
1. Gruplama   

* Gruplama stratejisi özel yetenekli öğrencilere 

          → Grup hâlinde eğitim verilmesiyle ilgilidir.  
 

* Bu gruplar  

    - Tamamen özel yeteneklilerden oluşabileceği gibi 
    -  Farklı yetenek düzeyindeki öğrencilerden de oluşabilir.  
  

* Gruplama zamanı  

      -Bütün okul zamanını kapsayabileceği gibi 

      - Sadece belli zamanlarda da yapılabilir.  
 

 DAVİS ve RİMM (1998)  
 * Gruplama türlerini 3(üç)e ayırmıştır: 

     1) Tam zamanlı homojen sınıflar 

     2) Tam zamanlı karma sınıflar ve  

     3) Yarı zamanlı ya da geçici gruplamalar  
     

  1) Tam zamanlı homojen sınıflar 

     - Ayrı bir tanılama süreci 
      - Öğretim programı 

            - Değerlendirmesi olan   → Özel okullar örnek olabilir.  
 

  2) Tam zamanlı karma sınıflar  

     -Normal öğrencilerle birleştirilmiş → Özel yetenekliler grubu örnek olabilir.  
 

  3) Yarı zamanlı ya da geçici gruplamalar 

            → Destek eğitim odaları örnek olabilir. 
 

 * Gruplama türlerinin 

     -  Bazıları okul içinde 

           -  Bazıları okul sonrasında ve  

                      - Hatta okullar arasında uygulanabilir.    

 * Öğretmenlerin sınıfta zaman zaman yararlanabileceği gruplama türlerine 
       → Farklı yetenek gruplamaları örnek olarak verilebilir: 
  

   1) Sınıf içi benzer yetenek grupları:  
   * Bu gruplama türü ile sınıfta ders etkinlikleri yürütülürken 

    - Benzer yetenek profiline sahip öğrenciler → Aynı gruplara yerleştirilirler.  
 

  2) Sınıf içi karışık yetenek grupları:  

   * Karışık yetenek grupları yaygın olarak kullanılan bir gruplama türüdür.   
   * Öğrenciler yetenek düzeylerine bakılmaksızın  

       - Öğretmenlerin tercihlerine göre veya  
              - Öğrencilerin kendi isteklerine göre  

                             →Birkaç kişilik gruplara ayrılırlar.  
 

  => Bu gruplamada farklı yetenek düzeyindeki öğrencilerin 
        →  Birbirlerinin eksik yanlarını gidermesi beklenir. 

 

 3) Sınıf içi çok düzeyli gruplar:  
  * Çok düzeyli gruplama bir tür sınıf içi karışık yetenek grubudur.        

    Öğretmenler 

         * Öğrencileri belirli düzeylere ayırarak 

            - Her bir gruba bir üst düzey 

               - Birkaç tane ortalama ve 

                   - Bir de düşük performans gösteren öğrenci atarlar. 
 

2)  Zenginleştirme   

 * Özel yeteneklilerin eğitimlerinde zenginleştirme uygulamaları  

   - Öğretim programının kendisini ve  

     - Eğitim olanaklarını çeşitlendirerek  
          → Eğitim öğretim sürecini normalin ötesine taşımaktır. 
 

 * Zenginleştirme türlerine  

   - İçerik transferi 

    - Müfredat daraltma 

       - Bağımsız çalışma 

            - Öğrenme merkezleri 

                - Saha gezileri ve  

                    - Okul sonrası programlar örnek olarak verilebilir.  
 

 * Özel yetenekli öğrenciler için hazırlanmış programlarda  

    -En sık tercih edilen farklılaştırma stratejisi → Zenginleştirmedir. 
 

 * Öğretmenlerin sınıfta yararlanabilecekleri zenginleştirme türleri: 

    - Yeni ders konularıyla → İçerik zenginleştirmesi 

           - Yeni teknik ve yaklaşımlarla → Süreç zenginleştirmesi 
               - Farklı türde çıktılarla → Ürün zenginleştirmesi yapılabilir. 
 

