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WCGTC'nin Değerli Üyeleri, 

Özel Yetenekliler Eğitiminde Mesleki Öğrenme için Küresel İlkeler’i paylaşmaktan 

mutluluk duymaktayım. Bu belge; yerel, bölgesel, eyalet/il çapında veya ulusal kuruluşlar 

tarafından eğitimle ilgili kararlar alınırken rehberlik sağlayabilir. Bu belgede yer alan on ilke, 

belgenin adının da vurguladığı gibi özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenme 

programlarının geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bu ilkeler; eğitimciler, politika yapıcılar ve 

mesleki eğitim uzmanları için olduğu kadar, dünyanın çeşitli yerlerinde ve ülkelerinde 

öğretmen yetiştirme programları hazırlamaya karar verenler için de rehberlik sağlayabilir. 

Özel Yetenekliler Eğitiminde Mesleki Öğrenme için Küresel İlkeler, WCGTC üyesi 

başvuru sahipleri arasından seçilen akademisyenler ve uygulayıcılardan oluşan bir komite 

tarafından işbirliği içinde geliştirilmiştir. Komitenin her bir üyesi kendi bakış açılarından 

görüş ve fikirler sunmuştur. Elbette, dünyanın dört bir yanındaki ortamlarda karar vericilere 

rehberlik sağlamada değerli olacak bir belge üretmek için geniş bir temsiliyete sahip olmak 

önemliydi. 

WCGTC'nin bu girişimindeki liderliği için Dr. Norma Hafenstein'a teşekkür ederim. 

İki yıllık süreç boyunca yaptığı çalışmalar Joi Lin ve Kayla Steffins tarafından 

desteklenmiştir. İlkeleri geliştirme çalışmalarına gönüllü olarak katılan komitenin her bir 

üyesine yürekten teşekkür ederim. Nihai belgeyi bir araya getiren yazım ekibinin üyelerine de 

teşekkürler - Dr. Rosemary Cathcart, Dr. Shelagh Gallagher, Dr. Norma Hafenstein, Dr. 

Michelle Ronksley-Pavia, Dr. Bruce Shore ve Dr. Margaret Sutherland. 

Lütfen bu belgeyi eğitimcilerle, politika yapıcılarla, mesleki eğitim verenlerle ve tüm 

öğretmenleri dünya çapında özel yetenekli çocukları uygun şekilde eğitmeye hazırlamakla 

ilgilenen öğretmen yetiştirme programlarındaki liderlerle paylaşın. Çocukların ve gençlerin 

yeteneklerini ve potansiyellerini en üst düzeyde geliştirdikçe dünyamız daha iyi bir yer 

olacaktır. 



Saygılarımla, 

Julia Link Roberts, EdD 

WCGTC Başkanı (2017-2021)  

Özel Yetenek Araştırmaları Mahurin Profesörü  

Western Kentucky Üniversitesi 

  



Giriş 

İçinde bulunduğumuz on yıl, bizlere dünyanın en yetenekli beyinlerinin iyi 

eğitilmesinin gerekliliğini çok güçlü bir şekilde hatırlatmaktadır. Küresel salgın, ısınan 

gezegenimiz ve değişen demografiler, bizleri çözümü için derin bir anlayış, uzmanlık, 

yaratıcılık ve disiplinler arası işbirliği gerektiren, eşi benzeri görülmemiş ve karmaşık 

sorunlar ile karşı karşıya bırakmıştır. Büyük krizlerin olmadığı bir senaryoda dahi toplumsal 

gelişim, en yetenekli bireylerin içgörüleri ve gerçekleştirdikleri yenilikler ile beslenmektedir. 

Bu bireylerin merak ve vizyonu bilimi, sanatı ve kültürü ileri taşıdıkça hepimiz bundan 

faydalanmaktayız. 

Hepimiz özel yetenekli yetişkinlerin katkılarına bel bağlamış olmamıza rağmen, 

dünya genelinde eğitimciler özel yetenekli çocukların nasıl eğitileceği konusunda çok az 

bilgiye sahiptir. Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Dünya Konseyi (The World Council for 

Gifted and Talented Children-WCGTC) Özel Yetenekliler Eğitiminde Mesleki Öğrenme için 

Küresel İlkeler belgesi, özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenmeye ilişkin politika ve 

uygulamalara rehberlik ederek öğretmen yetiştirmedeki bu önemli eksikliğe parmak 

basmaktadır. 

Bazıları, özel yetenekli çocukların kimseye ihtiyaç duymadıkları varsayımı ile, 

öğretmenlerin bu öğrencilerin eğitimi için belirli yönergelere ihtiyacı olmadığını savunabilir. 

Ancak bu durum, mesleki öğrenmenin eksikliğinde öğretmenlerin özel yetenekli öğrencilere 

ilişkin sahip oldukları yanlış kanılardan biridir (Alencar vd., 2002). Nitekim onlarca araştırma 

özel yetenekli öğrencilerin benzersiz öğrenme ihtiyaçları olduğuna ilişkin bulgular ortaya 

koymaktadır. Bu öğrenciler daha gelişmiş içeriklere ihtiyaç duymalarının yanı sıra, bilgiyi 

arama, yeni fikirler yaratma ve daha karmaşık düşünme eğilimindedirler (S. Gallagher, 2013; 

Sak, 2004). Uygun şekilde hazırlanmış zorlayıcı bir öğretim olmadan bu öğrenciler örgün 

eğitimde hayal kırıklığı yaşayabilir ve isteklerini kaybedebilirler (Kanevsky & Keighley, 



2003; Preckel vd., 2010). Araştırmalar ayrıca, mesleki hazırlığın olmadığı durumda, 

öğretmenlerin özel yetenekli öğrencilerin hızlandırma ve özel eğitim programları için 

tanılanmasına yönelik bilgiye sahip olmadığını ve dersin derinlik ve karmaşıklığını artıracak 

farklılaştırma stratejilerini nasıl kullanacaklarını öğrenemediklerini ortaya koymaktadır (Van 

Tassel-Baska vd., 2021). 

Özel yetenekliler arasında en yıkıcı kaybı yaşayanlar yoksulluk, engellilik veya 

kültürel önyargılar nedeni ile yetenekleri maskelenenlerdir. Okula hevesle gelmelerine 

rağmen bu öğrencilerin çoğu zaman görmezden gelinmeleri ve ihtiyaçları olan eğitimi 

alamamaları büyük ve trajik bir potansiyel ve insan sermayesi kaybına neden olmaktadır. Bu 

öğrencilerin genç yaşta tespit edilmesi ve öğrenme ihtiyaçlarının gerektiği şekilde sağlanması 

hem sosyal adalet için hem de sağlıklı ekonomiler için büyük önem taşımaktadır. 

En temel düzeyde özel yetenekliler eğitiminde evrensel eğitimci yetiştirmek, her 

çocuğun her gün yeni bir şey öğrenme hakkına hizmet eder. Bazen özel yetenekli öğrencilerin 

öğrenme ihtiyaçları, farklılaştırılmış eğitim programları ve öğretim yoluyla zorlayıcılık 

unsurunu nasıl ekleyeceğini bilen öğretmenlerce normal sınıflarda da karşılanabilmektedir. 

Aslında öğretmenlere sunulan bu üst düzey öğrenmeye yönelik hazırlık tüm öğrenciler için de 

faydalıdır. Diğer özel yetenekli öğrenciler ise hızlandırılmış eğitim ya da özel programlar 

aracılığı ile daha yoğun bir müdahaleye ihtiyaç duymaktadır (Assouline vd., 2014). Bu tür 

öğrencilere eğitim veren eğitimcilerin daha yoğun ve gelişmiş bir hazırlığa ihtiyacı vardır.  

Özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenme ihtiyacı sadece öğretmenler ile de sınırlı 

değildir. Örneğin, rehber öğretmenlerin, okul psikologlarının ve diğer destek personelinin 

özel yetenekli öğrencilere üniversite ve kariyer planlaması veya sosyal-duygusal desteği nasıl 

sağlayacaklarını bilmeleri ve okul yöneticilerinin program etkinliğini nasıl izleyeceklerini 

anlamaları gerekir. 



Aşağıdaki ilkeler, tüm dünyada, eğitim-öğretim ortamı fark etmeksizin bütün 

eğitimcilerin sınıflarındaki özel yetenekli çocukları desteklemek için yetiştirilmesinde bir 

çerçeve ortaya koymaktadır. Bu ilkeleri küresel düzeyde uygulamak ve tüm öğrencilerin hak 

ettikleri eğitimi almalarına yardımcı olmak için, eğitimci meslektaşlarımızla işbirliğini 

memnuniyetle karşılıyoruz. 

