlerini ve işlevlerini keşfetmesiyle mümkün olur. Çocuğun hareketleri sıksık 

tekrarlaması, yaparak öğrenmesi bakımındangereklidir. 

 

 Pandomim çalışmaları: Çocukların sözcük kullanmadan fikirlerini hareketler, 

mimikler ve bazen de sesler ilave ederek ifade etmesi gözlem yeteneklerinin 

artmasına ve çevresindeki kişilerin hareketlerine daha duyarlı olmalarına imkân 

verir. Ayrıca pandomim ortamı içinde geçmiş yaşantılarını hatırlamak için 

dikkatlerini yoğunlaştırırlar, gördükleri bilgiyi anımsamaya çalışırlar ve zihinsel 

olarak bütün bunları resimleyip şekillendirirler. 

 

 Rol oynama ve doğaçlama çalışmaları: Bu tip bir çalışmada özel yetenekli 

çocuk, içinde yaşadığı toplumu ve o toplumu oluşturan bireylerin rollerini tanır. 

Karakterlerin farklı özelliklerini ortaya çıkarır ve onları canlandırır, olaya  bazen 

mizah katar. Zaten şakacılık, çocuğun yapısında olan bir özelliktir ve bu tip 

çalışmalarla kendiliğinden bu ortaya çıkar. 

 



 

52 

 Dramatizasyon çalışmaları: Dramatizasyonda çocuk bir hikaye içinde sunulan 

olay ve durumları oynar. Oynarken de hikayenin nasıl gelişeceğine veya 

biteceğine kendileri karar verirler. Böylece her seferinde değişik bir gelişme ve 

sondan söz edilebilir. Kuklalarla yapılan dramatizasyon çalışmaları ise çocukların 

hayal gücünü kullanmalarını sağlar, dinleme ve iletişim  becerilerini geliştirir. 

 

Resim 2.9: Yaratıcı drama 

ÖRNEK 1 

 

Yaş Grubu: 60-72 Aylık Çocuklar 

 

Araçlar: Büyük pembe bir örtü, oyuncak kaplumbağa, çeşitli oyuncaklar. 

 

Isınma: Lider çocuklara“Şimdi el ele tutuşalım ve bir balon olalım, balonumuz küçük, 

haydi şişirerek kocaman bir balon yapalım. Şimdi de havası kaçıyor, fısssss... Üfleyerek 

tekrar şişirelim” diyerek balon oyunu oynanır.Oyun bittikten sonra halka şeklinde 

oturulur.Lider “Bugün kaplumbağamla sizi ziyarete geldik. Kaplumbağam sizlerle tanışmak 

istiyor, onu eline alan adını söylesin.” der. 

 

Oyun / Doğaçlama: Lider “Şimdi hepimiz gökyüzündeki bulutlarız, gökyüzünde 

dolaşıyoruz, dolaşırken diğer bulutlara çarpmıyoruz” der. Lider “Hafiften rüzgar esmeye 

başladı, rüzgar bulutları sürüklemeye başladı.”, “Rüzgar gittikçe hızlanıyor, bulutlar da 

gökyüzünde daha hızlı ilerliyor, birbirlerine çarpmamaya çalışıyorlar.” gibi yönergeler 

kullanır. Lider çocuklara “Bulutlar ileride gördükleri pembe dünyaya doğru ilerlemek 

istiyorlar (lider daha öncedenpembe bir örtüyü sınıfın uygun bir yerine asmıştır) ama rüzgar 

bulutların ilerlemesini engelliyor. Bulutlar ilerlemeye çalışıyor, rüzgar bulutların ilerlemesini 

engellemeye devam ediyor.”Der, bu şekilde bir süre devam edilir. Lider “Bulutlar, hep 

birlikte sessizce rüzgarı dinleyelim. Ben duyuyorum, eğer istediği şeyleri yaparsak bizim 

pembe dünyaya gitmemize yardımcı olacağını söylüyor. Acaba rüzgar bizden ne istiyor?” 

der ve çocuklardan (bulutlardan) gelen yanıtlar dikkate alınarak rüzgarın istekleri yapılır. 

Lider de bu arada “Rüzgar, tek ayak üzerinde durmamızı istiyor, tek ayakla sıçrayarak 

gitmemizi istiyor, çift ayakla sıçrayarak gitmemizi istiyor.” der ve çocukların söylenen 

yönergeye uygun hareket etmelerini sağlar. Lider “Rüzgar artık esmiyor, bulutlarımız çok 

yorulmuşlar, yavaş yavaş pembe dünyaya doğru ilerlemeye devam ediyorlar.Bulutlar pembe 

dünyaya gelirler. Burada çok güzel oyuncaklarla karşılaşırlar ve bu oyuncaklarla 

oynarlar.”der. 
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Değerlendirme: 

“Çocuklar oyunumuz süresince neler  yaptık ? 

Bulut olunca ne  hissetiniz ? 

Rüzgar esmeye başlayınca neler  yaptınız ? 

Pembe dünyada hangi oyuncaklarla oynadınız?” gibi  sorularla çocukların süreç 

boyunca yaşadıkları konuşulur. 

ÖRNEK 2 

 

Yaş Grubu: 60-72 Aylık Çocuklar 

Araçlar: Lego, boya kutusu, kalem, beyaz karton. 

