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E¤itimi Pilot Projesini yürüten flubenin Müdürü olarak görev
yapmaktad›r.

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLARI
TANIMAK VE ANLAMAK

Ç

ocu¤un do¤uflla getirdi¤i yetenekleri ve zekâs› yan›nda, içinde do¤du¤u,
büyüdü¤ü ve kendini gerçeklefltirdi¤i ortam da belirleyicidir. Çocuk konusunda yap›lan en önemli yanl›fl ise bütün çocuklar› eflitleyen ve ayn› foto¤raf
içinde görme tutumudur. Bizdeki çocuk tutumunun da büyük oranda tek tiplefltirici yaklafl›ma dayand›¤›n› söyleyebiliriz.
Çocuklar› tek tip e¤itim ve ö¤retim süreçlerine dahil etme çabas› günümüzde de ›srarla sürdürülmektedir. Tek tiplefltirici ve s›n›rlay›c› e¤itimin en temel nedeni ise e¤itim ve ö¤retimin geç bafllamas›d›r.
Çocukluk evrelerindeki her gecikme, çocu¤un keflfedilmesinin ertelenmesiyle sonuçlan›r. Hiç kuflkusuz, bu erteleme ve gecikmeyi en yo¤un biçimde yaflayanlar ise çocuklar ve anne-babalard›r. Buna karfl›l›k, yeteneklerini keflfedemedi¤i gibi gecikmenin ve ertelemenin fark›nda olmayanlar da vard›r. Hattâ bu oran
yetenek durumunun fark›nda olanlar›n oran›ndan çok daha da yüksektir.
Dünyan›n çocuk foto¤raf› içinde farkl› olanlar›n alg›lanmas› her toplumda
ayn› düzeyde de¤ildir. Do¤ufltan arma¤anl› gelen bu grubun oran› çok küçük olmas›na karfl›n, kendilerine özgü e¤itim alanlar›n say›s› da s›n›rl›d›r.
Türkiye’nin iyi olmayan çocuk göstergeleri aras›nda üstün yetenekli çocuklara yönelik karnesinin de zay›f oldu¤unu biliyoruz. Üstün yetenekli çocuklar›n
e¤itimi çok dar bir kesimin gündeminde kald›kça ve do¤an her üstün yetenekli
çocu¤un dahil olaca¤› e¤itim süreçleri oluflturulmad›kça bu k›s›r döngü devam
edecektir.
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Üstün yetenekli çocuklar konusunun ihmal edilmesi, kan›mca, bilgi ve kültür
eksikli¤inden kaynaklan›yor. Üstün yetenekli çocuk bilgisi ve kültürü oluflturulmadan geliflim, alg›lama, yarat›c›l›k ve ö¤renme özellikleri kendilerine özgü olan
arma¤anl› çocuklar›n fark›na varma ve özel e¤itim ortamlar›n› haz›rlama imkan›m›z da olamayacakt›r. Kendi çocu¤umuzun, arkadafl›m›z›n çocu¤unun ya da s›n›ftaki ö¤rencimizin farkl›l›¤›n› anlamaya bafllaman›n ilk ad›m›n›, üstün yetenekli çocuklar› tan›makla atabiliriz.

‹çindekiler

Dünyaya gelen her çocuk, önce çocuklu¤unu yaflama hakk›na sahiptir. Yaflad›¤› co¤rafya ve yetene¤i ne olursa olsun bu temel çocuk hakk› hiç bir biçimde
ertelenemez. Hangi sosyal ve kültürel göstergeler içinde bulunursa bulunsun, çocu¤un yeteneklerini gelifltirme hakk›n›n ertelenmesi, geliflme hakk›n›n engellenmesi ile sonuçlan›r. Yaflad›¤›m›z dünyada üstün yetenekli çocuklar›n yeteneklerini
söndüren bu trajik döngünün devam etmesinden kendimizi sorumlu tutmad›kça,
ülke olarak arma¤anl› çocuklar›n üzerindeki suskunluk sarmal›n› çözemeyiz.
*
*

*

I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’ni düzenlemeye karar verdi¤imizde, üstün yetenekli çocuklar konusunda çok az bilgi üretti¤imizi daha yak›ndan kavrama imkan›m›z oldu. Üstün yetenekli çocuklar konusunda en az yay›n›
ise aile odakl› yay›nlar oluflturuyor. Bu arada, üstün yetenekli çocuk öznenin düzeyinde henüz yay›n yap›lmam›fl olmas› da ayr›ca üzerinde düflünülmesi gereken
bir konudur.
Elinizdeki kitap, üstün yetenekli çocuklar konusunu aile odakl› de¤erlendirmeyi amaçl›yor. Üstün yetenekli çocuklar› tan›ma ve anlamay› içeren bu el kitab›n› Millî E¤itim Bakanl›¤›’nda alan›n uzman ve yöneticisi olarak çal›flan Metin
Uzun haz›rlad›. Anne-babalara üstün yetenekli çocuk bilgisi ve kültürü konusunda yard›mc› olaca¤›n› düflündü¤ümüz bu kitab›, türünün ilk örneklerinden biri olmas› nedeni ile yay›nl›yoruz.
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illetlerin en büyük güç kayna¤›, yetiflmifl ve nitelikli insan birikimidir.
Geçmiflten günümüze toplumlar›n yüzy›llara yay›lan geliflimi incelendi¤inde, onlara yön verenlerin, hatta ça¤lar› aç›p kapayanlar›n “pasif ço¤unluk”
de¤il; “aktif az›nl›k” denilen ve liderlik, üretkenlik ve verimlilik gibi özelliklere sahip “üstün veya özel yetenekli kifliler” oldu¤u görülmektedir.
Ayn› flekilde, “kalk›nm›fl ülke” olarak ifade edilen ülkelerin kalk›nma sürecinde; fen bilimleri, edebiyat, sanat, ekonomi ve siyaset gibi alanlarda öne ç›kan kiflilerin de yine, “üstün veya özel yetenekli çocuklar” aras›ndan ç›kt›¤› gözlenmifltir.
Bu noktadan hareketle, üstün veya özel yetenekli çocuklar›n yeteneklerini
gelifltirerek, kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalar›n› sa¤lamak, ülkemizin bugünü ve gelece¤i aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.
Günümüze kadar, kuflaklar boyunca üstün veya özel yetenekli çocuklar üzerinde düflünmüfl olsak da, onlara imrenme, korku ve afla¤›lamayla kar›fl›k bir tutumla yaklaflma yanl›fl›ndan kurtulamam›fl bir toplumuz. Ülkemizde bugün bile
pek çok kimse, üstün veya özel yetenekli çocuklar›n yabans› ve yad›rgat›c› davran›fllara sahip olduklar› yan›lg›s›na sahiptir.
Okul öncesi dönemde bir çocu¤un yetifltirilmesindeki en önemli yük, hiç
kuflkusuz ailesinin omuzlar›ndad›r. Sürekli de¤iflen ve geliflen günümüz dünyas›nda, durmadan artan sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan ailelerin görev ve
sorumluluklar›, üstün veya özel yetenekli çocuklara sahip olmalar› durumunda
bir kat daha artmaktad›r. Çünkü, ailelerin bu özellikteki çocuklar›na yaklafl›mlar›,
di¤er çocuklar›na gösterdikleri tutum ve davran›fllardan farkl› olmak zorundad›r.
Bu tür çocuklar›n sahip olduklar› farkl› yap› ve duyarl›k, ebeveynin ona yaklafl›m
ve davran›fl›n›n da farkl› olmas›n› gerektirmektedir do¤al olarak.
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Üstün veya özel yetenek, bireylerin gerek bilim gerekse sanat alan›nda baflar›l› olmalar› için gereklidir; ama tek bafl›na yeterli de¤ildir. üstün veya özel yetenek, baflar›y› etkileyen di¤er etkenlerle uygun koflullarda bir araya geldi¤i zaman,
bireyler için önemli bir güç kayna¤›na dönüflmektedir. Ancak, üstün veya özel yeteneklilerin ciddi bir risk grubu oldu¤u da unutulmamal›d›r. Yüksek zihinsel potansiyelleri uygun flekilde gelifltirilip yönlendirilebilirse, üstün veya özel yetenekli
kiflilerin baflar›l› birer birey olacaklar› ve hem ülkemize hem de insanl›¤a önemli
katk›larda bulunacaklar›nda kuflku yoktur. Aksi halde, kendileriyle bar›fl›k olamad›klar› gibi, aile ve toplum için de sorunlu bir grup haline dönüflebilirler.
Üstün veya özel yetenekli bireylerin, bu olumsuz sonuçla karfl›laflmamalar› ve
sahip olduklar› yetenekleri, gerek kiflisel gerek toplumsal baflar›ya ulaflmalar› ve
mutlulu¤a kavuflabilmeleri yönünde de¤erlendirebilmeleri için; “üstün veya özel
yetenekli çocuklar›n” özellik ve gereksinimleri ile aile bireylerinin bu özellikteki
çocuklara yaklafl›mlar›n›n nas›l olmas› gerekti¤inin bilinmesi gerekmektedir. Bunun yan› s›ra, onlar›n özel ö¤renme gereksinimlerine cevap verecek ve ö¤renme
h›zlar›na uygun “e¤itim modellerinin gelifltirilmesi”ne de acilen ihtiyaç vard›r. Bu
ba¤lamda, üstün veya özel yetenekli çocuklar›m›z›n feda edilmemesi ve yeteneklerinin kayba u¤rat›lmamas› için ilk görevimiz, onlar hakk›nda etrafl›ca bilgi edinmektir.
Unutulmamal›d›r ki, “uygar dünyadaki yerimizi sa¤lamlaflt›rmak istiyorsak,
yetene¤in her zerresine, zekan›n her k›v›lc›m›na ve maharetin her en küçük ›fl›¤›na bile ihtiyac›m›z vard›r.”
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Birinci Bölüm

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹
ÇOCUK VE ÖZELL‹KLER‹
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Üstün veya Özel Yeteneklilik Nedir?

Z

ZEKÂ NED‹R?

ekân›n bugüne kadar pek çok tan›m› yap›lm›flt›r. Bu konuyla ilgilenen her
alan kendine uygun bir zekâ tan›m› yapm›flt›r. Kimi kez uyuma, kimi kez sorun çözme yetene¤ine a¤›rl›k verilmifltir. Bütün bunlar› da içerecek bir zekâ tan›m›; “Zihnin, ö¤renme, ö¤renilenlerden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme
ve yeni çözüm yollar› bulabilme yetene¤idir.” fleklinde yap›labilir. Bu tan›mdan
hareketle yarat›c›l›k, zekân›n en üst ifllevi olarak görünmektedir.

Zekân›n farkl› tan›mlar› olmas›na karfl›n, zekâya iliflkin görüfllerin tümü zekân›n
gelifltirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel oldu¤u, biyolojik temellerinin bulundu¤u noktalar›nda birleflmektedir. Buna göre zekâ, bireyin do¤ufltan sahip oldu¤u,
kal›t›mla kuflaktan kufla¤a geçen ve merkezî sinir sistemi ifllevlerini kapsayan; deneyim, ö¤renme ve çevreden kaynaklanan etkilerle biçimlenen bir bileflimdir.
Gardner’a (1983–1999) göre zekâ tek bir faktörle aç›klanamayacak kadar
çok say›da yetenekleri içermektedir. Gardner zekây›:
1.

Bir kiflinin bir veya birden fazla kültürde de¤er bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi,

2. Gerçek hayatta karfl›laflt›¤› problemlere etkili ve verimli çözümler üretebilme becerisi,
3. Çözüme kavuflturulmas› gereken yeni veya karmafl›k yap›l› problemleri
keflfetme yetene¤i olarak tan›mlamaktad›r.
Bu tan›mla zekâ konusuna daha genifl bir görüfl aç›s› kazand›r›larak insanlar›n bireysel farkl›l›¤›ndan do¤an benzerlik ve farkl›l›klar›, k›sacas› insanlar›n farkl›
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flekillerde sahip olduklar› yetenek ve potansiyelleri zekâ alanlar› olarak adland›r›lm›flt›r. Bireysel farkl›l›klar› olan ve genifl bir kapasiteyle dünyaya gelen üstün veya özel yetenekli çocuklar›m›z›n farkl›l›klar›n› ortaya ç›karmak onlar› zekâ alanlar› yani zihnin farkl› çerçeveleri do¤rultusunda yönlendirip gelifltirebilmek için zekâ türlerinin ve özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.
Ayr›ca Gardner’›n Çoklu Zekâ Kuram›na göre tespit edilen zekây› oluflturan
yetenek alanlar›n› flu flekilde özetleyebiliriz:
1.

Dil ‹le ‹lgili Zekâ: Dilin, sözcüklerin kullan›m› ve anlafl›lmas›na yönelik yetenektir. Öykü, roman, fliir; okuma, anlama, yazma, bir konuyu anlatma
gibi yüksek dil becerisi gerektiren zekâ alan›d›r.

2. Mant›ksal/Matematiksel Zekâ : Matematik sorular›n› çözme, mant›ksal
kuramlarla u¤raflma, k›yaslamalar ve s›n›fland›rmalar yapma yetene¤inin geliflmiflli¤idir.
3. Mekansal Zekâ : Al›fl›k olmad›¤› yerlerde bile yönünü bulabilme, bir barda¤a tafl›rmadan su koyabilme, nesnelerin ve boyutlar›n boflluklar›n›
tahmin edebilme mekansal zekân›n geliflmiflli¤ini göstermektedir.
4. Müzik ‹lgili Zekâ : Bir ses tonunu yakalayabilme, bir müzik aletini çok iyi
çalma ya da çalmay› çok isteme, güzel flark› söyleme sesine ve yetene¤ine sahip olma zekân›n bu alan›n›n geliflmiflli¤ini göstermektedir.
5. Bedensel/Devinimsel Zekâ: Bir veya birden fazla sportif faaliyette baflar›l› olma, Bir yerde uzun süre kal›nd›¤›nda hareket etmeye ve k›m›ldamaya bafllamas› gibi göstergeler bedensel zekân›n etkisidir.
6. Sosyal Zekâ/Kiflileraras› ‹liflkisel Zekâ: Di¤er kiflilerin sözlerini ve düflüncelerini iyi kavrama, yüz ifadelerini tan›ma, uygun yan›tlar verme ve çok iyi
iletiflim becerisi olarak kendisini göstermektedir.
7.

Kiflisel/‹çsel Zekâ: Kendi iç dünyas›na yönelik duygu ve düflüncelerin, de¤er yarg›lar›n›n fark›nda olma, çok boyutlu yarg›layabilme yetene¤i olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

8. Do¤ac› Zekâ: Sa¤l›kl› bir çevre bilincine sahip olma, çevrelerindeki do¤al
kaynaklara, hayvanlara ve bitkilere karfl› çok merakl› olma ve ilgi duyma
olarak belirtebiliriz.
Gardner, Çoklu Zekâ Kuram›nda yukar›daki zekâ alanlar›n›n her insanda bulundu¤unu fakat zekâ alanlar›n›n geliflmifllik düzeylerinin her insanda farkl›l›k
gösterdi¤ini belirtmektedir.

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹L‹K NED‹R?
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ZEKÂ BÖLÜMÜ (LQ)
Zekâ, kesin ve de¤iflmez s›n›rlar› olan bölümlere ayr›lamaz; ancak kesin çizgileri olmayan kabataslak bölümlere ayr›labilir. Zekâ, de¤iflmeyen bir say› de¤ildir. Zekân›n a¤›rl›k, boy gibi ölçülmesi de mümkün de¤ildir.
Zekâ yafl›n›n takvim yafl›na bölündü¤ünde ç›kan oran›n zamanla de¤iflmeyebilece¤i varsay›m›n› ilk kez ortaya atan Stern (l9l2), bu varsay›mdan yola ç›karak
elde etti¤i oran›, IQ olarak tan›mlam›flt›r. Stern’e göre IQ,
zekâ yafl›
Zekâ Bölümü (IQ) = –––––––––– x 100
takvim yafl›
ba¤›nt›s› ile bulunur.
Zekâ bölümü (IQ), bir kiflinin baflar› düzeyini de¤il; ulaflabilece¤i, bir baflka
ifadeyle varmas› gereken en üst düzeyi gösterir. IQ, kiflinin neler baflard›¤›n›n de¤il; neler baflarabilece¤inin göstergesidir.
Zekâ yafl›n›n hesaplanmas›nda, zekâ testleri kullan›l›r, ancak bu testler, çocuklar›n gerçek yeteneklerinin belirlenmesinde tek geçerli ölçüt de¤ildir. Çünkü;
çocu¤u gerçek potansiyelini gizlemeye itecek bir çok neden vard›r. Bu nedenler
flunlard›r:
1.