  



Özel Yetenekliler Eğitiminde Mesleki Öğrenme için Küresel İlkeler 

1. Katmanlı İçerik. İçeriğin miktarı ve türü her eğitimcinin rolüne göre değişse de 

kapsamlı mesleki öğrenme programları, tüm eğitimcilerin özel yetenekli öğrencilerle 

çalıştığını kabul eder. Bu nedenle tüm eğitimcilerin özel yetenekli çocukların eğitimini ve 

gelişimini desteklemek için bir dereceye kadar profesyonel hazırlığa ihtiyacı vardır.  

2. Kanıt Temelli. Kaliteli bir mesleki öğrenme programı, özel yetenekli öğrencilerin 

akranlarından farklı olmaları sebebiyle, farklılaştırılmış hizmetler için çeşitli yolları da içeren 

en iyi uygulamalar ve araştırmalar üzerine kuruludur. 

3. Bütünsel. Özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenme; akademik, sosyal ve 

duygusal ihtiyaçlar da dahil olmak üzere çocuğu bir bütün olarak ele almalıdır. 

4. Geniş. Ayrıntılı bir mesleki öğrenme programı; farklı özel yeteneklilik düzeyleri, 

farklı özel yetenek biçimleri, çeşitli tanılama yöntemleri, farklı program modelleri, eğitim 

programı ve öğretimi uyarlama seçenekleri hakkında bilgiler içerir. 

5. Eşitlikçi. Özel yetenekliler eğitimindeki mesleki öğrenme programları; farklı ırksal, 

kültürel, etnik ve yerli gruplardan, cinsiyetlerden ve cinsel yönelimlerden gelen öğrencilerin 

ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Çeşitli alt yapıları temsil eden eğitimcileri işe almak ve elde 

tutmak bir öncelik olmalıdır. 

6. Kapsamlı. Birçok okul personeli, özel yetenekli çocukların yaşamlarını doğrudan 

veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bu nedenle, özel yeteneklilerin eğitiminde mesleki 

öğrenme planı, yöneticilerin, danışmanların, psikologların, özel eğitimcilerin ve diğer 

personelin özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçları hakkında eğitilmesine yönelik hükümler 

içermelidir. 

7. Bütünleştirici. Mesleki öğrenme; özel yetenekli öğrencilerin, yalnızca bu 

öğrencilere hizmet etmek için belirli sorumluluklarla görevlendirilmiş eğitimcilerin değil, 



tüm okul topluluğunun sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, özel yetenekliler eğitimini 

tüm okul programı bağlamında sunmalıdır.  

8. Sürekli. Özel yetenekliler eğitimde bir mesleki öğrenme programı, hizmet içi 

programlar ve diğer mesleki öğrenme deneyimleri aracılığıyla mevcut bilgi ve becerileri 

geliştirmek ve genişletmek için kariyer boyunca sürekli fırsatlar sağlamalıdır. 

9. Sürdürülebilir. Özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenme eyalet, bölge, il 

ve/veya ülkenin eğitim politikasına dahil edilmelidir. Programlar düzenli olarak izlenmeli ve 

hesap verilebilirlik sistemleri yürürlükte olmalıdır. Tüm paydaşlar (politika yapıcılar, okul 

yetkilileri, halk, yükseköğretim kurumları ve diğerleri) arasındaki iş birliği aktif olarak teşvik 

edilmelidir. 

10. Güçlendirici. Özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenme; eğitimcileri, özel 

yetenekli öğrencileri ve onların ihtiyaç duydukları hizmetleri organize eden etkili birer 

destekçi olmaya hazırlamalıdır. 

  



Küresel İlkeler 

Küresel İlke 1: 

Katmanlı İçerik. 

İçeriğin miktarı ve türü her eğitimcinin rolüne göre değişse de kapsamlı mesleki 

öğrenme programları, tüm eğitimcilerin özel yetenekli öğrencilerle çalıştığını kabul eder. Bu 

nedenle tüm eğitimcilerin özel yetenekli çocukların eğitimini ve gelişimini desteklemek için 

bir dereceye kadar profesyonel hazırlığa ihtiyacı vardır.   

Her eğitimcinin, akranlarından daha hızlı öğrenme veya daha derin öğrenme 

potansiyeline sahip, üstün başarı gösteren öğrencileri vardır. Bu kapsamda, her öğretmenin 

özel yetenekli öğrenciler hakkında mesleki öğrenmeye ihtiyacı vardır. Bununla birlikte, geniş 

bir öğrenci yelpazesiyle çalışan bir genel eğitim öğretmeni, özel yetenekli öğrencilerden 

oluşan bağımsız bir sınıfta çalışan bir öğretmenle aynı derinlik veya bilgi genişliğine ihtiyaç 

duymayabilir (Aulls & Ibrahim, 2012; Roberts & Inman, 2015; Tomlinson vd., 2008). 

Öğretme ve öğrenmenin gerçekleştiği bağlam, belirli bir öğretmen için hangi mesleki bilgi ve 

becerilerin en uygun olduğunu da etkiler; örneğin, büyük, yetersiz kaynaklara sahip, çok 

düzeyli sınıflar ile iyi donanımlı, modern sınıflar ve okullar arasındaki fark gibi (Clark & 

Shore, 2004). Mesleki öğrenme programlarını geliştirenler, farklı ortamlarda bulunabilecek 

farklı derinlik ve karmaşıklık seviyelerini göz önünde bulundurmalıdır, örneğin: 

■ Okullar, eğitim bakanlığı veya müdürlükleri, enstitüler, üniversiteler tarafından 

çevrimiçi, yazışma yoluyla veya yüz yüze sunulan asgari düzeyde uzmanlık veren kısa 

programlar. 

■ Temel öğretmen eğitimi programlarını tamamlamış olan eğitimciler için özel 

yetenekli öğrencilerle ilgili hizmet içi veya diğer sürekli mesleki eğitimler. 

■ Genellikle enstitüler veya yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içinde olan, özel 

yetenekliler eğitimi alanında uzmanlık veren ya da özel yetenekliler eğitiminde öğretilmesi 



gereken konularda veya diğer alanların (örneğin danışmanlık, psikoloji, özel veya kapsayıcı 

eğitim) içeriklerinde yer alan, temel öğretmen eğitiminden daha ileri düzeyde, tam veya yarı 

zamanlı eğitim. 

Mesleki öğrenmeye katılan eğitimcilerin, yukarıdaki bağlamların tümünde, özel 

yetenekli öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duydukları içerik ve yoğunluk 

farklılık gösterecek ve eğitimciler bölgesel uyarlamaya ihtiyaç duyacaktır (Gubbins & 

Hayden, 2020). Programı izleme ve etkililik araştırması, herhangi bir mesleki öğrenme 

planının uygulanmasına eşlik etmelidir (Johnsen & Clarenbach, 2019; Parker, 1996; Shore 

vd., 1991). 

Katmanlı Bir Mesleki Öğrenme Planı İçin Örnek Çerçeve 

Katman 1: Bütün okul bağlamında genel eğitim öğretmenleri, okul öncesi 

öğretmenleri, sanat ve diğer branş öğretmenleri, özel eğitim ihtiyaçları koordinatörleri 

(SENCos) ve okul danışmanları dahil tüm öğretmenler için örnek içerik: 

■ Çocuk gelişiminin farklı çocuklar için farklı şekilde ilerlediğinin ve müfredatın, 

belirli bir yaş ya da aşamada beklenen üst limitleri tanımlamadığının farkındalığı. Üstün 

başarı sergileyen özel yetenekli öğrenciler, genel müfredat yeterli zorluk seviyesini 

sağlamadığı için, her gün yeni bir şeyler öğrenmelerini garanti altına almak amacıyla 

akademik deneyimler düzenlenmesine ihtiyaç duyarlar. 

■ Özel yetenekliliğin farklı popülasyonlarda nasıl ortaya çıkacağı, özel yetenekliliğin 

ortaya çıkışını neyin maskeleyebileceği ve hangi sosyal-duygusal desteklerin gerekli 

olabileceği de dahil olmak üzere, öğrencileri özel yetenekliler eğitim programlarına seçmek 

için gereken özellikler. 

■ Küme gruplama, üst düzey sorgulama, üst düzey müfredat materyalleri ile ödevler 

sunma ve farklılaştırma için mevcut teknolojiyi kullanma gibi özel yetenekli öğrencileri 

destekleyebilecek temel sınıf ve okul uygulamaları. 



■ Farklı hızlandırma türlerinin önerilebileceği farklı koşullar. 

