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E⁄‹T‹MDE ALTERNAT‹F B‹R DE⁄ERLEND‹RME YOLU:
KAVRAM HAR‹TALARI

AN ALTERNATIVE WAY OF ASSESSMENT IN EDUCATION:
CONCEPT MAPS
Osman Nafiz KAYA*

ÖZET: Anlaml› ö¤renmeyi art›rmak için e¤itimsel bir teknik olarak geliﬂtirilen kavram haritalar›, günümüzde özellikle
fen e¤itiminde s›kça kullan›lan stratejilerden biri haline gelmiﬂtir. Bir konu ile ilgili kavramlar› ve kavramlar aras› iliﬂkileri grafiksel olarak gösteren kavram haritalar›, ö¤rencilerin
kavramlar› nas›l alg›lad›¤›n› ve sentezledi¤ini anlamada, ön
kavramlar›n›, kavram yan›lg›lar›n› belirlemede ve kavramsal
anlamalar›n› de¤erlendirmede kullan›lan iki boyutlu bir ﬂemad›r. Bu çal›ﬂmada, kavram haritalar›n›n farkl› yaklaﬂ›mlar içerisinde ve hangi kriterlere göre nas›l de¤erlendirilece¤i bir
model ile sunulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: de¤erlendirme, kavram haritas›,
kavram haritas› de¤erlendirme yaklaﬂ›mlar›

ABSTACT: Concept maps developed for promoting the
meaningful learning as an educational technique are the one of
techniques frequently used in science education today. Concept maps graphically showing concepts and relationships
among concepts about a topic are two-dimensional schemas
that are used for understanding how the students perceive and
synthesize the concepts, for identifying students’ preconceptions and misconceptions, and for assessing students’ conceptual understanding. In this study, it was intended to present how
concept maps are evaluated within different approaches and
criteria by the use of a model.
Keywords: evaluation, concept map, assessment approaches of concept map

1. G‹R‹ﬁ
E¤itim ve ö¤retiminin temel amac›, ö¤rencilere yap› taﬂ› kavramlar olan bilginin do¤as›n› ö¤retmektir. Kavramlar, genellikle bir isim ile belirtilen
olaylar veya nesnelerdeki alg›lanan düzenlilikler
olarak tan›mlanmaktad›r (Novak, 2001; Novak ve

