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FFEENN EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹ VVEE MMOODDEELLLLEERR

GGüüll ÜÜNNAALL**

ÖÖmmeerr EERRGG‹‹NN****

ÖÖzzeett 
Bu çal›flmada fen e¤itiminde önemli bir yere sahip olan modeller tan›t›l-

maya çal›fl›lm›flt›r. Bilimsel modellerden yola ç›k›larak, ilgili alan yaz›n›na göre
modellerin s›n›fland›r›lmas› yap›lm›flt›r. Aç›k modeller (benzetme modelleri)  ve
örtük (içsel) modeller olarak iki ana bölümde ele al›nan modellere örnekler ve-
rilmifltir. Çal›flman›n sonunda yap›land›rmac› ö¤renme yaklafl›m›n›n kullan›ld›-
¤› ö¤renme ortamlar›nda modellerin önemi ve kullan›m› üzerine öneriler yer al-
maktad›r.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Fen e¤itimi, modeller, yap›land›rmac› fen ö¤retimi,
aç›k modeller (benzetme modelleri), örtük (içsel) modeller

GGiirriiflfl
Yap›land›rmac› (constructivist) ö¤renme yaklafl›m›na uygun ö¤renme ortam-

lar›nda ö¤rencilerin bilgiyi zihinlerinde yap›land›rd›¤› kabul edilmektedir. Yap›lan-
d›rma sürecinin farkl› bireylerde, tek ve ayn› bilgiye karfl›l›k gelmesi bireylerin ö¤re-
nirken kulland›klar› kavramlar›n ortak oluflundand›r.

Fen e¤itiminin temel amaçlar›ndan biri, ö¤rencilerde do¤a olaylar› ile ilgili
kavramlar›n ve kavramlar aras› iliflkilerin oluflturulmas›n› sa¤lamakt›r. Bu süreçte
yer alan kavramlar, yap›lar›na ve varolufl flekillerine göre farkl›l›k gösterirler. Baz›
kavramlarla ilgili günlük yaflamda deneyim sahibi olma imkan› her zaman mümkün-
ken, baz› kavramlar aç›k flekilde görülmez ya da konuyla ilgili bilgi sahibi olmadan
kavranamaz. Örne¤in yerin çekim kuvveti kavram›n›; günlük yaflamda att›¤›m›z to-
pun yere düflmesiyle, ayaklar›m›z üzerinde z›plad›¤›m›zda havada k›sa bir an için ka-
l›p tekrar yere dönmemiz vb. olaylarla deneyimleriz. Oysa maddenin tanecikli yap›-
s› ya da gen kavram›n› günlük yaflamda yukar›da belirtilen örnek kadar aç›k bir fle-
kilde deneyimleme ve görme f›rsat›m›z ne yaz›k ki yoktur. Bu tür kavramlar› ikinci
elden kavramlar, bilinen bir olay, günlük yaflamla ba¤ kurarak kavram›n rahat anla-
fl›lmas›n› sa¤layan araçlar yard›m›yla ö¤retme ve ö¤renme çabas› içine gireriz. Genel-
likle soyut, do¤rudan gözlenemeyen bazen de somut bir flekilde gözlendi¤i halde öl-
çeklendirilmeye gereksinim duyulan durumlarda kullan›lan bu araçlar model olarak
adland›r›labilirler.    

MMooddeell NNeeddiirr??

Fen e¤itiminde model dendi¤inde ilk akla gelen, bilimsel anlamda modeller-
dir. Sina’ya göre (1994), bilimsel araflt›rmalarda üzerinde çal›fl›lan konu boyutlar›m›z
içinde kolay incelenemiyorsa, yani bize göre mikro ya da makro boyutlardaysa daha
iyi anlafl›labilen baflka olaylar›n yard›m›yla konuya aç›klamalar aran›r. Moleküllerin
hareketi ile ilgili olan gaz bas›nc›nda, kapal› bir kap içindeki moleküller birbirleriyle
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ve içinde bulundu¤u kab›n çeperiyle sürekli çarp›flma halindedirler. Esnek bir kapta
moleküllerin çarp›flmalar› fazlalaflt›r›l›rsa kab›n hacminin artt›¤› gözlenir. Bu konuyu
daha iyi aç›klamak üzere kurulacak bir modelde bilardo masas›ndaki toplara ›staka
vuruldu¤unda toplar›n birbirlerine ve masan›n kenarlar›na çarpmas›n› düflünelim.
Balonun fliflmesini sa¤layan gaz moleküllerinin çarp›flmalar›, bilardo toplar›n›n çar-
p›flmalar›na karfl›l›k gelirken, balonun esnek olan yüzeyi ile bilardo masas›n›n sert ve
esnek olmayan yüzeyi aras›nda ise farkl›l›k vard›r. Top, masan›n kenar›na çarparak
onu iter, kenar da ayn› kuvvetle topu iter ve top h›z›ndan pek az kaybederek hareke-
tine devam eder. Balonu her flifliriflimizde daha fazla gaz gönderirsek, balonun iç çe-
perlerine daha fazla gaz molekülü çarpar ve esnek olan yüzey genifller. Bu olayda
normalde gözlenemeyen gaz moleküllerinin hareketi, günlük yaflamda rahatl›kla
gözlenebilen, farkl› aç›lardan incelenebilen daha somut bir baflka olay›n yard›m›yla
aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. Gazlar›n hareketi, bilardo masas› üzerinde topun hareke-
tiyle modellenmifltir. 

