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ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırma ile sınıf öğretmenlerinin üstün 

yetenekli öğrencilerin özellikleri hakkında sahip 

oldukları görüş ve bilgiler tespit edilmek istenmiştir. 

Bu iki açıdan önemlidir; 

1. Öğrenci yönlendirme sürecinde üstün yetenekli 

öğrencileri aday göstermelerindeki isabetli kararlar 

vermeleri  

2. Üstün yetenekli öğrencilere uygun öğretim 

etkinlikleri planlamaları ve uygulayabilmeleri 



Problem Cümlesi 

Sınıf Öğretmenlerinin 

Üstün Yetenekli 

Öğrencilere İlişkin 

Görüş ve Uygulamaları 

Nasıldır ?  



Alt Problemler 
Sınıf Öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilerin; 

1.  Özelliklerine ilişkin görüşleri nelerdir?  

2. Eğitimlerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Sınıf içindeki durumları ve sınıf iklimine ilişkin 
etkileri hakkındaki görüşleri nelerdir? 

4. Üstün yetenekli öğrenciler için uyguladıkları sınıf içi 
öğretim etkinlikleri ile ilgili görüşleri nelerdir? 

5. Sınıfın içi öğretim etkinliklerinde yaşadıkları 
olumsuzluklar hakkındaki görüşleri nelerdir? 
 



Alt Problemler 
6.Üstün yetenekli öğrenciler için uyguladıkları sınıf  

dışı çalışma ve araştırmalarla ile ilgili görüşleri 

nelerdir? 

7.Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilere uygun 

eğitim etkinlikleri uygulayabilme durumları ve 

ihtiyaçları hakkındaki görüşleri nelerdir? 

8. Bilim ve sanat merkezlerinin üstün yetenekli 

öğrencilere etkileri hakkındaki görüşleri nelerdir? 

9.Sınıflarındaki diğer öğrencilerin bilim ve sanat 

merkezine devam etmeleri gerektiği yönündeki 

düşünceleri nelerdir? 



Yöntem 

Araştırma  tarama modelindedir. 

Nitel araştırma yöntemlerinden yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniğiyle 

gerçekleştirilmiş ve veriler tüme 

varım analizi yoluyla analiz 

edilmiştir.  



Verilerin analizinde nitel araştırma 
yönteminden nitel veriyi yüzdelere 
indirgeme ve sözcük sıklığı hesaplama 
yaklaşımları kullanılmıştır. Bu yaklaşımda 
araştırmaya katılan bireylerin, araştırma 
verisi içerisinde saptanan tema ve 
kategorilere ne derecede katıldıkları 
gösterilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu 
araştırmada da katılımcıların incelenen 
temalara katılma dereceleri yüzdeliklerle 
ifade edilmiştir. 



Kurum Türü 

/Kıdem yılı 
0-10 

yıl 
11-20 

yıl 
21 yıl ve 

üzeri 
Toplam 

Özel 2 13 23 38 

Resmi 1 15 14 30 

Toplam 3 28 37 68 

Evren ve Örneklem 



Veri Toplama Aracı 

Verilerin toplanmasında araştırmacılar 

tarafından geliştirilen görüşme formu 

kullanılmış ve katılımcılar bu formda sorulan 

açık uçlu soruları yazılı olarak cevaplamak 

suretiyle görüşlerini belirtmişleridir.  



BULGULAR  

1.Sınıf Öğretmenlerinin üstün 

yetenekli öğrencilerin özelliklerine 

ilişkin görüşleri nelerdir?  

 



Sınıfınızdaki öğrencilerle ilgili gözlemlerinizi de dikkate 

alarak “üstün yetenekli çocukların özellikleri” hakkında neler 

söylemek istersiniz?”  

Bu özellik dışında üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerinden 

pek çoğu öğretmenlerce ifade edilmiş, ancak bu özelliklerden hiç 

biri 3’den fazla öğretmen tarafından tekrarlanmamıştır.  

Görüşler f % 

Öğrencilerin farklı görüşlere sahip oldukları 18 26 

Çok soru sordukları 17 25 

Çok hareketli oldukları 16 24 

Çabuk öğrenip kavradıkları 16 24 



2. Sınıf öğretmenlerinin üstün 

yetenekli öğrencilerin eğitimlerine 

ilişkin görüşleri nelerdir? 



Bulgular ve Sonuç 
Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerinin nasıl 

yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?  