 

Isınma: Çocuklarla halka olunur. Lider çocuklara “Sizden, benim yaptıklarımın 

aynısını yapmanızı istiyorum.” der. Lider eli ile burnunu tutma, ayağını tutma, ileriye bir 

adım atma, geriye bir adım atma gibi hareketler yapar. Sonra çocuklar arasından seçilen 

birinin yaptığı hareketleri diğerlerinin tekrarlaması istenir. Ardından halka şeklinde oturulur, 

ortaya beyaz bir karton ve üzerine de bir tane pastel boya kutusu, bir tane lego, bir tane 

kalem konur. Lider  “Çocuklar şimdi gönüllü bir arkadaşınız gelecek, bu malzemelere 

dikkatli bir şekilde bakacak, sonrada dışarı çıkacak. Başka bir gönüllü kişi de bu 

malzemelerde bir değişiklik yapacak. Dışarıda olan gelip değişikliğin ne olduğunu 

söyleyecek ve düzeltecek.” der. Gönüllü olanlar dışarı çıkar, kalan çocuklardan gönüllü 

olanlar da bir değişiklik yaparlar ve oyun sürdürülür. 

 

Oyun / Doğaçlama: Öğretmen çeşitli yüz ifadelerini (gülen, ağlayan, şaşkın, düşünen, 

hoşnutsuz vb.) orta büyüklükteki resim kartonlarına çizerek panoya asar. Çocuklardan bu 

yüzlerden birini seçmelerini ve bu ifadeyi kullanabilecekleri kısa birer olay 

canlandırmalarını ister. Etkinlik sonrasında da plastik tabaklara çeşitli yüzler oluşturma 

çalışması yapılır. 

 

Değerlendirme: Etkinlik sonrasında da plastik tabaklara çeşitli yüzler oluşturma 

çalışması yapılır. Resimler üzerinde konuşulur. Çocuklara “Neden bu yüzü seçtin? Hangi 

olaylar sonucunda bu ifaden oluştu? Sıklıkla bu yüz ifadesini kimlerde görüyorsun ?” gibi 

sorular sorularak düşünceleri alınır. Etkinlik sonunda çocuklara  “Burayı artık temizlememiz 

gerekiyor, nasıl temizleyebiliriz ?”Sorusu yöneltilir ve çocuklardan gelen öneriler 

doğrultusunda sınıf temizlenir. 

 

2.2.3. Satranç veEğitim 

 

Resim 2.10: Satranç ve eğitim 
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Bağımsız bir etkinlik olarak satranç, bireyin eğitimini son derece ilgili ve yararlı bir 

duruma getirilebilir. Satrancın; çocukların zekâsını, hayal gücünü, şekil ve uzay bilgisini, 

analiz ve sentez yapma özelliklerini, planlama yeteneklerini, kavrama güçlerini, sözlü 

muhakemelerini, hafızalarını, problem çözme kapasitelerini, hızlıve mantıklı düşünebilme 

karar alabilme süreçlerini olumlu etkilediği bilimsel deneylerle ispatlanmıştır.  

Bunun sonucu başta Rusya, ABD, Venezüella, Bulgaristan, İzlanda, Kanada ve 

ispanya gibi ülkeler olmak üzere 30 ülkenin okullarında ders olarak okutulması sağlanmıştır. 

Diğer ülkelerde de satranç, devletin ilgili birimleri tarafından gelişmesi için 

desteklenmektedir. 

 

Resim 2.11: Satranç ve eğitim 

Satranç, öğrenciye bir yöntem dâhilinde öğretildiği takdirde,  ayırt etmeksizin bütün 

derslerine olumlu yararları bulunur. Bunun yanında kişiliğine ve sosyal hayatına da birçok 

açıdan katkıları görülür. Bu katkıları analiz edebilmek için farklı açılardan bakabilmek 

gerekmektedir. Yani satrancı, 64 kareye ayrılmış bir tahta üzerinde ayrı fonksiyonları olan 

taşları belirli kurallar dâhilinde bir hedef gözeterek karşılıklı oynatmalarından oluşan bir 

oyun olarak tanımlamak, onun derinliğini ortaya koymaz. Onun derinliği; bilim, sanat ve 

spor olmasında, uygarlık tarihi ile ilişkilendirilmesinde, tarihi kişiliklerde, entelektüel 

boyutunda, bireye ve topluma kazandırdıklarında yatar. 

 

Resim 2.12: Satranç ve eğitim 
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Toplumun bir üyesi olarak satrancın bireye kazandırdıkları konusunda genel 

olarak şunları ifade edilebilir: 

 

 Zihinsel gelişime pozitif katkılar yapması, 

 Muhakeme gücünü artırması, 

 Analiz-sentez yapma becerisi, 

 Yaratıcılığı teşvik etme, 

 Strateji geliştirme, 

 Fotografik hafızanın gelişimine katkı sağlama, 

 Oyun sürecinde asla şiddet üretmemeye ilişkin bilinç, 

 Hayal gücünü, şekil ve uzay bilgisini, planlama yeteneklerini destekleme, 

 Problem çözme kapasitelerini artırma, hızlı ve mantıklı düşünebilme-karar 

alabilme süreçlerinigeliştirme, 

 Neden sonuç ilişkisinikavrama, 

 Sakin ve soğukkanlı olmayı öğretme, 

 Rakibine saygılı olmayı temel alan bir centilmenlik, 

 Riskalma. 

 

Özel yetenekli çocukların eğitiminde satranç; özel yetenekli çocukların eğitimi, özel 

konumlarından dolayı eğitim önceliğine sahip olmalıdır. Bu potansiyelin eğitimi birçok açıdan 

önemli ve stratejik görülmektedir. Üstün ve özel yetenekli çocukların eğitiminde birçok araç 

zenginleştirici ve tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Bunlardan biri de satrançtır. 

 

2.3. Üstün Zekâlı ve Özel Yeteneklilere Uygun Araç-Gereçler 
 

Üstün zekânın ve özel yeteneğin tanımlanması konusunda, ailenin ve öğretmenin çok 

bilinçli olması, çocuğunun hangi alanda yeteneği olduğunu gözlemlemesi gerekir. Şu 

öneriler yapılabilir: 

 

 Çocukla birlikte yapılan etkinlikleri çeşitlendirerek erken çocukluk çağındaki 

çocuğun ilgi alanları belirlenebilir. 