Gowin, 1984). Kavramlar aras› iliﬂkilerden ç›kar›lan genellemeler ise ilkelerdir. Novak ve Gowin’e
(1984) göre s›n›flardaki tüm etkinliklerin, ö¤rencileri ezbere ö¤renmedense anlaml› ö¤renmeye;
pasif ö¤renmedense bireysel buluﬂçu ö¤renmeye
do¤ru yöneltecek ﬂekilde düzenlenmesi ve uygulanmas› gerekmektedir. Bu nedenle, anlaml› ö¤renmenin gerçekleﬂmesi için kavramlar aras› iliﬂkilerin do¤ru bir ﬂekilde kurulmas›na yard›mc›
olan e¤itim-ö¤retim stratejilerinin kullan›lmas›
önemlidir.
Ö¤renme-ö¤retme süreci, planlama, uygulama
ve de¤erlendirme halkalar›n›n yer ald›¤› dinamik
bir olayd›r. Son on y›l boyunca, ö¤rencilerin fen
konular›yla ilgili bilgilerinin nas›l de¤erlendirilmesi gerekti¤i, fen e¤itimcilerinin s›kça tart›ﬂt›klar› konulardan biri haline gelmiﬂtir. Ö¤retilen bilgilerin, ö¤renciler taraf›ndan ne kadar hat›rland›¤›n› belirleyen klasik de¤erlendirme araçlar› hakk›nda yap›lan tart›ﬂmalar›n konusu, bu de¤erlendirme araçlar›n›n neyi ölçtü¤ü ve sonuçlar›n›n neyi gösterdi¤i ile ilgilidir. Bu tart›ﬂmalardan ç›kar›lan genel sonuç, aç›k uçlu, çoktan seçmeli, boﬂluk
doldurma ve do¤ru-yanl›ﬂ testleri türündeki klasik
de¤erlendirme araçlar›n›n, ö¤rencilerin anlamalar›n› tam olarak belirleyemeyece¤idir. Ayr›ca bu
tart›ﬂmalar, ö¤retmenlere ö¤rencilerinin kavramsal anlamalar›ndaki de¤iﬂimi derinlemesine izlemek ve de¤erlendirmek için izin veren ve sürekli
de¤erlendirme olarak tan›mlanan gerçek de¤er-
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lendirme (authentic assessment) kavram›n› do¤urmuﬂtur (Ebenezer ve Haggerty, 1999). Bu gerçek
de¤erlendirme araçlar›ndan biri de, kavram haritalar›d›r. ‹nsanlar›n bilgiyi nas›l ö¤rendiklerini ve
nas›l anlamland›rd›klar›n› gösteren bir ö¤renmeö¤retme stratejisi olan kavram haritalar›, 1974 y›l›nda Joseph Novak’›n Cornell Üniversitesi ö¤rencileriyle beraber yürüttükleri bir araﬂt›rma projesi
sonucunda geliﬂtirilmiﬂtir.
Fen e¤itimi literatürü incelendi¤inde, kavram
haritalar›n›n öncelikli olarak ö¤rencilerin kavramsal alg›lama düzeylerini geliﬂtirmede ve baﬂar›lar›n› art›rmada kullan›lan bir e¤itimsel strateji oldu¤u aç›kça görülmektedir (Esiobu ve Soyibo,
1995; Okebukola, 1990). Bununla beraber, kavram haritalar› ö¤rencilerin özellikle kavramsal anlamalar›n› de¤erlendirmek amac›yla da kullan›labilir (Kaya ve Ebenezer, 2003; Novak, 2001; Regis, Albertazzi ve Roletto, 1996). Ö¤rencilerin ö¤retim öncesi haz›rlad›klar› kavram haritalar›n›n
de¤erlendirilmesi, mevcut kavramlar›n› nas›l iliﬂkilendirdi¤ini ve ö¤retim sonras› haz›rlad›klar›
kavram haritalar› da özellikle derse iliﬂkin baﬂar›lar›n› belirlemede kullan›labilir. Bunun için, ö¤retmen ve ö¤rencilerin bir kavram haritas›n›n hangi ö¤elerden oluﬂtu¤unu, hangi yaklaﬂ›mlara göre
haz›rlanabilece¤ini ve de¤erlendirme kriterlerini
bilmeleri gerekir.
Bu çal›ﬂmada, ö¤rencilerin kavramsal anlamalar›n› ölçme ve de¤erlendirme amac›yla, kavram
haritalar›n›n nas›l kullan›laca¤› bir de¤erlendirme
modeli ile sunulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
2. KAVRAM HAR‹TALARI
Kavram haritalar›, insanlar›n herhangi bir konuyla ilgili biliﬂsel ﬂemalar›n›n, ka¤›t ve kalem yard›m›yla somutlaﬂt›r›lm›ﬂ hali olarak düﬂünülebilir. Ö¤rencilerin, kavram haritalar›n› oluﬂturmak suretiyle
kavramlar aras› bilgilerini sunabilmeleri için önceden mutlaka bir e¤itim alm›ﬂ olmalar› gereklidir.
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dikkate al›narak ayarlanmal›d›r. Örne¤in, bu e¤itim ilkö¤retim seviyesindeki ö¤renciler için 7 veya 8 saatten oluﬂan 5 farkl› oturumda, lise ö¤rencileri için 4 veya 5 saatten oluﬂan 4 oturumda gerçekleﬂtirilebilir (Kaya ve Ebenezer, 2003; Wallace
ve Mintzes, 1990). Üniversite ö¤rencilerinin kavram haritas› haz›rlamayla ilgili e¤itimleri ise, genellikle 3 veya 4 saat gibi k›sa bir süre içerisinde,
birbirini takip eden 3 farkl› oturumda tamamlanabilir (Kaya ve Ebenezer, 2003).
‹lk oturumda kavram haritas›n›n ö¤eleri (kavram, merkez kavram, hiyerarﬂi, çapraz ba¤lant›, örnekler, ba¤lant› kelimeleri ve ekleri...) hakk›nda
aç›klay›c› bilgiler verilir. Daha sonra, tüm ö¤rencilerin bildi¤i genel bir konuyla ilgili 10-15 kavramdan oluﬂan basit bir kavram haritas› haz›rlanabilir.
‹kinci oturumda, ö¤rencilerle beraber farkl› konularda daha kapsaml› kavram haritalar› haz›rlanabilir. Bu aﬂamada, farkl› yap›sal özelliklere sahip
kavram haritas› örnekleri (hiyerarﬂik, hiyerarﬂik olmayan ve zincir kavram haritalar›) ve bunlar›n birbirlerinden farkl› olan yönleri üzerinde durulmas›
gerekir. Ard›ndan, ö¤rencilerden son oturuma gelmeden önce kendi istedikleri herhangi bir konu ile
ilgili kavram haritas› haz›rlamalar› ve incelenmesi
için ö¤retmenlerine teslim etmeleri istenir.
Son oturumda, daha önceden incelenmiﬂ ve gerekli dönütlerin verildi¤i kavram haritalar› ö¤rencilere da¤›t›l›p, kavram haritalar›nda belirlenmiﬂ genel eksiklikler ve hatalar üzerinde durulur. Bu oturumda, özellikle ö¤rencilerin haz›rlayacaklar› kavram haritalar›n›n bir ölçme ve de¤erlendirme arac›
olarak nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renmeleri gereklidir.
Bu nedenle, ö¤rencilere ilk olarak bir kavram haritas› de¤erlendirme modeline dayal› (ﬁekil 1) haz›rlayacaklar› kavram haritalar›n›n, hangi kriterlere
göre nas›l de¤erlendirilece¤i gösterilmeli ve ard›ndan farkl› konularda daha önce haz›rlanm›ﬂ 2 veya
3 kavram haritas› tepegöz yard›m›yla tüm ö¤rencilerle uygulamal› bir ﬂekilde de¤erlendirilmelidir.