 3) Hızlandırma   

 * Hızlandırma bir eğitim programının çeşitli uyarlamalarla  

      → Normal süresinden daha önce tamamlanmasıdır. 
 

* Hızlandırma özel yetenekli bireylerin eğitiminde  

    → Özellikle akademik anlamda oldukça etkilidir.  
 

* Bu stratejinin  

   - okula erken başlama 

     - sınıf atlama 

       - üstten ders alma 

          - sınavla ders geçme gibi  
              → Öğrencinin özelliğine göre seçilebilecek türleri vardır.  
 

 * Hızlandırma uygulanması için  

   -Özel yetenekli öğrencinin hazır ve istekli olmasına dikkat edilmelidir. 

 

 * Öğretmenler sınıfta hızlandırmadan yararlanmak için  

            → Öncelikle öğrencinin düzeyinden haberdar olmalıdır.  
 

 * Farklılaştırma yaparken  

    →Birkaç stratejiyi birlikte kullanmak daha etkili olabilir.  
 

 

 Hızlandırma, zenginleştirme, gruplama yaparken Nelere Dikkat Etmeli?   

 1) Farklılaştırma → Planlı olmalı   * Gelişigüzel etkinlik yığını →Olmamalı 
    

    * Çok çeşitli etkinlik, yöntem, teknik kullanmak 

            → En iyi farklılaştırma anlamına gelmez!   
                 - Uygulamalar bir plan dâhilinde 

                    → Ulaşılmak istenen kazanımlar ne ise onlara yönelik seçilmelidir. 
  

 2) Farklılaştırma yapılırken  
       -Öğrencilerin düzeyi 

           - İlgi ve yetenek alanları belirlenmelidir.  
 

   => Öğrencilere zorluk düzeyi  

           → Çok yüksek veya çok düşük görevler verilmemeli! 
 

 3)  Farklı dersler → Ortak temalar altında ele alınmalı ve  

                                →   Disiplinlerarası bağlantılar kurulmalıdır.      

  * Özel yetenekli öğrencilerle çalışırken temalardan yararlanılması 

      → Çok farklı alanlar arasında ilişki kurmaya fırsat verir. 

      - Değişim gibi bir tema  
        → Sözel, sayısal ve hatta fiziksel alandaki pek çok derste ortak kullanılabilir.) 
 

4) Öğrencilere çalışmalarını gerçek dinleyicilere sunma fırsatı verilmeli ve 

    → Böylece öğrenciler motive edilmelidir.  
 

 * Farklılaştırma yapılırken hem öğretmenler hem de öğrenciler için  

    → Normalde olanın ötesine gidilmesi söz konusudur.  
 

 * Öğrencilerin bu gibi çalışmalarda devamlılık göstermesi için 

     - Çalışmalarının dönütler alması ve hedef kitleyle buluşması önemlidir. 
 

 

 

4)  Türkiye’de Özel Yeteneklilere Eğitim Veren Kurumlar 
 

 * Türkiye’de  

   - Özel yeteneklilere eğitim veren kurumların çıkışı 1960’lardadır. 
 

   - Türdeş sınıf denemesi şeklinde başlatılan çalışmalar → Kısa sürdü. 
 

* 1990’lı yıllardan itibaren yeniden bu öğrencilere yönelik  

        →Eğitim kurumları açılmaya başlanmıştır.  
 

* Günümüzde özel yeteneklilere yönelik eğitim veren kurumlar 

  a) Okullardaki programlar  b) Okul sonrası programlar olarak ikiye ayrılabilir.  
 

 a) Okul boyutunda → Genel olarak lise düzeyinde eğitim verilmektedir.  
 

  İlkokul ve ortaokul düzeyinde ise  

   → Özel yetenekliler için açılan destek eğitim odalarının sayıları artmaktadır.  
 

 b) Okul sonrası programlar  

      - Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 

          - Üniversiteler bünyesinde yürütülen programlar ve  

                - Bazı özel yetenek programlarıdır 
 

  

 

Özel Yeteneklilere Eğitim Veren Okullar 
 

 * Özel yeteneklilere eğitim veren kurumlara  

     - okullar veya  
         - okul bünyesindeki sınıflar olarak bakılabilir.  
 