Bilimsel modeller, bilim adam›n›n çal›fl›rken izledi¤i do¤al süreçler ve bu sü-
reçlerin sonucu olarak ortaya konan bilimsel ürünler olarak tan›mlanabilir (Cartier
vd., 2001). Bu aç›dan bak›ld›¤›nda bilimsel bir model;

*zihinlerde yer edebilir ve ifllenebilir
*tan›mland›¤› özel flartlara sahiptir
*bir problemle ortaya at›lan bir konuyu aç›klar ve onunla ilgili yordamalara

›fl›k tutar.
Bilimsel modellerin bir baflka önemli özelli¤i kullan›ld›kça daha iyi aç›klama

yapabilirlikleri aç›s›ndan gelifltirilebilir olmas› yan›nda eklemeler yap›larak ve baflka
modellerle birlefltirilerek derinlefltirilebilir olmalar›d›r. Dalton’un 1803 y›l›nda kimya-
sal tepkimelerdeki kütle ba¤›nt›lar›n› aç›klayan ancak atomla ilgili yeni bilgileri aç›k-
lamada yetersiz kalan atom modelinin ard›ndan 1897 y›l›nda Thomson alan yaz›n›n-
da üzümlü kek modeli olarak bilinen pozitif yük içersinde negatif yüklerin yer ald›¤›
atom modelini ileri sürmüfltür. 1911 y›l›nda Rutherford, Thomson’un atom modelini
test etmek için bir dizi denemeler yapm›fl ve elde etti¤i sonuçlar›n, üzümlü kek mo-
deliyle çeliflti¤ini görmüfl ve atomda pozitif yükün ve kütlenin atomun merkezinde
topland›¤›n› düflünmüfl ve bu merkeze çekirdek ad›n› vermifltir.  Ancak bu model de
atomdaki elektronlar›n hareketini ve çekirdek üzerine neden düflmediklerini aç›kla-
mada yetersiz kalm›flt›r. 1913 y›l›nda  Bohr, hidrojen atomu ve tek elektronlu baz›
iyonlar›n davran›fllar›n› aç›klad›¤› kendi ad›yla an›lan atom modelini aç›klam›flt›r.
Ancak bu modelde, çok elektronlu atomlar›n davran›fllar›n› aç›klamada yetersiz kal-
m›flt›r. Schrödinger ve Heisenberg’in katk›lar›yla bugünkü modern atom teorisi gelifl-
tirilmifltir (Ar›k ve Polat, 2002). Atom modelinin evrimi modellerin ifllenebilirli¤i, s›-
n›rl›klar› ve konuyu aç›klay›p artç› araflt›rmalara ›fl›k tutmas›na güzel bir örnek olufl-
turmaktad›r. Bu özelliklerinden dolay› bilimsel modeller, bilimsel bir araflt›rman›n
hem istendik ürünü hem de artç› araflt›rmalar›n›n bir yol göstericisidir. Ders prog-
ramlar›nda bilimsel modellere yer vermekle ö¤rencilere belli bir disipline özgü kav-
ramsal alan bilgisini özgün ö¤renebilme f›rsat›n›n yan› s›ra, bilimsel bilginin nas›l or-
taya ç›kar›ld›¤› ve de¤erlendirildi¤ini de görme f›rsat›n› sunmufl oluruz. 

Modelin alan yaz›n›ndaki di¤er anlamlar› incelendi¤inde sadece ö¤rencilere
derste sunulan modellerle s›n›rl› kal›nmad›¤› görülür. Ingham ve Gilbert’e göre
(1991) model, bir sistemin tipik özelliklerine dikkat çeken, o sistemin sadelefltirilmifl
bir sunumudur. Sadelefltirilmifl olan bu sunum, sisteme iliflkin örneklerle zenginleflti-
rilebilir. Örne¤in, bir  f›r›n içersinde ›s›t›lan havay› konu alan bir modelde, hava mo-
leküllerinin hareketini aç›klayan bir çal›flman›n yer almas› modeli zenginlefltirecektir.
Norman’a göre (1983) ise modeller, bir sistem ya da olaya özgü gösterilebilen ya da
flematize edilebilen ortak deneyimlerdir. Norman bir sisteme iliflkin bu deneyimleri;
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bireylerin zihinlerinde oluflturduklar› modeller,  araflt›rmac›lar›n kavramsal modelle-
ri ve bilim adamlar›n›n bireylerin zihinlerinde oluflturduklar› modeller olmak üzere
üçe ay›rarak incelemifltir.

