
EBEVEYNLERE ÖNERİLER 

1. Çocukların merakı giderilmelidir. Üstün yetenekli çocukların en 

önemli özelliklerinden biri meraklı olmalarıdır. Bazen çocukların 

merak ettikleri soruları cevaplamak hiç de kolay değildir. Ancak 

böyle durumlarda anne-babalar, çocuğu karşı tepkisiz kalmak 

yerine, çocukların öğrenme ihtiyacını karşılayacak başka çözüm 

yolları bulmalıdır.  

2. Anne-baba iyi bir dinleyici olmalıdır. İyi birer dinleyici olarak da 

anne-babalar üstün yetenekli çocuklarına destek olabilirler. Çünkü 

bu özellikteki çocuklar, düşüncelerini, değerlendirmelerini ve 

deneyimlerden çıkardıkları sonuçları diğer yaşıtlarına oranla daha 

fazla anne babalarına aktarma ihtiyacı içindedir. Sürekli çalışan 

beyinlere sahip bu çocuklar gün boyunca birçok bilgi toplar. Analiz 

ve sentez yaparak topladıkları bu bilgileri anne-babalarıyla 

paylaşmak isterler. Anne-babalar çocuklarını dinlemek suretiyle 

onların daha fazla olay arasında bağlantı kurma, eksik kalan 

noktaları tamamlama ve bir sonuca ulaşamadıkları konulara açıklık 

getirme imkânı sağlamış olur. 

3. Çocukların tepkilerine duyarlı davranılmalıdır. Anne babanın 

çocuğun tepkilerine karşı duyarlı davranması, potansiyelinin açığa 

çıkması açısından çok önemlidir. Örneğin anne babanın ilgisini 

yoğunlaştırdığı konularla ilgili açıklamalar getirip ona ek bilgiler 

vermesi, en ufak başarısını ödüllendirmesi, yasakların nedenini 

açıklayıp alternatif yollar bulmasında rehberlik etmesi hem çocuğun 

kendine olan güveninin artması hem de öğrenme gelişimlerinin 

desteklenmesi bakımından oldukça faydalıdır.  

4. Eş zamanlı olmayan gelişimlerinin farkında olunmalıdır. Üstün 

yetenekli çocukların gelişim özellikleri eş zamanlı olmayan bir 

yapıya sahiptir. Çoğu kez zihinsel gelişim, sosyal ve duygusal 

gelişimden daha ileridir. Anne babaların çocuklarının bu ileri 

zihinsel düzeylerinden haberdar olmaları ve çocuklarıyla bu 

düzeyde etkileşime geçerek uyarıcı zihinsel bir çevreye olan 

ihtiyaçlarını karşılamaları gerekir. Bununla birlikte anne babalar, 

üstün yetenekli bir çocuğun zekâ düzeyinin yüksek olmasının, ona 

büyürken karşılaştığı problemlerin çözümünde artı bir avantaj 

sağlayacağını ve onun bir ÇOCUK olduğunu akıllarından 

çıkarmamalıdır.  

5. Mükemmeliyetçilik eğilimlerine karşı duyarlı olunmalıdır. Üstün 

yetenekli çocuklar ilgi alanları ve duygusal konularla ilgili olarak 



mükemmeliyetçilik eğilimi içindedir. Çoğu kez kendilerine 

koydukları standartlar; anne-babalarının, öğretmenlerinin ve 

toplumun çok üzerindedir. Bu noktada anne babaların çocuklarına, 

yüksek standartlara ulaşmalarının zaman ve çaba gerektireceğini 

onlara anlatarak hiçbir kimsenin her alanda mükemmel 

olamayacağını uygun bir dille açıklaması gerekir.  

6. Çift işlevli sosyal etkileşim kurulmalıdır. Anne-babalar 

çocuklarının iletişim problemleri yaşamamaları için onların zihinsel 

düzeyde iletişim kuracakları ve aynı zamanda da sosyal etkileşim 

içinde olacakları bir arkadaş grubuna sahip olmaları konusunda 

onlara imkânlar sunmalıdır. Eğer bu iki işlevi aynı arkadaş grubu 

karşılayamıyorsa, o zaman iki farklı arkadaş grubuna ihtiyaç vardır. 

Gruplardan biri, özdeşim içinde olabilecekleri kendilerine benzer 

yaşıtlarından oluşmalı ve onları zihinsel yönden tatmin 

edebilmelidir. Diğer taraftan üstün yetenekli çocukların; izciliği, 

kamp yaşamını, dans ve sporu içeren yaşına uygun grup 

etkinliklerine de ihtiyacı vardır. Dolayısıyla aileler bu çocukların 

küçük yaşlardan itibaren zihinsel ve sosyal yönden ihtiyaçlarını 

karşılayacak bir arkadaş çevresi sağlamakta başarılı olamazsa, bu 

çocuklar normal arkadaşları tarafından farklı ve acayip olarak 

damgalanabilir. Böyle bir damgalanmayı içselleştirme riski 

olduğundan bu çocukların toplumdan kopma durumu söz konusu 

olabilir. 

