


Yaratıcılık; her bireyde var olan ve insan yaşamının her bölümünde bulunabilen bir yeti, en genel anlamıyla 
“bilinen şeylerden yeni bir şeyler çıkarmak, özgün bir senteze varmak, sorunlara yeni çözüm yolları bulmak, 
varlıklar ve olaylar arasında yeni ilişkiler kurmak ve böylece orijinal bir düşünce şeması içinde yeni yaşantı, de-
neyim, fikir ve ürünler ortaya koymak” şeklinde tanımlanabilir. Bu özelliğin ortaya çıkması çok küçük yaşlara 
dayanır fakat gereken önem verilmezse ve çeşitli uyaranlarla desteklenmezse zamanla sahip olduğu potansiyelini 
kaybedebilir. Bu nedenle erken yaşlarda, eğitimciler ve aileler tarafından çocukların yaratıcılık yeteneğine önem 
verilmeli ve gelişebilmesi için de destek sağlanmalıdır.

Uzmanlar yaratıcılığın zeka ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini, yaratıcılığın diğer zihinsel aktivitelerle doğ-
rudan bir ilişkisinin var olmadığını söylemektedir. Bir diğer yanlışın da yaratıcılığın alanları hakkında var olan 
dar tanımlamadan ortaya çıktığını eklemektedirler. İnsanların sadece sanatsal aktivitelerde yaratıcı olabileceği 
düşüncesinin doğru olmadığı, yaratıcılığın bilim ve diğer sosyal alanlarda da var olabileceği düşünülmektedir.

Yaratıcı Çocuğun Özellikleri

• Oyunbaz bir düşünme şekli vardır.
• Hayal güçleri yüksektir.
• Tek göreve odaklıdırlar, çok güçlü bir hafıza ve çok karmaşık bir zihin bu çocuklarda daha az sıklıkla gözlenir.
• Güçlüklerden ve farklılıklardan çekinmezler.
• Akran baskısından etkilenmezler.
• Bağımsız düşünürler.
• Espri yetenekleri güçlüdür.
• Farklı olandan zevk alırlar.
• Doğaçlama yetenekleri vardır.

Çocukların Yaratıcılığına Zarar Veren Ebeveyn Davranışları

• Gözetim: Çocuğun her yaptığı aktiviteyi gözetlemek onun kendisine olan güvenini azaltacak ve yaratıcığına 
zarar verecektir.

• Değerlendirmek: Çocuğu sürekli olarak değerlendirmek onun yaratıcılığını bloke etmek anlamına gelir, 
çünkü çocuklar değerlendirileceklerini bildikleri için yaratıcılık aşamasında kendilerini sınırlayacaklardır. Aile-
lerin tutum ve  davranışları ile çocukların yaratıcılıkları geliştirilebilirken, köreltiledebilmektedir. Çocuğun  her 
yaptığına onay vermek ya da ‘evet’ demek de yaratıcılığı olumsuz etkilemektedir.

• Ödüllendirmek: Çocuğu yaptığı her aktiviteden sonra ödüllendirmek onu bu ödüllere bağımlı hale getirir 
ve sahip olduğu doğal yaratıcılık hissinin ölmesine neden olur.

• Yarıştırmak: Yarıştırıldığını ya da kıyaslandığını hisseden çocuğun kendine olan güveni azalacak ve başara-
mama korkusu nedeniyle yaratıcılığı zarar görecektir.

• Aşırı Kontrol: Üzerinde aşırı derecede kontrol hisseden çocuk yapacağı aktiviteler esnasında bağımsız olma-
dığını bildiği için istediği gibi hareket edemeyecek, isteksiz olacak ve kaygılanacaktır.

• Sınırlanmış Seçim İmkânı: Çocuğunuzun yaratıcılığını desteklemek için gerçekleştirmeniz gereken en 
önemli unsurlardan biri geniş seçim imkânı sunmaktır, ancak bu sağlanmadığı hatta var olan imkânlar da sı-
nırlanırsa çocuğunuzun yaratıcılığı da bir o kadar sınırlanır. Gereksiz sınırlar ve katı kurallar, çocuğun yaratıcı 
düşünmesinin önünde engel oluşturur. Gereksiz sınırlar arasında sıkışmış hisseden çocuğun bu sınırların dışında 
düşünce geliştirmesi mümkün olmayacaktır. “Televizyon kumandası sadece televizyonda kanal değiştirmek için 
kullanılır. Onu araba olarak kullanman çok saçma/gereksiz/uygunsuz.” şeklindeki ifadeler çocuğun yeni oyunlar 
ve oyuncaklar keşfetmesine, hayal gücünün sınırlarını genişletmesine engel olmaktan öteye geçemez.



