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DER‹NL‹⁄‹NE VE YÜZEYSEL Ö⁄RENMEDE
KAVRAM HAR‹TALARI VE fiEMALARIN ‹fiLEV‹

Ömer BEYDO⁄AN*

ÖÖzzeett

Bu çal›flmada, yap›land›rmac› anlay›fl çerçevesinde ö¤renme kavram›
tart›fl›lm›fl, ö¤rencilerin hedefledikleri duruma göre tercih ettikleri yüzeysel,
stratejik ve derinli¤ine ö¤renme stratejileri ele al›nm›flt›r. Ele al›nan ö¤renme
stratejilerine göre ö¤rencilerin gösterdikleri düflünme biçimleri ve ortaya koy-
duklar› davran›fl kal›plar› tan›mlanm›flt›r. Aç›klanan ö¤renme stratejilerini etki-
leyen baz› de¤iflkenler üzerinde durularak, düflünsel sürecin flekillenmesinde ve
ö¤renme yaflant›lar›n›n yans›t›lmas›nda flemalar›n ve kavram haritalar›n›n ifl-
levleri tart›fl›lm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Ö¤renme yaklafl›mlar›, derinli¤ine ö¤renme, yü-
zeysel ö¤renme, stratejik ö¤renme ve kavram haritas›

GGiirriiflfl

Yap›land›rmac› yaklafl›m› savunanlara göre (Von Glaserfeld, 1996; Jonassen
1991; Glasser and Bassok, 1989 ; Zoharik; 1995) bireyde ö¤renme, bireyin d›fl dünya-
s›ndaki uyaranlar› alg›lamas› ile bafllayan, alg›lad›klar›n› farkl› flekillerde yorumlay›p
kendine özgü bir ürüne dönüfltürünceye kadar devam eden kesintisiz bir süreçtir. Bu
süreç sonunda birey kendine özgü (otantik) bir ürün ortaya koyar. Ürünü ortaya ko-
yuncaya kadar da befl aflamal› hiyerarflik bir ö¤renme sürecinden geçer. Bu süreçte
do¤as› gere¤i ö¤renme, pasif de¤il, aktif bir süreçtir. Süreç sonucunda ö¤renen, bir ta-
k›m sonuçlara ulafl›r ancak ortaya ç›kan sonuçlardan kendisi sorumludur. 

Bireyi sürece iten sürecin sonucunda sorumluluk almaya zorlayan onun iç
dünyas›ndan ve d›fl dünyas›ndan gelen uyaranlard›r. ‹çten ve d›fltan gelen uyaranla-
ra bireyin anlam verme çabas›, ö¤renmenin ilk aflamas›n› oluflturur. ‹kinci aflamada
biliflsel yap› bir yandan daha önceki yaflant›lara dayal› bilgileri muhafaza ederken, di-
¤er yandan da yeni uyaranlara anlam vermeyi, bunlar› organize etmeyi ve iliflkilen-
dirmeyi sürdürür. Biliflsel yap› bu görevini yerine getirirken, bireyin o andaki motive
olma gücünden, duygusal yap›s›ndan ve ö¤renmeye karfl› tutumundan önemli dere-
cede etkilenir. Ö¤renmenin oluflmas›nda üçüncü aflamay›, bireyin sahip oldu¤u bilifl-
sel yap›daki mevcut flema ile yeni yaflant›lardan ç›kar›lan yeni anlam flemas› aras›n-
daki çat›flmalar oluflturur. Baflka bir ifadeyle daha önceden edinilmifl anlamla sonra-
dan edinilen anlam›n biliflsel yap› içinde ba¤daflt›r›lmas› izler. 

Anlam›n flekillenmeye devam etti¤i dördüncü aflamay›, yeni yaflant›larda yer
alan ö¤elerin, biliflsel yap›n›n bir parças› haline gelmesi ile ortaya ç›kan özümseme ve
yeni bir anlam flemas› oluflturma izler. Birey ö¤renmede bu seviyeye ulaflt›ktan sonra
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biliflsel yap› içinde oluflturdu¤u flema ile ilgili herhangi bir ö¤renme materyaline ihti-
yaç duymaks›z›n daha ileri düzeyde düflünme süreçlerini kullanma noktas›na gelir.
Bu aflamada birey, sentez ve de¤erlendirme düzeyindeki ö¤renmeleri gerçeklefltirir.

Daha ayr›nt›l› felsefi ö¤renmelerin gerçekleflti¤i beflinci aflamada biliflsel yap›
daha yo¤un kullan›l›r. Bu yo¤un kullan›m›m›n sonucu bireyde dönüflümcü ö¤renme
gerçekleflir. Ö¤renmede bu aflamaya ulaflan birey art›k baflkalar›n›n ortaya koydu¤u
bilgiler kadar, kendi referanslar› çerçevesinde oluflturdu¤u bilgileri kullanma yeterli-
¤ine ulafl›r (Moon, 2000, 148).

Bireyler zaman zaman ö¤renme stratejilerini kendi bireysel farkl›l›klar›na ve
hedefledikleri duruma uygun düzeyde kullanamayabilirler. Bu kullan›m yetersizli¤i
ö¤renme süreci sonunda farkl› düzeyde ö¤renme ç›kt›lar›n›n ortaya ç›kmas›na sebep
olmaktad›r. Bu farkl›l›klar, ço¤u zaman bireyin derinli¤ine ö¤renme, stratejik ö¤ren-
me ve yüzeysel ö¤renme gibi farkl› yaklafl›mlar› tercihinden veya tercih etti¤i strate-
jiye uygun hareket etmemesinden kaynaklanmaktad›r.

Özellikle yar›flmac› e¤itim sisteminin uyguland›¤› ortamlarda ö¤renciler ta-
mamen s›nava endeksli bir ö¤renme stratejisini tercih etme e¤ilimine girmektedir.
Çünkü gelifltirdikleri ö¤renme stratejisiyle beklentilerini karfl›lamak ve hedeflerine
bir an önce ulaflmak istemektedirler. Literatürde ö¤rencilerin ö¤renme sürecinde be-
nimsedikleri ö¤renme stratejileri ve bu stratejiler ba¤lam›nda ifle kofltuklar› aktivite-
ler, afla¤›daki flekillerde gözlenmektedir. 

DDeerriinnllii¤¤iinnee  ÖÖ¤¤rreennmmeeyyii  HHeeddeefflleeyyeenn  ÖÖ¤¤rreenncciilleerr::

Edindi¤i yeni fikirleri daha önceki bilgi ve deneyimleriyle iliflkilendirir,
Ö¤rendi¤i bilgilerden ilke ve kurallar ç›kar›r, 
Ulaflt›¤› sonuçlar› birbiriyle iliflkilendirir ve sonuçlar›n› kontrol eder,
Elefltirel bir yaklafl›mla ortaya koydu¤u ürünü gözden geçirir ve konu iyi bi-

lenlerle tart›fl›r.
Ö¤renme içeri¤inin gerektirdi¤i etkinliklere aktif bir flekilde kat›l›r. 

