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                                                        ÖNSÖZ

Çocuklarýn ilk yaþlarýndan itibaren saðlýklý geliþimindeki en önemli görev ailelere aittir. Aileler 

çocuklarýn ilk eðiticileridirler. Bu nedenle çocuklarýn yeteneklerinin oraya çýkarýlmasý ve 

geliþtirilmesindeki en önemli görev en baþta ailelere düþmektedir. Akranlarýndan:

- Öðrenme-kavramý hýzý,

- Ýlgi alanlarýnýn farklýlýðý,

- Bitmeyen sorularý,

- Hafýzalarý,

- Meraklarý, vb. özellikleri öne çýkan bir çocuða sahip olmanýn, eðitimleri ile ilgilenmenin zevkli 

olduðu kadar aileler için daha çok uðraþ gerektiren ve zaman zaman tedirgin eden yönleri de bulunmaktadýr. 

Ailelerin, sahip olduklarý özel yetenekli çocuklarla geçireceði etkili zaman dilimlerine ve ilk yaþlarýndan 

itibaren daha fazla çabaya ihtiyaç bulunmaktadýr. Bu çaba, çocuklarýn geliþimlerinin gözlenmesine, 

akranlarýna göre farklýlýklarýn ortaya konulmasýna, geliþim özelliklerine uygun çalýþmalarýn yapýlmasýna ve 

fýrsatlar saðlanmasýna dönük olmalýdýr.

Ailelerin farklýlýklarý ile öne çýkan özel yetenekli çocuklarýnýn kapasitelerini en üst noktaya 

ulaþtýrma ve süreklilik saðlama konusunda sorumluluklarý bulunmaktadýr. Aileler bu sorumluluklarýný 

çocuklarýný tanýyarak, geliþim özelliklerini ve ne yapabileceklerini bilerek gerçekleþtirebilirler.

Bu kýlavuzda, özel yetenekli çocuða sahip ailelere genel anlamda rehberlik etmek, 

bilgilendirmelerde bulunmak amaçlanmýþ, ailelerin   çocuklarýný daha iyi tanýmalarýna ve anlamalarýna, 

ailelerin çocuklarýna yönelik olarak neler yapabileceklerine, yaþantý örneklerine ve anne-babalarýn 

karþýlaþabilecekleri durumlara yer verilmeye çalýþýlmýþtýr. Özel yetenekli çocuklarýn yetenek, ilgi ve 

potansiyellerini geliþtirmek için ailelere öneriler sunulmuþtur. 

Kýlavuz, özel yetenekli çocuklarýn ailelerine yönelik olarak hazýrlansa da çocuðu olan tüm 

ailelerimizin yararlanacaðý bölümler de içermektedir.

Çocuklarýmýza ve ailelerimize faydalý olmasý temennisiyle...
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Ailelerin çocuklarýný tanýyabilmeleri ve anlayabilmeleri için öncelikli olarak özel yetenek kavramýný 

açýklamak gereklidir.

Özel yetenekli çocuklar tanýmlanýrken, üstün zekâ ve üstün yetenek kavramlarý çok fazla kullanýlmakta 

ve bu kavramlarýn birçok tanýmý yapýlmaktadýr.

Bu kýlavuzda, alanyazýnda kullanýlan  “üstün zekâ/ yetenek” kavramlarý, yerine 15 Ocak 2013 tarihinde 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca (BTYK) yayýnlanan Strateji ve Uygulama Plânýnda ayný kavrama 

karþýlýk gelmek üzere daha az kategorize edici olarak “özel yetenek” kavramý tercih edilmiþtir. 

Alanyazýndan  alýnan bölümlerde kullanýlan “üstün zekâ/ yetenek” kavramlarýna deðiþtirilmeden 

yer verilmiþtir. 

Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü bünyesinde 

bulunan ilgili grup baþkanlýðýnýn adý da 6528 Sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanunla  “Özel Yeteneklerin Geliþtirilmesi 

Daire Baþkanlýðý” þeklinde düzenlenmiþtir. 

        “Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Plâný 2013-2017” de yer alan 

     Özel yetenekli çocuklar, yeteneklerini geliþtirmek için özel eðitim ve faaliyetlere ihtiyaç duyan 

çocuklardýr.

Özel yetenekli çocuklarýn bir ya da birden çok alanda daha hýzlý 

geliþim gösterdikleri ve bu çocuklarýn bazý ortak özellikler taþýdýklarý 

ileri sürülmektedir.

       

Özel Yetenek Kavramý; Genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, dil, 

matematik, fen bilimleri, sosyal bilimleri, liderlik, yaratýcýlýk, görsel ve iþitsel 

sanatlar ile psiko-motor becerileri kapsamaktadýr.

 ÖZEL YETENEKLÝ ÇOCUKLAR

Özel Yetenekli Çocuklarýn Özellikleri Nelerdir?
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 * Bebeklikte olaðandýþý ataklýk 

 * Uzun dikkat süresi

 * Geniþ hayal ve imgeleme gücü

 * Uykuya daha az ihtiyaç duyma, enerjik olma

 * Geliþimsel dönüm noktalarýnda daha hýzlý ilerleme

 * Keskin gözlem yapma

 * Aþýrý merak duyma

 * Güçlü bellek

 * Erken ve olaðan üstü dil geliþimi

 * Hýzlý öðrenme yeteneði

 * Aþýrý duyarlýlýk

 * Akýl yürütme ve problem çözme becerisi

 * Mükemmeliyetçilik

 * Sayýlar, bulmacalar ve yap-bozlar ile oyun becerisini geliþtirme

 * Kitaplara aþýrý ilgi duyma

 * Soru sorma

 * Ýlgi alanýnýn oldukça geniþ olmasý

 * Geliþmiþ mizah duygusu

 * Eleþtirel düþünebilme

 * Ýcatlar yapabilme

 * Ayný anda birkaç iþi yapabilme, yoðunlaþabilme

 *  Yaratýcýlýk

  

                                

Özel yetenekli çocuklarýn erken dönemlerinde gözlenen özellikler (Jackson & Klein, 1997; Davis & 
Rimm, 1998):

Bir çocuðun özel yetenekli olarak görülmesi için yukarýda adý geçen bütün özelliklere sahip olmasý 

gerekmemektedir. Özel yetenekli bir çocukta öne çýkan bir özellik, bir baþka üstün çocukta hiç 

görülmeyebilir. Dolayýsýyla bireysel farklýlýklarýn olabileceði dikkate alýnmalýdýr (Davaslýgil & Zeana, 

2004).

Özel yetenekli çocuklarda gözlemlenen özellikler, tüm çocuklarda belli ölçülerde gözlemlenebilen 

özelliklerdir. Özel yeteneðin bir göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden birçoðunun ilgili yaþ grubunun 

doðal olarak gösterdiði ölçülerin üzerindeki bir düzeyde çocukta gözleniyor olmasý gerekmektedir (Üstün 

Zekâ, 2012).
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Akarsu (2001)’ nun aktarýmýna göre özel yetenekliler alanýnda çalýþan kiþilerin belirlediði en yalýn taný 

ölçütleri þunlardýr (Üstün Zekâ, 2012):

    * En az bir yetenek alanýnda yaþýtlarýnýn üstünde performans gösterme

    * Dili etkin kullanma

    * Merak ve bazý konulara yoðun ilgi gösterme

    * Çabuk öðrenme

    * Güçlü bellek

    * Yüksek düzeyde duyarlý olma

    * Özgün ifade biçimlerine sahip olma

    * Yeni ve zor deneyimleri tercih etme

    * Kendisinden büyüklerle arkadaþlýk yapma

    * Yeni durumlara çabuk uyum saðlama

    * Okumaya düþkün olma

  Özel Yetenekli Çocuklarýn Geliþimsel Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel Özellikleri:

Özel yetenekli çocuklarýn fiziksel geliþimleriyle ile yetenek alanlarý arasýnda doðrudan bir iliþki 

kurulamayacaðý geçmiþe göre bugün daha fazla kabul görmektedir. Daha da önemlisi ayýrt etme ve tanýlamada 

fiziksel özelliklere ait bir tanýlama biçimi de kullanýlmamaktadýr. 

Biliþsel Özellikleri

Özel yetenekli çocuklar;

* Çok meraklýdýrlar. Ýlgilendikleri konuya karþý dikkatlerini yoðun bir þekilde yönlendirir. Problem çözme 

becerileri son derece geliþmiþtir (Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, 2009).

 * Neden-sonuç iliþkisi kurarlar. Ýlgi alanlarý hakkýnda detaylý bilgi sahibidirler, baðýmsýz çalýþmayý daha 

çok tercih ederler (MEB, 2010).

 * Çok çeþitli konularda derin ve yoðun bilgilere sahiptirler. Sunulan bilgileri kolaylýkla özümser ve 

anýmsarlar.

  * Karmaþýk materyalleri, kendisi için anlamlý olan parçalara ayýrarak anlamaya çalýþýrlar.

  * Herkesçe bilinen cevaplarýn, mantýksal yanýný görürler.

  * Keskin ve dikkatli gözlemcidirler.

  * Yaþýnýn üstündeki sözcükleri anlamlarýný bilerek yerinde kullanýr.
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* Genelleme yapmada, iliþkileri görmede, bilgilerin transferinde yaþýtlarýndan ileri düzeydedirler. 

Orijinal fikirler geliþtirirler, yaratýcýdýrlar (Davaslýgil & Zeana, 2004).

* Çok hýzlý öðrenirler. Duyduklarýný ve gördüklerini uzun zaman belleklerinde tutabilirler.

* Kendi sýnýf düzeyinin üstünde kitaplar okumaktan hoþlanýrlar. 

* Zihinden iþlem yapmada çok baþarýlýdýrlar.

* Rutin veya tekrarlý iþlerden hoþlanmazlar. Genellikle okulda karþýlaþtýklarý uyarýcýlar onlara yetersiz 

gelir, dolayýsýyla canlarý çok çabuk sýkýlýr. 

* Zaman, ölüm vb. soyut kavramlarýn ne demek olduðunu yaþýtlarýna göre daha çabuk kavrarlar.

* Oyun kurallarýný hemen kavramakta, hatalarýndan ders almakta, istediklerini yapmak veya yaptýrmak 

için diðerlerini ikna edici fikirler öne sürmektedirler (Demirci, 2010).

Yaratýcýlýk Özellikleri: 

Soru ve sorunlara çok sayýda çözüm ya da düþünce üretirler. Alýþýlmýþýn dýþýnda, özgün görüþleri ve 

tepkileri vardýr. Görüþlerini sakýnmadan söylerler. Bazen bu görüþleri kökten deðiþiklikleri gerektirir, 

görüþlerini uzlaþmaz bir biçimde sonuna kadar savunur ve asla vazgeçmezler. Maceraya düþkündürler. Keskin 

bir mizah anlayýþlarý vardýr. Birçok kiþinin farkýna varamadýðý ince esprileri kolaylýkla fark ederler. Güzellik 

duygularý geliþmiþtir. Estetik özellikleri hemen algýlarlar.

Liderlik Özellikleri: 

Grup içindeki liderliðin amacý ve iþlevini kavrayabilmeleri ve diðerlerinin gereksinim ve ilgilerine 

duyarlý olabilmeleri nedeniyle, genellikle lider olma eðilimindedirler. Hem liderlik için arzulanan kiþilik 

özelliklerine hem de geniþ ilgi alanýna sahip olmalarý liderlik potansiyellerini daha da arttýrýr.

Özel yetenekli çocuklar okulla ilgili olan etkinliklerin birçoðuna katýlýrlar. Etkinlikleri devam ettirmede 

ona güvenebilirsiniz. Sorumluluklarýný çok iyi bilirler, söz verdiði iþi en iyi biçimde yerine getirerek 

tamamlarlar. Akranlarý arasýnda doðal bir lider gibi davranabilirler.

 Gerek kendi akranlarý, gerekse yetiþkinlerin yanýnda kendine güvenleri tamdýr. Yaptýðý iþi rahatlýkla sunar. 

Sýnýf arkadaþlarýnca sevilen bir kiþidir. Duygu ve düþüncelerini çok iyi biçimde ifade ederler. Sözcükleri iyi 

seçer ve söylenenleri iyi anlarlar. Birden fazla iþi bir arada yapabilirler.
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Güdüsel Özellikleri: 

Merak ettikleri konularý incelerken bir baþkasýnýn kendisini güdülemesine ihtiyaçlarý yoktur. Tek düze 

iþlerden genellikle sýkýlýrlar. Kendini ilgilendiði konuya ya da soruna kaptýrýp bütünüyle özümserler. 

Üstlendiði iþ ya da görevi sonuna kadar götürürler. Yetiþkinlerin ilgilendiði, din, politika, dünya sorunlarý gibi 

konu ya da sorunlarla ilgilenirler.

Sosyal-Duygusal Özellikleri

Özel yetenekli çocuklarýn sosyal, duygusal özellikleri (Clark, 1992), (Silverman, 1994);

* Geliþmiþ ahlâkî deðerlere sahip,

* Baþkalarýnýn duygu ve düþüncelerine karþý hassas,

* Mükemmeliyetçi,

* Beklentileri yüksek,

* Ýdealist,

* Duygusal derinliði olan,

* Farkýndalýðý yüksek,

* Kendilerinden büyük çocuklarla karmaþýk oyun oynama eðilimindedirler.

* Liderlik özellikleri gösterirler.

* Karþýsýndakilerin düþüncelerini, duygularýný ve isteklerini kestirebilme yeteneðine sahiptirler. 

* Espri yetenekleri geliþmiþtir.

Her ne kadar araþtýrmacý ve eðitimciler, bu özelliklerin özel yetenekli çocuklar arasýnda sýklýkla 

rastlanan durumlar olduðunun altýný çizseler de özellikleri bütün özel yetenekli çocuklara genellemek 

doðru deðildir.

Kiþilik Özellikleri 

* Baðýmsýz olma özellikleri gösterirler. Bu özellikleri öðrenme etkinliklerinde de görülür.

* Yüksek amaç ve ideallere sahiptirler.

* Faaliyetlerini baþlatmak için bir dýþ kuvvete ihtiyaç duymazlar, yani içten denetimlidirler.

* Yaþamlarýndaki olaylarý denetim altýna alabileceklerine inanýrlar.

* Mükemmel olma özelliðini gösterirler.

* Özgüvenleri yüksektir. 

Ahlâkî Özellikleri 

* Ahlâkî duyarlýlýklarý erken yaþta yoðun olarak görülür.

* Açlýk, nükleer savaþ, çevre kirliliði, barýþ, uluslararasý iliþkiler gibi dünya sorunlarýna diðer yaþýtlarýna 
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 göre daha duyarlýdýrlar.

* Sorgulayýcý, keskin gözlemci, mantýkî düþünür olma özellikleri göstermeleri nedeniyle, eþitsizliði, 

haksýzlýðý, çifte standardý fark ederler. Bunlarý önlemede etkisiz olmalarý kendilerini çaresizliðe iter.

* Keskin adalet duygusuna sahiptirler.

Özel yetenekliler deneyiminin en önemli özelliði onlarýn ahlâkî duyarlýlýklarýdýr. Çocuk herhangi bir 

alanda özel yetenekler gösterse de göstermese de ahlâkî duyarlýlýk özel yeteneklilik deneyiminin doðasýnda 

mevcut olan bir özelliktir. (Silverman, 1994). 

Sýklýkla doðruluk ve dürüstlükle ilgili kaygýlarý çok yüksektir. Bu ilgi ve kaygýlar özel yetenekli 

çocuklarýn ileri ahlâkî yargýlama yeteneklerini yansýtýr. Fakat henüz olgunlaþmamýþ duygusal geliþim, 

çocuklarýn ayný ahlâkî yargýlarýna uygun davranýþta bulunmalarýna engel oluþturur. Dolayýsýyla özel 

yetenekli çocuklarýn ahlâkî konularý anlama yeteneði ile duygusal olarak bu sorunlarla baþa çýkmalarý 

arasýnda büyük bir fark vardýr. Meseleleri anlama ile etik bir tarzda davranma arasýndaki bu boþluk, sadece 

özel yeteneklilerin yüz yüze geldiði ezeli bir problem deðildir; sýklýkla eylemlerimizin betimlediði ahlâkî 

düzeyden daha yüksekte yargýlarda bulunduðumuz bir gerçektir (Dodd & Menz, 1996). Bu nedenle, çocuk 

oyunlarda kaybetmeye baþlayacaðý ana kadar dürüstlük üzerinde ýsrar eder. Bu durumda dürüstlük, 

kazanmaktan daha az çekici olur (Freeman, 1999), (Lovecky , 1999).

Özel yetenekli çocuklar erken yaþta siyasî ve sosyal problemler, deðerler 

ve ahlâk felsefesiyle ilgilendiklerinde, müfredatý içerisinde bu konularýn 

tartýþýlýp keþfedilebileceði bir kýsým özel derslere ihtiyaç hissederler (Sword, 

2001). Geliþimsel bakýmdan eþ zamanlý olmayýþlarý yüzünden sosyal uyum, 

özellikle çocukluk ve ilk ergenlik yýllarýnda sýklýkla güçtür. Duygusal 

yoðunluk ile dinî, ahlâkî ve varoluþsal ilgiler ayýrt edici özelliklerdir, bunlar 

hayat boyu devam ederler (Kearney, 1996).

Özel yetenekli çocuklarýn duyarlýlýklarý birçok biçimde olur: Duygularý 

kolayca incinir; baþkalarýna karþý çok merhametli, koruyucu tutum 

içindedirler ve kolayca gözyaþlarýna boðulabilirler. Baþkalarýnýn duygularýný 

hissedebilirler, eleþtirilere þiddetle cevap verirler ve ýþýða, gürültüye, hava ve 

çevre kirliliðine sert tepki verirler. Özel yetenekli çocuklarýn diðer bir kiþilik özelliði özel yetenekli nüfusun 

en azýndan yarýsýnda görülen içedönük olmadýr. Ýçedönükler derin duygulara sahiptirler, düþüncelidirler. 

Baþkalarýna saldýrganca davranma yerine kendi içlerine çekilirler. Diðer birçok özelliðinin yanýnda bu dört 

özelliðin, - duyarlýlýk, mükemmeliyetçilik, yoðunluk, içedönüklük-  özel yeteneklilere özgü dikkat çekici 

geliþimsel, psikolojik ve sosyal yanlarý vardýr. Bir bütün olarak, bunlar özel yeteneklilerin duygusal çok 

yönlülüðünü gösterirler (Silverman, 1994).
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Özel yeteneklilerin duygusal geliþim özelliklerini ayrýntýlý olarak Dabrowsky’nin teorisinde görmek 

mümkündür (Dabrowsky , 1976). Duygusal geliþim üzerine teorileri ve araþtýrmalarý ile tanýnan Dabrowsky, 

doðuþtan gelen belli tepki kalýplarýnýn yetiþkin hayatýnda yüksek deðerlerin geliþimi için bir temel 

oluþturduðunu öne sürmüþtür. Nörolojik sýnamalarý sonucunda Dabrowskyi yaratýcýlýk bakýmýndan özel 

yetenekli bireylerin, farklý türde uyaranlara daha belirgin cevaplar verdiðini tespit etmiþtir. Bunu “aþýrý 

heyecanlanabilirlik” olarak anlamak mümkündür. Bu güçlü sinirsel heyecan beþ deðiþik türde ortaya 

çýkmaktadýr: Psiko-motor, duyuþsal, imgesel, entelektüel ve duygusal. Aþýrý heyecanlanabilirler, fiziksel 

enerjilerinin bolluðu, duyularýndaki yüksek akýcýlýklarý, canlý imgelemleri, entelektüel merak ve dürtüleri ve 

derin þefkat ve merhamet kapasiteleri ile tanýnýrlar. Bireyler bunlardan birini veya daha fazlasýný deðiþik 

yoðunluklarda tecrübe edebilirler.