 * Özel yetenekliler için açılan destek eğitim odalarında  

    - Özel yetenek tanısı almış öğrenciler bazı derslerde eğitim alırlar.  
 

  => Bu eğitimin  

          - Gelişigüzel etkinliklerden oluşmaması 
             -  Öğrencilerin düzeyine ve ihtiyaçlarına uygun olması önemlidir.  
 

 * Bu sınıfların öğretmenleri  

       - Özel yeteneklilerin özellikleri 

          - Eğitimleri 

               - Öğretimin farklılaştırılması  → konusunda bilgi sahibi olmalı 
 

      → Öğrencilerin diğer öğretmenleriyle etkileşim hâlinde olmalıdır. 
 

 * Özel yeteneklilere özgü eğitim veren okullar söz konusu olduğunda  

     →  Akla ilk gelen fen liseleri olacaktır.  
 
 

  * Fen liselerinin açılmasında matematik ve fen bilimleri dallarında  
     → Özel yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.  

 
 

   - Öğrencilerin fen liselerine giriş koşulları 

       - öğretmenlerin seçimi  

           -farklılaştırılmış öğretim programıyla Fen liselerinin ilk hâli 
                

          * Özel yeteneklilere eğitim veren tam zamanlı ve homojen 

                 → Yetenek gruplamasına harika bir örnektir.  
 

                 → 

- 81 - 

11111111111111111 

 

 

 

 



 

* Günümüzde ise ölçütlerden kısmen uzaklaşmış olsa da  

    -Fen liseleri → Hâlâ özel yeteneklilerin eğitiminde etkilidir. 
 

* Sosyal bilimler liseleri ile güzel sanatlar ve spor liseleri de  

     → Alana özgü ağırlıklı eğitim veren kurumlardır.  
 

* Ancak özel yeteneklilere eğitim veren kurumlarda  

     - Olması gereken özellikler açısından  

         → Güçlü yönleri olduğu kadar, zayıf yönleri de bulunmaktadır.  
 

 Örneğin  
 -Yetenek sınavlarının genel merkez sınavlarından sonra yapılması  

   - Merkezi sınavlarda başarısız olan öğrencilerin  

        → Spor liselerine yönelmesine ve  
                 →Eğitim niteliğinin azaltmasına sebep olmaktadır. 
 

 * Konservatuvarlar ise  

    - Alana özgü ve yoğun eğitim vermesi 

      - Yetenek sınavları 

       - Alan uzmanlarıyla çalışması açılarından  

         → Özel yeteneklilere eğitim veren okullar anlamında iyi örneklerdendir. 
 

 Özel Yeteneklilere Eğitim Veren Okul Sonrası Programlar 
 

 * Özel yetenekli öğrenciler kendi okullarına devam ederken  

   -Okul sonrası saatlerde → Yeteneklerine uygun programlara katılabilirler.  
 

 * Türkiye’de 1992 yılında üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için 

 MEB  
 Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde    

    - Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Şubesine bağlı olarak  

      → BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) kurulmuştur.  
 

 BİLSEM modeli → Okul sonrası uygulamalara iyi bir örnektir. 
 

 BİLSEM Modeli 

* Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki 

    -  Özel yetenekli öğrencileri  

      - Normal eğitim programlarından arta kalan zamanlarda eğiterek 

        - Potansiyellerini geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir. 
 

 

 BİLSEM’e katılmaya hak kazanan öğrenciler  

  * Kendi okullarına devam ederken  

     Hafta içi → Okul sonrası saatlerde veya hafta sonu bu programa katılırlar.  
 

 BİLSEM’lerde öğrenciler  

   Yetenek alanlarına (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) göre  

     - Gruplara ayrılmakta ve  
        - Ağırlıkla proje odaklı çalışmalar yapmaktadırlar. 
 

