
 

 Bireysel öğretim 
  *Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere bire bir yapılır.  

  Avantajı 

  - Doğrudan öğrencinin eksik olduğu bilgi ve beceriler üzerine odaklanılır. 

  - Eksiklerin tamamlanmasına yöneliktir.  
 

 * Bireysel öğretim tek bir öğretmen ile gerçekleştirilebileceği gibi 

     → Ek olarak yardımcı bir öğretmenle de gerçekleştirilebilir.  

 

e) İşleyişle ilgili düzenlemeler 
  

 * Öğretimlerin okul çapında öğrenci gereksinimlerine uygun olarak   
   → Bireyselleştirilmesine yönelik temel uyarlamaları içerir.  
 

 * Hangi alanlara yönelik uyarlamalar yapılabilir? 

  1) Yönetici ve öğretmen sorumluluklarında uyarlama 

  2) Zamanda uyarlama ve düzenleme 
  3) Ödevlerde uyarlama 

  4) Sınavlarda uyarlama 

 

 1) Yönetici ve öğretmen sorumluluklarında uyarlama 

  * Yöneticiler okul çapında yapılacak uyarlamalarla ilgili zemin hazırlar. 

    - Öğretmenleri teşvik eder.  
    - Uyarlamalarda öğretmen- aileler arasında köprü görevini yapar. 

    - Uyarlamalar için ihtiyaç olan araç-gereçleri temin eder.  

    - Fiziksel çevreyi düzenler. 

 

   * Öğretmenler konumları itibarıyla  

    → Öğrenci özelliklerini ve ihtiyaçlarını analiz etmede baş rolü üstlenirler.       
       - Öğretmen yapılacak uyarlamaları belirler ve bunları uygular.  

       - Zamanı, ödevleri ve sınavları öğrenci özelliklerine göre uyarlar ve 

       - Düzenleme görevi de öğretmenlere aittir. 

 

 2) Zamanda uyarlama ve düzenleme 

 * Her öğrencinin öğrenme ve bilgiyi işlemleme hızı aynı değildir!  
     → Zamanda farklı şekillerde uyarlamalar yapılabilir.  

          a) Öğretim hızına yönelik uyarlama 

          b) Öğrencilerin dikkat sürelerine göre uyarlama  
     → Gerektiğinde öğretimlere kısa aralar verilerek tekrar devam edilebilir.  
 

 3) Ödevlerde uyarlama 

  *Öğretimin bireyselleştirilmesi sadece öğretmenle ilgili değildir? 

   → Öğrenciden beklenen görev ve sorumluluklarda da uyarlama yapılır. 
       

   * Öğretmenler her öğrenciye aynı ödevi vermek yerine  

     → Öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda ödev içeriklerini değiştirmelidir.  
            → Her ödev aynı zorluk ve uzunlukta olmamalıdır.  

 

 4) Sınavlarda uyarlama 

  * Öğrencilerin bireysel özellikleri çerçevesinde 

    - Sınavların süresinde ve türünde uyarlamalar yapılabilir.  

   → Sınav soruları performans düzeylerine uygun zorlukta hazırlanmalıdır.  
   * Sınav süresi  

      → Özel eğitime ihtiyacı olan bazı öğrenciler için daha uzun tutulabilir.      

   * Sınav türünde  
     - Öğrencinin gerçek performansını yansıtabilmesi için  

        (Çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış, yazılı ya da sözlü)  

       →  En uygun olanın seçilmesi gerekir.  

 

ÖZEL YETENEK KAVRAMI VE TÜRKİYE’DE ÖZEL 

YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ 
 

Özel Yetenek Kavramı ve Türkiye’de Özel Yeteneklilerin Eğitimi 
 

1. Özel Yeteneğin Tanımı ve Özel Yetenek Kuramları 
 

  Özel Yetenek Nedir? 

 * Üstün zekâ ve üstün yetenek kavramları şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  
  - Bu bir kavram karmaşası değil → Alanın zenginliğine işaret eder. 
 

