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Özet– Bu çal›flmada temel olarak üstün yeteneklilik ve üstün yetenekli çocuklara yönelik de¤er e¤itimi üzerinde durulmufltur. Çal›flma
kapsam›nda üstün yeteneklilik, üstün yetenekli çocuklar›n özelliklerinin de¤erler aç›s›ndan önemi, üstün yetenekli çocuklara de¤er e¤itimi niçin, nas›l ve hangi özelliklere sahip ö¤retmenler taraf›ndan verilmeli hususlar› literatür destekli olarak tart›fl›lm›flt›r. Yap›lan tart›flmalar
›fl›¤›nda üstün yetenekli çocuklar›n e¤itim programlar›n›n hedefleri belirlenirken de¤er e¤itimi boyutunun dikkate al›nmas›n›n bu çocuklardan azamî verimin al›nmas›nda etkili olaca¤› sonucuna ulafl›lm›flt›r.
Oluflturmac› yaklafl›m›n ilkelerinin üstün yeteneklilerin e¤itim ilkeleri ile
paralellik göstermesi nedeniyle üstün yetenekli çocuklar›n de¤er e¤itiminde bu yaklafl›m›n esas al›nmas› kazan›mlar› art›racakt›r. Oluflturmac› yaklafl›m›n esas al›nmas› durumunda ö¤retmenin görev ve sorumluluklar› artacakt›r. Bu sebeple de üstün yeteneklilerin ö¤retmenlerinin seçiminde uluslar aras› uygulamalar dikkate al›nmal›d›r.
Anahtar Kelimeler– Üstün Yetenekli Çocuklar, De¤er E¤itimi, Ö¤retmen Özellikleri.

&
Toplumu oluflturan bireyler çeflitli yetenek seviyelerine sahiptirler. de¤erler
e¤itimi
Bunlar›n yaklafl›k % 95’i normal yetenek seviyesindeki bireylerdir. dergisi
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Bundan dolay› e¤itim programlar› normal seviyedeki bireylerin ihtiyaçlar›na göre plânlanmakta ve uygulanmaktad›r. Geriye kalan % 5’lik
grup baz› toplumlarda ayn› programlar yolu ile e¤itilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu grup yetenek yönünden normalin üstündeki ve normalin alt›ndaki bireylerden oluflmaktad›r. Normalin alt›nda yetene¤e sahip
olan bireylerin yard›ma ihtiyaçlar› oldu¤u düflüncesinden hareketle
bir çok e¤itim projesi gerçeklefltirilmifl ve bu bireyler için özel e¤itim
programlar› haz›rlanm›flt›r. Normal seviyenin üstünde yer alan bireyler için ise ayn› fleyleri söylemek mümkün de¤ildir.Fakat üstün yeteneklilerin e¤itimi alan›nda ileri düzeyde bulunan baz› ülkelerde bu bireylerin normal düzeydeki çocuklardan farkl› olarak sahip olduklar›
özellikler dikkate al›narak haz›rlanm›fl olan farkl›laflt›r›lm›fl müfredat
ve sistemler yard›m› ile e¤itim görmeleri sa¤lanmaktad›r (Feldhusen,
1997; Renzulli, 1999). Bu çal›flmada normal bireylere göre daha üst yetenek seviyesine sahip olan üstün yetenekli çocuklar›n özellikleri, e¤itim süreçlerinde de¤er e¤itiminin önemi ve bu süreçte ö¤retmenlerin
rolü üzerinde durulacakt›r.

Üstün Yeteneklilik Nedir?
Genel olarak üstün yeteneklilik ortalaman›n üzerinde bir kabiliyet, yarat›c› düflünce ve görev sorumlulu¤unun bileflkesi olarak tan›mlanmaktad›r. Ayr›ca, kiflide var olan bu yeteneklerin o kiflinin yaflam› boyunca kademeli olarak ortaya ç›kabilece¤i bilinmektedir (Csikszentmihalyi & Robinson, 1986). Feldhusen’e göre ise üstün yeteneklilik; genel
kabiliyetler, kiflisel düflünce ve motivasyonun bir bileflkesidir. Kiflilerde var
olan bu üstün yetenekler onlar›n hayat›n› kolaylaflt›r›r, daha güvenilir, daha sa¤l›kl› ve daha etkin olmas›n› sa¤lar ve kifliyi yüksek seviyede beceri gerektiren konumlara götürür (Feldhusen, 1986). Üstün yetenekli çocuklar sahip olduklar› yüksek potansiyelin yan› s›ra çeflitli
özellikler yönünden de akranlar›ndan farkl›l›k arz etmektedirler.