Özel yeteneklilerin geliþim ve eðitimi alanýnda çalýþan ilk araþtýrmacýlar özel yetenekliliðin ahlâkî 

bileþenlerinin farkýna vardýlar; özel yeteneklilerin duygusal kararlýlýk, sosyal uyum ve ahlâkî karakterini 

anlamaya çalýþtýlar. Çünkü insan geliþiminin bu yüzleri, ileri biliþ düzeyiyle birlikte örülmüþ haldedir. Özel 

yetenekli bireylerin girift içsel hayatlarý, erken etik ilgileri, dünyanýn iþleyiþi ve gidiþatý hakkýnda yüksek 

farkýndalýklarý söz konusudur. Bu alanda çalýþan son dönem araþtýrmacýlarý da özel yetenekli bireylerde ileri 

ahlâkî yargýlamanýn açýk belirtilerini gördüler (Silverman, 1994).

Baþarýlý olmuþ özel yetenekli çocuklar, öðretmenleri tarafýndan genellikle sorumlu, devamlý ve 

çoðunlukla üstünlük sahibi olarak nitelendirilir. Arkadaþlarýyla iyi geçinir ve doðal liderlerdir. Üstün 

zekâlý çocuklarýn sýnýf öðretmenlerinden alýnan bilgiler, bu öðrencilerin birçok þekilde hemen herkese 

yardým etmeye istekli olduklarýný ortaya koymaktadýr. Çoðu kez bu çocuklar, kendi ödevlerini 

göreceli olarak bitirdiklerinde, daha yavaþ olanlara yardým etmek isterler. 

Özel yetenekli bir çocuðun kendi düzeyinde birini bulup, kendisinin ilgili olduðu þeylerle onun da 

ilgilenmesi ve eþit düzeyde bir arkadaþlýk kurmasýnýn oldukça güç olduðu söylenebilir. Bu, üstün zekâlý bir 

çocuðun þýmarýk ya da kendini beðenmiþ olmasýndan ileri gelmemektedir. Tam tersi, bir gruba dahil olmanýn 

çok güçlü arzusunu taþýdýðýndan, kendisini aþaðý konumda da hissedebilir (Cutts & Moseley, 2001).
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Özel yetenekli çocuklarýn çevresine kolay uyum saðladýðý, daha popüler olduklarý ve ortalama 

çocuklardan daha mutlu olduklarý þeklinde yanlýþ düþünceler,  inanýþlar bulunmaktadýr. Oysa özel yetenekli 

çocuklar dýþlanmýþlýk ve yalnýzlýk riskiyle karþýlaþabildikleri kadar ayný zamanda  bir yandan kibirli, küstah 

olarak algýlanma, diðer taraftan düþük benlik saygýlarý nedeniyle düþük baþarý elde etme riskiyle de karþý 

karþýyadýrlar.

Üstün yeteneðin geliþmesi, uygun çevresel ortamýn ve bu ortamda gerekli eðitimin saðlanmasý ile 

mümkün olmaktadýr.

Ailelerin kendilerine özgü çocuk yetiþtirme tutumlarý, çocuklarý farklý þekillerde etkilemektedir. 

Ailelerin tutumlarýnýn çocuðun kiþilik geliþimi, zihin ve dil geliþimi, fizik ve psiko-motor geliþimi, sosyal ve 

duygusal geliþimi üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olabilmektedir. Çocuðun geliþim özelliklerinin iyi 

bilinmesi, çocuðun davranýþlarý karþýsýnda hangi tutumun daha olumlu sonuçlar doðuracaðýnýn belirlenmesi 

açýsýndan oldukça önemlidir. Ailelerin çocuklarýnýn geliþim düzeyini bilmemeleri, geliþimlerini nasýl 

destekleyebileceklerini ve ne yapmalarý gerektiðini belirleyememelerine sebep olmaktadýr (Güler, 2012). 

Özel yetenekli bir çocuðun fiziksel ve duygusal geliþimi akranlarýndan önemli ölçüde farklýlýk 

gösterdiðinden ailelerin çocuklarýnýn kiþisel özelliklerini iyi bilmesi daha da önemlidir. Ailede özel eðitim 

ihtiyacý olan bir çocuðun bulunmasý ailenin pek çok iþlevini etkileyecektir. Bu etkilenme ebeveynlerin 

duygusal, sosyal ve ekonomik yükünün aðýrlaþmasýna neden olacaktýr.

Ailelerin tutumu, çocuðun özellikle kiþilik geliþimini etkilemektedir. Çocuðun biliþsel ve dilsel geliþimi, 

sosyal ve duygusal iliþkilerin en yoðun yaþandýðý çevreden etkilenmektedir. Yaþantý zenginliði, bireyin 

biliþsel ve dilsel geliþimini artýrýr. Çocuðun saðlýklý geliþiminde temel amaç, fiziksel ve zihinsel yönden 

olduðu kadar, sosyal ve duygusal yönden de ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýdýr. Bu nedenle, toplumun 

gereksinim duyduðu niteliklere sahip bireylerin yetiþtirilmesi için, çocuðun tüm geliþim alanlarýnýn 

desteklendiði bir aile ortamýnda yetiþtirilmesine çalýþýlmalýdýr (Güler, 2012).

Çocuðunuzun Özel Yetenekli Olduðunu Bilmek Neden Önemlidir?

Peki, çocuðunuz özel 

yetenekli bir çocuk ise, onun 

geliþim özelliklerini iyi 

tanýmamanýz, davranýþlarý 

karþýsýnda nasýl bir tutum 

sergileyeceðini 

bilememenizin nasýl 

sonuçlarý olur? 
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Özel yetenekli çocuklarýn, davranýþsal ve duygusal sorunlara karþý daha savunmasýz olduðu fikrini 

destekleyen bazý çalýþmalar diðer çocuklarda bu riskin fazla olmadýðýna iþaret ederken, üstün zekâlý ve 

yetenekli çocuklarýn yaþadýðý zorluklarýn niteliðinin daha fazla olduðuna dair çalýþmalarda bazý tartýþmalar 

olmuþtur (Bain, Choate, & Bliss, 2006). Bu yüzden özel yetenekli çocuklarýn saðlýklý bir aile ortamýnda 

yaþamasý çok önemlidir.

 Özel yetenekli çocuklar ve ebeveynlerinin benzersiz zorluklar yaþadýðýna dair bazý kanýtlar vardýr, ancak 

yaþanan zorluklarýn doðasý ve kapsamý hakkýnda araþtýrma eksikliði olduðu ve yetenekli çocuklarýn 

ebeveynlerin çocuk yetiþtirme deneyimleri ile ilgili çok az alanyazýn vardýr. (Morawska & Sanders, 2008).

Genel olarak, özel yetenekli çocuklarýn diðer çocuklara göre daha fazla zorluk yaþamadýðý noktasýnda 

artan bir fikir birliði vardýr. Bu çocuklarýn davranýþsal ya da duygusal sorunlar geliþtirmek için yüksek risk 

altýnda olmasýna sebep olan bir dizi faktör vardýr. 

Bunlar;

* Ebeveynler ve öðretmenlerin gerçekçi olmayan beklentileri, 

* Aþýrý övgünün uygunsuz kullanýmý,

* Çocuðun yetenek ve öðretim ortamý arasýnda uyumsuzluk

* Akran gruplarý ile yaþadýðý zorluklar.

Özel yetenekli bir çocuk farklý olduðundan, ona ebeveyn olmak diðer velilere göre biraz daha farklý 

ebeveynlik stratejileri kullanmayý gerektirir. Benzerlik ve farklýlýklarý keþif her ebeveynin kendi rolünü 

bulmasýna ve etkili müdahalesine yardýmcý ve rehber olacaktýr. 

Üstün zekâlý ve yetenekli gibi özel ihtiyaçlarý olan çocuklarýn en iyi geliþimi için þansý, erken yaþta taný 

ve müdahale ile geliþtirilebilir (Sankar-Deleeuw, 2006).

Özel yetenekli çocuklarla ilgili yapýlan çalýþmalarda, özel yetenekli çocuklarýn genellikle normal 

geliþim gösteren çocuklara göre yetenekli olduklarý alanda daha hýzlý ilerledikleri vurgulanmaktadýr. Ancak 

özel yeteneklilik alanlarýna göre bu hýzlý ilerleme 

özelliði deðiþebilir. 

Özel bir alanda yetenekli olan çocuðun tüm 

geliþim alanlarýnda hýzlý olmasý beklenmemelidir. 

Örneðin; görsel sanat alanýnda özel yetenekli olan 

çocuk sadece bu alanda yaþýtlarýndan özel olma 

özelliði gösterirken diðer geliþim alanlarýnda 

standart geliþim ritmi izleyebilir. 

Özel Yetenekli Çocuklar Tüm Alanlarda Baþarýlý mýdýr?
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* Özel yetenekli çocuklarda davranýþ ve ruhsal bozukluklar gözlenir.

* Özel yetenekli çocuklar erken geliþir ve kýsa ömürlüdürler.

* Özel yetenekliler sýska, kýsa boylu, iri kafalý, çelimsiz ve gözlüklü olurlar.

* Özel yetenekli bireyler uyumsuz olurlar. 

* Kardeþlerin en küçüðünün özel yetenekli olma olasýlýðý yüksektir.

* Özel yetenekli çocuklarýn sosyal yönleri zayýftýr.

* Akademik baþarýsý yüksek olan her öðrenci özel yeteneklidir.

* Özel yetenekli bireyler, normal sýnýflarda eðitim alamazlar.

* Her özel yetenekli bireyin kendi yaþ düzeyinin üstündeki konulara karþý ilgisi vardýr.

* Özel yetenekli bireyler sýnýf atlatýldýðýnda veya okula erken yaþta baþlatýldýklarýnda üst yaþlarla sosyal 
problemler yaþamaktadýrlar.

* Özel yetenekli bireyler zaten ayrýcalýklý çocuklardýr. Bu yüzden desteklenmelerine gerek yoktur. 

* Yaramaz ve hareketli “hiperaktif çocuklar” özel yeteneklidir.

Çocuklarda saðlýklý bir geliþimin gerçekleþtirilmesinde ailelerin rolü büyüktür. Bu nedenle, aileler çocuk 

yetiþtirme konusunda eðitilmelidirler. Hele yaþýtlarýndan farklý özellikler gösteren yetenekli çocuklara sahip 

aileler, aþaðýda belirtilen noktalar çerçevesinde aydýnlatýlmaya bir kat daha fazla gereksinim duyarlar.

Özel yetenekli çocuklarýn önemli özelliklerinden biri 

meraktýr. Yetiþkinler çocuklarýnýn sorularýný cevaplamakta 

bazen zorlanabilirler. Böyle durumlarda çocuða karþý tepkisiz 

kalmak yerine, çocuklarýnýn gereksinimini karþýlayacak baþka 

çözüm yollarý bulmalýdýrlar. Örneðin; kitaplardan, 

ansiklopedilerden, dost ve uzman kiþilerden yararlanmak gibi. 

Böylece çocuklarda “niçin” sorusunun yerleþmesine neden 

olacak ve yaþam boyunca sürekli daha iyiyi, gerçeði arama 

çabalarý için zemin hazýrlanmýþ olacaktýr.

Çocuklarýn meraklý olmasý

Özel Yeteneklilerle Ýlgili Doðru Bilinen Bazý Yanlýþlar Nelerdir?

Özel Yetenekli Çocuðun Eðitiminde Aileye Düþen Görev ve Sorumluluklar Nelerdir?
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Anne-babalarýn iyi dinleyici olmalarý 

Çocuklarýn tepkilerine duyarlý davranma 

Geliþim alanlarýnýn ayný hýzda geliþmediði gerçeði 

Anne-babalar iyi birer dinleyici olarak çocuklarýna destek olmalýdýrlar. Çünkü bu tür çocuklar, 

düþüncelerini, deðerlendirmelerini, çýkardýklarý sonuçlarý yaþýtlarýna oranla anne-babalarýna daha fazla 

aktarma ihtiyacý içindedirler. Özel yetenekli çocuklar gün boyunca birçok bilgi toplarlar. Analiz ve 

deðerlendirmelerini yaparak, topladýklarý bu bilgilerin tam bir özümlemesini yapma amacýyla, 

öðrendiklerini paylaþma, aktarma ihtiyacý duyarlar. Anne-babalar çocuklarýný dinleyerek bu bilgilerini 

toparlamalarýna fýrsat vermiþ olurlar. Konuþtukça daha fazla baðlantý kurma, açýk kalan noktalarý ortaya 

çýkarma, çözümlere ulaþma fýrsatlarý yaratýlmýþ olur.

Yetiþkinlerin çocuðunun tepkilerine bebeklikten baþlayarak duyarlý davranmasý, çocuðun çýkardýðý 

seslere sözel tepkilerde bulunmasý, daha sonralarý, çocuðun ilgisini yoðunlaþtýrdýðý konularla ilgili 

açýklamalar getirip ek bilgiler vermesi, en ufak baþarýsýný ödüllendirmesi, yasaklarýn nedenini açýklayýp 

alternatif yollar bulmasýnda rehberlik etmesi hem çocuðun kendine olan güveninin artmasý hem de öðrenme 

atýlýmlarýnýn desteklenmesi bakýmýndan yararlýdýr (Page, 1983).

Özel yeteneklilerde bütün geliþim alanlarýnýn ayný hýzda geliþmediði gerçeði unutulmamalýdýr. Çoðu kez 

zihinsel geliþim sosyal ve duygusal geliþimden daha ileridedir. Anne-babalarýn çocuklarýnýn bu ileri zihinsel 

düzeylerinden haberdar olmalarýnda ve çocuklarýyla bu düzeyde etkileþime geçerek uyarýcý zihinsel bir 

çevreye olan gereksinimlerini karþýlamalarýnda yarar vardýr. Bunun tersi bir durumda çocuklarýnýn duyacaðý 

endiþe ve kýrýklýðý ancak bu þekilde önleyebilirler.

Bu tür çocuklar motor becerilerde belli bir davranýþ keskinliðine ulaþamayabilirler ve bu alanlarda bir 

gecikme yaþayabilirler. Bu durum bir ikilemin ortaya çýkmasýna sebep olur. Bunun nedeni, elleriyle çalýþma 

becerisiyle, anlama ve bilgi edinme seviyesinin tüm geliþim alanlarýnýn üstünde geliþiyor oluþudur.

 el yazýsý anne-babasýnýn ya da öðretmenin ondan beklediðinden çok daha kötü olabilir. Özel 

yetenekli çocuklar genellikle el yazýsýný yavaþ, yorucu ve olumsuz bir þekilde deðerlendirirler. Çünkü 

zihinleri bir kalemden çok daha hýzlý çalýþmaktadýr. Bu durumda klavyenin öðretilmesi pek çok açýdan 

özellikle de yaratýcý iþlerin ortaya konmasýnda büyük önem taþýmaktadýr. Bu durumda çocuklara küçük 

kas gruplarýný geliþtirmesi için çeþitli egzersizler verilmelidir bunlarýn arasýndan oyun hamuru çamurla 

oynama, parmak boyasý yapma, ipe boncuk dizme gibi bir takým etkinlikler gösterilebilir. Bu tür 

etkinliklerin bir kýsmý bir süre sonra oldukça sýkýcý olabilir. Çocuðun kendini ifade edebilecek bir sanat 

materyaliyle baþ baþa özgür býrakýlmasý atýlacak en iyi adýmdýr. El yazýsýnýn düzelmesi ya da el yazýsýna 

farklý bir anlam katýlmasý için bunu bir sanat formuna dönüþtürmek gerekebilir. Örneðin; kaligrafi 

sanatýnýn öðretilmesiyle çocuðun yaratýcýlýðýna farklý bir boyut katýlmýþ olur. Çocuk hem yaptýðý iþten 

zevk alýrken bir taraftan da eðlenerek kendini geliþtirme olanaðý bulur. Ayrýca pek çok fiziksel etkinlik 

çocuðun küçük ve büyük motor becerilerini geliþtirmesi için önemli bir fýrsattýr.

Örneðin;
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Anne-babalar çocuklarýnýn sosyal düzeylerini yargýlarken, zihinsel geliþimlerini deðerlendirirken 

kullandýklarý yüksek kriterlere baþvururlarsa, çocuklarýna  iç çatýþma ve gereksiz gerginlik  için zemin 

hazýrlamýþ olabilirler. Ayný þekilde, anne-babalar çocuklarýný  duygusal geliþimlerini deðerlendirirken de 

bu tutumlarýný sürdürür ve duygusal yönden onlarýn gerçektekinden daha olgun olduklarýný düþünürlerse, 

çocuklarýný duygusal bakýmdan kaldýramayacaklarý sorun ve durumlarýn yükü altýnda býrakabilirler. Zekâ 

düzeylerinin yüksek olmasýnýn, büyürken karþýlaþacaklarý sorunlarýn çözümünde onlara artý bir özellik 

kazandýrmayacaðýný ve onlarýn hâlâ çocuk olduklarýný akýllardan çýkartmamalýdýr. 

Özel yetenekli çocuklar ilgi alanlarý ve duygusal konularla ilgili olarak mükemmeliyetçilik arayýþý 

içindedirler. Çoðu kez bu alanlarda kendilerine koyduklarý standartlar anne-babalarýnýn, öðretmenlerinin ve 

toplumun standartlarýnýn çok üstündedir. Bu durumda anne-babalarýn çocuklarýna olan sevgilerinin, onlarýn 

üretkenliklerinden, baþarýlarýndan ayrý olarak, yani herhangi bir koþula baðlý olmaksýzýn daima var olduðunu 

tekrarlamalarýnda ve bunu çocuklarýna hissettirmelerinde yarar vardýr. Böylece onlarýn benlik saygýlarýný, 

‘sevgiye deðer bir varlýk’ þeklinde yapýlandýrmalarýna yardýmcý olabilirler.