 *Türkiye’de 2013 yılından bu yana “özel yetenek” kavramına karar verilmiştir.  
 

* Özel yetenek kavramının tanımı MEB (2013) tarafından yayınlanan 

  - Özel yetenekli bireyler strateji ve uygulama planında  

    → “Özel yetenekli birey zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon  

       veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans  

       gösteren bireydir.” şeklinde yapılmıştır. 

 
 * Geçmişte bugüne özel yetenek kavramına ilişkin tanımlar incelendiğinde 

   -Tekilden→ Çok boyutlu bir bakış açısına doğru değişim görülmesidir.  
    

  19. yüzyılda TERMAN  

  Üstün zekâlılara→ Standart zekâ ölçeklerinde ilk %1’lik dilime girenler demiş 
  Üstün zekâyı → Zekâ testi puanıyla ilişkilendirmiştir.  
 

  20. yüzyılda MARLAND RAPORU’nda  
  Üstün zekânın → Birden fazla alanda görülebileceği vurgulanmıştır.  

  (Genel zihinsel alan, özel akademik alan, yaratıcı-üretken alan, liderlik alanı, 

sanat alanı veya psikomotor alan ) 
   
  * Bu alanlardan en az birinde  

     - Olağanüstü potansiyel yeteneğe veya olağanüstü başarıya sahip olanlar  

           → Üstün zekâlı olarak tanımlanmışlardır.  
 

 

 21. yüzyılda yine birden fazla alana odaklanıldığı görülmektedir. 

* Bugün “özel yetenek” olarak adlandırılan kavram 

 - Bilimsel gelişmeler 
 - Bilim insanlarının farklı bakış açıları 

 - Kavramın çeşitli disiplinlerde çalışılması 

 - Toplumsal unsurların tanımlar üzerindeki etkileri gibi        

  → Pek çok değişken nedeniyle ileride farklı bir etiketle de adlandırılabilir.  
 

Öne Çıkan Özel Yetenek Kuramları 
 

* Özel yetenek denince akla gelen şeyler uzmanlar için de geçerlidir: 
  -Yüksek zekâ düzeyi - hızlı düşünme-  problem çözme yeteneği - belli bir spor  

   dalında yetenek - bir enstrümanı çok iyi çalabilme - başarılı bir liderlik 

   bir hastalığa çare bulma-  sınavlarda üstün başarılar elde etme …. 

 

 * Özel yetenekle ilgili çalışmalar  

          - Ele alındığı disiplinden                - Bilim insanından 

          - Çalışılan zamandan                     - Toplumdan etkilenebilir.  
 

 * Bu kavramı  
      - Toplumsal açından ele alan kuramlar olduğu gibi 

                          -  Bileşenlerine ayıran kuramlar da vardır.  
 

 * Bazı kuramlarda ise özel yeteneğin oluşumuna ve gelişimine odaklanılmıştır.  
 

 

 1) Üçlü Halka Kuramı 
 

 * Özel yetenek konusunda ilk akla gelen temel kuramlardan biridir. 
 * RENZULLİ (1978) tarafından ortaya kondu.     

   → Özel yetenek bazı bileşenlerden oluşmuştur: 

     a) Ortalama Üstü Yetenek B) Yaratıcılık C) Motivasyon  

 

   → Bireyde bu bileşenlerin biri eksik olursa→ Özel yetenek ortaya çıkamaz!  
   

 a) Ortalama üstü yetenek → Genel veya özel yetenek şeklinde olabilir. 

     * Sözel veya sayısal muhakeme → Genel yetenek 
     * Yabancı dil veya istatistik gibi spesifik alanlar →  Özel yetenekler 
 

 b) Yaratıcılık bileşeni  

    → Akıcı, esnek, özgün düşünmeyle, merakla, yeniliklere açık olmayla ilgilidir.  
 

 c) Motivasyon → Kişinin çalıştığı alana tutkuyla bağlanması, odaklanabilmesi 
 

2)  Beşgen Kuramı 
 

* STERNBERG ve ZHANG (1995) tarafından ortaya kondu. 