 BİLSEM’deki ilgili öğretmenin  

    -Kişiliği     - Tecrübesi       - Vizyonu        - İstekliliği  

     →Oradaki eğitim çıtasını çok yukarılara çıkarabilirken  

     →Bu durumun öğretmen özelinde kalması ise bir sınırlılıktır. 
 

 * Üniversite tabanlı programlar → Okul sonrası uygulamalara örnektir. 
   - Anadolu 

        -Hacettepe 

           - Ege 

              -İnönü 

                   - Karabük ve  

                        -Bülent Ecevit üniversitelerinde 
                    => Bu alanda uygulama ve araştırma merkezleri kurulmuştur.  

 

* Bunların ilk ve en aktif olanı → ÜYEP’ tir. 
  

 ÜYEP ( Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) 
 

* Bu merkez 2007’de Anadolu Üniversitesi bünyesinde  
   → Bir birim olarak hizmete başlamış 

   → 2014’de merkez hâlini almıştır.  
 

 ÜYEP’in genel amacı  
-Zekâ, yaratıcılık ve özel yetenek alanlarında → Bilimsel araştırmalar yürütmek 

  - Zekâ ölçümleri yoluyla özel yetenekli öğrencileri tanılamak ve  

    - Öğrencilerin entelektüel potansiyellerini  

         → En üst düzeye taşımalarına yardımcı olacak  

              → Farklılaştırılmış eğitim ve rehberlik hizmetleri sunmaktır. 
 

 

 ÜYEP’te  

  - Bireysel tanılama 

    - Aile danışmanlığı 

        - Öğrenci danışmanlığı gibi hizmetler olmakla birlikte       

   => Matematik ve fen alanlarında 

          →  Özel yetenekli öğrencilerle bir grup eğitimi yapılmaktadır. 
 

 * Merkez bünyesinde yer alan program 

     - kendine özgü tanılama 

        -müfredat 

          -  öğretim 

            - değerlendirme 

               - program ve öğretmen eğitimi  

                     → Modellerinden oluşan kapsamlı bir eğitim programıdır.       

* Tanılama alana özgüdür ve  
  - Matematik ve fen alanında eğitim veren programda→ İçerikle uyumludur.  

 

 

 * Her sene 5. sınıf öğrencilerinden  

   -Programın sınavına girip programa girmeye hak kazananlar  

     → Ortaokul boyunca okul sonrası şekilde derslere katılırlar.  
 

 * Dersler hazırlanırken  
    - Bilgi 

        - Analitik yetenek 

           - Yaratıcı yetenek ve  

                - Pratik yetenek kazanımları derlenir.  
 

  * Gerekli durumlarda sınıf düzeyindeki kazanımların bazıları azaltılarak 
     → Üst sınıftan yeni kazanımlar eklenir.  
 

 * Bunlara  
   -Analitik yetenek 

          -Yaratıcı yetenek ve 

             - Pratik yetenek kazanımları da eklendiğinde  
                      → Yeni bir öğretim materyalinin zemini oluşur.  

 

 * Bu kazanımlar doğrultusunda  
      - Hızlandırma ve zenginleştirme stratejilerinin  

                        → Birlikte kullanılmasıyla dersler işlenir.  
 

 * Ünitelerin girişlerinde konuk öğretim üyelerinin  

       -Derslere davet edilmesiyle → Öğrencilerin dikkati çekilir.  
 

 * Dersleri özel yeteneklilerin eğitimi konusunda 

     - Eğitimler almış ve alanında uzman öğretmenler yürütmektedir.  

 

Değerlendirme bileşeninde ise → Birkaç boyut vardır.  

 * İlk olarak programdaki öğrenciler her dönem değerlendirilir.  

 

* Öğrencilerin de dersleri ve programı değerlendikleri formlar  
        → Değerlendirme amaçlı kullanılır.    

* Ek olarak ailelerden de aile eğitimleri ve programla ilgili görüşleri alınır. 

 

5. Özel Yeteneklilerin Öğretmenleri 
 
 

 * Özel yetenekli öğrencilerin öğretmenleri de özel yetenekli olmalı mıdır?  
 