Üstün Yetenekli Çocuklar›n Belli Bafll› Özellikleri
de¤erler
e¤itimi
dergisi
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Üstün yetenekli çocuklar›n sahip olduklar› özellikleri genel olarak
befl alt bafll›k alt›nda toparlayabiliriz. Bunlar s›ras› ile (i) bedensel,
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(ii) zihinsel, (iii) yetiflkinlikle ilgili, (iv) kiflisel, (v) sosyal özelliklerdir. Bu özelliklerin bir ço¤u de¤er e¤itimi ile ilgili özelliklerdir. Fakat çal›flma kapsam›nda de¤er e¤itimi ile do¤rudan iliflkili olan
özellikler üzerine odaklan›lacakt›r.
Üstün yetenekli çocuklar›n benlik kavram› yafl›tlar›ndan daha geliflmifltir (Enç, 1973). Baz› üstün yetenekli çocuklarda bu özellili¤in fazla geliflmifl olmas› bazen afl›r› bencilli¤e yol açmaktad›r. Ö¤rencide meydana gelen bu afl›r› bencillik arkadafllar› ile iliflkilerini
negatif yönde etkileyecektir.
Üstün yetenekli çocuklar arkadafllar› aras›nda popülerdir. Bu özelli¤in bir sonucu olarak her zaman takdir edilmeyi ve ön planda olmay› ye¤lemesi gibi bir problemle karfl› karfl›yad›rlar. ‹fllerini zevk
alarak yaparlar, okulu severler, grup içinde liderdirler. Bu özelliklerin bir sonucu olarak, bireysel hareket etme ve oyunlar›nda hayalî arkadafl oluflturma yoluna gitme gibi davran›fl bozukluklar›
görülmektedir (Özsoy, Özyürek & Eripek, 1998).
Üstün yetenekli çocuklar ço¤unlukla kendilerinden çok büyük çocuklarla oynarlar. Kitaplar, deney araçlar›, resim ve müzik aletleri ile vakit geçirmeyi, di¤er çocuklarla oynamaya tercih ederler. Çal›flkanl›k, ifli üzerinde dikkatini toplayabilme, irade gücü, baflar›s›zl›k durumunda ›srarc›l›k, güvenilirlik, neflelilik, görev sorumlulu¤u alabilme, cesaret, öfkesini
tutabilme, duygular›n› denetleyebilme, davran›fllar›n kontrolü, flahsî teflebbüs gibi özellikler aç›s›ndan genellikle akranlar›ndan daha üst seviyede olduklar› bilinmektedir (Feldhusen, 1997; Renzulli, 1999).
Üstün yetenekli çocuklarda, sahip olduklar› bu özelliklerden dolay› di¤er
çocuklara oranla okul disiplinsizli¤i, suç ve sald›rgan davran›fllar çok daha az görülmektedir. Az da olsa aralar›nda rastlanan kiflilik ve uyum
problemleri öncelikle geldikleri aile çevrelerinin özellikleri ile ilgilidir. Baz› hallerde ola¤anüstü anl›k güçlerinin tan›n›p anlafl›lamay›fl› da uyum ve
geliflim zorluklar›n›n ortaya ç›kabilmesine sebep olabilmektedir.
Yetiflkinlik ça¤lar›nda ak›l sa¤l›¤› ve sosyal uyum yönünden durumlar›n›n doyurucu oldu¤unu gösteren araflt›rmalar vard›r. Evlenme oranlar›nda normale ayk›r› bir durum yokken boflanma oran›n›n düflüklü- de¤erler
e¤itimi
¤ü dikkat çekmektedir. Bu bireyler bulunduklar› statü aç›s›ndan ya- dergisi
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flant›lar›n›n ilerleyen y›llar›nda genellikle toplumun üst kademelerinde yer almaktad›rlar (Enç, 1973; Özsoy, Özyürek & Eripek, 1998).
Akranlar›ndan bir çok yönden farkl›l›k gösteren üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimi hususunda bir biri ile uyuflmayan iki farkl› fikir mevcuttur.
Bunlardan birincisi bu çocuklar›n hangi flart alt›nda olursa olsunlar bir
flekilde kendilerini gösterecekleri ve yeteneklerini gelifltirmek için f›rsatlar elde edecekleri fikridir. ‹kincisi ise üstün yetenekli çocuklar›n sahip
olduklar› potansiyelin en üst seviyeye ç›kart›lmas› ve en üst seviyede verimin al›nabilmesi için bu çocuklar›n mutlaka özel e¤itim programlar› ile
e¤itilmesi gerekti¤i fikridir. Dolay›s›yla “Üstün yetenekli çocuklar niçin
özel e¤itime gereksinim duyarlar?” sorusuna cevap aranmal›d›r.
Üstün Yetenekli Çocuklar Niçin Özel E¤itime Gereksinim
Duyarlar?