Mükemmeliyetçilik eðilimi ya geliþme ya da acý üreten bir araç gibidir. Bu eðilim bireyin kendisine 

odaklandýðý zaman kiþiyi olaðanüstü baþarýya götürebilir, fakat diðerlerine odaklanmýþsa, genellikle yersiz 

beklentilere, hayal kýrýklýðýna ve nefrete sürükleyebilir. Eðer mükemmeliyetçilik tekrar tekrar denemek 

anlamýnda ele alýnýrsa, baþarýya götürebilir. Ama eðer bu eðilim  kaçýnma davranýþlarý veya endiþe duygularý 

ile sonuçlanýrsa, baþarýsýzlýktan kaçýnmak imkânsýzlaþýr. 

Mükemmeliyetçilik geleceðe yönelik ele alýnýrsa, kiþiyi daha iyi bir yaþam mücadelesi içine sokar; ama 

eðer geçmiþe yönelik olarak ele alýnýrsa, kiþiyi yapmýþ olduðu yanlýþlardan aþýrý ürken bir duruma getirebilir. 

Mükemmeliyetçiliðin olumsuz yönlerin-den bazýlarý yanlýþlardan korkma, bu korkunun ilerideki çabalarý 

engellemesi, kendi standartlarýný diðerlerine empoze etme ve birçok alanda ayný anda mükemmel olma 

çabasýna girmedir.

Mükemmeliyetçilik 
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Ailelerin kendilerinin ve çocuklarýnýn mükemmeliyetçilik eðilimleriyle baþa çýkmaya yarayacak 

bazý ipuçlarý:

* Mükemmeliyetçilik eðilimlerini anne-baba kabul etmeli ve çocuklarýnýn hayal kýrýklýðýný anlayýþla 

karþýlamalýdýrlar. Kendilerinin de zaman zaman bu duyguya kapýldýklarýný ve nasýl baþ ettiklerini çocuk-

larýyla paylaþmalýdýrlar.

* Böyle bir özelliðin yararlý bir amaca hizmet edebileceði bilincine ulaþabilmelidirler. Bazen ulaþýl-

malarý mümkün olmadýðýnda üzüntü yaratsalar da, ideallerin ve yüksek standartlarýn yararlý olduðunu hem 

kendilerine hem de çocuklarýna hatýrlatmalýdýrlar.

* Anne-babalar her alanda mükemmeliyetçilik arayýþý içinde olmak yerine, kendileri için gerçekten 

önemli olan etkinliklerde bu arayýþa girmelidirler. Çocuklarýnýn hiçbir kimsenin her alanda mükemmel 

olamayacaðý gerçeðini anlamalarýna ve kendilerine öncelikler koymalarý gereðini kavramalarýna yardýmcý 

olmalýdýrlar.

* Anne-babalar çocuklarýnýn ilk atýlýmlarý baþarýsýz olsa da, mücadeleyi býrakmamalarý için onlarý cesa-

retlendirmelidirler. Deneye deneye hedeflerine daha yakýnlaþacaklarýný, yüksek standartlara ulaþmalarýnýn 

zaman ve çaba gerektireceðini onlara hatýrlatmalý ve yaþamdan örnekler vermelidirler.

* Anne-babalar baþarýsýzlýkla karþýlaþýnca, kendilerini cezalandýrmak yerine, enerjilerini gelecekteki 

baþarýlarýna odaklamalýdýrlar. Kendilerini yanlýþlarýyla kabul eden bir yetiþkin modelini çocuklarýna 

örneklemelidirler. Eðer çocuklar anne-babalarýný ara ara mükemmeliyetçi olmayan örnekler sergileyen 

bireyler olarak görmezler, yanlýþlarýn insan doðasýnýn doðal bir parçasý olduðu þeklinde bir açýklamayla 

karþýlaþmazlar ve yanlýþlardan ders almalarý konusunda yetiþkinlerden yardým görmezlerse, kendi 

yanlýþlarýný kabullenme konusunda tabii ki zorlanýrlar.

* Mükemmel olma eðiliminin iyi yönleri olduðu gibi kötü yönlerinin de olduðu gerçeðini anne-babalar 

çocuklarýna açýklamalýdýrlar. Bu eðilimi nasýl kullanacaðýmýz konusunda seçim yapabiliriz. Yanlýþ yapma 

korkusuyla bu eðilimin bizi ya etkisiz hâle getirmesine izin veririz ya da daha ideal bir dünyanýn yaratýlmasý 

konusunda itici bir güç olarak onu kabul ederiz.

Anne-babalar geliþim evrelerine göre çocuklarýnýn 

sosyal geliþimlerini desteklemelidirler. Eðer özel 

yetenekli çocuða yaþýtlarýyla etkileþim içinde olma 

fýrsatý verilmezse, sosyalleþme açýsýndan uyumsuzluk 

beklenebilir. Çoðu zaman özel yetenekli çocuklar yalnýz 

çocuklar olarak karþýmýza çýkarlar. Onlarýn yalnýzlýðý 

koþullarýn bir ürünüdür. Yalnýzlýk öðrenilmiþ bir davranýþtýr 

ve nedenleri çeþitlidir. Temelde, çocuðun kiþisel gereksi-

nimleri ve toplumun baskýsý arasýndaki çatýþmadan 

kaynaklanýr. 

Çift iþlevli sosyal etkileþim  
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Anne-babalar çocuklarýnýn bu alanda sorunlar yaþamamalarý için, onlarýn zihinsel düzeyde iletiþim 

kuracaklarý ve ayný zamanda da sosyal etkileþim içinde olacaklarý bir arkadaþ grubuna sahip olmalarý 

konusunda imkânlar oluþturmalýdýrlar. Eðer bu iki iþlevi ayný arkadaþ grubu karþýlayamýyorsa, o zaman iki 

farklý arkadaþ grubuna gereksinim vardýr. Gruplardan biri zihinsel yönden bu tür çocuklarý tatmin edebil-

meli, özel yetenekliliðin getirdiði yükü hissettirmemeli ve onlarýn paylaþým ve özdeþim içinde olabilecek-

leri, kendilerine benzer yaþýtlarýndan oluþmalýdýr. Diðer taraftan özel yetenekli çocuklarýn, izciliði, 

bilim–doða kamp yaþamýný ve sporu içeren sosyal yaþlarýna uygun grup etkinliklerine de gereksinimleri 

vardýr. Ýþte aileler bu çocuklarýn küçük yaþlardan itibaren zihinsel ve sosyal yönden gereksinimlerini 

karþýlayacak bir arkadaþ çevresi yaratmakta baþarýsýz olurlarsa, arkadaþlarý tarafýndan farklý ve acayip olarak 

damgalanabilirler. Böyle bir damgalanmayý içselleþtirme riski taþýyan bu çocuklarýn toplumdan kopma 

olasýlýklarý artar.

Anne-babalarýn, geliþim evrelerine uygun olarak, 

çocuklarýnýn psiko-motor becerilerinin geliþimini de teþvik 

etmelerinde yarar vardýr. Hareket becerilerinin, üstün-

lerde beklenen düzeyde geliþmediðine sýk rastlanýr. 

Çünkü anne-babalar genellikle zihinsel üstünlüðün 

üzerinde dururlar ve spor, oyun için gerekli basit harekete 

dayalý becerilerin geliþtirilmesi için fýrsat yaratmazlar. 

Bunun sonucunda da çocuklar gülünç duruma düþmemek 

amacýyla, çeþitli spor ve oyunlarý denemekte isteksiz kalýrlar ve normal yaþýtlarýyla ortak bir noktada 

buluþma olasýlýklarýný azaltýrlar (Page, 1983).

Anne ve baba olarak, özel yetenekli çocuða yapabileceðiniz en büyük yardým özel yetenekli 

çocuðun diðerlerinden farklý olmadýðýný kabul etmek olacaktýr. Yalnýz onlar çeþitli yönlerden daha 

þanslýdýrlar. Özel yetenekli çocuklarda diðer çocuklara benzediklerinden nasýl diðer çocuklarýn 

oynamalarýna, üst baþlarýný kirletmelerine, eðlenmelerine izin veriliyor, bunlarý hoþ görüyorsak, ayný þeyleri 

özel yetenekliler için de hoþ görmemiz gerekir. Yaþýndan ileri zekâ düzeyinde diye 1-2 yaþ büyüðünün 

davranýþlarýný beklemek doðru olmayacaktýr. 

Özel yetenekli çocuklar da diðer bütün çocuklar gibi 

sevgi, güvenlik, anlayýþ ve desteklenmeye ihtiyaç duyarlar.

 Özel yetenekli çocuklar okula baþladýktan sonra da özel 

etkinliklere ihtiyaç duyarlar. Yetenek alanlarýna yönelik müzik 

ve resim dersleri, kitaplar, dergiler, gözlemler, araþtýrmalar, 

geziler vb. günlük etkinlikler arasýnda yer almalýdýr. 

Harekete dayalý becerilerin geliþtirilmesi  
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Özel yetenekli çocuklarla yapýlan araþtýrmalarda çocuklarýn kendilerine yönelik beklentilerin hep üst 

düzey olmasý ve daha zoru baþarmaya yönlendirilmeleri nedeniyle çocukluklarýný yaþayamadýklarý ortaya 

çýkmýþtýr. Hatta bazý çocuklarýn anne babalarýna ebeveyn olmak zorunda kaldýklarý ve sonuç olarak evdeki 

kararlarda çocuklarýn daha etkin rol almaya baþladýðý anlaþýlmýþtýr. Daha uç örneklerde ise çocuklarýn 

evde tüm olup biteni derinden etkiledikleri ve tüm iliþkilerin ve faaliyetlerin çocuðun geliþimine yönelik 

olarak düzenlediði görülmüþtür. Yani ebeveynlerin kendi yaþantýlarý tamamen çocuða odaklý hale gelmiþtir  

(Yýldýrým & Þimþek , 2011).

Bir çocuðun mutlu, huzurlu, saðlýklý ve olumlu bir aile ortamýnda büyümesi onun saðlýklý geliþim 

göstermesini saðlayacaktýr. Çünkü genelde sorunlu çocuklar sorunlu aile ortamýndan gelmektedir.

Özel yetenekli bir çocuða sahipseniz erken çocukluk döneminden itibaren deðiþik duygular 

yaþayacaksýnýzdýr. Bazen çok mutlu zamanlar geçirirken o büyüdükçe de zor zamanlar yaþayabilirsiniz. 

Aileler genellikle yaþýtlarýna göre geliþimi daha ileri olan bu çocuklarla uðraþýrken yaþadýklarý þeylere 

kendilerini hazýr hissetmezler. Bu noktada aileler endiþeye düþmemelidir, çünkü farklý çocuklara sahip her 

aile genelde birtakým zorluklarla karþý karþýyadýr. 

Ailelerin yapmalarý gereken ilk þey; özel yetenekli olduðu belirlenmiþ çocuklarýyla ilgili, hangi yaþta 

olursa olsun çocuklarýn her dönemdeki normal geliþim özelliklerini bilmesi ve bu konuda yayýnlanmýþ 

kaynaklardan yararlanmalýdýrlar.

Özel yetenekli bir çocuðun geliþiminin ilerleme hýzý normal çocuklara göre çok farklýdýr. Fakat aileler 

genelde çocuklarýnýn yeteneklerinin sýra dýþý olduðunu fark edecek doðru rehberlikten yoksundur ve bu 

konuda ciddi bir rehberliðe ihtiyaçlarý vardýr.

Aileler çocuklarýný ebeveyn olarak kendilerine uygun olduðunu hissettikleri þekillerde yetiþtirirlerse, 

saðlýklý ve baþarýlý, ailesini seven ve sevilen çocuklar yetiþtirme þanslarý da yükselmektedir (Daðlýoðlu, 

2005). 

Ailelerin genellikle en önemli sorunu, özel yetenekli çocuklarýnýn geliþimlerini desteklemenin zor 

olduðunu düþünmeleridir. Çocuklarýnýn bazý ihtiyaçlarýnýn, yaþýtlarýnýnkilerden farklý olmasý, çocuklarýnýn 

ihtiyaçlarýný karþýlamak için uygun olanaklar bulmada veya oluþturmada ailelere daha büyük sorumluluklar 

yüklemektedir. Çoðunlukla çocuklarýn ihtiyaç duyduðu fýrsatlar oyun gruplarýnda, anaokulunda, 

sýnýflarýnda ya da yaþýtlar için düzenlenmiþ diðer etkinlik ortamlarýnda kendiliðinden ortaya çýkmayabilir. 

Bu durum aileleri, çocuklarý ve sahip olduklarý potansiyele uygun ortam, okul, bölgesel imkânlar gibi 

sunulan farklý hizmetleri arayýp bulmak zorunda býrakýr (Daðlýoðlu & Alemdar, 2010). 

Özel Yetenekli Çocuklarýn ve Ailelerin Ýhtiyaçlarý Nelerdir?
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 Bu durum aileleri, çocuklarý ve sahip olduklarý potansiyele uygun ortam, okul, bölgesel imkânlar gibi 

sunulan farklý hizmetleri arayýp bulmak zorunda býrakýr (Daðlýoðlu & Alemdar, 2010). 

Üstün zekâlý ve yetenekli çocuklarýn belirlenmesinde ve okul sistemi içinde özel eðitime ihtiyaçlarý 

olmalarý noktasýnda onlarýn ebeveynleri açýsýndan belirli zorluklar mevcuttur. Özel yetenekli çocuklarýn 

ebeveynlerinin; çocuklarýnýn eðitim ihtiyaçlarýný karþýlamak ve ebeveynlik yönleri konusunda yardýma 

ihtiyaçlarý vardýr. Önceki araþtýrmalar bu gruptaki ebeveynlerin, ebeveynlik stilleri hakkýnda çok sýnýrlý bilgi 

saðlamýþtýr ve özellikle aile ortamý ile ilgili çok geniþ deðerlendirmelere odaklanmýþtýr. Etkisiz disiplinin 

daha az kullanýmý, daha az depresyon ve stres, ebeveynler arasýnda daha az çatýþma ve yüksek güven veren 

annelerin olduðu ailelerin çocuklarýnýn daha az davranýþsal ve duygusal sorunlar yaþadýðýný araþtýrmalar 

göstermiþtir. Yüksek riskli ailelerde çocuklarýn yetenekli olarak tespit edilmesi ve deðerlendirilmesi daha az 

mümkündür (Morawska & Sanders, 2008). 

      

Özel yetenekli çocuklarýn anne ve babalarýnýn her zaman yapmasý gereken hususlar þunlar 

olabilir:

* Çocuklarýnýzý nasýl destekleyebileceðinizi mutlaka öðrenin,

* Aile olarak onlarý benimseyin, deðerli olarak görün,  

* Birlikte etkinlikler yapýn,  potansiyellerini geliþtirmek için fýrsatlar oluþturun,

* Farklý problem çözme stratejileri geliþtirmesini teþvik edin, 

* Akýllarýna ilk geleni söylemeleri yerine, onlarýn düþünerek hareket etmelerine yardýmcý olun, 

* Etkili dinleyin, 

* Beklentilerinizin baskýsý altýnda býrakmayýn,

* Kendisini tanýmasýna fýrsat verin,

* Alternatifli düþünün, problemleri çözmenin birden fazla yolu vardýr bunu unutmayýn, 

* Onlarý, düþünceleri hakkýnda düþündürün, 

* Yaptýðý iþi en güzeliyle yapmasýna yardýmcý olun,  

* Çocuklarýnýzýn düþünme becerilerini geliþtirmek için doðru soru sorma, problem oluþturma, ko-

nusunda onlarý yönlendirin,  

* Yeni durumlara eski bilgileri uygulamayý öðretin, 

* Baþarýlý insanlar bir þeyleri öðrenmeyi ve bilmeyi, güçlü duygular yoluyla algýlar, bu yüzden 

çocuklarýnýza bütün duyularýný içeren verileri toplamaya yöneltin,  

* Yaratýcý potansiyellerini harekete geçirin, 
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Aileler, “mutlaka þu puaný alacaksýn” diye özel yetenekli çocuklarýn üzerine baský yapmamalýdýr. 

Onlarý diðer çocuklardan üstün görerek aþýrý stres yaþamalarýna izin vermemelilerdir. Onlarý yapabilecekleri 

kadarýyla kabul etmeli ve onlara bunu hissettirmelidirler. 

Haksýz eleþtiriler ve ümit kýrýcý cümlelerden kaçýnmalý ve baþkalarýyla kýyaslamamalýdýrlar. Aileler 

sevgilerini koþullara baðlý olmadýðýný hissettirerek yapamadýklarýna deðil, yapabildiklerine odaklan-

malýdýrlar. Kaç yanlýþý olduðu yerine kaç doðrusu olduðunu sormalýdýrlar.

Özel yetenekli çocuklar diðer çocuklara göre daha fazla 

duygusal özelliklere sahip olduklarýndan sýnav sürecinde 

çocuklarýn duygusal seyrini daha dikkatle takip edilmelidir. 

Baþarýlarýnýn sadece bugüne ait deðil, eðitim yaþamýnýn 

baþýndan bu yana süregelen detaylarla baðlantýlý olduðunu 

aileler unutmamalý ve sýnavlarýn yaþamlarýnda bir “son” deðil, 

“ara bir kesit” olduðunun farkýnda olmalýdýrlar. 

Özel yetenekli çocuklar saatlerce oturup ders çalýþmaktan sýkýlmaktadýr. Aileler sürekli onlardan ders 

çalýþmalarýný beklememeli; farklý sosyal alanlarda geliþmelerine imkân vermelidirler.

Üstün zekâlý ve yetenekli birey olaðandýþýdýr. Olaðandýþý olmak; genel olmayan, alýþýlmýþýn dýþýnda olan 

yani çoðunluða benzememe durumudur. Olaðan dýþýlýk 

az rastlanan bir durum olduðundan dolayý, toplum bu 

bireylere bazen hayranlýkla bazen de þaþkýnlýkla bakar. 

Farklý olan bireylere toplum tarafýndan etiketler verilir. 

Üstün zekâ da bireysel farklýlýða toplum tarafýndan 

verilen bir etikettir. Bireysel farklýlýklar bireyler için hem 

avantaj hem de dezavantaj olabiliyorsa üstün zekâ da 

bireyde iki yönlü etkiye neden olur. Üstün zekânýn 

beraberinde getirdiði her yararýn karþýsýnda bir de zararý 

vardýr (Sak, 2010).

Üstün zekâlý çocuklar genellikle yaþýtlarýndan doðduðu andan itibaren farklýdýrlar. Kilosu, boyu, erken 

konuþmasý, diþ çýkarmasý, okumayý erken öðrenmesi, zengin kelime daðarcýðý gibi pek çok konuda bu 

farklýlýklarýný erkenden hissettirirler (Enç, 2005). 

Özel Yetenekli Çocuklarýn Sýnava Hazýrlýk Sürecinde Aileye Düþen Görevler Nelerdir?

