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Psikolojik Danışman 



ÜSTÜN ZEKALILAR   

 



Üstün veya Özel Yetenek; 

Akademik alanda ve/veya sanat alanındaki 

yetenekleri açısından akranlarına göre üst 

düzeyde performans gösterme durumudur 



Üstün Zekalılar;IQ seviyesi 130 ve 

üzerinde olan bireylerdir 

Üstün Yetenekliler; IQ seviyesi 

normal sınırlar içinde de olabilen 

ancak matematik, fen, resim, müzik 

gibi alanlarda normalin üstünde 

beceri gösteren bireylerdir 



Özellikleri 

 Normal bireylere göre daha hızlı gelişme 
gösterirler. 

 Çok üstün yeteneklilerde zeka gelişimi 20 
yaşına kadar uzamaktadır 

 Çok daha ileri yaşlara kadar etkin ve verimli 
olmaktadırlar 

 Disiplin olayları ve uyum sorunlarına daha 
az rastlanmaktadır 



 İnanç bilgileri, değer yargıları açılarından 

içinde yaşadıkları topluma göre ayrıcalıklar 

gösterirler 

 Suç olaylarına çok seyrek rastlanır 

 Hayal dünyaları geniştir 

  Çalışmalarında orijinallik mevcuttur 

 



EĞİTİMLERİ 

 Bir üst sınıfa atlatılabilirler 

 En uygun yöntem program 

zenginleştirmedir 

 Özel Eğitim okullarında eğitim görmeleri 

uygundur 

 Öğrenimi süresince verilen konular daha 

yüklüdür 

 Deneme, araştırma, inceleme çabaları geniş 

ölçüde desteklenmelidir 

 



Normal okullarda eğitim 

görenler için; 
 Okul eğitim sistemindeki yenilik ve gelişmeleri 

izlemelidir 

 Program, öğretmen gibi konularda eş güdümü 
sağlamalıdır 

 Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim kurslarına 
katılımları sağlanmalıdır 

 Program ve yönetmeliklerin yetki verdiği 
doğrultuda okulda zenginleştirme, hızlandırma ve 
diğer önlemleri uygulama yolları aranmalıdır 

 



 İlgi duydukları kitapları okumaları olanakları 
sağlanmalıdır 

 Müzeler, tarihi yerler, sanat galerileri gibi yerlere 
götürülmeleri önemlidir 

 İlgi alanları çok çeşitli ve yoğun olduğundan 
ilgileri desteklenmelidir 

 Sınıf ortamında daha zor sorular sorularak yeni 
fikirler geliştirmeleri istenerek zekalarını ve 
yaratıcı yanlarını geliştirmelerine fırsat 
tanınmalıdır. 



 Araştırma ağırlıklı ev ödevleri verilmelidir 

 İlgilendikleri alanlarda proje çalışmaları 

yapmalarına ve sınıfla paylaşmalarına olanak 

tanınmalıdır 

 Çalışmaları, gurupları ve sınıf oyunlarını bazen 

yönetmelerine fırsat verilmelidir 

 Sınıf düzeyini temel almaksızın konularda kendi 

hızlarına göre ilerlemelerine fırsat tanınmalıdır 



 

 Zaman zaman karşılaşacakları uyum 

sorunları ve çevrelerine verecekleri 

sıkıntının önlenmesi ve sağlıklı bir 

gelişimin sağlanması için ısrarla aranan 

hizmet türü psikolojik danışma ve 

rehberliktir 