2.1. Ö¤rencilerin Kavram Haritalar›yla ‹lgili
E¤itimi

2.2. Kavram Haritalar› Nas›l De¤erlendirilir?

Kavram haritas› haz›rlama ile ilgili e¤itimin
süresi, ö¤retmenler taraf›nda ö¤rencilerin yaﬂlar›

• Ö¤retmenleri taraf›ndan sa¤lanan kavram
adlar›n› kullanarak,

Ö¤renciler,

]
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Merkez
Kavram

H‹YERARﬁ‹
ba¤lant› kelimesi
veya eki

ba¤lant› kelimesi
veya eki

1. Seviye
Genel
Kavram

Genel
Kavram

ba¤lant› kelimesi
veya eki

Daha az
genel
kavram

2. Seviye

çapraz ba¤lant›
ba¤lant› kelimesi
veya eki

ba¤lant› kelimesi
veya eki
ba¤lant› kelimesi
ba¤lant› kelimesi
veya eki
veya eki
3. Seviye
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Özel
Kavram

ba¤lant› kelimesi
veya eki

Örnek

Özel
Kavram

ba¤lant› kelimesi
veya eki

ba¤lant› kelimesi ba¤lant› kelimesi
veya eki
veya eki

Daha az
genel
kavram

ba¤lant› kelimesi
veya eki

Özel
Kavram

Özel
Kavram

çapraz ba¤lant›

ba¤lant› kelimesi
veya eki

Örnek

Daha az
genel
kavram

ba¤lant› kelimesi
veya eki
ba¤lant› kelimesi
veya eki

Özel
Kavram

Özel
Kavram

ba¤lant› kelimesi
veya eki

Örnek

ﬁekil 1. Kavram Haritas› De¤erlendirme Modeli

• ‹skeleti oluﬂturulmuﬂ bir kavram haritas›n›
kullanarak,
• Kitap veya bir metinde bulunan kavram
sözcüklerini kullanarak,
• ‹ki veya üç kiﬂiden oluﬂan bir grupta tart›ﬂarak ve yard›mlaﬂarak,
• K›smen oluﬂturulmuﬂ bir kavram haritas›n›
tamamlayarak,
• Herhangi bir kayna¤a ba¤l› olmadan kendi
bireysel bilgilerini kullanarak
farkl› yaklaﬂ›mlar içerisinde kavram haritalar›n›
oluﬂturabilirler (Ebenezer ve Haggerty, 1999; Markow ve Lonning, 1998; Ruiz-Primo ve Shavelson,
1996; Roth ve Roychoudhury, 1993).
Bu farkl› yaklaﬂ›mlar içerisinde oluﬂturulan
kavram haritalar›, yine birçok de¤iﬂik yolla de¤erlendirilebilir. Bununla beraber, fen e¤itimcileri
ö¤rencilerinin haz›rlad›klar› kavram haritalar›n›
de¤erlendirmede, genellikle üç farkl› yaklaﬂ›m
kullanm›ﬂlard›r (Ruiz-Primo ve Shavelson, 1996).