Çocuðumun Özel Yetenekli Olduðunu Öðrendiðimde Nasýl Davranmalýyým?
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Hep çocuðunun farklý olduðunu düþünen ve sonunda çocuðunun bu farlýlýklarýna özel yetenekli etiketi 

konulan ebeveynin bu duruma çok farklý tepkileri olur. Böyle bir çocuða sahip olan ebeveynler;

• Gururludur, çünkü onun çocuðu belki de herkesin sahip olmak istediði çocuktur.

• Þaþkýndýr, çünkü bazen bu duruma sevinse mi üzülse mi, bilemez.

• Korkuyordur, çünkü ona hak ettiði geleceði hazýrlayamayacaðýný düþünüyordur. 

• Kimi zaman da býkmýþtýr, çünkü onun sonu gelmeyen sorularýna cevap vermekte zorlan-

maktadýr ve onun biraz daha sýradan olmasýný ister.

• Her anne baba biraz daha fazla endiþelidir, çünkü toplum, bu etiketten sonra hem çocuðun hem 

de anne babanýn ve hatta varsa kardeþlerin üzerine ekstra yükler yüklemiþtir. Topluma göre çocuk 

artýk her alanda baþarýlý olmak zorundadýr. Aile de bu baþarýyý her daim saðlamakla yükümlüdür. 

Evde baþka kardeþler varsa onlar da onun gibi olmalýdýr, çünkü ailenin hepsi özel yetenekli olarak 

etiketlenmiþtir. 

Güneþ ve Tüfekçi (2012)’nin yaptýðý çalýþmada, ebeveynin böyle bir çocuða sahip olmakla ilgili 

söyledikleri yukarýda söylenenlere örnek niteliðindedir (Güneþ & Tüfekçi, 2012):

Peki, ebeveyn bu kadar karmaþýk duygunun ortasýnda nasýl davranmalýdýr (Bildiren, 2011) 

• Öncelikle çocuðun farklýlýðýný fark edin ve bu farklýlýðý kabul edin.

• Düþüncelerini çok küçük yaþlardan itibaren dinleyerek onunla baþ baþa zaman geçirin.

• Okulöncesi çaðýnda, o ihtiyaç duyduðunda onun farklý öðrenme çabalarýna destek verin.

• Meraký, araþtýrmayý, denemeyi, soru sormayý teþvik edin.

• Çocuðunuza kendine güvenmesi ve sorumluluk almasý konusunda destek olun.

• Kendini ifade etmeye, yaratýcý ve sýra dýþý problem çözmeye yönelik tepkiler vermesine olanak 

saðlayýn.

• Tüm aile üyelerinin ilgi ve saygý görmesini saðlayýn.

• Ailenin tüm üyelerine sorumluluk ve cesaret verin.

• Onun bulunduðu ortamda dergi, kitap ve gazete okuyarak ona model olun.

• Keþfetmeye yöneltecek güvenilir psikolojik bir ortam oluþturun.

• Çocuðun dikkatini çekecek yeni ve farklý uyarýcýlarý hayatýnýza ekleyin.

• Onun ortaya çýkardýðý ürünlere deðer verin.

Çok mutluluk verici bir duygu… Tabii ki her anne, çocuðunun iyi olmasýný, baþarýlý 

olmasýný, farklý olmasýný ister. Mutluluk verici güzel taraflarý da var, fakat zor taraflarý da 

pek çok. Çocuða yetemediðim zamanlar çok oldu benim. Mesela dört buçuk yaþýnda birden 

bire okumayý öðrendiðini öðrendim. O zamandan sonra hiçbir þekilde kalabalýk içine 

giremedim, arkadaþlarýmla hiçbir zaman bir araya gelemedim…
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• Keþfetmeye yöneltecek güvenilir psikolojik bir ortam oluþturun.

• Çocuðun dikkatini çekecek yeni ve farklý uyarýcýlarý hayatýnýza ekleyin.

• Onun duygusal algý ve deneyimlerine suçluluk duymadan deðer vermesini saðlayýn.

• Çocuðun kendi deðer yargýlarýný oluþturmasýna yardým edin.

• Hobiler edinmesine ve bunlarý izlemeye teþvik edin.

• Ona boþ zaman ayýrmayý ihmal etmeyin.

• Sizden daha iyi bildiði konularda ona saygý gösterin.

• Mizah duygusunu desteklemek için çocukla birlikte eðlenin ve gülün.

• Zaman zaman beraber projeler gerçekleþtirin.

• Yaptýðý etkinlikten hoþlandýðýnýzý ve týpký onun gibi bu etkinliklere kafa yorduðunuzu ona gösterin.

• Özel yetenekli çocuklarý olan diðer ailelerle görüþün. Sorunlarýnýzý ve çözüm yöntemlerinizi onlarla 

tartýþýn.

• Aile dýþýndan erkek ve kadýn örnek yetiþkin modelleriyle iletiþim kurmalarýný saðlayýn.

• Çocuðunuzu sadece yetenekleri ve zekâsý yönünde deðerlendirmeyin. Yaþýnýn ihtiyaçlarý olduðunu 

yani onun bir çocuk olduðunu asla unutmayýn.

• Her çocukta olduðu gibi onu ne kardeþiyle ne de bir baþkasýyla kýyaslamayýn. Onun ayrý bir birey 

olduðunu her zaman hatýrlayýn. 

• Bu çocuklarýn özelliklerini bilen, anlayýþlý, çok yönlü geliþime önem veren, yaratýcý ve sürekli 

kendisini geliþtiren bir sýnýf öðretmeni bulmaya çalýþýn.

• Size eðitiminin her döneminde destek verebilecek, özel yetenekliler konusunda deneyimli ve kendini 

sürekli yenileyen bir uzman bulun.

• Ve  en önemlisi böyle bir çocukla yaþamaktan zevk alýn.
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•  Araþtýrmacýlar yetiþkinlerin, üstün zekâlý ve yetenekli çocuklarýn geliþimlerini belirlemek için aþaðýda 

sýralanan ipuçlarýný kullanarak çocuklarýnýn geliþimlerini iyi analiz etme konusunda baþarýlý olduklarýný 

bulmuþlardýr (Daðlýoðlu & Alemdar, 2010). 

Bunlar: 

?Etkileyici derecede uzun-dönemli ve kýsa-dönemli hafýza.

? Uzun dikkat süresi.

?Erken ortaya çýkan geniþ kelime haznesi

?Ýfadelerde, farz etme oyunlarýnda, resimlerde ve diðer etkinliklerde hayal gücü

?“Her þey” hakkýnda doyumsuz merak.

? Keþfetmeye yöneltecek güvenilir psikolojik bir ortam oluþturun. 

?Çocuðun dikkatini çekecek yeni ve farklý uyarýcýlarý hayatýnýza ekleyin.

•   Onun duygusal algý ve deneyimlerine suçluluk duymadan deðer vermesini saðlayýn.

•   Çocuðun kendi deðer yargýlarýný oluþturmasýna yardým edin.

•   Hobiler edinmesine ve bunlarý izlemeye teþvik edin.

•   Ona boþ zaman ayýrmayý ihmal etmeyin.

•   Sizden daha iyi bildiði konularda ona saygý gösterin.

•   Mizah duygusunu desteklemek için çocukla birlikte eðlenin ve gülün.

•   Zaman zaman beraber projeler gerçekleþtirin.

•   Yaptýðý etkinlikten hoþlandýðýnýzý ve týpký onun gibi bu etkinliklere kafa yorduðunuzu ona gösterin.

•  Özel yetenekli çocuklarý olan diðer ailelerle görüþün. Sorunlarýnýzý ve çözüm yöntemlerinizi onlarla 

paylaþýn.

•   Aile dýþýndan erkek ve kadýn örnek yetiþkin modelleriyle iletiþim kurmalarýný saðlayýn.

•  Çocuðunuzu sadece yetenekleri ve zekâsý yönünde deðerlendirmeyin. Yaþýnýn ihtiyaçlarý olduðunu 

yani onun bir çocuk olduðunu asla unutmayýn.

•  Her çocukta olduðu gibi onu ne kardeþiyle ne de bir baþkasýyla kýyaslamayýn. Onun ayrý bir birey 

olduðunu her zaman hatýrlayýn. 

• Bu çocuklarýn özelliklerini bilen, anlayýþlý, çok yönlü geliþime önem veren, yaratýcý ve sürekli 

kendisini geliþtiren bir sýnýf öðretmeni bulmaya çalýþýn.

•  Size eðitiminin her döneminde destek verebilecek, özel yetenekliler konusunda deneyimli ve kendini 

sürekli yenileyen bir uzman bulun.

•  Ve en önemlisi böyle bir çocukla yaþamaktan zevk alýn.

20



Bu bölümde özel yetenekli çocuklarýn çevreleriyle olan iletiþimleri, bu çocuklarýn yaþayabileceði 

sosyal-duygusal problemler ve çözüm yollarý, nasýl yardým ve destek olunabileceði ile ilgili yapýlan 

çalýþmalardan özet bilgiler verilecektir.

Oðurlu ve Yaman (2010) , üstün zekâlý ve yetenekli çocuklarýn çevresiyle iletiþimlerini etkileyen 

özell iklerden;  di l  becerisi ,  empati ,  oyun,  arkadaþlýk,  l iderl ik,  ahlâkî  yargýlama,                    

duygusallýk, benlik saygýsý, mükemmeliyetçilik, aþýrý duyarlýlýk, hayal kýrýklýðý ve asilik konularýný 

araþtýrmýþlar ve bu çocuklarla iletiþim kurma ipuçlarý üzerinde durmuþlardýr. Üstün zekâlý ve yetenekli 

çocuklarýn kabul görmediði ortamlarda dünyaya uyum saðlamak için farklý yollar seçebileceðinden, gruptan 

kendilerini soyutlama, dikkat çekme ve kabul görmek için gösterilerde bulunma veya herkes gibi 

görünmeye çalýþma eðilimi gösterebileceðinden bahsetmiþlerdir.  

Çözüm önerisi olarak; ailelerin, öðretmenlerin ve diðer yetiþkinlerin özel yetenekli çocuklarýn 

akranlarýndan farklý özelliklerini kabul ederek bu çocuklarýn baþarý ve sosyalleþme merdivenine 

týrmanmalarýnda ellerinden tutma önerilerinde bulunmuþlardýr.

Daðlýoðlu ve Alemdar (2010), özel yetenekli çocuklarýn erken dönemde belirlenip yetenek, ilgi ve 

kapasiteleri ölçüsünde eðitim alabilmeleri için ebeveynlere çocuklarýnýn ilk öðretmenleri olmalarý 

nedeniyle çok büyük görevler düþtüðünü belirtmektedirler. Ebeveynlerin, çocuklarýnýn geliþimlerini ne 

kadar iyi gözlemlerlerse onlarýn geliþimlerindeki farklýlýðý ortaya çýkarmalarý ve buna dönük önlemleri ve 

fýrsatlarý araþtýrmalarý da o oranda kolay olacaðýndan bahsetmektedirler. Özel yetenekli çocuklarýn potan-

siyelini en üst noktaya çýkarma konusunda ailelerin yapabileceklerini þöyle sýralamaktadýrlar:

* Onlarý birey olarak görmek, 

* Birlikte etkinlikler yapmak,

Aileler Özel Yetenekli Çocuða Nasýl Destek Olabilir?
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* Sabýrlý olmak, 

* Düþünmeden hareket etmelerini engellemek, 

* Anlayarak ve empati kurarak diðerlerini dinlemek, 

* Esnek olmak, 

* Onlarýn düþünceleri hakkýnda düþünmek, 

* Kesinlik ve doðruluk için çabalamak, 

* Yeni durumlara eski bilgileri uyarlamak, 

* Bütün duyularýný içeren veriler toplamak ve yaratýcý olmak, 

Çalýþmada ayrýca erken çocukluk döneminde kimlik kazanýmýnýn ön planda olduðu ve özel yetenekli 

çocuklarýn kimlik kazanýmlarý için kendi cinsinden olan ebeveyni ile saðlýklý bir özdeþim kurmasýnýn 

içlerindeki olaðandýþý potansiyeli ortaya koymalarý açýsýndan çok büyük önem taþýdýðý belirtilmektedir. 

Kimlik kazaným sürecinde de öncelikle ebeveynlerin çocuklardan yapmasýný ve kazanmasýný istedikleri 

davranýþ ve tutumlarý önce kendilerinin sahip olunmasý gerektiðinin unutulmamasý gerektiðinden 

bahsedilmiþtir.

Gür (2011) Özel yetenekli çocuklarýn karþýlaþtýðý sosyal ve duygusal problemlerden; arkadaþ 

edinmekte yaþanan sýkýntýlar, alay edilme, anksiyete, korku ve endiþeler ve aþýrý mükemmeliyetçilik 

konularýna deðinmiþ ve problemlerle ilgili aþaðýda belirtilen çözüm önerilerinde bulunmuþtur.

- Çocuðun eleþtirilmeden dinlenerek probleminin küçümsenmemesi ve yetiþkinin her zaman yanýnda 

olduðunu çocuðun hissetmesi. Problemin ne olduðunun iyi belirlenmesi, çocuðun problem dolayýsýyla ne tür 

sýkýntýlar ve endiþeler yaþadýðýnýn iyi anlaþýlmasý, çocuðun kiþilik yapýsýna uygun çözümlerin neler 

olabileceði üzerinde durulmasý.

- Çocuðun deðer verdiði bir yetiþkinin, bir hikâye / film kahramanýnýn veya kendisiyle benzer olaylarý 

yaþamýþ birinin kendisinin karþý karþýya olduðu probleme benzer bir durumu yaþamýþ olduðunu ve 

üstesinden geldiðini öðrenmesi, bu problemle karþýlaþan tek kiþi olmadýðýnýn farkýna varmasý ve problemin 

üstesinden gelebileceðini kavrayabilmesi. 

- Eðitimci ve ebeveynlerin çocuðun özel yetenekli olduðundan dolayý aþýrý beklentiler içerisine 

girmeleri, çocuðun kendisini baský altýnda hissetmesine sebebiyet verecektir. Bu problemleri çözmekten öte 

durumun daha da ciddileþmesine ve içinden çýkýlmaz bir hal almasýna neden olacaktýr. Özel yetenekli 

çocuklarla yapýlan çalýþmalarda sonuçtan çok sürece önem verilmesi, onlarýn sadece baþarýya odaklanarak 

kendilerini en baþarýlý olmak için baský altý altýnda hissedip bu durumdan kaygý duymasý, ya da çalýþýp da 

baþarýlý olamamak düþüncesinden ötürü çalýþmaktan vazgeçerek baþarýsýz olmayý tercih etmesi 

durumlarýnýn önüne geçebilir. 

- Ebeveynlerin çocukla baþ baþa zaman geçirerek çocuðunu iyi tanýmasý, sorunlarýný, tepkilerini, 

beklentilerini iyi bilmesi çocuðun yaþadýðý problemlerin üstesinden gelebilmesi açýsýndan önemlidir. Bu 

durum etkili eðitimci-aile iþbirliðine zemin hazýrlamakta ve çocuðun problemlerle baþ edebilmesini 

kolaylaþtýrýcý bir faktör olabilmektedir. 

- Bu çocuklarýn toplumsallaþmasý için önemli olan birtakým beceriler konusunda sýkýntý çekebileceði ve 

desteklenmeye ihtiyaçlarý olabileceði gerçeði göz önünde bulundurulmalý, sosyal iletiþim sýkýntýlarý 

konusunda çocuk suçlanarak bir kenara itilmemelidir.
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- Karþýlaþýlabilecek her türlü problemde çocuðun kendisini destekleyen arkadaþlarýnýn olmasý, kendini 

yalnýz ve bir kenara itilmiþ hissetmemesi, ona kendini daha güçlü hissettirecek ve problemlerle baþ 

edebilmeyi kolaylaþtýracaktýr. 

- Gerek eðitimciler, gerekse ebeveynler çocuðun arkadaþ edinmesine, yalnýz kalmamasýna özel bir önem 

vermelidir. Çocuðun kendisine deðer veren arkadaþlarýnýn bulunmasýnýn onun için bir güç, pek çok zorlukla 

mücadelede bir destek, sýkýntýlý anlarýnda bir terapi anlamýna geldiði göz önünde bulundurulmalýdýr. 

- Özel yetenekli çocuklar farklýlýklarýndan dolayý bir kenara itilmemeli, yaþadýklarý problemlerden ötürü 

suçlanmamalý, onlara karþý “baþýnýn çaresine bakar” mantýðýyla hareket edilmemelidir. 

Saranlý ve Metin (2012) çalýþmalarýnda özel yetenekli çocuklarda gözlenen sosyal-duygusal 

sorunlardan; sosyal izolasyon (dýþlanma), mükemmeliyetçilik, stres, depresyon konularýna deðinmiþlerdir.

Özel yetenekli çocuk ve ergenlerin kendileri gibi akranlarýyla bir arada olduklarýnda olumlu sosyal 

etkileþimler içinde olabildikleri fakat zekâ bölümleri arttýkça normal popülasyondan uzaklaþtýklarý ve var 

olan üstünlüklerinin onlarý çevreye yabancýlaþma ve depresyon gibi sorunlara itebileceðinden 

bahsetmektedirler. 

Özel yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçiliðin derecesi dengede tutulmalý olumsuz 

mükemmeliyetçilik özelliklerinin yerini olumlu mükemmeliyetçilik özelliklerinin almasýnýn önemine 

deðinmiþlerdir.

Stresin yoðunluðu ve süresine baðlý olarak psikolojik rahatsýzlýklarýn ortaya çýkabileceði, buna karþýn 

uygun problem çözme ve baþa çýkma becerileri kullanýldýðýnda stresin olumsuz etkilerinin azaltýlabileceði, 

özel yetenekli çocuklarýn büyüyüp ergenlik dönemine ulaþtýklarýnda yaþanýlan stresin de birikimli olarak 

artabileceði ve stresle baþ etmede uygun becerilerin erken yaþta öðretilmesinin faydalý olacaðýndan 

bahsetmiþlerdir.

“Kerr’e (1991) göre;  özel yetenekli çocuklarda depresyonun görülme sýklýðýný araþtýran çalýþmalarda 

genellikle özel yetenekli çocuk ve ergenlerin normal akranlarýna benzer seviyelerde depresyon düzeyleri 

gösterdiði bulunmuþtur. 

Özel yetenekli çocuklar, birbirleriyle etkili bir iletiþim kurabilmekte, böylelikle anlaþýlmaz olma 

sýkýntýsýndan kurtulabilmektedirler. Bu nedenle özel yetenekli çocuklarýn birbirleri ile etkileþim ve 

birlikteliklerin saðlanmasýna çalýþýlmalý, ortak proje, kamplar, etkinlikler ve programlar düzenlenmelidir.

Sosyal Ýzolasyon (Dýþlanma/ Yalnýzlýk): 

Mükemmeliyetçilik:

Stres:

Depresyon: 
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  Tecrübesiz anne babalarýn özel yetenekli çocuklarýyla ilgilenmesi hiç de kolay deðildir. Özellikle okul 

öncesi dönemde böyle anne, babalarýn yardýma ve rehberliðe ihtiyacý daha fazladýr. Ailelerin birbirlerine 

destek olmalarý ve tecrübe aktarýmý da ihmal edilmemelidir. 