 

 Yaşıtlarının kullandığı eğitim araç gereçleri yetersiz geldiğinde, kendisinden yaşça 

büyük çocukların kullandığı ilgi alanlarına uygun araç gereçlerle desteklenebilir.( 

Hazır sayı doğrusu, doğal sayıları öğretmek için üretilen oyuncaklar, kesirli 

sayıları öğretmek için üretilen malzemeler bunlardan bazılarıdır.) 

 

 Aile ortamı mümkün olduğunca demokratik olabilir. 

 

 Aile içinde ortak bir karar verilirken çocuğun da fikri sorulabilir. 

 

 Çocuğa sorumluluk verilebilir. 

 

 Çocuğa farklı oyuncaklar sunularak elindeki materyalle farklı tasarımlar 

üretmesine fırsatverilebilir. 
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 Çocuğa bilim, doğa, çevre ile ilgili kitaplar okunabilir. 

 

 Klasik müzik dinletilerek çocuğa müzik zevki aşılanabilir. 

 

 Yaratıcı malzemelerle yemek pişirmesine fırsat tanınabilir. 

 

 İpucu verilerek resim yaptırılabilir. 

 

 Çocuğun kendi hayali süper kahramanını belirlemesi istenerek o kahraman ve 

özellikleri hakkında konuşulabilir. 

 Müzelere, sanat galerilerine götürülerek çocuğa sanat zevki aşılanabilir. 

 

 Evdeki basit aletleri matematik aracı gibi kullanıp temel matematik hesaplamaları 

yapılabilir. 

 

 Çeşitli konular hakkında görüşü alınarak, 'Sence nasıl olmalı' şeklinde sorularla 

tahmin beceris geliştirebilir. 

 

2.4. Üstün Zekâlı ve Özel Yeteneklilere Uygun Etkinlik Planlama 
 

Öğretmenlerin ders planı yaparken kendilerine doğru soruları sormaları 

gerekmektedir. İyi seçilmiş sorularla birçok zekâ türünün geliştirilmesi mümkündür.  Sorular 

aşağıdaki gibi olabilir: 

 

Sözel: Sözlü ve yazılı kelimeleri nasıl kullanabilirim? 

 

Mantıksal/matematiksel: Sayıları, hesaplamaları, mantığı, sınıflandırmaları ya da 

kritik düşünceyi sınıfa nasıl getirebilirim? 
 

Görsel: Görsel destekleri, görselleştirmeyi, renkleri, sanatı, değişimi ya da görsel 

düzenleyicileri sınıfa nasıl getirebilirim? 

 

Müziksel: Müzik ya da çevresel sesler ile bir ritim ya da melodideki önemli noktaları 

nasıl işe koşabilirim? 

 

Bedensel: Tüm vücudu ya da elleri öğrenme ortamında nasıl işe koşabilirim? 

 

Sosyal: Öğrencilerin bir işe uzun süre konsantre olmalarına, akranları ile paylaşım 

içinde olmalarına, birlikte öğrenmelerine ya da geniş gruplar oluşturmalarına nasıl yardımcı 

olabilirim? 

 

Öğretmenler dersi planlamaya başlarken öğretmek istedikleri kavramları saptamalı ve 

içeriğin iletilmesinde en uygun görünen zekâları belirlemelidirler. Tablo 2’de çoklu zekâları 

geliştirmek ve derse çeşitlilik katmak için bir takım fikirler sunulmaktadır. 
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Bu uygulamalarda öğretmen, öğrencilerinden öğrenmek istedikleri  yöntemi 

seçmelerini istemekte ve diğer menüleri de ev ödevlerinde kullanmaktadırlar. Sekiz haftada 

sekiz menü işlenmektedir.  Örneğin ilk haftada öğrencilerin ödevlerini müzikli yapmaları 

istenebilir. Daha sonra öğrenciler müziksel özetlerini sınıfla  paylaşmalıdır. Başka bir hafta 

işlem başka bir menü ile tekrar edilebilir. Dokuzuncu haftada öğretmen, öğrencilerini en 

sevdikleri ödev stratejilerini kullanmaları konusunda cesaretlendirebilir Bu şekilde de tüm 

öğrencilerin zayıf ve güçlü yönlerini görmeleri sağlanabilir. 

 

S/D-Z Menüsü M/M-Z Menüsü G/U-Z Menüsü 
B/K-Z 

Menüsü 

 Hikaye anlatma, bir 

tartışmayı yönetme, 

bir konu hakkında 

şiir, masal, destan, 

kısa piyes ya da yeni 

bir makale yazma, 

bir radyo programı 

için canlı söyleşi 

hazırlama, bir 

röportaj yapma. 

 Matematiksel bir 

formülü yerine 

koyma, bir deney 

tasarlama ve 

yönetme, bir şeyi 

sembollerle 

gösterme, benzeriyle 

karşılaştırma, 

benzerlik ya da 

farklılıkları 

tanımlama, problem 

çözme, sınıflama ve 

sıralama yapma. 

 Grafik, harita, küme 

ya da şekil oluşturma, 

bir slayt gösterisi, 

video kaset ya da 

albüm hazırlama, bir 

konuyu anlatmak için 

sanatsal ürünler 

yaratma, ya da yap- 

boz oyunları yapma, 

nesneleri çizim, 

boyama ve heykel ile 

ifade etme. 

 Bir düşünceyi 

hareketlerle 

açıklama, bir konu 

hakkında çevre gezisi 

planlama ve  

yönetme, eşyaları 

elleriyle tanıtma, 

oyun kağıtlarıyla bir 

kule yapma. 