Çocuk, zamanla s›n›rl› bir grup testinde, yeterli konsantrasyonu sa¤layamad›¤› gibi yeterli h›z› da gösteremeyebilir.

2. Çocu¤un anadili ile ilgili bir sorununun olmas› ve gerekli kültürel alt yap›ya sahip bulunmamas› halinde, uygun cevaplar› verememesi mümkündür.
3. Çocu¤un duydu¤u baflar›s›zl›k korkusu ve üzerinde hissetti¤i grup bask›s›, düflük performans göstermesine neden olabilir.
4. Zekâ testleri, çocu¤un yetenekli oldu¤u alanlar› ölçme ve de¤erlendirmede yetersiz kalabilir.
5. Çocu¤a, testin önemi ile ilgili gerekli bilgilendirme ve motivasyon sa¤lanmam›flsa, çocu¤un testi önemsememesi gibi bir sonuçla karfl›lafl›labilir; böylece testin geçerlili¤ini yitirmesi de söz konusu olabilir.
Zekâ testleri, farkl› yetenekleri, farkl› flekillerde derecelendirirler: Sözel Usavurum, Say›sal Usavurum, Soyut Usavurum vb. Zekâ bölümü derecesi, bu üç derecelendirme ölçütünün ortalamas› al›narak oluflturulur. Bu derecelendirme k›stas›na göre, çocu¤un bir alanda elde etti¤i yüksek performans derecesi, di¤er
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alanlarda elde etti¤i düflük performans derecesi ile gölgelenecektir. Çünkü; çocu¤un di¤er alanlarda gösterdi¤i düflük performans dereceleri, performans ortalamas›n› da düflürecektir. Bize göre yap›lmas› gereken, çocu¤un farkl› yetenek
alanlar›nda göstermifl oldu¤u performans derecelerinin ortalamas›n›n al›nmas›ndan ziyade, yüksek puan ald›¤› alan üzerinde durulmas›d›r.

Üstün veya Özel Yetenekli Çocuk Kimdir?

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün önerdi¤i ve bu alanda araflt›rma yapan pek çok
araflt›rmac›n›n da benimsedi¤i l30 zekâ bölümü (IQ) ve üstü zihinsel kapasiteye
sahip kifliler, Üstün Yetenekli Kifliler olarak tan›mlanmaktad›r.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar ayr›ca, duyu organlar› yoluyla alg›lad›klar› bütün verileri, en ince ayr›nt›s›na kadar belleklerinde toplayarak ileride de¤erlendirmek üzere saklama becerisine de sahiptirler.
Üstün Yetenekli Çocuklar› tan›lamak daha güçtür. Çünkü; mevcut zekâ testleri, çocuklar›n yetenekli olduklar› alanlar›n belirlenmesinde, kesin ve do¤ru sonuç vermeyebilir. Örne¤in; güzel sanatlar alan›nda üstün yetenekli olan bir çocuk, kendisine uygulanan zekâ testinde, bu yetene¤ini gösterecek ortam› ve imkan› bulamayabilir.
Bununla beraber, her çocuk, resim yapmay›, boyalarla u¤raflmay› ve sanatsal
aktivitelerle ilgili araçlarla ilgilenmeyi sever. Okul öncesi ça¤da, bu özellikteki çocuklar›n resim alan›nda gerçekten özel ve üstün bir yetene¤e sahip oldu¤unu anlamak, güçtür. Çünkü; üstün ve özel yetene¤e sahip çocuklar›n yetenekleri ancak, okuldaki derslerinde uygulanacak Yetenekleri Fark Ettirici Programlar ile ortaya ç›kart›labilir.

Ü

stün veya Özel Yetenekli Çocuk, özel akademik alanlarda veya zekâ, yarat›c›l›k, sanat ve liderlik kapasitesi yönüyle yafl›tlar›na göre yüksek düzeyde
performans gösteren ve bu tür yeteneklerini gelifltirmek için okul taraf›ndan sa¤lanamayan hizmet veya faaliyetlere gereksinim duyan çocuktur. (Bilsem Yönerge
2001)
Üstün veya özel yeteneklilik, insan›n dört temel özelli¤i aras›ndaki etkileflimden oluflur. Üstün veya özel yeteneklilerde, yüksek düzeyde bulunan bu temel
özellikler;
a)
b)
c)
d)

Ortalaman›n üstünde yetenek düzeyi,
Yüksek düzeyde görev sorumlulu¤u,
Yüksek düzeyde yarat›c›l›k,
Yüksek düzeyde motivasyondur.

Üstün veya özel yetenekli bir çocuk yetifltirmek, aileler için ürkütücü ve göz
korkutucu oldu¤u kadar, heyecan verici de olabilir. Bunun yan› s›ra, baz› aileler,
üstün veya özel yetenekli çocuklar›n normal olmad›klar›n› düflünebilirler. Oysa
onlar, düflünüldü¤ünden de normaldirler; ancak baz› özellikleri, yafl›tlar›ndan daha farkl›d›r.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar, genellikle, kendi takvim yafl›na ait geliflimsel standartlara uygun geliflme göstermezler. Onlar, yafl›tlar›n›n ilgi duydu¤u
oyunlardan daha geliflmifl oyunlarla ilgilenirler ve genellikle e¤itim alan›nda yafl›tlar›ndan daha ileridedirler.
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Morelock (l992), üstün veya özel yetenekli çocuklar›n geliflim özelliklerine
dikkat çekerek bu özellikteki çocuklar›n biliflsel geliflimlerinin fiziksel ve duygusal
geliflimlerinden daha h›zl› oldu¤unu ve bu nedenle de uyumsuz bir geliflim gösterdiklerini savunmaktad›r. Bu uyumsuz geliflim, çocuklar üzerinde baz› problemlere neden olmaktad›r. Örne¤in, takvim yafl› 5 olan üstün veya özel yetenekli çocuk, 8 yafl›n biliflsel geliflimine sahipse, do¤al olarak, düflüncelerini ortaya koymakta güçlük çekecektir.
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2.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n bedensel ölçüleri, ortalaman›n üzerindedir. Akranlar›na oranla daha uzun boylu, daha güçlü, daha sa¤l›kl› ve kas kontrolü daha güçlüdür. Ayr›ca, fiziksel görünüm aç›s›ndan da daha güzeldirler.

3.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar, s›n›f›ndaki di¤er arkadafllar›na göre, yaflça daha küçüktürler; ancak kendilerinden yapmas› beklenen faaliyetlerden
daha ileri düzeyde ve daha güç çal›flmalar› yapabilecek yeterliktedirler.

4.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar, belli bir birikimle okula bafllarlar. Bunda
do¤ufltan getirdikleri zekâ gücünün, çocu¤un ailesi ile içinde yaflad›¤› çevrenin ve okul öncesi dönemdeki deneyimlerinin etkisi büyüktür.

5.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar, çok küçük yafllarda okumay› ö¤rendikleri için kitaplara karfl› ilgileri de erken bafllar. Genelde, okuma-yazmay› okula
bafllamadan önce ö¤renirler. Atlas, ansiklopedi, sözlük gibi baflvuru kitaplar›
da ilgi alanlar› içine girer. Her türden ve her konudan kitap okumaktan ve çeflitli deneyler yapmaktan hofllan›rlar.

6.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n akademik baflar›lar› tek alanda de¤il,
bütün alanlarda görülür. Matematik, fen, sanat ve edebiyat alanlar›nda ise
üstün yeteneklilikte yo¤unlaflma görülür.

7.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar, çevreye karfl› afl›r› ilgi duyar ve sürekli
soru sorarlar. Bunun nedeni, üstün ve özel yetenekli çocuklar›n, kimsenin
dikkatini çekmeyen ayr›nt›lar›n üzerinde fazlaca durmalar› ve bunlar› ö¤renmek istemeleridir. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, olaylar›n nedenleri ve etkileri üzerinde çal›flmaktan hoflland›klar› için dikkatlerini bu yönde
yo¤unlaflt›r›rlar.

8.

Çeflitli araflt›rmalar›n ortak bulgular›na göre üstün veya özel yetenekli çocuklar›n genel özelliklerini afla¤›daki flekilde s›ralamak mümkündür. (Ça¤lar 1972)

Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n çevrelerine karfl› afl›r› ilgi duymalar›, beraberinde güçlü bir gözlem ve mant›k yürütme gücüne sahip olmay› gerektirir. Bu çocuklar, aralar›nda iliflki yok gibi gözüken olaylar aras›ndaki ba¤lant›y› çok çabuk kurarlar ve verilen ipuçlar›ndan genelleme yaparlar.

9.

Üstün zihinsel yetenek, süreklidir. Üstün veya özel yeteneklere sahip bir çocuk, yetiflkin oldu¤u zaman da bu özelli¤ini sürdürecektir.

1.

10. Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n fiziksel ve zihinsel enerjileri yüksektir;
onlar, bu enerjilerini, çal›flmalar›nda kullanmaktan haz duyarlar.

Üstün veya özel yeteneklilik, bir veya birkaç alanda kendini gösterir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Yüksek seviyede akademik baflar› veya bir alanda (matematik, fen, edebiyat, yabanc› dil, iletiflim, v.b.) üstün yetenek,
Bir sanat alan›nda (müzik, resim, drama, v.b.) özel yetenek,
Liderlik kapasitesi,
Pratik zekâl›l›k,
Yarat›c›l›k,
Genel zekâ,
Fiziksel yetenek.

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹ ÇOCUKLARIN GENEL ÖZELL‹KLER‹
Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n baz›lar›, akademik alan baflta olmak
üzere pek çok alanda üstün veya özel yetenekli olurlarken baz›lar› ise, sadece bir
alanda üstün ve özel yetene¤e sahip olabilirler. Üstün veya özel yetenekli çocuklara, özel bir yaklafl›mla davran›lmas›n› gerektiren baz› ipuçlar› vard›r. Ancak elimizdeki bu ipuçlar›, bir çocu¤un üstün veya özel yetenekli oldu¤unun anlafl›lmas› için yeterli de¤ildir. Çünkü; bir çocu¤un üstün veya özel yetenekli oldu¤unun
anlafl›lmas› hiç kolay de¤ildir.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar, do¤umdan itibaren farkl› bir geliflim düzeyine sahiptirler. Di¤er bebeklerden daha fazla vücut a¤›rl›¤› ve boy uzunlu¤una sahip olarak do¤arlar. Bebeklik ça¤›ndan itibaren do¤al gereksinimlerini kontrol etmeyi ö¤rendikleri gibi, fiziksel dengelerini de di¤er bebeklere oranla, çok daha erken ve çok daha kolay sa¤layabilirler. Konuflmaya ve
yürümeye erken bafllamak, bu özellikteki çocuklar›n tan›lanmas›nda, önemli bir etkendir.

11. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, yeni karfl›laflt›¤› bir konuyu kavramakta
ve konunun mant›¤›n› anlamakta gecikmez ve güçlük çekmez.
12. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, dikkatlerini bir konu üzerinde uzun süre
yo¤unlaflt›rabilirler. Bunun nedeni, üstün veya özel yetenekli çocuklar›n, isteklerine ulaflmada, güçlü bir iradeye sahip olmalar›d›r.
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13. Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n kelime hazineleri genifltir ve sahip olduklar› bu hazineyi, yerli yerinde kullanmay› severler.

Kendilerini k›s›tlay›c› yaklafl›mlar›nda, utangaç olmalar› ve belirgin olarak ortaya ç›kmay› sevmemeleri gibi özelliklerinin etkisi büyüktür.

14. Üstün veya özel yetenekli baz› çocuklar›n yaz›lar› güzel de¤ildir ve yaz›l› de¤erlendirmelerde baflar›l› olamad›klar› gözlenmifltir. Bununla beraber, olaylar› farkl› aç›lardan görüp de¤erlendirirler ve farkl›, orijinal fikirlere sahiptirler.

23. Üstün veya özel yetenekli olduklar› ailesi, okul idaresi ve ö¤retmenleri taraf›ndan fark edilmeyen çocuklar›n çeflitli davran›fl bozukluklar› ve uyumsuzluk
sergiledikleri gözlenmifltir. Bu tür çocuklar›n hayalci, gülünç, zarar verici ve
toplum taraf›ndan kabul görmeyen davran›fllar içinde olduklar› saptanm›flt›r.

15. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, s›n›ftaki di¤er arkadafllar›na oranla, daha yüksek akademik yetene¤e sahip olmalar›na ra¤men, di¤erlerini küçük
görme, kendini be¤enme gibi olumsuz davran›fllar sergilemezler.
16. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, k›vrak zekâya sahip, hareketli ve sürekli
yarat›c› faaliyetlerde bulunmay› seven çocuklard›r. Zekâs›n› kullanmaya gerek
görmeyece¤i ve ayn› fleyi tekrarlamaya dayal› motomot faaliyetlere ilgi duymayaca¤› için bu tür faaliyetlerde baflar›s› da düfler.
17. Sosyal liderlik özelli¤i geliflen üstün veya özel yetenekli çocuklar, faaliyetin
planlanmas›, grubun yönetilmesi ve faaliyet organizasyonu gibi ifllerde, belirgin olarak öne ç›karlar. Kendi koyduklar› kurallar›n geçerli olmas›n› ve bu
kurallara uyulmas›n› isterler. Bu özellikteki çocuklar, koymufl oldu¤u kurallara uyulmad›¤› takdirde huzursuzlaflarak tepkilerini çeflitli flekillerde ortaya
koyarlar.
18. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, genelde kendilerinden büyük çocuklarla
ve yetiflkinlerle birlikte olmaktan hofllan›rlar. Bunun nedeni, onlar›n mükemmel bir düfl gücüne sahip olmalar›, kendilerine sorulan sorulara mant›kl› olarak cevap vermeleri ve tercih ettikleri oyunlarla ilgi alanlar›n›n yafllar›n›n üstünde olmas›d›r.
19. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, di¤er çocuklara oranla uykuya daha az
gereksinim duyarlar. Ebeveynler, çocuktan belli saatlerde uyumas›n› isteyebilirler; fakat çocuk, uyumaktansa, oyuncaklar›yla oynamay› veya kitaplarla ilgilenmeyi tercih edecektir.
20. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, kendi gereksinimlerinin oldu¤u kadar, di¤er insanlar›n gereksinimlerinin de fark›ndad›rlar; sosyal geliflim düzeylerinin
yüksek olmas›ndan dolay›, di¤er insanlarla bir arada bulunmaktan ve onlar›n sorunlar›n› paylaflmaktan zevk al›rlar.
21. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, di¤er çocuklara oranla toplumsal davran›fllara daha vâk›ft›rlar ve bu özellikteki çocuklar›n duygusal hayatlar›
sa¤l›kl›d›r.
22. Üstün veya özel yetenekli baz› çocuklar, aile içinde ve okuldaki çevresiyle
uyumlu iliflki kurabilmek için, sadece kendilerinden isteneni ve bekleneni yerine getirmekle yetinirler; sahip olduklar› gerçek yeteneklerini gösteremezler.

24. Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n, di¤er çocuklara nazaran üstün meziyetleri olmakla birlikte hemen hemen hepsinin bedensel zay›fl›k, kiflilik ve
davran›fl bozukluklar› gibi sosyal, duygusal ve fiziksel kusurlar› olabilir.
25. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, kendilerini elefltirel gözle incelerler ve
ac›mas›zca elefltirebilirler; çünkü bu çocuklar, kendilerini çok iyi tan›d›klar› gibi avantaj ve dezavantaj say›labilecek özelliklerinin de fark›ndad›rlar.
Ö¤retmenlerin, çocu¤un olumlu özelliklerinin olumsuz sonuçlar oluflturmamas› için dikkat etmesi gerekenlerin bafl›nda; üstün zekâl› çocuklar›, s›n›flar›ndaki
parlak çocuklarla kar›flt›rmamalar› gelmektedir. Bu nedenle parlak ve üstün zekâl›
ö¤rencileri birbirinden ay›ran özelliklerin bilinmesinde yarar vard›r. (Ataman 2000)
Parlak Çocuk

Üstün Çocuk

Yan›tlar› bilir.
Sorular› yan›tlar.
Kolay ö¤renir.
3-5 tekrarla tam ö¤renir.
Düflünceleri anlar.
Anlam› yakalar.
Do¤ru olarak kopya eder.
Okulu sever.
Bilgileri emer.
Do¤ru, ard›l sonuçtan hofllan›r.
‹yi fikirleri vard›r.
Dikkatini yo¤unlaflt›r›r.
‹yi ezberler.
Teknikçidir.
Çok çal›fl›r.
Ö¤rendi¤i kadar›yla tatmin olur.
Üst grubu oluflturur.
Yafl›tlar› ile ilgilidir.