 → Özel yeteneğin ortaya çıkması için bazı ölçütlerden bahseder.  
 → Onlara göre birini özel yetenekli olarak tanımlamak için  

     → Şu 5 (beş) ölçüt karşılanmalıdır: 

       1. Mükemmellik  3. Kanıt                   5. Değer  
       2. Nadirlik  4. Üretkenlik  
        
 1. Mükemmellik kriteri 

   → Birey bir ya da birkaç alanda olağanüstü performans göstermeli. 
 

 2. Nadirlik kriteri 

   - Breyin üstün olduğu yetenek alanında 
       → Bireydeki mükemmellik düzeyinin az rastlanır olması 
 

 3. Kanıt kriteri  

     - Zekânın bilimsel olarak geçerlik kazanması için  

      → Testlerle ya da somut durumlarla ispatlanması ve  
          → Bireyin belli bir alanda üstünlüğünü göstermesi  
 

 4. Üretkenlik kriteri 
     - Bir alanda ürün ortaya koymayı ve  

      → Bunun bir kereden fazla tekrarlanabilir olması  
 

 5. Değer kriteri  

     -Bireyin özel yeteneğinin  içinde bulunduğu toplum tarafından  

             → Değerli bulunması gerekir. 
 

3) Bulanık Kuram 
 

 * Bulanık Kuram → Tam netleşmemiş bir yapıdan bahseder.  

 * SAK (2021) tarafından ortaya kondu. 

   → Kurama göre özel yetenek sınırları olmayan bulutsu bir yapıdadır. 
 

 * Kuramda yetenek gelişimi sürecinde  

   → Hem bileşenlere hem de gelişime değinilmiştir.  
 

 * Kuramın ana bileşenleri → 1) Yatkınlık  2) Uyarıcı koşul   3) Etkileşim 
 

 1)  Bellek ve muhakeme gibi → Zihinsel yatkınlıklar da  

     - İlgi ve benlik gibi → Zihinsel olmayan yatkınlıklar da  

               → Özel yeteneğin ortaya çıkması için gereklidir.  
    

* Her iki tür yatkınlık da eşit derecede önemlidir.  

   → Ancak bu yatkınlıkların sayıları ve büyüklükleri belli değildir!  
   → Özel yeteneğin oluşumu için mutlaka  

         →   Uyarıcı çevreyle etkileşime girmeleri gerekir.  
 

 * Bir yatkınlık çeşitli ve çok fazla uyarıcı tarafından uyarılabilir.  
 

 * Uyarıcı koşul bileşenine → Nesneler, toplum, çevre örnek verilebilir.  
 

 2)  Uyarılma → Kişisel bir deneyimdir.  

   - Biri için uyarıcı faktör → Başka biri için gerekli veya yeterli olmayabilir!  
 

 * Bazen de bir uyaranın rolünü → Başka bir uyaran gerçekleştirebilir.  
  
 3)  Etkileşim bileşeni → Kuramda diğer bileşenlerin  

    → Birbiriyle olan ilişkilerine dikkat çeker.  

       → Özel yeteneğin oluşumunda bireysel yatkınlıklar ve çevresel değişkenler 
            Kendi içerisinde ve birbiriyle etkileşime girmelidir. 
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 4)  Ayrımsal Üstün Zekâ ve Üstün Yetenek Kuramı 
 

  *GAGNE “Ayrımsal Üstün Zekâ ve Üstün Yetenek Kuramı’nı ortaya koydu.   

  *GAGNE (2005, 2013) → Özel yetenek çalışmalarında  

                                           - Üstün zekâ ve üstün yetenek kavramlarının  
                                                        →  Ayrı ayrı tanımlanabileceğini iddia eder. 
    