M/R-Z Menüsü K/S-Z Menüsü K/İ-Z Menüsü D-Z Menüsü 

 Güzel bir müzik 

eşliğinde sunu 

yapma, olayları şarkı 

söyleyerek ya da 

ellerini vurarak (rap) 

anlatma, bir konu 

içindeki ritimsel 

örüntüleri saptama, 

bir olayı bir şarkının 

müziğiyle anlatma, 

bir çalgı yapma ve 

kullanımı gösterme, 

bir şarkı besteleme. 

 Bir toplantıyı 

yönetme; bir konuyu 

öğrenmek için sosyal 

becerilerini kullanma, 

bir projede yer alma, 

birilerine bir konuyu 

öğretme, teknolojiden 

yararlanma, kendini 

başkalarının yerine 

koyma, bir konu 

hakkında başkalarıyla 

tartışma. 

 Kendini başarılı 

kılacak niteliklerini 

saptama, kendine bir 

hedef seçme, kendi 

çalışmalarını 

değerlendirme, kişisel 

değerlerini saptama, 

günlük tutma, kendi 

kendini tanıma ve 

tanımlama, 

sorumluluk alma ve 

görevi yerine getirme. 

 Bir doğa olayı 

hakkındaki 

gözlemlerini 

defterine yazma, 

yöresel ve dünya 

çevresindeki 

değişimleri 

tanımlama,teleskop,

mikroskop kullanma, 

doğal nesnelerin 

fotoğrafını çekme ya 

da resimlerini çizme 

Tablo 2.1: Çoklu Zekâları Geliştirmek İçin Uygulanabilecek Etkinlikler Menüsü 

S/D-Z: Sözel/DilselZekâM/M-Z: Mantıksal/MatematikselZekâ 

G/U-Z: Görsel/UzamsalZekâK/İ-Z: Kişisel/İçselZekâ 

B/K-Z: Bedensel/KinestetikZekâM/R-Z: Müziksel/RitmikZekâ 

K/S-Z: Kişiler arası/SosyalZekâD-Z: DoğaZekâsı 

Tablo2’de Çoklu Zekâ Kuramına göre hazırlanan günlük ders planı örneği yer 

almaktadır ve eğitim durumları planlanırken her bir zekâ türünde yapılacak olan etkinlikler 
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sıralanmaktadır.Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta, etkinliklerin tamamının 

öğrenci merkezli olduğudur. 

 

Etkinlik Adı:  Serbest Zaman: Kendi saksılarımızda bitki yetiştirelim 

Etkinliğin Hedefleri: 
 Öğrencilerin bitkilerin yetişme sürecini yedi zekâ türünde 

öğrenmeleri. 

Amaç-Kazanımlar: 

 Öğrenciler bitkilerin yetişme sürecinde; görsel, mantıksal, 

sözel ve müziksel olarak değişimin nasıl gerçekleştiğini 

kendi yaşantılarıyla ilişkilendirerek ifade edeceklerdir. 

Kavramlar:  Miktar-boyut-renk-şekil-duyu 

Araç ve Gereçler: 

 Bitkilerin yetişme sürecini gösteren afişler ya da şekiller, 

bir takım müzik kasetleri ya da CD’ler ile çalıcılar, sulu 

boyalar, fen ve doğa kitabı. 

Öğrenme Etkinlikleri 

Sözel/Dilsel: 

 Bitkilerin gelişimiyle ilgili hikaye okunarak sonrasında 

soru cevap yöntemiyle hikayenin irdelenmesi ve konuyla 

ilgili çocukların fikirlerinin alınması 

Kişiler arası/Sosyal: 
 Okunan hikaye sonrası, Güneş’in canlıların gelişimleri 

üzerindeki etkileri hakkında tartışmalar yapılması. 

Bedensel/Kinestetik: 
 Bitkilerin gelişim aşamalarını ve gelişmelerinde etkisi olan 

doğa olaylarını anlatan canlandırmaların yapılması 

Görsel/Uzamsal: 
 Çeşitli teknikler kullanılarak bitkilerin gelişim sürecinin 

resmedilmesi 

Müziksel/Ritmik: 
 Bitkilerin gelişimini anlatan birbirinden kısa 

şarkılarbestelenmesi ve grupça söylenmesi 

Mantıksal/Matematiksel: 
 Bitkilerin gelişim aşamaları gösteren bir zaman 

çizelgesinin hazırlanması. 

Kişisel/İçsel: 
 Bitkilerin gelişimine ilişkin kişisel deneyim ve bilgileri 

yansıtan küçük bir hikaye yazılması. 

İşleniş Sırası 

 1.Sözel/Dilsel etkinlik, 

 2.Kişiler arası/Sosyal etkinlik, 

 3.Bedensel/Kinestetik etkinlik 

  4. Görsel/Uzamsal etkinlik, 

 5. Müziksel/Ritmik etkinlik, 

 6. Mantıksal/Matematiksel etkinlik, 

 7. Kişisel/İçsel etkinlik. 

Değerlendirme 

Yöntemleri 

 1. Matematiksel zaman çizelgesi ya da resmin 

puanlandırılması  

 2. Öğrencilerden başka birinin oynadığı rolü ya da 

söylediği şarkıyı değerlendirmesinin istenmesi. 

Tablo 2.2: çoklu zekâ kuramına göre ders planı örneği 
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UYGULMA FAALİYETİ 
 

Öğrenme faaliyeti içerisinde verilmiş olan örneği inceleyerek erken çocukluk 

eğitiminde kullanılmak üzere çoklu zekâ kuramına uygun etkinlik planlayınız ve 

hazırladığınız planı sınıfta arkadaşlarınıza sunarak ve birlikte uygulayarak paylaşınız. 