de¤erler
e¤itimi
dergisi
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Üstün yetenekli çocuklar yukar›da belirtilen özelliklere ve bunlar› gelifltirebilecek potansiyele sahip bireylerdir. Bu çocuklar normal programlar
yolu ile sa¤lanamayabilecek genifl kapsaml› e¤itim olanaklar›na ihtiyaç
duyarlar (Renzulli & Reis, 1985). Bu sebeple üstün yetene¤e sahip olan
bu çocuklara sahip olduklar› bu potansiyelleri gelifltirebilmeleri için f›rsatlar sunulmal›d›r. Aksi takdirde bu çocuklar normal s›n›flarda yetenekleri fark edilemeden oturacaklard›r. Nitekim bu özelliklere sahip çocuklar›n baz›lar› kendilerine çok basit gelen konular› arkadafllar›n›n ö¤renmelerini beklemekte, baz›lar› da bu duruma dayanamay›p s›n›f ortam›nda huzursuzluk ç›karmaktad›rlar. Ço¤u üstün yetenekli çocuk okuldaki
bu ortama katlanamamaktad›r. Baz› üstün yetenekli çocuklar zihinsel veya sanatsal alandaki yetene¤inden kaynaklanan ihtiyac›n› ailesinin imkânlar›n› kullanarak gidermeye çal›flmaktad›r. Ailesinin imkân› k›s›tl›
olanlar ise potansiyellerini kullanamamaktad›rlar. Bu sebepledir ki toplumun her kesimindeki üstün yetenekli çocu¤a özel e¤itim imkan› sa¤lanmal›d›r. Bu imkânlar neler olmal›d›r? Dünyada üstün yetenekliler için
haz›rlanm›fl bir çok e¤itim modeli mevcuttur. Bunlara örnek olarak
Özerk Ö¤renme Modeli (Autonomous Learning Model)( (Betts, 1986), Üç
Aflamal› Zenginlefltirme Modeli (Three-satage Enrichmet Model) (Feldhusen & Kolloff, 1986) ve Zenginlefltirici Ö¤renme Hizmetleri (Learning Enrichment Service/LES) (Clifford, Runions & Smyth, 1986) say›labilir
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Ülkemizde ise üstün yeteneklilerin e¤itimi ile iligli olarak 1950’li y›llardan bu yana sürekli olmayan çal›flmalar yap›lm›fl olmas›na ra¤men
bu alanda sistemli ve genifl kapsaml› bir çal›flma ilk olarak Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan 1993 y›l›nda bafllat›lm›flt›r. Bu proje çerçevesinde 2003 y›l› itibar›yla on yedi Bilim Sanat Merkezi aç›lm›flt›r. Bu
merkezlerin onunda üstün yetenekli çocuklar hâlen e¤itim görmektedirler (Gökdere & Küçük, Bas›mda). Ülkemizde geç kal›nm›fl olsa bile dünyada oldukça önemli mesafe kaydedilmifl olan üstün yetenekli
çocuklar›n e¤itiminde de¤er e¤itimi konusunun önemi acaba nedir?
Bu çocuklar›n de¤er e¤itimi almas› veya almamas› durumunda karfl›lafl›lmas› muhtemel durumlar nelerdir? Bu ve benzeri sorular, üzerinde durulmas› gereken önemli hususlardan baz›lar›d›r.