Johnson ve Laird (akt: Greca ve Moreira, 2000) modelleri, bireylerin zihinlerin-
de yap›land›rd›klar› ve zihinsel bileflenlerle sorgulad›klar› zihinsel yap›lar olarak ta-
n›mlamaktad›rlar. Gobert ve Buckley (2000) ise bilginin sosyal yap›land›r›lmas›ndan
yola ç›karak, bir sisteme iliflkin oluflturulan modelleri, bireyin hareketleri, sözlü, ya-
z›l› ve di¤er yollarla anlat›m ve tan›mlar› olarak aç›klamaktad›rlar.

MMooddeelllleerriinn SS››nn››ffllaanndd››rr››llmmaass››

Alan yaz›n›nda modellerin, somut - soyut (kalp modeli, kimyasal ba¤ mode-
li), algoritma (bilgisayar programlama dili, örne¤in Fortran77’de yaz›lan bir prog-
ram), problem çözme süreci (4üncü dereceden bir eflitli¤i çarpanlara ay›rma)  ve ben-
zer flekilde s›n›fland›rmas›na rastlanmaktad›r. Bu çal›flmada, modeller öncelikle aç›k
(benzetme) ve örtük (içsel) olmak üzere iki bölümde ele al›nacakt›r. 

AA.. AAçç››kk MMooddeelllleerr ((BBeennzzeettmmee MMooddeelllleerrii))

Harrison ve Treagust’un (1998), modellemenin geliflmifl bir düflünme süreci
olarak fen ö¤retim programlar›nda yer almas› gerekti¤ini belirtmektedir. Bu araflt›r-
mac›lar›n, modellerle ilgili pedagojik aç›klamalarda; benzerlik ve farkl›l›k gösteren
noktalara dikkat çekmeleri konusunda gösterdikleri hassasiyet nedeniyle, çal›flmala-
r›nda kulland›klar›  aç›k modellerin s›n›fland›r›lmas› özetlenecektir. 

Aç›k modeller, hedef kavram ve benzer model iliflkisi üzerine kuruludur. He-
def model, ö¤rencilere kavrat›lmas› planlanan konuya iliflkin kavramsal aç›klama ya
da model olarak tan›mlanabilir. Benzer model ise, hedef kavramla aras›nda benzerlik
ya da ilgi kurularak kavram› somutlaflt›rmaya yard›mc› aç›klama ya model olarak ta-
n›mlanabilir. Aç›k modeller, benzer modellerle hedef kavram aras›ndaki ortak ya da
benzer nitelik ve noktalara vurgulama amac›ndad›rlar. Mikroskobik, makroskobik ve
sembolik düzeyde aç›k modeller verilebilir. Aç›k model seçiminde, ortak olmayan
özelliklerin dikkatlice indirgenmesine karfl›n; benzer modelin hedef kavram› aç›kla-
makta yetersiz kald›¤› ya da hedef kavramda karfl›l›k bulamad›¤› noktalar olabilir.
Benzer model ile hedef kavram aras›nda iki tür benzerlik kurulur: 

1) Ö¤rencileri benzetime çabuk bir flekilde çeken yüzeysel benzerlikler (mole-
külleri toplara benzetme).

2) Kavramsal anlamalar›n geliflimini sa¤layan derin ve sistematik ifllev benzer-
likleri (moleküllerin rasgele hareketlerini toplar›n esnek çarp›flmalar›na benzetme).

Gentner (1983) ve Zook (1991), yüzeysel benzerliklerin ötesinde kavram ö¤-
renmenin derin ve sistematik benzerlikler içeren analojik modellerle gerçekleflebilece-
¤ini ve ö¤rencilerin bu modelleri flekillendirmede yard›ma gereksinim duyduklar›n›
belirtmifllerdir. 

Harrison ve Treagust’un (1998), aç›k modelleri, her biri kendi içinde alt dalla-
ra ayr›lan somut ve somut-soyut modeller; iletiflim teorisine uygun soyut modeller;
çoklu kavram-süreç modelleri olarak üçe ay›rm›fllard›r.