YYüüzzeeyysseell  ÖÖ¤¤rreennmmeeyyii  HHeeddeefflleeyyeenn  ÖÖ¤¤rreenncciilleerr::

‹fli baflaracak kadar çal›fl›r,
Belli bir amaca dönük bilinçli bir çaba göstermekten kaç›n›r, 
Ö¤rendi¤i bilgileri gereksiz bilgi k›r›nt›lar›yla iliflkilendirmeye daha fazla yer

verir,
Ö¤rendikleri aras›ndan rutin bilgi ve ifllemleri hat›rlar,
Sunulan yeni fikirleri anlamland›rmada ve yorumlamada güçlük çeker,
Uygulamalarda ve ödevlerde endiflelenme ve s›k›nt›ya girme davran›fllar› da-

ha s›k görülür.

SSttrraatteejjiikk  ÖÖ¤¤rreennmmeeyyii  HHeeddeefflleeyyeenn  ÖÖ¤¤rreenncciilleerrddee::  

Olabildi¤ince yüksek baflar› elde etmeye gayret eder,
Ö¤renme çabalar›n› ›srarl›ca sürdürür, 
Ö¤renmeyi kolaylaflt›racak, uygun nitelikteki materyalleri seçer ve bunlar› uy-

gun ortamlarda kullan›r, 
Çabalar›n› etkinlefltirecek biçimde zaman› etkili bir flekilde yönetir,
De¤erlendirme kriterlerinin gerektirdi¤i biçimde haz›rl›k yapar,
Çal›flmas›nda ö¤renmesini ve alg›lamas›n› h›zland›racak kaynaklara ve çal›fl-

malara yer verir.
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Ö¤renciler tercih ettikleri bu ö¤renme statejilerini ifle koflarken uygulamada
bu sürece pekçok de¤iflken etki etmektedir. Ö¤renci ister derinli¤ine ö¤renme fleklini,
isterse yüzeysel ö¤renme fleklini tercih etsin, seçilen muhteva, benimsenen ö¤retme-
ö¤renme yaklafl›m›, ö¤rencinin ö¤renme stratejisine yatk›nl›¤›, benimsenen çal›flma
tarz›n›n çevrece desteklenip desteklenmemesi, ö¤rencinin sorumluluk almadaki yük-
lenme biçimi, sunulan materyallerin ve uyar›c›lar›n düzenlenifl flekli, bireyin olgun-
luk düzeyi, seçilen hedefin gerçeklefltirilebilirli¤i, ö¤renme stratejisi, ö¤rencinin ön
yaflant›s› ve motivasyonu gibi özelliklerdir. Yukar›da belirtilen de¤iflkenlerin büyük
bir ço¤unlu¤u bireyin kendisi ile ilgili iç de¤iflkenlerdir.

Bireyin ön yaflant›lar›, derinli¤ine ö¤renmede önemli bir etkiye sahiptir. Baflka
bir ifadeyle çocu¤un uyaranlar› ald›¤› andaki zihinsel flemas›, ö¤renmesinin flekillen-
mesinde yönlendirici bir role sahiptir. Ausubel ve Robinson (1969) çal›flmalar›nda far-
k›nda olman›n yeni ö¤renmelerin oluflumuna etkileri üzerinde durmufllard›r. Baz›
yüksek düzeyli düflünme gücüne sahip kiflilerde ö¤renme, an›nda bilinçli farketmeler
fleklinde gerçekleflse bile ço¤u zaman ö¤renme süreci devam ederken yeni ö¤renme-
ler üzerinde uzun uzad›ya düflünme gerçekleflmemektedir. Ö¤renmede bu durum
gerçekleflmedi¤i için bilinçli bir fark ediflte gerçekleflmemektedir. 

Ö¤renmede önemli etkenlerden birdi¤eri ise bireyin ö¤renece¤i konuya moti-
ve olmas›d›r. Motivasyon iç ve d›fl kaynakl› olarak iki boyutta ele al›nabilir. ‹ster iç
kaynakl› ister d›fl kaynakl› olsun motivasyon bireyin tatmin edilme duygusu ile do¤-
rudan iliflkilidir. Tamamen ihtiyaç kaynakl› olan motivasyonda birey elde etti¤i so-
nuçtan tatmin oldu¤u oranda enerjisini uyaranlara odaklar. Bu noktada bireyin çal›fl-
mas›n› ve ö¤renmesini nas›l gerçeklefltirece¤ine yönelik karar vermesi ve kendi çal›fl-
ma plan›n› bu do¤rultuda ifle koflmas› oldukça önemlidir. Ö¤renme sürecini kontrol
etmeyi ö¤renen ö¤renci yar›flma halinde oldu¤u süreçte ortaya ç›kabilecek yapt›r›m
ve istekleri daha kolay dengeleyebilmektedir (Zimmerman, 1990, 3-17).

Ö¤rencilerin ö¤renme sürecinde motive olma flekli üç flekilde gerçekleflmekte-
dir. Bunlar: 

11-‹‹çç  kkaayynnaakkll››  ddeerriinnllii¤¤iinnee  mmoottiivvee  oollmmaa: Bir kimsenin bir konuda bilgisini ar-
t›rma istek ve arzusuna dayan›r. Bu tip motivasyon flekli tamamen bireyin kendi iç
uyaranlar› ile ilgilidir 

22-YYüüzzeeyysseell  oollaarraakk  mmoottiivvee  oollmmaa; Bireyin bir problemi çözmede ö¤rendi¤i bil-
giler aras›nda iliflki kurmak için daha önce ö¤rendiklerini hat›rlama çabas›na girme-
sini gerektirir Ö¤renen bu noktada, bilgiyi tamamen araç olarak s›n›rl› düzeyde kul-
lanma e¤ilimine girmektedir. Dolay›s›yla ö¤renci, daha az gayretle kendisinden bek-
lenen bir kriteri karfl›lama çabas›ndad›r. 

33--BBaaflflaarr››  iiççiinn  mmoottiivvee  oollmmaa: Bireyin kendisini, kendisinin d›fl›ndaki ölçütlerle
uyumlu hale getirme e¤ilimine girmesidir. Ö¤renci bu süreçte baflkalar›nca belirlen-
mifl yüksek seviyeli bir d›fl kriteri karfl›lama çabas› içine girer. Yukar›da aç›klamaya
çal›flt›¤›m›z her motive olma flekli bireyin bilgiye ulaflma biçimini tan›mlayan ö¤ren-
me stratejleri ile de do¤rudan iliflkilidir.

