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ÇEV R
Graphical Knowledge Display- Mind Mapping and Concept
Mapping as Efficient Tools in Mathematics Education
Astrid Brinkmann
In didactical discussion there is a widespread consensus that mathematics should be experienced
by students as a network of interrelated concepts and procedures rather than a collection of
isolated rules and facts. This experience may be supported by representing mathematical
knowledge graphically in the form of networks.
In this paper, two special graphical representations of mathematical networks, mind maps and
concept maps, are presented. Both are means to show ideas and concepts connected with a
topic. Their suitability as a pedagogical tool for mathematics education is considered and the
possible applications of mind mapping and concept mapping in mathematics education together
with their advantages and limits are discussed. It turns out that both, mind mapping and concept
mapping, may be efficient tools to improve mathematics achievement.

Grafiksel Bilgi Gösterimi- Matematik E itiminde Etkili
Araçlar Olarak Zihin ve Kavram Haritaları
Çeviren: Suphi Önder BÜTÜNER
Balıkesir Üniversitesi lkö retim Matematik Ö retmenli i Yüksek Lisans Ö rencisi,
Balıkesir Merkez Kabakdere lkö retim Okulu Matematik Ö retmeni
Didaktiksel tartı malarda matemati in, birbirinden ba ımsız kurallar ve gerçekler yı ını
olmaktansa, birbiriyle ili kili kavramlar ve i lemler a ı olarak ö renciler tarafından yaparak
ya ayarak ö renilmesi gerekti ine dair yaygın bir kanı vardır. Bu ekilde ö renme,
matematiksel bilginin grafiksel ekilde sunumuyla desteklenebilir.
Bu çalı mada, matematiksel bilgi a ının iki grafiksel gösterimi olan zihin haritaları ve kavram
haritaları sunulmu tur. Her ikisi de, bir konuyla ili kili kavramları ve fikirleri göstermeyi
amaçlamaktadır. Bu iki ö retim aracının matematik e itimi için uygun oldu u dü ünülmekte ve
avantajlarının yanında matematik e itimindeki uygulamaları tartı ılmaktadır. Zihin haritalama
ve kavram haritalamanın her ikisinin de matematik ba arısını arttırmada etkili araçlar oldu u
dü üncesine dönülmü tür.
1. Giri
Matematiksel bilgi, birbiriyle ili kili olan teoriler, kurallar, algoritmalar, ispatlar, teoremler,
tanımlar, kavramlar ve matematiksel unsurların yanında dı dünyanın unsurlarıyla da ili kili
olan bir bilgisayar a ı karakterine sahiptir. Bundan dolayı, didaktiksel tartı malarda
matematikteki bu ili kilili in ö renciler tarafından yaparak ya ayarak ö renilmesi yönünde

yaygın bir kanı vardır (bak e.g. NCTM Yearbook 1995, Preface, or NCTM Principles and
Standarts for School Mathematics 2000, p.64). Bu dü üncenin önemi, birbirine ba lı olan ve
ortak fikirlerin ana unsurlar oldu u, son PISA çalı masında da açıkça görülmü tür (OECD,
1999, p.48)
Matematik içindeki bilgisayar a ı karakterini yaparak ya ayarak ö renmenin bir yolu
görselle tirmedir. Zihin haritalama ve kavram haritalama bir konu etrafındaki matematiksel
bilginin grafiksel sunumunda uygun olan iki metoddur. Bu iki teknik a a ıda sunulmu tur; Bu
iki ö retim aracının matematik e itimi için pedagojik açıdan uygun oldu u dü ünülmekte,
avantajları ve sınırlılıklarıyla birlikte matematik e itimindeki mümkün olan uygulamaları
tartı ılmaktadır.
2. Zihin Haritalama
2.1 çeri i
Zihin Haritalama, ilgi çekici olması kadar, kısa sürede yapılan özel bir not alma tekni i olarak
matematikçi, psikolog ve beyin ara tırmacısı olan Tony Buzan tarafından geli tirilmi tir. Kısa
bir süre sonra, zihin haritalama, sadece basit bir not alma tekni i olmasının yanında birçok
farklı alanda da kullanı lı olmaya ba lamı tır. Zihin haritaları e itimde de kullanılmaktadır
ancak yararlarına ra men, nadiren matematik e itiminde kullanılmaktadır (bak 2.2).
Zihin haritalama metodu, farklı görevlere sahip olan beynin iki yarım küresini de çalı tırır. Sol
taraf, mantık, sözcükler, aritmetik, do rusallık, sıralar, listeler, analiz’den sorumluyken, sa
taraf uzamsal farkındalık, imgelem, duygu, renk, ritim, ekiller, geometri, sentez gibi görevleri
üstlenir (Buzan, 1976). Zihin haritalama beynin iki tarafını da kullanır (Buzan, 1976), birlikte
çalı masını sa lar ve sonuçta üretimi ve akılda tutma gücünü arttırır. Bu, bireyin yarattı ı
artistik uzamsal imge kullanarak, mantıksal yapıları sunma yoluyla mümkün olur. Sonuçta,
zihin haritalama imgelemi yapı ile, resmi mantık ile ba lar.
2.2 Zihin Haritası Yapmanın Kuralları
Zihin Haritaları hiyerar ik bir biçimde düzenlenir. A a ıda verilen kurallar takip edilerek
olu turulurlar (bak e.g. Beyer, 1993; T. Buzan & B. Buzan, 1993; Hemmerich et al., 1994;
Hugl, 1995, p.182; Svantesson, 1992, p.55-56)
•
•