‹lk yaklaﬂ›m, kavram haritalar›n›n içerik aç›s›ndan de¤erlendirilmesine dayanan 4 kriterden
oluﬂur (Novak ve Gowin, 1984).
1. Önermeler: Ba¤lant› kelimeleri ve çizgilerle
belirtilen iki kavram aras›ndaki iliﬂki anlaml› ve tutarl› ise, her iliﬂki için 1 puan verilir.
2. Hiyerarﬂi: Haritadaki kavramlar, genelden
özele do¤ru ve ayn› kapsamdaki kavramlar
ayn› seviyeye yerleﬂtirilmiﬂ ise, her hiyerarﬂi basama¤› için 5 puan verilir. (Bu de¤erlendirme kriteri, sadece hiyerarﬂik yap›daki kavram haritalar› için geçerlidir.)
3. Çapraz Ba¤lant›lar: Haritan›n farkl› k›s›mlar›ndaki kavramlar aras›nda kurulan ba¤lant›lar, hem geçerli hem de önemli ise her
çapraz ba¤lant› için 10 puan; geçerli olan
fakat kavramlar veya önermeler seti aras›nda bir sentez gösteremeyen her çapraz ba¤lant›ya da 2 puan verilir. Yarat›c› düﬂünceyi
ve özel ilgiyi gösteren çapraz ba¤lant›lar
ekstra puanlarla de¤erlendirilebilir.
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4. Örnekler: Haritada belirtilen kavram örnekleri geçerli ise, her örnek için 1 puan verilir.
ﬁekil 1‘de birinci yaklaﬂ›ma göre de¤erlendirilen bir kavram haritas› modeli örnek olarak verilmiﬂtir. Bu kavram haritas› modelinde; 11 önerme,
3 farkl› hiyerarﬂi, 2 çapraz ba¤lant› ve 3 örnek yer
almaktad›r.
‹lk Yaklaﬂ›ma Göre:
Önermeler (Geçerli ise) = 11 x 1 = 11
Hiyerarﬂi