11.. GGeerrççeekk OOllaayyllaarr›› GGöösstteerrmmeekk iiççiinn TTaassaarrllaannaann SSoommuutt vvee SSoommuutt--SSooyyuutt MMooddeell--
lleerr

11..11 ÖÖllççeekk mmooddeelllleerrii:: Bu modellerde gösterdikleri kavram ya da nesnelerin iç
özelliklerinden çok d›fl özellikleri ön plana ç›kar›lm›flt›r. D›fl özellikler renkler, ve ya-
p›dan oluflabilir. Ölçek modelleri gerçeklerine çok benzerler ancak ortak olmayan
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özellikleri arka planda kalabilir. Oyuncak arabalar, basit makinalar için oyuncak ç›k-
r›k, su tribünü modeli ölçek modellerine örnek verilebilir.

11..22 EE¤¤iittiimmsseell bbeennzzeettmmee ((aannaalloojjiikk)) mmooddeelllleerrii:: Bu tür modeller genelde ö¤ret-
menlerin soyut ya da gözlenemeyen (mikroskobik boyutlardaki) varl›klar›  tan›mla-
mak için kulland›¤› modellerdir. Bir ya da daha fazla özellik benzerli¤in somut yap›-
s›n› oluflturur. Atomlar› topa benzetme, DNA’y› ipe benzetme örnek olarak verilebi-
lir. Benzetme modeller, benzer model ve hedef kavram aras›ndaki iliflkilerin birebir
efllefltirildi¤i ve sadece belirli niteliklerinin karfl›l›¤›n› buldu¤u hedef kavram aras›n-
daki iliflkiyi kabaca basitlefltirilerek kavramsal niteliklere dikkat çekebilir. Basitlefltiri-
len ya da indirgenen noktalar ö¤rencilerle dikkatli bir flekilde tart›fl›lmal›d›r.

22.. ‹‹lleettiiflfliimm TTeeoorriissiinnee UUyygguunn SSooyyuutt mmooddeelllleerr

22..11 SSeemmbboolliikk mmooddeelllleerr:: Bileflik yap›s›n› kimyasal formüllerle ve kimyasal tep-
kimeleri denklemlerle gösterdi¤imiz modellerdir. Suyun kimyasal formülü (H2O),
kimyasal olaylar› aç›klayan denklemler (2H2O_2H2+O2) bu gruba giren modellerdir.

22..22 MMaatteemmaattiikksseell mmooddeelllleerr:: Fiziksel özellikler, de¤iflimler, süreçler kavramsal
iliflkileri göstermek üzere matematiksel denklemler ve grafiklerle gösterilebilir, Co-
ulomb yasas›, Boylé yasas›, ›fl›¤›n düzgün yans›mas›nda gelifl ve yans›ma aç›s›n›n eflit
olmas› örnek olarak verilebilir. Ancak, Coulomb yasas›n›n birbirinden çok uzak ve
çok küçük boyutlu nokta yükler için söz konusu oldu¤u ve normal yaflant›m›zda kul-
lanmad›¤›m›z› söylememiz gerekir. Bu nedenle, bu tip modellerin “ideal” durumlar›
anlatt›¤› ö¤rencilerle tart›fl›lmal›d›r. Bu modellerin, ö¤renciler taraf›ndan nitel olarak
aç›klanmas› yani içsellefltirilmesi anlaml› ö¤renme için çok önemlidir.

22..33 TTeeoorriikk mmooddeelllleerr:: Elektromanyetik kuvvet çizgilerinin; fotonlar›n; gazlar›n
hacim-s›cakl›k-bas›nç de¤iflimlerini aç›klayan kinetik teorinin  benzetimsel gösterim-
leri bu grubu oluflturmaktad›r. Bu modeller özünde sa¤lam bir teorik temele sahip ve
ait olduklar› gerçeklikleri en iyi aç›klayabilen tan›mlamalard›r. Teorik modeller di¤er
benzetme modelleriyle daha da basitlefltirilerek sunulabilir. Örnek: Gazlar›n kinetik
teorisinde gaz parçac›klar›n› kürecikler ya da toplara benzetme, atomum yap›s› ve
›fl›k yayma modeli.

33 ÇÇookklluu KKaavvrraammllaarr›› yyaa ddaa SSüürreeççlleerrii TTaann››mmllaayyaann MMooddeelllleerr

33..11 HHaarriittaallaarr,, ddiiyyaaggrraamm ((ççiizzeenneekklleerr)),, ttaabblloollaarr:: Periyodik tablo, soya¤ac›, hava
haritalar›, devre diyagramlar›, kan dolafl›m›, sinir sistemi, gen çaprazlamalar›, den-
geli beslenme zincirleri, Maslow’un gereksinim piramidi bu grup modellerdendir.
Tüm sayd›klar›m›z› basit, basit oldu¤u kadar zengin ve içerikli k›lan iki boyutlu ol-
malar› ve  ö¤renciler taraf›ndan kolayl›kla yap›labilmesidir. ‹lkö¤retim ö¤rencileri-
nin ayn› anda iki de¤iflkeni tan›y›p kontrol etmeye yeni bafllad›klar› bir geliflim ça-
¤›nda olduklar› düflünüldü¤ünde bu kategorideki modellerin önemi daha da ortaya
ç›kmaktad›r.