Ö¤renmede birey aç›s›ndan ikinci derecede önemli etken belirlenen ö¤renme
hedefini alg›lay›fl ve farkedifl flekliyle ilgilidir. Böyle bir durumda birey hedefi kendi-
si belirleyebilece¤i gibi baflkalar›nca belirlenen hedefi de benimseyebilir. Ortaya ko-
nulan hedefler ö¤retim sürecinde ö¤renme ç›kt›lar›n›n tan›mlanmas›, bir iflin de¤er-
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lendirilmesi, belli bir süre sonra yap›lacak bir de¤erlendirmenin tan›mlanmas› gibi
farkl› amaçlarla yap›land›rabilir. Farkl› amaçlarla yap›land›r›l›p ifade edilen bu hedef-
ler, ö¤renci için hem stratejileri oluflturmada hem de ö¤renme biçimlerini flekillendir-
mede pekifltirme ifllevi görür.

Ö¤renmede üçüncü önemli faktör ise ö¤renmenin farketme aflamas›n› etkile-
yebilecek niteliteki de¤iflkenlerdir. D›flar›dan gelen uyaranlar›n ve bireye sunulan ö¤-
retim materyallerinin bireyde ça¤r›flt›rd›klar› ve ça¤r›fl›m sonucu ortaya ç›kan merak,
s›k›nt›, heyecan, gerilim vb durumlard›r. 

Ö¤renmede dördüncü önemli faktör ise, ö¤rencinin ö¤renmeye dikkatini
odaklayamad›¤› durumlarda ö¤rencinin dikkatini belli bir süre belli bir noktada tuta-
bilecek uyaranlar›n sa¤lanmas›d›r. Bu durumda ö¤retmen taraf›ndan ö¤rencinin ö¤-
retim sürecine dikkatini çekecek bir ö¤renme materyalinin sunulmas› gerekebilir.

BBiilliiflflsseell  YYaapp››ddaa  YYüüzzeeyysseell  vvee  DDeerriinnllii¤¤iinnee  ÖÖ¤¤rreennmmeenniinn  AAflflaammaallaarr››

fifieekkiill  11::  BBiilliiflflsseell  yyaapp››ddaa,,  ffaarrkkeettmmee  ddüüzzeeyyiinnddeenn  yyaapp››llaanndd››mmaacc››  öö¤¤rreennmmeeyyee  uullaaflfl››nnccaayyaa
kkaaddaarr  ggeeççeenn  aaflflaammaallaarr  vvee  yyaannss››mmaallaarr››  ((RRiicchhaarrddssoonn,,  22000000))’’ddeenn  uuyyaarrllaannmm››flfltt››rr..

Yukar›daki flekilde ö¤rencilerin tercih ettikleri ö¤reme stratejisine göre ö¤ren-
me sürecinde gerçeklefltirdikleri davran›fllardaki farkl›l›klara yer verilmifltir 

Derinli¤ine ö¤renme ve yüzeysel ö¤renme yaklafl›mlar›ndan bahseden Rams-
den (1992) yüzeysel ö¤renme yaklafl›m›n› kullanan ö¤rencilerin ö¤renme materyalin-
de sunulan uyaranlarla s›n›rl› kald›¤›n›, bu durumun ö¤rencinin yüksek düzeyli dü-
flünme gücünü ve ö¤renme derecesini engelledi¤ini belirtmektedir. Derinli¤ine ö¤re-
nenlerin, yüzeysel ö¤renenlere göre daha yüksek nitelikli ö¤renme ç›kt›lar› ortaya
koymalar›na karfl›l›k, yüzeysel ö¤renme yaklafl›m› içinde olanlar›n belli zaman dili-
minde muhtevay› daha iyi hat›rlad›klar› sonucuna var›lm›flt›r. Biliflsel yap› kavram›
içinde ileri sürülen varsay›m, derinli¤ine ö¤renme yaklafl›m› içinde olan ö¤rencilerin
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yeni ö¤renme materyalleri ile sunulan uyaranlar› daha kolay alg›lad›klar› fleklindedir.
Bir konuda derinli¤ne anlam›n ortaya ç›kmas› için anlam›n farkl› boyutlar› ile araflt›-
r›lmas›, anlam› oluflturan ö¤elerin daha iyi alg›lanmas› için bu ba¤lamdaki düflünce-
lerin sorgulanmas›, bireyin bildikleri ile ö¤rendikleri aras›nda ba¤ kurmas›, ö¤rendik-
lerine farkl› aç›lardan bakma ve onu farkl› durumlarda kullanma çabas›na girmeleri
gerekir (Ramsden, 1984, 72).

Derinli¤ine ö¤renme yaklafl›m›, ö¤rencinin ö¤renme ç›kt›lar›n› art›rmakta,
onu derinli¤ine analiz yapma becerisine ulaflt›rmakta, yarat›c›l›¤›n› art›rmakta, bilgi-
lerini etkilice düzenleme f›rsat› vermekte ve edindi¤i bilgiyi temaya uygun hale ge-
tirmesine yard›m etmektedir (Morgan, Dinsdag and Saenger, 1998, 142-153).

Yüzeysel ö¤renme esnas›nda ö¤renen mevcut bilgi alan› ile baflka bilgi alanla-
r› aras›nda ba¤ kuramamaktad›r. Genellikle yüzeysel ö¤renmeye dayal› sunularda
ö¤rencinin hat›rlayabildikleri sadece küçük bilgi parçac›klar›d›r. Ö¤renen sunulan
bilgiler aras›ndaki ne tutarl›l›¤› görmekte ne de önceki bilgileriyle iliflkilendirebil-
mektedir. Derinli¤ine ö¤renmede ise edinilen bilgiler, birbiriyle tutarl›k göstermekte
ayn› zamanda fikirler kendi aras›nda anlaml› bir iliflkiler a¤› oluflturmaktad›r. Sunu-
lan materyaldeki mesajlar biliflsel yap›n›n fikirler a¤› içinde anlaml›ca birbirine ba¤-
lanmaktad›r. Marton ve Saljö (1997)’ye göre bu süreçte iflin do¤as› gere¤i nitelikli ö¤-
renmeden ziyade tepkinin do¤all›¤› belirleyici olmaktad›r. Yüzeysel ö¤renme yakla-
fl›m› bir konunun yapay özellikleri üzerine odaklanmay› içermektedir. Daha sonra ye-
niden yap›land›r›lmas› gerekti¤inde sorgulanmadan edinilen bilgileri içerdi¤i için ö¤-
renme hat›rlamaktan öteye gidememektedir. Böyle bir durumda ö¤renme, ö¤renme-
nin niteli¤inden çok baflka ö¤elerce s›n›rland›r›lmaktad›r.