•

•
•
•

Yatay formatta çizgisiz, geni , bo bir kâ ıt kullanın.
Kâ ıdın merkezine zihin haritasının konusunu yerle tirin. (Zihin Haritasının konusu
hemen fark edilebilecek ekilde gösterilmelidir. Renkli bir gösterim bunun için
uygundur. E er bir resmin kullanımı uygun gözükmüyorsa, konu iyi seçilmi anahtar
bir sözcükle isimlendirilmelidir)
Çizgiler üzerine do rudan ana fikirleri i aret eden sözcükler yazın. (Dalların sırası
önemli de ildir. E er konunun anla ılmasında özel bir sıraya ihtiyaç duyulursa, dallar,
saat yelkovanı yönünde sıralandırılabilir ve numaralandırılabilir. Mümkünse, her dala
bir sözcük, tercihen isim yazılmalıdır. Metinlerdeki kelimelerin %90’ı gereksiz
oldu undan, anlamlı birkaç kelimeyi kullanmak, metnin bütününü hatırlamada etkili
olacaktır.)
Ana dallardan ba layarak, ikincil ve daha sonraki fikirler için ilave çizgiler (alt dallar)
çizebilirsin. Bu sıra u ilkeyi izler: soyuttan somuta, genelden özele.
Zihin haritası çizerken, renkleri kullanın.
Resimler, taslaklar, semboller ekleyin, örne in, küçük oklar, geometrik figürler, ünlem
i aretleri ve soru i aretleri, bunlar zihin haritanı iyi ekilde tanımlayan sembollerdir.

