
 
 

ÇOCUKLARDA YARATICILIK VE EĞİTİMİ 
 

 

Torrance’a göre yaratıcılık (Creative): sorunlara, bozukluklara, bilgi eksikliğine, kayıp 
öğelere, uyumsuzluğa karşı duyarlı olma, güçlüğü tanımlama, çözüm arama, tahminlerde 
bulunma ya da eksikliklere ilişkin denenceler geliştirme, bu denenceler’ i değiştirme ya da 
yeniden sınama, daha sonra sonucu başkalarına iletmektir biçiminde tanımlamaktadır (Öztürk, 
2014). 

Başka bir deyişle yaratıcılık herkesin gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler 
düşünebilmektir. Yaratıcılık günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı bakabilmek ve farklı 
yaklaşım tarzı geliştirebilmektir. 

 
 

YARATICI BİREYLERİN KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 
 

•   Kolay empati kurarlar.   
•   Araştırmacıdırlar, yenilikler arar ve yeni yaşantılar denerler. 
•   ilginç ve detay sorular sorarlar. 
•   Esnek ve bağımsız düşünebilirler. 
•  Genel anlamda çok ilgili ve çok yönlü olabilirler ama özel ilgi 
alanları vardır. 
•   Hayal güçleri yüksektir. 
•   Problemlere pratik çözüm bulurlar. 
•   Karmaşık ve zor görevlerden hoşlanırlar. 
•   Açık fikirli, meraklı, enerjik ve beceriklidirler. 
•   Sezgileri kuvvetli ve orijinal fikirleri vardır. 
• İnce kaslarını kullanarak özgün ve sıra dışı ürünler ortaya 
koyabilirler (Aslan, 2007; Black, 2003; Ergen&Akyol,2012). 

 

 
YARATICILIK EĞİTİMİ NEDEN GEREKLİDİR? 

 

Doğuştan getirilen bir yetenek olan yaratıcılık öğrenilebilecek bir özellik değil desteklenip, 
geliştirilecek bir yetidir. Doğumdan itibaren uygun bir fiziksel çevre, çocuğa göre hazırlanmış 
destekleyici bir program ve bu alanda özenle yetiştirilmiş kişiler ile bu yeti geliştirilebilir 
(Ömeroğlu&Turla, 2001). 
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Çocukların yaratıcılıklarını desteklemek önemlidir. Böylece desteklenen 
çocuğunuz;  

• Hayal güçleri genişler, 

• Karşılarına çıkan güçlükleri yenmek için yeni çözüm yolları 
bulabilir, 

• Her şeyi merak ederek, sorgulamaya ve araştırmaya 
yönelir, 

• Araştırma ve deney yapma eğilimleri artar, 

• Yeni ve değişik buluşlar ortaya koyar, 

• Bir konu üzerinde ilgi ve dikkatini uzun süre tutabilir, 

• Ayrıntılara dikkat ederek yanlış ve eksiği farkeder, 

• Kendisine güvenir ve bağımsız hareket eder, 

• Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilir, 

• Yeniliklere açık, yeni yaşantılar denemeye cesaretli olur (Ömeroğlu&Turla, 2001). 

 

ÇOCUKLARDA YARATICILIĞIN ORTAYA ÇIKMASINI 
ENGELLEYEN TUTUMLAR 

 

• Çocukların oyunlarına müdahale etmek. 
• Çocukların yaptığı resim vb. faaliyetleri eleştirerek “Doğrusu budur. “ demek. 
• Çocuğun hayal dünyasıyla alay etmek, küçümsemek. 
• Çocuğu, hiç yeteneği olmayan bir yöne zorlamak, bu konuda baskı uygulamak. 
• Çocuğu yaptıklarından dolayı sürekli eleştirmek. 
• Çocuğu belli kalıplara sokmaya çalışmak (Akt: Ersükmen, 2010). 

 

--------------------------- 
“ İnsanlara bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin, Yapılmasını istediğiniz şeyin ne 
olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün. “ 

 

General George S. Patton 
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ÇOCUKLARDA YARATICILIĞI GELİŞTİRMEK 
 

Ailelere çocuklarının yaratıcılıklarını becerilerini geliştirmeleri için öneriler; 
 

*Çocuğunuza yaratıcı örnekler vererek onların düşünme ve 
hayal kurması için fırsatlar hazırlayın. 
*karşılaştığı problemlerde çözüm için birden fazla yöntemin 
olabileceğini öğreterek alternatif çözümler geliştirmesini 
sağlayın. 
*Çocuğunuzu fikirlerini şekillendirmeleri için cesaretlendirin 
ve yaptıklarına saygı duyun. 
*Günlük hayatla ve ev işleri ile ilgili küçük sorumluluklar verin 
*Yaratıcılığını geliştirecek oyunlar seçin.  
*İşe yaramayan malzemeleri çocuğunuz için biriktirin ve 
bunları kullanması için onu teşvik edin. 
*Çocuğunuz için, yakın ve uzak çevresini tanımasına fırsat 
verici geziler düzenleyin. 

 

*Çocuğunuzun fikirlerini çok fazla eleştirmeyin, hayal gücüyle yaptıklarına müdahale etmeyin 
ve başka çocuklarla kıyaslamayın. 
*Çocuğunuza, kendi düşüncelerini geliştirmesini sağlayacak açık uçlu sorular sorun. (Sence 
daha başka nasıl bir yol olabilir? , Böyle yaparsak ne olur? ...). 
*Çocuğunuzun düşüncelerine değer verin ve onları ifade etmesi yönünde onu destekleyip 
cesaretlendirin. 
*Çocuğunuzun dünyasını mümkün olduğunca çok uyaranla zenginleştirin. 
*Çocuğunuzun yaptığı etkinliği bitirmesi için acele ettirmek ya da etkinliğin sadece sonucuna 
önem vermek yerine süreci vurgulayarak, çocuğun yaptığı etkinliğin sonucu ile ilgili endişe 
duymasını engelleyeceğinden kendini daha yaratıcı yollarla ifade edebilmesini yardımcı olur. 
*Çocuğunuzun sonu gelmeyen sorularına sabırla, onun anlayabileceği düzeyde ve doğru bir 
şekilde cevap vermeye özen gösterin. (Savaş, 2014). 
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