(Geçerli ise) = 3 x 5 = 15

Çapraz Ba¤lant›lar = 2 x 10 = 20
(Geçerli ve önemli ise)
Örnekler (Geçerli ise) = 3 x 1 = 3
Toplam = 49 puan
‹kinci yaklaﬂ›mda, ö¤retmen veya bir uzman
taraf›ndan oluﬂturulan kavram haritas› örne¤i kriter olarak al›n›p, ö¤rencilerin haz›rlad›klar› kavram haritalar› bu kriter kavram haritas›yla karﬂ›laﬂt›r›l›r (Ruiz-Primo ve Shavelson, 1996). Bu
yaklaﬂ›m içerisinde, ö¤retmenler kriter kavram
haritas›n›n bir veya birden fazla ö¤esini (önerme,
hiyerarﬂi, çapraz ba¤lant›, örnek...) ö¤rencilerin
kavram haritalar›ndaki ayn› ö¤enin alaca¤› puanla
ayr› ayr› karﬂ›laﬂt›rabilirler. Buradan elde edilecek
yüzde de¤erler ö¤rencilerin konuyla ilgili kavramsal anlamalar›n›, karﬂ›laﬂt›r›lan ö¤e aç›s›ndan
de¤erlendirme imkan› sa¤lar. Örne¤in, elde edilecek yüzde de¤erler %100-90 için tam kavrama,
%89-65 için önemli kavrama, %64-33 için k›smi
kavrama, %32-1 için az kavrama ve %0 içinde hiç
kavramama olarak s›n›fland›r›labilir. Yine bu yaklaﬂ›m, ö¤retmenlerin çok önemli gördükleri baz›
kavramsal anlamalara iﬂaret eden belirli kavramlar
aras› iliﬂkilerin, ö¤rencilerinin kavram haritalar›nda bulunup bulunmad›¤›n›n kontrol edilmesine de
imkan sa¤lar. Bu karﬂ›laﬂt›rmadan elde edilecek
yüzde de¤erlerde, %100-90 için kuvvetli, %89-50
için orta, %49-1 için zay›f ve %0 için de hiç kavramama olarak s›n›fland›r›labilir.
Üçüncü yaklaﬂ›m ise, ilk iki yaklaﬂ›m›n bir
kombinasyonudur. ‹lk olarak, ö¤retmen veya bir
uzman taraf›ndan haz›rlanan kriter kavram harita-
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s› ve ö¤rencinin haz›rlad›¤› kavram haritas› ilk
yaklaﬂ›mdaki 4 kritere göre de¤erlendirilir. Ard›ndan, ö¤rencinin kavram haritas›n›n toplam puan›,
kriter kavram haritas› toplam puan›na yüzde de¤er
verecek ﬂekilde bölünür (Novak ve Gowin, 1984;
Ruiz-Primo ve Shavelson, 1996). Bu puanlama
sistemine göre baz› ö¤rencilerin alaca¤› puan, 100
puandan fazla olabilir.
Kavram haritalar› de¤erlendirilirken, çapraz
ba¤lant›lar›n ve özel kavramlarla örnekler aras›ndaki iliﬂkilerin tekrar bir önerme olarak de¤erlendirilmemesi gerekir. De¤erlendirme için ö¤retmenler kavram haritalar›n›n do¤as›na uygun, geçerli ve objektif olan farkl› yollar kullanabilirler.
Örne¤in, ﬁekil 1’deki kavram haritas›, ilk yaklaﬂ›mdaki de¤erlendirme kriterlerine ek olarak kollara veya dallara ayr›lma ve genelden özele do¤ru gidiﬂ gibi kriterler de göz önüne al›narak de¤erlendirilebilir. Kollara veya dallara ayr›lma ile
kastedilen, haritada herhangi bir seviyedeki kavram›n alt seviyede iki veya daha fazla kavramla uygun bir ﬂekilde iliﬂkilendirilmiﬂ olmas›d›r (Dorough ve Rye, 1997; Novak, Gowin ve Johansen,
1983). ‹kinci kriterde ise, haritada yukar›dan aﬂa¤› do¤ru inildikçe, kavramlar aras›nda genelden
özele do¤ru bir s›ran›n izlenmesi kastedilmektedir
(Novak, Gowin ve Johansen, 1983). Bunlara ilaveten, ö¤rencilerin kavram haritalar›n›n toplam
puan› hesaplan›rken, haritadaki geçerli kavramlar
puanland›rmaya dahil edilebilir.
Ö¤rencilerin haz›rlad›klar› kavram haritalar›n›
de¤erlendirmek için son iki yaklaﬂ›m, ilk yaklaﬂ›ma k›yasla zaman ve harcanan emek aç›s›ndan
çok uygun de¤ildir. Yap›lan araﬂt›rma sonuçlar›
da, de¤erlendirilen bir kavram haritas›na verilen
puanlar›n tutarl›l›¤› veya do¤rulu¤u olarak tan›mlanan güvenilirlik aç›s›ndan, ilk yaklaﬂ›m› desteklemektedir (Ruiz-Primo ve Shavelson, 1997).
Bu de¤erlendirme kriterlerinin d›ﬂ›nda, Martin,
Mintzes ve Clavijo (2000), yapm›ﬂ olduklar› araﬂt›rmada; ö¤rencilerinin, biyoloji konular›yla ilgili