 * Kuramda üstün zekânın üstün yeteneğe dönüştüğü ve  

       - Bu süreçte öğrenme-uygulama, katalizörler ve şans boyutlarının da  

                 → Rol aldığı belirtilmiştir. 
 

  * Kurama göre üstün zekâ doğuştan var olan  

       → Mental ve fiziksel alanlara ait yetenekleri ifade etmektedir.  
 

 * Mental alanlar → Bilişsel, yaratıcı, algısal ve sosyal becerileri ifade eder.    

 * Fiziksel alan → Spor ve müzik gibi alanlarda görülen becerileri içerir.  
 

 * Üstün yetenek ise  

    - Doğuştan var olan üstün zekânın  

     → Sistematik bir eğitim ve öğrenme süreci ile yeteneğe dönüşmüş hâlidir.  
 

 * Bu süreçte çeşitli katalizörler etkili olur.  

 * Kuramda katalizörler içsel ve çevresel olarak ele alınmıştır.  
 

  İçsel katalizörler 

    →Motivasyonel değişkenleri ve kişilik özelliklerini ifade eder.   
  Çevresel katalizörler  

   - Uygun eğitim olanakları, aile, sosyal yapı, sosyo-ekonomik durum gibi    
       →  Değişkenleri içerir.  

 

* Üstün zekânın üstün yeteneğe dönüşüm sürecinde  

     - Katalizörlerden başka etkili olan diğer boyutlar 

                      → Öğrenme-uygulama ve şans boyutlarıdır.  

 
* Öğrenme-uygulama boyutunda  

  - Etkili ve sistematik bir eğitim ile  

   →Üstün zekâ üstün yeteneğe dönüşürken olumlu etkilenir. 
 

 * Şans boyutu  
   - Daha önce bahsedilen boyutları etkileyen en genel boyuttur. 
  

 * Şans 
   - Üstün zekâ genlerine sahip olmaktan  

   - Yetenek gelişimini destekleyen bir aileye sahip olmaya kadar  

          → Birçok değişkeni olumlu veya olumsuz etkileyebilir. 
 

 

2. Özel Yeteneklilerin Özellikleri 
 

* Özel yetenekli bireylerin karakteristik özellikleri pek çok kaynakta vardır. 
  - Teknoloji, özellikle internet ve sosyal medya ,  

       → Kaynaklara ulaşma kolaylığı sağlar ama 

                → Yanlış bilgilerle karşılaşılabilmektedir.   

 * Kaynağın güncelliği ve güvenirliğine dikkat edilmelidir. 

   - Alana özgü yetenekten söz ediliyorsa  

        → O alanın çerçevesi dikkate alınarak incelenmelidir. 
 
 

 Özel yeteneklilerin karakteristik özellikleri  
   - Bazı kaynaklarda → Gelişim alanlarına göre 

   - Bazı kaynaklarda →  Yaş gruplarına göre sınıflara ayrılmıştır.  
 

 * Gelişim dönemleri açısından bakıldığında  

     → Bilişsel gelişimleri ve dil gelişimleri genellikle birbiriyle ilişkili görülür. 
 

 

  Bu alanlarda öne çıkan karakteristik özellikler: 
  - Uzun dikkat süresi 

     - Güçlü bellek 

         - Çabuk öğrenme ve öğrendiğini transfer etme 
             - Erken dil gelişimi …  

   

 * Fiziksel gelişimle ilgili özellikler incelendiğinde 

   → Birbirine zıt özelliklere rastlanabilir.  

   → Özel yetenekliler 

        - Bazı kaynaklarda → Çok sağlıklı    Bazı kaynaklarda → Çelimsiz  geçer.  
 

 * Özel yeteneklilerin sosyal duygusal alandaki karakteristik özellikleri  

   AYAS ve KİRİŞÇİ (2017) tarafından  

    1)Gelişmiş mizah    2) Sosyal duyarlılık   3)Mükemmeliyetçilik olarak sıralanır. 
 