Görüşler f % 

Yeteneklerini ortaya çıkaracak 
özel bir eğitim almaları 

34 50 

Okullarda özel sınıflar oluşturulmalı  13 19 

Görüş belirtmeyenler  11 16 

“bağımsız şekilde çalışmalı”,  
“spor dallarında da eğitim almalılar”, 
“kendini ifade edici bir etkinlik olmalı”, 
“küçük gruplar halinde eğitilmeliler”,  

10 14 



3. Sınıf öğretmenlerinin üstün 

yetenekli öğrencilerin sınıf 

içindeki durumları ve sınıf iklimine 

ilişkin etkileri hakkındaki 

görüşleri nelerdir? 



a.Normal sınıfların ilgili öğrencilerin 

ihtiyaçlarına cevap verme ve 

gelişimlerine katkısı hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

f % 

Normal sınıfların kalabalık ve katkısının 
az olduğunu, ihtiyaçları karşılamada 
yetersiz 

45 66 

Öğrencilerin sosyal gelişimlerinin 
sağlıklı olması için normal sınıf 
ortamında bulunmaları gerekir  

18 26 

Normal sınıf ortamının ve sık konu 
tekrarının bu öğrencileri sıktığını ve 
sınırlı bir eğitim verildiğini  

5 7 



b. Üstün yetenekli öğrencilerin sınıfta 

ve okulda arkadaşları ve öğretmenleri 

ile ilişkileri hakkında neler 

düşünüyorsunuz? 

f % 

Liderlik özellikleri gösterdikleri, sınıfı 
sürükledikleri  20 29 

Sınıf içince uyumlu olduklarını  16 24 

rahat bir iletişim kurduklarını, büyükleri 
ile iletişimlerinin iyi olduğunu 

13 19 
arkadaşlık sorunu yaşamadıklarını, çok 
sevildiklerini  

öğrencilerin uyumsuz, hırçın, şımarık, 
sıkılgan, sorunlu, iletişim problemleri 
yaşadıklarını  

10 14 



4.Sınıf öğretmenlerinin üstün 

yetenekli öğrenciler için 

uyguladıkları sınıf içi öğretim 

etkinlikleri ile ilgili görüşleri 

nelerdir? 



a.Sınıf içi etkinlikleri planlarken 
üstün yetenekli öğrencilerle ilgili 
bölümlere yer veriyor musunuz?  

f % 

Evet, yer veriyorum 50 74 

Hayır, yer vermiyorum  18 26 

b. Ne tür etkinliklere yer 
veriyorsunuz? 

f % 

Duruma göre değişiyor 54 79 

Araştırma ve ek okuma 14 21 



5.Sınıf öğretmenlerinin üstün 

yetenekli öğrencilerin sınıfın içi 

öğretim etkinliklerinde yaşadıkları 

olumsuzluklar hakkındaki görüşleri 

nelerdir? 



“Üstün yetenekli öğrencilerin sınıfın içi 

öğretim etkinliklerinde ve öğretim 

hayatlarında yaşadıkları olumsuzluklar 

hakkında neler düşünüyorsunuz?”  

f % 

Sınıfta sıkıldıklarını  16 24 

Çok konuşuyor olmakla 
suçlandıklarını,  

14 21 

Konuları sınıf içinde paylaşma imkanı 
bulamadıklarını,  

11 16 

Bir soruya yanlış cevap verdikleri 
zaman yadırgandıklarını  

11 16 



6. Sınıf öğretmenlerinin üstün 

yetenekli öğrenciler için 

uyguladıkları sınıf dışı çalışma 

ve araştırmalarla ile ilgili 

görüşleri nelerdir? 



a.Üstün yetenekli öğrencilere okul dışı 

zamanlarda yaptırılması gereken 

araştırma, çalışma ve etkinlikler 

hakkında neler düşünüyorsunuz?  

f % 

Araştırma ödevi veriyorum 44 65 

Sinema, tiyatro, belgesel ve 
gezi  

34 50 

Konu dışı cevaplar verir 13 19 

 Gerek olmadığı 3 4 



b.Üstün yetenekli öğrencilerin 

performans görevi ve proje 

çalışmalarındaki durumları hakkında neler 

düşünüyorsunuz? 

f % 

Orijinal fikirleri var 36 52 

Proje ve performans ödevlerini özgün 31 46 

Görevlerini itinalı ve düzenli olarak 
yaptığını  

18 26 

Proje ve performans ödevlerinin 
araştırmaya dayalı olduğunu  

10 14 

Çalışmaların zamanında getirilmediği 7 10 

Getirilen ödevlerin özensiz  3 4 



c. Okul dışı çalışmaların üstün 

yetenekli öğrencilerin öne çıkan 

alanlarına katkı sağlayabilme düzeyi 

hakkında ne düşünüyorsunuz?”  

f % 

Katkı sağlamamaktadır 44 65 

Okulda ve okul dışındaki 
etkinliklere ek olarak özel eğitim 
almaları gerekir 

24 35 



7. Sınıf öğretmenlerinin 

öğretmenlerin üstün yetenekli 

öğrencilere uygun eğitim 

etkinlikleri uygulayabilme 

durumları ve ihtiyaçları 

hakkındaki görüşleri nelerdir? 



a. “Okullarda çalışan öğretmenlerin 

üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerine 

uygun öğretim etkinlikleri uygulayabilme 

durumları hakkında neler 

düşünüyorsunuz?”  

f % 

Etkinlikleri planlama, geliştirme ve 
uygulayabilme düzeyi yetersiz  

58 85 

Üstün zekalı çocukların özelliklerine 
uygun etkinlik planlama konusunda 
yeterli  

10 15 



b. “Öğretmenlerin üstün 

yetenekli öğrencilerin eğitimi ile 

ilgili eğitim ihtiyaçları hakkında 

neler düşünüyorsunuz?”  

f % 

Üstün yetenekli çocukların eğitimi 
konusunda düzenlenecek olan bir 
hizmet içi eğitime katılmak istiyor 
ve buna büyük ihtiyaç duyuyorum.  