Katman 2: Zenginleştirme programları, İleri Yerleştirme, Uluslararası Bakalorya veya 

Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika (IGCSE) sınıflarının öğretmenleri ve okul 

yöneticileri için örnek içerik. Katman 1’de yer alan tüm bilgilere ek olarak:  

■ Genel eğitim programının özel yetenekli öğrenciler için özellikle ilgi çekici ve 

değerli olan unsurlarını belirlemenin yanı sıra bu programa nasıl ulaşılacağını ya da 

programın nasıl oluşturulacağını belirleme. İleri düzey eğitim programını tamamlayan 

öğretim yöntemleri. 

■ Müfredat planlamasına yardımcı olacak ya da okul müfredatının ilerisinde bir 

konuya ilgi duyan öğrenciye mentörlük edecek konu uzmanlarına ne zaman ve nasıl 

erişileceği. 

■ İleri seviyedeki öğrencilerin sosyal-duygusal ve danışmanlık ihtiyaçları. 

■ Ebeveynler, okul idarecileri ve yerel eğitim yetkilileri de dahil olmak üzere tüm 

paydaşlarla özel yetenekliler eğitimine ilişkin tartışmalarda etkili olan stratejiler.  

Katman 3: Program koordinatörleri, bağımsız sınıflarda veya bu alanda özelleşmiş 

okullarda birçok sınıf düzeyine ya da okula hizmet veren tam zamanlı zenginleştirme 

uzmanları da dahil olmak üzere yalnızca özel yetenekli öğrencilerle çalışan eğitimciler için 

örnek içerik. Katman 1 ve 2'deki bilgilere ek olarak: 

■ Özel yeteneklilik, yetenek, yaratıcılık ve bunların farklı kültürel bağlamlarda nasıl 

tanımlandıkları da dahil olmak üzere kuramsal ve araştırma literatürünün ayrıntılı 

incelenmesi. 

■ Özel yetenekliler eğitimi program modelleri ve program değerlendirme yöntemleri. 

■ İleri gelişimin eğitsel sonuçları ile öz düzenleyici öğrenme ve uzmanların yaratıcı 

çalışma yöntemlerini gösteren, ileri düzeyde öğrenmeyi sağlamak için öğretimin hızını, 

derinliğini ve/veya karmaşıklığını değiştirme yöntemleri. 



■ Özel yetenekli öğrencilerin sosyal-duygusal ihtiyaç ve yoğunluklarını desteklemek 

için özel bilgi ve stratejiler. 

■ Eylem araştırmasının nasıl yürütüleceği ve bölgesel uygulamaların etkililiğinin nasıl 

değerlendirileceği. 

■ Öğretim yapılacak sınıf düzeyine göre ileri seviye içerik bilgisi. 

Küresel İlke 2: 

Kanıt Temelli. 

Kaliteli bir mesleki öğrenme programı, özel yetenekli öğrencilerin akranlarından 

farklı olmaları sebebiyle farklılaştırılmış hizmetler için çeşitli yolları da içeren en iyi 

uygulamalar ve araştırmalar üzerine kuruludur. 

Kanıt temelli mesleki uygulama her alanda altın standarttır. Özel yetenekliler eğitimi 

söz konusu olduğunda, kanıt temelli bir mesleki öğrenme programı hem (a) özel yetenekli 

öğrencilerin doğasına ve alandaki en iyi uygulamalara ilişkin araştırmalara, hem de (b) 

mesleki öğrenmede en iyi uygulamalara ilişkin araştırmalara dayanmaktadır. Özel 

yetenekliler eğitiminde çok sayıda sınıf içi uygulamanın etkili olduğu ve bu uygulamanın 

özel yetenekli öğrencilere eğitim verecek öğretmenlerin eğitiminde yer alması gerektiği 

vurgulanmaktadır (Little, 2017; Miller, 2009; Peters & Jolly, 2018). 

Az sayıda çalışma, eğitimcilere özel yetenekliler eğitimi için gerekli olan yetenek ve 

becerileri ne zaman ve nasıl öğreteceklerini ele almaktadır (Reid & Horváthová, 2016). Özel 

yetenekliler öğretmen eğitimi uygulamalarının ve standartlarının çoğu, uzman panellerinin 

değerlendirmelerinden ortaya çıkmaktadır. Bu, kanıttan ziyade bir gerekçe sağlar, ancak 

savunulabilir bir başlangıçtır. Mevcut kanıtsal temeller aşağıdaki gözlemleri 

desteklemektedir:  



■ Özel yeteneklilik, yetenek ve yaratıcılık üzerine yapılan araştırma antolojilerinin 

hiçbirinde öğretmen eğitimi araştırmaları üzerine birden fazla bölüm bulunmamaktadır 

(örneğin, Plucker & Callahan, 2020; Robinson vd., 2006) 

■ Bazı bireysel çalışmalar, özel yetenekli öğrencilerin öğretimini geliştiren 

yeterlilikleri (örneğin, van Gerven, 2021), deneyimleri, inançları veya eğilimleri belirlemek 

için değerli adımlar sunar. 

■ Bir çalışma, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarındaki değişiklikleri doğrudan 

gözlemlemiş ve bunları, sınıf deneyimlerine ilişkin öğrenci raporlarıyla karşılaştırmıştır. En 

kapsamlı öğretim değişikliği, öğrenci liderliğindeki çalışmaların daha fazla olmasıdır 

(Hansen & Feldhusen, 1994). Başka bir çalışmanın sonuçları, tüm mesleki eğitim türlerinin 

bir miktar fayda sağlamasına rağmen, üniversite eğitiminin öğretmen uygulamalarını 

etkileme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir (Westberg & Daost, 2003). 

■ Bazı ampirik araştırmalar, tutum değişikliklerine (Plunkett & Kronborg, 2011; 

Vreijs vd., 2017), tanılama uygulamalarındaki eşitlikçi yaklaşımın artmasına (Gallagher & 

Gallagher, 2013; Riley vd., 2017) ve müfredat daraltma planlamasına (Plunkett & Kronborg, 

2011; Vreijs vd., 2017) ilişkin sonuçları rapor etmektedir (Reis & Westberg, 1994). 

Özel yetenekliler eğitimi için öğretmen eğitiminde kanıt temelli uygulamalar 

ulaşılabilirdir, ancak resmî araştırma tabanının geliştirilmesi gerekmektedir. Belki de özel 

yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenmeye sağlam bir kanıt temeli oluşturmak için bu 

öğrencilerle ilgili vaka çalışmalarının, müdahaleye özgü eylem araştırma raporlarının, 

öğretim uygulamalarının ve öğrenci çıktılarının karşılaştırıldığı değerli bir arşiv oluşturmaya 

çalışmak etkili bir yol olabilir. Öğretmenin deneyimleri, öğretim ortamı, genel eğitimin 

kanıtsal temeli, farklı özel yetenekli öğrencilere uyarlama ya da özel yetenekliliğin 

eşsizliğinin kavramsallaştırılması her uygulama için faydalı olacaktır. Kültürel açıdan uygun 



kanıta dayalı öğrenme, öğretmen adaylarının özel yetenekli öğrencilerin öğretimi hakkındaki 

bilgilerinde fark yaratır (Plunkett & Kronborg, 2021). 

Küresel İlke 3: 

Bütünsel. 

Özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenme, akademik, sosyal ve duygusal 

ihtiyaçlar da dahil olmak üzere çocuğu bir bütün olarak ele almalıdır. 

Tüm mesleki öğrenim gençlerin benzersiz ve bireysel olduğu fikrine odaklanmalıdır. 

Özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenme programları tasarlarken, bu öğrencilerin farklı 

doğasını ve bu farklılıkların sınıflar, öğrenme, öğretim stratejileri ve ayrıca sınıf ve okul 

topluluğunun yaşamı için ne anlama geldiğini dikkate almak önemlidir. Bu, “çok yönlü ve 

yaşam boyu” koşullar da dahil olmak üzere, okul yaşamının öğrenciyi etkileyen tüm 

yönlerinin dikkate alınmasını sağlayacaktır (Teschers, 2020, s. 77). Özel yetenekliler 

eğitimine bütünsel bir bakış, çocuk gelişiminin tüm boyutlarını dikkate alır. 