Sosyal duygusal gelişim alanı da  

   → Farklı kaynaklarda farklı bakış açılarıyla ele alınmıştır.  
       - Özel yetenekliler 

            - Bir bakış açısına göre → Sosyal-duygusal açıdan güçlüdür 
            - Bir bakış açısına göre → Hassastır 

 

 Özel yetenekli çocuklarda görülen dikkat çekici özellikler:       

 1) Akranlarına göre erken ve ileri düzeyde dil gelişimi 
 2)  Genellikle erken okuma ve okumayı kendiliğinden öğrenme 

 3) Asenkronize gelişim gösterme 

 4) Empati, sorumluluk gibi özelliklerde erken gelişim gösterme 
 5)  Duygusal açıdan hassas olma 

 6)  Liderlik eğilimi gösterme 

 7)  Meraklı olma, çok soru sorma 
 8)  Yaşından ileri düzeyde mizah yeteneği olması                                    → 
  

 

 

 

   9)  Mantık, muhakeme gibi becerilerde erken ve hızlı gelişim gösterme 

 10)  Mükemmeliyetçilik eğilimi gösterme 

 11)  Sosyal, toplumsal olaylara, evrensel değerlere karşı duyarlı olma 
 12)  Geniş hayal gücü ve yaratıcılık gösterme 

 13)  Geniş ilgi alanına sahip olma ve bazı konulara derin ilgili olma 

 

 * Bu özelliklerin hepsi her özel yetenekli bireyde görülmeyebilir!  

   

 * Özel yeteneklileri  

   → Normal gelişim gösteren akranlarından ayıran özellikler olduğu kadar       

   → Kendi içlerinde birbirinden farklı kılan özellikleri de vardır. 
 

 * Özel yetenekliler grubunun içinde farklı olan ikinci gruplar vardır.  

   → Bu bireylere “iki kere özeller” adı verilebilir.  
 

Savantlar 

 * En az bir alanda  → Normalüstü yeteneğe sahiptir.  
 

Williams sendromu olanlar da savant kişiler gibidir. 

 * Ancak onların aksine → Oldukça sosyaldirler  
 

 * iki kere özel” bireylere bir örnek de  

      → “Özel öğrenme güçlüğü olan özel yetenekliler” i verebiliriz. 
 
 

 *Ayrıca “deha çocuklar” da → Özel yetenekli çocuklar kategorisindedir. 

      → Çocuk yaşta yetişkin performansı gösteren çocuklardır. 

 
 

 

3. Özel Yeteneklilerin Tanılanması 
 

 

* Tanılama   

  - Özel eğitimde normalden farklı olan bireylerin özelliklerini  

         → Sistematik biçimde belirleme sürecidir. 
  

 * Tanılamanın kapsamlı tanımı: 

   - Özel eğitime muhtaç çocukların  
     → Sorunlarının ne olduğunu 

         → Bunun derecesini ve  

             → Onlara nasıl eğitim verip  

                 → Nasıl yardım edilebileceğini belirlemek amacıyla       

     => Zihinsel, sosyal, bedensel alanlarda  

         → Zayıf ve güçlü olduğu yönlerini 
             → Kişilik yapısını ve değerlerini saptamak amacıyla yapılan 

                                                                                               → Bilimsel uğraştır.  
 
 

* Bu işlemlerde önemli olan  
  →Bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktır. 
   

* Özel yeteneği tanılamak için  

    → Sadece zekâ puanını ölçme anlayışı da değişmeye mecbur kalmıştır.  
 