 

İşlemBasamakları Öneriler 

 Erken çocukluk eğitiminde kullanılmak üzere 

çoklu zekâ kuramına uygun etkinlikler ile ilgili 

kaynak araştırması yapınız. 

 Erken çocukluk eğitiminde 

kullanılmak üzere çoklu zekâ 

kuramına uygun etkinlikler ile ilgili 

kaynak araştırması yaparken 

kütüphanelerden ve internetten 

faydalanabilirsiniz. 

 Erken çocukluk eğitiminde kullanılmak üzere 

çoklu zekâ kuramına uygun etkinlik seçerken 

hangi özellikleri göz önünde bulundurarak 

etkinlik hazırlayacağınız konusunda bilgi 

edininiz. 

 Araştırmalarınızı yaparken 

bulduğunuz   dergilerden, kitaplardan, 

internetten ve diğer kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Erken çocukluk eğitiminde kullanılmak üzere 

çoklu zekâ kuramına uygun etkinliklerde 

uygulama sırasında nelere dikkat edilmesi 

gerektiği hakkında bilgi edininiz. 

 Araştırmalarınızı yaparken 

bulduğunuz   dergilerden, kitaplardan, 

internetten ve diğer kanaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgiler ışığında erken çocukluk 

eğitiminde kullanılmak üzere çoklu zekâ 

kuramına uygun etkinlikleri derleyerek 

aralarından uygun olanı seçiniz. 

 Yaratıcı, esnek ve tüm zeka alanlarına 

yönelik kapsamlı bir etkinlik seçmeye 

özen gösteriniz. 

 Erken çocukluk eğitiminde kullanılmak üzere 

çoklu zekâ kuramına uygun etkinlikler 

arasından uygulamak üzere seçtiğiniz etkinlik 

için gerekli ön hazırlıkları yapınız. Gerekiyorsa 

kullanılacak araç gereç ve materyalleri 

hazırlayınız. 

 Temiz, düzenli özenli çalışınız. 

 Hazırladığınız etkinliği sınıfta arkadaşlarınıza     

sunarak ve birlikte uygulayarak paylaşınız. 

 Sunum sırasında istekli, esnek, aktif 

ve açık olunuz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri    

Evet kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna(x) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

DeğerlendirmeÖlçütleri Evet Hayır 

1. Erken çocukluk eğitiminde kullanılmak üzere çoklu zekâ 

kuramınauygun etkinliklerile ilgili olarak kaynak araştırması yaptınız 

mı ? 

  

2. Erken çocukluk eğitiminde kullanılmak üzere çoklu zekâ kuramına 

uygun etkinlik seçerken hangi özellikleri göz önünde bulurarak 

etkinlik hazırlayacağınız konusunda bilgi edindiniz mi ? 

  

3. Erken çocukluk eğitiminde kullanılmak üzere çoklu zekâ kuramına 

uygun etkinliklerde uygulama sırasında nelere dikkat edilmesi 

gerektiği hakkında bilgi edindiniz mi ? 

  

4. Edindiğiniz bilgiler ışığında erken çocukluk eğitiminde kullanılmak 

üzere çoklu zekâ kuramına uygun uygun etkinlikleri derleyerek 

aralarından uygun olanı seçtiniz mi ? 

  

5. Erken çocukluk eğitiminde kullanılmak üzere çoklu zekâ kuramına 

uygun etkinlikler arasından uygulamak üzere seçtiğiniz etkinlik için 

gerekli ön hazırlıkları gerçekleştirerek Gereketiğinde kullanılacak araç 

gereç ve materyalleri hazırladınız mı ? 

  

6. Hazırladığınız etkinliği sınıfta arkadaşlarınıza sunarak ve birlikte 

uygulayarak paylaştınız mı ? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda “Hayır” şeklinde cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrarlayınız. Cevaplarınızın  

hepsi “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin öğretmenlerinin 

sınıfta yapması gerekenlerden değildir ? 

 

A) Üstün oldukları derslerde daha üst düzeye erişmelerini sağlamalıdır. 

B) Kendi günlük başarıları onları doyurmadığından dolayı ortaya çıkabilecek uyumsuz 

davranışları engellemek adına ders içi ve ders dışı özel uğraşılara yer vermelidir. 

C) Geniş kelime hazneleri olduğunu göz önünde bulundurarak uygulamalarda buna 

yer vermelidir. 

D) Etkinlik planlama ve oyun yönetme konusunda öğrencilere görev vermelidir. 

E) Alışılmışın dışındaki düşünceleri kafa karışıklığını önlemek için reddetmeli, 

engellemelidir. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekalı ve özel yetenekli bireylerin öğretmenlerinin 

sınıfta yapması gerekenlerden değildir ? 

A) Özel araştırma ve inceleme ödevleri vermelidir. 

B) Fazla bilgiye açık olduklarından müzik, resim, beden eğitimi gibi dersler yerine 

akademik konulara yer vermelidir. 

C) Müfredat programındaki konuları zenginleştirmelidir. 

D) Kuru ve kitaba bağlı bilgilerden çok gözlem, deney ve araştırmalara yer vermelidir. 

E) Bazı konuların öğretilmesinde öğretmene yardımcı olmaları sağlanmalıdır. 

 

3. Özel yetenekli öğrencilerin haftada birkaç kez özel sınıfta kendisi gibi özel yetenekli 

öğrencilerle, özel eğitim öğretmeni eğitiminde zenginleştirilmiş etkinlikler, yaratıcılık 

ve bağımsız projeler üzerinde çalışılan eğitim uygulamaları aşağıdakilerden 

hangisidir ? 