Sorular sorar.
Ayr›nt›lar› görür, tart›fl›r, zenginlefltirir.
Zaten biliyordur.
Tam ö¤renmesi için 1-2 tekrar yeter.
Soyutlamalar yapar.
Varsay›mlar ortaya atar.
Yeni bir desen yarat›r.
Ö¤renmeyi sever.
Bilgilerle oynar.
Karmafl›kl›ktan hofllan›r.
Ç›lg›n, saçma düflüncelere sahiptir.
Hem zihinsel hem fiziksel olarak kat›l›r.
‹yi tahmincidir.
‹catç›d›r.
Çal›flmaz görünse de s›navlarda baflar›l›d›r.
Çok fazla özelefltiri yapar.
Grubun ötesindedir.
Yetiflkinleri tercih eder.
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Üstün veya Özel Yetenekli Çocuklar›n
Yetenek Alanlar›na Göre Özellikleri

S

isk, “Creative Teaching of the Gifted” adl› kitab›nda yetenek alanlar›na göre özellikleri afla¤›daki flekilde tan›mlamaktad›r.

A) MÜZ‹K ALANINDAK‹ YETENEK ÖZELL‹KLER‹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ritm ve melodiye di¤er çocuklardan daha fazla tepkide bulunur.
Müzikle çok ilgilidir; cd, kaset dinler ve müzik etkinliklerine kat›lmak ister.
Beste yapmaya büyük istek duyar ve beste yapmak için yo¤un çaba gösterir.
Baflkalar› ile birlikte flark› söylemekten hofllan›r.
Duygu ve düflüncelerini anlatmada, müzi¤i s›k s›k araç olarak kullan›r.
Çeflitli müzik aletleri ile ilgilenir ve onlar› çalmay› dener.
Besteci, yorumcu ve müzik parçalar› ile ilgili koleksiyonlar yapar.
Müzik parçalar›n› k›sa sürede ö¤renir; anlaml› ve bestesine uygun söyleyebilir.

B) RES‹M ALANINDAK‹ YETENEK ÖZELL‹KLER‹
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Çeflitli konularda çizimler yapar.
Resimler tasarlar, çizgilere derinlik verir ve çizimlerinde, uygun oranlar kullan›r.
Resim çal›flmalar›n› ciddiye al›r ve resim yapmaktan haz duyar.
Di¤er çocuklardan farkl› çizimler yapar.
Resim yapma, çizme ve boyama için çok zaman harcar.
Resmi, kendi yaflant›lar›n› ve duygular›n› ifade etmede baflar›yla kullan›r.
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7.
8.
9.
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Di¤er insanlar›n sanat-resim çal›flmalar›na ilgi duyar.
Di¤erlerinin elefltirilerinden hofllan›r ve bu elefltirilerden yeni fleyler ö¤renir.
Çamur, sabun, plastrin v.b. yumuflak gereçlerle üç boyutlu nesneler yapar.

C) SOSYAL B‹L‹MLER ALANDAK‹ YETENEK ÖZELL‹KLER‹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Yafl›na göre kavramsal olarak ilerlemifltir.
‹leri düzeyde teknik ve özel bilgi birikimine sahiptir.
Güç veya karmafl›k ifllerden hofllan›r.
Ba¤›ms›z projeler için yüksek standartlar belirler.
S›n›f arkadafllar› taraf›ndan yeni fikir ve bilgilerin kayna¤› olarak görülür.
S›n›f arkadafllar› taraf›ndan, grup stratejisti veya organizatör olarak görülür.
‹nsan iliflkilerindeki mizahi boyutu alg›layarak kendi kendine gülebilir.
Yarat›c› öyküler anlat›r ya da yazar.
Genifl bir alana yay›lan ve/veya oldukça kapsaml› ilgi alanlar› vard›r.
Di¤er insanlar›n görmedi¤i iliflkileri görebilir.
Bilgiyi kolayca ve süratle kazan›r.
‹leri düzeyde yo¤unlaflm›fl bilgi içeren konulara ilgi duyan bir okuyucudur.
‹nsanlar›n duygu, düflünce, hak ve hürriyetlerine karfl› duyarl› ve sayg›l›d›r.
Özellikle, davran›fllar›n de¤erlendirilmesinde elefltirel yarg› gücüne sahiptir.
Zengin bir hayal gücüne sahiptir. Zaman-mekân bak›m›ndan farkl› sosyal durumlara, çok kolay uyum sa¤lar.
16. Zaman kavram› geliflmifltir; periyodik olaylar›n birbirleriyle ve baflka olaylarla
iliflkisini görme yetene¤ine sahiptir.
17. Sosyal problemlerde araflt›rma, uygulama, bir problemin s›n›rlar›n› alg›lama,
verileri saklama, kan›tlar› s›ralama, hipotez oluflturma, anlaml› sonuçlara varma ve yaz›l› ve sözel sunular için sonuçlar› etkin biçimde düzenleme yetene¤ine sahiptir.

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹L‹K NED‹R?

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

D) FEN B‹LG‹S‹ ALANINDAK‹ YETENEK ÖZELL‹KLER‹
1.
2.
3.

Fen Bilgisi alan›yla ilgili kaynaklar› okur ve fen raporlar›n› yorumlayarak bir
bilgi zemini oluflturur.
Fen Bilgisi alan›nda otorite olan kaynaklar› tarar.
Fikir ve hipotezleri, test etmeye yönelik deneyler yapar.

30.
31.
32.
33.
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Teknik araçlara vâk›ft›r; bunlar› kullanmakta sorun yaflamaz.
Yerinde ve yeterli veri seçer.
Verilerden geçerli ç›kar›mlar elde eder ve tahminlerde bulunur.
Problem çözmede kullan›lan teknik ve süreçlerin alt›nda yatan varsay›mlar›
tan›r ve de¤erlendirir.
Fikirleri gerek nicelik gerek nitelik yönüyle ifade etme gücüne sahiptir.
Fen Bilgisini, toplumsal de¤iflim için kullan›r ve uygular.
Mevcut gerçek ve kavramlardan, yeni fikir ve kavramlara ulafl›r.
Veri toplama, bilimsel gözlem ve yorum yapma becerileri vard›r.
Problemlere yönelik duyarl›l›¤a sahiptir.
Yeni fikirler gelifltirir ve bunlar› de¤erlendirme yetene¤ine sahiptir.
Sürekli merakl›d›r.
Tutars›zl›klar›n tespitinde, tetik görevi görür.
Mekanik düflünme yetene¤i yüksek düzeydedir.
Uzaysal iliflkilere ilgisi yüksektir.
‹letiflim kurma ve planlama becerisi, geliflmifltir.
Bilgi ve ö¤renmeye sürekli açl›k duyar.
Çabuk ö¤renme ve kavrama yetene¤ine ve güçlü bir haf›zaya sahiptir.
Genelleme-soyutlama yaparak mevcut bilgiyi di¤er alanlara aktarabilir.
Kararl› ve sab›rl›d›r.
Yarat›c›d›r.
Düflünce ve nesneleri, sistematik biçimde bir araya getirebilir.
Sorgulamalar›n “Ne?”, “Nas›l?”, “Niçin?” sorular›na cevap arar; bu sorular›n
ötesine ulaflmaya çal›fl›r.
Kendine güvenir; kendi bafl›na bir ifl ve sorumluluk üstlenebilir.
Yafl›tlar›na göre, al›fl›lm›fl›n d›fl›nda nitelikte ürünler ortaya koyar.
Birbirini takip eden konu ve olaylar dizisi karfl›s›nda, bir sonraki ad›m› tahmin
edebilir.
Bir alanda ö¤rendi¤i konu ile baflka bir alanda ö¤rendi¤i konu aras›nda,
mant›kl› iliflkiler kurabilir.
Olaylar aras›ndaki ba¤›nt›lar›, neden-sonuç iliflkilerini ve benzerlikleri, yafl›tlar›ndan daha çabuk ay›rt edebilir.
Ö¤rendiklerini, yeni ve farkl› alanlarda kullanabilir.
Çeflitli konularda, mant›kl› elefltirilerde bulunabilir.
Ö¤rendi¤ini kolay kolay unutmaz.
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34. Kimsenin akl›na gelmeyecek sorular sorar.
35. Yaz›l› veya sözlü bir anlat›mda, do¤rudan bildirilmeyen veya kastedilen anlamlar› bulup ç›kartabilir.
36. Sorun çözümünde, karmafl›k ve al›fl›lmad›k yöntemler kullanabilir.
37. Bir proje veya deney üzerinde, yetiflkin denetimi olmaks›z›n çal›flabilir.
38. Arkadafllar›n›n etkinliklerini örgütleyip planlayabilir.
39. Yeni deneyler yapmaya isteklidir.

Üstün veya Özel Yetenekli Çocuklar›n Okul
Öncesi Dönemde Gözlenen Özellikleri

E) MATEMAT‹K ALANINDAK‹ YETENEK ÖZELL‹KLER‹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Verilerin ele al›nmas›nda ve düzenlenmesinde göze çarpan bir yetene¤e sahiptir.
Zihinsel çevikli¤e sahiptir.
Orijinal yorumlar yapar.
Fikirlerin iletilmesinde göze çarpan bir yetene¤e sahiptir.
Dikkat çekici düzeyde genelleme yapma yetene¤ine sahiptir.
Yaz›l› iletiflimden ziyade, sözlü iletiflimi tercih eder.
Ayn› problemin çözümüne yönelik de¤iflik çözüm yöntemleri kullan›l›r.
Ola¤an d›fl› matematiksel ifllemler yapar.
Çözümü zor ve gayret gerektiren ola¤an d›fl› problemler sorar.
Problem çözümünde; uygulama, analiz, sentez ve de¤erlendirme basamaklar›na odaklan›r.
Problemi çok k›sa sürede çözer.
Matemati¤i baflka kategorilerle iliflkilendirebilir.
‹lgisiz gibi görünen ifllemler aras›nda, ilgi kurar.
Yafl›n›n üstünde kavrama yetene¤ine sahip oldu¤u gözlenir.
Yanl›fl ve do¤ruyu ay›rt etme gücü yüksektir.
Yafl›tlar›n›n çözemedi¤i zor problemleri çözebilir.

Ü

stün veya özel yetenekli bin çocu¤un ebeveyni ile yap›lan araflt›rmada; anne babalar›n %87’si, çocuklar›n›n üstün veya özel yetenekli oldu¤unu daha ana s›n›f› öncesinde sezdiklerini belirtmifllerdir. Ebeveynlerin %22’si çocuklar›n›n üstün veya özel yetenekli oldu¤unu ilk on iki ay içinde; % 48’i, l-3 yafllar›
aras›nda; %l7’si, 4-5 yafllar› aras›nda; %l3’ü ise daha büyük yafllarda tahmin ettiklerini ifade etmifllerdir.
Johnson (l984), dil sanatlar›nda üstünlü¤ü belirlemeye yard›mc› olaca¤› düflüncesiyle, üstün veya özel yetenekli çocuklar›n özelliklerini flöyle s›ralamaktad›r:
(Sisk Dorothy, Creative Teaching of the Gifted)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

S›ra d›fl› bir haf›zaya sahip olmas›,
Okumay› kendi kendine ö¤renmesi,
Ayn› probleme çeflitli çözümler sunabilmesi,
Haf›zas›ndan aç›klamalar yapabilmesi,
Kompleks bir biçimde problemler çözebilmesi ve fikirleri iflleyebilmesi,
Yetiflkin düzeyinde espri anlay›fl›na sahip olmas›,
Sorulunca veya sorulmadan fikirlerini sunabilmesi,
Çok konuflmas›,
Sürekli sorular sormas›,
Kendisine okunan bir kitab›, izledi¤i bir filmi veya tart›flmay›, yüksek düzeyde anlayabilmesi,
11. Çevresindeki insanlar›n dile getirmedikleri duygular›n›, jest ve mimiklerinden
alg›layabilmesi ve bunu ifade edebilmesi.
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4.
5.
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Düflüncelerine baflkalar› taraf›ndan de¤er verilir.
Yafl›tlar› taraf›ndan ilk seçilen kifli oldu¤u gözlenir.

Zihinsel ve Akademik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dikkatli ve uyan›kt›r.
Yafl›na göre ileri düzeyde sözel yetene¤e sahiptir.
Okumaya ve kitaplara karfl› ilgisi erken geliflir.
H›zl› ö¤renir.
Merakl›d›r.
Kendinden daha büyük çocuklarla birlikte olmaktan hofllan›r.
‹lgilerinin peflinden koflar; bir fleyler biriktirir.
Uzun dikkat süresine sahiptir.
Yüksek standartlara sahiptir.
Yafl›na göre yüksek bir mizah duygusuna sahiptir.
Yeni ve zor deneyimleri tercih eder.
Elde etti¤i bilgileri uzun süre akl›nda tutabilir.
Yafl›tlar›na göre, ana fikirleri k›yaslama, problem çözme ve planlama becerisi gibi konularda yetenekli oldu¤u gözlenir.

Yarat›c›l›k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Çok soru sorar.
Baz› fleyleri kendi düflüncesi do¤rultusunda yapmak ister.
Yaln›z çal›flmay› tercih eder.
Ö¤rendi¤i yeni bir deneyimi, ne olursa olsun, kendisi denemek ve yapmak
ister.
Hayal gücü yafl›tlar›na göre yüksektir.
Bir amaca ulaflmak için pek çok yol düflünür.
Yafl›ndan beklenmeyen ve ustal›k gerektiren cevaplar verir.
Orijinal düflüncelere sahiptir.

Liderlik
1.
2.
3.

Yetiflkinlerle ve di¤er çocuklarla çok kolay iletiflim kurar.
Yeni durumlara kolay uyum sa¤lar.
Hedeflere ulaflmak için çal›fl›rken di¤er kiflilere bask› yapabilir.

Müzik
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orijinal tonlar üretir.
Tonal haf›zas›n›n seviyesini sergiler.
Müzik aktivitelerinden hofllan›r.
Müzi¤e karfl› hassast›r.
Örnek ritmi kolayl›kla tekrar eder.
Ritm örneklerini, melodileri ve tonlar› kolayl›kla ay›rt eder.

Resim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Çizim, boyama gibi aktiviteler için ekstra zaman ay›r›r.
Canl› varl›klar›n d›fl›nda imgesel objeler çizer.
Nesneleri ayr›nt›lar› ile hat›rlar.
Yapt›klar›ndan tatmin olur.
Resim ve plastik sanatlar ile ilgili sanat aktivitelerine önem verir.
Sanat aktivitelerinde uzun dikkat süresine sahiptir.
Sanatsal çal›flmalar› düzenleme konusunda planlamac›d›r.