 

 CLARK (1997) bu konuda özel yeteneğin tanılanmasında 

   → Çok boyutlu ve aşamalı bir süreç önermiştir: 

      - Öğretmenlerin aday gösterme formları 

         - Öğrencinin gelişim alanlarına ilişkin öğretmen raporları 

            - Aile hayatıyla ve sağlık durumuyla ilgili spesifik durumları içeren öyküsü 
                - Akran değerlendirme formları 

                   - Okul ve okul dışı ilgi ve tutum envanterleri 

                       - Öğrencinin çalışmaları 
                          - Tarama testleri ve  

                              - Grup zekâ testleri kullanılarak çok boyutlu ve aşamalı süreç 

 
 * Özel yeteneklilerin tanılama sürecinde izlenecek ana adımlar: 
 

 - Özel yetenek potansiyeli taşıyan öğrencileri tanılamaya aday gösterebilmek 

 - Bir tarama aşamasından geçirmek 
 - Daha detaylı bir ölçmeye almak ve  

 - Bireyle ilgili karar vermek şeklinde özetlenebilir. 
 

Aday gösterme aşaması  
 

  - Öğrencinin özel yetenek tanısına henüz aday olduğu aşamadır.  

  - Öğrencinin kendisi, akranları, ailesi, öğretmenleri 

     → Aday gösterme aşamasında rol alabilirler.  

      → Bu aşamada özellikle öğretmenlere önemli roller düşmektedir.  
  

 * Öğrenci özel yetenekle ilgili bir program başvurusu varsa 

     → Kendini aday gösterebilir.  

  * Ancak yaşı küçükse  

     → Programlardan haberdar olma veya  
          → Aday girişimci olma konusunda yetersiz kalabilir.  
 

 

 * Akran aday göstermesi de  

    - Belli düzeyde bilgi verse bile → Tek başına yanıltıcı olabilir.  
 
 

* Ailelilerin aday göstermeleri ise → Kısmen yanlı olabilir.  
 
 

* Öğretmenler  

   - Çocukları akranlarıyla daha nesnel kıyaslayabildikleri ve  
   - Öğrencileri iyi tanıdıkları için  

      → Aday gösterme konusunda daha sağlıklı veriler sunabilirler.  

          - Bu durum öğretmenlerin gözlemlerinin bir sonucudur.  
 

       → 
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 * Bazı aday gösterme formları öğretmenler için yararlı olabilir.  
 

 * DAĞLIOĞLU (1995) “öğretmen gözlem formu”nu geliştirdi.      

     →   2. ve 5. sınıf aralığındaki özel yetenekliler belirlenmektedir.  
 

    → Bu formda öğretmen her bir madde için 

         -  Öğrencide gözlemlediği sıklık düzeyini işaretlemektedir.  

         

 

Tarama aşamasında  
 

 * Aday gösterilen öğrencilerin tamamını bireysel olarak değerlendirmek 

  - Zaman ve enerji açısından mümkün değilse 

    → Bu sayıyı azaltmak için grup ölçekleriyle eleme gerçekleştirilir.  
                                               (Grup zekâ testleri- Başarı testleri) 
 

 * Eğer böyle bir sınırlılık yoksa 

   - Tüm öğrenciler aday gösterilmiş gibi 

        → Tarama aşaması hepsine de uygulanabilir.  
 

Bireysel ölçme-değerlendirme aşaması  
 

 *Tanılama konusunda adı en çok geçen 

     →  Bireysel zekâ testlerinin uygulandığı aşamadır. 
 

 * En Çok Bilinenen Bireysel Testler Nelerdir? 
 

 ASIS (Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği) 
 SB (Stanford-Binet Zekâ Testi) 

 WÇZÖ (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği)  

 
 * Burada kullanılacak araç tanılamanın amacıyla ve programın içeriğiyle  

     → Bire bir ilişkilidir.  
 

 * Bireysel zekâ testi  

    →Akademik becerilerin ölçüldüğü tanılama sürecinde tercih edilebilir 
   
 * Ancak yabancı dil üzerine bir yetenek programı öğrenci arıyorsa 
    - Dil becerileri ölçülür.  

       → Bunun için o alandaki ilgili araçlar tercih edilmelidir.  