Üstün Yetenekliler ‹çin De¤er E¤itiminin Önemi
De¤erler ilgili oldu¤u insan toplulu¤unun özelli¤ine göre ailevî de¤erler, toplumsal de¤erler ve bireysel de¤erler olarak s›n›fland›r›labilir (Winter, Newton & Kiripatrick, 1998). Aile çocu¤un do¤ufltan üyesi oldu¤u en küçük toplumsal kurumdur. Çocuk ilk toplumsal davran›fl› aile
üyeleri ile etkileflime girerek, onlar› taklit ederek ö¤renir. Çocu¤un aile içinde kazand›¤› bilgi, tutum ve de¤erler sa¤lam temelli ve di¤er de¤erler ile uyumlu ise çocuk hem okulunda hem de toplumda daha
uyumlu ve daha baflar›l› bir birey olacakt›r. Ailevî de¤erlerle bireyin
sahip oldu¤u di¤er de¤erler aras›nda bir çat›flma söz konusu ise birey
bundan olumsuz yönde etkilenecektir (Erden, 1998). Toplumsal de¤erler kategorisi ise gelenek, görenek, örf-adetler ve toplumsal kurallar›n
bir ço¤unu içine almaktad›r. Toplumsal de¤erler yolu ile bireylerin ortak davran›fllar sergilemeleri sa¤lan›r, böylelikle toplumsal çat›flmalar
azalt›l›r ve toplumun süreklili¤ini sürdürebilmesi sa¤lan›r.
De¤erlerin bir baflka boyutunu bireysel de¤erler oluflturmaktad›r. Bu
de¤erler kiflinin karakter özelliklerinin gelifliminde önemli rol oynar.
Bireyde bu de¤erlerin yeterince geliflmemifl olmas› durumunda kiflilik
problemi ile karfl› karfl›ya kalma riski söz konusudur. Bu durum ö¤rencinin baflar› durumunu do¤rudan etkileyecek, hatta belki örgün de¤erler
e¤itimi
e¤itim ortam›ndan ayr›lmas›na neden olabilecektir. Örne¤in ABD’nin dergisi
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New York eyaletinde haz›rlanan bir rapora göre lise düzeyinde çeflitli
problemler yaflayarak okuldan ayr›lan bireylerin %20’sini üstün yetenek potansiyeline sahip bireyler oluflturmaktad›r (Davis & Rimm,
1994). Karakter özellikleri yönlerinden geliflmemifl ve ö¤retmenleri taraf›ndan motive edilmeyen ö¤renciden baflar› beklemek bir tarafa örne¤imizde de görüldü¤ü gibi çocuk tamamen “kaybedilebilir”.
De¤erler her ne flekilde s›n›fland›r›l›rsa s›n›fland›r›ls›n sosyal bir varl›k olan insan›n toplum ile uyumu ve bireylerin günlük yaflamlar›ndaki performanslar›nda do¤rudan ya da dolayl› olarak etkili olmaktad›r.
Üstün niteliklere sahip olan insanlar belli ölçüde bu de¤erlere sahip
olsalar da bireysel farkl›l›klardan dolay› baz› problemlerle karfl›ya kalmaktad›rlar. Üstün yetenekli çocuklar›n bu de¤erlere mümkün olan en
üst seviyede sahip olmalar› toplumun ve bireylerin menfaati aç›s›ndan
önem tafl›maktad›r. Toplumun üyeleri olan insanlar bu de¤erlere kendi çabalar› ile sahip olamazlar. Bundan dolay› ö¤renim ça¤›ndaki her
bireyin uygun ahlakî kararlar ve davran›fllar sergilemesine yard›mc›
olacak de¤erler ve becerilerle donat›lmas› e¤itim programlar›n›n temel
hedefleri aras›nda yer almal›d›r (Ekfli, 2003).