33..22  KKaavvrraamm--ssüürreeçç mmooddeelllleerrii:: Fen kavramlar›n›n ço¤u nesne ya da varl›klardan
çok süreçlerden oluflur. Asit-baz, indirgenme-yükseltgenme modelleri, elektrik ak›-
m›, elektriksel indüksiyon tipik örneklerdir.

33..33 BBeennzzeettiiflfliimm ((ssiimmüüllaassyyoonn)):: Çoklu karmafl›k ve geliflmifl dinamik modellerin
oluflturdu¤u kategoridir. Benzetiflimler, sanal gerçeklik yoluyla uçaklar›n uçuflu,
uzay gemilerinin kullan›m›, global ›s›nma, nükleer tepkimeler ve kazalar› ile benzeri
durumlar›n daha iyi anlafl›lmas›nda yard›mc› olur. Ölçek ve e¤itimsel benzetme mo-
dellerinde oldu¤u gibi, kurulmaya çal›fl›lan benzerli¤in ortak olmayan niteliklerine
dikkat edilmelidir.
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BB.. ÖÖrrttüükk ((‹‹ççsseell)) MMooddeelllleerr

Fen ve matematik bilimlerinde, trafikte ve günlük yaflant›m›z›n hemen her ye-
rine uzanm›fl, fark›na varmaks›z›n kulland›¤›m›z sembollerdir. Örnek: NaCl, y=x2,
den bahar mevsimi denilince gözümüzde canland›rd›¤›m›z imgelere uzanan bir yel-
pazede örnekler verilebilir. Bu ürünlerin oluflum ve ö¤renim sürecinde modellerin
yer ald›¤› görülür. Bu kavramlar bilim adamlar›n›n ortaya koydu¤u ürünlerdir. Bu
süreçte birey modelini zihninde yap›land›r›r, gerekti¤inde fark›na bile varmadan de-
¤erlendirir ve yeniden düzenler. Örtük modellerin en tipik örne¤i günlük yaflant›m›-
z›n her alan›nda gizli bir dil olarak kulland›¤›m›z zihinsel modellerdir. Somut ya da
soyut kavramlar›n, süreçlerin zihnimizde canland›rd›¤›m›z modelleri zihinsel model-
leri oluflturmaktad›r.  Bu ba¤lamda modele dayal› ö¤renme bir sistem ya da olaya ilifl-
kin zihinsel modellerin oluflturulma süreci olarak tan›mlanabilir.

Glaser ve arkadafllar›na (akt: Royer vd., 1993) göre zihinsel modeller, nitel, gö-
rünüm ve ilgili modeller olmak üzere  3 durumda bulunurlar. Nitel süreç modelleri,
problem çözme durumlar›nda de¤iflen parametreleri zihinsel olarak canland›rabil-
mekle ilgilidir. Görünüm modelleri, bir sistemin herhangi bir de¤iflikli¤i geçirdikten
sonraki dura¤an gösterimine iliflkin modellerdir. Burada sistemin özel olarak verilen
koflullardaki durumum hakk›nda yordama yapt›¤›m›z durumlar ele al›nmaktad›r. ‹l-
gili modeller, bir sisteme ait temel özelliklerin bilinmesinin ard›ndan bunlara daya-
narak di¤er benzer sistemlerin özelliklerinin bilinebilmesi durumudur. Örne¤in kat›-
s›v› ve gazlarda atom ve moleküllerin birbiriyle iliflkileri bilinirse s›v› ve gazlarda ba-
s›nc›n her do¤rultuda nas›l iletildi¤i anlafl›labilir.

Barquero’ya göre (akt: Greca ve Moreira, 2000) zihinsel modeller, bilimsel ke-
sinli¤i olmayan, normal bilgiye göre tamamlanmam›fl, tutars›z ve içsel bilgilerdir. Ye-
ni bilgiler kazan›ld›kça gelifltirilir. Modeli oluflturan bireye özgüdür ve ifllevseldir. En
önemli görevi oluflturan bireye temsil etti¤i sistemle ilgili aç›klama ve tahmin yapma
f›rsat›n› sunmas›d›r.

De Kleer ve Brown’a göre (akt: Greca ve Moreira, 2000) zihinsel modeller iki
önemli süreçten geçerek oluflur:

-sistemin imgesel olarak canland›r›lmas›; sistemin analizi, bileflenlerinin duru-
mu ve birbiriyle yap›land›r›l›fl›

-genel bilimsel prensiplere dayan›larak modelin oluflturulmas›

Örne¤in, bisikletin çal›flmas›n› gösteren zihinsel bir modelin yap›land›r›lma-
s›nda öncelikle sistemin imgesel olarak canland›r›lmas›; sistemin bileflenlerini ve bir-
birleriyle iliflkilerinin saptanmas› -tekerlekler, pedallar, zincir, tekerleklerin diflli bü-
yüklükleri oran›, tekerlek çap› ile zincir uzunlu¤u aras›ndaki iliflkinin canland›r›lma-
s›- ard›ndan sistemin modellenmesi -bileflenleri bisikleti harekete geçirecek flekilde
düzenlemek ve en sonunda düflmeden bisikleti kullanmak için statik ve dinamik den-
ge koflullar›n› göz önünde bulundurarak modeli tamamlamak- süreçleri gerçekleflir.