 

  DAĞLIOĞLU’na göre özel yetenekli öğrencilerin öğretmenleri  

  - Etkili sınıf ortamı oluşturmalı 
     - Nitelikli sorular sorma ve yüksek düzey düşünme seviyesini artırmalı 

         -  Yaratıcılığı cesaretlendirmelidir.  
 

Bu Temel Üzerine Bu Öğretmenlerde Beklenen Özellikler Neler Olmalıdır? 
 

 

 1) Öğrencinin görevlerini onun düzeyine ve hızına uygun vermelidir.   

 2) Ödevlerde tekrarlara ve alıştırmalara ağırlık vermemelidir. 
 

 3) Farklı öğrenme ve öğretme teknikleri, malzeme ve araç-gereç kullanmalıdır. 
 

 4) Tartışma, proje ve drama çalışmalarına önem verilmelidir. 
 

 5) Analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarını içeren çalışmalar yapmalıdır. 
 

 6) Grupla olduğu kadar bireysel çalışmalara da önem vermelidir. 
 

 7) Öğrencileri zaman zaman liderliklerini geliştirmeye teşvik etmelidir. 
 

 8) Başarılarını çocuğun kendi performansı içerisinde değerlendirmelidir. 
 

 9) Öğrencinin akademik ve sosyal-duygusal gelişimiyle ilgili  

      - Anne ve babalarla sürekli iş birliği içerisinde olmalıdır. 
 

 10) Akademik konuların dışında sanat ve spor gibi alanlardaki 
       →  Bilgi ve becerilerinin de gelişmesini desteklemelidir. 
 

 11) Çocuğun başarılarını mutlaka ödüllendirmelidir. 

 
 CLARK öğrencilerin yaratıcılığını teşvik eden öğretmenlerde  

    → Bazı özelliklerin görüldüğü de belirtilmiştir: 
 

* Öğretmenler başta kendileri yaratıcı bir kişi modeli oluştururlar.  
  - Öğrencilerinin yaratıcı davranışlarını pekiştirmeyi atlamazlar.  

  - Yaratıcı davranışlar için sınıf atmosferini de hazırlarlar.  
  - Öğrencilerin bağımsız çalışmaları için onlara cesaret verirler. 

 

  * Özel yeteneklilerin öğretmenleri için  

    -Pek çok uzman öğrencilerde 

     → Yaratıcılığın geliştirilmesini desteklemelerinin önemini vurgular: 

                      (Ataman -  Clark - Cropley ve Urban, Koshy, Tuğrul …) 

       

* Özel yetenekli öğrencilerin öğretmenleri için  

   * Beklenen özelliklerden biri de →  Alan uzmanlığıdır.  
 

 * Öğretmenlerin de özel yetenekli olmasına gerek yoktur!  

     → Her şeyi bilmeleri mümkün değildir! 
 

 * Ancak bu çocuklarla çalışacak kişilerin farklılaştırma yapması için  

     → Alanına hâkim olması 

         → Düzeyine göre içeriğin derinlerine gidebilmesi gereklidir.  
 

 * Hem branşındaki hem de özel yetenekliler alanındaki  

       → Güncel gelişmeleri takip etmelidir. 
 

* Bu öğretmenlerin öğretimde farklılaştırma yapabilmeleri için 

   → Özel yeteneklilerin eğitiminde etkili öğretim tekniklerini bilmeli 

   → Bunları öğrenmek için istekli ve araştırmacı olmalıdır. 

    

 

- 82 - 

 

 



 

* Özel yetenekli çocukların akranlarından farklı özellikleri olmakla birlikte       
  - Kendi içlerinde de bireyselleşen öğrenme özellikleri olabilir.  

  → Bu nedenle öğretmenlerinin  

       - Farklılıklara karşı esnek 

             - Eleştiriye açık 

                 - Çok soru sorulmasına karşı toleransı  

                       - Yüksek mizaçta olmaları da  

                                  → Onlarla çalışırken önemli avantaj oluşturacaktır.  
 