  Özel yetenekli bir bebek, diðerlerine göre daha az uyur, dolayýsýyla daha fazla ilgi ve ihtimama ihtiyaç 

duyar. Böyle bir durumda anne ve baba her zaman gerekli ilgiyi gösteremeyebilirler. Bu yüzden büyükanne, 

büyükbaba gibi ailenin diðer fertlerinin de yardýmý istenebilir. 

 

 Bu çocuklar konuþmaya baþladýktan sonra sürekli sorular sorar ve kaba bir otorite altýna girmek 

istemezler. "Bunu yapacaksýn, çünkü ben öyle istiyorum" þeklinde bir yaklaþým, tesirli olmaz. Çocuklarýnýn 

sorularýna cevap veren ailelerin, onlarla otoriter ailelere nazaran daha güçlü bir yakýnlýk kurduklarý 

görülmektedir. Bu çocuklara sabýr, alâka ve saygý gösterildiði an, onlar da olumlu olarak saygýya karþýlýk 

vermektedirler. 

 Çocuklar büyüdüklerinde, aile toplantýlarýna katýlabilirler, böylelikle mesuliyet paylaþma ve tartýþma 

yetenekleri geliþir. Böyle bir ortamda çocuk kendisini söz hakký olan bir aile ferdi olarak hisseder. Bu arada 

anlaþmazlýklar ortaya çýkarsa, duygusal destek bekleyecekleri unutulmamalýdýr.
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Özel yetenekli çocuklarý  özellikleri açýsýndan sakar, utangaç, sosyal açýdan ise akranlarýyla uyumsuz 

gibi düþünenler olsa da birçok araþtýrma onlarýn tam tersine birçok þeyi ortalama insandan daha iyi 

yapabilen, uyumlu, sevilen kiþiler olduðunu ortaya koymuþtur.

Özel yetenekli bireylerin doðru yönlendirildiklerinde ve doðru eðitim verildiklerinde diðer yaþýtlarýna 

göre okulda daha baþarýlý olduklarý ve normal kiþilere göre daha iyi sosyal uyum sergiledikleri saptanmýþtýr.

Özel yetenekli çocuk, çevresi tarafýndan tanýnmaya ve anlaþýlmaya ihtiyaç duyar. Çevresindeki 

insanlarýn özel yetenekliliðe gösterdiði tepkiler ve kendisi ile ilgili hissettikleri, onu duygusal olarak 

yýpratabilir. Özel yetenekli çocuklar, ebeveynleri tarafýndan sevilmelerinin nedeni olarak baþarýlý ve 

yetenekli olmalarýný görürler. Bu nedenle de sürekli baþarýlý ve en iyi olma kaygýsý taþýrlar ki bu durum 

kendilerinde huzursuzluk ve güvensizlik yaratýr. Birey olarak þartsýz sevildiði çocuða aktarýlamazsa bazý 

psikolojik sorunlar görülebilmektedir.  En önemlileri, sosyal uyum sorunlarý, davranýþ problemleri, 

depresyon, özgüven eksikliðidir. Bu durumda hem çocuk hem de ailesi için bir uzman yardýmý 

gerekmektedir. Ayrýca psikolojik danýþmanlar ve psikologlar bu durumlarda çocuða yönelik psikolojik veya 

pedagojik destek saðlamalýdýr. 

Özel yetenekliler kapasitelerine uygun eðitim almadýklarý takdirde hem yeteneklerinin yeterince 

geliþmesi saðlanamamakta hem de psikolojik olarak sýkýntýya düþmelerine neden olmaktadýr. Özel yetenekli 

bir çocuk hem aile hem okul hem de diðer çevresinin desteðini almasý durumunda herhangi bir tedaviye 

ihtiyaç duymayacaktýr. Gereksinimlerine uygun eðitim programlarý düzenlenmesi halinde yeterlilik 

duygularý geri gelir ve ruh saðlýðýna kavuþurlar. Uygun öðrenme yaþantýlarý sonucunda, özel yetenekli 

öðrenciler daha etkin ve yeterli bir þekilde çalýþmayý öðrenirler; problem çözme becerilerini geliþtirirler ve 

çözümleri birçok açýdan görebilirler. Bir yandan birçok sosyal problemlerle karþýlaþýrken diðer yandan 

bunlara uygun çözüm yollarý bulurlar.

Öðrencinin günlük hayata uyum saðlamasýnda; kendi hakkýnda bilgi sahibi olmasý, yani yeteneklerini 

fark edip kullanmasý, kendi kendini yönlendirmesi, kendi ile diðerleri arasýndaki benzerlik ve ayrýlýklarý 

hoþgörüyle deðerlendirmesi konularýnda kendini geliþtirmesi için teþvik edilmesi gerekmektedir. 

Öðrenciden üstünlüðünü saklamak yerine, iç disiplin kazanmasýna destek olmak açýsýndan kendini artý ve 

eksi yönleriyle tanýmasýna yardýmcý olunmalýdýr. Bu noktada, özel yetenekli olmanýn kendisine bir ayrýcalýk 

saðlamadýðý, bunu herhangi bir özelliði gibi ele almasý gerektiði ve ayný derecede öneme sahip daha birçok 

özelliðin olduðu konularýnda da bilinçlenmesi saðlanmalýdýr. 
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 Yüksek bir IQ olmasýna raðmen oluþan kötü notlar, sýnýfta kalma durumlarý veya genel olarak okul 

performanslarýnýn düþük olmasý yaþanabilecek sorunlar arasýndadýr. Ebeveynler, çocuklarýnýn okula 

baþlarken ne kadar sevinçli olduklarýný ve orada yapýlanlarý basit görme durumunu ifade eden çocuklarýn 

derin bir hayal kýrýklýðýna uðradýklarýný söylüyorlar. Okulda fazla bir çaba sarf etmeyen çocuk önceleri çok 

iyi notlar alýyor. Bu durum öðrenme hevesinin sona ermesine neden oluyor. Bundan sonra kendi 

yeteneklerine yönelik gerçekçi olmayan bakýþ açýlarý geliþtiriyor. Birtakým baþarabildiklerini ya da bazý 

konularda egemen olduklarýný düþünüyor. Fakat egzersizler, konsantrasyon yeteneði, disiplinli çalýþma 

tutumu gibi temel öðrenme teknikleri konusunda eksiklikler yaþayabilirler. Bu da okul hayatýnýn belli bir 

noktasý veya okul hayatýndan sonraki aþamasýnda önemli sorunlara yol açabiliyor. 

Özel yetenekli bir çocuðun beklenen baþarý düzeyinin altýnda olmasýnýn bir nedeni önemli öðrenme ve 

çalýþma tekniklerini bilmemesi ve bu çalýþma alýþkanlýðýna sahip olmamasýdýr. Birçok özel yetenekli çocuk, 

hiç ders çalýþmadan normal sýnýfta okutulan konularý rahatça anlayabildikleri için, öðrenim hayatlarý 

boyunca, uzun süreli ders çalýþma alýþkanlýðý edinemezler. Bu da ilerideki akademik baþarýlarýný olumsuz 

etkiler. Düþük performansýn ana sebebi, çok uzun süren 

ve yeterince zorlayýcý olmayan öðrenme hevesini sona 

erdiren ortamlardýr. Zamanýnýn çoðunu boþa harcayýp, 

son anda bir þey üretme çabasý içine giren çocuk, tabii ki 

baþarýyý tatma þansýna sahip olamaz. Ayrýca özel 

yetenekliler sýk sýk rutin faaliyetleri uygu-lamaktan ve 

çalýþmaktan kaçýndýklarýndan onlarýn eðitim 

yaþantýlarýnýn baþýndan itibaren uzun süreli, düzenli ve 

planlý çalýþma alýþkanlýðýný kazanma konusunda 

rehberliðe ihtiyaçlarý vardýr. Ýþte bu nedenle, çocuklarýna 

iç disiplin kazandýrarak doðru çalýþma alýþkanlýðýný yerleþtirme görevi de ailelere düþmektedir      

Bazý yanlýþ kanýlar ve yargý kalýplarý özel yetenekli çocuklarýn kendilerini gizlemelerine, özelliklerini 

göstermemelerine ve hatta bazý durumlarda, özellikle ergenlik çaðlarýnda, yetenek ve zekâ düzeylerine 

uygun olmayan okul baþarýsý göstermelerine neden olmaktadýr. Örneðin, özel yetenekli çocuklarda davranýþ 

ve ruhsal bozukluklar gözlenebilir. Özel yetenekli çocuklar diðer insanlarý aþaðýlamaktan hoþlanýrlar veya 

sýnýflarýnda inek öðrencidirler. Bu tür yanlýþ yargý kalýplarýný yýkmak ve sýnýfa ait olabilmek için bazý özel 

yetenekli çocuklar, bilinçli olarak performanslarýný düþürmektedirler. Bu durumda öðrencinin rehberliðe 

ihtiyacý vardýr. Kendisi ve özellikleri hakkýnda bilgilendirilme yapýlmalýdýr. 
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Ayrýca bireylere daha önce baþardýklarýný aþmalarý için izin verilmezse sýkýlýrlar, cesaretleri kýrýlýr, 

kýrgýnlýk yaþarlar ve bir birey olarak kendilerinin tükenmiþ olduðunu hissederler. 1925’te Terman üstün 

zekâlý çocuklarýn potansiyellerinin altýnda baþarý gösteren en büyük grup olduðunu ileri sürmüþtür. Üstün 

zekâlý düþük performanslýlarýn özelliklerinden bazýlarý þunlardýr; 

* Normal yetenekli öðrencilerden daha kaygýlýdýrlar. 

* Düþünsel süreçleri stresli durumlarda daha kolay bozulabilir. 

* Kendilerine yönelik akademik bakýþ açýlarý yetersizdir. Baþarýlý olacaklarýna inanmazlar.

Türkiye’de özel yetenekliler çoðunlukla normal akranlarý ile birlikte eðitim almaktadýrlar. Bu nedenle 

öðretmenlerin sýnýfta düzenleme yapmasý gerekmektedir. Ayrýca ailelerde bu konuda yardýmcý olmalýdýrlar. 

Bu konuda aile ve öðretmenin yapmasý gerekenleri þöyle sýralayabiliriz:

* Yeni düþünceler ve kavramlara iliþkin yeni uygulamalar geliþtirmesini isteyerek düþüncelerine 

esneklik kazandýrýn. Daha zor sorular sorun.

 * Sýnýf çalýþmalarýna iliþkin olarak özel araþtýrma, inceleme ödevleri verin. 

* Ýlgilendikleri bir konuda özel proje geliþtirmelerine fýrsat tanýyýn. Bu projeyi sýnýf arkadaþlarýyla 

paylaþmalarýný imkan verin. 

* Sýnýf düzeyini dikkate almadan, çocuklarýn kendi hýzlarýnda programda ilerlemelerine fýrsat tanýyýn.

* Açýk bir biçimde üstün olduklarý derslerde daha üst düzeye çýkmalarýný, daha özgür ve ileri 

çalýþmalarýný teþvik edip, tekrarlayýcý alýþtýrmalardan uzak tutmaya çalýþýn. 

* Yeteneklerinin farkýnda olmalarýný ve deðerini bilmelerini saðlayýn.

* Zenginleþtirmeler yapýn. Örneðin; yarý günlü programlar, etkinlikler, geziler, araþtýrmalar, baðýmsýz 

çalýþma, öðrenci deðiþim programlarý bu uygulamalardan bazýlarýdýr. 

* Liderlik görevleri vererek kendi özelliklerinin farkýna varmasýný saðlayýn.

Yapýlmamasý Gerekenler ise;

• Özel yetenekli çocuklara ayný konuda çok uzun ödevler veya görevler verme. 

• Alýþýlmýþýn dýþýndaki görüþlerini reddetme. 

• Zamanlarýný boþa harcatma. 

• Angarya niteliðinde görevler verme. 

Sonuç olarak özel yetenekli çocuklar her zaman baþarýlý bir grafik çizmeyi garantilemezler. 
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Son dönemlerde yapýlan birçok araþtýrmaya göre özel yetenekli öðrenciler için cinsiyet farklýlýðý, daha 

doðumun ilk yýllarýnda aile tutumlarý ile baþlayýp, eðitim hayatýnda ve içinde bulunulan sosyal çevre ile 

farklýlaþan; ergenlikte ise doruk noktasýna ulaþan göz ardý edilemeyecek bir etkendir. Cinsiyet farklýlýðýna 

etki eden etmenlerde temelde iki olasýlýk vardýr: 

1. Özel yetenekli kýz ve erkeklerin yetenek alanlarýnýn farklý olmasý, 

2. Sosyo-kültürel yapýnýn iki cinsiyet grubuna farklý roller yüklemesi.  

Genel olarak kýzlarýn sözel alanlarda özellikle edebiyat, dil ve yazma alanlarýnda erkeklerden daha iyi bir 

performans gösterdiði; erkeklerin ise kýzlara oranla matematik ve fen ile ilgili konularda daha baþarýlý 

olduðu bazý çalýþmalar tarafýndan ortaya konulmuþtur. Ayrýca toplumumuzda kýzlarýn erkeklerden farklý 

yetiþtirilmesi de özel yetenekli öðrencilerin tanýlanmasýnda etkendir. Örneðin, erkekler küçük yaþta 

aileleri tarafýndan etrafý keþfetmeleri için sokaða daha çok çýkabilirken, kýzlar birçok neden ve 

endiþeden dolayý daha çok evde kalmaktadýrlar. Kýzlarýn mekân bulma testlerinde erkeklerden kötü 

sonuçlar aldýklarýnda ise þaþkýnlýk yaþanmaktadýr. 

Aileler erkek çocuklarý doðumlarýndan itibaren fen, matematik ve liderlik ile ilgili alanlarda 

desteklerken; kýzlarýn bu alanlardaki ilgileri çoðu zaman þaþkýnlýkla karþýlanmaktadýr. Daha çok beslenme 

ve bakým, ev iþleri vb. gibi alanlarla ilgilenmeleri desteklenmektedir. Bu nedenle özel yetenekli kýzlarýn 

sözel alanda ve bilgi iþlem hýzý gibi alanlarda özel yetenekli erkeklere göre daha iyi olduðu görülmektedir. 

Küçük yaþta çocuklara alýnan oyuncaklarýn dahi bu farklýlýkta etkisi olduðu görülebilir. Erkek çocuklarýna 

alýnan araba, uçak, tren, lego vb. oyuncaklarýn uzamsal zekâyý, kýzlara alýnan bebek, ayý vb. gibi 

oyuncaklardan daha çok geliþtirdiði ifade edilmiþtir

  

Yetenekli kýzlar ve erkekler hayata eþit þartlarda baþlarlar. Hayatlarýnýn ilk 10 yýlýnda eþit 

kalýrlar. Büyüdükçe yetenekli kýzlar kendilerini geri çekmeye baþlarlar. 

Yetenekli kýzlar, yetenekli erkeklere göre topluma uyum saðlamada daha baþarýlýdýrlar ama toplum 

tarafýndan kabul edilebilmek için yeteneklerini maskelemeye ve ait olmaya çalýþtýklarý grubun 

istekleri yönünde davranmaya çalýþýrlar. Olduklarýndan daha az yetenekli görünerek, topluma 

adapte olabilirler ve tavýrlarýnýn sonucunda toplum tarafýndan kabullenilerek ödüllendirilirler. 

Diðer taraftan yetenekli erkekler ise kendi kiþiselliklerini muhafaza ederek sosyal ortamda var 

olmaya çalýþýrlar ve bazý üstün özellikleri ile bu gruplar tarafýndan kabul edilirler. 

Yetenekli erkek ve kýzlarýn yaþadýðý bu durumun hayatlarýnýn geri kalanýnda etkili olduðu 

düþünülmektedir; 

çünkü erken verilen kararlar sonraki seçeneklerin olabilirliðini etkiler 

(Mathews & Foster, 2005).
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Kýz ve erkek özel yetenekli çocuklarýn arkadaþlarý tarafýndan kabullerinde de farklýlýklar görülmektedir. 

Erkek arkadaþ gruplarý yetenekli erkek çocuklarý daha çok kabul ederken, kýz arkadaþ gruplarý ise çok 

baþarýlý kýzlarý erkeklere göre daha fazla reddetme eðilimi gösterebilmektedirler.

Özellikle ergenlikte kýzlarýn toplumun beklentilerine uymak, arkadaþ grubunun beklentilerini 

karþýlamak amacý ile kendi yeteneklerini maskelediði, bununla birlikte var olan yetenekleri ile sosyal 

çevresinin beklentileri arasýnda sosyal ve duygusal çeliþkiler yaþayarak psikolojik etkiler yaþadýðý 

söylenebilir. Kýzlarýn kendi potansiyelleri ile ilgili algýlarýný ailenin, öðretmenin ve akranlarýnýn beklentileri 

tarafýndan desteklendiði göz ardý edilmemelidir.  Bu anlamda öðretmenler, psikolojik danýþmanlar ve aileler 

bazý kariyer alanlarýnda kýzlarýn ilerlemesi için onlarý teþvik etmeli, cesaretlendirmelilerdir. 

Bu noktada kýzlarýn aleyhine görünen cinsiyet farklýlýðýný ortadan kaldýrmak için bazý öneriler verilebilir 

(Camcý, 2011):  

• Özel yetenekli kýzlarýn yeni öðrenme durumlarýnda, grup çalýþmalarýnda ve özellikle zayýf olduklarý 

noktalarda motivasyonlarý artýrýlarak desteklenebilir; bu öðrencilerin kendilerine güvenlerini geliþtirmekle 

kalmayýp yeni öðrenme durumlarýndan baþarý ile çýkmalarýný saðlayabilir. 

• Geleneksel algýnýn dýþýna çýkmýþ, özellikle fen, matematik ve mühendislik alanlarýnda baþarýlý olmuþ 

kadýn bilim insaný ya da iþ kadýnlarýndan örnekler verilebilir. Hatta mümkün olduðu ölçüde bu insanlar 

konuþmacý olarak okullara seminer vermeye, söyleþi yapmaya çaðrýlabilir. 

• Özel yetenekli kýzlar, aileleri ve öðretmenleri tarafýndan diðerlerinin ne olmalarýný istediði deðil, 

gerçekte ne olmak istedikleri ile ilgilenmeleri için cesaretlendirilmelidirler.

• Ailelere ve öðretmenlere ev ve okul ortamýnda özel yetenekli kýz ve erkeklere eþit fýrsat ve desteklerin 

verilmesi konusunda rehberlik ve hizmet içi eðitimler verilebilir.

• Ailede ve okulda en az erkekler kadar kýzlara da deneme yanýlma yapmada, baðýmsýz çalýþmada ve 

kendini ifade etmede fýrsatlar tanýnmalýdýr.