YYaaflflaa GGöörree MMooddeell KKuullllaann››mm›› vvee MMooddeelllleemmee NNaass››ll OOllmmaall››dd››rr??

Anlaml› ö¤renmeyi gerçeklefltiren birey, bilgiyi çevresiyle etkileflerek yap›lan-
d›r›r. Bu aç›dan bilgi, bireyin çevresiyle iliflkisi sonucu oluflturulmufltur ve fen e¤iti-
minin amaçlar›ndan biri de bilginin oluflum sürecinde bu iliflkinin nas›l yap›land›r›l-
d›¤›n› ve neler üzerine kuruldu¤unu incelemek olmal›d›r. 

Bu ba¤lamda, modele dayal› ö¤renme bir sistem ya da olaya iliflkin zihinsel
modellerin oluflturulma süreci olarak tan›mlanabilir. Okullarda yap›lmaya çal›fl›lan
ise, ö¤rencilerin ö¤renme öncesi sahip olduklar› ön bilgileri ya da zihinsel modelleri-
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ni, bilim adamlar›n›n ortaya koymufl oldu¤u bilimsel modeller do¤rultusunda de¤ifl-
tirmelerine ya da gelifltirmelerine yard›mc› olmakt›r. Bu nedenle, modelleme geliflmifl
bir düflünme süreci olarak ele al›nabilir (Harrison ve Treagust;1998). 

Yap›lan araflt›rmalar (Cosgrove, 1995; Zook, 1991; Treagust, Harrison ve Ven-
ville,1998) ö¤rencilerin benzetme modelleri üretmeleri ya da kavrama uygun benzet-
me modelini seçmekte zorland›klar›n› ortaya koymufltur. Ancak ayn› ö¤rencilerin,
bafllang›çta  flematize etmekte zorland›klar› konularda bile uygun benzetme modeli-
nin verilmesi halinde modeli rahatl›kla iflledikleri saptanm›flt›r. Bu noktada ö¤ret-
menlerin s›n›fta kullanacaklar› model ve benzetmeleri dikkatlice seçme ve planlama-
lar›n›n önemi ortaya ç›kmaktad›r. Treagust, Harrison ve Venville (1998)’ye göre, aç›k
benzetme modellerinin etkin bir flekilde kullan›m› için ö¤retmenlerin kullan›lacak
kavram ve benzetmenin niteliklerinin ve ö¤rencilerin ön bilgilerinin ortaya konulma-
s› gerekir. Daha sonra da, ö¤rencilere tan›d›k gelen benzetmelerin kullan›lmas›, hedef
kavram ve benzetilen model aras›ndaki benzerliklerin ve farkl›l›klar›n ortaya ç›kar›l-
mas›na özen gösterilerek sonunda, kulland›klar› modeli gözden geçirmeleri gerek-
mektedir. Ancak, küçük yafllarda model kavram› ölçek modeller, ve e¤itimsel benzet-
me modellerine karfl›l›k kullan›labilir. Bu modelleri kullan›rken farkl›l›klardan çok
benzerlikler üzerinde durulmal›d›r. Ö¤renciler soyut düflünmeye bafllad›klar›nda,
malzemeler, kavramlar, süreçler hakk›nda bilgi sahibi olmaya bafllad›klar›nda ileti-
flim teorisine uygun ve çoklu kavramlar› ya da  süreçleri tan›mlayan modellere geçi-
lebilir.  Amerikan Bilimi ‹lerletme Birli¤i (AAAS), de¤iflik yafl gruplar›ndan (s›n›f dü-
zeylerinden) ö¤rencilerin modellerle ilgili hangi bilgilere sahip olmas› gerekti¤ini be-
lirtmifltir (Project 2061, 1993). Bu konuda sözü edilen çal›flmadan derlenenler Tablo 1
de sunulmufltur.

TTaabblloo 11.. Ö¤rencilerin S›n›f Düzeylerine göre Modeller Hakk›nda Bilgileri
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Model Bilgisi

- Ölçek modeli fleklindeki oyuncaklarla oynar.
- Modelin gerçek olmad›¤›n› ancak, gerçek fleyler hakk›nda bilgi almak için

kullan›ld›¤›n› bilir.
- Bir nesneyi tan›mlarken, neye benzedi¤ini söyler.