Ebeveyn Olarak Neler Yapabilirsiniz?

• Onu olduğu gibi kabul etmek: Kabul gören çocuk aynı zamanda kendisini ait ve güvende hisseder. Bu da var 
olan potansiyelini ortaya koymasını kolaylaştırır.

 • Yaşı kaç olursa olsun fikirlerine saygı duymak: Fikirlerine saygı duyulan çocuklar daha fazla üretken olurlar.
 • Kendisini ifade etmesine olanak sağlamak: Dinlendiğini, önemsendiğini hisseden çocuklar, yanlış yapa-

cağım kaygısını daha az yaşarlar. Dolayısıyla kendini özgürce ifade ederken meydana gelen serbest çağrışımlar 
yeni fikirlerin kapısını aralar. Çocuğunuz bir problemle karşılaştığında, bir sorusu olduğunda ya da bir yaratma 
sürecine girdiğinde (örneğin oyun için kale yapıyorken) ona çözümleri sunmayın. Bunun yerine, çocuğunuzun 
sürecine destek olun. Mümkün olduğunca fazla fikir bulmalarına yardımcı olun.Ardından, buldukları çözümler-
deki eksiklikleri bulmalarına yardımcı olun. Potansiyel sorunlar için üretebilecekleri çözümleri bulma sürecinde 
onlara destek olun. Birden fazla fikri, faydalı ve kapsamlı tek bir çözümle birleştirmeleri için onları teşvik edin. 

• Hataları gelişim için bir fırsat olarak görmek: Hata yapmaktan korkmayan çocuklar daha rahat adım atarlar, 
denemekten yılmazlar, daha özgün ürünler ortaya koyabilirler. Çocukların yaratıcılığı konusunda yapılan yanlış-
ların onların gelişimini de etkileyeceği unutulmamalıdır. Ünlü ressam Picasso’nun “Ben bütün ömrüm boyunca 
bir çocuğun yaratıcılığına kavuşmak için çabaladım.” sözleri bir çocuğun yaratıcılığı hakkında hepimize fikirler 
vermektedir.

 • Çabasına övgü yapmak: Sonuca odaklanıldığında, başarıya ulaşamayan çocuk hayal kırıklığı yaşar, kimi za-
man denemekten vazgeçer. Oysaki çabasına övgü yapılan çocuklar sonunda başarılı olamasa da denemiş olmanın 
hazzını yaşar, bir sonraki sefer başarılı olabileceği inancını taşır ve vazgeçmez.

• Yapabileceğine dair inancını kuvvetlendirmek: Özgüveni yüksek çocukların daha atılganlık ve üretken-
lik becerileri daha yüksektir.

 • Merak duygusunu harekete geçirmek: Tarihe icatları ile geçen insanların büyük ihtimalle en önemli 
ortak özelliği bitmek bilmeyen merak arzularıdır. Merak, yeni şeyleri keşfetmenin itici gücüdür, köreltilme-
mesi gerekir.

• Soru sormasını desteklemek: Çocukların çok fazla soru sorduğunu her ebeveyn bilir. Bir ankete göre, ço-
cuklar günde yaklaşık 300 soru sormakta ve en çok soru sordukları yaş da dörttür.  Merakın harekete geçirdiği 
soru sorma dürtüsü beslenmelidir. Çocukların her sorusu yaşına uygun ifadelerle kısa ve öz cevaplanmalıdır. 
Bu sorulara bıkkınlıkla değil istekli şekilde cevap vererek onları teşvik edebilirsiniz. Daha da önemlisi, soruya 
soruyla cevap verebilir, aynı anda birden çok şey yapan (multi-tasking) beyniniz üzerindeki yükü azaltabilir ve 
çocuklarınızın farklı düşünmeleri için imkanlar yaratabilirsiniz.

• Risk almaktan korkmamak: Burada bahsedilen körü körüne her riski almak değil, hesaplanabilir risk ala-
bilme becerisini geliştirmektir. Bu da ancak anne babaların yönlendirmeleri ile mümkündür. Burada bir yandan 
cesaretlerini kırmamak, diğer yandan bir adım daha attıklarında olabilecekleri öngörmelerini sağlamak kilit nok-
tadır.