■Çocuğa bütünsel bakış açısı. Mesleki bir öğrenme programı, öğretmenleri özel 

yetenekli bir öğrencinin olağanüstü bilişsel yeteneklerinin ötesinde düşünmeye teşvik etmeli 

ve öğrencinin duyuşsal ihtiyaçlarını içermelidir. Birçok özel yetenekli öğrenci iyi uyum 

sağlasa da, bazıları özel yetenekli olmaktan kaynaklanan özel sosyal-duygusal zorluklarla 

karşı karşıya kalır (Freeman, 2006). Bunlar; bilişsel, yaratıcı veya duygusal yoğunluğa uyum 

sağlamayı, sosyal uyum sorunlarını, mükemmeliyetçiliği veya gerçek ya da algılanan baskı 

ile başa çıkmayı içerir. Bazı öğrenciler parlak ancak sosyal ve duygusal olarak 

olgunlaşmamış olabilirler (Silverman, 2013), diğerleri ise sosyal ve duygusal olarak yaşlarına 

göre daha ileri düzeydedir. Bazı özel yetenekli öğrenciler, dikkat eksikliği hiperaktivite 

bozukluğu (DEHB), otizm veya fiziksel farklılıklar gibi ek farklılıklara sahiptir. Tüm 

öğretmenlerin özel yetenekli öğrencilerin özellikleri ve sosyal-duygusal ihtiyaçları hakkında 

belli bir düzeyde bilgiye ihtiyacı vardır. Öğretmenlerin ayrıca sosyal-duygusal ihtiyaçlar 



karşılanırken akademik ihtiyaçların göz ardı edilmemesi veya ertelenmemesi gerektiğini 

bilmeleri gerekir; çocuğun ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, akademik ve sosyal-

duygusal ihtiyaçları aynı anda dikkate almayı gerektirir (Cathcart, 2020). 

■ Bütünsel okul yaklaşımı. Özel yetenekliler eğitimi, bir eklenti veya sonradan ilave 

edilmiş bir yapı olarak değil, bireysel okullara ve daha büyük okul sistemine entegre edilmiş 

bir şekilde yer almalıdır (bkz. Katmanlı, Bütünleştirici, Kapsamlı). 

■ Yaşama bütünsel bakış. Özel yeteneklilerin eğitiminde mesleki öğrenmeyi, özel 

yetenekli öğrencilerin tüm yaşamları bakımından değerlendirmek faydalı olacaktır (Teschers, 

2020). Aile geçmişini, kültürü, sosyo-ekonomik durumu, becerileri, ilgi alanlarını ve 

yeteneklerini, uzun vadeli ve kısa vadeli destek gereksinimlerini göz önünde bulundurun. 

Özel yetenekliler eğitimini tüm öğrencilere (örneğin kızlar, yetersiz temsil edilen kültürel 

gruplardan çocuklar, beklenmedik düşük başarı gösterenler, yetersizliğe sahip öğrenciler) 

değer verecek ve onları destekleyecek şekilde yönlendirmek ve şekillendirmek için kültürel 

norm ve değerleri okul yönetim süreçleri ile birleştirmek yararlı olacaktır. 

■ Toplumun bütünsel çabası. Etkili bir mesleki öğrenme programı eğitimcilerin, özel 

yetenekliler eğitiminin okul içinde ve ev ortamı, çocuğun sosyal dünyası, daha geniş aile ile 

toplum gibi okulun ötesinde nasıl fırsatlar sunduğunu ve bunların nasıl etkileşime girdiğini, 

eğitim ve özellikle özel yetenekliler eğitimini nasıl etkilediğini dikkate almalarında yardımcı 

olacaktır (bkz. Kapsamlı). 

Özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenme, okul bağlamında ve yaşamları boyunca 

bu öğrencileri geliştirecek, olumlu anlamda zorlayacak, teşvik edecek ve destekleyecek 

akademik, sosyal, duygusal ve kültürel faktörleri, özgün biçimlerde bir araya getirecek 

şekilde harmanlamalıdır. 

Küresel İlke 4: 

Geniş. 



Ayrıntılı bir mesleki öğrenme programı, farklı özel yeteneklilik düzeyleri, farklı özel 

yetenek biçimleri, çeşitli tanılama yöntemleri, farklı program modelleri, müfredat ve öğretim 

uyarlama seçenekleri hakkında bilgiler içerir. 

İlkelerdeki ortak bir konu, öğrencinin eşsizliğidir. Bu nedenle, birçok insanın sahip 

olduğu stereotipe tam olarak uyan tek bir özel yetenekli öğrenci temsilinin olmaması şaşırtıcı 

değildir (Matheis, vd., 2020). Özel yeteneklilik kendini farklı şekillerde, farklı yerlerde, farklı 

derecelerde, farklı zamanlarda ve konu alanları içerisinde ya da konu alanları arasında 

gösterir. Bazı özel yetenekli çocuklar yüksek düzeyde başarılıdır, diğerleri ileri düzeyde 

potansiyele sahiptir ancak yüksek başarılı değildir. Bu çeşitlilik, mesleki öğrenme 

fırsatlarının çeşitli bakış açılarını, program yapılarını, eğitim program modellerini, öğretim 

uygulamalarını, sosyal-duygusal destek yöntemlerini ve tanılama prosedürlerini sunmasını 

gerektirmektedir. Eğitimciler, uzmanlıkları arttıkça çok sayıda konu hakkında giderek daha 

geniş perspektiflere maruz bırakılmalıdır (bkz. Katmanlı). Dahil edilecek temel kavramlar 

arasında şunlar yer alır: 

■ Özel yetenekliliğin temelleri ve ifade biçimleri. Özel yetenekli öğrenciler benzer 

bilişsel ve kişilik özelliklerini paylaşma eğilimindedir (S. Gallagher, 2009); buna rağmen özel 

yeteneklilik farklı şekillerde ifade edilmektedir (Subotnik vd., 2011). 

■ Kültürel bağlam. Farklı kültürler, farklı özelliklerde bilgilere ve becerilere değer 

verebilir. Örneğin, bazı kültürler, sosyal yapılara ve yeteneğin toplumsal dışavurumuna 

bireysel başarıdan daha çok değer verir. Bu kültürel çeşitlilik, özel yetenekliliğin farklı 

tanımlarının yapılmasına neden olabilir. 

■ Özel yetenekliliği maskeleyen veya beklenmedik düşük başarıya katkıda bulunan 

faktörler. Olağanüstü yetenek; duygusal sorunlar, kültürel önyargılar veya eşlik eden istisnai 

durumlar dahil olmak üzere çok sayıda engelle maskelenebilir veya engellenebilir (Gilar-

Corbi vd., 2019; Siegle, 2018). 



■ Tanılama. IQ testinin tanılama için tek yöntem olarak kullanılması artık 

önerilmemektedir. Mesleki öğrenme programları çocuğa bütüncül bir bakış açısını 

vurgulamalı ve tanılamanın bir parçası olacak şekilde IQ puanlarına ek olarak başarı testi 

puanları, ebeveynlerden ve öğretmenlerden alınan bilgiler, davranış kontrol listeleri ve 

öğrenci çalışmalarından örnekler dahil olmak üzere farklı araçları kullanmanın avantaj ve 

dezavantajlarını sunmalıdır. Çoklu tanılama araçlarının kullanılması, öğrencilerin tanılanması 

için engel oluşturmamalı, programlara erişimini kolaylaştırmalıdır. 

■ Müfredat farklılaştırma, öğretim ve değerlendirme modelleri. Eğitimcilerin özel 

yeteneklilik ve özel yetenekli öğrencilere nasıl hizmet edileceğine yönelik kanıt temelli 

kavrayışlarını oluşturabilmeleri için özel yetenekli öğrencileri ve özel yetenekliler eğitimini 

tanımlayan model yelpazesinin eleştirel bir incelemesi. 

■ Program yapıları. Özel yetenekliler eğitim programını okulun sunduğu küme 

grupları, sınıf dışı programlar, hızlandırma çeşitleri ve bireyselleştirilmiş programlar gibi 

seçeneklere entegre etmenin farklı yolları. 

Okul yöneticileri, danışmanlar ve öğretmenler özel yetenekli öğrencilerin çeşitliliğinin 

farkında olarak gerekli program değişikliklerini yapıp, onların ihtiyaçlarına nasıl cevap 

vereceklerini de anlamalıdır. Okul personeline özel yetenekliler eğitimi ile ilgili teorik ve 

pratik konuları tartışmak için zaman tanımak, eğitim verdikleri özel yetenekli öğrencilerin 

ihtiyaçlarına karşılık verebilecek güçlü bir eğitimci topluluğu oluşturacaktır. 

Küresel İlke 5: 

Eşitlikçi 

Özel yetenekliler eğitimindeki mesleki öğrenme programları, farklı ırksal, kültürel, 

etnik ve yerli gruplardan, cinsiyetlerden ve cinsel yönelimlerden gelen öğrencilerin 

ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Çeşitli alt yapıları temsil eden eğitimcileri işe almak ve elde 

tutmak bir öncelik olmalıdır. 