          (Yaratıcılık testi, ürün dosyası, yetenek sınavı …) 
 

  Karar verme aşamasında  
 

  *Bu ana kadar elde edilen veriler  

       → Bilimsel kurallara uygun şekilde birleştirilir.  
       → Bir ekip tarafından bireyin özel yetenekli olup olmadığına karar verilir.         

   * Bir zekâ testi raporu zekâ puanı açısından → Kolaylıkla yorumlanabilir.    
     - Ancak tanılama sürecinde → Farklı araçlardan da yararlanılabilir. 

               → Bu puanlar doğru birleştirilmelidir.  
 

 * Pek çok özel yetenek kuramında  

     - Azim, motivasyon gibi → Kişilik özellikleri ve 
     -  Yaratıcılık gibi → Zekâyla ilişkili ancak farklı boyutlar da yer almaktadır.   
 

 * Dolayısıyla tanılamada  

   - Yaratıcı bir ürün değerlendirme 

      -  Grup çalışmalarındaki liderlik becerileri 
         - Problem çözmeye odaklanma gibi pek çok özelliğe bakılıyor olabilir.  

 

*Bu sebeple özel yetenek tanısı → Bir ekip tarafından (dikkatlice) verilmelidir. 
 

 

Özel Yeteneklilerin Tanılanmasında Öğretmenlerin Dikkat Etmesi Gerekenler 
  

* Özel yeteneklilerin tanılanması sürecinde  

  - Çocuğun kendisi, ailesi, akranları, öğretmenleri, özel eğitim uzmanları gibi    

      → Pek çok paydaş rol alabilir. 
 

*  Paydaşlar tanılama sürecinde  

    - Hata yapmamaya 

       -Programla uyumlu ve güvenilir araçlar kullanmaya 

           -Alana özgü değerlendirmelere 
              -Tanılama zamanına 

                  - Zorluk düzeyine     dikkat etmelidir.  
 

 * Tanılamanın özellikle ölçme kısmında  

       - Daha çok alan uzmanları rol alsa da  
         → Sürecin tamamında öğretmenlerin önemi büyüktür.  
 

Öğretmenler Özel Yetenekli Bir Öğrencinin Tanılanmasında 

Nelere Dikkat Etmelidir? 

 

 1) Öğrenciler eğitim öğretim etkinlikleri süresince dikkatli gözlemlemelidir.  

     → Güçlü ve zayıf yanlarını belirlemeli 
     → Potansiyeli olabilecekler için yönlendirme şekline karar vermeli  
 

 2)  Bazı özel yetenek programları belli dönemlerde tanılama yapar. 

      Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) → Tanılama yapan yetenek programıdır. 
        

     → Öğretmenler bu zamanları takip etmeli ve 
          → İlgili öğrencilerini aday göstermeyi atlamamalıdır. 
                                        → 
 

 

 3)   Özel yetenek potansiyeli olan öğrencilerin keşfedilmesinde 

         → Alan uzmanlarının fikirleri değerlidir. 
     

      * Öğretmenler çalıştıkları disiplindeki 

         →Alana özgü uzmanlardan ve kurumlardan haberdar olmalıdır.                  

       * ÜYEP (Üstün Yetenekliler Eğitim Programı)  

           - Matematik ve fen alanında eğitim vermektedir.            

      → Öğrencilerin bu yerlere başvurması için  

                         → Onları bilgilendirmeli ve cesaretlendirmeli 
     
 

 4)  Özel yetenek potansiyeli olan bazı öğrenciler arka planda kalabilir. 

        - Öğretmenler özel yetenekliler için  

            - Kaynaklarda verilen karakteristik özelliklerin tamamını  

                    → Öğrencilerde beklememelidir.  
 

    - Bireysel farklar 

      -Gelişim hızı 

         - Mizaç 

            - Farklı alanlarda yetenek potansiyeli taşıma gibi  
              →Birçok neden farklı özellikler sergilemelerine neden olabilir. 
  