haz›rlad›klar› kavram haritalar›n› de¤erlendirirken, ilk yaklaﬂ›mdaki dört kritere, içsel-iliﬂki (interconnectedness) adl› yeni bir kriter eklemiﬂler-
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dir. Bu yeni kritere göre bir kavram haritas›ndaki
çapraz ba¤lant›lar›n toplam puanlar›n›n, kavramlara k›yasla yüzde oran› belirlenmektedir.
‹çsel-iliﬂki de¤eri = [(Çapraz ba¤lant› say›s› x
10 puan) / (geçerli kavram say›s› x 1 puan) x 100]
Bu geliﬂtirilen yeni kritere göre ﬂekil 1’deki
kavram haritas› de¤erlendirilirse;
Çapraz Ba¤lant›lar = 2 x 10 = 20
Kavramlar = 12 x 1 = 12
‹çsel-iliﬂki de¤eri = [(20 / 12) x 100)] = 166,67 dir.
Kavram haritas› de¤erlendirme yaklaﬂ›mlar›na
eklenen bu son kriter, özellikle ö¤renmenin anlaml› m› yoksa ezbere mi gerçekleﬂti¤inin belirlenmesinde oldukça önemlidir. Örne¤in, Martin ve di¤er.
(2000) yapt›klar› çal›ﬂmada, ö¤rencilerinin üniversite biyoloji dersi kapsam›nda 4 veya 6 hafta arayla
haz›rlad›klar› kavram haritalar›n›n, içsel-iliﬂki de¤erlerinde dönemin sonuna do¤ru %100’e yak›n bir
azalma tespit etmiﬂlerdir. Araﬂt›rmac›lar bu beklenmedik azalman›n sebebi olarak, ö¤rencilerinin konuyla ilgili kavramlar›, haritalar›na çapraz ba¤lant›
olarak eklemekten ziyade, daha çok do¤rudan kavram olarak eklemelerini göstermiﬂlerdir. Bu durum
ö¤rencilerde, anlaml› ö¤renmeden çok ezbere bir
ö¤renmenin gerçekleﬂti¤i ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r.
Çünkü kavram haritas›ndaki geçerli ve önemli çapraz ba¤lant›lar›n say›s›, haritay› haz›rlayan kiﬂinin,
o konuyla ilgili kavramlar› nas›l alg›lad›¤›n› ve bütünleﬂtirdi¤ini gösteren en önemli delildir (Ebenezer, 1992; Kaya ve Ebenezer, 2003; Novak ve Gowin, 1984; Martin, Mintzes ve Clavijo, 2000).
Ö¤rencilerin haz›rlad›klar› kavram haritalar›
de¤erlendirilirken, yukar›da belirtilen de¤erlendirme yaklaﬂ›mlar› çerçevesinde her kavram haritas›
ö¤esini (hiyerarﬂi, önerme, çapraz ba¤lant›, örnekler, kavram...) sadece basitçe saymaktansa, bu
kavramlar aras› iliﬂkilerin do¤rulu¤una, tutarl›l›¤›na ve geçerli oluﬂuna dikkat edilmelidir.
3. E⁄‹T‹MDE DE⁄ERLEND‹RME
ARACI OLARAK KAVRAM
HAR‹TALARININ ÖNEM‹
Kavram haritalar›; bilgileri organize hale getirmede, ö¤rencilerle kavramlar›n anlamlar› üzerin-
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de tart›ﬂmada, ö¤retim öncesinde haz›rlanan kavram haritalar›yla ö¤rencilerin sahip oldu¤u ön
kavramlar aras› iliﬂkilerin belirlenmesinde, kavram yan›lg›lar›n›n tespitinde ve giderilmesinde,
yüksek seviyeli düﬂünme yetene¤i geliﬂtirmede,
ve ö¤rencilerin kavramsal anlamalar›n› de¤erlendirmede kullan›labilir.
Nakhleh’e (1994), göre kavram haritas›,
1. Anlaml› ö¤renmeyi art›ran,
2. Ö¤rencinin, bilginin oluﬂturulma sürecinde
aktif kat›l›m›n› sa¤layan,
3. Ö¤rencilere kendi ö¤renmelerinde sorumluluk aﬂ›layan,
4. Ö¤rencilerin, anlamalar›n› de¤erlendirmede alternatif yollar sunan
bir tekniktir.
Holden (1992) ölçme ve de¤erlendirme arac›
olarak kullan›lan klasik test sorular›n›n genellikle
ezbere dayal› bilgileri ölçtü¤ünü belirtmektedir
(Aktaran: Novak, 2001). Ayr›ca, çoktan seçmeli
ve do¤ru-yanl›ﬂ türündeki test sorular›n›n seçimi
ve tasar›m›nda baz› sorunlar yaﬂan›rken, de¤erlendirilmesi güvenilirdir. Buna ilaveten, aç›k-uçlu sorular, mülakat sorular› ve k›sa cevapl› sorular ise
hem sorular›n tasar›m› hem de de¤erlendirilmesi
aç›s›ndan baz› s›n›rl›l›klara sahiptir (Novak ve