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹ ÇOCUKLARDA D‹L‹N KAZANILMASI
‹nsan›n zihinsel aktivitesi, çevresiyle kurdu¤u güncel iletiflim sürecinde ortaya ç›kar ve çocuk, bu etkileflim içinde deneyim kazan›r. Dil, zihinsel aktivitelerin temelidir; gerçe¤i görme, dikkat yo¤unlaflt›rma, haf›za edinme, hayal
kurma, düflünce üretme ve hareketlerin yeni formunu yaratmada en etken
araç dildir.
Anne, çocu¤unun kulland›¤› ilk kelimelerin fark›nda olmayabilir; ama çocu¤unun zihinsel süreçlerinin biçimlenmesinde, önemli derecede etkilidir. Yetiflkinlerin birbiriyle etkileflimi, çocu¤un dil geliflimi aç›s›ndan kesinlikle önemlidir; çünkü çocu¤un zihinsel süreçlerinin organizasyonu dilin kazan›lmas›na ba¤l›d›r.
Üstün veya özel yetenekli çocuk, erken yaflta “Ne?”, “Nas›l?” ve “Niçin?” sorular›na cevap aramaya bafllar ve pek çok soru sorar. Bu özellikteki çocuklar, soru sorarken ve sorular›na cevap bulurken, kelime bilgisi kazan›r ve fark›nda ol-
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madan kelime da¤arc›¤›n›; cevaplar› bulma yöntemini de dünyay› ve çevresindeki insanlar› anlamak için gelifltirir.
Çocu¤un okul öncesi y›llar boyunca yaflad›¤› yetiflkin dilini keflfetme süreci,
sadece zihinsel geliflimini uyarmakla kalmay›p benlik kavram›n› da destekler.
Ebeveynler için, çocu¤un potansiyeli hakk›nda temel baz› konularda ayn›
fikirde olmak önemlidir. Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n baz›lar›n›n ebeveynleri de üstün veya özel yetene¤e sahip olabilirler. Ebeveynler, kendi yeteneklerini fark edip kabullenmezlerse, çocuklar›na da hiçbir flekilde yard›mc›
olamazlar.
Dil sanatlar›nda üstün yeteneklili¤in baz› göstergeleri flunlard›r:
1.

Konuflman›n erken bafllamas› ve geliflmesi,

2.

Yafl›tlar›na göre yüksek düzeyde kelime hazinesi,

3.

Zeki sohbetler,

4.

Genifl kapsaml› genel bilgiler,

5.

Güçlü bir haf›za kapasitesi,

6.

Keskin gözlem gücü,

7.

Yüksek duyarl›l›k.

‹kinci Bölüm

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹
ÇOCUK VE A‹LE
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Çocu¤unuzun Yetenekli Oldu¤unu
Bilmek Neden Önemlidir?

B

ütün çocuklar, zekâ seviyeleri ne olursa olsun, mutlu ve doyurucu bir yaflam
sürme hakk›na sahiptir.

Bu özellikteki çocuklar›n mutlu ve doyurucu bir hayat sürmeleri ise ancak bilgiye açl›klar›n›n giderilmesiyle mümkündür. Bu nedenle yeteneklerini gelifltirebilmeleri için üstün ve özel yetenekli çocuklara ebeveynleri ve ö¤retmenleri taraf›ndan yeterince f›rsat tan›nmas›, hayatî önem tafl›r.
Gerek aile içinde gerekse okullarda uygulanacak do¤ru e¤itim-ö¤retim tarz›, do¤ufltan yetenekli çocuklarda kendilerinin faydal› oldu¤u duygusunu uyand›racak ve bu duygunun verdi¤i mutlulukla çocuklar, becerilerini daha iyi kullanarak topluma yararl› birer fert haline geleceklerdir.

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹
ÇOCUKLARIN A‹LE ‹Ç‹NDE BEL‹RLENMES‹
Do¤ufltan yetenekli çocuklar, bilgiye susam›fllard›r. Ebeveynlerin ve ö¤retmenlerin onlara yeteneklerini gelifltirebilmelerini sa¤layacak f›rsatlar› tan›yabilmeleri için, onlardaki bu ö¤renme arzusunun mümkün oldu¤unca erken fark
edilmesi büyük önem tafl›r.
E¤itimlerinde geç kalm›fl olmamak için, özel e¤itim gerektiren di¤er çocuklar gibi üstün veya özel yetenekli çocuklar›n da erken teflhis edilmesi gerekir. Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n 3–8 yafllar› aras›nda “teflhis edilmeleri” erken
yönlendirme imkân› bulunabilmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›r.
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Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n aile içerisinde belirlenmesi, erken yönlendirme flans›n› artt›racakt›r. Bu nedenle gerek ebeveynlerin gerekse krefl veya
anaokulundaki ö¤retmenlerin ya da evdeki bak›c›lar›n, bu tip çocuklar›n karakteristik özelliklerini bilmeleri gerekmektedir.
Ailelerin, çocuklar›n›n yeteneklerini teflhis edip onlara kendilerini gelifltirme
flans› verebilmeleri için, profesyonel kiflilerin yard›m›na ihtiyaçlar› vard›r. Profesyonel kifliler, ailelerin, üstün veya özel yetenekli çocuklar›n özellikleri, erken okul
deneyimi imkânlar› ve çocuklar›na sunabilecekleri uygun geliflimsel seçenekler
hakk›nda bilgi sahibi olmalar›na yard›mc› olurlar.
Üstün veya özel yeteneklili¤in belirlenmesi, uzmanlarca en çok tart›fl›lan konulardan biridir. E¤itimcilerin bir bölümü, üstün veya özel yeteneklili¤in belirlenmesinde, standardize edilmifl test bataryalar›n›n kullan›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›rlar. Standardize edilen formel test etme yönteminde, s›kl›kla grup testleri ya da ö¤retmen ve/veya aileler taraf›ndan aday gösterme ile ilgili genel bir
eleme sistemi kullan›lmaktad›r.
Bu yöntemde, okul öncesi veya ilkö¤retim ça¤› çocuklar› için farkl› psikolojik
ölçme ve de¤erlendirme araçlar› kullan›lmaktad›r. Özellikle okul öncesi çocuklar›
için kullan›lan mevcut test araçlar›n›n geçerlili¤i ve güvenirlili¤i ile ilgili pek çok
tart›flma vard›r.
Bu yöntem, liderlik ve yarat›c›l›k gibi zihinsel süreçlerin belli bir bölümünü
kapsayan alanlarda üstün veya özel yetene¤e sahip çocuklar› tespit etmede etkili de¤ildir. Bu tür testler ayr›ca, farkl› sosyo-ekonomik ya da etnik kökenden
gelen üstün veya özel yeteneklili¤e sahip çocuklar› tespit etmede de baflar›l›
de¤ildir.
E¤itimcilerin bir bölümü de daha ay›r›c› ve kapsaml› bir metot olan davran›flsal karakteristiklerden oluflan tan›lama metodunun kullan›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›rlar. Bu metodu savunan kimi e¤itimciler, küçük çocuklarda üstün veya özel yeteneklili¤in belirlenmesine yönelik, ö¤retmen ve ailelerin kullanabilece¤i “Davran›fl Karakteristi¤i Formlar›” gelifltirmifllerdir.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n karakteristik özelliklerinin ço¤unu
gösteren çocuklar için tan›lama amaçl› baz› testler de gelifltirilmifltir. Bu testlerin, bu konuda uzman kiflilerin gözetiminde yap›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r. Bu testler:
1.
2.
3.
4.

Zekâ Testleri,
Yarat›c›l›k Testleri,
Özel Yetenek Testleri,
Baflar› Testleridir.

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹ ÇOCUK VE A‹LE
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Zekâ testleri, flu an elimizdeki tek akademik baflar› ölçüsü ve belirleyicisi oldu¤u için yararl› olabilir; fakat bu testlerin, do¤ru tahminlerde bulunma özelli¤ine sahip olmalar›na karfl›n, zekâ yetene¤ini ölçmede kusursuz olduklar› söylenemez; çünkü zekâ testleri, de¤iflik zaman ve koflullarda de¤iflik sonuçlar verebilirler. Ayr›ca, teste tabi tutulan çocuklar›n yafl› küçüldükçe, testler daha sa¤l›ks›z sonuçlar vermektedir. Bu nedenle, psikologlar okul öncesi yafllardaki çocuklara bu
tür testleri uygulama konusunda isteksizdirler; hatta ilkö¤retimin ilk s›n›flar›ndaki çocuklara uygulanan testleri de kuflkuyla karfl›larlar.
Zekâ testlerinin kusursuz olmamas›n›n nedenleri aras›nda, zekâ verimlili¤inin
çeflitli flartlara göre de¤iflkenlik göstermesi önemli bir yer tutar. Toplam zekâ düzeyinin testin uyguland›¤› zamana göre de¤ifliklik gösterdi¤i bilinen bir gerçektir.
Zekâ verimlili¤i;
•
•
•
•

Testin uyguland›¤› günün saatine,
Kiflinin o anki ruhsal durumuna,
Kiflinin o anki s›k›nt› düzeyine,
Testin uyguland›¤› fiziksel flartlara ba¤l› olarak de¤iflebilir.

Farkl› testler, kiflinin farkl› zekâ alanlar›n› ölçme amaçl› haz›rland›¤› için ayn›
kifliye uygulanan farkl› testlerin farkl› IQ sonucunu vermesi kaç›n›lmazd›r; ancak
elde edilen sonuçlar›n hiçbirisi kiflinin gerçek IQ’su olamaz; kald› ki kiflinin gerçek IQ su, hiçbir zaman tespit edilemez.
Akademik baflar›da, zekâ çok önemli bir etkendir; ancak zekân›n, yeteneklili¤in di¤er alanlar›nda pek fazla etkisi olmamaktad›r. Çünkü; akademik baflar›da
zekân›n yan› s›ra flans, kiflilik özellikleri, f›rsatlar, motivasyon ve iyi ö¤renim flartlar›na sahip olunmas› gibi faktörler de etkili olmaktad›r. Ayr›ca, farkl› kültürlerden
gelmifl olmak da zekâ testlerinin sonuçlar›n› do¤rudan etkilemektedir. Örne¤in,
farkl› kültürel ortamlarda yetiflip esas e¤itim sistemine dahil olmayan veya okuma yeterlili¤i bulunmayan üstün veya özel yetenekli çocuklar›n baz› testlerde baflar›lar›n›n düflük oldu¤u gözlenmektedir.
Yukar›da belirtti¤imiz tüm bu nedenlerden dolay›, bize göre zekâ testlerinde
çocu¤un IQ’sunu aç›klamak yerine, zihinsel potansiyelini aç›klamak daha yerinde olacakt›r.
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Üstün veya Özel Yetenekli Çocuklar›n
‹htiyaçlar›

Ü

stün veya özel yetenekli çocuklar›n zihinsel heyecan, güçlüklerle mücadele, yarat›c›l›k, keflfetme ve üretme aç›s›ndan beklentileri yafl›tlar›na oranla
daha fazlad›r. Dolay›s›yla ebeveyn e¤itimi, özellikle okul öncesi y›llar boyunca, üstün veya özel yetenekli çocu¤un potansiyelini kullanma ve gelifltirmede kesin ve
önemli bir rol oynar.
Okul öncesi dönemde, üstün veya özel yetenekli çocuklar›n zihinsel geliflimi,
aile içinde edindikleri deneyimlere ba¤l›d›r. Bu nedenle, üstün veya özel yetenekli çocu¤u olan ailelerin, çocuklar›n›n özelliklerini ve ihtiyaçlar›n› mutlaka bilmeleri gerekmektedir.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n genel olarak iki temel ihtiyac› vard›r:

1.

Zorluklar yaratman›n yan› s›ra, olas›l›klara aç›k, farkl› ve kendisiyle bar›fl›k olma,

2.

Ola¤anüstü potansiyellerini gelifltirme.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n hayat deneyimlerini yaflayarak kazanmas›, do¤rudan ailedeki olumlu ve duygusal ebeveyn-çocuk etkilefliminden kaynaklanacakt›r.
Üstün veya özel yetenekli çocu¤un, kendine özgü bir birey olarak büyümesi, kiflisel kararlar al›rken yarat›c› ve sa¤l›kl› olarak kendini gerçeklefltirmifl olmas›nda gerçekten önemli bir faktördür. Çocuk, yetenek ve potansiyelini maksimum düzeyde gelifltirirken, hayatî bir durumla karfl›laflt›¤›nda duygusall›k gösterebilir. Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n duygusal gelifliminde yine en büyük
görev, aileye düflmektedir.
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Çocuk, sa¤l›kl› birey gelifliminin temel tafl› olan güven duygusunu aile içinde
ö¤renir. Güven duygusu, ileride çocu¤un biliflsel, duygusal ve fiziksel geliflimini,
olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek önemli bir faktördür.
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teneklerinin at›l duruma düflmesinin önüne geçildi¤i gibi ileride ortaya koyaca¤› bilimsel ve sanatsal ürünlerin önü de aç›lacakt›r.
7.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n tan›lanmas›nda, ebeveyn-ö¤retmen ortak çal›flmas›n›n sa¤lanmas› gerekir; bu ortak çal›flma, tan›laman›n erken ve
do¤ru yap›lmas›n› sa¤laman›n ötesinde, üstün veya özel yetenekli çocuklar›n zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal aç›lardan geliflmelerinde de önemli katk›lar sa¤lar.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n ihtiyaçlar›, flu flekilde s›ralanabilir:
1.

Üstün veya özel yetenekli çocuk, çevresi taraf›ndan tan›nmaya ve anlafl›lmaya ihtiyaç duyar. Çevresindeki insanlar›n üstün veya özel yeteneklili¤e gösterdi¤i tepkiler ve kendisi ile ilgili hissettikleri, onu duygusal olarak y›pratabilir.

2.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar, üstün veya özel yetenekli olduklar›n›n
fark edilmesine ihtiyaç duyarlar. Öncelikle aile, çocu¤un bu yeteneklerinin
fark›na varmal› ve bu yeteneklerine karfl› kay›ts›z kalmamal›d›r. Çocu¤un yetenekli oldu¤u alanda geliflmesine imkân tan›nmal›; yetenekleri göz ard›
edilmemeli ve akranlar›ndan farkl› özellikleri oldu¤u unutulmamal›d›r.

8.

Üstün veya özel yetenekli çocuk, bir bütün olarak de¤erlendirilmeye; yetenekli oldu¤u alanlar›n d›fl›nda da özellikleri ve fiziksel, duygusal, toplumsal
ihtiyaçlar› oldu¤unun bilinmesine ihtiyaç duyar. Unutulmamal›d›r ki, üstün
veya özel yetenekli olsa da, sonuç itibariyle o bir çocuktur ve ihtiyaçlar›, di¤er çocuklar›n ihtiyaçlar› ile ayn›d›r.

3.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar, di¤er çocuklardan farkl› olduklar›n›n fark›na vard›klar›nda afla¤›l›k duygusuna kap›labilirler; bu nedenle üstün veya
özel yetenekli çocuklar›n, farkl› özelliklerinin kendisi için negatif de¤il pozitif bir de¤er tafl›d›¤› konusunda telkine ihtiyaçlar› vard›r. Benzer bir telkin, üstün veya özel yetenekli çocuklar›n arkadafl çevresinden d›fllanmamalar› için
arkadafl çevresine de yap›lmal›d›r.

9.

4.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar, hem benzer özelliklere sahip hem de di¤er çocuklarla iletiflim kurarak duygusal, sosyal ve fiziksel ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya ihtiyaç duyarlar. Ebeveyn ve ö¤retmenlerin onlara sa¤layaca¤› bu tür
bir grup içinde daha rahat hareket edecekleri ve di¤er çocuklar›n kendilerine daha olumlu yaklaflaca¤› unutulmamal›d›r.

Her çocuk gibi, üstün veya özel yetenekli çocuklar da fiziksel aktivitelerle ilgilenmeye ihtiyaç duyarlar. Üstün veya özel yetenekli çocuklara da di¤er çocuklara sa¤land›¤› gibi; koflmak, z›plamak, atlamak, t›rmanmak gibi basit eylemlerden sal›ncakta sallanmak, tahterevalliye binmek, top oynamak, bisiklete binmek gibi oyunlara ve futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi sportif
faaliyetlere kadar pek çok fiziksel etkinlikle di¤er çocuklarla birlikteyken ilgilenebilme imkân› sa¤lanmal›d›r.

5.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar, ebeveynleri taraf›ndan sevilmelerinin nedeni olarak baflar›l› ve yetenekli olmalar›n› görürler. Bu nedenle de sürekli
baflar›l› ve en iyi olma kayg›s› tafl›rlar -ki bu durum, kendilerinde huzursuzluk ve güvensizlik yarat›r. Ebeveynler, baflar›l› ve en iyi olmalar› gibi bir koflula ba¤l› olmayan içten ve koflulsuz bir sevgiyle kendisini sevdiklerini söz ve
davran›fllar›yla çocuklar›na hissettirmelidirler.