A) Bağımsız çalışma 

B) Kaynak oda 

C) Yarı zamanlı özel sınıf  

D) Gezici öğretmen 

E) Okula Erken Başlama 

 

4. “Özel yetenekli öğrencilere uygun hizmeti sağlamak üzere birçok okul ya da sınıftan 

sorumlu olup okul personeli ve öğrencilerin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamakla 

yükümlü olunan eğitim uygulamasıdır. Kısıtlı maddi olanaklar, engel derecesinin 

eğitim için el vermediği ve yerleşim yerinin kuruma uzaklığı söz konusu olduğu 

durumlarda uygulanır.”Şeklinde tanımlanan eğitim uygulaması aşağıdakilerden 

hangisidir ? 
 

A) Gezici Öğretmen 

B) Bağımsız çalışma 

C) Özel okullar 

D) Rehber kişi 

E) Sınıf atlama 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin bedensel 

özelliklerinden değildir ? 
 

A) Doğumlarında normal çocuklardan daha ağır ve uzun doğarlar. Bebeklikte aşırı 

hareketlilik gösterirler. 

B) Olgunlaşma daha hızlı gerçekleşir. Her yaşta akranları ile kıyaslandığında fiziksel 

gelişimlerinde ve vücut fonksiyonlarında belirli derecede üstünlük gösterirler. 

C) Akranlarından daha kuvvetli ve sağlıklıdırlar. Vücut dirençleri yüksektir. 

D) Akranlarından ve normal çocuklardan daha erken konuşurlar, yürürler. Bu bazen 

zekânın yüksekliği ile oranlı olarak çok erken olarak gelişir. 

E) Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerde bedensel özürlere çok fazla rastlanır. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin zihinsel 

özelliklerinden değildir ? 
 

A) Zihnen daima faal olmayı şiddetle arzu ederler. 

B) Bilgi kazanmak için doymak bilmez bir iştah ve açlık gösterirler. 

C) Erken konuşabilir ve dili etkili bir iletişim vasıtası olarak kullanabilirler. 

Konuşurken jest ve mimiğe çok fazla başvururlar. 

D) Kelime hazineleri zengindir, kelimeleri doğru telâffuz ederler ve yerli yerinde 

kullanırlar, akıcı bir konuşmaları vardır.  

E) Akranlarına kıyasla oldukça uzun ve karmaşık cümleler kurarlar. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin zihinsel 

özelliklerinden değildir ? 
 

A) Keskin-sağlam ve çeşitli konularda oldukça geniş bilgiler depolama özelliği olan 

belleğe sahiptirler. 

B) Sahip oldukları bilgiler çok fazla olduğu için bunları anımsamakta sıkıntı çekerler.  

C) Gördüklerini duyduklarını kolayca beller ve uzun zaman bellekte muhafaza ederler. 

D) Bilinmeyen konulara aşırı ilgi duyarlar. 

E) Genelleme yapma, alternatif üretme, soyut düşünme ve sonuca varma konularında 

başarılıdırlar. 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin zihinsel 

özelliklerinden değildir ? 
 

A) Bir faaliyete kendi kendine başlama ve devam ettirmede konusunda sıkıntı 

yaşarlar. 

B) Çok dikkatli ve keskin bir gözlemcidirler.  

C) Çabuk sıkılırlar, boş duramazlar ve sürekli kendilerine bir meşgale arar ve bulurlar. 

D) Bilgilerini kolayca transfer edebilirler. 

E) Zekice tasarımlar yapabilirler. 

 

  



 

63 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise  D, yanlış ise Y yazınız. 

 

9. (   ) Üstün zekâ/ yetenekli çocuğa zihnini bir noktada yoğunlaştırarak 

rahatlamasını öğretebilirsiniz. 
 

10. (   ) Üstün zekâ/ yetenekli çocuğun rahatlaması için farklı bir fiziksel 

etkinliklerden yararlanılabilir. 
 

11. (   ) Yaratıcı dramanın bir öğrenme yolu olarak en önemli özelliği zihinsel, 

sosyal ve psikomotor yeteneklerle bütünleşmiş olmasıdır. 
 

12. (   ) Yaratcı dramada hayal gücünün oluşması söz konusu değildir. 
 

13. (   ) Dramatizasyonda çocuk bir hikaye içinde sunulan olay ve durumları oynar. 

Oynarken de hikayenin nasıl gelişeceğine veya biteceğine öğretmen karar verir. 
 

14. (   ) Satranç, çocukların zekâsını, hayal gücünü, şekil ve uzay bilgisini, analiz 

ve sentez yapma özelliklerini, planlama yeteneklerini, kavrama güçlerini, 

sözlü muhakemelerini, hafızalarını, problem çözme kapasitelerini, hızlı ve 

mantıklı düşünebilme karar alabilme süreçlerini olumlu etkilemektedir. 
 

15. (   ) Satranç çocuğun neden sonuç ilişkisini kavrama yeteneğinin gelişmesinde 

çok etkili olamamaktadır. 
 

16. (   ) Pandomim çalışmaları, çocukların sözcük kullanmadan fikirlerini 

hareketler, mimikler ve bazen de sesler ilave ederek ifade etmesi gözlem 

yeteneklerinin artmasına ve çevresindeki kişilerin hareketlerine daha duyarlı 

olmalarına imkan verir. 
 

17. (   ) Üstün zekâ/ yetenekli çocuğa yardımcı olmanın bir başka yolu da her 

sorunun tek bir doğru yanıtının olmadığı gerçeğini çocukla paylaşmaktır. 
 

18. (   ) Yaratıcı drama etkinliklerinde çocuk düşünür, hisseder ve hareket eder. 
 

 

 

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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MODÜL DEGERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin zihinsel 

özelliklerinden değildir? 
A) Çok keskin bir mizah anlayışları vardır. Olaylardaki ince mizahı sıradan kişlilerden 

çok önce fark ederler. 

B) Güzelliğe duyarlıdır; nesnelerin estetik yanlarını keşfetmeye çalışırlar. 