Gowin, 1984). Ayn› zamanda bu tür test sorular›na getirilecek di¤er bir eleﬂtiri ise, daha çok ezbere dayal› sözel ifadelerin hat›rlanmas›n› ölçen klasik test sorular›n›n, ö¤rencilerin anlaml› ö¤renme
gerçekleﬂtirmesini engelleyebilece¤idir.
Kavram haritalar›n›n bir ölçme ve de¤erlendirme arac› olarak kullan›lmas›, ö¤retmenlere özellikle ö¤rencilerinin kavramlara yükledikleri anlamlar› keﬂfetmede, farkl› öneme sahip kavramlar
aras› ve kavramlar ile kavram örnekleri aras›ndaki
iliﬂkileri nas›l kurduklar›n› anlamada di¤er bir çok
tekni¤e k›yasla detayl› bilgiler sunar. Ö¤retim öncesi ve sonras› haz›rlanan kavram haritalar›n›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas›yla da ö¤rencilerin kavramsal anlamalar›ndaki de¤iﬂim belirlenebilir. Bununla beraber, ö¤retmenler ö¤rencilerinin haz›rlad›klar›
kavram haritalar›n› de¤erlendirmek suretiyle, ö¤rencileri aras›ndaki farkl› ö¤renme ﬂekillerini ve
bireysel farkl›l›klar› da tespit edebilirler.
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4. SONUÇ
Kavram haritalar› özgür ve esnek bir yaklaﬂ›md›r. Literatürde birden fazla merkez kavram›n
bulundu¤u ve bunun gibi bir çok farkl› yap›da
oluﬂturulmuﬂ, ayr›ca yine farkl› yollarla de¤erlendirilmiﬂ kavram haritalar›na rastlamak mümkündür.
Kavram haritalar›n› bir ölçme ve de¤erlendirme arac› olarak kullan›rken, ö¤rencilerden, verilen bir iskelet kavram haritas›n›, ö¤retmenleri taraf›ndan verilen kavram adlar›n›n kullanarak veya kavram adlar›n› bir metinden elde ederek
oluﬂturmalar›n›n istenmesi, zihinlerindeki kavramsal yap›lar› dar bir kal›ba sokma ve s›n›rlama
aç›s›ndan en olumsuz yaklaﬂ›mlard›r. Bu üç yaklaﬂ›ma k›yasla, ö¤rencilerin kavram haritalar›n›
grup halinde arkadaﬂlar›yla tart›ﬂarak ve yard›mlaﬂarak oluﬂturmalar›, daha uygundur. Bunlara
ilaveten, ö¤rencinin tam olarak neyi nas›l bildi¤ini, özgür bir ﬂekilde herhangi bir s›n›rlamaya maruz kalmadan sunmas› için en uygun yaklaﬂ›m,
ﬂüphesiz herhangi bir kayna¤a ba¤l› olmadan
kendi bireysel bilgilerini kullanarak kavram haritas›n› haz›rlamas›d›r.
Ortalama 4-5 saatlik bir e¤itim sonucunda,
kavram haritalar›n›n nas›l haz›rlanmas› gerekti¤ini ö¤renen ö¤rencilerin, kavramsal anlamalar›
çok rahatl›kla de¤erlendirilebilir. Ö¤retmenlerin
ö¤rencilerin haz›rlad›klar› kavram haritalar›n› bir
de¤erlendirme arac› olarak kullanmadan önce,
gerekli e¤itimin ard›ndan yine ö¤rencilerin seviyelerine göre en az 3-4 haftal›k bir süreyi uygulamaya ay›rmalar›, kavram haritalar›n›n bir ölçme ve de¤erlendirme arac› olarak kullan›lmas›ndaki güvenirlik ve geçerlili¤ini art›racakt›r. Ayr›ca, kavram haritas› de¤erlendirme yaklaﬂ›mlar›n›n ilkinde her kriter için belirlenen puanlar (örne¤in, önerme için 1 puan, çapraz ba¤lant› için
10 puan… ) keyfidir (Novak ve Gowin, 1984).
Ö¤retmenler veya araﬂt›rmac›lar bu de¤erleri,
kendi e¤itimsel amaçlar›na uygun olacak tarzda
de¤iﬂtirebilirler (örne¤in, önerme için 2 puan,
çapraz ba¤lant› için 5 puan…).
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Kavram haritalar› di¤er birçok de¤erlendirme
arac›na k›yasla, ö¤retmenlere ö¤renme öncesi ve
sonras›nda ö¤rencilerinin de aktif olarak kat›ld›¤›
ve farkl› kriterlerin kullan›labilece¤i bir de¤erlendirme ortam› yarat›r. Buna ilaveten, kavram haritalar›n› di¤er bir çok grafiksel yaklaﬂ›mdan ay›ran
en önemli özelli¤i, hem e¤itimsel bir strateji olarak anlaml› ö¤renmeyi art›rmada, hem de e¤itimsel bir teknik olarak kavramsal anlamay› de¤erlendirmede kullan›labilmesidir.
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