6.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar, ö¤renim hayatlar› süresince, yeteneklerinden yararlanabilecekleri ve kendilerini gösterebilecekleri bir e¤itim modeliyle karfl›laflamazlar ve gerek ailesi gerekse çevresi taraf›ndan desteklenmezlerse, onlar›n gelifltirme imkân› bulamad›klar› yeteneklerinden hiçbir zaman
yararlanamama gibi bir riskle karfl›laflmam›z mümkündür. Bu riskle karfl›laflmamak ve yeteneklerinin at›l duruma düflmemesi için ö¤rencilerin, erken tan›lanmaya ihtiyaçlar› vard›r. Erken tan›lama, çocu¤un yeteneklerini gelifltirebilece¤i bir e¤itim modeliyle e¤itim görme flans›n› artt›racak; böylece de ye-

10. Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n yeteneklerini gelifltirebilmelerine yönelik verilecek e¤itimin yan› s›ra, kendilerine uygun çal›flma ortamlar› ile
imkânlar›n sa¤lanmas›na da ihtiyaçlar› vard›r. Örne¤in okul öncesi ça¤daki
üstün veya özel yetenekli bir çocu¤un yeteneklerini gelifltirebilmesine ortam ve imkân sa¤laman›n yolu, onun anaokuluna gitmesini sa¤lamakt›r.
Çocuk, anaokulunda yeteneklerini gösterebilece¤i ve fiziksel gücünü ortaya koyabilece¤i çeflitli etkinlikler ve imkânlarla karfl›lafl›r. Anaokullar›nda çeflitli oyunlar, halk danslar›, rontlar, yarat›c› drama, hikâye anlatma, resim
çizme/boyama, oyun hamurlar› ile de¤iflik nesneler yapma, kâ¤›t iflleri, v.b.
etkinliklerle çocuklar›n yarat›c›l›¤› beslenip gelifltirilmeye çal›fl›l›r. Aile, çocu¤unu anaokuluna gönderemiyorsa, evde ona benzer ortam ve imkânlar›
sa¤lamaya çal›flmal›d›r.
11. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, farkl› yafl gruplar›ndan ve farkl› s›n›flara
devam eden, kendileriyle benzer özelliklere ve yeteneklere sahip çocuklarla
iletiflim kurmaya ihtiyaç duyarlar; bu nedenle onlara, okullar›ndaki s›n›f ve
kulüp çal›flmalar›na kat›lma imkânlar› sa¤lanmal›d›r.
12. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, el becerisi gerektiren baz› etkinliklerde,
özellikle de yaz› yazmada pek baflar›l› de¤ildirler. Bunun nedeni, düflüncele-
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rini yaz›ya aktarmada, sab›rs›z ve aceleci davranmalar›d›r. Bu özellikteki çocuklara, ö¤retmenleri taraf›ndan gerekli rehberlik sa¤lanmal›d›r.
13. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, direktif almaktan hofllanmazlar. Kendilerine
verilen direktifler do¤rultusunda hareket etmeleri beklenirse, tepkilerini çeflitli
flekillerde dile getirirler. Direktiflere karfl› gösterdikleri bu olumsuz yaklafl›m›n alt›nda yatan nedenlerden biri de potansiyel olarak sahip olduklar› liderlik yetene¤idir. Bu özellikteki çocuklar, bu konuda rehberli¤e ve ihtiyaç duyduklar›nda
baflvurabilecekleri ve dan›flabilecekleri kifli veya kurumlara ihtiyaç duyarlar.
14. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, daha fazla bilgiye ulaflabilmek için okul
kütüphanesindeki kaynak çeflitlili¤ine ihtiyaç duyarlar. Ayr›ca, internet kanal›yla iletiflim kurabilmek için de çeflitli imkânlar gereksinirler.
15. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, sürekli benzer faaliyetlerde bulunmaktan
hofllanmazlar ve bu konuda tepkilerini s›k s›k dile getirirler; bu nedenle onlar›n yeteneklerini ortaya koyabilecekleri ve gelifltirebilecekleri farkl› etkinliklerle ilgilenmeye ihtiyaçlar› vard›r. Ailelerin bu farkl›l›klar› kendilerine sa¤lamalar› konusunda duyarl› davranmalar› gerekir. Örne¤in çocu¤a al›nacak kitaplar›n, okuldaki kitaplardan farkl› seçilmesi gibi.
16. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, okuldaki derslerini fazla çaba harcamaks›z›n takip edebildikleri için, ö¤renim hayatlar› boyunca uzun süreli, düzenli
ve planl› ders çal›flma al›flkanl›¤› kazanamazlar. Ö¤renim hayatlar› bitip çal›flma hayat›na at›ld›klar› zaman planl›, düzenli ve uzun süreli yo¤unlaflma gerektiren ifllerin yürütüldü¤ü bir kurumda çal›flmak durumunda kal›rlarsa, bu
al›flkanl›¤› edinemedikleri için zorlanacaklard›r. Bu nedenle, onlar›n e¤itim
yaflant›lar›n›n bafl›ndan itibaren uzun süreli, düzenli ve planl› çal›flma al›flkanl›¤›n› kazanma konusunda rehberli¤e ihtiyaçlar› vard›r.
17. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, zaman›n s›n›rland›r›ld›¤› çal›flmalarda verim ve baflar› elde edemezler; bu nedenle çal›flmalar›nda s›n›rs›z zamana ihtiyaç duyarlar.
18. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, kendilerini gelifltirebilecekleri, yeteneklerini sergileyebilecekleri, görüfllerine önem veren, çabalar›n› dikkate alan ve
düflüncelerini uygulama f›rsat› bulabilecekleri fiziksel ortam ve koflullara sahip bir okulda e¤itim almaya ihtiyaç duyarlar.
19. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, önyarg›lar›ndan kurtulabilmeleri ve yarat›c›l›klar›n› gelifltirebilmelerinde yeni bak›fl aç›lar› yakalayabilmeleri için, cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Gerek ebeveynlerin gerekse okullar›ndaki
e¤itimcilerin, bu özellikteki çocuklara ihtiyaç duyduklar› cesareti kazanmalar› için destek vermeleri gerekir.
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20. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, kendilerini en iyi flekilde tan›yan, çabalar›n› destekleyen, kendilerine her konuda ve her zaman yard›mc›-rehber olan,
çal›flmalar›nda gereken bilgiyi en etkili-kal›c› flekilde verebilen ve elde edilen
bilgiyi deneme imkân› tan›yan, ö¤retim programlar›nda ilgi ve özelliklerine
uygun de¤ifliklikler yapabilen; hatta gerekirse yeni program gelifltirebilen ö¤retmenlere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle ebeveynler, bu özellikteki çocuklar›n
ö¤retmenlerinin seçiminde titiz davranmal›d›rlar.
21. Üstün veya özel yetenekli çocuklara, özelliklerine uygun e¤itim program›
do¤rultusunda e¤itim verilmelidir. Onlara uygulanacak program›n en önemli
özelli¤i, çocuklar›n yeteneklerini gelifltirebilmeleri ve sergileyebilmelerine imkân sa¤layacak farkl› ve çok say›da alternatif sunabilmesidir. Bu özelli¤e sahip bir programla e¤itim alan çocu¤un benlik alg›s›n›n geliflmesi ve çevreden
ald›¤› güçlü uyaranlarla harekete geçmesi de kolaylaflacakt›r. Faydal› oldu¤unu hisseden ve takdir görerek desteklenen çocu¤un bu motivasyonla bilgi,
beceri, deneyim ve yeteneklerini daha iyi kullanmas› sonucunda, kendisine ve
içinde yaflad›¤› topluma daha çok fayda sa¤lamas› da mümkün olacakt›r.
22. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, kesin kurallara ba¤l› programlardan ziyade, birbirleriyle iliflkili konular aras›nda ba¤lant› kurulmas›na f›rsat veren; yan
konular› da ifllemeye ve ayr›nt›lara inilerek konunun zenginlefltirmesine elveriflli programlara ihtiyaç duyarlar. Üstün veya özel yetenekli çocuklara uygulanacak program, tek bir do¤runun geçerli oldu¤u yaklafl›m› yerine, farkl› çözümlere ulaflabilmeyi mümkün k›lan bir yaklafl›m do¤rultusunda haz›rlanmal›d›r; çünkü farkl› çözümlere ulaflabilmeyi mümkün k›lan bir yaklafl›m, çocuklar›n yarat›c›l›k özelliklerinin geliflmesine ve yeni düflüncelerin do¤mas›na imkân verir.
23. Üstün veya özel yetenekli çocuklar için haz›rlanacak programlar›n araflt›rma,
inceleme, gezi, deney ve gözlem yapmaya ve soyut düflünmeye yönelik haz›rlanmas› gerekmektedir. Üstün veya özel yetenekli çocuklar için haz›rlanacak programlar›n ayr›ca, program›n analiz, sentez gibi düflünme becerilerini
gelifltirme amac›n›n da olmas› gerekir.
24. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, bilgiyi, ö¤renmenin bafllang›ç aflamas›nda k›sa ve öz, geliflme aflamas›nda ise ayr›nt›l› olarak elde etmeye ihtiyaç duyarlar. Ayr›nt›l› bilgilere ulafl›rken de, haz›r bilgi sunulmas›ndan ziyade, kendilerine bilgiyi araflt›rma, deneme ve gelifltirme imkânlar› tan›nmas›n› tercih
ederler.
25. Üstün veya özel yetenekli çocuklar, çal›flmalar›n› yüksek not almak ve s›n›f
geçmek do¤rultusunda de¤il, ö¤renmekten haz almak ve belli bir amaç için
çal›fl›p yeteneklerini gelifltirmek do¤rultusunda yönlendirirler. Dolay›s›yla, üs-
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tün veya özel yetenekli çocuklar›n tâbi olduklar› s›nav sistemi, orijinal fikirler
ç›karmalar›n› ve yarat›c› düflüncelerini gelifltirebilmelerini engelleyebilir. Bu
özellikteki çocuklar, kat› bir s›nav ve ölçme-de¤erlendirme sisteminden ziyade, gerçek baflar›lar›n›n ölçülmesine yönelik sistemlere ve sonuçlar› ö¤retmenleriyle de¤erlendirebilmeye ihtiyaç duyarlar.

Üstün veya Özel Yetenekli Çocuklara
Ailenin Yaklafl›m›

26. Maddî gücü bulunmayan ailelerin üstün veya özel yetenekli çocuklar›, imkâns›zl›klara boyun e¤erek yeteneklerinin çok çok alt›nda ve ilgi duymad›klar›, zevkle çal›flamayacaklar› bir meslek seçmek zorunda kalabilirler; yanl›fl
mesle¤e yönlenmifl bir bireyin yeteneklerinden, toplum ve ülke ç›karlar›
do¤rultusunda yeterince yararlan›lamayaca¤› için, bu durumdaki gençlere,
yüksek ö¤renimleri süresince maddî destek ve ihtiyaç duyaca¤› imkânlar
sa¤lanmal›d›r.

Ü

stün veya özel yetenekli çocuklar›n ebeveynleri ço¤u kez çocuklar›n›n kifliliklerini bir bütün olarak de¤erlendiremezler; onlar yaln›zca üstün olduklar› alanda sahip olduklar› özellik ve yeteneklerle de¤erlendirirler. Çocuklar›n›, a¤›r
matematik problemlerini çözmeye muktedir bir zekâ veya keman›yla güzel müzikler çalabilen yetenekli eller olarak görürler. Bu, büyük ve tehlikeli bir yan›lg›d›r.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar, di¤er çocuklara benzer; bütün çocuklar gibi onlar da sevgi, güven ve anlay›fla ihtiyaç duyarlar. Üstün veya özel yetenekli çocuklar›m›z›n tek yönlü uyumsuz kifliler olmalar›n› istemiyorsak onlar›n
da di¤er çocuklar gibi, ilgi görmek ve sevilmek ihtiyac› içinde olduklar›n› asla
unutmamal›y›z.
Unutulmamas› gereken bir di¤er nokta, di¤er çocuklardan farkl› özelliklere
sahip olsalar da, onlar›n çocuk oldu¤u gerçe¤idir. Dolay›s›yla, üstün veya özel yetenekli çocuklara, di¤er çocuklara gösterilen yaklafl›mdan farkl› bir yaklafl›m gösterilmemelidir. Nas›l ki di¤er çocuklar›n oynamas›, üstünü kirletmesi, açgözlüce
yemesi, e¤lenceye düflkünlü¤ü hofl görülüyorsa, bunlar, üstün veya özel yetenekli çocuklar için de hofl görülmelidir.
Ebeveynlerin göz önünde tutmas› gereken bir di¤er önemli nokta da, üstün
veya özel yetenekli çocuklar›n genel zihinsel ve özel yetenek aç›s›ndan gösterdikleri geliflme h›z›n›, duygusal ve toplumsal geliflme alanlar›nda gösterememeleridir; bu nedenle ebeveynlerin çocuklar› için toplumsal geliflme olanaklar› haz›rlamalar›, onlara tam güven vermeleri gerekir.
Ebeveynlerin çocuklar›n›n yeteneklerinden haberdar olmamalar› veya ilgisizli¤i, bu özellikteki çocuklar için gerçek bir tehlikedir; çünkü ailelerin çocuklar›n›n
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zihinsel-sanatsal yeteneklerinin fark›na varamamalar› veya bu tür yeteneklerine
karfl› kay›ts›z kalmalar› onlar›n cesaretlerini k›rabilir; ailelerin çocuklar›n yetenekleri konusunda duyarl› olmalar› gerekir.

Üstün veya Özel Yetenekli Çocu¤a
Sahip Ailelerin Endifleleri

Üstün veya özel yetenekli çocuklar için, ilgisiz aile yaklafl›m› kadar, afl›r› ilgili
aile yaklafl›m› da çocuk üzerinde olumsuz etkiler b›rakacakt›r. Çocu¤unun baflar›s›yla sürekli övünme ve bu baflar›lar› reklâm etme, baflar›l› olmas› için çocu¤u
zorlama gibi olumsuz tutumlar, çocu¤un, ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda do¤al olarak yönlendi¤i çal›flmalardan uzaklaflmas›na ve ailesini mutlu etmek, onlar›n ilgi ve sevgisini kaybetmemek için zoraki olarak ilgisini çekmeyen çal›flmalara yönlenmesine neden olur. Bu tür çal›flmalardan duyaca¤› b›kk›nl›k ve bezginlikse, bir süre sonra yeteneklerini gizlemesine ve kullanmamas›na neden olabilir;
bu, bir yetene¤in kayb› demektir.
Ebeveynlerin, çocuklar›ndan kendi baflaramad›klar›n› baflarmalar›n› ve gerçeklefltiremedikleri ideallerini gerçeklefltirmelerini bekleyen bir tutum içine girmeleri de çocuklar üzerinde olumsuz etki b›rakacakt›r. Ebeveynlerin beklentileri,
çocu¤un ilgi alanlar›yla örtüflmeyebilir ve çocuk bu zorlay›c› beklentiden dolay›
büyük bir rahats›zl›k duyabilir. Tehlikeli ve telafisi mümkün olmayan sonuçlarla
karfl›laflmamak için ebeveynlerin çocuklar›n›, onlar›n temel ihtiyaç ve istekleri
do¤rultusunda yönlendirmeleri ve desteklemeleri gerekir.
Sonuç olarak, aile bireyleri bu özellikteki çocuklar›n, üstün veya özel yetenekli olmalar›ndan önce çocuk olduklar›n› ve kifliliklerinin bir bütün olarak geliflmesinin önemli oldu¤unu unutmamal›; onlara karfl› bu yönde bir yaklafl›mla yaklaflmal›d›rlar.

Ü

stün veya özel yetenekli çocu¤a sahip ailelerin, seçtikleri çocuk yetifltirme
flekli ne olursa olsun, çocuklar›n› yetifltirirken yayg›n olarak karfl›laflt›klar›
sorun ayn›d›r. Üstün veya özel yetenekli çocu¤a sahip aileler, pek çok yönden
flansl› olmalar›na ra¤men, çocuklar›n› yetifltirme sürecinde, çözmeleri gereken
pek çok problemle karfl›lafl›rlar.
Konuyla ilgili yap›lan araflt›rma sonuçlar›ndan yola ç›karak, üstün veya özel
yetenekli çocu¤a sahip ailelerin çocuklar›n› yetifltirme sürecinde karfl›laflt›klar›
problemleri flu bafll›klar alt›nda toplamak mümkündür:
a)
b)
c)
d)

Normal ebeveyn rollerinin de¤iflmifl olmas›,
Ebeveynlerin benlik imajlar›n›n de¤iflmifl olmas›,
Uyumun aile içinde yap›lmas›,
Okul ve aile aras›nda yaflanan sorunlar.

Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n da yaflad›¤› problemler vard›r. Bu problemler, üstün veya özel yetenekli olufllar›ndan de¤il, yetiflkinlerin ve di¤er çocuklar›n kendilerine gösterdikleri olumsuz davran›fl ve tepkilerden kaynaklanmaktad›r. Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n karfl›laflt›klar› bu problemlerle bafl edebilmeleri için, deste¤e ve ilgiye ihtiyaçlar› vard›r. Ailelerin konuya gereken hassasiyeti göstermeleri ve onlar› bu problemle bafl bafla b›rakmamalar› gerekir.
Ebeveynlerin, üstün veya özel yetenekli bir çocu¤u nas›l yetifltirecekleri ve
idare edecekleri konusunda korku ve kayg›ya kap›ld›klar›na da rastlanmaktad›r.
Hatta çocuklar›n›n sorular›na doyurucu cevaplar veremedikleri takdirde, kendi
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yetersizliklerinin ortaya ç›kaca¤› ve böylece çocuk üzerindeki otoritesini yitirece¤i endiflesine kap›lan baz› ebeveynler görüldü¤ü gibi, çocu¤unun kendisini
aflaca¤› düflüncesiyle yersiz bir k›skançl›¤a kap›lan ebeveynler de görülmektedir. Bu tür endiflelere kap›lan ebeveynlerin çocuklar›n› yetiflme sürecinde yaln›z
b›rakt›klar›, hatta geliflimlerini engelleyici olumsuz tav›rlar sergiledikleri gözlenmektedir.
Ailelerin bütün endiflelerini bir kenara b›rakarak, bütün dikkatlerini bu tür
özelliklere sahip çocuklar›n›n üstün veya özel yeteneklerini kullanarak, mutlu ve
üretken bir birey olarak yetiflebilmeleri için neler yapabileceklerine yöneltmeleri
gerekir.
Ancak; üstün veya özel yetene¤e sahip çocuklar›n› yetifltirirken yapmalar› veya yapmamalar› gerekenler konusunda ailelerin de deste¤e ihtiyaç duymalar›, gayet normaldir. Bu konuda ailelere yol gösterici nitelikteki bilimsel araflt›rma sonuçlar›, uzmanlarca kaleme al›nm›fl makaleler ve kitaplar tavsiye edilmelidir. Bu
tür baflvuru kaynaklar›ndaki öneriler, kat› olarak de¤erlendirilebilir; ancak bu
önerilerin, ailelere, çocuklar›n› daha sa¤l›kl› yetifltirmelerinde destek oldu¤u tespit edilmifltir.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar ile ailelerinin, yaflad›klar› çeflitli problemlerle yüzleflmeleri gerekmektedir. Bu konuda, e¤itimcilere, dan›flmanlara, psikologlara ve di¤er kiflilere büyük görev ve sorumluluk düflmektedir. Ayr›ca, ailelere
verilen hizmetlerin yeterlili¤i ve güvenilirli¤i yap›lan araflt›rmalarla da desteklenmelidir.

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹ B‹R EBEVEYN M‹Y‹M?
Afla¤›daki kontrol listesi, üstün veya özel yetenekli çocuklar›n›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamada ebeveynlere yard›mc› olacak bir rehber olarak kullan›labilir. Bu sorular›n büyük ço¤unlu¤una Evet fleklinde cevap verebiliyorsan›z, çocu¤unuzun gerçek potansiyeline ulaflabilmesi yönünde yetiflmesinde aktif rol oynuyorsunuz demektir. (Am I Gifted Parent?, Tercüme: Tarhan 1996)
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5.

Tutum ve davran›fllar›m, onun izlemesini istedi¤im ölçüde örnek oluflturuyor
mu?

6.

Çocu¤umu farkl› zekâ düzeyine sahip çocuklarla iyi iliflkiler kurabilmesi için
teflvik ediyor muyum?

7.

Fiziksel, duygusal ve toplumsal beceriler gelifltirmesini, zihinsel beceriler gelifltirmesi kadar ciddiye al›yor, onu yeterince teflvik ediyor muyum?

8.

Çocu¤umun sordu¤u sorular› sab›rla, do¤ru yan›tlarla ve bundan keyif alarak yan›tl›yor muyum?

9.

Çocu¤umu, daha ileri düzeyde ö¤renmeye ve araflt›rmaya yönlendirecek soru ve ilgi ifadelerinden yararlan›yor muyum?

10. Çocu¤umun özel gruplar veya kamu kurumlar›nca verilen ders ve etkinliklerden yararlanmas›n› sa¤l›yor muyum?
11. Çocu¤umu, okul sonras› ders ve etkinlikler konusunda afl›r› ve mant›ks›z taleplerde bulunarak s›k›flt›rmaktan kaç›n›yor muyum?
12. Çocu¤umun okumas›nda ve izlemesinde yarar gördü¤üm kitap ve yay›nlar›
bulmas›nda, ona yard›mc› oluyor muyum?
13. Çocu¤uma zaman› nas›l planlayabilece¤ini, iflleri nas›l organize edebilece¤ini, düzenli ve etkin çal›flma becerilerini nas›l gelifltirebilece¤ini ö¤retebiliyor
muyum?
14. Çocu¤umun kendi planlar›n› yapmas› ve kararlar›n› almas›na yard›mc› oluyor
muyum?
15. Çocu¤uma karar vermesi için f›rsat tan›yor, harekete geçtikten sonra verdi¤i
kararlar› de¤erlendirme becerisi gelifltirmesini izliyor muyum?
16. Çocu¤umu, yeteneklerini kendi yarar›na oldu¤u kadar, toplum yarar›na da
kullanabilece¤i konusunda bilinçlendiriyor, ona rehberlik edebiliyor muyum?
17. Çocu¤um için meslek seçmek ve onu yönlendirmekten kaç›narak, mümkün
oldu¤unca çok mesle¤i tan›mas› ve seçimini bilinçli yapmas› için ona bu yönde yard›mc› oluyor muyum?
18. Çocu¤umun e¤itim ve meslek seçiminde yüksek amaçlar belirlemesini teflvik
ediyor muyum?

1.

Ona, üstün yetenekli olmam›fl olsayd›, onu yine de sevece¤imi hissettirebiliyor muyum?

2.

Çocu¤umu, kardeflleri ya da arkadafllar›yla k›yaslamaktan kaç›n›yor muyum?

19. Çocu¤uma sorumluluk alma duygusunu gelifltirebilmesi için özgürlük tan›yor muyum?

3.

Ona özgü makul davran›fl standartlar› oluflturup bunlar› karfl›lamas›n› izliyor
muyum?

20. Çocu¤uma yafl›na uygun ifl ve di¤er görevleri üstlenme sorumlulu¤u veriyor
muyum?

4.

Çocu¤umla, ona örnek olacak flekilde konuflabiliyor muyum?

21. Çocu¤uma hobileri için ihtiyaç duydu¤u araç ve kaynaklar› sa¤l›yor muyum?
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22. Çocu¤umu çeflitli hobi ve ilgi alanlar› üzerine bilgilendiriyor, onunla paylafl›ma giriyor muyum?

Ebeveynlere Öneriler

23. Çocu¤uma, hobileriyle ilgilenebilece¤i ortam, zaman ve olanaklar› sa¤l›yor
muyum?
24. Çocu¤umu, ilgi alanlar›na uygun gezilere, sergi, konser gibi etkinliklere götürüyor muyum?
25. Çocu¤um, yapt›¤› veya baflard›¤› fleyleri bana gösterdi¤inde, onu gururland›r›c›, cesaretlendirici, teflvik ve takdir edici flekilde de¤erlendirecek düzeyde,
genel iltifat ifadelerinden daha özgün ve özel ifadeler bulabiliyor muyum?
26. Çocu¤uma, yapt›klar›n› sergileyebilmesi veya yeteneklerini sunabilmesi için
ihtiyaç duydu¤u ortam ve olanaklar› sa¤l›yor muyum?
27. Çocu¤umu yeteneklerinden dolay› teflhir etme arzuma veya baflkalar›n›n bu
konudaki teklif ve taleplerine direniyor muyum?
28. Çocu¤umun zihinsel baflar›lar›n› afl›r› ölçüde vurgulamaktan kaç›n›yor muyum?
29. Çocu¤umu istismar edecek her türlü giriflime direniyor muyum?

K

üçük çocuklar, do¤alar› gere¤i merakl› olurlar; insanlar›, dünyay› merak
ederler.

Okul öncesi dönemde soru sorma, araflt›rma, yönlendirme, deneme ve oyun
yoluyla çeflitli ö¤renme becerilerini zaten edinmifllerdir. Ancak çocuklar›n, özellikle üstün veya özel yetene¤e sahip çocuklar›n, merak›n› tatmin etmek için dokunmaya da gereksinimleri vard›r.
Çocuklar›n t›pk› kediler gibi, nesneleri araflt›rmaya dönük karfl› konulmaz bir
e¤ilimleri vard›r. Araflt›rmac›lar, çocuklukta görülen bu e¤ilimin, yetiflkinlikte daha da keskinleflen merakl›l›¤›n ve yarat›c›l›¤›n temelini oluflturdu¤unu savunmaktad›rlar. Nesnelerle çok ilgilenen çocuklar›n, içinde bulunduklar› durumu de¤erlendirirken say›s›z özgün fikir ürettikleri gözlenmifltir.
Ebeveynler çocuklar›n›n dünyay› keflfetme arzular›na pek çok s›n›rlama getirir; “kediyi öldüren, merak›d›r.” diyerek, onlar›n cesaretlerini k›rarlar. Ebeveynler
dürüst olmay› baflarabilirlerse; merak›n kediye iyi fleyler kazand›rd›¤›n› ve kedilerin s›n›rlar› test etmede ve neyin güvenli neyin tehlikeli oldu¤unu belirleme konusunda büyük baflar› sahibi olduklar›n› kabul etmeleri gerekir.
Ebeveynlerin, üstün veya özel yetene¤e sahip çocuklar›n›n ola¤anüstü potansiyelini gelifltirme ve onlar› gelece¤e haz›rlama sorumluluklar›n› yerine getirirken onlar›n bu özelliklerine ket vurmamalar› gerekir.
Ebeveynlere bu konudaki destekleyici önerilerimiz flunlard›r:
1.

Çocu¤unuza aile bireylerinin tümünün ilgi, sevgi ve sayg› göstermesini sa¤lay›n; aile bireylerine, ailenin mutluluk ve huzurunu sa¤lamaya yönelik yap›c› katk›da bulunabilmeleri için olanak verin.
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2.

Aile bireylerinin ihtiyaçlar› aras›nda do¤abilecek çat›flmalar› gidermenin yollar›n› bulun.

18. Çocu¤unuzu yeni deneyimlere haz›rlay›n ve bunlarla bafla ç›kmaya yönelik
yarat›c› yollar bulmas›na yard›mc› olun.

3.

Kardefller aras›nda k›skançl›k do¤mas›na neden olacak konuflma ve davran›fllardan kaç›n›n.

4.

Çocu¤unuzun ailenizin d›fl›nda kendisine örnek alabilece¤i, toplum taraf›ndan
da örnek insan olarak kabul edilen yetiflkinlerle kuraca¤› iliflkileri teflvik edin.

19. Çocu¤unuzun ö¤renmeye yönelik sorular›n› büyük bir sab›rla ve geçifltirmeden cevapland›r›n; onu, uygun zamanlarda olmak kayd›yla, merak etti¤i her
fleyi sormas› konusunda teflvik edin.

5.

Çocu¤unuzun di¤er üstün veya özel yeteneklilerle arkadafll›k ve iletiflim kurmas›na zemin haz›rlay›n.

6.

Çocu¤unuzun hayallerinin, hayalî oyun arkadafllar›n›n, fantastik ve ütopik
düflüncelerinin, s›ra d›fl› sorular›n›n kabul edilemez oldu¤unu ifade eden ve
cesaret k›r›c› konuflma ve davran›fllardan kaç›n›n.

7.

Çocu¤unuza; para, hastal›k, ölüm, savafl gibi kavramlar› yaflam deneyimi
olarak ö¤retin.

8.

Baflkalar›n›n hak ve hürriyetlerine sayg› gösterme, nezaket ve görgü kurallar›na uyma gibi toplumsal kurallara uyum konusunda çocu¤unuza örnek
olun; toplumsal kurallar›n ve de¤erlerin önemini vurgulay›n.

9.

Çocu¤unuza özel zaman ay›rarak düflüncelerini dinleyin ve kendi düflüncelerinizi onunla paylafl›n.

10. Çocu¤unuzun sizinkinden daha iyi olan düflüncelerini, bilgilerini ve saptamalar›n› taktir edin.
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20. Çocu¤unuzu daha derin araflt›rmalara yöneltecek konular› araflt›rarak inceleyin ve onu da bu konular› araflt›rma konusunda teflvik edin.
21. Çocu¤unuza, problem çözmede çok çeflitli yarat›c› çözüm yollar› bulunabilece¤ini somut olarak gösterin; problem çözmede yarat›c› çözüm yollar› denemesi ve yeni çözüm yollar› ortaya koyabilmesi için onu teflvik edin; buldu¤u çözüm yollar›n›n uygulanabilir olanlar› varsa, bunlar› günlük hayat›n›zda
kullanarak onu cesaretlendirin.
22. Çocu¤unuzun temel ö¤renme yöntemlerini gelifltirebilmesinde ihtiyac› olacak müzik, resim, edebiyat, fliir gibi sanat alanlar›nda kullan›lan sanatsal ifadeleri ö¤renmesini sa¤lay›n.
23. Çocu¤unuzla kitle iletiflim araçlar›n›n (medya) olumlu ve olumsuz yönleri
üzerine tart›fl›n; onun medyaya karfl› elefltirel bir yaklafl›m tarz› gelifltirmesi ve
yay›nlar› takip etmede seçici olma al›flkanl›¤› kazanabilmesi için kendisine
rehberlikte bulunun.

11. Çocu¤unuzun mizah duygusunu gelifltirmek için onunla birlikte gülün ve
esprilerinin hoflunuza gitti¤ini belli edin.

24. Çocu¤unuza, kitap okuma, dergi gibi süreli yay›nlar› takip etme konular›nda
örnek olun; ona, zaman zaman kitap okuyarak okuma al›flkanl›¤› edinmesine yard›mc› olun.

12. Çocu¤unuzun hayat›n›, kendisine özel zaman ay›ramayaca¤› flekilde yap›land›rmak ve planlamaktan kaç›n›n.

25. Süreli yay›nlara abone olmas› ve özel kitapl›¤›n› oluflturmas› konusunda, çocu¤unuzu teflvik edin.

13. Çocu¤unuzu yetifltirirken, daha çok y›k›c› davran›fllar› bünyesinde bar›nd›ran
cezaya dayal› denetim mekanizmas›ndan ziyade, yap›c› ve üretken davran›fllara sahip gözleme dayal› denetim mekanizmas›n› benimseyin; çocu¤unuza,
onu sürekli kontrol alt›nda tuttu¤unuzu hissettirmeyin.

26. Çocu¤unuzla ortak ilgi alanlar›n›z› paylafl›n; birlikte araflt›r›n; geliflmeleri ve
sanatsal etkinlikleri birlikte takip edin.

14. Çocu¤unuza, ona güvendi¤inizi, konuflma ve davran›fllar›n›zla gösterin.
15. Çocu¤unuzun kendine güvenmesi ve sorumluluk duygusu kazanabilmesi
için ihtiyac› olan rehberli¤i ve deste¤i ona sa¤lay›n.
16. Çocu¤unuza küçük çapta ifl ve sorumluluk gerektiren görevler vererek çevresini keflfetmesine yard›mc› olun.
17. Çocu¤unuzun merak duygusunu tatmin etmesi ve yarat›c› yönlerini gelifltirmesi için araflt›rma yapma, deneme, fantezi kurma, test etme gibi faaliyetlerde bulunmas›n› teflvik edin.