C) Öğrenmeyi kuvvetli öğrenme arzularının doyurulması ve yakınlarının takdirini 

kazanmak için yaparlar.  

D) Kendilerini çok geniş bir alana konsantre etme gücüne sahiptirler. 

E) Bir şeyi muhakeme etme ve yeniden şekillendirme kabiliyetine sahiptirler. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin zihinsel 

özelliklerinden değildir? 
A) Her şeyi mükemmel yapmaktan özel bir haz duyarlar. 

B) Her şey hakkında derinliğine bir görüş kazanmaya gayret ederler. Bilginin 

nedenlerini detayları ile öğrenmeye çabalarlar. 

C) Kendilerini ifade etmede bağımsızdırlar ve kendilerine güvenleri fazladır. Bu 

konuda yardımdan hoşlanmazlar. 

D) Gerçek ve hayal arasındaki farkı ayırt edemezler. Hayal güçleri çok gelişmiş 

olduğundan gerçek olmayan hayali uydurmalara inanabilirler. 

E) Okumaya karşı çok erken ilgi duyarlar.  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin zihinsel 

özelliklerinden değildir? 
A) Düşündüklerini ifadelendirmeleri ketlenemez, bazen radikaldirler ve karşıt 

görüşlerini ateşli bir biçimde savunurlar; fikirlerinden vazgeçmezler. 

B) Fikirleri net olduğundan kolaylıkla çok büyük riskler almazlar. 

C) Çok faal, açıkgöz, uyanık ve çabukturlar. Dikkat alanları geniş ve süresi uzundur. 

D) Duygu ve düşüncelerini ifade etmede çeşitli yollardan faydalanırlar. 

E) Derin ve kapsamlı düşüncelerden, karışık problemler çözmekten hoşlanırlar. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin zihinsel 

özelliklerinden değildir? 
A) Aldıkları uyaranlara karşı çok düşünceli, olgun ve orijinal tepkilerde bulunurlar. 

B) Çalışma metotlarında en ekonomik yolları dener ve bulurlar. Zaman ve enerjilerini 

ekonomik olarak kullanabilirler. 

C) Sorumluluk almayı çok ister ve bunu yerine getirmekten hoşlanırlar. 

D) Estetik ve teorik oryantasyonları yüksektir. Estetik zevkleri erken gelişir. Güzeli ve 

iyiyi kolayca anlar ve takdir ederler. 

E) Kendi düşüncelerinin doğruluğuna inanır, hatalarını kendi kendilerine anlayıp 

uygun düzeltmelerde bulunamazlar. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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5. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin zihinsel 

özelliklerinden değildir? 
A) Uzun vadeli amaçlar kurarak başarmak için çaba sarf ederler. 

B) Profesyonel mesleklere karşı ilgi duyarlar. 

C) Otorite ile çatışırlar, kendilerine birşeylerin dayatılmasından hoşlanmazlar. 

D) İnandıkları konularda kararlı ve inatçıdırlar. 

E) Üstünlükleri orta yaşlara kadar devam eder ve yaş ilerledikçe durulurlar. 
 

6. Aşağıdakilerden hangisinde üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin yaratıcılık 

yetilerinin tanımı yanlış verilmiştir? 
A) Duyarlılık: Yaratıcı çocuklar sorunların özünü kavrar ve onların çözüm 

olasılıklarını sezer. Sorunların çözümü için gerekli esas ögelere, araç ve gereçlere 

duyarlık gösterir. 

B) Bileşim (Sentez) Yeteneği: Birbiriyle bağlantısı olmayan parça ve ögeleri, birbiriyle 

uyumlu bir şekilde yepyeni bir sentez oluşturacak şekilde birleştirme yeteneğine 

sahiptir. 

C) Esneklik: Yaratıcı kişi, yetenekli olduğu alanda durumların, nesnelerin parçalarını 

ahenkli ve tutarlı bir şekilde yeniden düzenler, yepyeni yapıtlar oluşturur. 

D) Orijinallik: Yaratıcı kimsenin en belirgin özelliklerinden birisi herhangi bir duruma 

verdiği cevaplarda bir başkalık oluşudur. Özellikle yaratıcılık yeteneğine sahip 

olduğu alanda alışılagelmiş cevaplar, tepkilerden tamamen farklı, kendine özgü 

tepkiler ve cevaplar verir. 

E) Yeniden Tanımlama ve Düzenleme: Yaratıcı kimse gizli olarak etrafındaki 

nesnelerin fonksiyonlarını alışıla gelmiş olandan farklı görme yeteneğine sahiptir. 

Onları anlar ve yepyeni bir yönde ve yöntemde kullanır. 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin psikososyal 

özelliklerinden değildir? 
A) Küçük yaşlarda beliren bir idealizme sahiptirler ve idealleri uğruna yaşarlar. 

B) Erken yaşlardan itibaren üstün espri yeteneğine sahiptirler ve kendilerine yapılan 

esprileri de büyük bir hızla algılarlar. 

C) Hareketsiz ve sakin bir yapıya sahiptirler. 

D) Onurlandırılmaktan hoşlanırlar, ilgi beklerler ve çok fazla konuşabilirler. 

E) Başkaları ile anlaşmayı ve geçinmeyi becerirler. Fazlasıyla anlayışlıdırlar. 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin psikososyal 

özelliklerinden değildir? 
A) Arkadaş olarak kendileri seviyesinde zekâya sahip ve ilgilerinde benzerlik ve 

paralellik olan kimseleri seçebilirler. Yani genellikle kendi yaşıtlarında olanlarla 

arkadaşlık ederler. 

B) Başkaları ile yakın, içten ve günlük oyun ihtiyacı ve yararcılığın ötesinde uzun 

süreli dostluklar kurarlar.  