de¤erler
e¤itimi
dergisi
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‹nsanlar›n ve toplumlar›n karfl› karfl›ya kald›klar› problemlerin say›s› ve
çeflidi her geçen gün artmaktad›r. Örne¤in geçti¤imiz yüzy›lda yaflayan
bireyler çevre problemleri, teknolojik suçlar, nükleer savafl gibi problemlerle karfl›laflmam›fllard›. Fakat günümüzde bunlar, acil çözüm bulunmas› gereken problemlerin bafl›nda gelmektedir. Bu türden problemlerin çözümü ancak sosyal bilimler ve fen bilimlerinin ifl birli¤i ile
mümkün olacakt›r (McGregor & Harmon, 2001). Bu ifl birli¤i ve disiplinler aras› denge üstün yetenekli çocuklar›n e¤itim programlar›na yans›t›ld›¤›nda bu problemlere çözüm bulabilecek bireyleri yetifltirmek de
daha seri olacakt›r. Bu dengenin oluflmas›nda etkili ve önemli faktörlerden birisi de de¤erlerin, e¤itim program›n›n bir bilefleni olarak kabul
edilmesidir (Fichtman & Carol, 1991; Thorkildsen, 1994). De¤erler e¤itimine gereken önemin verilmemifl olmas› nedeni ile bu türden problemlere etkili çözüm önerileri getirilememifltir (McGregor & Harmon,
2001). Bir örnek olarak zikretti¤imiz bu argümandan da ç›kar›mlanabilece¤i üzere üstün yetenekli çocuklar›n mevcut potansiyellerinin gelifliminde ve etkili kullan›m›nda de¤erler e¤itimi önemli bir yere sahiptir.
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Bilindi¤i üzere akademik e¤itimde hedeflenen kazan›mlar belirli programlar dahilinde ve sistemli bir flekilde ö¤rencilere kazand›r›labilir.
De¤er e¤itiminde ise ö¤rencilere ya de¤er e¤itimi programlar›n›n uygulanmas› ile ya da hedeflerin tüm okul program›na yay›lmas› ile hedeflenen davran›fllar kazand›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r (Ekfli, 2003). Üstün yeteneklilerin yap›s›nda ço¤unlukla var olan kurallara ve bask›ya
karfl› koyma e¤iliminden dolay› normal e¤itim kurumlar›nda bu çocuklar bazen uyumsuzluk ya da akademik bilgi e¤itimine direnç gösterebilmektedirler (Enç, 1973; Renzulli,1999). Hedeflenen zamanda kazand›r›lmak istenen akademik bilgiyi, ö¤renci e¤itim yaflant›s›n›n baflka
bir aflamas›nda bireysel farkl›l›¤› sayesinde kazanma flans›na sahiptir.
Fakat de¤erlerin ö¤renciye zoraki kazand›r›lmaya çal›fl›lmas› durumunda, ö¤renci bu zorlamaya negatif yönde tepki gösterecektir. Belki
de kazand›r›lmak istenen özelli¤e tepki olarak z›t bir özellik kazanacakt›r. Dolay›s›yla de¤er e¤itiminde hedeflenen istendik davran›fllar›n
ö¤renciye kazand›r›lmas› zorlaflacakt›r.
Yap›lan çal›flmalar üstün yeteneklilerin zihinsel kapasitelerinin yan› s›ra,
baz› de¤erler, karakter ve kiflilik özellikleri yönlerinden de akranlar›ndan
daha üst seviyede olduklar›n› ortaya koymufltur (Witty, 1963; Gross,
1998; Renzulli; 1999). Fakat bu, üstün yetenekli çocuklar bu özellikler
yönünden yeterlidir ve böyle bir e¤itim almalar›na gerek yoktur, anlam›na gelmez. Yap›lan çal›flmalar üstün yetenekli çocuklar›n de¤erler ve karakter özellikleri yönlerinden belli bir seviyede olmalar›na ra¤men baz›lar›n›n az da olsa küstahl›k, dik bafll›l›k gibi ahlakî hususlarda problemler yaflad›klar›n› vurgulamaktad›rlar (Wity, 1963; Enç, 1973).
Üstün yetenekli çocuklar var olan özelliklerinden dolay› toplumda
ra¤bet görseler ve ilgi oda¤› olsalar da bazen toplum ve toplumun üyeleri ile uyum problemi yaflayabilmektedirler. Özellikle ö¤rencilik dönemlerinde yap›lan s›n›f atlatt›rma uygulamas›n›n düzenli ve programl› bir flekilde yap›lmamas› neticesinde ö¤renci uyumsuzluk problemi ile karfl› karfl›ya kalabilmektedir. Bu problem de –do¤al olarak–
çocu¤un sosyal geliflimini olumsuz yönde etkilemektedir. Zira böylesi
bir durumda bu çocuklar, hem eski s›n›flar›ndaki akranlar› ile iliflkilerini koparmakta hem de kendilerinden fiziksel olarak daha üst sevi- de¤erler
e¤itimi
yedeki çocuklarla iletiflim kurmakta zorluk çekmekte (Çepni & Gökde- dergisi
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re, 2002), yap›s› gere¤i akranlar›n›n oynad›¤› oyunlardan ve ilgilendikleri fleylerden zevk alamamaktad›rlar. Bu sebeple de daha üst yafl guruplar›ndaki çocuklarla arkadafll›k yapmak için çaba harcamaktad›rlar. Fakat üst yafl gruplar›ndaki çocuklar çeflitli nedenlerden dolay› üstün yetenekli çocuklarla di¤er arkadafllar› ile olan seviyede iliflki kuramamaktad›rlar (Özsoy, Özyürek & Eripek, 1998). Buradaki uyum
probleminin kayna¤›, üstün yetenekli çocuk de¤il, onun arkadafll›k
kurmak istedi¤i daha üst yafl grubundaki çocuklar olmaktad›r.
Görüldü¤ü gibi üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminde karfl›lafl›lmas› muhtemel problemler oldukça fazlad›r. Bu sebeple bu çocuklar›n e¤itim alan›
bir may›n tarlas›na benzetilebilir. Bu süreçte çocuklara iyi bir e¤itim verilirse hem mevcut potansiyellerini gelifltirme f›rsat› verilecek hem de
problemlerle dolu bir e¤itim sürecinde zarar görmemeleri sa¤lanacakt›r.
Üstün yetenekli çocuk, bu süreçten baflar›l› bir flekilde geçmek için profesyonel yard›ma ihtiyaç duyacakt›r. Bu çocuklara iyi ve etkili yard›m yap›lmas› noktas›nda e¤itim sürecinin vazgeçilmez unsuru olan ö¤retmen
faktörü karfl›m›za ç›kmaktad›r. Üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminde
önemli bir faktör olan ö¤retmenler hangi özelliklere sahip olmal›d›rlar?