2

ekil 1: Üçgenler Konusu Üzerine Zihin Haritası
2.3 Matematikle lgili Zihin Haritaları
Bir zihin haritasının yapısı ve zihin haritalama tekni inin her ikisi de matematik konularının,
zihin haritalarına konu olması bakımından uygun oldu unu vurgulamaktadır (Brinkmann, 2000,
2001b, 2002, in press)
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ekil 2: Zihin Haritasının Yapısı
Zihin Haritasının yapısı, yukarıdan bakılan bir a aca benzer ( ekil 2): zihin haritasının konusu,
a acın gövdesinde sunulur, konu ile ili kili olan fikirler için çizilecek çizgiler a acın dalları gibi
yayılır. Sonuçta bir zihin haritası, benzer bir ekilde matemati e uyarlanır : “matematik, kesin
alt disiplinlere göre, kökleriyle, gövdesiyle, dallarıyla ve ince dal çiftleriyle geni bir a aç
olarak açıklanmaktadır. Matematik zamanla büyüyen bir a açtır. (Davis & Harsh, 1981, p. 18).
Matematiksel kavramlar arasındaki ili ki, matematik içindeki yapıya benzer ekilde
düzenlenmi bir yolla, zihin haritaları aracılı ıyla görselle tirilebilinir (Brinkmann 2000,
2001a).
Beynin iki tarafını da kullanan ve birlikte çalı masını sa layan bu özel teknik, beynin iki
tarafında da yer alan matematiksel dü ünme için faydalıdır. Sol taraf analitik sonuç çıkarma ve
aritmetikte daha uygun, sa taraf uzamsal görevler örne in, geometri için daha uygundur.
Matematik e itiminde, kurallar ve algoritmaların genellikle ardı ık oldu una yönelik de i mez
kanı, uzamsal yetene in ve yaratıcılı ın geli imini engelleyebilir (Pehkonen, 1997). Sonuçta,
mantık ve yaratıcılık arasındaki denge çok önemlidir. Mantık içinde birinin kazanması
yaratıcılık içinde kaybettirecek veya aynı ekilde yaratıcılık içinde birinin kazanması mantık
içinde kaybettirecektir (Pehkonen, 1997; ayrıca bak Kirckhoff, 1992, p.2). Buna dayanarak
Davis ve Hersh (1981, p.316), beynin iki tarafının birbiriyle çatı maktan ziyade birlikte
çalı malarını, birbirlerini tamamlamalarını ve etkinliklerini arttırmalarının matematik için daha
iyi olaca ını önermi tir.
2.4 Matematik E itiminde Zihin Haritalama Tekni inin Faydaları
Zihin haritalama tekni inin matematik e itimindeki önemli faydalarından bazıları a a ıda
belirtilmi tir.
•

Zihin Haritaları bilgiyi organize etmeye yardım eder.

Zihin haritasının hiyerar ik yapısı, bilginin bili sel gösterimi hiyerar ik ekilde düzenlendi i
varsayımını do rular (Tergan, 1986). Böylelikle matematiksel bilgi, bu bilginin zihinsel
gösterimine göre, bir zihin haritası içinde organize edilebilir. Bir konu etrafındaki matematiksel
kavramların ili kisinin, açık ve kısa ekilde tanımlanmasını sa lar. Ayrıca bu tanımlama, resim
ve renklerin kullanımı ile desteklenir.
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Buna ek olarak, zihin haritalama do rusal olmayan ve rasgele devam eden, do al dü ünme
metodunu destekler. Zihin haritaları açık bir yapıya sahip oldu undan, bir ki i, di er ki inin
dü üncelerinin akı ına izin verir; üretilen her fikir, önceki kaydedilmi fikirlerle
ili kilendirilerek zihin haritası içine yerle tirilebilir. Bunu yaparken zihinde canlandırma,
imgeleme gerektirmez.
•

Zihin Haritaları bir hafıza yardımcısı olarak kullanılabilir.

Her zihin haritası bir di erine benzemez ve güçlü bir görsel çekicili e sahiptir. Sonuçta, bilgi
hafızada tutulabilir ve hatırlanabilir, ö renme yöntemi hızlandırılır ve bilgi kalıcı olur.
•

Zihin Haritaları tekrar ve özet konusunda yardımcı olabilir.

lenmi bir ünitenin bir konusu, bir zihin haritası yapılarak düzenlenebilir ve tekrarlanabilir.
Bu zihin haritası, akılda tutulabilir, iyi bir özet olmaya hizmet eder.
•

Bir Zihin Haritası birçok ö rencinin fikirlerini özetleyebilir.

Bir zihin haritası, tüm sınıf tarafından yapılabilir: ö retmen, tahtanın ortasına konuyu yazar ve
ö rencilere konuyla ilgili ili kilendirdikleri temel fikirlerin neler oldu unu sorar. Her bir fikir
için ö retmen zihin haritasında ana bir dal çizer. Devamında, ö rencilerden bu temel fikirlerin
her birini ili kilendirdikleri di er tüm fikirlerini söylemeleri istenir. Zihin haritasının açık
yapısı sayesinde, bulunan her yeni fikir zihin haritası içine yerle tirilebilinir. Tamamlanmı bir
zihin haritası, her ö rencinin ki isel tarzıyla tekrar çizilebilir.
•

Zihin haritaları verilmi olan bilgi ile yeni bilgiyi ili kilendirmeye anlamlı ekilde
yardım eder.