Özel yetenekli öğrenciler tüm gruplarda, farklı kültürlerde, yerli gruplarda, 

cinsiyetlerde, cinsel yönelimlerde ve dünyanın her bölgesinde bulunurlar ve hepsinin uygun 

eğitim almaya hakkı vardır. Mesleki öğrenme, eşitlikçi bir öğrenci tanılamasının 

desteklenmesinde ve özel yetenekli öğrencilerle çalışan eğitimci kadrosu arasında çeşitliliğin 

sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Tüm özel yetenekli öğrencilerin onlara eğitim veren 

öğretmenler arasında temsil edilmesi zorunludur. 

■ Özel yetenekli çocukların cinsiyete göre, farklı kültürel gruplarda ve gelir 

gruplarında yetersiz temsil edilmesi, özel yetenekliler eğitiminde iyi araştırılmış ve uzun 

süredir bilinen küresel bir sorundur (Bianco vd., 2011; Wallace & Erikson, 2006). Mesleki 

öğrenme programları, özel yetenekliliğin farklı gruplar arasında nasıl farklı şekilde ifade 

edilebileceği, özel yetenekli öğrencilerin kültürel beklentiler nedeniyle özel yetenekliliklerini 

nasıl ve neden maskeleyebileceği ve özel yetenekliliğin farkedilmemesinin  diğer nedenleri 

hakkında bilgiler içermelidir (Henderson & Jarvis, 2016). Farklı sosyo-kültürel geçmişe sahip 

olan tüm özel yetenekli öğrencilerin eşit bir şekilde temsil edilmesini sağlamak, eğitimle ilgili 

küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin amaçlarıyla tutarlıdır (UNESCO, 2015). 

■ Farklı özel yetenekli öğrencilerin özel yetenekliler programına devamlılığını 

sağlamak, tanılama kadar önemlidir. Mesleki öğrenme, bu öğrencileri kendine çekmek ve 

programa dahil etmek için müfredat ve öğretimin nasıl uyarlanacağına dair tartışmalar 

içermelidir (Novak vd., 2020) 

■ Mesleki öğrenim programları, özel yetenekliler eğitiminde ileri düzeyde eğitim için 

farklı alt yapısı olan öğretmenleri aktif olarak işe almalıdır. Özel yetenekliler eğitim 

programlarında kültürel olarak farklı alt yapıları olan öğretmenlerin yetersiz temsili, özel 

yetenekli öğrencilere yönelik stereotipleri devam ettirmektedir (Morgan, 2019). 

Özel yetenekli öğrencilerle çalışan her öğretmen, bu öğrencilerin her birinin özel 

yetenekliler eğitim programına erişiminin nasıl sağlanacağını, çeşitli bakış açılarını yansıtan 



eğitim fırsatlarının nasıl oluşturulacağını ve programda kalmak için gereken sosyal ve 

duygusal desteklere nasıl erişileceğini bilmelidir. Bu hedefin önemli bir bileşeni, kültürel ve 

etnik olarak farklı geçmişlere sahip öğretmenlerin özel yetenekli öğrenciler konusunda eğitim 

almaları ve böylece özel yetenekli öğrencilerin, onları, okullarındaki entellektüel ve yaratıcı 

liderler olarak görmeleridir. Özel yetenekliler eğitiminde öğrenciler ve öğretmenler 

arasındaki çeşitliliği artırmak, tüm öğrenciler için faydalıdır çünkü sezginin, yaratıcılığın ve 

yeniliğin tüm dünyada var olduğu gerçeğinin anlaşılırlığını artırır. 

Küresel İlke 6: 

Kapsamlı. 

Birçok okul personeli, özel yetenekli çocukların yaşamlarını doğrudan veya dolaylı 

olarak etkilemektedir. Bu nedenle, özel yeteneklilerin eğitiminde mesleki öğrenme planı, 

yöneticilerin, danışmanların, psikologların, özel eğitimcilerin ve diğer personelin özel 

yetenekli öğrencilerin ihtiyaçları hakkında eğitilmesine yönelik hükümler içermelidir. 

Özel yetenekli öğrenciler okuldayken, sınıflarının dışında birçok okul personeli ile 

etkileşime girerler; bu nedenle özel yetenekli öğrencilerle doğrudan veya dolaylı olarak 

ilgilenen tüm okul personelinin eğitimli olması ve özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarının 

farkında olması gerekmektedir. Kapsamlı bir mesleki öğrenme planı, üstün yetenekli 

öğrencilerin öğretimi, öğrenimi ve desteklenmesinde bütünsel okul yaklaşımını içermelidir 

(Renzulli & Reis, 2014; Robinson & Campbell, 2010).  Bütünsel okul yaklaşımı, okuldaki 

tüm personelin sorumluluklarına odaklanır, böylece özel yetenekli öğrencilerin okul 

deneyimlerini en üst düzeye çıkarma fırsatına sahip olmalarını sağlar. 

■Tüm okul toplumunun özel yetenekli öğrencilerin benzersiz ihtiyaçları hakkında 

anlayış, farkındalık ve bilgi sahibi olması özel yetenekli öğrenciler için okul genelinde 

iyileştirilmiş bir öğrenme ortamı sağlayacaktır (bkz. Bütünsel). 



■ Okul yöneticileri, özel yetenekliler eğitimi programı da dahil olmak üzere tüm okul 

programlarının başarısından sorumludur. Özellikle de programın amaçları geleneksel okul 

içeriğinin ilerisine geçtiğinde, özel yetenekli öğrenciler için farklı program modelleri ve bu 

programların başarısını değerlendirmek için etkili yöntemler hakkında bilgi edinmelidirler 

(Callahan & Reis, 2004). 

■ Özel yetenekli öğrenciler benzersiz sosyal, duygusal ve iyi oluş ihtiyaçlarına 

sahiptir. Rehberlik uzmanları ve psikolojik danışmanlar ile okul psikologlarının tamamı, özel 

yetenekli öğrencileri desteklemek için bu ihtiyaçları anlamalıdır (Blaas, 2014; Silverman, 

2012). 

■ Her altı özel yetenekli öğrenciden biri, özel yeteneğine ek olarak bir tür öğrenme 

farklılığına sahiptir (Ronksley-Pavia, 2020; Silverman, 2012). Özel eğitimcilerin, özel 

yetenek ve özel gereksinim arasındaki kesişimi anlamaları çok önemlidir. 

Özel yetenekli öğrencileri destekleyecek bütünsel okul yaklaşımı, okul personelinin 

özel yetenekli öğrencilerle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi olup olmadığına 

bakılmaksızın, okulun her üyesinin sorumluluklarına odaklanmalıdır. 

Küresel İlke 7:  

Bütünleştirici. 

Mesleki öğrenme; özel yetenekli öğrencilerin, yalnızca bu öğrencilere hizmet etmek 

için belirli sorumluluklarla görevlendirilmiş eğitimcilerin değil, tüm okul topluluğunun 

sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, özel yetenekliler eğitimini tüm okul programı 

bağlamında sunmalıdır. 

Çoğu zaman özel yetenekli öğrencilere yönelik hizmetler genel okul programından 

ayrı olarak görülmektedir ki bu hem özel yetenekli öğrenciler hakkında hem de özel 

yetenekliler eğitiminin amaçları hakkında önemli yanlış anlaşılmalara yol açmaktadır 

(Alottey vd., 2020; Matheis vd., 2017). Sınıf öğretmenleri, özel yetenekliler eğitimi 



hakkındaki bilgi eksikliklerinden dolayı özel yetenekli öğrencilerle çalışma noktasında 

hazırlıksız hissettiklerini belirtmektedir (Antoun vd., 2020; Rowan & Townend, 2016). 

Mesleki öğrenmenin eksikliği, özel yetenekliler eğitimi ve genel eğitim arasındaki ayrımı 

daha da kötüleştirmekte, öğrencilerin nasıl ve ne zaman hızlandırılması ya da özel yetenekli 

öğrencilerin özel programlara alınması konularında yanlış anlaşılmalara yol açmaktadır 

(Sanchez-Escobedo vd., 2020). 

Özel yeteneklilerin eğitiminde sağlanan hizmetlerin okullarda bir bütün olarak 

görüldüğünü anlamanın iki yolu vardır. İlk olarak, özel yetenekliler eğitimini mesleki 

öğrenim sırasında hizmetlerin sürekliliğinin bir parçası olarak sunun. Bağımsız bir program 

bile bütün okul ortamına katkıda bulunacak şekilde ele alınmalıdır. Öğretmenleri, özel 

yetenekliler eğitim programlarındaki kendi rollerini (örneğin, olağan sınıf farklılaştırması, 

aday gösterme, işbirliği fırsatları arama) ve bu programların kendi sınıflarıyla nasıl bağlantı 

kurduğunu belirlemeye teşvik edin (bkz. Katmanlı). 