Doðru eðitim ve yönlendirme ile özel yetenekli 

çocuklar insanlýk tarihine geçecek iþler yapabilirler. 

Özel yetenekli çocuðun eðitimi çok önemlidir. Fakat 

uygula-nacak yanlýþ eðitim onlarý hem kendileri hem 

de çevreleri için olumsuz bireyler haline getirebilir. 

Özel yetenekliler baþarýlý veya yüksek iþleve 

sahip bireyler olarak kabul edilmeleri nedeniyle 

insanlýðý, tatmin edici yarýnlara taþýmalarý 

konusunda toplumun onlardan bazý beklentileri 

vardýr. Özel yetenekli öðrencilerin eðitim gereksin-

melerine uygun olarak sýnýf-içi ve sýnýf-dýþý etkinlik düzenlemelerine gidilirse, bu tür öðrencilerin birçok 

alanda potansiyellerini yansýtarak, sadece kendi ülkelerine deðil, bütün insanlýða katkýda bulunmalarý 

mümkündür. 
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Özel yetenekliler profesyonel mesleklere karþý ilgi duyarlar. Bu mesleklere girebilmek için uygun 

hazýrlýklar yaparlar. Mesleklerinde kaliteli olmayý amaç edinirler. 

Özel yetenekli çocuklarýn geliþimine imkan saðlayan uygun ortamda normallere kýyasla farklý üstün 

bedeni, zihni, sosyal ve kiþilik özelliklerine sahip olduklarýný ve çok gayret isteyen profesyonel mesleklerle 

ilgilendiklerini ve yöneldiklerini, bu mesleklerde büyük çoðunlukla baþarýlý olduklarýný söyleyebiliriz. 

En büyük problemlerden biri; birçok dalda baþarýlý öðrencilerin hangi alanda 

uzmanlaþtýracaklarýna karar verememeleridir. Bunun için yetenek ve ilgi alanlarý iyi belirlenmelidir.  

Doðru yönlendirildikleri ve eðitildikleri takdirde okulda ve sosyal hayatta baþarýlý olduklarý görülecektir

Onlar geleceðin araþtýrmacýlarý, yaratýcý 

sanatçýlarý, teknik elemanlarý ve bilim 

adamlarý, toplum liderleri olacaklardýr. 

Dünyanýn yetiþtirdiði pek çok ünlü özel yetenekli isim 

öðrenme güçlüðü problemlerinden dolayý çevreleri tarafýndan 

önce anlaþýlamamýþlardýr (Einstein, Edison, Da Vinci gibi). 

Mantýk olarak üstün yetenek ve öðrenme güçlüðünün yan yana 

anýlmasý pek akla gelmeyen ve birbiriyle çeliþen bir durum 

olarak görünür. Fakat bu konu, üzerinde pek çok araþtýrma 

yapýlmýþ yaygýn bir konudur.

Özel yetenekli ve öðrenme güçlüðü olan çocuklarýn tanýnmasý oldukça güçtür. Çünkü hem 

yetenekli olmanýn hem de özel öðrenme güçlüklerinin birçok farklý özelliði vardýr. Bu iki 

özelliðin birleþimi bir çocuktan diðerine önemli farklýlýklar gösterebilir. 
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Baum'a (1990) göre, özel öðrenme güçlüðü olan çocuklar ve özel yetenekli çocuklar bir alanda dikkat 

çekici bir yetenek ve güçlülük gösterirken diðer bir alanda engelleyici bir zorluk yaþayan çocuklardýr.

Dole (2000) ise bu tanýmý þu þekilde veriyor, özel öðrenme güçlüðü olan çocuklar ve özel yetenekli 

çocuklar, bir ya da daha fazla alanda sýra dýþý yetenek veya beceri gösterirken iþlem süreçlerindeki sorunlar 

nedeniyle spesifik akademik zorluklar yaþamaktadýrlar. Ýþitsel ve görsel algý, hafýza alanlarýnda zorluk gibi 

iþlem süreçlerindeki sorunlar onlarý üstün olup baþarýsýz olanlardan ayýran en önemli unsurdur.

Özel öðrenme güçlüðü olan üstün çocuklarý üç alt baþlýkta incelenebilir

Birinci grup: 

Okulda güçlükleri olmasýna raðmen üstün olarak tanýlanmýþ grup. Bu çocuklar çoðunlukla baþarýsýz 

çocuklar olup etiketlendirilirler. Baþarýsýzlýklarýnýn nedeni olarak motivasyon eksikliði, zayýf benlik algýsý 

ya da tembellikleri gösterilir.

Ýkinci Grup: 

Bu gruptakiler aðýr öðrenme sorunlarý nedeniyle tanýlanmýþ olan gruptur. Özel yetenekli olduklarý ise 

çoðu kez fark edilmez.

Üçüncü grup:

En büyük grubu bu çocuklar oluþturur. Özel yetenekli olmalarý ve zor çocuk olmalarý birbirini 

maskelediðinden bu çocuklar ortalama becerisi olan çocuklar olarak deðerlendirilirler. Kendi sýnýf 

düzeylerine uygun bir performanslarý olmasý nedeniyle de çoðu zaman gözden kaçarlar (Fetzer, 2000).

Üstün zekâlý/yeteneklilerin sahip olduklarý öðrenme güçlüklerini (Fetzer, 2000) ise þöyle niteliyor:

“Özel öðrenme güçlüðü” temel psikolojik süreçlerin bir veya daha fazla bozukluk anlamýna gelen 

dinleme, düþünme, konuþma, okuma, yazma veya matematiksel hesaplama yeteneðinin kusurlu oluþu dili 

kullanma veya anlama, yazma veya konuþma bozukluðu olarak kendini gösterir

Fetzer (2000) mevcut zekâ testlerinin özel yetenekli/öðrenme güçlüðü olan bir çocuðun erken tespiti için 

tek belirleyici olmamasý gerektiðini söyler. WÝSC-R en sýk kullanýlan zekâ testidir. Bu testin kalitesi ve 

yapýsý, çocuðun tepki yerine sadece doðru ve yanlýþ cevap deðerlendirmesine olanak saðlar (Fetzer, 2000). 

Zekâ testlerinin yanýnda çok boyutlu yaklaþýmlar özel yetenekli/öðrenme güçlükleri olan öðrencileri 

belirlemek için kullanýlmalýdýr. Test puaný ile birlikte, eðitimciler çocuklarda kimin performansýnýn farklý 

alanlarda önemli ölçüde deðiþtiðini de belirlemelidir (Fetzer, 2000). 
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Aþaðýdaki tablo, özel yetenekli/öðrenme güçlüðü olan çocuklarýn pozitif ve negatif 

karakteristiklerini ortaya koyabilmek amacý ile hazýrlanmýþtýr. 

Pozitif Negatif

- Soyut düþünmede usta

- Problem çözme becerilerinde iyi

- Matematiksel muhakeme yeteneði 

üstün

- Ýliþkileri kolayca tanýmlar

- Yüksek yaratýcýlýk

- Ýyi iletiþim becerileri

- Üretken ve motive

- Meraký

- Geniþ ilgi

- Kendi çalýþma yeteneði

- Mizah duygusu geliþmiþ

- Olaðandýþý ve aktif hayal

- Keskin görsel bellek 

- Artistik, mekanik ya da müzikal 

yetenek

- Metaforlarý kavramak, hiciv ve 

analojiler

- Agresif

- Dikkatsiz: ödevlerin teslimini unutur, 
kâðýtlarý kaybeder, görevlerini 
tamamlamaz

- Kolayca sinirlenir

- Özellikle öðrenme sorunlarý olabilir: 
dil, mekânsal anlayýþ, bellek ve sýralama 
yetenekleri örnek verilebilir

- Zayýf veya tamamen fonetik tabanlý 
yazým

- Kötü el yazýsý

- Genellikle rahatsýz edici

- Hayallere dalma

- Dinlenme yerine dalgýn dalgýn þekiller 
çizer 

- Baþ ve karýn aðrýlarýndan þikâyet eder

- Ezberde zorluk

- Önce eylemde bulunur, sonra düþünür

- Hesaplama zorluðu vardýr

- Bilgi/iþitsel talimatlara iyi yanýt 
vermez
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* Çocukta fark edilen akademik ve sosyal becerilerdeki farký anne baba birlikte gözleyip deðerlen-

dirmeli, sýnýf öðretmeni bu durum hakkýnda bilgilendirilerek yardým talebinde bulunulmalýdýr.

* Çocuðun özel yetenekli olduðu tespit edildiðinde çocuk bundan haberdar edilmemelidir. Bu 

özelliðinden dolayý kardeþleri ve sýnýf arkadaþlarýyla kýyaslanmamalý ve kýyaslama yapýlýyorsa da bu, 

çocuða yansýtýlmamalýdýr.

* Anne-babalar çocuða özel yetenekli olduðunu söyleyip etiketlendirmemelidirler. Yaþýna uygun özel-

liklerine göre söylemlerde bulunup çocuðun sahip olduðu özelliklerinden kaynaklanan (kendini üstün 

görme, önde olma isteði, inatçýlýk, bencillik vb.) durumlar ortaya çýktýðýnda onun diðer yaþýtlarýndan farklý 

olduðunu; her çocuðun iyi yapabildiði þeyler olduðu ve onun da bu yüzden bazý þeylerde daha iyi olduðu 

ifade edilerek açýklanmalýdýr.

* Anne-babalar çocuðu sevdiðini ona açýkça belli edip normal bir çocuk gibi davranmalýdýr. Özel 

yetenekli oluþuna göre deðil yaþýnýn özelliðine göre sevgisini belli etmelidir.

* Özel yetenekli çocuða sahip ailelerinin bazýlarýnda gereksiz bir gurur geliþebilir. Anne baba olarak özel 

yetenekli bir çocuða sahip olmak muhakkak iyi bir þeydir. Ancak aþýrý gurur, çocuðun daha iyi yetiþmesini 

engeller. Anne babada geliþen gurur, zamanla çocuða da yansýmaktadýr. Üstünlük duygusu, aþaðýlýk duygusu 

kadar zararlý olabilir.

* Çocuðun zekâsý ve yeteneðini kullanabileceði, yaratýcýlýðý ortaya koyan, geliþtiren oyun ve etkinlik 

malzemeleri alýnmalý, rahatlamasýný saðlayýcý fiziksel etkinliklere teþvik edilmeli, ( sinema, tiyatro, resim, 

müzik, v b.) kültürel etkinliklerde bulunmasý saðlanmalýdýr.

* Çocuðun sorduðu sorulara kesin ve net cevaplar verilmeye çalýþýlmalýdýr. Kaçamak, doðru olmayan 

cevaplardan kaçýnýlmalýdýr.

* Çocuðunuzun zekâ iþlevleri ve yetenekleri bakýmýndan normalden farklý olduðu için özel eðitime 

muhtaç olduðu unutulmamalýdýr.

* Çocuðun ruhsal ve duygusal özellikleri için bir uzmanla ( çocuk psikiyatristi, çocuk psikoloðu, 

psikolojik danýþman, psikolog vb. ) her zaman diyalog halinde bulunulmalýdýr.

* Anne-babalar özel yetenekli çocuklarýnýn geliþimlerini desteklemek için mutlaka kendilerini de yeni-

lemeyi ve geliþtirmeyi düþünmelidirler.

Aslýnda evet, özel yetenekli çocuklarýn çoðu görüþ alanlarýna giren her þeyi yapmak, görmek ve duymak 

isterler. Akranlarýnýn seviyesinin çok üstünde düþünme ve kavrama yeteneðine sahip olduklarý için her þeyi 

ayný anda denemek isterler. Ebeveynler ve öðretmenler özel yeteneklilerin gerçekçi hedefler koymalarý, ayný 

konuda odaklanmýþ kalmalarý ve etkili zaman kullanýmý konularýnda önemli bir rol oynayabilirler. Bu 

beceriler ilköðretim yýllarýnýn sonlarýnda ve özellikle ortaöðretim yýllarýnda daha da önem kazanýr.
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Özel Yetenekli Çocuklarda Görebileceðimiz Yaþantý Örnekleri 

  Üç yaþýnda okumayý öðrenen, çok meraklý, bütün derslerinde oldukça baþarýlý olan 10 

yaþýndaki kýzýmýn bazen kendisi için gerçekçi hedefler koymadýðýný ve baþladýðý projeleri 

sýklýkla yarým býraktýðýný gözlemliyorum. Bu durum özel yeteneklilerin karakteristik bir 

özelliði midir?

 AÝLELERE ÖNERÝLER



                   

Çocuðun yazýsý öðretmeninin ya da ailesinin beklentisinden çok daha kötü olabilir. Çocuðun el aktivite-

lerinin hýzý, düþünce hýzýndan daha yavaþ olabilir. Çocuk için yazý yazmak, zihninde tamamladýðý bir ifadeyi 

ikinci kez yazmak anlamýna gelebilir ve yazmayý gereksiz bulabilir. Bu durumda klavyenin öðretilmesi pek 

çok açýdan özellikle de yaratýcý iþlerin ortaya konmasýnda büyük önem taþýmaktadýr.

El yazýsýnýn düzelmesi ya da yazý yazma iþine farklý bir anlam katabilmesi için bunu bir sanat formuna 

dönüþtürmek gerekebilir. Örneðin; “Kaligrafi” gibi yazý sanatlarýnýn öðretilmesi ile çocuðun yaratýcýlýðýna 

farklý bir boyut katýlmýþ olur. Çocuk hem yaptýðý iþten keyif alýrken hem de kendini geliþtirme olanaðý bulur. 

Ayrýca pek çok fiziksel etkinlik çocuðun küçük ve büyük motor becerilerini geliþtirmesi için önemli bir fýrsat 

olarak deðerlendirilebilir. 

Çocuðunuz, kendi yaþýtlarýyla arkadaþ olmaktansa, ailedeki yetiþkinlerle ya da diðer yetiþkinlerle 

iletiþim içinde olmaktan mutluluk duyabilir. Bu tür bir seçim yapmanýn çeþitli sebepleri olabilir. Özel 

yetenekli çocuk akranlarýnýn yeterince kendisini anlamadýðýný düþünebilir. Akranlarý ile çatýþma 

yaþamaktansa yetiþkinlerle kuracaðý iletiþim onun için daha uygun sonuçlar doðurabilir. Kendisinden daha 

büyüklerle kuracaðý iletiþimden mutluluk duyar ve onlarýn arkadaþlýklarýný tercih edebilirler. Hatta böyle bir 

çocuk ailesini en iyi arkadaþlarý olarak kabul edebilir. 

Neden yetiþkinler?

* Konuþtuðu dili anlar.

* Yaþýndan büyük sorularýný ve de bilgilerini takdir eder.

* Yaptýðý esprilere daima güler.

* Düþünce hýzýna yakýn bulur.

* Harekete dayalý becerileri yeterince desteklenmemiþtir. Yaþýtlarýyla oyunlarda baþarýsýz olabileceði 

durumlar yerine yetiþkin arkadaþlýðýna sýðýnabilir.

Çocuðum yazý yazmayý sevmiyor.
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Çocuðum yaþýtlarýnýn oyunlarýný, düþüncelerini beðenmiyor.



Çocuðu zihinsel olarak pek çok þeyi çabuk kavrayýp öðrendiði için anneler ve  babalar,  ondan daha 

olgun davranmalarýný bekleyebilirler. Bu durumda da çocuklar, duygusal bakýmdan kaldýramayacaklarý 

sorun ve durumlarýn yükü altýnda kalabilirler. Bu nedenle çocuðunuzun yaþý gereði her durumda olgun 

davranýþlar sergileyemeyeceðini unutmadan  davranýþlarýna tepki verilmelidir.Çocuðun kavrama düzeyinin 

iyi olmasý, zengin sözcük bilgileri, yorumlama becerileri bizi yanýlgýya kolaylýkla düþürebilir. Duygusal 

geliþimlerinin zihinsel geliþim hýzý ile ayný olamayabileceðini unutmadan, yaþadýðý durumu duygusal olarak 

kabul etmeye hazýr olup olamadýklarýný deðerlendirmemiz, onlarý anlamamýz faydalý olacaktýr.

Çocuðunuzun; neden, ne zaman, ne için, kim gibi sorularýna hazýrlýklý olmak için belli bir ön hazýrlýk 

yapmak ya da bu hazýrlýðýn yapýlabilmesi için çeþitli düzenlemelerde bulunmak gereklidir.

Anne-baba olarak baþvurabileceðiniz kaynak kitaplarý her zaman elinizin altýnda bulundurarak,  

internetten yararlanmak üzere belli adresleri ya da arama motorlarýný önceden belirleyerek, kýsaca bilgiye 

giden yollar hakkýnda bilgi sahibi olabilir, çocuðunuza yol gösterebilirsiniz. Çocuðun sorduðu sorulara 

yönelik evde çocukla beraber yapýlacak kaynak taramasý; konu içerikli geziler, konunun uzmanlarý ile 

yapýlacak görüþmeler, varsa ilgili belgesel, film türü materyallerle destekleyebilirsiniz.

Bir ya da daha fazla dergi, gazete eve alýnmalý, çocuklarý mutlaka kütüphane ile tanýþtýrmayý da unut-

mamalýsýnýz!

Çocuðunuz, yönlendirme ya da bilginin doðrudan aktarýmýný sevmeyebilir. Fikir ve düþüncelerini 

mutlaka ifade etme ve kabul görme ihtiyacý içinde olabilir. Onlara yöneltilen sorularý cevaplamak ya da hazýr 

bilgileri dinlemek yerine soru sormayý ya da anlatmayý tercih edebilir. Özellikle ebeveynleri ve yakýn çevresi 

tarafýndan fikirlerinin dinlenildiðini ve fikirlerine önem verildiðini hissetmeleri, üstün yetenekli çocuklar 

için duygusal geliþimleri açýsýndan olduðu kadar, zihinsel geliþimleri açýsýndan da oldukça önemlidir. 

ihtiyaç duyduklarý anda onlara yönlendirme yerine rehberlik yapýlarak geliþimlerini olumlu yönde 

destekleme fýrsatlarý oluþturulacaktýr.     

  Çocuðum bazen bir konuda benimle yetiþkin gibi konuþurken, bazen çok küçük bir þey için 

aðlayabilmektedir.
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  Sorularýný cevaplamakta zorlanýyorum. Sorduðu sorularý cevaplamak için ulaþabileceðim 

kaynak bulamýyorum.

  Sorularýný cevap aramak için deðil, bildiklerini aktarmaya bir fýrsat oluþturmak amacýyla 

soruyor. Bazen de anlamlý sorular sormuyor, sanki soru sormuþ olmak için soruyor.



Düþüncelerini ifade ederken aradaki boþluklarý fark edip tamamlama fýrsatý da bulabileceklerdir. 

Böylelikle, ihtiyaç duyduklarý anda onlara yönlendirme yerine rehberlik yapýlarak geliþimlerini olumlu 

yönde destekleme fýrsatlarý oluþturulacaktýr.     