Yeni bilgi, yapılmı zihin haritasına bütünle tirilebilir ve önceki ö renilmi kavramlarla
ili kilendirilebilir. Ba langıçta ö rencilerle yapılan etkinlik, yeni kavramların eski ö renilmi
kavramlara uygunlu u ve daha önceden olu turulmu zihin haritalarıyla ilgili fikre sahip olan
ö retmenin rehberli inde olmak zorundadır.
•

Yeni Kavramlar zihin haritaları aracılı ıyla tanıtılabilir.

Entrekin (1992), matematik derslerinde yeni kavramları tanıtmak için zihin haritalarını
kullandı ını belirtmi tir. Yeni kavram tahtaya veya slâyt üzerine yazılır. Sonraki derslerde
kavram daha iyi bilindi inden, ö retmen ilave kavramlar ve geni letilmi bir zihin haritası ekli
ekleyebilir. Bu görsel sunum, ö rencilerin bilinen kavramlar ve bilinmeyen kavramlar arasında
ili ki kurmalarına yardım eder.
•

Zihin haritaları ö rencilerin bili sel yapılarının görülebilir olmasını sa lar.

Zihin haritaları ö rencilerin bilgi düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak için, ö renciler
tarafından çizilir. Genel bir tabirle, ö renenin bilgi yapısı, hem ö retmen hem de ö renci için
zihin haritaları aracılı ıyla gözle görülebilir hale gelir.
• Ö renci, sahip oldu u bilgi organizasyonunun farkındalı ını geli tirir.
Bu yöntem, küçük gruplar halinde zihin haritası olu turan ö renciler ele alınarak geli tirilebilir.
Bu ö renciler, kullanılan kavramlar ve çizilen ba lantılar hakkında tartı mak zorunda
kalacaklardır.
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•

Ö rencinin bilgisindeki yanlı ili kiler görülebilir ve ö retmen tarafından düzeltilebilir.
Ba langıçta ö renciye bu yanlı ba lantıyı nasıl çizdi inin sorulması tavsiye
edilmektedir; ö rencinin yaptı ı açıklama, haritada ki basit ve yetersiz gösteriminin
ötesine, ö rencinin bili sel yapısına ı ık tutabilir.

•

Bir konunun anla ılmasındaki ö renci geli imi, ö rencilerden konu ba ında ve sonunda
zihin haritası yapmaları istenerek kontrol edilebilir (Hemmerich et al., 1994). Ek
kavramlar anlamlı bir ekilde konuyla ili kilendirildiyse, ö retmen bunu fark edebilir.

•

Zihin Haritaları yaratıcılı ı geli tirir.

Herkes zihin haritalama için ki isel bir tarz geli tirebilir. Zihin haritaları farklı biçim ve
ekillerden, farklı renk, sembol ve resimlere sahip olabilir. Sadece artistik düzenlemelere izin
verilmez fakat yararlı olaca ı dü ünülüyorsa istenir. Bu yaratıcılık kazanmaya öncülük eder ve
ayrıca büyük bir haz verir. Yaratıcılı ın geli mesi, matematiksel ba arıda olumlu bir etkiye
sahiptir. Yaratıcılık aktiviteleri üzerine çalı an okullardaki ö rencilerin, matematik dersinde
daha ba arılı oldukları dikkate de er bir vurgudur (Svantesson, 1992, p.26)
•

Zihin Haritası, matematik ile matematik dı ındaki di er alanlar ile arasındaki ili kileri
gösterir.