Yüzeysel ö¤renme yaklafl›m›, k›sa süreli hat›rlamalar› ve bilgileri toplamaya
yard›m etmektedir. Stratejik ö¤renme yaklafl›m› ise baflkalar›nca konulmufl d›fl kriter-
leri karfl›lamaya, de¤erlendirmelerde belirlenen kritere ulaflmaya, konunun etkili bir
flekilde yap›land›r›lmas›na ve bilginin ö¤rencinin kendisi taraf›ndan organize edilme-
sine hizmet etmektedir. Yine bireye baflkalar›nca konulmufl kriterlere göre konuyu
düzenleme, bir eylem plan› oluflturma, bilgi kaynaklar›n› etkilice kullanma, ö¤renme
sürecini kendine göre yönlendirme noktalar›nda destek sa¤lamaktad›r.

Derinli¤ine ö¤renmenin teflvik edilmesinde, konuya ilginin sa¤lanmas›, çofl-
kulu ö¤retimin gerçeklefltirilmesi, ö¤renilen ö¤enin gereklili¤inin alg›lanmas›, içinde
bulunulan çevrenin teflvik edicili¤inin önemli oldu¤u noktas›nda araflt›rmac›lar hem
fikirdir. Bir konuya ilgi duyma derinli¤ine ö¤renmeyi teflvik etmektedir. Ö¤renme
materyaline ilgi duyma içinde bulunulan ö¤renme çevresinin düzenlenmesiyle ilgili
oldu¤u kadar, çal›fl›lan konun ö¤renciyi tatmin etme düzeyi ile de iliflkilidir. Dolay›-
s›yla ilgi, derinli¤ine ö¤renmede bir teflviktir, tatmin ise ö¤renilmifl davran›fl›n olum-
lu yönde pekifltirilmesiyle gerçekleflmektedir. Yüzeysel ö¤renmede ö¤rencinin konu-
ya ilgisi azalmakta, azalan ilgi tatminsizli¤e yol açmaktad›r.

Ramsden (1992) derinli¤ine ö¤renenlerin hat›rlamada daha kabiliyetli olmala-
r›na ra¤men yüzeysel ö¤renenler kadar iyi dereceler almada ›srarc› olmad›klar›n› bu
nedenle yüksek not almada baflar›s›z olduklar›n› ifade etmektedir. Derinli¤ine ö¤ren-
me yaklafl›m› içinde olanlar›n birço¤unun sunulan fikirlere oldukça ilgi duymalar›na
karfl›n de¤erlendirmenin gerektirdi¤i flekilde düflüncelerini d›fla vurmad›klar› sonu-
cuna var›lm›flt›r (Svenson, 1997). Formal e¤itim sürecinde baflar›l› gözüken ve yüksek
not alan ö¤rencilerin stratejik çal›flma becerisine sahip oldu¤u, derinli¤ine ö¤renme
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yaklafl›m›n› benimseyenler kadar iyi sonuçlar almaya güdülenmifl olduklar› ileri sü-
rülmektedir.

ÖÖ¤¤rreettiimm  AAnnllaayy››flfl››nn››nn  DDeerriinnllii¤¤iinnee  vvee  YYüüzzeeyysseell  ÖÖ¤¤rreennmmee  YYaakkllaaflfl››mm››nn››nn  OOlluuflfl--
mmaass››nnaa  EEttkkiissii

fifieekkiill  22::  DDeerriinnllii¤¤iinnee  vvee  YYüüzzeeyysseell  ÖÖ¤¤rreennmmee  SSüürreecciinnddee  KKaavvrraamm  HHaarriittaass››  
vvee  fifieemmaallaarr››nn  ‹‹flfllleevvii

fiekil iki gözden geçirildi¤inde ö¤rencinin merkeze al›nd›¤› ö¤renme-ö¤retme
süreçlerinde ö¤renme, ö¤renmenin do¤as›na uygun anlaml› ve derinli¤ine ö¤renme-
ler fleklinde gerçekleflirken, ö¤retmen merkezli ö¤retim de ise k›sa süreli hat›rlamala-
ra dayal› yüzeysel ö¤renmeler fleklinde gerçekleflti¤i görülmektedir. 

Zihinde oluflan kavramlar, sembolük kodlamalar fleklinde biliflsel yap›da kod-
lanmaktad›r. Biliflsel yap›da kodlanan yeni kavramlar eski kavramlar›n içeri¤ini de-
¤ifltirerek biliflsel flemay› yeniden oluflturmaktad›r. Hem ö¤retmen merkezli hem de
ö¤renci merkezli ö¤renmelerde yeni bilgiler, ö¤rencinin ön yaflant›lar› üzerine infla
edilmektedir. Ö¤rencinin ön yaflant›lar›na veya daha sonraki yeni ö¤renmelerine ba¤-
l› olarak oluflturdu¤u çekirdek kavramlar, ö¤rencinin daha sonraki ö¤retim yaflam›n-
da hem sosyal hem da akademik nitelikl ö¤renmeler için temel yap› tafllar›n› olufltur-
maktad›r. Bu nedenle ö¤rencinin herhangi bir disiplin alan›yla ilgili muhtevay› kav-
ramas›nda o ana kadar edindi¤i kavramlar›n biliflsel yap›da do¤ru anlamlar olufltur-
mas›, ö¤rencinin geçirdi¤i yeni yaflant›lara anlam vermesini oldukça etkilemektedir.
Bu anlamland›rma süreci bireyde mant›ksal yap›lanma düzeyine ulafl›ncaya kadar
dört aflamadan geçmektedir. Bu aflamalar en alt (somut) düzeyden en yüksek (soyut)
düzeye do¤ru somut düzey, tan›ma düzeyi, s›nflama düzeyi ve soyut düzey (Sene-
mo¤lu, 1997, 516) fleklinde tan›mlanabilir. Biliflsel geliflimin temelinde yer alan kav-
ram ö¤renme, derinli¤ine anlam oluflturman›n hem haz›rlay›c›s› hem de yap›land›r›-
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c›s› konumundad›r. Bireyde derinli¤ine ö¤renmenin oluflmas› için hem bilginin edi-
nilmesi hem de uygulanmas› s›ras›nda bilginin kolayca alg›lanabilece¤i flemalar için-
de bütünlefltirilerek sunulmas› ise ancak iki boyutlu görsel organizasyonlarla müm-
kün olmaktad›r (Reif and Heller, 1982, 102-127). Son y›llarda yap›lan araflt›rmalar
kavram haritalar›n›n ve flemalar›n yap›land›rmac› anlay›flla ö¤renmenin oluflmas›nda
etkili bir ö¤retim materyali oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Özellikle zor, karmafl›k ve
soyut kavramlar›n ö¤renilmesini kolaylaflt›rmada, kavram yan›lg›lar›n›n önlenmesin-
de, kavramsal anlay›fl›n do¤ru ve kapsaml› flekillenmesinde, derinli¤ine ö¤renmenin
gerçekleflmesinde baflvurulan ö¤renme materyalleridir. 