- Bir model üzerinde yap›lan de¤iflikliklerin, modelin karfl›l›k geldi¤i varl›k
üzerinde oluflturaca¤› sonuçlar› görebilir.

- Geometrik flekiller, say› dizileri, grafikler, diagramlar, haritalar ve öykülerin
gerçek yaflamdaki nesneleri, olaylar› ve süreçleri göstermek üzere kullan›ld›-
¤›n› ancak,  her ayr›nt›s›yla gerçe¤i karfl›layamayaca¤›n›n fark›na var›r.

- Modellerin do¤rudan gözlenemeyecek kadar çok yavafl, çok h›zl›, çok küçük
ya da çok büyük ölçeklerde yada deneyimlemenin tehlikeli, oldu¤u süreçle-
ri göstermek üzere kullan›ld›¤›n› bilir.

- Matematiksel modelleri bilgisayarda gösterebilir ve üzerinde de¤ifliklikler
yapabilir.

- Tek bir hedef kavram› birden fazla modelle gösterebilir. 
- Amac›na uygun olarak hangi modeli kullanaca¤›na karar verebilir.

- Matematiksel modelin temel amac›n›n, incelenen varl›¤›n ya da sürecin dav-
ran›fl›ndaki matematiksel iliflkileri bulmak oldu¤unun fark›ndad›r.

- Herhangi bir modelin yarar›n›n, gerçek gözlemlerin sonuçlar›n›n do¤ru tah-
min edilebilirli¤ini sa¤lamas›yla olufltu¤unu anlar. Her ne kadar yak›n so-
nuçlar verse de bir modelin “gerçe¤in” yerini tutan tek do¤ru model olmad›-
¤›n› bilir.

- Benzetiflimler (simülasyonlar) için bilgisayarlar›n matematiksel modellerle
birlikte güçlü bir araç oldu¤unun fark›na var›r. Karmafl›k ifllemler uygulaya-
bilir.

S›n›f Düzeyi

2. s›n›f
(‹lkö¤retim 
I. Kademe)

3.-5. s›n›f
(‹lkö¤retim 
I. Kademe)

6.- 8. s›n›f
(‹lkö¤retim 
II. Kademe)

9.-12. s›n›f
(Lise)

                         



Yukar›da görüldü¤ü gibi (Tablo 1), 2. s›n›f düzeyine gelene kadar ö¤rencilere
oynad›klar› oyuncaklar›n›n gerçek yaflamdaki karfl›l›klar› aras›ndaki iliflkileri fark et-
melerine olanak tan›nmal›d›r. Bu konuda ö¤rencilerle sohbet etmek hayal güçlerini
kullanmalar› ve gelifltirmeleri aç›s›ndan önemlidir. 3. ve 5. s›n›f y›llar›nda, do¤al
oyunlar› içinde ellerlindeki modeller üzerinde de¤iflikler yapmaya ve s›n›rl›l›klar›n›
tart›flmaya bafllarlar.  Ayr›ca, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, resim gibi di¤er derslerde
ö¤rendikleriyle benzetmelerde (analoji) bulunmaya bafllarlar. Do¤rudan gözlemleye-
medikleri olaylarla ilgili kendi zihinsel modellerini oluflturmaya ve böylece feni de
anlamaya bafllarlar. 6.ve 8. s›n›f y›llar›nda farkl› derslere ait alan bilgileri fazlalaflt›k-
ça, modelleri daha s›k kullanmaya bafllarlar. Farkl› modellerin nas›l ve ne zaman kul-
lan›laca¤›n› kavrar.  Bilgisayar› daha rahat kullanmaya bafllad›klar›ndan, bir model
üzerindeki de¤iflkenleri de¤ifltirerek sonuçlar›n nas›l farkl›laflt›¤›n› grafiklerle göste-
rebilir. Lise düzeyinde, farkl› alanlara ait bilgilerini birlefltirebildiklerinden, matema-
tiksel modelleri anlayarak kullan›rlar. Herhangi bir olay› ya da nesneyi göstermek
üzere “en iyi model”in henüz ortaya konmad›¤›n› ve her modelin kendi s›n›rl›l›klar›
içinde iflledi¤ini farkeder. 

S›n›f içinde model seçimi ve kullan›lmas›nda yukar›daki noktalara dikkat edil-
mesinin, ö¤rencilerin modelleri aktif olarak kullanmas›nda ve üst düzey düflünme
becerilerini gelifltirmelerinde yard›mc› olaca¤› düflünülmektedir. 