Ö¤retmenlerin Sahip Olmas› Gereken Özellikler
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Bilindi¤i üzere e¤itim-ö¤retim sürecinde okulda ö¤retmenden daha
önemli bir faktör olmad›¤› bir çok araflt›rmac› taraf›ndan belirtilmifltir
(Çepni & Akdeniz, 1996; Çepni, Gökdere & Küçük, 2002). Üstün yetenekli çocuklar›n akranlar›ndan farkl› olarak baz› özelliklere sahip olmalar› nedeniyle üstün yetenekli çocuklar›n ö¤retmenleri de di¤er ö¤retmenlerden farkl› özelliklere sahip olmal›d›rlar (Feldhusen, 1997;
Gökdere & Küçük, bas›mda). Üstün yeteneklilerin e¤itiminde kullan›lan modeller her ne kadar ö¤renci merkezli bir yaklafl›ma dayal› olsalar bile, ö¤retmenin yükü normal e¤itim kurumlar›na oranla daha fazla olmaktad›r (Diffily, 2002). Ö¤retmenler üstün yetenekli çocuklar
için amaç belirler, de¤erlerin oluflumuna yard›m eder, ö¤retim yöntem
ya da stratejileri seçer ve belki de en önemlisi çocuklara örnek teflkil
eder (Feldhusen & Wyman-Robinson, 1980).

Üstün Yetenekli Çocuklara Verilen De¤erler E¤itiminde Ö¤retmenin Rolü

Ö¤retmen ve yöneticilerin, teorik yaklafl›mlar› ve bunlar›n s›n›f içindeki sonuçlar›n› bilmelerinin önemi büyüktür. Çünkü afl›r› derecede
iyimser ve gerçek d›fl› beklentiler üstün yeteneklilerin e¤itiminde en az
olumsuz tutumlar kadar zararl›d›r. Ö¤retmenlerin belirli bir konuda
grup dinami¤i becerilerine sahip olmalar›, ileri düzeyde teknik strateTablo 1

Üstün Yeteneklilerin Ö¤retmenlerinde Olmas› Gereken Baz› Özellikler ve Ö¤renciler Üzerine Yans›malar› (Feldhusen, 1997’den)
Ö¤retmen özelli¤i

Ö¤renci bak›fl aç›s›ndan olaylara bakabilme
Ö¤renciye karfl› olan tutumlar›n› onun özelliklerine
göre belirleyebilme
Güvenilir bir yap›ya sahip olma
Ö¤renciye s›cak ve arkadaflça yaklaflabilme

Ö¤renciye kazand›raca¤› nitelik
Bireye sayg›
Bireye sayg›
Güvenilirlik
Sevecenlik