Ö¤retim amaçl› haz›rlanan bilgi haritalar› uygulamada farkl› flekillerde yap›-
land›r›lmaktad›r. Düflünmeyi sa¤layan bütün diyagramlar ve hiyerarflik yap›lanma-
lar harita olarak adland›r›labilir. Bilifl haritalar› gibi di¤er kavram haritalar› da sem-
bollerin iki boyutlu bir düzlem üzerinde grafiklefltirilmesidir. Bunlar bilginin s›n›rla-
r›n›n belirlenmesine ve görsellefltirilmesine hizmet etmektedir. Biliflsel yap›da anlam-
land›rmaya yard›m eden en kapsaml› ve en sistematik ö¤renmeyi sa¤layan iki boyut-
lu haritalar›d›r. Özellikle anahtar terim ve kavramlar›n belirlenip birbiriyle iliflkilen-
dirilmesi dilin kullan›m›n› da kolaylaflt›rmaktad›r. Sadece anlamay› de¤il ayn› za-
manda düflünmeyi, ö¤renmeyi ve hat›rlamay› da h›zland›rmaktad›r.

Biliflsel yap›da bellek, gücünü büyük ölçüde mevcut bilgi kal›plar› ile yeni bil-
giler aras›nda ba¤ oluflturma ifllevini üstlenen anahtar kelime ve ça¤r›flt›r›c› ö¤elerden
almaktad›r. Biliflsel yap›da hat›rlama k›sa sureli bellekten uzun sureli belle¤e transfer
etme ifllemi olarak ifade edilmektedir. Biliflsel yap›da yeni anlay›fl formlar› yarat›ld›-
¤›nda yeni ö¤eleri mevcut bilgi kal›plar›na ba¤lamak mümkün olmaktad›r. Zihinde
anahtar kavramlar ve anahtar sözcükler oluflturulup bilgiler birbirine ba¤lanamad›-
¤›nda, bilgiler bellekte parça parça yer almakta; sadece bilgi parçac›klar›ndan oluflan
bir bilgi y›¤›n› ortaya ç›kmaktad›r. Bilgi y›¤›n›n›n aktar›lmas›yla yeni ö¤renmeler ve
yeni anlay›fllar oluflturmak mümkün olmamaktad›r. Ancak bilgi ve semboller birbiri-
ne ba¤land›¤›nda ve birbiriyle iliflkilendirildi¤inde anlaml› bir bütünlük kazanmak-
tad›r. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi kavram haritalar› düflüncenin grafiksel olarak iki
boyutlu görsel sunumudan ibarettir. Merkezi bir kavramdan alt kavramlara do¤ru bir
flekillenme gerçekleflti¤inde düflünce bütünlü¤ü hiyerarflik bir yap›ya kavuflmaktad›r.
Ayn› zamanda ana düflüncenin alt›nda yer alan alt düflünceler aras› iliflkileri de ta-
n›mlamaktad›r (Deshler, 1990, 34-41; Buzan, 1993, 19). Bilgiler bu flekilde düzenlenip
ve sunuldu¤unda ö¤rencilerin büyük bir bölümünde daha kal›c› ve derinli¤ine ö¤-
renme gerçekleflmektedir.

Derinli¤ine ö¤renme sürecinde kavram haritalar› bilginin özetlenerek sunul-
mas›, belli bir zaman diliminde anlam›n yönlendirilmesi ve ortaya konulan çerçeve
anlam›n baflkalar›n›n ortaya koydu¤u çerçeve anlamlarla karfl›lat›r›lmas› gibi nokta-
larda ö¤rencide biliflsel yap›n›n geliflmesine hizmet etmektedir. Bu süreçte ö¤renci fle-
malar yard›m›yla kendi görüfl ve düflüncelerini d›fla vurmakta ve muhtemelen kendi
kavram organizasyonunda da gerekli de¤ifliklikleri yapabilmektedir. 

Birçok disiplin alan›nda bilgiler do¤rusal olarak zincirleme birbirine ba¤lana-
mad›¤› için tasarlanan her kavram haritas› tekrar gözden geçirilerek eksik kalan nok-
talar tamamlanmakta, ö¤eler aras› iliflkiler düzenlenmekte, oluflturulan üst ve alt ö¤e-
ler aras›nda yeni ba¤lar ve iliflkiler kurulabilmektedir.
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Her ö¤rencinin dünyas› oldukça zengin nesne ve deneyimlerle doludur. Ö¤-
renci zihinsel flemas›nda oluflturdu¤u kavram›n içini (gördü¤ü duydu¤u ve hissetti-
¤i fleylerle) kendine göre alg›lad›¤› ve transfer etti¤i ö¤elerle doldurur, farkl› bir dün-
ya, farkl› bir anlay›fl oluflturur. Ancak baflkalar› ile deneyimlerini ve fikirlerini paylafl-
t›¤› ölçüde bu zihinsel flemada benzerlikler oluflur. Bu nedenle bir kavram› veya bir
fikri organize etmek pekçok etkileflim ve yaflant› ile birlikte ortaya ç›kan bir soyutla-
ma ve kategorize etme iflidir. Derinli¤ine ö¤renmede ö¤renciden beklenen, bilgiyi bel-
li bir s›n›flama içinde düzenleyerek, anlamland›rmas› ve yeni formlara dönüfltürme-
sidir. Bu süreçte kavramlar ve deneyimler ö¤renmenin yeniden dönüfltürülmesine,
düflüncelerin düzenlenip s›n›flanmas›na (düflünce kalplar›n›n adland›r›lmas›na) yar-
d›m etmektedir.

KKaavvrraammssaall  aannllaayy››flfl  EEddeellmmaann  11999922’’ddeenn  uuyyaarrllaannmm››flfltt››rr..  

Ö¤renme sürecinde dikkatli aç›klamalardan ve örneklerden sonra bile bir kav-
ram›n ö¤rencinin dünyas›nda oluflup oluflmad›¤› belirlenemeyebilir. Ö¤rencinin ge-
nifl bilgi a¤› içinde kavram› özümseyip özümsemedi¤i ancak ö¤renciye bildiklerini
söyleme ve söylediklerini d›fla vurma flans› verildi¤inde ortaya ç›kar. Ö¤retim süre-
cinde ö¤rencinin bir düflünme haritas› oluflturmas› ve kavramlardan anlad›klar›n› ya-
k›n çevresi ile paylaflmas› için ona kendini ifade etme f›rsat› verilmesi gerekir. Bu ne-
denle ö¤retim sürecinde ö¤retmen taraf›ndan her ö¤renciye ö¤rendiklerini sözlü ifa-
de etme veya kavram haritas› fleklinde görselleflirmesi istenebilir.

Bireyde kavram ö¤renme, ya tamamen ya da hiç ö¤renilmeyen bir süreç de¤il-
dir. Kavramlar birbirine yak›n ö¤eler aras›nda daha net ayr›mlar›n yap›ld›¤› fikirleri
içerir. Bu fikirler aras›nda ba¤lar oluflturulup genel anlay›fla yak›nlaflt›r›labildi¤i ölçü-
de bireyler genel kabul gören düflünsel yap›lara ulafl›r. Bu nedenle ö¤retilecek her
kavram, uzman bilgisi ile infla edilmelidir.

