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KAVRAMLAR VE KAVRAM ÖĞRETİMİ
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Kavram, “Nesneler�n veya olayların ortak
özell�kler�n� kapsayan ve b�r ortak ad altında
toplayan genel tasarım.” olarak �fade
ed�lmekted�r. Kavram öğret�m�nde bu kavramı en
�y� şek�lde tems�l edecek örnekler kullanmalıyız.
Elma g�b� somut, gözle göreb�leceğ�m�z
kavramların yanı sıra dürüstlük, mutluluk, acı
g�b� soyut kavramlar da vardır. Kavramlar zaman
�çer�s�nde çeş�tl� yaşantılar yoluyla gel�şmeye
devam eder.



Kavramların
5 Özell�ğ�

Kavram
Öğret�m�

Açıklık

Genell�k

Kavramlar anlaşılab�l�rd�r ve kavramların
anlamları üzer�nde ortak b�r f�k�r b�rl�ğ�
bulunmalıdır.

Kavramlar h�yerarş�k olarak organ�ze ed�l�r ve
genelden başlayarak daha özel hâle geçer.

Kavramların beş özell�ğ�nden
bahsetmekted�r

Öğren�leb�l�rl�k

Kullanılab�l�rl�k

Kavramlar deney�mler sonucu doğuştan değ�l
sonradan öğren�l�r.

İsteğe bağlı kullanılmak üzere kavramların
farklı çeş�tte kullanım alanları vardır.

Güçlülük
Kavram d�ğer kavramların anlaşılmasına
yardımcı oluyorsa güçlüdür.
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Kavram
gel�şt�rme
sürec�ndek�
yaklaşımlar
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01 Nesneler�n, olayların ya da olguların var
olan özell�kler�nden yola çıkarak b�r
genel �lkeye ulaşma sürec�d�r.

Genelleme

Kavramların özell�kler�n� açıklamadır.

Tanımlama

Genele ulaşma, çıkarım yapma
sürec�d�r.

Tümevarım

02

03

04

Benzemeyen özell�kler�n
vurgulanmasıdır.

Ayrım

Örneklerden yola çıkarak genel hâl�n�
açıklanma sürec�d�r.

Tümdengel�m
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Kavram
Öğrenmede
Öğrenme
Kuram ve
Yaklaşımları
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Jean P�aget

Bruner

Dav�d Ausubel
B�l�şsel yaklaşımlar �çer�s�nde yer

alan ve öğrenmey� şemalar �le �fade
eden Jean P�aget;

özümseme, uyumsama ve
denges�zl�k süreçler�n� �fade

etm�şt�r

Yapılandırmacı yaklaşımda
öğrenme b�r b�lg� yığını şekl�nde

değ�l, b�r örüntüdür. B�lg�n�n temel
yapı taşları �nşa ed�lmekted�r.

Tümdengel�m olarak b�l�nen ve
anlamlı sunuş yoluyla öğrenmey�

Dav�d Ausubel’�n araştırmalarında
görmektey�z.

NOT: Kavram yanılgılarını basit hatalardan ayıran temel özellik, kavram yanılgılarının uzunca bir sürede bireyin
zihninde oluşması ve çoğu kez de buna bağlı olarak bu bilgilerin değiştirilmesinin zor olmasıdır. 



Z�h�n Har�taları

1980’l� yıllarda D. Bob Gow�n ve
arkadaşları tarafından
gel�şt�r�lm�şt�r. Hazırlanan raporlar
da öğrenc�ler�n teor�k b�lg�ler �le
uygulamalar arasında bağlantı
kurmalarına yardımcı olmaktadır.

Joseph D. Novak tarafından
Ausubel’�n anlamlı öğrenme
kuramına dayalı olarak 70’l� yılların
başında Cornell Ün�vers�tes�nde
gel�şt�r�lm�şt�r.  B�lg�y� organ�ze
ed�p görsel b�r şek�lde sunar.

Kavram öğret�m�nde kullanılan
bazı görsel araçlar

OSMAN CEM ÇAKMAK

V-D�yagramlarıKavram Har�taları
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Tony Buzan tarafından
gel�şt�r�lm�şt�r. İlk olarak not
alma tekn�ğ� olarak ortaya
çıkmıştır. Olayların, f�k�rler�n
s�stemat�k b�r şek�lde
görselleşt�r�lmes�d�r 

Günlük hayattan b�l�msel b�r olayı
konu alır. İnsan ya da hayvan
kar�katürü şekl�nde karakterler
göster�l�r ve bu karakterler
�s�mlend�r�lmel�d�r. Karakterler
olayı tartışır.

Kavram Kar�katürler�
4



AKRAN ÖĞRETİMİ
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Öğrenc�y� merkeze alan, onun �ht�yaçlarını göz
önünde bulunduran, b�r eğ�tmen�n rehberl�ğ�n�n
yanı sıra kend� yaş grubundan, b�rb�r�ler�n� çok
daha �y� anlayan “akran”larının desteğ�nde olan
b�r süreçt�r. Akran öğret�m� yaklaşımı Er�c
Mazur’un Harvard Ün�vers�tes�ndek�
uygulamalarının ürünler�ndend�r. Öğretmen
hızlıca, ger� dönüşlere göre sınıfın sorulan soruya
verd�ğ� yanıtları değerlend�r�r. Doğru cevap
yüzdes� yaklaşık %30-70 arasında olursa bu,
akran tartışması �ç�n �deald�r. En fazla d�kkat
çeken durum, öğrenc�lerden gelen yanıtların
alınması olayıdır



Akran Öğret�m�nde en fazla
kullanılan yöntemler
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EL KALDIRMA

En kolay ve kısa sürede b�r
şek�lde öğrenc� yanıtlarını
alıp değerlend�rme
yapılab�lecek yöntemd�r.
İşaret d�l� alfabes� unsurları
kullanılab�l�r.

FLAŞ KARTLAR TARAMA
FORMLARI

Öğrenc�lere farklı renk ve
formlarda A, B, C g�b� kartlar
önceden dağıtılarak
yapılab�l�r.

Büyük gruplarda terc�h
ed�leb�l�r.
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CLİCKERS

Teknoloj�k b�r uygulamadır.
Bunun �ç�n ayrıca b�r
uygulama aparatı gerek�r.
Derste tahta veya herhang�
b�r perdeye doğrudan cevap
oranları yansıtılab�l�r.

ÇEVRİM İÇİ YANIT
SİSTEMLERİ

Günümüz web 2.0 araçları
yardımıyla rahat b�r şek�lde
kullanılab�l�r.



Akran Öğret�m�n�n Avantajları, 
Sınırlılıkları ve Değerlend�r�lmes�
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Uygulamadak� bazı aşamalarda teknoloj�k
uygulamaların terc�h ed�lmes� b�r taraftan
öğrenc�n�n �lg�s�n�, sürece katılımını olumlu yönde
etk�leyeb�leceğ� g�b� bazı öğretmenler �ç�n
zahmetl� ve mal�yetl� görüneb�l�r. Akran öğret�m�
�ç�n karşılıklı eş güdüm öneml�d�r. Öncel�kle
b�reyler�n kend�ler�n� değerlend�rmes� (öz
değerlend�rme) sonrasında akran ve grup
değerlend�rmeler�n� yapmaları �steneb�l�r (akran
değerlend�rme, grup değerlend�rme).