Zihin haritaları, ana konu ile ili kili herhangi birinin fikirlerini eklemesine açık oldu undan,
matematiksel olmayan kavramlar, matematiksel unsurlarla ili kilendirilebilinir (Bak ekil 3).
Sonuçta matemati in dünyadan izole edilmi bir konu olmadı ı açıktır fakat geçmi te olmu
birçok farklı unsurlarla ili kilendirilir.

a 2 + b2 = c 2

ekil 3: Pisagor Teoremi Üzerine Zihin Haritası
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2.5 Sınırlılıklar
yi ekilde düzenlenmi ve sıralanmı olmasına ra men, zihin haritası bazen karı ık görülebilir.
Zihin haritaları bireysel grafik sunumlarıdır. Farklı bireyler, aynı konuda farklı ba lantılara
sahip oldu undan, farklı zihin haritaları çizerler. Zihin haritasında gösterilen ili kilerin do ru
anla ılması, kullanılan anahtar kelimelerin do ru ili kilendirilmesine ba lıdır. Yine de, ki inin
kullanmak istedi i herhangi bir zihin haritası ki inin kendisi ya da ba lı oldu u grup tarafından
çizilmelidir.
Bir zihin haritası içinde, her bir ana dal alt dallarıyla karma ık bir bütün olu turur. Tek yönler
arasındaki ba lantılar haritanın açıklı ını arttırmak için çizilmez. Sonuçta, harita içindeki
ili kiler muhtemelen tamamlanmamı olur.
3. Kavram Haritalama
3.1 çeri i
Kavram haritaları, verilmi olan bir konuyla ve birbirleriyle ili kili kavramları, özel grafiksel bir
yolla gösteren bir ara tırma aracı olarak ilk defa Novak tarafından tanıtılmı tır. Kavram
haritalama metodu açıkca ö renenin geçmi bilgilerini göstermesi ve ö renenin bili sel
yapısının farkında olması amacıyla geli tirilmi tir (Novak&Govin, 1984, p.40), Ausubel’in
ifadesi, ö renmeyi etkileyen en önemli tek faktör ö renenin geçmi bilgileridir. Bunu belirle ve
buna ba lı ö ret eklindedir. (Ausubel et.al., 1980)
Ara tırmalarda kavram haritalamayı kullanmak ba lıca amaç olmasına ra men, kavram
haritalamanın ö rencilere ö renmeyi ö renmede yardımcı olan çe itli uygulamalar içinde
faydalı bir araç oldu u görülmü tür (Novak & Govin, 1984; Novak, 1990, 1996). Sonuç olarak,
kavram haritalama her eyden öte fen de, özellikle biyolojide e itici bir araç olarak
kullanılmaktadır. Fendeki kavram haritalamanın kullanımı ve ö renimi imdi daha iyi
belgelendirilmi tir, fakat matematikte kavram haritalarının kullanımı ve ö renimi daha azdır.
(Malone&Dekkers, 1984, p.225; Hasemann& Mansfield, 1995, p.47).
3.2 Kavram Haritası Yapmanın Kuralları
Kavram haritaları, zihin haritalarına benzerler. Hiyerar ik ekilde düzenlenirler. Bu varsayıma
göre, bilginin bili sel sunumu hiyerar ik ekilde düzenlenir (Tergan, 1986). Bir kavram haritası
a a ıda verilmi birbirini izleyen kurallara göre yapılır (Bak e.g. Novak & Govin, 1984).
•
•
•

•
•
•

Kavram haritanız için geni bir yaprak kâ ıt kullanın.
Haritanın ba ına konuyu yerle tirin.
Di er kavramları birkaç seviye üstünde birincil kavramın altında düzenleyin, üstte daha
kapsayıcı, genel, soyut kavramlar, daha alt seviyelerde daha özel ve somut kavramlar.
(ba langıçta küçük bir kâ ıt üzerine bu kavramları geçirmek ve gördü ün farklı
hiyerar ik seviyelerde düzenlemek yararlıdır. Kavramları sıralamanın birden fazla
geçerli yolu olabilir, bu senin fikirler arasındaki ili kileri nasıl yorumladı ına ba lıdır).
Mümkünse, fikirler ili kili oldukları fikirlerin altında devam etti inden, kavramları
düzenleyin.
Haritada bulunan kavramlar için son okun a a ısına bazı örnekler yazın.
li kili olan yüksek seviyeli kavramlardan, dü ük seviyeli kavramlara çizgiler çizin.
Aynı seviyede bulunan her bir ili kili kavram içinde aynısını yapın. ( Bu a amada
kavramları tekrar düzenlemeye karar verebilirsin; haritayı anlamanı sa layan, iyi bir
sunumu göstermek için bazen iki veya üç yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyulur).
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•
•
•
•
•