Derinli¤ine düflünen bireyler, kavramlar aras› iliflkilerden, yeni iliflkiler ya-
ratarak yeni anlamlar oluflturabilir. Kavramlar aras› iliflkileri test ederek ö¤renmeleri-
ni gerçeklefltirebilirler. 

Düflünme sürecinde yeni ba¤lant›lar oluflturma, yarat›c› düflüncenin temeli-
dir ve belki de anlafl›l›r bir dünya yaratman›n da yoludur. ‹nsanlar iki düflünceyi rast-
gele birbirine ba¤layabilir. O zaman ortaya ç›kan anlams›z bir bilgi y›¤›n› olur. ‹nsan-
lar her zaman mevcut yaflant›lar›yla bütünlük oluflturacak düflünceler zinciri olufltu-
ramayabilir. Ancak her birey kavramsal bilgiyi kendi yaflant›lar› üzerine örer. ‹nfla et-
ti¤i bilgiler genel kabul gördü¤ünde veya bireyi hedefledi¤i noktaya tafl›d›¤›nda bir
k›ymet oluflturur. Bu sürecin do¤al bir sonucu olarak her birey yaflam boyu kavram-
sal dünyas›n› ve anlay›fl›n› sürekli gelifltirmeye gereksinimi duyar.
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Esas fluurluluk Kavramsal kategorilefltirme(alg›lama) Ö¤renme

Yüksek düzeyli düsünme Kavramsal kategorilefltirme(yans›tma) Ö¤renme

‹letiflimi alg›lama ve rapor etme

BBeeyynniinn  üüsstt  kkiissmmii  BBeeyynniinn  aalltt  kk››ssmm››
(Concepter) ( Reception)



Vygotsky insanda kavram geliflimini iki seviyede ele al›r. Ona göre günlük ak-
tiviteler, alg›lamalar ve pratik deneyimler vas›tas›yla geliflenler spontane kavramlar-
d›r. Teorik ve yap›land›r›lm›fl bilimsel kavramlar›, üst düzey kavramlar olarak adlan-
d›r›r. ‹nsanda bu tür kavramlar›n geliflimi tamamen ö¤renmesine ve dili kullanmas›-
na ba¤l›d›r.

Vygotsky’nin belirtti¤i spontane ve bilimsel kavramlar yaflam alan›nda yo-
¤un olarak kullan›lmaktad›r. Bütün bu kavramlar duyumlara dayal› deneyimlerle
ö¤renilir. Bilimsel kavramlar ise, bilimsel dil arac›l›¤›yla edinilen deneyimlere daya-
l› soyutlamalard›r. Bilimsel kavramlar spontane kavramlar üzerine infla edilir. Bilim-
sel ve soyut kavramlar yüksek düzeyli düflünme ürünü oldu¤u için, onlar farkl› ö¤-
renme sahalar›nda da ifle koflulmaktad›r. Onlar düflüncenin kontrollü bir flekilde test
edilmesiyle farkedilen soyut sembollerdir. Bu kavramlar, biliflsel yap› içinde dene-
yimlere dayal› olarak ortaya ç›kt›¤› için bir üstünlük kazan›r. Ço¤u zaman bu kav-
ramlara mevcut ö¤renilenlerden yeni ö¤renilenlere do¤ru aç›l›m oluflturulmak isten-
di¤inde ihtiyaç duyulur. Bu tür zihinsel süreçlerde tümevar›m yöntemi kullan›l›r.
Örneklerin kullan›lmas› ö¤rencide içerik bilgisinin yerleflmesini sa¤lar. Bu ba¤lamda
bir kavram›n biliflsel yap›da flekillendirilmesi s›ras›nda afla¤›daki gibi bir ifllemsel
süreç izlenebilir. 

11--AAddllaanndd››rrmmaa: Herhangi bir aç›klama yapmadan (Bu bir elmad›r)

22--BBiirreebbiirr  ggöösstteerrmmee: Gerçekleri sunma (Bunlar elma bahçeleridir)

33--BBaa¤¤  kkuurrmmaa: Nesneler aras› iliflki kurma (Elma a¤açta yetiflir)

44--GGeenneell  tteemmeell  öözzeelllliikklleerrii  bbeelliirrttmmee: Benzerlikleri verme (Elma yuvarlakt›r ve
rengi sar›, k›rm›z› veya beyaz olabilir. Ayn› zamanda çekirdeklidir)

55--AAyynn››  kkaatteeggoorriiddee  yyeerr  aallaann  kkaavvrraammllaarr››  bbeelliirrlleemmee: Onlar› s›n›flama, isimlerini
söyleme, örnekler verme (Elma bir meyvedir, yiyecekler aras›nda yer al›r) gibi.

66--KKaavvrraammllaarr  hhiiyyeerraarrflfliissiinnee  vvee  kkaatteeggoorriiyyee  aaiitt  oollaann  kkaavvrraammllaarr››  bbeelliirrttmmee: Elma,
meyvedir, yiyecektir, bitkidir, canl›d›r gibi. 

77--DDii¤¤eerr  kkaavvrraamm  kkaatteeggoorriilleerrii  iillee  iilliiflflkkiilleerriinnee  ggöörree  kkaavvrraammllaarr››  bbeelliirrlleemmee: Di-
¤er s›n›flarla ilgili benzerlikleri ve farkl›l›klar› belirtme. Örnek; Elman›n tarihle, ma-
tematikle, bilimle, dille, co¤rafyayla, ekonomiyle ve di¤er kavramlarla iliflkisini aç›k-
lama.

Piaget kavramlar›n bilgi sürecimizde yer alan fleylerin veya fikirlerin zihinde
tekrar sunumunu içeren flema veya modeller olarak düzenlendi¤ini belirtir. Ona gö-
re bireyde biliflsel geliflim, kavram geliflimi ile gerçekleflmektedir. Ö¤renmenin ve de-
¤iflimin gerçekleflmesi için biliflsel yap›da kavramsal yap›n›n genifllemesi ve yeniden
düzenlenmesi gerekir. Dolay›s›yla biliflsel geliflim beceri ve anlay›fl üzerine kurulan
kavramsal bir yap›d›r. Kavram haritalar› gibi di¤er biliflsel haritalar› sadece görmek
için de¤il, bir kavramsal yap›y› görülebilir k›lmak için kullan›l›r. Ö¤rencide derinli-
¤ine ö¤renmenin gerçekleflmesinde kavram haritas› oluflturma u¤rafl›s›, yeni anla-
y›fllar›n oluflmas› ve bireyin anlam alan›na nüfuz etmesine yarayan bir etkinliktir. Bi-
liflsel yap›da kavramsal de¤iflme zamanla karmafl›klaflmaktad›r. Birey biliflsel yap›-
s›nda oluflturdu¤u kavramsal oluflumda baflkalar›n›n biliflsel yap›s›nda oluflanlarla
ortak noktalar buldu¤u ve paylaflt›¤› ölçüde kavramsal oluflumu kendi dünyas›nda
içsellefltirmeye bafllar. Bir kavramsal anlay›fl› paylaflman›n yolu baflkalar›yla kavram
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üzerinde tart›flarak özelliklerini listeleme, karfl›laflt›rma ve paylaflma veya karfl› dü-
flünceler oluflturmakla mümkündür. Bu süreçte iletiflim ö¤esi dilin etkin kullan›m›
ön plana ç›kar.