MMooddeelllleerriinn ÖÖnneemmii vvee ÖÖnneerriilleerr

Bir kavram›n anlafl›lmas›n›n iki yolu, sözlü ifadelerle ya da matematiksel for-
müllerle ifade edilebilmesidir. Duit ve Glynn (1996), anlaml› ö¤renmenin, ö¤rencile-
rin kavramsal modellerden yola ç›karak oluflturduklar› zihinsel modellerin evrimine
ba¤l› oldu¤unu belirtmifllerdir. Bir bilim adam› bilimsel bulgular›n› sunarken, mate-
matiksel mant›¤›n öngördü¤ü formülleri ve varolan kavramsal modelleri kullan›r.
Burada asl›nda sahne arkas›nda zihinsel modellerin yer ald›¤› aç›kça görülmektedir.
Ö¤rencilerin oluflturdu¤u zihinsel modellerin kalitesi, kavramlar›n anlafl›l›p anlafl›l-
mad›¤›n›n, bilginin yap›land›r›l›p yap›land›r›lmad›¤›n›n  bir göstergesi olarak önem-
li bir yere sahiptir. Ayn› zamanda benzetme modellerden yola ç›karak oluflturulan zi-
hinsel modellerin en önemli özelli¤i, bireyin biliflsel yeteneklerini ne ölçüde gelifltire-
bildi¤ini de¤erlendirme f›rsat› sunmas›d›r.

Derslerde yayg›n olarak ö¤rencilerin s›n›fta sunulan kavramsal/benzetme
modellerinin bir kopyas› olarak zihinsel modellerini yap›land›rd›klar› kabul edilir.
Norman (1983)’da ideal olarak kavramsal bir modelle zihinsel model aras›nda basit
ve do¤rusal bir iliflki oldu¤unu belirtmifltir. Ö¤rencilerin kavram yan›lg›lar›n›n ya da
alternatif kavramlar›n de¤iflime neden direndi¤ini anlamam›za yard›mc› olmalar› ne-
deniyle kullan›lan ya da sahip olunan zihinsel modeller hakk›nda bilgi sahibi olma-
m›z›n e¤itim-ö¤retim durumlar›n›n baflar›l› olmas› aç›s›ndan önemlidir. Bu noktadan
hareketle, tüm derslerde ve özellikle fen derslerinde kavram ö¤retiminde, model su-
numu ve kullan›m› ile ilgili olarak bireysel farkl›l›klardan yola ç›karak, ö¤renme stil-
lerine uygun modellerin seçimine özen gösterilmelidir. Kullan›lan modellerin hedef
kavram ve benzetilen aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar› üstüne yap›lan tart›flmalar
ö¤rencilerin kat›l›m›n› sa¤layarak elefltirel düflünme becerilerinin geliflmesine katk›-
da bulunulmal›d›r. Benzetme modelleri kullan›l›rken hedef ve benzetilen kavram ilifl-
kisi, basite indirgenebilmeli ve yorumlanabilir olmal›d›r. Ö¤retmenler, hedef kavram
ve benzetilen model iliflkisini kurduktan sonra modelin yap›land›rmac› yaklafl›ma
dayal› etkinliklerde kullan›lmas›n› sa¤lamal›d›r. Bu yolla ö¤rencilerin do¤ru ve bilim-
sel olarak zihinsel modellerini yap›land›rmalar› sa¤lanm›fl olur. Modellerin kullan›l-
mas›na erken ça¤larda bafllan›lmal› ve ö¤rencilerin biliflsel geliflimlerine paralel ola-
rak model kullan›c›l›¤›ndan model üreticili¤ine geçifl yapmalar› sa¤lanmal›d›r. 

FFeenn EE¤¤iittiimmii vvee MMooddeelllleerr u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 171  u Yaz/2006119944

                       



Fen ö¤retiminde e¤itimsel benzetme modelleri, teorik modeller ve kavram-sü-
reç modelleri ö¤retmen ve ö¤renciler   taraf›ndan kullan›lmal›d›r. S›n›f içinde yap›lan
etkinlikler sonucu ö¤renciler ulaflt›klar› sonuçlar› zihinlerine örtük model olarak ya-
p›land›r›rlar. Do¤ru sonuçlara var›p varmad›klar› bu zihinsel modelin bir yolla ö¤-
renci taraf›ndan geri bildirim haline getirilmesiyle anlafl›l›r. Geri bildirim araçlar› ö¤-
rencinin zeka alan›na göre yaz›m, resim, kavram haritas›, flema, maket, canland›rma,
oyun vb. gibi de¤iflik biçimlerde olabilir. Ö¤retmen bu geri bildirimleri alarak yanl›fl
kavramlar›n oluflmas›n› azaltabilir. 
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ÖÖzzeett AAbbssttrraacctt
The purpose of this study is to give a brief desription of models that ha-

ve important place in science education. Starting with the examples of scientific
models,  classification of models was done based on the related literature. The
examples of  analogical and intrinsic models were given. At the end of the study,
the importance and usage of the models in the constructivist  learning environ-
ments and some suggesstions take place.
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