Ba lantılı çizgiler üzerine, kavramların ili kisini açıklayan deyimler veya kelimeler
yazın. (bu çok önemli ve çok zor bir adımdır! Kavramaları daha kolay ekilde gözünde
canlandırmak için kavramları tekrar düzenlemeye devam edebilirsin).
Ba lantılı sözcükler aracılı ıyla ifade edilmi ili kiyi belirtmek için ba lantılı çizgiler
üzerinde oklara ba vurmak bazen yararlıdır ve kavramlar esasen bir yöndedir.
Son okun altına, haritadaki kavramlar için örnekler koyun ve alı tırmaları ili kili
oldukları kavramlarla ba layın. Ba lantılı sözcükler için, “örne in” gibi bir deyim
yazın.
Bo bir kâ ıdın üzerine yukarıdaki adımların sonuçlarını kopyalayın.
Kavramların etrafındaki sınırları çizin. Alı tırmaların etrafındaki sınırları belirlemeyin.

3.3 Matematik E itiminde Kavram Haritalama Tekni inin Faydaları
Kavram haritaları, farklı bilim dallarının ö retiminin, ayrıca ilkö retimden yüksek okulun son
sınıfına kadar ki matemati in her seviyesinin ö retiminin çe itli uygulamalarında faydalı olarak
bulunmu tur. Kavram haritaları birbirini takip eden durumlar içindeki örnek için kullanılabilir
(Novak & Govin, 1984; Novak, 1990, 1996; Malone & Dekkers, 1984)
•

Kavram haritaları bir konu içindeki bilgiyi organize etmeye yardım edebilir.

Kullanı lı oldu u için, bilgi problem çözme yetene ini ve anlama yetene ini arttırmak için
organize edilmelidir. Bir kavram, kategoriler ve alt kategoriler içindeki bilgiye organize edilir
böylece kolay ekilde hatırlanabilir ve anımsanabilir.
•
•

Kavram haritaları anlamlı ö renmeyi kolayla tırır, yeni bir konuyu anlamayı ve konuyu
organize etmeye yardım eder.
Kavram haritaları, ö rencilerin bilgi yapılarını özellikle kavram yanılgılarını veya farklı
kavramsalla tırmaları tanımada çok güçlü araçlardır.

Bu, ö retmene ö rencilerin ne bildi ini hesaba katarak etkili bir ders planlama konusunda
yardımcı olur. Ö renciler, kendi bilgi yapılarının organizasyonunun farkına varma alı kanlı ını
kazanırlar. Ö rencinin bilgisi içindeki mümkün olan yanlı ili kiler ö retmen tarafından
görülür ve düzeltilebilir.
•
•

Kavram haritaları beyni e itmeye yardım eder.
Kavram Haritaları bir hafıza yardımcısı olarak kullanılabilir

Kavram haritası bir grafik ve resimsel bir sunum oldu undan, ilk seferde kavranabilir ve
benzersiz görünümü sayesinde hafızaya ve anımsamaya yardım eder.
•

Kavram haritaları konunun gözden geçirilmesi için kullanılabilir.

Konunun sonunda, kavram haritası konuyu tekrarlamak, konuyu genel olarak tanımlamak ve
sonlandırmak amacıyla tekrar yapılabilir.
•

Kavram haritaları, ö retimle ilgili materyallerin tasarımı için kullanılabilir.

Ö retmenler kavram haritalarını bir konferansı organize etmede veya bütün bir müfredat için
yararlı araçlar olarak buldular. Buna ek olarak, kavram haritaları, sadece ö retimi planlamada
yardımcı olmamı , ayrıca konuyu anlamalarını arttırmı tır (Novak, 1996).
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•

Kavram haritaları ile matemati e kar ı olan tutum geli tirebilir.