68 100 



8. Sınıf öğretmenlerinin bilim ve 

sanat merkezlerinin üstün 

yetenekli öğrencilere etkileri 

hakkındaki görüşleri nelerdir? 



“Öğrencinizin Bilim ve Sanat Merkezine 
devam etmeye başlaması ile davranış ve 
durumunda gözlediğiniz değişiklikler 
nelerdir?”  

f % 

Güven geldi 24 35 

Başarısı arttı ve daha dikkatli, planlı oldu 16 23 

Paylaşımı arttı ve olgunlaştı  15 22 

İlgi alanları çoğaldı ve çalışmalarını belli 
etmek istiyor 

13 19 

Uyumsuzluğu kayboldu  7 10 

Değişiklik yok  7 10 

Sınav başarısı düştü  2 3 



9. Sınıf öğretmenlerinin 

sınıflarındaki diğer öğrencilerin 

bilim ve sanat merkezine devam 

etmeleri gerektiği yönündeki 

düşünceleri nelerdir? 

 



“Katılımcılardan bilim ve sanat 

merkezine devam etmeyen 

öğrenciler arasında bu merkeze 

devam etmesi gerektiğini 

düşündüğünüz öğrenciniz var mı?”  

f % 

Evet, her sınıftan belirli bir 
kontenjana göre aday 
gösterilebildiği için yönlendiremedim 

58 85 

Hayır 10 15 



Sonuç ve Öneriler 

1. Sınıf öğretmenleri üstün yetenekli 

öğrencilerin özellikleri hakkında bilgi 

sahibi değildir. Bu nedenle sınıf 

öğretmenleri konu ile ilgili olarak 

eğitim almalıdır. 

 
 



2. Sınıf öğretmenleri üstün yetenekli 
öğrencilerin sınıf içi eğitiminde 
kullanacakları öğretim etkinliklerini 
nasıl planlayacakları ve uygulayacakları, 
hangi yaklaşımlardan yararlanacakları 
konusunda bilgi sahibi değildir. Bu 
nedenle sınıf öğretmenleri konu ile ilgili 
olarak eğitim almalıdır. 



3. Normal sınıflar üstün yetenekli 
öğrencilerin gelişimine gerekli katkıyı 
sağlayamamakta ve eğitim ihtiyaçlarına 
cevap verememektedir.  

Bunun yanı sıra üstün yetenekli öğrenciler 
çoğunlukla sınıf iklimine olumlu katkılar 
sağlamaktadır. 

Okullarda ilgili öğrencilerin eğitim 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 



4. Üstün yetenekli öğrenciler normal 
sınıflarda sıkılma, çok konuşuyor olmakla 
suçlanma, ilgilendikleri konuları sınıf 
içinde paylaşma imkanı bulamama,  
sorulara yanlış cevap verdikleri zaman 
yadırganma güçlükleri yaşamaktadır. Sınıf 
öğretmenleri bu güçlükler hakkında 
bilgilendirilmeli ve sınıf içinde gerekli 
tedbirleri almalıdır. 

 



5. Okul dışı öğrenme etkinlikleri üstün 

yetenekli öğrencilerin özel yeteneklerini 

geliştirmelerine katkı sağlamamaktadır. 

Öğretmenlerin sınıf içi öğretim 

etkinliklerinin planlanması ve uygulanması yanı 

sıra sınıf dışı öğretim etkinliklerini de 

kapsayan örtük programlar hakkında eğitim 

almalıdır. 



6. Sınıf öğretmenleri üstün yetenekli 

öğrencilere uygun öğretim 

etkinlikleri planlama ve uygulama 

açısından yetersizdir. Lisans 

düzeyinde bu alanla ilgili özel eğitim 

dersleri verilebilir. 



7. Bilim ve sanat merkezleri üstün yetenekli 

öğrencilere olumlu katkılar sağlamaktadır. 

Bu nedenle merkezlerin ya da üstün 

yetenekli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını 

karşılayacak oluşumların sayısı ve 

kapasitesi artırılmalı, öğrencilerin erken 

yaşlarda merkezlere devam etmesine 

imkan verecek şartlar oluşturulmalıdır. 



 

8. Halen bilim ve sanat merkezlerine 

devam etmeyen öğrencilerden bu 

merkezlere devam etmesi gereken 

öğrenciler vardır. Bu öğrencilerin 

merkezlere devamının sağlanabilmesi 

için daha fazla öğrenci tanılanmalı ve 

merkezlerin kapasitesi artırılmalıdır.  

 