E¤itimin her seviyesinde ö¤renilen kavramlar›n bir sonraki ö¤renmeyi destek-
ledi¤i aç›kt›r. Derinli¤ine ö¤renme yeni bilgiler edinme, eski bilgilerle yeni bilgileri
iliflkilendirme, karfl›lafl›lan sorunlarda edinilen bilgiyi kullanarak sorun çözebilme ye-
tisini kazanma olarak tan›mland›¤›nda hem anlaml› hem de kal›c› ve kapsaml› ö¤ren-
meyi sa¤lamada yard›mc› olan ö¤retim materyallerinden biri de kavram haritalar›d›r
(Sökmen ve Bayram, 2000, 39-42).

Derinli¤ine ve stratejik ö¤renmede önemli bir yer tutan kavramlar›n ö¤reti-
minde ö¤retmenlerin karfl›laflt›¤› güçlükleri belirlemeye yönelik bir çal›flmada (Bey-
do¤an, 2000, 177-187) kavram ö¤retiminin fazla zaman almas›, çocuklar›n seviyeleri-
ne uygun kavram örnekleri bulma, kavram›n kritik özelliklerini belirleme, kavrama
uygun materyaller bulma, ö¤renci seviyesine uygun sunu yapma, kavram ö¤retimin-
de izlenecek yöntemleri belirleme, noktas›nda ö¤retmenlerin kendilerini yetersiz al-
g›lad›klar›, kavram ö¤retiminde somuttan soyuta do¤ru  kavramlaflt›rma sürecini ifle
koflamad›klar› ve kavram ö¤retimine uygun de¤erlendirme yollar›n› gelifltiremedik-
leri sonucuna var›lm›flt›r.

SSoonnuuçç

Etkin ö¤retimin göstergesi olan derinli¤ine ve stratejik ö¤renmenin gelifltiril-
mesi, yüksek düzeyli düflünmenin araçlar› olan kavramlara anlam verme ile do¤ru-
dan iliflkilidir. Kavramlar›n istenilen kapsam ve içerikte kazand›r›lmas› ise kavram›n
ö¤retim flekline ba¤l›d›r. Kavram ö¤retiminde ifle koflulacak kavram haritalar› ve bil-
gi flemalar› ö¤rencinin daha sonraki ö¤renmelerine temel teflkil edecek biçimde ya-
flant›lar›n oluflmas›na ve d›flar› yans›t›lmas›nda oldukça önemli bir iflleve sahiptir.
Çünkü bilgi flemalar› ve kavram haritalar› ö¤renenin bilginin s›n›rlar›n› görmesine,
bütün içinde ö¤eler aras› iliflkileri farketmesine, analtik düflünmesine ve yarat›c› dü-
flünmesine yard›m etmektedir. Ayn› zamanda ö¤renilenler ö¤eler iki farkl› kodlama
ile zihne kodland›¤›ndan ö¤renilenlerin kal›c›l›¤›n›n sa¤lanmas› gibi önemli bir ifllevi
daha yerine getirmektedir Bu flekilde iflleyen bir ö¤renme flekli yüzeysel ö¤renme ye-
rine, derinli¤ine düflünmenin temellerini oluflturmaktad›r. Bu ba¤lamda e¤t¤im ö¤re-
tim sürecinde yer alan konu alan› uzmanlar› ve ö¤retmenlere ö¤rencilerde derinli¤i-
ne düflünme becerisi gelifltirme noktas›nda baz› sorumluluklar düflmektedir. Ö¤ren-
me –ö¤retme sürecinde yerine getirilmesi gereken baz› sorumluluklar› ve buna ba¤l›
etkinlikleri flöyle s›ralamak mümkündür:

ÖÖnneerriilleerr

Ö¤retim sürecinde ö¤renme, ö¤rencinin ön yaflant›lar›na dayal› bir görsellik
içinde gereklefltirilmelidir.

Ö¤rencilerin ö¤renmeleri aras›nda ba¤ kurmas›n› kolaylaflt›racak uyaranlar
ö¤retmenlere taraf›ndan mutlaka yöneltilmelidir.

Ö¤renciler, ö¤rendiklerini niçin ö¤rendikleri ve nerede kullanacaklar› nokta-
s›nda bilgilendirilmelidir.
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Ö¤renme sürecinde ö¤rencilerin zihinsel olarak haz›rl›k yapmalar› önemsen-
meli, iç kaynakl› uyaranlar kadar d›fl kaynakl› uyaranlar›n da harekete geçirilmesine
gayret edilmelidir. 

Ö¤retim materyallerinin haz›rlanmas›nda ö¤rencilerin ön yaflant›lar›n› esas
alan bir yaklafl›m izlenmelidir 

Ö¤retim sürecinde kazand›r›lacak biliflsel karakterli temel kavramlar uzman
görüflleri do¤rultusunda özelliklerine uygun olarak yap›land›r›lmal›d›r. 

Bütün derslerde ö¤rencilerin ö¤rendiklerini d›fla vurmalar›n› ve eksiklerini
görnelerini sa¤layacak kavramsal düzenlemeler hakk›nda bilgi verilmeli, daha sonra
kendi anlay›fllar›na uygun flema yapma f›rsat› verilmelidir. 

Derslerde ö¤rencilerin ö¤renmelerini kolaylaflt›racak, ö¤renilenlerin kal›c›l›¤›-
n› sa¤layacak iki veya üç boyutlu kodlama sürecine yard›mc› olacak görsel materyal-
lerle desteklenmelidir.

Ö¤rencilerin haz›rlad›klar› flema ve kavram haritalar› akranlar›nca elefltirilme-
si sa¤lanmal›d›r. 

Ö¤rencilerin ö¤renme sürecine kat›l›m›n› art›rmak için konuyu kendisinin seç-
mesi sa¤lanmal›, düflünmesi ve kendini ifade etmesi için yeterince f›rsat verilmelidir.