Lineer Denklemler
Sahiptir

Tanımlar

Cebirsel çözüm metodları

Ekleme
Metodu

2 do ru

E itleme
Metodu

Ortak noktaya
sahiptir

Yerine Koyma
Metodu

Sa lar

Aynıdır

Çözümler

Kesim noktaları

Çe itleri
Var

Olarak aynıdır

Sayısı

Bir
çözüm

Çözüm
yok

Çe itleri
Var
Sayısı

Sonsuz
çözüm

Aynıdır

1 nokta

Aynıdır

2x+y = 4
3x- y = 1

2x+y = 4
4x+2y = 5

2x+y = 4
4x+2y = 8

Çözüm:
{(1;2)}

Çözüm: ∅

Çözüm:
{(x;y): 2x+y=4}

Nokta
yok

Sonsuz
nokta

Aynıdır

ekil 4: Lineer Denklemler Konusu Üzerine Kavram Haritası
Kavram haritaları aracılı ıyla, bireyin matematiksel bilgisi daha çok yapı ve açıklık kazanabilir
ve bireyin matemati e kar ı bakı açısı daha olumlu olabilir. Ayrıca, ö rencilere matemati in
birbirinden ba ımsız kurallar ve gerçekler yı ını olmadı ı, her bir fikrin di er birkaç fikirle
ili kilendirilen fikirler a ı oldu unu fark edebilmeleri kavram haritalarının görsel sunumu
sayesinde sa lanır. Okul Matemati i için Müfredat ve De erlendirme Standartlarının yazarı
(NCTM, 1989), kavram haritalarının, matematiksel kavramların arasındaki ili kileri kurma
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konusunda, konunun güzelli ini ve gücünü anlama konusunda ö rencilere imkân sa ladı ının
vurgulanması gerekti ini ifade etmi tir (Hodgson, 1995, p.13). Sonuçta, kavram haritalama
bireylerin daha çok olumlu duygular kazanmasını sa layarak matematik üzerindeki inançlarının
de i imine katkıda bulunabilir.
3.4 Sınırlılıklar
Kavram haritalama tekni i bilindi i takdirde bu teknik kullanılabilir. Ayrıca, kavram haritasının
yapımı ö renildikten sonra, kavram haritası olu turmaya izin verilme zamanıdır.
Zihin haritasının tersine, kavram haritası içindeki kavramlar, ne zaman ili kili olurlarsa olsunlar
çizgilerle ba lanırlar, ayrıca her tek ili ki ba lanmı çizgiler üzerine yazılan ba lanmı
sözcüklerle belirtilir. Sonuçta, kavram haritası zihin haritasına göre bir konu üzerine daha fazla
bilgi verir. Fakat kavram haritaları, bir ki inin konuyla ili ki olan yeni bir fikrini kolayca
eklemesine izin verebilen açık bir yapıya sahip de ildir. Buna ek olarak, kavram haritası, zihin
haritasındaki gibi bireyin yaratıcı ını kullanmasına izin vermez.
4. Sonuçlar
Zihin haritalama ve Kavram haritalama metodları, e itsel araçlar olarak icat edilmemi lerdir.
Fakat ö retme ve ö renme yöntemleri içindeki uygulamalarda yararlı olukları görülmü tür.
imdiye kadar zihin haritalama ve kavram haritalama, matematik e itiminde nadiren
kullanılmı tır. Ancak ilk denemelerden alınan bulgular olumludur. Entrekin (1992), zihin
haritalarını, etkili ve zevkli bir araç olarak ifade etmi tir.
Zihin haritalama ve kavram haritalama konusunu ortaya attı ım ö retmen e itiminde
ö retmenlerden aldı ım geri dönütlere göre matematik e lenceli bir ders halini almı tır.
Ö retmenler özellikle matematik dersinde iyi olmayan ö rencilerin, bu e itsel araçlardan
faydalandıklarını ifade ettiler. Bu ö renciler harita yaparken, matematiksel kavramlar
arasındaki ili kinin sık sık farkına vardılar. Devamında ö retmenlerine harita çizmeye
ba ladıktan sonra, kendilerine ait matematiksel bilgi yapılarını görebildiklerini söylediler. Bu
grafiksel gösterim, ö rencilere bilgilerini organize etmelerinde yardım etti.
Tabiî ki, ö retmenler özellikle derslerinde bu iki metoddan hangisi kullanacaklarına karar
vermek zorundalar. Matematik e itiminde bu metodların her ikisinin de kullanımının
arttırılmasıyla çe itli olumlu ö renme sonuçları beklenebilir.
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