İkinci olarak, etkili bir mesleki öğrenme programı, özel yetenekliler eğitimiyle ilgili 

içeriğin, ileri düzey programlamanın yapılabileceği ve yapılması gereken tüm içerik 

alanlarındaki mesleki öğrenme fırsatları ile bütünleştirilmesini sağlamalıdır. Katmanlı bir 

mesleki öğrenme programı sunmanın bir parçası olarak, özel yetenekliler eğitimindeki 

öğrenme modülleri, aşağıdakileri de içerecek şekilde uzmanlık alanlarında faydalı olacaktır: 

■ Özel eğitim. Bazı özel yetenekli öğrencilerin özel öğrenme güçlüğü, DEHB, otizm 

ya da başka farklılıkları olduğunda, özel eğitim öğretmenlerinin öğrencileri bir özel 

yetenekliler eğitim programına yönlendirmesi pek olası değildir (Bianco & Leech, 2010).  

Mesleki öğrenme programları, öğretmenlerin hem öğrenme zorluklarını hem de öğrenmedeki 

güçlü yönleri incelemeleri için özel yetenekliler eğitimine çalışma birimleri eklemelidir. 

■ Kariyer ve Teknik Eğitim/Mesleki Eğitim ve Öğretim. Finans, sağlık bilimi ve bilgi 

teknolojisi de dahil olmak üzere mesleki eğitimde yer alan konular giderek daha karmaşık 



hale gelmektedir. Çok sayıda özel yetenekli öğrenci bu konulara ilgi duymaktadır (Gentry 

vd., 2007). Farklılaştırmanın nasıl ve neden yapılacağını bilmek bu alanlarda uzmanlaşan 

öğretmenler için faydalı olacaktır. 

■ Sanat. Birçoğu sanatsal ilgiler peşinde koşan özel yetenekli öğrencilerin 

özelliklerini bilmek görsel ve sahne sanatları, müzik ve yaratıcı yazma öğretmenlerine fayda 

sağlayacaktır (Csikszentmihalyi, 2008). 

Öğretmenlerin özel yetenekli öğrenciler hakkında bilgi aldıklarında bu öğrencilere 

yönelik tutumlarının geliştiği (Lassig, 2009) ve özel yetenekliler eğitimine yönelik 

programlara daha doğru aday gösterdiklerine yönelik kanıtlar bulunmaktadır (Elhoweris, 

2008). Bir okul, ilçe, bölge, kurum, bakanlık veya bölgenin eğitim olanaklarına entegre olan 

bir özel yetenekliler eğitim programı, ilgili topluluğun yüksek standartlara bağlılığını kanıtlar 

ve tüm öğrenciler için öğrenmeyi arttıran kaynakları ve stratejileri paylaşarak herkese fayda 

sağlar. 

Küresel İlke 8:  

Sürekli. 

Özel yetenekliler eğitiminde bir mesleki öğrenim programı, hizmet içi programlar ve 

diğer mesleki öğrenme deneyimleri aracılığıyla mevcut bilgi ve deneyimleri geliştirmek ve 

genişletmek için kariyer boyunca sürekli fırsatlar sağlamalıdır. 

Mesleki öğrenme, dünyanın her yerinde, tüm öğretmenlerin kariyerinin sürekli bir 

parçası olmalıdır (Education International & UNESCO, 2019). Bu gereklilik, diğer öğretim 

alanlarında olduğu kadar özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenme için de geçerlidir. 

Özel yetenekli öğrencilere yönelik düzenlemelerin tarihsel olarak çok az olduğu ya da hiç 

olmadığı yerlerde, özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili olarak bunun daha da gerekli olduğunu 

söylemek mümkündür. Sürekli bir mesleki öğrenme sistemi: 



■ Alandaki güncel ve kaliteli araştırmalardan yararlanmalıdır. Öğretmenlere özel 

yetenekli öğrenciler için hizmet geliştirme konusunda rehberlik ve destek sağlamak için, özel 

yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenmenin araştırmalarla beslenmiş ve güncel olması 

gerekir (Bkz. Kanıt Temelli). 

■ Kendini güncellemelidir. Sürekli kayıt, öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre uyarlama, 

değerlendirme ve uygulama paylaşımı özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenmenin 

önemli bileşenleridir; çünkü mesleki öğrenmenin öğretmenler için yeni ve teşvik edici 

kalmasını sağlar, onlara yeni fikirleri denemeleri için ilham verir ve özel yetenekli 

öğrencilerle çalışmalarında tatmin olmalarını destekler (Wycoff vd., 2003). 

■ Sınıfı ve öğretmenin sınıf içerisindeki rolünü etkileyen diğer değişikliklere uyum 

sağlamalıdır. Teknoloji bariz bir örnektir, ancak kültürel tutumların değiştirilmesi gibi 

öğretimi daha incelikli yollarla etkileyebilecek değişiklikler de vardır (Bkz. Bütünleştirici, 

Bütünsel). 

■ Hedefler ve ödüller sunmalıdır. Mesleki gelişimde sürekli öğrenme ulaşılabilir de 

olmalıdır. Öğretmenler, ihtiyaç duyduğunda özel yetenekliler eğitiminde kaliteli mesleki 

öğrenmeye kolayca ve uygun şekilde erişebilmelidir. Mesleki öğrenmenin uzman ihtiyacını 

karşılayanları tanımak ve okulların bu tür uzmanlara kolayca ulaşabilmelerini sağlamak için 

yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde sistemlerin mevcut olması gerekir. Okullar, tüm personelin 

bu alandaki bilgi ve anlayışlarını gözden geçirmede ve geliştirmede sürekli fırsatlara sahip 

olmasını sağlamak için özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenmeye personel katılımını 

iyi bir şekilde kayıt altına almalıdır.  

Yerel eğitim yetkilileri ve okullar, özel yetenekliler eğitiminde sürekli mesleki 

öğrenme için çevrimiçi veya yüz yüze üniversite kursları, çalıştaylar, konferanslar, misafir 

konuşmacılar, öğretmen çalışma grupları, bölgesel, ulusal ve uluslararası derneklere üyelikler 

ve/veya çevrimiçi medya ve yayınlara erişim gibi çeşitli fırsatların farkında olmalıdır 



(Stevenson vd., 2016). Öğretmenleri, öğrendikleri konusunda harekete geçmeye (Chandra-

Handa, 2019) veya küçük gruplar halinde karşılıklı olarak üzerinde anlaşılan hedefler 

etrafında birlikte öğrenmeye teşvik eden yöntemler hem esnek hem de etkilidir (Iskandar vd., 

2020). 

Son olarak, özel yetenekliler eğitiminde sürekli mesleki öğrenmeye bağlılık, 

bireylerin kendilerinin zaman içerisinde değiştiğini ve bu değişime çeşitli şekillerde maruz 

kaldıklarını kabul eder. Sürekli mesleki öğrenme, bireylerin değişiklikleri fark etmesine ve 

kabul etmesine yardımcı olan bir süreç olmalıdır. Özel yetenekliler eğitiminde sürekli 

mesleki öğrenme ilgi çekici, zorlayıcı ve ödüllendirici olmalıdır. 

Küresel İlke 9:  

Sürdürülebilir. 

Özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenme eyalet, bölge, il ve/veya ülkenin eğitim 

politikasına dahil edilmelidir. Programlar düzenli olarak izlenmeli ve hesap verilebilirlik 

sistemleri yürürlükte olmalıdır. Tüm paydaşlar (politika yapıcılar, okul yetkilileri, halk, 

yükseköğretim kurumları ve diğerleri) arasındaki iş birliği aktif olarak teşvik edilmelidir. 

Eğitim politikaları genellikle "neredeyse sınırsız sayıdaki sosyal ihtiyaçları karşılamak 

için kıt kaynakların tahsis edildiği kuralları ve standartları oluşturan" sosyal politikayı 

yansıtır (J. Gallagher, 2002, s. 1). 

Bir eyalet, bölge, il veya ülkenin politikalarına özel yetenekliler eğitiminde mesleki 

öğrenmenin dahil edilmesi, bu hazırlığın değerli olduğu ve dolayısıyla özel yetenekli 

çocuklara değer verildiği mesajını verir. Kanıtlar, eğitim politikalarının özel yetenekli 

öğrenciler için fırsatların mevcudiyeti üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu göstermektedir 

(Baker & Friedman-Nimz, 2004). 

Özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenme, personel hazırlığı ve özel yetenekliler 

eğitimiyle ilgili daha geniş politikaların ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. Özel 



yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenme etrafında politikalar tesis etmek, özel yetenekliler 

eğitiminde mesleki öğrenmeyi geliştirmeye ve sürdürmeye yönelik sistematik bir yaklaşımın 

sağlanmasına yardımcı olacaktır. Aşağıdaki maddeler doğrultusunda örnek politika 

düzenlemeleri: 

■ Özel yetenekli öğrencilerle okul öncesi eğitimden ileri düzeylere kadar iletişim 

kuran tüm eğitim personelinin net mesleki öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacaktır (Bkz. 

Katmanlı, Kapsamlı). 

■ Düzenli güncellemeler için bir planla birlikte, kanıt temelli ve en iyi uygulamalara 

dayalı olarak ilgili bölge, müdürlük veya bakanlık içindeki nitelikli personel tarafından 

geliştirilmiş mesleki öğrenme standartları ve hedefleri ortaya koyacaktır (Kim & Gentry, 

2008; ayrıca bkz. Kanıt Temelli) ve eğitimcilerin özel yetenekli öğrenci grupları hakkında 

bilgi almasına yardım edecektir (Peters vd., 2019; Roberts vd., 2015). 

■ Programların güncel olmasını sağlamak için mesleki öğrenme fırsatlarını izleme ve 

değerlendirme aracı olacaktır. 

■ Mesleki gelişim programları için finansman da dahil olmak üzere somut destek 

sağlayacaktır. 

Özel yeteneklilerin eğitiminde profesyonel öğrenme, eğitim politikasının kalıcı bir 

özelliği haline gelecekse, eğitim değerlerini yansıtan daha geniş okul politikalarının 

bileşenleriyle işlenmelidir. Özel yeteneklilerin eğitiminde kalıcı bir mesleki öğrenmenin 

sağlanması, eğitim sisteminin her kademesinde bilinçli düşünmeyi ve planlamayı gerektirir. 

Küresel İlke 10:  

Güçlendirici. 

Özel yetenekliler eğitiminde mesleki öğrenme, eğitimcileri, özel yetenekli öğrencileri 

ve onların ihtiyaç duydukları hizmetleri organize eden etkili birer destekçi olmaya 

hazırlamalıdır. 



Özel yetenekli öğrenciler (özellikle dezavantajlı veya diğer nadir bulunan özel 

yetenekli öğrenciler) bir destekçiye sahip olmaktan fayda sağlarlar (Robinson & Moon, 

2003). İlk 9 Küresel İlke’yi uygulamanın bir sonucu olarak özel yetenekli öğrenciler, eğitim 

aşamalarının farklı düzeylerinde kendini yetkin hisseden bir değil çok sayıda eğitimcinin 

desteğine sahip olacaklardır. Bir okulda özel yetenekliler eğitimi için bir destekçi 

bulunmasının, daha eşitlikçi ve doğru tanılama da dahil olmak üzere birçok faydası vardır. 

Yetkinleşmiş eğitimciler, ihtiyaçları karşılanmamış belirli bir grup için destek 

sistemleri oluşturmada diğerleriyle başarılı bir şekilde iletişim kurar. Özel yetenekli 

öğrencilerin güçlendirilmiş destekçileri olmak için, eğitim personelinin aşağıdaki bilgi, beceri 

ve araçları mesleki öğrenmelerinin bir noktasına dahil etmiş olması gerekir: 

■ Özel yetenekli öğrencilerin benzersiz özellikleri ve onlar adına eğitim 

uygulamalarını değiştirme gerekçeleri hakkında kanıt temelli bilgilere erişim. 

■ Özel yetenekliler eğitimiyle ilgili hangi mesajların ebeveynler, meslektaşlar ve özel 

yetenekliler eğitimi dışındaki eğitim kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere farklı kitleleri 

ikna ettiği bilgisi (Jones & S. Gallagher, 2013). 

■ Özelde kendi özel yetenekliler eğitim programları ve genelde özel yetenekliler 

eğitimi için destek çağrısında bulunmada, sosyal medya üzerinden iletişim de dahil olmak 

üzere iletişim becerileri. 

■ Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde özel yetenekliler eğitimi için mesleki 

organizasyonlara erişim ve katılma fırsatı. Bu organizasyonların çoğu, etkili mesajların 

iletilmesine yardımcı olacak savunuculuk araçlarına sahiptir. 

■ İleri düzeyde bilgi ve eğitim derecesi arayışında olan öğretmenler için (Bkz. 

Katmanlı) eğitsel, sivil ya da devlet kurumlarını etkileyerek özel yetenekliler eğitimini 

geliştirmede birlikte çalışılabilecek lider kadrolara erişme veya bu kadroları oluşturma yolları 

(Maier, 1993). 



Onlarca yıllık çabaya rağmen, özel yetenekli öğrencilerin varlığı ve farklı eğitsel 

ihtiyaçları olduğu düşüncesi ülkeden ülkeye hatta bölgeden bölgeye çok farklı 

karşılanmaktadır. Özel yetenekli öğrenciler okullarında, bölgelerinde, eyaletlerinde ya da 

ülkelerinde çocukların ve tüm dünyanın yararına bir adım atmaya istekli ve yetenekli 

yetişkinlere ihtiyaç duymaya devam etmektedir. 

  



Eylem Çağrısı 

Her çocuk okulda her gün yeni bir şeyler öğrenmeyi hak eder; bu açıdan özel 

yetenekli çocukların diğer çocuklardan herhangi bir farkı yoktur. Bu öğrenmenin 

gerçekleşmesini sağlamak için özel yetenekli çocuklar, uygun müfredatı en etkili stratejileri 

kullanarak sunmaya hazır öğretmenlerden eğitim almalıdır. Okul aynı zamanda, özel 

yetenekli çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının anlaşıldığı ve karşılandığı bir yer 

olmalıdır. Özel yetenekli çocuklar, öğrenmelerinin ve sosyal-duygusal ihtiyaçlarının aynı 

yaştaki akranlarından farklı olduğunu anlayan ve bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağını bilen 

öğretmenler tarafından eğitildiklerinde başarılı olurlar. 

Bu belge, özel yetenekli öğrenciler adına yerel, bölgesel ve küresel düzeyde olumlu 

bir değişim yaratmak amacını taşıyan bir araç olarak tasarlanmıştır. İlkeler, eğitim liderlerini 

ve politika yapıcıları, öğretmenlerin mesleki öğrenmesine ve özel yetenekliler eğitimine 

yatırım yapmaya teşvik edebilir. Politika yapıcılar; ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde özel 

yetenekliler eğitiminin öğretmen eğitimi programlarına dahil edilmesini zorunlu kılan 

politikalar benimsemelidir. 

Yükseköğretim kurumları, özel yetenekliler eğitiminde yüksek kaliteli, kanıta dayalı 

mesleki öğrenmenin geliştirilmesinde ve eğitim programlarına dahil edilmesinde önemli bir 

role sahiptir.  Bu görevi üstlenen kurumlar, eğitimci yetiştirilmesinde uzun zamandır ihmal 

edilen bir boşluğu dolduracak ve yeni bilimsel çalışmaları destekleme, yanlış anlaşılmaları 

düzeltme ve işbirliği için yeni fırsatlar yaratma çabalarında bir mihenk taşı olacaktır. 

Eğitim liderleri ve kuruluşları, öğretmen eğitimi programlarına ve hizmet içi 

eğitimlere özel yetenekliler eğitimini dahil ederek özel yetenekli öğrencilerin eğitimine 

yatırım yapmalıdır. 



Hem özel yetenekliler eğitimi hem de genel öğretmen eğitimi alanındaki uzmanlar, 

öğretmen eğitimi programlarında özel yetenekliler eğitimini içeren öğretmen standartlarını 

geliştirmek için işbirliği yapmalıdır. 

Özel yetenekli öğrenciler tanılandığında, desteklendiğinde, ihtiyaçları ve 

potansiyelleriyle orantılı eğitim aldığında bundan özel yetenekli çocuklar, aileleri, 

öğretmenleri, okul arkadaşları, daha geniş bir topluluk ve daha büyük bir toplum faydalanır. 

Eğitimin tüm alanlarında olduğu gibi özel yetenekliler eğitiminde de çocuğun bütününe 

odaklanılmalıdır. Tüm paydaşları, her bir özel yetenekli çocuğun eğitimi ve mutluluğu için 

gereken sorumluluğu paylaşmaya davet ediyoruz. 