Farkl› düflünce ve fikirleri hoflgörü ve
sab›r ile dinleyebilme
Ö¤rencinin yapt›¤› yanl›fllara yap›c› bir tarzda
yaklaflabilme

Hoflgörü, sayg›
Hoflgörü

Ö¤renciyi herhangi bir kifli olmaya zorlamama

Hoflgörü, fleffafl›k, bireye sayg›

Ö¤renciyi baflkalar› ile k›yaslamama

Bireye sayg›
Tarafs›zl›k

Kendi fikir ve inançlar›n› s›n›f ortam›na tafl›mama
Ö¤rencilerine karfl› içten ve samimi
oldu¤unu hissettirme
Oldu¤u gibi görünmeye çal›flma

Sevgi ve flefkat, samimiyet
Dürüstlük, gerçekçilik

Bilmedi¤i bir konuyu aç›k olarak söylemekten
kaç›nmama
Baflar›ya ulaflmak için yüksek derecede
çal›flma iste¤ine sahip olma

Dürüstlük
Çal›flkanl›k

Gerekti¤i kadar yarg›lay›c› ve elefltirici olma

Elefltirel düflünme

Ö¤rencinin bireysel problemleri ile ilgilenme

Bireye sayg›
Esnek düflünebilme

Olaylara çok boyutlu bakabilme

Ayr›nt›lar› inceleme ve bilinmeyeninin üzerine gitme Merak, cesaret, talepkârl›k
Olaylara ön yarg›s›z yaklaflabilme
Tarafs›zl›k ilkesine uygun hareket etme

Tarafs›zl›k
Tarafs›zl›k, dürüstlük

Kendi fikrinin yanl›fl oldu¤unu fark etti¤i zaman
fikrinde ›srarc› olmama
Baflar›s›zl›k durumunda bile y›lmadan
yeni çözüm yollar› arama
Özverili davranabilme

Esnek düflünebilme
Israrc›l›k, çal›flkanl›k
Özveri
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jiler kullanmalar›, araflt›rma e¤iliminde olmalar› ve bilgisayar teknolojisine iliflkin bilgilere sahip olmalar› gerekmektedir (Rogers, 1989).
Fen alan›nda üstün yeteneklilere ders verecek ö¤retmenlerin ö¤renme ortam›ndaki rolleri, yap›lan bir çal›flmada (Kampfer, Horvart, Keleinert &
Kearns, 2001) flu flekilde s›ralanmaktad›r: Model, de¤er e¤itimcisi, ilgi
uyand›r›c› ve fonksiyonel de¤erlendirici. De¤er e¤itimcisi olarak ö¤retmen,
ö¤rencinin toplumsal, kiflisel ve ailesel de¤erleri keflfetmesine rehberlik
yapan birey olmal›d›r. ‹lgi uyand›r›c› olarak, ilgi p›r›lt›lar›n› uyar›r ve gelifltirir. Fonksiyonel de¤erlendirici rolünde ö¤retmen üstün yetenekli çocuklar›n kavray›fl h›z›n› ve düzeyini, ö¤renme stilini ve tercihlerini bir
bütün olarak dikkate al›r. Ö¤retmenlerin üstün yetenekli çocuklar›n bilim adamlar› olarak büyümelerini sa¤layacak olan performanslar› ve performans düzeyleri konusunda geri bildirimde bulunmas› gerekmektedir.
Üstün yetenekli çocuklar›n ö¤retmenlerinin, ö¤renciler için model
teflkil etti¤i göz önüne al›nd›¤› zaman bu ö¤retmenlerin sergiledikleri
davran›fllar›n ve sahip olduklar› özelliklerin ö¤rencilere yans›malar›
üzerinde durulmas› gerekmektedir. Feldhusen’in (1997) üstün yeteneklilerin ö¤retmenlerinde olmas› gereken özellikleri irdeledi¤i çal›flmas›ndan hareketle de¤er e¤itimi ile ilgili baz› ö¤retmen özellikleri seçilmifl ve ö¤rencinin ö¤retmeni bir model olarak benimsemesi durumunda bu özelliklerin ö¤renciler üzerine ne flekilde yans›yaca¤›na
iliflkin bilgiler Tablo 1’de verilmifltir.
Tablo 1’de de görüldü¤ü gibi üstün yeteneklilerin ö¤retmenlerinde olmas› gereken özellikler e¤er istenirse ö¤retmen taraf›ndan hem e¤itim
sürecinin veriminin artt›r›lmas›nda hem de çal›flkanl›k, tarafs›zl›k-dürüstlük, sayg›, sevgi, hoflgörü, özveri gibi de¤erlerin ö¤rencilere kazand›r›labilmesinde kullan›labilir.
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Üstün yeteneklilerin ö¤retmenlerinin de¤er e¤itimcisi rolüyle anlat›lmak istenen, ö¤rencilere s›f›rdan belirli davran›fllar›n kazan›m›n›
sa¤lamak anlam›nda de¤ildir. Burada ö¤retmenin rolü üstün yetenekli çocuklarda var olan de¤erlere zarar vermeden, bir uyum problemi ç›karmadan bu de¤erlerin oluflumuna (de¤erleri keflfetmesine)
yard›mc› olmakt›r. Burada ö¤retmenin rolü oluflturmac› yaklafl›mdaki ö¤retmen rolüne benzemektedir.