27. Çocu¤unuzu, hobi edinme ve hobilerini izleme konusunda teflvik edin; örnek olun; hobileri için kendisine gereken kaynak ve araçlar› temin etmesinde, çocu¤unuza rehberlik edin ve yard›mc› olun.
28. Üstün veya özel yeteneklilerle ilgili kamu yasalar›n› araflt›r›n ve gerekti¤inde
baflvurabilece¤iniz uzman kiflilerin, yard›mc› kurum ve kurulufllar›n adreslerini ö¤renin.
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Üçüncü Bölüm

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹
ÇOCUK VE STRES
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Üstün veya Özel Yetenekli Çocuklar›n
Yaflad›klar› Stres Sorunu

S

STRES NED‹R?

tres, bireyin kendine uygulad›¤› ya da baflkalar› taraf›ndan kendisine uygulanan yo¤un fiziksel, duygusal veya zihinsel bask›lara karfl› vücudun verdi¤i
genel tepkidir. Bir ifli yetifltirmeye çal›flmak, güç bir insanla u¤raflmak, kötü bir
not almak, tenis maç›, özel bir programa seçilmek, afl›k olmak gibi eylemler ve
olgular stres kayna¤› olabilir.

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹ Ö⁄RENC‹N‹N SAH‹P OLDU⁄U
POTANS‹YEL GÜCÜN, STRES YARATMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Üstün veya özel yetene¤e sahip olmak, bu özellikteki gençlerin kariyer edinme sürecinde baflar› flanslar›n› artt›r›c› önemli bir etken olmas›na ra¤men, bu durum, ayn› zamanda karar verme ve seçme özgürlüklerini k›s›tlay›c› bir durum oldu¤u için, üstün veya özel yetenekli gençleri y›pratan bir stres kayna¤›d›r.
Seçeneklerin s›n›rlanmas›, baz› cazip alternatifleri geri çevirmek zorunda kalacaklar› anlam›n› tafl›mas›ndan dolay› kariyer belirleme süreci, üstün veya özel
yetenekteki gençler için kafa kar›flt›r›c› ve üzücü bir süreçtir; çünkü ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, üstün veya özel yetenekli gençlerin meslek edinirken
alacaklar› e¤itim süresince yeteneklerini birden çok alana yönlendirmeleri mümkün de¤ildir. Her alan›n gerektirdi¤i e¤itim kendine özgü oldu¤u için, di¤er gençler gibi üstün veya özel yetenekli gençler de kendilerine tek bir alan belirlemek
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zorundad›rlar. Oysa onlar›n pek çok alana ilgi duyduklar› da yads›namaz bir gerçektir. ‹lgilenmek istedikleri alanlar› s›n›rlayarak yapacaklar› seçim, üstün veya
özel yetenekli gençler için, y›prat›c› bir stres nedenidir.
Üstün veya özel yetenekli gençler kariyer hedeflerini belirlerken amaçlar›n›, de¤erlerini, kiflilik özellikleri ve yeteneklerini çok iyi tahlil etmeli ve alacaklar› e¤itime karar verme sürecinde, bu fark›ndal›klar›n› rehber olarak kullanmal›d›rlar.

ÜSTÜN veya ÖZEL YETENEKL‹ Ö⁄RENC‹N‹N D‹⁄ER Ö⁄RENC‹LERE
GÖRE DAHA FAZLA STRES YAfiAMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Üstün veya özel yetenekli gençlerin ço¤u çevrelerine, çevrelerinde yaflanan
olaylara, de¤iflik düflünce ve beklentilere büyük duyarl›l›k gösterirler. Kimileri,
baflkalar›ndan üstün olmak gibi baflar›ya dönük yüksek beklentilere sahiptirler.
Onlar için birinci ya da en iyi olmak gibi bireysel beklentilerini karfl›lama çabalar›n›n yan› s›ra baflkalar›n›n beklentilerine uyma çabas› göstermeleri de bafll› bafl›na bir stres kayna¤› olabilir.
Her yeni durum, vasat bir birey olma riskini beraberinde getirdi¤i için bafllayaca¤› her yeni okul, alaca¤› her yeni ders ve e¤itim, karfl›laflaca¤› her yeni
ö¤retmen, baflar› ve performansa iliflkin kuflkular›n artmas›na neden olur. Kendisine, yetiflkinler veya akranlar› taraf›ndan hiç de gerçekçi olmayan beklentiler empoze edildi¤i zaman göstermesi gereken çabalar, daha da stresli bir hal
al›r. Gençler sürekli harcad›klar› çabalar nedeniyle yorgun düfltükleri gibi gizliden gizliye bir daha baflar›l› olamayacaklar› endiflesine de kap›l›rlar. Üstün olmaya dönük bask›lar ve endifleler, kendini farkl› hissetme ve üstün oldu¤unu
kan›tlama ihtiyac› ile birleflti¤inde, üstün veya özel yetenekli gencin tüm enerjisi tükenebilir.

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹ Ö⁄RENC‹N‹N H‹ÇB‹R OLUMSUZLUK
YOKKEN YAfiADI⁄I STRES‹N KAYNAKLARI NELERD‹R?
Ola¤andan uzun sürüyorsa, s›k s›k ortaya ç›k›yorsa, haddinden fazla kuvvetliyse veya stres olarak alg›lan›yorsa, her fley bir stres kayna¤› olabilir. Bir proje üzerinde gayretli ve uzun süreli çal›fl›lmas›, çok basit olmakla birlikte s›k›c› bir
iflle u¤rafl›lmas›, zaman s›n›rlamas›n›n oldu¤u bir ifli yetifltirmek zorunda kal›nmas›, iyi bir not beklerken vasat bir not al›nmas› gibi durumlar stres kayna¤›
olabilir.
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ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹ Ö⁄RENC‹DE STRES
YARATAN D‹⁄ER STRES KAYNAKLARI NELERD‹R?
Pek çok üstün yetenekli ö¤renci, a¤›r bir ders yükünün yan› s›ra okul etkinliklerinde liderlik, k›smî zamanl› (part-time) ifller gibi çeflitli etkinliklerde sorumluluk üstlenirler ve her fleyi en iyi flekilde yapmak isterler. Her fleyin iyi yap›lmas›
mümkündür; ancak bu durum, fiziksel ve duygusal olarak y›prat›c› bir durumdur.
Genç kendini sadece baflar›l› oldu¤u zaman veya kazand›¤›nda rahat, mutlu ve
huzurlu hissediyorsa, onun için uzun süreli tatiller bile stres kayna¤› olabilir.
Üstün yetenekli ö¤renciler, entelektüel anlamda mücadeleye ihtiyaç duyar.
Düflünmeyi ve muhakeme yapmay› tercih edenler için hiçbir mücadele ve yarat›c›l›k gerektirmeyen s›k›c› ve monoton ifl ve u¤rafllar, bu özellikteki gençler için
stres yaratan ve tercih etmedikleri ifllerdir. Böyle bir ifl veya u¤raflla ilgilenmek zorunda b›rak›lan gencin, bu durum, s›k›nt› ve öfke duymas›na, al›nganl›k göstermesine neden oldu¤u gibi, baz› durumlarda ebeveynlerin veya okulun amaçlar›n› aflan düzeyde baflar› göstermeye ve kazanmaya dönük kiflisel amaç oluflturma
ve bu yönde hareket etme gibi tehlikeli ve istenmeyen sonuçlar do¤urabilir.
Üstün yetenekli ö¤renciler, karmafl›k düflünürler ve bir sorunun her yönünü
düflünüp tart›flabilirler. Ö¤renciler, bir tart›flmay› aç›k, net ve kesin bir sonuca götürmeyi sa¤layacak kaynak, süreç, sonuç ve önceliklere iliflkin bilgi ve deneyimden yoksun olabilir. Yetiflkin dünyas›n›n gerçekleri olan uzlaflma ve uyuflma gibi
olgular, üstün yetenekli gencin bak›fl aç›s›ndan alg›lanamayabilir. Her sorunun
do¤ru bir yan›t› olmas› da gerekmeyebilir. Bu nedenlerle, karar verme süreci de
üstün yetenekli genç için bir stres kayna¤›d›r.

STRES, ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹ Ö⁄RENC‹N‹N
KEND‹NE OLAN SAYGISINA ZARAR VEREB‹L‹R M‹?
Üstün yetenekli ö¤renci, okul yaflam›n›n ilk y›llar›nda çok az bir çaba harcad›¤› için her fley kendisine çok kolay gelebilir. Ö¤renciler, ilk y›llarda teflvik edilmezlerse, üstün yeteneklili¤in kolay ö¤renme ve konu hakimiyeti anlam›n› tafl›d›¤› ve baflar›n›n bunlar›n do¤al sonucu oldu¤u gibi yanl›fl bir yan›lg›ya kap›labilirler. Y›llar geçtikçe okul gittikçe güçleflecek; kimi ö¤renciler yüksek notlar alabilmek için daha fazla çal›flmalar› gerekti¤ini ve verimli çal›flma al›flkanl›¤› kazanmad›klar›n› fark edeceklerdir. Pek ço¤u, art›k üstün yetenekli olmad›klar› düflüncesine kap›l›p, kendilerine duyduklar› sayg›y› yitirebilirler.
Stres, bu ö¤rencileri üstün yetenekli yapan pek çok yetene¤i engeller; düflünceyi bulan›klaflt›r›r, unutkanl›¤a ve yetenek kayb›na neden olur, konsantras-
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yonu azalt›r, karar verme sürecini olumsuz yönde etkiler ve ö¤rencileri, elefltiriye
karfl› duyarl› hale getirir. Bu koflullar alt›nda ö¤renci, kötü performans gösterdi¤i
ve baflar›s›z oldu¤u için daha çok üzülür.

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹
ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN STRES BEL‹RT‹LER‹
Üstün yetenekli gençlerin hepsi, ayn› olaylar nedeniyle strese kap›lmazlar.
Her bireyin strese gösterdi¤i tepki, farkl›d›r. Yaflça daha küçük ö¤rencilerin strese
verdi¤i tepki, büyüme ça¤›ndaki gençlerin verdi¤i biçimde de¤ildir. Ayr›ca, her
ö¤rencinin kendine özgü kiflilik özellikleri oldu¤u gibi, kendine özgü tepki biçimleri de vard›r.
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12. Ö¤renci, s›kl›kla hasta olur.
13. Ö¤renci, afl›r› ba¤lanma veya sürekli destek ve güvene duyulan gereksinimle ortaya ç›kan bir ba¤›ml›l›k hali gösterir.
14. Ö¤rencinin, sald›rganl›k gibi dikkat çekmeye yönelik davran›fllar sergiledi¤i görülür.
15. Ö¤renci, kapana k›s›lm›fll›k ya da kontrolden ç›km›fll›k duygusuna kap›ld›¤›n› ifade eder.
16. Ö¤renci, olaylara bak›fl aç›s›n› ve mizah duygusunu yitirmifltir.
17. Ö¤renci, daha önce keyif ald›¤› etkinliklerde afl›r› fiziksel ve ruhsal ve bitkinlik duygusu yaflar.

Ebeveynler ve ö¤retmenlerin üstün yetenekli bireyin yaflad›¤› stresi, yap›c›
heyecan boyutundan daha yo¤un yaflay›p yaflamad›¤›n› yak›ndan dikkatle izlemesi gerekir.

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹ ÇOCUKLAR
STRESLE NASIL BAfiA ÇIKAB‹L‹R?

Afla¤›da verilen kontrol listesi, üstün veya özel yetenekli çocuklarda görülen
stres belirtilerinin büyük ço¤unlu¤unu içermektedir:

Stresle bafla ç›kman›n baz› yollar› sa¤l›kl›, baz› yollar› sa¤l›ks›zd›r. Stresle sa¤l›kl› bafla ç›kma yollar› flunlard›r:

1.

Ö¤renci, mutlu de¤ildir.

2.

Ö¤renci, okulla ilgili etkinlikler konusunda, eskisi kadar heyecan duymamakta, keyif almamaktad›r.

3.

Ö¤renci, okula ve okulla ilgili çal›flmalara, ö¤retmenlere, s›n›f arkadafllar›na,
ailesine ve baflar›y› merkez alan yaflant›lara karfl› olumsuz veya alayc› bir tav›r sergiler.

4.

Ö¤renci, okul ödevlerine ilgisiz yaklafl›r.

5.

Ö¤renci, s›k›nt› duydu¤unu konuflma ve tav›rlar›yla gösterir.

6.

Ö¤renci, uykusuzluk, uykuya dalma veya uyku s›ras›nda aral›klarla uyanma
gibi problemler yaflar.

7.

Ö¤renci, günlük olaylara ve s›radan konulara, afl›r› tepki gösterir.

8.

Ö¤renci, bitkinlik, afl›r› yorgunluk ve düflük enerji düzeyi gösterir.

9.

Ö¤renci, kendisi ya da baflar›lar›yla ilgili mutsuzluk sergiler.

10. Ö¤renci, göz k›rpma, kafa sallama veya kekeleme gibi sinirlilik göstergesi
al›flkanl›klar edinir.
11. Ö¤rencinin, günlük ya da haftal›k mide veya bafl a¤r›s› gibi fiziksel rahats›zl›klar› vard›r.

1. Stres Kayna¤›n› De¤ifltirme:
Bir süre baflka ifllerle ilgilenin; örne¤in ders çal›flman›n sizi strese soktu¤unu
fark ettiyseniz, ders notlar›n›z› b›rak›p bir saatlik bir yürüyüfle ç›k›n.
2. Stres Kayna¤› ile Yüzleflme:
E¤er stres kayna¤›, birlikte çal›flmak zorunda oldu¤unuz bir kifli ise onunla birlikte daha iyi çal›flman›n yollar› konusunda konuflarak stresi ortadan kald›rmas› konusunda onu ikna edin. Üzerinde çal›flt›¤›n›z projeyi zaman›nda yetifltiremeyece¤inizi düflünüyorsan›z, ö¤retmeninizle görüflüp proje süresini uzatmas›n› isteyin.
3. Stres Kayna¤› Hakk›nda Konuflma:
Düfl k›r›kl›¤›ndan kurtulun. ‹yi bir dinleyici bulup sorununuzu konuflun ve
olas› çözüm yollar› üzerine onunla tart›fl›n.
4. Stres Kayna¤›n› Önemsememe:
Sizi strese sokan konuyu veya sorunu biraz sürüncemede b›rak›n; zevkli bir
u¤rafl›y›, stres kayna¤›ndan daha öncelikli hale getirip bir süre onunla ilgilenin.
Bu çözüm geçici bir çözüm olmakla birlikte sizi rahatlataca¤› ve stres kayna¤›na
karfl› daha dayan›kl› olman›z› sa¤layaca¤› için etkin bir çözümdür.
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5. Pratik ve Baflar› fians›n› Artt›ran Beceri ve Tutumlar Ö¤renme:
Yap›lan iflleri kolaylaflt›ran, baflar›l› k›lan beceri ve tutumlar ö¤renin:
a) Etkili organizasyon ve zaman› etkili kullanma becerileri gelifltirin; örne¤in, büyük projeleri küçük parçalara ay›r›n.
b) Ödevleri, bilgisayarda yazmay› ve düzeltmeyi ö¤renin.
c)

Kendinizi tan›y›n ve önceliklerinizi belirleyin; bu bilgileri, ö¤renme aflamas›nda de¤erlendirin.