C) Başka çocukların yaşamlarına ve problemlerine derin, samimi ve duyarlı bir ilgi 

gösterirler. Onların kişiliklerini de son derece gerçek yönleriyle anlayabilirler. 

D) Duygusal gerilimlerini korkusuzca duruma en uygun şekilde ifade ederler. 

E) Genellikle kendilerini kapsamına alan çeşitli sosyal teşebbüslerde olumlu, yapıcı ve 

verimli katkıda bulunurlar. 
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9. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin psikososyal 

özelliklerinden değildir? 
A) Oldukça popüler ve sempatiklerdir. Mensup oldukları grupların tüm üyeleri 

tarafından sevilirler. 

B) Dış dünya ile etkileşimlerinde olgundurlar. 

C) Toplumda renk, ırk ve din ayrımı ile ilgili ön yargılara sahip değildirler. Herkesi 

olduğu gibi kabul ederler. 

D) Fikirleri sabit olduğundan ve inatçı olduklarından toplum kaide ve nizamlarını 

sorgulayarak karşı çıkarlar. 

E) Birçok sosyal problemle karşılaştıklarında dahi paniklemeden hızlı ve pratik 

çözümler üretebilirler. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin psikososyal 

özelliklerinden değildir? 
A) Liderlik özellikleri sayesinde gruplarındaki anlaşmazlıkları uzlaştıran rol 

üstlenirler. Otoriteye az başvururlar, toleranslı davranırlar. Katılık ve sertlikleri çok 

az görülür. 

B) Kendilerinden emin, birçok becerilere sahip ve bağımsızdırlar. 

C) Teşvik ve takdir görmediklerinde amaçlarına ulaşma yolunda motivasyonları 

düşebilir. 

D) Çok çalışkan ve eleştiriye açıktırlar. Öz eleştiri yaparak hatalarını düzeltme 

konusunda da başarılıdırlar. Bu eleştirilerde kendilerine bazen acımasızca 

davranabilirler. 

E) Küçük yaşlarde beliren bir idealizme sahiptirler ve idealleri uğruna yaşarlar. 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların normal 

sınıflarda tüm gizli güçlerine karşın programda başarısız olmalarının olası 

nedenlerinden değildir? 
A) Çok kolay olması 

B) Sınıf çalışmalarındaki hızın çok ağır gelişmesi 

C) Aşırı tekrarlara yer vermesi 

D) Derinlemesine tartışmalara yeterince yer veriyor olması 

E) Ders konularının öğrenciye ilginç gelmemesi, onun olgunluk veyetenek düzeyinin 

çok altında olması 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklara 

öğretmenlik yapacaklarda bulunması gereken yeterlikler konusunda 

yanlış bir ifadedir? 
A) Öğretimde sıra dışı yöntem ve yeterliliklere sahip olma. 

B) Adil, tarafsız, iş birlikçi ve esnek olma. 

C) Ödüllendirme ve takdir etme becerilerine sahipolma. 

D) İlgi alanında çeşitlilik gösterme, espri duygusuna ve hoş bir dış görünüşe sahip 

olma. 

E) İnsanların sorunlarına çözüm bulma. 
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13. Aşağıdakilerden hangisi ayrı eğitimin yaralarından değildir? 
A) Çocukları çok erken yaşta uzmanlık alanlarına yönlendirir ve daha sonra başka 

alanlara kaymalarını engeller. 

B) Programdaki bütün çocuklar homojen bir grup oluşturduğu için en üst düzeyde 

öğrencilerin birbirlerini desteklemelerini ve yarışmalarını sağlar. 

C) Eğitsel gereksinmelerini karşılayacak, özel geliştirilmiş programlar kullanılır. 

D) Çeşitli alanlarda genişlemesine ve derinliğine öğrenme gereksinmelerini 

karşılayacak özel donanımlara olanak sağlar. 

E) Üstün zekâlı veya özel yetenekli çocukların eğitimi, özel olarak seçilmiş ve 

yetiştirilmiş öğretmenlerle sağlanır. 

 

14.  Aşağıdakilerden hangisi zenginleştirme programının amaçlarından değildir? 

A) Yetileri tümüyle kullanabilmek ve düzeylerini yükseltmek. 

B) Gerçekçi hedefler koyarak garanti meslekler edindirmek. 

C) Bilgi bazını genişletmek ve algılamayı derinleştirmek. 

D) Öğrenme motivasyonu sağlamak ve yaratıcılığa şans vermek. 

E) İnisiyatifi cesaretlendirmek. 

 

15. “Okula erken başlama, sınıf atlama, ileri olduğu derslerde sınıf atlama, birkaç sınıfı 

birleştirme, programı süresinden daha kısa sürede tamamlama, kurslar alma ve 

seminerlere katılma gibi pek çok şekilde uygulanabilmektedir.” Öncülde verilmiş 

uygulamalar, birlikte eğitim yaklaşımlarından hangisi dâhilinde 

uygulanmaktadır? 
A) Gruplama  

B) Hızlandırma 

C) Kısaltma 

D) Zenginleştirme 

E) Eşleştirme 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa, öğrenme 

faaliyetlerini tekrarlayınız. Bütün soruları doğru cevapladıysanız;  modülü tamamladınız. 

Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 E 

5 A 

6 B 

7 E 

8 B 

9 C 

10 E 

11 D 

12 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 B 

3 C 

4 A 

5 E 

6 C 

7 B 

8 A 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Yanlış 

14 Doğru 

15 Yanlış 

16 Doğru 

17 Doğru 

18 Doğru 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

1 C 

2 D 

3 B 

4 E 

5 E 

6 C 

7 C 

8 A 

9 D 

10 C 

11 D 

12 E 

13 A 

14 B 

15 A 
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