Üstün Yetenekli Çocuklara Verilen De¤erler E¤itiminde Ö¤retmenin Rolü

Oluflturmac› ö¤renme (constructivism) kuram›, temelde ö¤rencilerin
mevcut bilgilerini kullanarak yeni bilgi edinmelerini, ö¤renmeyi ve
kendine özgü bilgi oluflturmay› hedefleyen bir ö¤renme kuram› olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Di¤er bir deyiflle de, bireylerin sahip oldu¤u
bilgi ve deneyimlerinden elde etti¤i bilgileri zihinlerinde yap›land›rarak fikir ve düflünce üretmeleri oluflturma kavram›yla aç›klanmaktad›r.
Bu kuram›n dayand›¤› temel noktalar ise afla¤›daki gibi özetlenebilir
(Brooks & Brooks, 1993).
Bu yaklafl›mda, bilginin ö¤retmen taraf›ndan özümletilmesinden ziyade ö¤rencinin zihninde yeni bilginin yap›lanmas› önemlidir. Ö¤renciler bir olay› ya da kavram› kendi kendilerine keflfettiklerinde daha çok
heyecan duyduklar› için yeni bilgiyi daha iyi hazmederler ve farkl› yerlerde kullanabilirler. Dolay›s›yla bu süreçte ö¤retmenin rolü de¤erleri
ö¤rencinin keflfetmesine yard›mc› olmakt›r.
Bu ö¤renme sürecinde ö¤retmenin temel ifllevi, ö¤rencilerin aktif kat›l›m› için yard›mc› olmak ve onlar›n önceki bilgileri ile anlaml› ba¤lar kurmalar›n› sa¤lamakt›r. Bu temel ifllevi yerine getirebilmek için ö¤retmen
ö¤renciye rehberlik eder, cesaret verir, ö¤renciyi elefltirel düflünmeye
teflvik eder, ö¤renme esnas›nda analiz, sentez yapmaya yönlendirir.
Bu yaklafl›mda zaman sorunu diye bir problem ö¤retmen taraf›ndan
hissedilmemeli, nitelik ön plana ç›kart›lmal›d›r. Plân esnek olmal›d›r.
Plânda hedefler ve içeri¤in ana temas› belirlenmelidir. Ancak içeri¤in
ö¤rencilere göre de¤iflebilece¤i öngörülmelidir.
Ö¤rencide mevcut olan potansiyel üzerine yeni de¤erlerin kazan›m›n› sa¤lamak e¤er negatif de¤erler varsa onlar› yap›c› bir yöntem izleyerek düzeltmek ö¤retmenin temel rolleri aras›nda yer almal›d›r.
Bu süreçte oluflturmac› yaklafl›m›n kullan›lmas› kazan›mlar›n daha
kal›c› olmas›n› sa¤layacakt›r.
Görüldü¤ü gibi üstün yeteneklilerin e¤itim ilkeleri ile oluflturmac›
yaklafl›m›n temel ilkeleri aras›nda çok büyük oranda bir uyum söz
konusudur. Bu sebeple üstün yetenekli çocuklar›n de¤er e¤itiminde oluflturmac› yaklafl›m›n esas al›nmas› kazan›mlar›n etkilili¤i ve
kal›c›l›¤› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Yap›lan tespitler neticesin- de¤erler
e¤itimi
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