 • Kitap okumak: Kitap okumak beyin gelişimi açısından oldukça önemli olduğu gibi, hayal gücünü harekete 
geçiren muhteşem bir etkinliktir. Ne kadar farklı konuda kitap okunursa, çocuk o kadar farklı konu hakkında 
fikir sahibi olur, merakı artar, düşünme becerileri gelişir.

 • Karar verme becerilerini desteklemek: Çocuklara yaşına uygun kararları kendilerinin alabilme sorumluluğu 
verildiğinde aslında ne çok iş becerebildiklerini görebiliriz. Otonomi kazanabilmeleri, bizim onları kanatlarımız 
altından bırakmaya hazır olduğumuzda mümkün olur.

 • Eleştirmemek: Her attığı adımla ilgili eleştirilen çocuklar hata yapacağım kaygısı ile adım atmakta zorlanır-
lar. Bu da yaratıcılığı olumsuz etkiler.

 • Birlikte hayal kurmak: İlk insanlara: ”Gün gelecek elimizde küçücük bir cihazla binlerce kilometre uzaktan 
birbirimizle haberleşeceğiz.” denseydi ne düşünürlerdi acaba? Ama gün geldi birileri hayal etti ve cep telefonunu 
icat etti. Çocukların hayalleri küçümsenmemeli, aksine yüreklendirilmelidir.

 • Probleme Dayalı Öğrenme: Çocuklar, karşılaştıkları problemleri kendileri çözmeye çok meraklıdır. Bu ne-
denle evde, okulda ya da oyunlarında karşılaştıkları problemlerden bahsetmeleri için onları teşvik edin. Problem-
leri için potansiyel çözümler bulmalarına ve bu çözümleri deneyerek uygulamalarına izin verin. Burada sergileye-
bileceğiniz en önemli karakter özelliği sabırlı olmaktır. Sabırlı olmayı gösterir ve teşvik ederseniz, çocuklarınızın 
da ilginç çözümler bulmak için yeterli zamanı olacaktır. Problemlerini kendi fikirleriyle çözmeleri, kendi kendine 
yeterlilik kapasitelerine çok büyük bir katkı sağlar.



• Serbest ve kesintisiz zaman: Çocuğunuzun yaratıcılığının gelişmesi için yapabileceğiniz en etkili şeylerden 
biri ona serbest ve kesintisiz zaman aralıkları vermektir. Bahsettiğimiz bu farklı düşünme süreçleri çok fazla vakit 
almaktadır. Çocuğunuzun yaratıcı ya da yapılandırılmış oyunlara dahil olma özgürlüğüne sahip olması, prob-
lemleri keşfetmesi ve çözümler üretmesi gerekir.   Sahip olduğumuz “meşguliyet” kültürü içinde, çocuklarınızın 
yapacak hiçbir şeylerinin olmadığı zaman aralıkları belirleyin (dersin, ödevin ya da günlük işlerin olmadığı). 
Böylece kendi zihinleriyle baş başa kalabilirler.

 • Teknolojiye mola: Çocuğun yaratıcılığının önündeki en büyük engellerden birisi de teknolojik aletlerin bi-
linçsiz kullanımıdır. Bu noktada hem ailenin hem de çocuğun teknoloji okur-yazarlığına sahip olması gerekir. Te-
lefon, tablet, bilgisayar gibi aletlerin uzun süreli kullanımı çocuğun yaratıcı yönlerine ket vurmasına neden olur. 
Yaratıcılığa ve hayal kurmaya zaman ayırmak için belli süreler için bu araçları kapatın. Örneğin gökyüzündeki 
bulut veya duvardaki gölge neye benziyor? Hayal gücü gerektiren sorular yöneltin. Çocukların özgün fikirleri 
paylaşmasına izin verin.

 • Dikkatin serbest kaldığı zamanlarda çocuklar ve yetişkinler daha yaratıcı fikirler sunarlar. Çocuğunuzla açık 
havada yapacağınız bir yürüyüş; hem sizin hem de çocuğunuzun zihin ve dikkatinin serbest kalmasını sağlayarak 
yaratıcılığına katkı sağlar.

• Yaratıcılık bazı kişilerin sahip olduğu bir özellik değil, kişinin kendini geliştirebileceği bir beceridir. Sık sık 
çocuğunuza beyin fırtınası yaptırmak, farklı alanlarda bilgiler sunmak, olaylar ve nesneler arasında bağlantılar 
kurmak yaratıcılığını geliştirecektir. Sorulan açık uçlu sorular, kurduğu bu bağlantılarla farklı çözüm yolları bul-
masını sağlayabilmektedir.
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