d) Seçiminizi yapt›¤›n›z ve karar›n›z› verdi¤iniz bir konuda, size hofl gelmeyen öneride bulunan kifliye “hay›r” diyebilme becerisi gelifltirin.
e) Kendi kendinize, sizde stres yaratan etkinli¤in çabucak bitece¤ini, yaflad›¤›n›z sürecin sizi amac›n›za daha da yaklaflt›rd›¤›n› telkin edin; kalan günleri takvimde iflaretlerken sonuca yaklaflt›¤›n›z› düflünerek keyiflenin.
6. Bak›fl Aç›s›n› De¤ifltirme:
Her yeni durumun ya da problemin, yeni bir mücadele ve her deneyimden
ö¤renilecek yeni fleyler oldu¤u yönünde kendinize telkinde bulunun. ‹çinde bulundu¤unuz durumun ya da çözmek zorunda oldu¤unuz problemin komik yönlerini görmeye çal›fl›n.
7. E¤lenceye de Zaman Ay›rma:
Herkesin bir destek sistemine ihtiyac› oldu¤unu unutmay›n. Kendinize, birlikte e¤lenebilece¤iniz arkadafllar ya da akrabalar bulun. Kendiniz olabilece¤iniz
zamanlarda, bu kiflilerle birlikte olun ve okulun, iflin ya da zorluk çekti¤iniz iliflkilerin yaratt›¤› bask›y› bir yana b›rak›n. Çabalar›n›z›n ödülü olarak, kendinize mola süreleri ay›r›n; en sevdi¤iniz müzi¤i dinleyin, oyun oynay›n veya sizi zihinsel
yönden dinlendirecek keyifli etkinliklere kat›l›n.
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Stresle sa¤l›ks›z bafla ç›kma yollar› flunlard›r:
1. Stresten Kaçmaya Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi:
Bu stratejiler sürekli bir geri çekilme ve kaç›nma davran›fl›n› ortaya koyar. Örne¤in; alkol, ilaç kullan›m›, s›k hastalanma, uyku, afl›r› yeme, kendini aç b›rakma,
v.b.
2. Baflar›s›zl›ktan Kaç›nmaya Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi:
Üstün yetenekli ö¤renciler, kimliklerini mükemmellik ve baflar›yla bütünlefltirirler. Baflar›s›zl›k, hatta baflar›s›zl›k alg›s› bile, üstün yetenekli ö¤rencilerin kendilerine olan güvenlerini ciddi bir flekilde tehdit eder. Bu nedenle kendilerine, çaba
harcamalar›n› gerektirmeyen veya olmayacak hedefler belirleyerek yeteneklerinin
sorgulanmas›ndan kaçarlar. Oysa as›l sorgulanmas› gereken, hiç çaba harcamamalar›d›r.
3. Düflük Düzeydeki Hedeflerin Belirlenmesi:
Daha az rekabet gerektiren okullar›n veya derslerin seçilmesi, kötü not almaktansa okulu b›rakma yolunun tercih edilmesi, projeye bafllamak için bahane
bulma ve ertelemeye s›k s›k baflvurulmas› gibi çözümler, ö¤rencilerin k›sa vadede baflar›s›zl›k tehlikesinden dolay›s›yla da stresten kaç›nmas›n› sa¤layan; uzun
vadede ise düfl k›r›kl›klar›na zemin haz›rlayan çözümlerdir.
4. Mükemmele Ulaflma Arzusu:
Bu strateji ile baflar›l› olmak, sadece insanüstü bir çaba harcayarak mümkün
olur. Ö¤renciler, bu yola bilinçsizce baflvururlar ve mükemmele ulaflma arzular›n›,
bahane olarak öne sürerler. Örne¤in; günlük yaflam›n okulla ilgili veya okul d›fl›
etkinliklerle afl›r› yo¤un bir flekilde planlanmas›, afl›r› ders yükü veya ödevleri mükemmel yapmaya çal›fl›rken afl›r› derecede titizlenme ve telafl, v.b.

8. Sa¤l›kl› Beslenme ve Düzenli Egzersiz:
Besleyici g›dalar ve düzenli ö¤ünler, vücut kimyas›n› düzenler ve fonksiyon
düzeyinin yüksek tutulmas›n› sa¤lar. Sa¤l›kl› ve çekici biçimde haz›rlanan g›dalar›n yenmesini, bafll› bafl›na keyifli bir etkinlik haline getirebilirsiniz. Fiziksel aktiviteler, sadece zaman› keyifli geçirmeyi sa¤lamakla kalmaz; ayn› zamanda hastal›klara karfl› direnci de artt›r›r. Sa¤l›kl› beslenme gibi fiziksel aktiviteler de vücut
kimyas›n› düzenler. Bu nedenle sa¤l›kl› beslenmeye dikkat etti¤iniz kadar, düzenli egzersiz yapmaya da dikkat etmeli, önem vermelisiniz.

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹ ÇOCUKLARIN
STRESLER‹N‹ NASIL AZALTAB‹L‹R‹Z?
Üstün yetenekli ö¤rencilerin ihtiyaçlar›, baz› yönlerden di¤er çocuklar›n tipik
ihtiyaçlar›n› yans›t›r. Bununla birlikte, üstün yetene¤e sahip olma durumu, kendini anlama ve kabul etme duygusuna yeni bir boyut ekler. Geliflim sürecinin her
evresinde, üstün yetenekli çocuklar›n kendi entelektüel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlar›n› anlamas›na ve bunlarla bafla ç›kmas›na yard›mc› olunmal›d›r.
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Üstün yetenekli gençlerin kendini gerçeklefltirmifl birer yetiflkin olarak geliflmesi için, farkl› ihtiyaçlar›n ele al›nmas›nda yarar vard›r. Bu farkl› ihtiyaçlar flu bafll›klar alt›nda toplan›r:
1.
2.
3.
4.
5.

Baflkalar›ndan farkl› ve baflkalar› ile ayn› olan yönlerini anlama ihtiyac›,
Sahip oldu¤u yetenek ve hünerleri, s›n›rlar›yla birlikte kabullenme ihtiyac›,
Sosyal becerileri gelifltirme ihtiyac›,
Baflkalar› taraf›ndan anlafl›lma ihtiyac›,
Üstünlük aray›fl› ile kusursuzluk aray›fl› aras›ndaki farka iliflkin bir gelifltirme ihtiyac›.

Van TASSEL-BASKA (l989) ve DELISLE (l988), üstün yetenekli ö¤rencilerin bu
ihtiyaçlar›n›n nas›l karfl›lanmas› gerekti¤i konusunda yararl› önerilerde bulunmufllard›r:
1. Gerçekçi ve do¤ru bir benlik kavram› gelifltirmesine yard›mc› olun.
Üstün yetenekli olmak, konulara hemen hakim olmak veya ödüller kazanmak anlam›na gelmez. Ebeveynlerin ve ö¤retmenlerin, üstün yetenekli çocu¤a,
kendine uygun hedefler belirlemesine, çabalar›na ve baflar›lar›na iliflkin gerçek
beklentiler içinde olmas›na yard›mc› olmalar› gerekir.
Öte yandan üstün yeteneklilik, çocu¤unuzun bilgileri s›ra d›fl› bir biçimde ö¤renmesini ve kullanmas›n› mümkün k›lar. Kiflisel motivasyonu, ö¤renmeye ve ö¤renilen bilgileri kullanmaya dönük f›rsatlar›n kendine verilmesi ve yetiflkinlerin
deste¤iyle ö¤renciler, yeni fikirler ortaya koyma sürecinden keyif alabilirler.
2. Üstün yetenekli ö¤rencilerin her fleyden önce bir insan olduklar›n›
hissetmelerine yard›mc› olun.
Üstün yetenekli ö¤renciler, ö¤renme flekilleri farkl› da olsa kiflilikleriyle, duygular›yla, hoflland›klar› veya hofllanmad›klar›yla birer bireydirler. Onlar, dünyan›n
bütün problemlerini çözmeleri gerekiyormufl gibi bir duyguya kap›lmamal›, üstün
yeteneklili¤in de s›n›rlar› oldu¤unun fark›na varmal› ve yaflam› kendileri için de
anlaml› k›lmal›lard›r. Üstün yeteneklili¤in s›n›rlar›n› gerçekçi bir biçimde kabul etmeleri, onlar›n streslerini azaltacakt›r.
3. Esnekli¤i ve uygun davran›fllar› teflvik edin.
Pek çok kifli üstün yetenekli ö¤rencilerin kurallar› kendili¤inden sorgulad›klar›n› düflünürler. Onlar›n, kurallar›n zaman zaman neden de¤iflti¤ini anlamalar›na ve uyulmas› zorunlu kurallarla esneklik tafl›yan, sorgulanabilir ve de¤ifltirilebilir nitelikteki kurallar aras›ndaki fark› görmelerine yard›mc› olun.
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4. Duygular›n› tan›mas›, kendini duygusal yönden tahlil edebilmesi
ve duygular›n›, uygun davran›fllara yönelik geçerli bir temel olarak kullanmay› ö¤renmesine yard›mc› olun.
Üstün yetenekli ö¤rencilerin, her yaflant›ya kiflisel anlam kazand›ran güçlü
duygular› vard›r. Ancak; duygular›n› tan›mas›, kendini duygusal yönden tahlil edebilmesi ve duygular›n› uygun davran›fllara yönelik geçerli bir temel olarak kullanmay› ö¤renmesi gerekir. Bunu ö¤renebilmesi için yetiflkinlerin deste¤ine ihtiyac›
vard›r.
5. Sab›r gösterin ve sab›rl› olmay› ö¤renmelerine yard›mc› olun.
Çocu¤unuzun kendi hedeflerini belirlemesine ve bunlara ulaflmak için çaba
harcamas›na izin verin; ona zaman tan›y›n. Baflkalar›n›n baflar›lar›yla çocu¤unuzun baflar›s›n› k›yaslamay›n ve onun da baflarmas› için sab›rl› olun.
Üstün yetenekli ö¤rencilerin bir bölümü, afl›r› derecede merakl›d›rlar ve belirsizli¤e karfl› yafl›tlar›na oranla daha az tolerans gösterirler. Bu özelliklere sahip
çocuklar›n›z›n sab›rl› olmas›na yard›mc› olmal›s›n›z.
6. Kabul etti¤inizi gösterin; onlar› cesaretlendirin ve ödüllendirin.
Verilen ödevlere karfl› gösterdi¤i çabalar› ve çal›flma sürecini kabullenin; sayg› gösterin, taktir edin ve destekleyin. Çünkü samimi çabalar de¤erlidir ve pekifltirilmeyi hak ederler. Baz› durumlarda kullan›lan araçlar amaçlardan daha fazla
de¤ere sahiptir. Çabalar, üstün yetenekli ö¤rencinin kontrolündedir; ancak ürünler (yüksek not, ödül, v.b.) de¤il. Bu özellikteki ö¤renciler sadece baflar›lar› nedeniyle de¤il, birey olduklar› için de de¤er görmeye ihtiyaç duyarlar. En yüksek veya en iyi baflar›y› elde etmeseler ya da birinci olmasalar bile, ayn› derecede sevileceklerini ve taktir edileceklerini bilmek isterler. Çocu¤unuza, onu elde edilen
ürüne bakmaks›z›n sevdi¤inizi ve çabas›ndan ötürü taktir etti¤inizi gösterin.
7. Kendi hayat›n› yaflamas›na izin verin.
‹lgili yetiflkinler, üstün yetenekli ö¤rencilerinin çaba ve baflar›lar›n› destekler,
teflvik eder ve kutlarlar; ancak, bu çaba ve baflar›lardan biraz uzak dururlar. Çocuklar›n›n ilgilenece¤i aktiviteleri, kendi zevk ve istekleri do¤rultusunda yine kendisinin seçmesi ve takip etmesine izin verirler. Baz› ö¤renciler kendilerini, ebeveyn
ve ö¤retmenlerini memnun etmek mecburiyetinde hissetti¤i için hem yanl›fl seçimlerde bulunur hem de hofllanmad›klar› etkinlikleri b›rakmaya çekinirler. Onlara, yaflad›¤› hayat›n kendi hayat› oldu¤u ve hayat›n› diledi¤i gibi yaflamas› gerekti¤i konusunda rehber olunmal›d›r.
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8. Çevre ile kurdu¤u iletiflimde empatik davranmay› ve bireysel farkl›l›klara karfl› hoflgörülü olmay› ö¤renmesine yard›mc› olun.
Baz› ebeveynler, dayan›flmadan yoksun ve kaba tav›rlar sergileyen, ö¤retmenlerine ebeveynlerine ve akranlar›na karfl› kaba ve düflüncesizce davranan çocuklar›n gösterdi¤i bu davran›fl bozukluklar›n› üstün yeteneklili¤in bir özrüymüfl
gibi kabul ederek, çocuklar›na bilinçsizce yanl›fl ve çeliflkili mesajlar iletebilirler.
Yap›lmas› gereken onun, ekip çal›flmalar›nda veya çevre ile iletiflim kurarken empatik davranmay›, ekip çal›flmas›n›n amaç ve kurallar›n›, bireysel farkl›l›klara karfl› hoflgörülü olmay› ö¤renmesine dönük f›rsatlar› de¤erlendirmektir.
9. Üstün yetenekli ö¤rencilerin alg› ve yarat›c›l›klar› ile ba¤›ms›z düflüncelerini en uygun ve en etkili biçimde ne zaman, nas›l ve hangi flartlarda kullanabileceklerini ö¤renmelerine yard›mc› olun.
Pek çok kifli, yeni fikirlerin do¤ru ve yanl›fla iliflkin eski bilgilerin yeniden biçimlendirilmesi veya ortadan kald›r›lmas› sonucunda ortaya ç›kt›¤›n› savunurlar.
Böyle düflünenler, üstün yetenekli ö¤rencilerin araflt›r›c›, yarat›c› ve becerikli birer
düflünür olmas›n› isterler. Ancak; üstün yetenekli ö¤rencilerin istenilen özelliklerde bir düflünür olabilmesi için yaflad›¤› toplumun kurallar›n› bilmesi ve bu kurallara uymas› gerekir. Çünkü; toplumsal bir varl›k olan insanlar›n uymas› gereken
kurallar, üstün yetenekli ö¤renciler için de geçerlidir.
Üstün yeteneklere sahip ö¤rencilerimizin, toplumsal davran›fllar›n düzenlenmesi amac›yla insanlar taraf›ndan gelifltirilen kurallar›n, kutsal ya da kusursuz olmamakla birlikte, yaflant›m›z› kolaylaflt›ran birer rehber olmalar› nedeniyle bu kurallar› ö¤renmeleri ve yaflant›lar›nda bu kurallara uymalar› gerekir. Sözgelimi, her
ö¤rencinin her ö¤retmeni sevmesi mümkün de¤ildir; ancak ö¤renci aksini düflünse de, ö¤retmenine sayg› göstermesi, uygun olan davran›flt›r.
Kurallar›n anlafl›lmas› ve bu kurallara uyulmas›, her durumda uyum göstermek gerekti¤i anlam›n› tafl›maz. Üstün yetenekli ö¤rencilerin baflkalar›na ve kurallara uyum göstermesinin beklenmedi¤i baz› durumlar vard›r. Örne¤in, bir gencin yetenek düzeyi ile okul program› aras›ndaki ciddi bir uyumsuzluk, önemli bir
stres kayna¤› olabilir. Ö¤rencinin program›nda yap›lacak bir de¤ifliklik bu problemi çözecektir.
Bilinçli yetiflkinler, üstün yetenekli çocuklar› için yararl› çözümler üreten
problem çözme yöntemlerine model oluflturabilir, üstün yetenekli ö¤rencilerin
alg› ve yarat›c›l›klar› ile ba¤›ms›z düflüncelerini, en uygun ve en etkili biçimde
ne zaman, nas›l ve hangi flartlarda kullanabileceklerini ö¤renmelerine yard›mc›
olabilirler.
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10. Rehberlik ve tavsiye için hep yan›nda olun.
Kimi üstün yetenekli ö¤renciler, akranlar›na göre daha olgundurlar; becerileri daha geliflmifltir, daha etkili ve içeri¤i zengin konuflabilirler. Yine de onlar, hâlâ
çocuktur. Her ne kadar ilgi alanlar› konusunda ebeveynlerinden ve di¤er yetiflkinlerden daha çok fley bilseler de, henüz yeterli yaflam tecrübesine sahip de¤ildirler. Bu çocuklar, ak›ll›ca ve etkili kararlar verebilmek için yeterli bilgi ve deneyime
sahip olmad›klar› gibi, karar verme sürecini de anlamayabilirler.
Üstün yetenekli ö¤renciler, anlat›lanlar› çok kolay anlayabilseler de ak›ldan
geçenleri okumalar›, mümkün de¤ildir. Bu nedenle beklentileri, kabul edilir s›n›rlar›, uygun davran›fl kal›plar›, de¤er yarg›lar› gibi konularda yetiflkinlerin gerçekçi
ve net aç›klamalar›na, bak›fl aç›lar›n› aç›kça ifade etmelerine ihtiyaç duyarlar.
Özetle; üstün yetenekli ö¤rencilerin yaflam tecrübesi kazanabilmeleri için,
her fleyden önce, yan›nda kendilerini rahat hissedecekleri, ba¤›ms›z olabilecekleri ve sayg›nl›klar›n› kaybetme endiflesine kap›lmadan düflüncelerini paylaflabilecekleri yetiflkinlerin sevecen ilgi ve rehberli¤ine ihtiyaçlar› vard›r. Bize ihtiyaç duyduklar› her an onlar›n yan›nda olmal›y›z. (Diges Eric 1990, Tercüme: Tarhan 1996)
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