Nasıl Başlamalı 

10 Küresel İlke birbiriyle bağlantılı olmasına rağmen aynı anda uygulanmaları zordur. 

Aslında ideal bir başlangıç noktası yoktur; başlangıç noktası, belirli bir bölgede özel 

yetenekliler eğitimine ilişkin atmosferin doğasına ve halihazırda mesleki öğrenme için hangi 

yönergelerin mevcut olduğuna bağlı olacaktır. Bu belgedeki hangi fikirlerin iyi 

karşılanacağını görmek için resmî ya da gayri resmî bir ihtiyaç analizi yapmayı düşünün veya 

stratejik bir plan geliştirmek için bir ekip oluşturun. En önemli ilk adım başlamak ve devam 

etmektir. Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Dünya Konseyi (The World Council for Gifted 

and Talented Children) yardım etmek için burada! Daha fazla bilgi için headquarters@world-

gifted.org ile iletişime geçin. 
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İlköğretim ve ortaöğretimde genel eğitim ve özel yetenekliler özel eğitim alanında 

öğretmenlik yapmıştır. Connie Phelps şu anda özel yetenekli bireyler için eğiticilerin eğitimi 

alanında çalışmaktadır. 2004 yılından beri Emporia State Üniversitesi Özel Yetenekli, 

Yetenekli ve Yaratıcı Program (Gifted, Talented, and Creative Program) direktörüdür. 

Öğrenciler üzerinde etkisi ile tanınan yetenekli bir profesör olan Connie, Kansas’ta okul 

öncesinden ortaöğretime kadar tüm seviyelerde yüzlerce özel yetenekli eğitmen yetiştirmiş, 

ayrıca lisansüstü düzeyde de eğitimler vermiştir. 

Julia Link Roberts, ABD 

Julia Link Roberts, Özel Yetenek Araştırmaları Mahurin Profesörü ve Kentucky Özel 

Yetenekliler Araştırmalar Merkezi ve Carol Martin Gatton Matematik ve Bilim 

Akademisi'nin İcra Direktörüdür. Hem eyalet düzeyinde hem de ulusal ve uluslararası 

düzeyde özel yetenekli çocukların aktif bir savunucusudur. Savunuculuk çalışmaları için 

2001 yılında Ulusal Özel Yetenekli Çocuklar Derneği'nden (National Association for Gifted 

Children-NAGC) ilk David W. Belin Savunuculuk Ödülü'nü almıştır. Kentucky Özel 

Yetenekliler Derneği ve Özel Yetenekliler Derneği’nin (İstisnai Çocuklar Konseyi'nin bir 

birimi) yönetimindedir. Dünya Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Konseyi'nin ve Kentucky 

Özel Yetenekliler Eğitimi Danışma Konseyi’nin başkanıdır. 

Michelle Ronksley-Pavia, Avustralya 



Michelle Ronksley-Pavia, Avustralya'da Griffith Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve 

Griffith Eğitim Araştırmaları bölümünde misafir araştırmacıdır. Ronksley-Pavia, özel 

yetenekliler eğitimi ve iki kere farklılık alanlarında önde gelen bir araştırmacı ve uzman 

olarak uluslararası bir profile sahiptir. Ronksley-Pavia'nın iki kere farklılık araştırmaları 

alanında bir lider olarak uzmanlığı ve savunuculuğu, yakın zamanda Bridges 2e Araştırma ve 

Mesleki Gelişim Merkezi tarafından da tanınmıştır. 

Bruce M. Shore, Kanada 

Bruce M. Shore, McGill Üniversitesi Eğitim Psikolojisi Fahri Profesörüdür. Bölüm 

Başkanlığı, McGill Akademisyenler Derneği Başkanlığı ve Öğrenci Dekanlığı görevlerinde 

bulunmuştur. Sorgulamaya dayalı öğretim ve özel yetenekli öğrencilerin bilişsel ve sosyal 

düşünmesi alanlarında araştırmalar yaparak bugüne dek 14 kitap, 200'den fazla yazılı öğe ve 

300'den fazla sunum ve atölye çalışması ortaya koymuştur. Özel yetenekli öğrencilerle ilişkisi 

matematik öğretmeni iken başlamıştır. Golden Key Uluslararası Onur Topluluğu'nun McGill 

Bölüm Danışmanı ve Golden Key'in Uluslararası Liderlik Konseyi Sekreterliği görevlerine 

devam etmektedir. Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği'nin seçilmiş bir üyesi olarak 

Birinci Dünya Özel Yetenekli Çocuklar Konferansı'na (World Conference on Gifted and 

Talented Children) katılmıştır. Dünya Konseyi kurucu üyesidir ve 4. Dünya Konferansı'na 

başkanlık etmiştir. Delege ve İcra Komitesi Sekreteri olarak görev yapmaktadır. 

Kayla Steffens, ABD 

Kayla, Denver Üniversitesi Morgridge College of Education'da Eğitim Programları ve 

Öğretim alanında doktora eğitimi almaktadır. Özel yetenekliler alanında çalışmaktadır. 

Psikoloji ve Sosyoloji alanında lisans derecesine ve Eğitim Programları ve Öğretim alanında 

(ortaöğretim matematik eğitimi, özel yetenekliler eğitimi ve kültürel ve dilsel olarak farklı 

eğitim alanlarında uzmanlık) yüksek lisans derecesine sahiptir. Kayla şu anda ortaokul 

matematik öğretmenidir ve aynı zamanda Destination Imagination'da Bölge Direktörü olarak 



gönüllü çalışmaktadır. Colorado Özel Yetenekliler Derneği’nin (Colorado Association for 

Gifted and Talented) South-Metro Bağlı Kuruluşu olan SoMe CAGT'nin yönetim kurulu 

üyesi olarak görev yapmaktadır. Colorado Özel Yetenekliler Eğitimi Devlet Danışma 

Komitesi’nde yer almaktadır. Kayla Steffens, komite başkanı Dr. Norma Hafenstein'ın 

çalışmalarına lisansüstü asistan olarak destek vermektedir. 

Margaret Sutherland, İskoçya 

Margaret Sutherland, İskoçya Glasgow Üniversitesi'nde profesör ve Kraliyet Sanat Topluluğu 

üyesidir. Ortaklıklar, İletişim ve Dış İlişkiler ve İskoç Yetenekli Öğrenciler Ağı Direktörüdür. 

Yükseköğretim dahil farklı düzeylerde 40 yıllık öğretmenlik tecrübesine sahiptir. Özel 

yetenekliler eğitimi alanında çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda çok sayıda akademik makale, 

kitap bölümü ve kitabın yazarıdır. Kore Eğitim Politikaları Dergisi (Korean Journal of 

Educational Policy), Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (the Turkish Journal of Giftedness 

and Education) ve Üstün Yeteneklilerin ve Yeteneklilerin Eğitimi Dergisi (Journal for the 

Education of the Gifted and Talent) yayın kurulundadır. Journal of Research in Special 

Educational Needs, British Journal of Special Education and Support for Learning 

dergilerinin de yayın danışma kurulu üyesidir. 

Eleonoor van Gerven, Hollanda 

Eleonoor van Gerven, Hollanda'da özel bir öğretmen eğitimi enstitüsü olan Slim! 

Educatief’in direktörüdür. Öğretmen eğitimi, özel yetenekliler eğitimi ve sistemsel değişim 

ve çözüm odaklı yaklaşım konularında uzmandır. Özel yetenekliler eğitiminde uzmanlar için 

yeterlilik matrisini ve özel yetenekliler eğitiminde öğretmen yeterliliklerini değerlendirmek 

için bir çerçeve geliştirmiştir. Her ikisi de Hollanda Yüksek Öğrenim Derneği tarafından 

akredite edilmiş olan, Özel Yetenekli Eğitimde Uzman ve İki Kere Farklı Öğrencilerin 

Eğitiminde Uzman adlı lisansüstü derslerini geliştirmiştir. Eleonoor van Gerven, Educational 

Insights Grup’un şu anki başkanıdır. 



Mantak Yuen, Hong Kong 

Mantak Yuen, Hong Kong Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kapsayıcı ve Özel Eğitim 

bölümünde doçent ve aynı zamanda Yaratıcılık ve Yetenek Geliştirme Laboratuvarı ve 

Programı Direktörü’dür. Yuen, Özel Yetenekliler Eğitimi ve Yetenek Geliştirme yüksek 

lisans programının başındadır. 2015-2019 yılları arasında doktora programının 

yürütücülüğünü yapmıştır. 

Rachel Zorman, İsrail 

Rachel Zorman, 2008'den beri Szold Enstitüsü'nün yönetici direktörüdür. Enstitü, araştırma, 

değerlendirme ve eğitim ve yenilikçi müdahale programları uygulayarak İsrail eğitimini ve 

sosyal hizmetlerini geliştirmektedir. Zorman, doktorasını özel eğitim alanında Columbia 

Üniversitesi’nden almıştır. 
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