  * Öğretmenler  

      - Çok ve çeşitli kaynaktan yararlanarak 
          - Yeterli zamanda gözlem yaparak  

              → Öğrencilerin potansiyelini daha sağlıklı belirleyebilirler.  

                  - Ailelerle görüşmeler 
                     - Farklı branş öğretmenleriyle görüşmeler 

                         - Aday gösterme formları bu kaynaklara örnek olabilir.  

 
  * Kendisini bireysel çalışmalarda iyi gösterenler 

       → Grup çalışmalarında daha başarılı olanlar. 

  * Sözlü ifade becerisi güçlü olanlar gibi 

     - Farklı türdeki öğrencileri yakalamak için → Öğretimde çeşitlilik önemlidir. 

 

 5)  Tanılama sırasında dikkat edilecek spesifik bir durum da  
      → İki kere özel öğrencilerin belirlenmesidir.      

          

         * Özel öğrenme güçlüğü olan bir öğrencinin  
            - Okuma güçlüğü → Dil alanındaki yetenek potansiyelini gizleyebilir 
 

            - Özel yetenek potansiyeli → Öğrenme güçlüğünü gizleyebilir.  
 

       => Öğretmenler her öğrencinin  

            → Güçlü ve zayıf yönlerini dikkatli biçimde gözlemlemelidir.  
 

   * İki kere özelleri belirlemede  

     - Sözel, görsel, işitsel türlerde araçlardan aynı anda yararlanmak 

        - Portfolyo değerlendirme veya  
          - Dinamik değerlendirme gibi  

                → Alternatif tanılama yaklaşımlarını tercih etmek yardımcı olabilir.  

 
  * İki kere özel veya dezavantajlı özel yetenekli öğrencilerin tanılanmasında 

     - Sürece dayalı değerlendirmelerin kullanılması 

                       → Doğru tanılama oranını artırmaktadır. 
 

     - Özel yetenek potansiyeli olan  

         - Aynı zamanda diskalkuli özelliği taşıyan bir öğrenciyle çalışırken   
           

              →Matematik işlemlerini zihinden yapmasına veya  
                   → Tablet, bilgisayar kullanmasına izin verilmesi faydalı olabilir.  
 

 

4. Özel Yeteneklilerin Eğitimleri 
 

 * Özel yetenekli öğrencilerin  

    - Normal gelişim gösteren arkadaşlarından farklı özellikleri olması 
       → Eğitsel ihtiyaçlarını da farklılaştırmaktadır.  
 

            - Normal öğretim programında 

              - Öğretim yöntemlerinde ve 

                 -  Ortamlarında farklılaştırmalar onlar için gereklidir.  
 

 * Hatta bunların bazıları  

        → Normal gelişim gösteren öğrenciler için bile etkili olabilir. 
  
 

 Farklılaştırma →  Farklı boyutlarda yapılabilir.  
      - Kazanımlara aynı veya başka bir disiplinden eklemeler yapılması 

          - Üst sınıflardan kazanımlar çekilmesi  → İçeriği farklılaştırılabilir.  
 

   * Öğrencilerin bir etkinlikte  

      - U düzeniyle veya kümeler şeklinde oturmalarını istemek 
        → Etkinliğin ilerlemesini tamamen etkileyebilecek bir farklılaştırmadır.       

   * Dersle ilgili bir geziye gidilmesi veya  

      - Derse bir konuk davet edilmesi de → Farklılaştırmalara örnektir.  
 

  * Öğrencilerin yazılı teslim edecekleri ürünlerini  
        - Birer afiş veya poster şeklinde hazırlamaları da 

                                                   →   Çıktıları farklılaştırabilir. 
  

  * Özel yeteneklilerle gerçekleştirilen eğitsel uygulamalar yaygın olarak     

       → 1) Gruplama  2) Zenginleştirme 3) Hızlandırma başlıklarında toplanır. 

 
 * Ayrıca mentorluk uygulaması da 

     → Özel yeteneklilerin eğitim stratejileri kapsamında değerlendirilebilir. 
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