DDeerriinnllii¤¤iinnee  vvee  YYüüzzeeyysseell  ÖÖ¤¤rreennmmeeddee  KKaavvrraamm HHaarriittaallaarr››  vvee  fifieemmaallaarr››nn ‹‹flfllleevvii u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007226688



KKaayynnaakkççaa
AUSUBEL, D. and ROBINSON, F. (1969))..  SScchhooooll  LLeeaarrnniinngg,,  Holt, Rhinehart and Winston, Lon-

don.
BEYDO⁄AN, H.Ömer. (2000). “Ö¤retmenlerin Kulland›klar› Kavram Ö¤retim Yöntemleri”,

IIXX..UUlluussaall  EE¤¤iittiimm  BBiilliimmlleerrii  KKoonnggrreessii, 27-30 Eylül 2000  Bildiriler 1 Atataürk Üniversite-
si K.K.E¤itim Fakültesi, Erzurum.

BUZAN, T. (1993). TThhee  MMiinndd  MMaapp  BBooookk, BBC Books London
CLARKE, J. (1990). PPaatttteerrnnss  ooff  TThhiinnkkiinngg::  ‹‹nntteeggrraattiinngg  LLeeaarrnniinngg  SSkkiillllss  iinn  CCoonntteenntt  TTeeaacchhiinngg,

Allyn Bacon, Boston.
DESHLER,D. (1990). “Conceptual Mapping:Drawing Charts of Mind in” FFoosstteerriinngg  CCrriittiiccaall  RReeff--

lleeccttiioonn  iinn  AAdduulltt,, ed J.Mezirow ,Jossey-Bass,San Francisko p. 34-41
DOYLE, R. (1986). WWeebbbbiinngg  aass  aa  PPrreewwrriittttiinngg  SSttrraatteeggyy, Maryland Writting Project, Baltimore.
EDELMAN. G (1992). CCoonnsscciioouunneessss::  SSppoonnttaanneeoouuss  oorrddeerr  aanndd  SSeelleeccttiioonnaall  SSyysstteemmss--PPaarrtt  II BBrriigghhtt

AAiirr,,  BBrriillllaanntt  FFiirree  oonn  tthhee  MMaatttteerr  ooff  MMiinndd, Basic Books New York 
FISHER, Robert. (2001). TTeeaacchhiinngg  CChhiillddrreenn  ttoo  LLeeaarrnn,, Stanley Thornes Publisher U.K Nelson

Thornes Ltd.27 Bath Rood Cheltenham Gl53 7TH, U.K.
GALSSER, R and BASSOK, M.,(1989)”Learning Theory and Study of ‹nstruction” AAnnnnuuaall  RReevvii--

eeww  ooff  PPssyycchhoollooggyy  40, 661-666
KILSHAW, J. (1990). “Using Concept Maps”, PPrriimmaarryy  SScciieennccee  RReevviieeww, vol.12, Spring, p.34-36.
JONASSEN D. H. (1991).,Objectivism Versus Constructivism Do We Need a New Philosphical

Paradigm? Educatonal Theory,,  RReesseeaarrcchh@@DDeessiiggnn 39 (3) 11-12
MARTON, F. and SALJÖ, R. (1997). TThhee  EExxppeerriieennccee  ooff  LLeeaarrnniinngg,, 2end edn Scottish Academic

Press, Edinburg.
MOON, Jennifer. (1999). RReefflleeccttiioonniinn  LLeeaarrnniinngg  PPrrooffeessssiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  TThheeoorryy  PPrraaccttiiccee,

Kogan Page Limited 120 Pentonville Road N1 9jn UK
MORGAN, C. J., DISDAG, D. and SAENGER, H. (1998). “Learning Strategies for Distance Lear-

ners: Do They Help?”, DDiissttaannccee  EEdduuccaattiioonn,, 19(1),142-153
RAMSDEN, P. (1992). LLeeaarrnniinngg  ttoo  TTeeaacchh  iinn  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn,, Routledge,London
REIF, F. and HELLER, J.I. (1982). “Knowledge Structure and Problem  Solving in Physics”, EEdduu--

ccaattiioonnaall  PPssyycchhoollooggyy,(17):102-127
RICHARDSON, J.T.E. (2000). RReesseeaarrcchhiinngg  SSttuuddeenntt  LLeeaarrnniinngg::AApppprrooaacchheess  TToo  SSttuuddyyiinngg  iinn  CCaamm--

ppuuss--BBaasseedd  aanndd  DDiissttaannccee  DDuuccaattiioonn, Buckingham; SRHE & OU Press
SENEMO⁄LU, Nuray. (1997) GGeelliiflfliimm  ÖÖ¤¤rreennmmee  vvee  ÖÖ¤¤rreettiimm  KKuurraammddaann  UUyygguullaammaayyaa,, Ankara:

Gazi Kitapevi.
SINATRA, R. (1990). “Semantic Mapping:A Thinking Strategy for ‹mroved Reading and Writing

Development”, TTeeaacchhiinngg  TThhiinnkkiinngg  aanndd  PPrroobblleemm  SSoollvviinngg Vo.12, p.27-41.
SÖKMEN, Nihal ve BAYRAM, Hale. (2000). “E¤itimde Kavram Haritalar›n›n Önemi”, EE¤¤iittiimm  vvee

BBiilliimm, Cilt 25,Say› 115, s.39-42.
SVENSON, L. (1997). SSkkiillll  iinn  LLeeaarrnniinngg  aanndd  OOrrggaanniissiinngg  KKnnoowwlleeddggee  iinn  TThhee  EExxppeerriieennccee  ooff  LLee--

aarrnniinngg, F Marton D Hounsel,N Entwistle 2nd edn Scottish Academic Press Edinburg.
STICE, C.F. and ALVAREZ, M.C. (1987). “Hierarchical Concept Mapping in Early Grades”,

CChhiillddhhoooodd  EEdduuccaattiioonn, October.p.21-26
VON GLASERFELD,E.(1996) “‹ntroduction Aspects of Constructivism” (p.3-7) ‹‹nn  CCoonnssttrruuccttii--

vviissmm  TThheeoorryy,,  PPeerrssppeeccttiivveess  aanndd  PPrraaccttiiccee C.Fosnol, Editör.New York Teachers College
Press

ZOHAR‹K, John A.(1995) CCoonnssttrruuccttiivviisstt  TTeeaacchhiinngg. Blomington, ‹n:Phi Delta Kapa Educational
Foundation

u ÖÖmmeerr BBeeyyddoo¤¤aann

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007 226699



THE FUNCTIONS OF CONCEPT MAPS AND SCHEMEIN
THE DEEP LEARNING AND SURFACE LEARNING

Ömer BEYDO⁄AN*

AAbbssttrraacctt

In this study, it was taken up deep learning, strategic learning and sur-
face learning which student prefer by the aimed situation and learning concept
were discussed in conceptual approach circle. Some thinking styles and beha-
viour forms which student showed in each learning strategies were described.
Some variables affecting each learning strategies were held. The functions of
concept map and scheme as teaching materials on the issues were discussed.

KKeeyy  WWoorrddss:: Learning approach, deep, surface and strategic learning
and concept map
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