7. Harekete dayalı motor becerileri geliştirilmelidir. Anne-

babaların gelişim evrelerine uygun olarak çocuklarının psiko-motor 

becerilerinin gelişimini de teşvik etmeleri gerekmektedir. Ancak 

anne-babalar genelde çocuklarının zihinsel becerilerinin üstünde 

dururlar ve onların fiziksel becerilerini geliştirmelerine önem 

vermezler. Bu yaklaşım çocuklarının spor, dans ve oyun için 

gereken basit fiziksel becerileri geliştirmesini engeller. Dolayısıyla 

bu özellikteki çocuklar gülünç duruma düşmemek amacıyla çeşitli 

spor, dans ve oyunları denemekte isteksiz kalırlar ve normal 

yaşıtlarıyla sosyal etkileşim içine girmemeyi tercih edebilirler. 

8. Her alanda üstünlük gösterilemeyeceğinin farkında 

olunmalıdır. Anne-babalarının bazen çocuklarına ‘Edebiyatta 

olduğu gibi niçin matematikten de 90 almıyorsun?’ veya ‘Öykü 

yazmak için harcadığın zaman kadar niçin kimya çalışmaya da 

zaman ayırmıyorsun?’ gibi sorular sorduklarını görürüz. Oysa 

anne-babalık görevinin başlıca amaçlarından biri, bağımsız bir 

bireyin gelişmesini teşvik etmek olmalıdır. Eğer ebeveynler 



çocuklarına ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçme hakkı tanımaz, 

her alanda üstün başarı beklentisi içinde hedefleri onlara kendileri 

koyar ve standartları kendileri belirlerse, çocuklarına kendini 

tanıma fırsatı vermemiş ve onların dıştan denetimli kişiler haline 

gelmesine neden olurlar. Bu durumda da hem kendilerine hem de 

başkalarına karşı sorumluluk duyguları teşvik edilmemiş olur. 

9. Tutarlı bir disiplin uygulanmalıdır. Toplumu bazı kurallar ve 

davranış normları yönetmektedir. Üstün yetenekli çocuklara bu 

kısıtlamalara uyum içinde yaşamayı öğretmek, ailelerin 

sorumluluklarından biridir. Bu çocuklar üstün yeteneklerinden 

dolayı özel imtiyazlara sahip olmamalıdır ve kabul görmeyen 

davranışlarına karşı hoşgörü gösterilmemelidir. Ebeveynler 

çocukların evde yerine getirmesi gereken sorumlulukları ve uyması 

gereken kuralları belirlemelidir. Bu konuda anne ve babanın 

tutumları aynı olmalıdır. 

10. Çalışma alışkanlığı geliştirilmelidir. Üstün yetenekli 

çocukların potansiyelleri oranında başarı gösterememelerinin 

başlıca nedenlerinden biri çalışma alışkanlığına sahip 

olmamalarıdır. Zamanının çocuğu boşa harcayıp, son anda bir şey 

üretme çabası içine giren çocuk, doğal olarak istenen başarıyı 

yakalayamaz. Bu noktada çocuklarına iç disiplin kazandırarak 

doğru çalışma alışkanlığını yerleştirme görevi de ailelere 

düşmektedir. 

11. Kendi yaşam felsefesini oluşturmasına yardımcı 

olunmalıdır. Üstün yetenekli çocuklar da normal çocuklar gibi 

çeşitli gelişim evrelerine deneyimsiz başlarlar ve zaman zaman 

kendilerini güvensiz hissedip uyum sorunları gösterebilirler. Bu 

nedenle kendilerine rehberlik edecek yetişkinlere ihtiyaç duyarlar. 

İşte ebeveynler çocuklarının benimsemelerini istedikleri değer 

yargıları ve yaşam stilini bizzat kendi yaşamlarından örnekleyerek 

bu yönlendirmeyi yapabilirler. Ebeveynlerin aktardığı bu yaşam 

deneyimi örnekleri, çocuklarının kendilerini özdeşleştirmeleri, bazı 

değer yargılarını benimsemelerini ve bir yaşam felsefesi 

geliştirmelerini kolaylaştırabilir.  