Çocuðunuzun size yönelttiði bir soruyu cevaplamaya çalýþýrken, çocuðunuz doðrudan bildiði cevabý size 

aktarmasý; onun meraklarýna cevap arayýþýndan ziyade iletiþim, takdir edilme, dikkat çekme gibi 

ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik bir eylem niteliðinde de olabilir. Çocuk; ev ve okul ortamýnda gerekli 

paylaþýmlarda bulunabileceði fýrsatlarý yakalayamadýðýnda iletiþim kurmak için soru sorma yolunu 

seçebilir. Bu durumda aileler yaþantýlarýný gözden geçirerek; çocuðun söz konusu ihtiyaçlarýný karþýlamaya 

yönelik etkili iletiþimin hâkim olduðu bir yaþam alaný oluþturulabilir..

Çocuðunuzla bir gününü nasýl geçireceðini konuþarak; görevlerini yapacaðý zamaný planlamasýna 

yardýmcý olabilirsiniz. Bu planda kendi isteklerinden baþlayarak, öncelik sýrasýný belirleyerek, kendi zaman 

planlamasýný yapmasý için destekleyici olabilirsiniz. 

Özel yetenekli çocuklar, bedenlerini olduðu gibi beyinlerini de çok çalýþtýrýrlar, bu durum onlarýn 

uykuya dalmasýný geciktirebilir.

Özel yetenekli çocuklarda görülen uyku sorunlarýnýn temelinde; 

* Zihinlerinde tamamlanmamýþ bir tasarý, 

* Cevaplanmamýþ bir soru 

* Paylaþmak istediði bilgileri vb. olabilir.

Destekleyici, heyecanlý bir konuþmadan ya da heyecan duyulan bir film izledikten sonra veya müthiþ bir 

plan yaptýktan sonra özel yetenekli çocuklarýn hemen uykuya dalmasýný beklemek çok büyük haksýzlýk olur. 

Bu nedenle uykuya dalmalarýný kolaylaþtýrmak amacýyla bazý rahatlama tekniklerinden yararlana-biliriz.

Çocuklar Ýçin Rahatlama Teknikleri

Çocuðunuz uyumadan önce sessiz, rahat bir ortam oluþturarak aþaðýdaki çalýþmalarý yapabilirsiniz:

• Bir rahatlama pozisyonunda çocuðun birden baþlayarak 10’a kadar yavaþ yavaþ nefes alýp vermesini 

ve saymasýný saðlayýn. Bu egzersize çocuk kendini rahatlamýþ hissedinceye kadar devam edebilirsiniz. 

• Çocuðunuzu yataðýna yatýrarak ona düþük ses tonuyla masallar anlatabilir, rahatlamasýný 

saðlayabilirsiniz.
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 Sürekli bir þeylerle uðraþýyor ödevlerini yapmaya zamaný kalmýyor.



   • Hikâye kitaplarý ya da yatakta uyumadan önce dinlenen rahatlatýcý müzikler çocuðun uyumasýna 

yardýmcý olacaktýr.

• Çocuðunuzun özelliklerine uygun rahatlatýcý bir ortam oluþturabilirsiniz. Odasýnýn kapýsýný açýk 

tutma, ýþýðý açýk býrakma/kapatma ya da loþ bir ýþýk, sert ya da yumuþak bir zeminde yatmasýný vb. 

saðlanabilir.

• Uyku öncesinde hafif ve rahatlatýcý egzersizler ya da ýlýk bir duþ ile uyku zamanýndan yarým saat 

öncesinde rahatlamasýný saðlayarak uyku için uygun bir ortam hazýrlayabilirsiniz. 

• Uyumasa bile yatakta kalmasýný saðlayarak, ilgi alanlarýna yönelik önceden hazýrladýðýmýz yolculuk 

hikâyeleri oluþturarak, yolcuðumuzun sonunda yataðýmýza geri dönebiliriz. 

• Tüm rahatlama tekniklerini kullanmanýza raðmen çocuðunuzun ciddi düzeyde uyuma problemi 

devam ediyorsa fizyolojik açýndan deðerlendirmesi için saðlýk kuruluþlarýndan destek almalýsýnýz.

Özel yetenekli çocuklar yüksek farkýndalýk ve gözlem yetenekleri sayesinde tüm yaþlarda bir takým 

problemlerin net ve kesin olarak farkýndadýrlar. Bu duyarlýlýklarý onlarýn aþýrý düzeyde kaygý, üzüntü, korku 

gibi duygular yaþamasýna neden olabilir. 

- Düþmanlar buraya bomba atar mý?

- Atom bombasý buraya atýlýrsa ne olur?

- Evimiz depreme dayanýklý mý?

- Alýþ veriþ merkezinde kaybolursam beni kaçýrýrlarsa ne olur?

- Ben okuldayken sel olursa?

Bu çocuklar çok erken yaþta dahi bu noktalardaki hassas tutumlarý 

yüzünden kendilerini olumsuz, üzgün ve çaresiz hissedebilirler. Bunun 

yaný sýra çocuk, aþýrý duyarlý tepkiler gösterdiði durumlarý önemsemeyen 

kiþiler tarafýndan uyumsuz olarak da deðerlendirilebilir.  

Bu çocuklarýn sorduklarý bazý sorular
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Çocuðum aþýrý duyarlýlýk gösteriyor ne yapmalýyým?

?
?

??



Çocuðunuz  her zaman düzenli ve tertipli olmayabilir. Daðýnýklýk ve karýþýklýk için geliþtirdikleri özel bir 

toleranslarý vardýr. Odalarýnda yarý tamamlanmýþ projeler, yap bozlar, ödevler, araþtýrmalar pek çok farklý 

ilgi alanýna dair eþyalar vardýr. Ödev kâðýtlarýnýn temiz ve düzenli olarak verilmesi kuþkusuz bu çocuklar 

için öncelikli öneme sahip þey arasýnda sayýlmaz. Gözlemleri oldukça keskindir ve detaylar konusunda da 

farkýndalýk seviyeleri oldukça yüksektir. Eðer etraflarýnda bir þey kayýp ya da eksikse bunu hemen fark 

ederler. Ailelerin bu noktada çocuðun haklarýna saygý göstermesi gerekir. 

Büyük bir çoðunlukla okullar zamaný kullanma ve tertipli olma becerilerini öðretmez bundan dolayý 

ailelerin bu noktada verecekleri destek çok önemlidir. Çocuðun okula ait bir takým notlarýný ya da onun için 

önemli olan pek çok þeyi atmak istememesi doðaldýr. Bununla birlikte aile bu notlarý belli bir konu baþlýðý 

altýnda çocuðun düzenli tutmasýna ve her birini belli bir konu baþlýðý altýnda dosyalayýp saklamasý 

konusunda cesaretlendirmesi yerinde olacaktýr.. 

Düzeni saðlamak için kutulardan, dosyalama sistemlerinden yararlanýlabilir. Üzerindeki etikete konu ya 

da numara veren çocuk bunlarý düzgün bir þekilde saklamalýdýr. Uygun proje ya da çalýþmalarýnýn bir ürün 

dosyasý içinde saklanmasý sayesinde ileride öðretmenlerin onu daha iyi deðerlendirmesine olanak tanýyacak 

bir sistem de kurulmuþ olacaktýr.

Düzeni saðlamak için kutulardan, dosyalama sistemlerinden yararlanýlabilir. Üzerindeki etikete konu ya 

da numara veren çocuk bunlarý düzgün bir þekilde saklamalýdýr. Uygun proje ya da çalýþmalarýnýn bir ürün 

dosyasý içinde saklanmasý sayesinde ileride öðretmenlerin onu daha iyi deðerlendirmesine olanak tanýyacak 

bir sistem de kurulmuþ olacaktýr.

Zihinde tasarladýklarýný yapmak istedikleri zaman kullanabilmek amacýyla atýk malzemeleri 

biriktirebilirler ya da bizim için daðýnýk olan bir çalýþma sistemine sahip olabilirler. Çocuðumuzu 

düzenlemek adýna odasýnda eþyalarýnýn arasýndan gereksiz diye düþünüp attýðýmýz bir eþya onun tasarýsýnýn 

bir parçasý olabilir. 
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Odasý darmadaðýnýk, her yerden bir þeyler toplamak zorunda kalýyorum



Bu kýlavuz özel yetenekli çocuklarýn ailelerine yönelik bir çalýþma olduðu için öðretmenlere yönelik bir 

bölüme yer verilmemiþtir. Elinizdeki çalýþmanýn bir devamý olarak öðretmenlere yönelik bir kýlavuz 

hazýrlamak gerekli olacaktýr. Aþaðýda yeri geldiði için öðretmenlere yönelik özet olabilecek bazý önerilerde 

bulunulmuþtur.

*Özel yetenekli olduðu düþünülen öðrenci, öncelikle okul rehberlik servisine yoksa Rehberlik ve 

Araþtýrma Merkezine (RAM) yönlendirmelidir.

* Özel yetenekli olduðu tespit edilen (zekâ testleri ile belgelenen) öðrenciler  ikinci plâna itilmemelidir.

* Sýnýftaki müfredatý uygularken, bu tür çocuklarýn liderlik özelliklerini tatmin ederek taþkýnlýk 

yapmasýna yahut büyüklük taslamasýna engel olunmalýdýr. Örneðin sýnýf baþkaný, eðitsel kulüplerden birinin 

baþkanlýðý vb. gibi. Bu uygulama sonucunda paylaþma ve birliktelik ile ilgili çýkabilecek problemin oluþumu 

engellenmiþ olacak ve çocuk kendini dýþlanmýþ olarak hissetmeyecektir.

* Ailesiyle irtibata geçilmeli ve müfredattan ayrý olarak çocuða, düzeyine uygun ek ödevler 

verilmelidir.

* Özel yetenekli çocuklar yazý yazmayý pek sevmediklerinden çok fazla yazý ödevi veya iþleri 

verilmemelidir.

* Çocuk asla diðer öðrencilerden soyutlanmamalýdýr. Arkadaþlarý ile kaynaþmasý saðlamalýdýr. 

* Çalýþmalarýn gerçekleþtirilmesinde yarýþma ortamý oluþturulmalý,  araþtýrmaya dayalý  ve ilgilerini 

çeken konular dikkate alýnarak ödevler verilmelidir. 

* Özel yetenekli çocuklarýn sayýlarla arasý iyi olduðundan problem çözmeye yönelik ders veya ödev 

verilmelidir. Ancak bunun dozunu çok hassas belirleyip fazla aþýrýsýna kaçýlmamalýdýr.

* Ders müfredatýna ek olarak, proje geliþtirme gibi yaratýcýlýk ve zekâyý öne çýkarýcý ve geliþtirici 

çalýþmalar bütün sýnýf düzeyinde yaptýrýlmalýdýr. 

* Öðretmen, kesinlikle çocuðun kendisine ve arkadaþlarýna, sahip olduðu yetenekliliði öne çýkararak 

vurgulama yapmamalýdýr.

* Özel yetenekli çocuklar normal çocuklardan farklý olduðu için özel eðitime muhtaçtýrlar. Bu nedenle 

sýnýftaki bu öðrencilere ilgi gösterilmelidir. 

* Çocuk, sýnýf içinde kayrýlmamalý, ayný sorumluluklar her çocuk için geçerli olmalýdýr. Kýyaslama ve 

eleþtiri sýnýf düzeyinde en aza indirilmeye çalýþýlmalýdýr. Özel yetenekli çocuðu ön plâna çýkaran 

çalýþmalardan uzak durulmaya çalýþýlmalýdýr.

* “Sen, bu sýnýfýn en iyisisin.” “ Sen, en iyisini yaparsýn.” vb. mükemmeliyetçiliðe yönelik ifadelerin 

kullanýlmasýndan kaçýnýlmalýdýr.

* Çocuktan beklentiler, diðer arkadaþlarýndan istenilen düzeyden farklý oluþturulmamalýdýr. Aksi 

takdirde çocuk kendini baský altýnda hissedecek ve uyum bozukluklarý baþ gösterebilecektir.
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Öðretmenlere Öneriler



     

Özel yetenekli çocuklarýn yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarýna cevap verme konusunda ailesine ve 

öðretmenlerine çok büyük görevler düþmektedir. Çünkü onlar yaþýtlarýndan daha fazla, ayrýntýlý ve 

derinlemesine öðrenmek isterler. Bu sebeple aþaðýdaki örnekler gibi etkinlikler uygulamak, bu tip özellik 

taþýyan çocuða sahip aileler ve öðretmenlerin çocuða ihtiyaçlarý doðrultusunda destek vermelerine imkân 

saðlayabilir.

Kitaptaki iki karakter, tanýdýðý iki insan, iki araþtýrma, iki canlý arasýndaki benzerlik ve farklýlýklarýn 

neler olduðunu sormak.

Sevdiði konularý, tanýdýðý insanlarý, oyuncaklarý, içecekleri, günün saatleri, duygularý, kýyafetleri, farklý 

geometrik þekilleri gruplama konusunda farklý yollar bulmasýna olanak vermek.

Teknolojik araçlarý kullanmak: 

Bilgisayar, tablet ya da akýllý telefonlarý faydalý bir þekilde kullanabilecek ise süre konusuna dikkat 

ekmek kaydý ile izin verilmelidir. Bu araçlarla oyun oynama yerine yaratýcýlýklarý öne çýkaracak programlar 

öne çýkarýlmalýdýr.

Bu çocuklara oyuncaklar seçilirken hazýr oyuncaklar yerine hayal güçlerini geliþtirmeye yönelik, 

düþündüren oyuncaklar seçilmelidir. Aile bireyleri birlikte oynayabilecekleri, üretken olabilecekleri  zaman 

dilimleri belirlemelidir.

Basit mantýksal yap bozlar ve lâbirentler sunarak kritik düþünme ve problem çözme becerilerini 

öðretmek, problemler vererek çözüme ulaþmasýna destek olmak, çözülmüþ problemlerin farklý þekillerdeki 

çözüm yollarýný düþündürmek gereklidir. Çocuklarýn seviyelerine uygun yayýnlanmýþ düþünme-felsefe 

üzerine dizi kitaplar edinmek gereklidir. Örneðin, internette yayýnlanan her bilgi doðru mudur? Sorusu 

düþünülmesi ve araþtýrýlmasý gereken bir soru olabilir.

Bir belgeselde ya da filmde "Sonra ne olacak?", kitapta, insanlarýn yaþamý konusunda "Ne 

düþünüyorsun?" veya "Bu çocuk kýzgýn mý?", "Sence ne düþünüyor?" gibi tahminlerde bulunmasýný 

istemek. Yaðan karýn yüksekliðini sormak, ya da dünyada ne kadar insan ya da canlý yaþýyor sorularýný 

sorarak tahminde bulunmasý istenebilir. Bu sorularý çoðaltmak mümkündür.

"Dýþarýda çimlerin üstüne bir parça ekmek býrakýrsak" veya "Büyükannene mektup göndermek istesen" 

veya "Eðer insanlar uçabilseydi", "Bütün arkadaþlarýna kýzsaydýn ne olurdu?" tipinde sorular sormak. 

Karþýlaþtýrma ve zýtlýk: 

Farklý yollarla gruplama yapmak:

      Farklý oyuncaklar: 

Farklý düþünme becerileri: 

Tahmin etme becerisini geliþtirmek: 

      "Eðer olursa": 
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Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Örnek Etkinlikler
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Birkaç tane hayvan seçmesini isteyip bazýlarýnýn 

özelliklerini deðiþ tokuþ etmesini istedikten sonra ortaya çýkan 

yeni tür hayvaný çizmesini veya resmini/modelini yapmasýný 

veya onunla ilgili bir hikâye yazmasýný istemek.

Bilim, doða ve çevre ile ilgili kitaplar okumak: 

Bu çocuklar uzay, bilim, doða ve çevre hakkýndaki kitaplardan genellikle çok hoþlanýrlar. Ses kayýt 

cihazýna öykü, gözlem vb. kaydý yapmak: Çocuða taþýnabilir küçük bir ses kayýt cihazýnýn ve mikrofonun 

nasýl kullanýldýðýný anlatarak ya bir hikâye ya bir þarký ya da ev veya okulun etrafýnda bir gezi yapýp daha 

sonra dinlediðinde neler gördüðünü hatýrlayabilmesi için gördüklerini kaydetmesini istemek.

Sonuç olarak bu çocuklar birbirlerinden farklý ve benzer özelliklere sahip olup benzerliklerini ve 

farklýlýklarýný dikkate alan, geliþmekte ve deðiþmekte olan dünyaya ayak uydurmalarýný saðlayacak 

akademik seviyede bir eðitim sürecine gereksinim duymaktadýr.

Doða yürüyüþü, piknik, hafta sonu gezisi, kamp kurma, 

yüzme, balýk tutma vb. etkinlikler yapmak. Doða, bilim 

kamplarýna katýlmak. Ama mutlaka çevresinde olan bitenler ile 

ilgili gözlem yapmak, gözlem defteri tutmak. 

Seyahatler, akraba ve dost ziyaretleri, park, bahçe, müze-kültür merkezi gezileri, aile meclisleri 

toplantýlarý, ailece okuma ve tartýþma, evcil hayvan besleme, hayvanat bahçesi gezisi, tren, otobüs, vapur 

gezileri, yemek piþirme, tamirat, dekorasyon, ev oyunlarý vb.

Sinemaya, tiyatroya gitme, drama çalýþmalarýna katýlma, 

arkadaþlarla birlikte olma, gönüllü kuruluþlara destek olma, 

sokak oyunlarý, okul sosyal faaliyetlerine katýlma, izcilik, 

bilim þenlikleri, bilim kamplarý, evde ailecek yapýlacak 

geometrik þekiller, oyunlar (mangala, satranç) vb.

Sanatla ilgilenme, enstrüman çalabilme, kitap okuma, 

hikâye, þiir, roman yazma, tiyatro-drama, robot yapma, 

fotoðrafçýlýk, fen ve teknoloji ile ilgili gözlem ve deneyler, 

çevre koruma, arkeoloji ve sanat tarihi, tasarým, taký yapma, 

bahçe bakýmý, çiçek yetiþtirme, gazete, dergi çýkarma, resim, 

grafik, heykel, gökyüzü gözlemi, akýl oyunlarý,  

koleksiyonculuk, yöresel sanatlar, satranç vb.

Karýþýp deðiþen hayvanlar: 

Doða ile Ýliþki;

Aile Etkinlikleri;

Grup Etkinlikleri;

Hobiler;
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BÝLÝM VE SANAT MERKEZLERÝ

Bilim ve Sanat Merkezleri 1996 yýlýnda, Millî Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim Rehberlik ve Hizmetleri 

Genel Müdürlüðü tarafýndan “Ýlköðretim Çaðý Öðrencilerinin Özel Yeteneklerini Geliþtirme Projesi” ile 

baþlatýlmýþtýr. Proje, Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðýnýn 25.10.2001 tarih ve 012648 sayýlý kararý ile 

“Millî Eðitim Bakanlýðý Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi” yürürlüðe konularak, mevzuatý olan bir 

uygulama hâline getirilmiþtir .