* Günümüz çocuklarının teknoloji içinde büyüdüğü düşünülürse 

   - Bu öğretmenlerin teknolojik gelişmelere ilgisi 

      →  Farklılaştırma yapmalarına ve  

             →  Öğrencilerle etkili iletişim kurmalarına olumlu katkı sağlayabilir. 
 

 

Türkiye’de Özel Yeteneklilerle Çalışan Öğretmenlerin Yetiştirilmesi 
 

* Özel yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin yetişme süreci 
    → Lisans ve lisansüstü eğitimle  

         → Meslek hayatı içerisinde alınan eğitimler şeklinde olabilir.  

 
 * 2015-2016 öğretim yılı itibarıyla → “Özel Eğitim Öğretmenliği” olarak 

       → Tek bir lisans programı şeklinde ÖSYM kılavuzunda yer almaktadır.  
  

  * Özel eğitim öğretmen adayları  

         - Zorunlu derslerinin yanında  
            → Özel yeteneklilerin eğitimiyle ilgili seçmeli dersleri alabilirler.  
 

 * Lisansüstü eğitim → Bu alandaki öğretmenler için çok daha uygundur.  

 

 * Hâlihazırda özel yeteneklilere eğitim veren kurumlardaki öğretmenler için 

    - Fen liseleri 

          - Sosyal bilimler liseleri 

             - Güzel sanatlar ve  

                 - Spor liseleri için en az 3(üç) yıl öğretmenlik yapmış olmalıdır.                

           => Yönetmelik doğrultusunda  

                    → Mevcut öğretmenler arasından sınavla seçim yapılmaktadır. 

  
 Müzik ve Bale Ortaokulunda ve Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine ise  

   -Sınıf öğretmenleri → Branşlarına göre 

   -Alan öğretmenleri ise  
      → “Yükseköğretim Personel Kanunu” hükümleri esas alınarak  

        - İlgili alan, bölüm ve dal eğitimini  

              → Konservatuvarlarda almış olmalarına göre görevlendirilir. 
 

 İhtiyaç durumunda  

   → Sınıf öğretmenlerine ve alan öğretmenlerine hizmet içi eğitimler uygulanır. 
 

 Okul sonrası programlardan BİLSEM’lerde  

  * Derse girecek öğretmenlerin seçiminde 
       → En az 3(üç) yıl öğretmenlik yapma ön koşulu aranır. 
 

   

  * Ardından başvuru yapanlar çeşitli kriterlere göre sıralanır ve  

      → “Bölge Sözlü Komisyonları” tarafından sözlü sınava alınırlar. 
      → Yapılan değerlendirmeler sonucunda BİLSEM’lere atanırlar. 

 

 Üniversite tabanlı bir program olan ÜYEP’te ise  

  * Lisansüstü eğitimini özel yeteneklilerin eğitimi alanında tamamlamış veya      

      → Bu alanda lisansüstü dersler almış öğretmenler dersleri yürütmektedir. 
  

 * Bu dersler hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik derslerdir.  

 

 * Üniversite bünyesinde çalışan öğretim elemanları  
   - Alana özgü dikkat çekmek ve öğrencilerde merak uyandırmak amacıyla  

        → Derslere zaman zaman konuk olmaktadır. 

 
 Özetle özel yeteneklilerle çalışacak öğretmenlerin yetişmesinde  

  - Lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler ve  

        - Hizmet içi eğitimler  → Faydalı olmaktadır.  
 

  Öğretmenlerin öğrenme süreci devamlıdır.  
  

     - Bu nedenle özel yetenekli öğrencilerle çalışacak bir öğretmen 

         - Öğrenci rolüne bürünerek  

              → Kendi branşındaki ve  
                   → Özel yeteneklilerin eğitimi alanındaki gelişmeleri  

                           → Var olan bilgilerine eklemelidir. 
    

  *  Bunun için kendi alanlarındaki  

         - Sertifika programları 
              - Çalıştaylar ve  

                  - İlgili kongreler faydalı olabilir.  

 
 Öğretmenlerin birbirleriyle ve üniversitelerdeki alan uzmanlarıyla  

          → İş birliği içinde olmaları da önemlidir.  
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