12.  Üstün yetenekliliğin anlamı açıklanmalıdır. Ebeveynler, 

çocuklarına üstün yetenekliliğin ne anlama geldiğini ve bunun 

beraberinde ne gibi potansiyel sorunlar geliştirebileceğini ve bu 

durumdaki yaşıtlarının da bu tür deneyimler yaşayabileceklerini 

onlara açıklamalıdır 



13.  Yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli kullanılmalıdır. 

Çocuk ne kadar çok beş duyusunu, zihinsel ve duygusal alt 

yapısını kullanma fırsatı bulursa, çocuğun gelişimi o kadar sağlıklı 

olur. Bu yüzden çocuğun çok küçük yaşlardan itibaren her gün açık 

havaya çıkarılması, farklı mekânlar görmesi, yeni insanlar ve 

nesnelerle karşılaşması gerekir. Karşılaştığı nesnelere dokunması, 

onları koklaması, tatması, sallaması ve evirip çevirmesi onun 

gelişimi açısından çok faydalıdır. 

14. Gelişimin önü kapatılmamalıdır. Üstün yetenekli bir çocuğa 

anne-babanın küçük yaşlarda sergileyebileceği en olumlu 

yaklaşım, çocuğun merakını engellememek ve kendi yolunu 

bulmaya çalışırken onu durdurmamaktır. 

15. Çok yönlü gelişim özendirilmelidir. Ebeveyn olarak bir ya 

da birden çok alanda yaşıtlarına göre üstün performans gösteren 

çocuğun bir yandan bu güçlü yönlerine geliştirmelerine destek 

verirken, bir yandan da zayıf yönlerini normal düzeyde 

geliştirmesine yardım etmelidir. Gelişimin bir bütün olduğu ve bir 

alandaki gelişimin diğerlerini etkilediği bilinmektedir. Dolayısıyla 

sözel ve sayısal becerileri, mantık ve akıl yürütme becerilerini, 

iletişim ve ifade gibi sosyal becerileri, bedenini kullanabilme, 

duygularını tanıyabilme, duygularının farkına varabilme becerilerini 

geliştirmesine destek verilmelidir.  

16. Farklılığı kabul edilmelidir. Üstün yetenekli bir çocuğa sahip 

ebeveynlere düşen en önemli görevlerden biri, çocuklarının 

farklılıklarını gerçekçi bir biçimde görmek ve elinden geldiğince bu 

farklılıkları olumlu bir şekilde geliştirmesine katkıda bulunmaktır.  

17. Sağlıklı sınırlar çizilmelidir. Üstün yetenekli çocuklar hem 

kendi güçlerinin sınırlarını hem de çevrenin kabul sınırlarını 

sınamak isterler. Bu sınama işi günün birinde kendilerinden daha 

üstün yetenekli birisi ile karşılaşıncaya kadar ya da iyi 

yapılandırılmış yani sınırları iyi belirlenmiş işlerde başarısızlığı 

tadıncaya kadar sürebilir. Bu nedenle ev içinde bazı kuralların 

belirlenmesi ve bu kurallara uyuşmasını sağlamak önemlidir. 

18. Çocuğa yön verecek bir mentör bulunmalıdır. Üstün 

yetenekli çocuğun yetenekli olduğu alanda çok iyi olan bir 

yetişkinle çalışması, onun gelişimini hızlandırır ve olumlu etkiler. Bu 

kişi dışarıdan biri olabileceği gibi aile içinden ya da yakın çevreden 

çocuğun model alabileceği, iyi iletişim kurabileceği nitelikli bir 

yetişkin de olabilir. 



19. Diğer ailelerde dayanışma yapılmalıdır. Okuldan ya da özel 

eğitim kurumlarından yardım alamadığı için kendilerini yalnız, 

yalıtılmış ve çaresiz hisseden ailelerin yapabileceği en yararlı 

işlerden biri, kendileri gibi benzer problemler yaşamakta olan diğer 

ailelerle tanışmak ve işbirliği yapmaktır. Problemlerin sadece 

kendilerine özgü olmadığını başka ailelerin de benzer sorunlar 

yaşadığını görmek rahatlatıcıdır. Üstün yeteneklilerin haklarını 

korumak öncelikle ailelerin mücadele etmek zorunda kaldığı bir 

konudur ve ailelerin dayanışma içinde olması ortak çözüm yolları 

bulunmasını kolaylaştırır. 

20. Mutlu ve huzurlu bir aile ortamı sağlanmalıdır. Yoğun 

problemlerin olduğu çatışmalı bir aile ortamı her çocuk gibi üstün 

yetenekli çocuğu da olumsuz etkileyecektir. Ebeveynler arasındaki 

çatışmaların uzlaşmayla çözüldüğü, mutlu ailelerde, büyüyen 

çocukların akademik başarısı ve sosyal yeterlikleri daha yüksek, 

depresyon, kaygı ve somatik problem düzeyleri daha düşüktür. Bu 

çocuklarda saldırgan ve kuraldışı davranışlar daha az 

görülmektedir. Genel olarak, toplam psikolojik problem düzeyleri, 

çatışmalı ailelerden gelen çocuklara göre çok daha düşüktür. 
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