Bilim ve Sanat Merkezleri (BÝLSEM), Millî Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürlüðü’nce açýlan merkezlerdir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöðretim kurumlarýna 

devam eden  özel yetenekli öðrencilerin örgün eðitim kurumlarýndaki eðitimlerini aksatmayacak þekilde 

bireysel yeteneklerinin farkýnda olmalarýný ve kapasitelerini 

geliþtirerek en üst düzeyde kullanmalarýný saðlamak amacýyla 

açýlmýþ olan baðýmsýz özel eðitim kurumlarýdýr.

Ýlk Bilim ve Sanat Merkezi 1995 yýlýnda Ankara’ da açýlmýþtýr.  

Öðrenciler, örgün eðitim kurumlarýndaki öðretmenlerinin Millî 

Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüðü’nce hazýrlanan gözlem formlarý ile BÝLSEM’lere aday 

gösterilmektedir. Aday gösterilen öðrenciler, Özel Eðitim ve 

Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü’nce hazýrlanan grup 

deðerlendirmesi testine alýnmaktadýr. Test sonucunda yeterli 

performansý gösteren öðrenciler, psikolojik danýþman/rehber 

öðretmenler tarafýndan yapýlan bireysel incelemeye alýnmaktadýr. 

Konunun uzmanlarýnca özel yetenekli olduðu tespit edilen 

öðrenciler BÝLSEM’de destek eðitimine alýnmaktadýr.

BÝLSEM’lerdeki eðitim, öðrencilerin örgün eðitimlerinden 

farklý olarak gerçekleþtirilmektedir. Okullarýnda öðrenciler geçer not alma ve sýnavlara hazýrlanma amacýyla 

hareket ederken, BÝLSEM’in yapýsýnda sýnýf geçme, not alma vb.amaçlar yer almamaktadýr. Bunun yerine 

süreç odaklý, proje tabanlý öðretim modeliyle öðretim saðlanmakta ve öðrencilerin istenilen niteliklere 

uygun projeler gerçekleþtirmeleri beklenmektedir.

BÝLSEM’lerde gerçekleþtirilen eðitim; 

- Uyum, 

- Destek eðitimi, 

- Bireysel yetenekleri fark ettirme, 

- Özel yetenekleri geliþtirme, 

- Proje üretimi/yönetimi, 



olmak üzere toplam beþ aþamadan oluþmaktadýr. Öðrenciler bu eðitim dönemlerindeki performans, 

istek, gayretli olmalarýna  ve devamlarýna baðlý  olarak eðitimlerine yükseköðretime kadar devam 

etmektedir. 
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Bilim ve Sanat Merkezlerinin görünmeyen en önemli iþlevlerinden bir tanesi; özel yetenekli 

öðrencilerin kendisi gibi özel yetenekli öðrencileri tanýmasý, bir araya gelmesi ve bu öðrencilerle 

etkinlikler ve proje çalýþmalarýnda bulunmasýdýr. Bu durum özel yetenekli öðrencilerin örgün 

eðitimde yaþayabileceði sorunlarýn azalmasýna ve eðitim hayatlarýnýn devam etmesine de katkýda 

bulunmaktadýr. 

Bilim ve Sanat Merkezi velisi ve öðrencisinin görüþleri



44

Ülkemizde okul öncesi dönemdeki öðrencilerin tanýlamalarý, ailelerinin ya da okul öncesi 

öðretmenlerinin yönlendirmelerine dayalý olarak Rehberlik ve Araþtýrma Merkezlerine (RAM) baþvuru 

yapýldýðýnda uygun ölçme araçlarý kullanýlarak yapýlabilecektir.

Okul Öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öðrenciler, RAM’larda özel yetenekli olarak 

tanýlanmalarý halinde, mevcut kurumlarýnda kaynaþtýrma eðitimine yönlendirilebilecek ve BÝLSEM’lerden 

her türlü teknik destek alýnabilecektir. 

Ülkemizdeki mevcut uygulamalara göre, özel yetenekli bireylere destek eðitim hizmetleri sunmak 

amacýyla RAM’larla iþbirliði içerisinde yapýlan tanýlama iþlemleri sonucunda BÝLSEM’ lere ortaokul 

düzeyinde öðrenci alýmý gerçekleþmektedir. BÝLSEM’ lerde tanýlama ile ilgili iþlemler “Merkez Tanýlama 

Komisyonu” tarafýndan yürütülmektedir. BÝLSEM’ lerde tanýlama süreci aþaðýdaki aþamalarý kapsa-

maktadýr:

 

Okulöncesi dönemde farklý geliþim gösteren çocuk, çevrenin gözlemi ve yönlendirmesi ile Rehberlik ve 

Araþtýrma Merkezlerinde (RAM) yetenek alanýný belirlemek üzere deðerlendirmeye alýnacaktýr. 

Okulöncesinde özel yetenekli olduðu düþünülen çocuklara zekâ testlerinden ziyade geliþim testleri 

uygulanacaktýr.  

Özel Yetenekli Bireylerin Tanýlama Süreci Nasýl Yapýlacaktýr?

Okul Öncesi Dönemde Tanýlama Nasýl Yapýlacaktýr?



45

Bu düzeyde, öðrencilerin kendi akranlarý ile ayrýþtýrýlmamasý, hangi alanda/alanlarda yetenekli olduðu 

belirlenen öðrencilerin bulunduklarý okulda akranlarý ile birlikte okulun ve bölgenin koþullarýna baðlý 

olarak, hafta içi ve/veya hafta sonu, yetenekleri doðrultusunda destek eðitim almalarý saðlanacaktýr. Özel 

yetenekli öðrencinin okulu/kurumu tarafýndan ona ait bir “Ürün Seçki Dosyasý” (ÜSD)” hazýrlanacaktýr.

Özel yetenekli öðrencilere yönelik okulun ve bölgenin fýrsatlarý göz önünde tutularak türdeþ yetenek 

gruplarýnda, destek eðitim odalarýnda, kaynaþtýrma eðitiminde, BÝLSEM uygulamalarý þeklinde eðitim 

verilecek ve kurumlar arasýnda uygulama birliði saðlanacaktýr. 

Ýlkokula devam eden ve psiko-motor alanda veya müzik alanýnda yetenekli olduðu belirlenen öðrenciler, 

Gençlik ve Spor Ýl Müdürlükleri, Kültür ve Turizm Ýl Müdürlükleri, Üniversiteler, Anadolu Güzel Sanatlar 

ve Spor Liseleri ve BÝLSEM’ ler gibi diðer ilgili birimlerle iletiþime geçilerek desteklenecektir.

Özel yetenekli öðrencilerin tanýlama süreci var olan yeteneklerin açýða çýkarýlmasý esasýna dayalý olduðu 

için yapýlan testlere öðrencinin hazýrlýk yapmasý anlamsýzdýr. Sahip olduðu yeteneðin ortaya çýkarýlmasý bu 

tanýlama sürecinde uzmanlarca saðlanmaktadýr.

Ýlkokullarda destek eðitim odalarýnda verilen eðitime ortaokulda da devam edilecektir. Yine, Bilim ve 

Sanat Merkezi (BÝLSEM) bulunan illerde kontenjanýn dýþýnda kalan tanýlanmýþ özel yetenekli öðrenciler ile 

BÝLSEM bulunmayan illerdeki özel yetenekli öðrenciler, eðitim bölgelerinde belirlenen okul/okullarda 

farklý yetenek gruplarýna eðitim vermek amacýyla kurulacak yetenek atölyelerinde, hem hafta içi hem de 

hafta sonu eðitim alacaklardýr. 
Özel yetenekli öðrencilere yönelik okulun ve bölgenin fýrsatlarý göz önünde tutularak zorunlu derslerin 

yanýnda seçmeli derslerin de öðrenci ilgi ve yetenek alanlarýna uygunluðuna azamî özen gösterilecek; 6 saat 

ders seçimi yapýlarak yetenekleri doðrultusunda, BÝLSEM uygulamalarý þeklinde destek eðitimler 

verilecektir. Seçimlik dersler; Dil ve Anlatým, Yabancý Dil, Fen Bilimleri ve Matematik, Sanat ve Spor, 

Sosyal Bilimler, Din,  Ahlak ve Deðerler baþlýðý altýnda toplanmaktadýr.

Ýlkokula Devam Eden Özel Yetenekli Bireylerin Yetenekleri 

Hangi Yöntem ve Uygulamalarla Desteklenecektir?

Özel Yetenekli Öðrenci Tanýlamasý Ýçin Hazýrlýk Yapmak Gerekir mi?

Ortaokula Devam Eden Özel Yetenekli Bireylerin Yetenekleri Hangi Yöntem ve

 Uygulamalarla Desteklenecek ve Bu Bireylerin Yönlendirilmeleri Nasýl Olacaktýr?
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Ortaokula devam eden ve psiko-motor alanda veya görsel ve iþitsel sanatlar alanlarýnda yetenekli olduðu 

belirlenen öðrenciler, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlükleri, Kültür ve Turizm Ýl Müdürlükleri, Üniversiteler, 

Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ve BÝLSEM’ler gibi diðer ilgili birimlerle iletiþime geçilerek 

desteklenecektir.

BÝLSEM uygulamalarýnýn yaný sýra, kaynaþtýrma uygulamalarý, okul içi ve okul dýþý zenginleþtirme, 

destek eðitim programlarý, yetenek atölyeleri, destek eðitim odalarý, eðitim bölgeleri yetenek gruplarý, 

uzaktan eðitim, mentorlük (danýþmanlýk) desteðidir (Bilgiç, Taþtan, Kurukaya, Kaya, Avanoðlu, & Topal, 

2013). 

Çocuðun yetenekli olduðu alanlar doðrultusunda ailesi, erken çocukluk dönemi, “aile eðitim program-

larý” aracýlýðý ile eðitilerek çocuðun yeteneklerinin, bulunduðu ortamda ayrýþtýrma yapýlmadan RAM’larla 

ve BÝLSEM’lerle iþ birliði içerisinde destekleyici hizmetlerle geliþtirilmesi saðlanacaktýr.

Ýlkokul döneminde öðrencilerin yetenekleri doðrultusunda eðitimlerinin baþlamasý çok önemlidir. 

Eðitim sürecinde göz önüne alýnacak yetenekler; genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, liderlik, 

yaratýcýlýk, görsel ve iþitsel sanatlar ve psiko-motor yetenekler þeklinde sýnýflandýrýlabilir. Bu düzeyde, 

öðrencilerin kendi akranlarý ile ayrýþtýrýlmamasý, hangi alanda/alanlarda yetenekli olduðu belirlenen 

öðrencilerin bulunduklarý okulda akranlarý ile birlikte okulun ve bölgenin koþullarýna baðlý olarak, hafta içi 

ve/veya hafta sonu, yetenekleri doðrultusunda destek eðitim almalarýnýn saðlanmasý gereklidir. 

Özel yetenekli öðrencilere yönelik okulun ve bölgenin fýrsatlarý göz önünde tutularak türdeþ yetenekler, 

destek eðitim odalarýnda, kaynaþtýrma eðitiminde, hafta sonu programlarýnda, BÝLSEM uygulamalarý 

þeklinde eðitim verilecektir. 

Ýlkokula devam eden ve psiko-motor alanda veya müzik alanýnda yetenekli olduðu belirlenen 

öðrencilere yine illerde bulunan Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü, Kültür ve Turizm Ýl Müdürlükleri, 

Üniversiteler veya Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri gibi diðer ilgili birimlerle iletiþime geçilerek 

desteklenecektir. 

Zihinsel, sosyal ve duygusal geliþimleri bakýmýndan hazýr olan özel yetenekli öðrencilerin, erken okula 

baþlatýlmalarý veya mevzuat esaslarý baz alýnarak bu kademe için, sadece bir kez sýnýf yükseltilmesinin 

uygun olacaðý deðerlendirilmektedir.

Özel Yetenekli Bireylerin Eðitim Düzeylerine Göre Uygulanabilecek 

Çeþitli Eðitim Modelleri Nelerdir?

Okul öncesi dönemde yapýlacak çalýþmalar nelerdir?

Ýlkokulda Yapýlacak Çalýþmalar Nelerdir?
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 Eðitim bölgelerinde belirlenen okul/okullarda farklý yetenek gruplarýna eðitim vermek amacýyla, 

yetenek atölyelerinin kurulmasý, yetenek atölyelerinde bölgede bulunan özel yetenekli öðrencilere yönelik 

hem hafta içi hem de hafta sonu eðitimler verilecektir.

Özel yetenekli öðrencilerin okulun ve bölgenin fýrsatlarý göz önünde tutularak destek eðitim odalarýnda, 

kaynaþtýrma eðitiminde, hafta içi ve hafta sonu programlarýnda ve BÝLSEM uygulamalarý þeklinde eðitim 

almalarý saðlanacaktýr. 

Ortaokul düzeyinde de zihinsel, sosyal ve duygusal geliþimleri bakýmýndan özel yetenekli öðrencilerin 

bir bütünlük içinde deðerlendirilerek sadece bir kez sýnýf yükseltmenin uygun olacaðý deðerlendirilmektedir.

Ortaokula devam eden ve psiko-motor alanda veya müzik alanýnda yetenekli olduðu belirlenen 

öðrenciler, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü, Kültür ve Turizm Ýl Müdürlükleri, Üniversiteler veya Anadolu 

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri gibi diðer ilgili birimlerle iletiþime geçilerek desteklenecektir. 

Özel yetenekli öðrencilere okulun ve bölgenin fýrsatlarý göz önünde tutularak hafta içi ve hafta sonu 

programlarýnda, BÝLSEM uygulamalarý þeklinde destek eðitimi verilebileceði gibi mentorlük (danýþmanlýk) 

desteði verilmesi gibi uygulamalar da yer almaktadýr. 

Ýleri düzeyde yetenekli öðrencilere yönelik ülke genelinde açýlabilecek yatýlý/gündüzlü okul/okullarda 

söz konusu öðrencilerin eðitim almalarý saðlanacaktýr. 

Liseye devam eden ve psiko-motor alanda veya müzik alanýnda yetenekli olduðu belirlenen öðrenciler, 

Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü, Kültür ve Turizm Ýl Müdürlükleri, Üniversiteler veya Anadolu Güzel 

Sanatlar ve Spor Liseleri gibi diðer ilgili birimlerle iletiþime geçilerek desteklenecektir. 

Yönetmelikler çerçevesinde, velinin de görüþü alýnarak, öðrencilerin sosyal ve duygusal geliþimleri göz 

önünde bulundurularak, mevcut durumda erken okula baþlatma ve çeþitli eðitim kademelerinde sýnýf 

yükseltme þeklinde uygulanacaktýr.

Ortaokulda Yapýlacak Çalýþmalar Nelerdir?

Liselerde Yapýlacak Çalýþmalar Nelerdir?

Özel Yeteneklilerin Eðitiminde Hýzlandýrma Süreci Nasýl Planlanacak ve Uygulanacaktýr?
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Destek eðitim odasý açýlmasý

Okul ve kurumlarda, yetersizliði olmayan akranlarýyla birlikte ayný sýnýfta eðitimlerine devam eden özel 

eðitime ihtiyacý olan öðrenciler ile üstün yetenekli öðrenciler için özel araç-gereçler ile eðitim materyalleri 

saðlanarak özel eðitim desteði verilmesi amacýyla destek eðitim odasý açýlýr.

Destek eðitim odasýnda eðitim-öðretim hizmetlerinin yürütülmesinde aþaðýdaki hususlar dikkate 

alýnýr:

a) Destek eðitim odalarý, özel eðitim hizmetleri kurulunun önerisi doðrultusunda millî eðitim 

müdürlükleri tarafýndan açýlýr. 

b) Destek eðitim alacak öðrenci sayýsýna göre okulda veya kurumda birden fazla destek eðitim odasý 

açýlabilir.

c) Destek eðitim odasýnda yürütülecek eðitim hizmetlerinin plânlamasý okul yönetimince yapýlýr.

ç) Destek eðitim odasýnda eðitim alacak öðrenciler, BEP geliþtirme biriminin önerileri doðrultusunda 

rehberlik ve danýþma hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir. Her öðrencinin ihtiyacý doðrultusunda ve 

azamî ölçüde bu eðitimden yararlanmasý saðlanýr.

d) Öðrencinin destek eðitim odasýnda alacaðý haftalýk ders saati, haftalýk toplam ders saatinin % 40’ýný 

aþmayacak þekilde plânlanýr. 

e) Destek eðitim odasýnda öðrencilerin eðitim performanslarý dikkate alýnarak birebir eðitim yapýlýr. 

Ancak, gerektiðinde eðitim performansý bakýmýndan ayný seviyede olan öðrencilerle grup eðitimi de 

yapýlabilir. 

f) Destek eðitim odasýnda, öðrencilerin eðitim performansý ve ihtiyaçlarý, yetersizlik türüne uygun araç-

gereç ve eðitim materyalleri bulunur. 

g) Destek eðitim odasý açýlan okullarda öðrencilerin eðitim ihtiyaçlarýna göre görme, iþitme, zihinsel 

engelliler sýnýf öðretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eðitim görevi yapan öðretmen, sýnýf 

öðretmeni ve alan öðretmenleri görevlendirilir. Destek eðitim odasýna öncelikle okulun öðretmenlerinden 

olmak üzere RAM’da görevli öðretmenler ya da diðer okul ve kurumlardaki öðretmenler görevlendirilir.

ð) Öðrencinin genel baþarý deðerlendirmesinde, destek eðitim odasýnda yapýlan deðerlendirme sonuçlarý 

da dikkate alýnýr.

h) Destek eðitim odasýnda verilen destek eðitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde 

yapýlýr.

ý) Destek eðitim odasýnýn okul veya kurum içindeki yeri, öðrencilerin yetersizlik türü dikkate alýnarak 

belirlenir.

Özel Yeteneklilerin Eðitiminde Destek Eðitim Odalarý
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Destek eðitim odalarýnda; öðrencilerin ilgi, yetenek ve eðitim ihtiyaçlarý ile takip edecekleri program 

esas alýnarak, sýnýf öðretmenleri ve alan öðretmenleri görevlendirilir.

Gerektiðinde e-okul modülü de kullanýlarak, özel yetenekli bireylerin sýnýfta öðretmenleri ve akranlarý 

tarafýndan gözlemlenmelerinin yaný sýra, BEP dosyasý kapsamýnda yer alan kontrol listeleri, 

zenginleþtirilmiþ eðitim programlarý, ürün seçki dosyalarý (ÜSD) vb. araçlar temel alýnarak takipleri 

yapýlacaktýr.

Destek Eðitim Odalarýnda Kimler Tarafýndan Eðitim Verilecektir?

Genel Eðitim Sistemi Ýçinde Özel Yetenekli Bireylerin Geliþimleri Nasýl Takip Edilecektir?
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