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Özet
ﬁematik düzenleyiciler içerik yap›s›n› ve içerikteki kavramlar aras›ndaki önemli iliﬂkileri göstermek için düzenlenen üst ve alt kategorilerde yer alan
fikirleri ve fikirlerin birbiriyle olan iliﬂkilerini uzamsal düzenlemeler, geometrik
ﬂekiller, çizgiler ve oklar kullanarak görsel olarak betimleyen araçlard›r. ﬁematik düzenleyiciler okudu¤unu anlama ve yaz›l› ifade ö¤retiminde yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r. Bu çal›ﬂmada ﬂematik düzenleyicilerin Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi derslerinde nas›l kullan›laca¤› aç›klanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada s›ras› ile ﬂematik düzenleyicilerin tan›mlanmas›na, ﬂematik düzenleyicilerin ne
iﬂe yarad›¤›na, nas›l haz›rlanaca¤› ve nas›l sunulaca¤›na yer verilmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: ﬁematik düzenleyiciler, Fen Bilgisi ö¤retimi, Sosyal
Bilgiler ö¤retimi, Hayat Bilgisi ö¤retimi

Giriﬂ
Ayr› e¤itim ve kaynaﬂt›rma ortamlar›nda bulunan ö¤renme güçlü¤ü olan ve
zihinsel yetersizlikten etkilenen ö¤rencilere kendini, do¤al ve sosyal çevresini tan›tmak, tarihimizi, ülkemiz co¤rafyas›n› ö¤retmek amac› ile Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerinde müfredatta bulunan üniteler çerçevesinde ö¤retim yap›lmaktad›r. Bu derslerde kazand›r›lan bilgiler, kavramlar, ilkeler, sosyal ve akademik
beceriler ö¤rencilerin günlük yaﬂant›da ba¤›ms›zlaﬂmas›n›, topluma kat›l›m›n› ve
uyumunu sa¤lamaktad›r. Bu derslerde çok çeﬂitli üniteler bulunmaktad›r. Bu ünitelerdeki konular birçok bilgi ve kavram› içermektedir. Bu bilgi ve kavramlar›n kazan›lmas› ve uzun dönemde süreklili¤inin olmas› ö¤rencilerin hem okul baﬂar›lar›n› etkilemekte hem de bu bilgilerle iliﬂkili üst s›n›flarda ö¤retilecek bilgileri kazan›m› için ön
bilgileri oluﬂturmaktad›r.
Bilgi iﬂlemleme sürecinde ö¤renme güçlü¤ü ve zihinsel yetersizli¤i olan ö¤rencilerin sözel bilgiyi düzenleme ve belle¤e geri ça¤›rmada problemi oldu¤u belir*
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lenmiﬂtir (Kellas, Ashcraft ve Johnson, 1973; Spitz, 1966; Wong, 1978) Özellikle zihinsel yetersizli¤i olan ö¤rencilerin gruplanmam›ﬂ bilgiyi kategorilere sokmada problemleri oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Spitz, 1966). Ö¤rencilerin bu problemlerinin üstesinden
gelmesi amac› ile bilgilerin kazand›r›lmas› ve süreklili¤inin sa¤lanmas› için literatürde çeﬂitli destekleyicilerin ve ö¤retimi yap›land›r›c› materyallerin kullan›m› önerilmektedir. Ö¤renmeyi yap›land›rmak ve ö¤rencinin ö¤renmesine destek sunmak amac› ile geliﬂtirilen materyallerden biri de ﬂematik düzenleyicilerdir (graphic organizer).
ﬁematik Düzenleyici Nedir?
ﬁematik düzenleyiciler Ausubel’in (1968) biliﬂsel teorisine dayal› olarak üretilmiﬂtir. Ausubel, bireyin kazan›lm›ﬂ olan bilgisinin biliﬂsel yap›s›n› oluﬂturdu¤unu ve
ö¤renmeyi etkiledi¤ini önceki ö¤renmeler belirli bir yap›da ve öz olarak kazan›lm›ﬂsa yeni ö¤renmelerle birleﬂtirilebilece¤ini savunmuﬂtur. Ausubel bu sürecin gerçekleﬂmesi için “geliﬂmiﬂ düzenleyiciler” (advance organizer) kullan›lmas›n› önermiﬂtir.
Geliﬂmiﬂ düzenleyiciler sunulacak konunun ana hatlar›n›n belirlenmesi ve önceki bilgi ile birleﬂtirilmesi amac› ile kullan›lm›ﬂt›r. Ausubel’den sonra geliﬂmiﬂ düzenleyiciler çeﬂitlendirilerek literatürde anlam haritalar›, kavram haritalar›, öykü haritalar› ve
ﬂematik düzenleyiciler olarak yer alm›ﬂt›r.
ﬁematik düzenleyiciler bilginin yap›land›r›lm›ﬂ görünümüdür (Griffin, Malone ve Kameenui, 1995). ﬁematik düzenleyiciler ayr› ö¤eleri anlaml› iliﬂkiler içinde bir
bütün olarak gösteren, girdi organizasyonunu sa¤layan görsel materyallerdir. Daha
geniﬂ bir tan›mla, ﬂematik düzenleyiciler içerik yap›s›n› ve içerikteki kavramlar aras›ndaki önemli iliﬂkileri göstermek için düzenlenen üst ve alt kategorilerde yer alan
fikirleri ve fikirlerin birbiriyle olan iliﬂkilerini uzamsal düzenlemeler, geometrik ﬂekiller, çizgiler ve oklar kullanarak görsel olarak betimleyen araçlard›r (Darch, Carnine ve
Kameenui, 1986).
Tan›mda da belirtildi¤i gibi ﬂematik düzenleyiciler geometrik ﬂekilleri, niteleyici kelimeleri, cümleleri, resimleri, çizgileri ve oklar› içerir. Geometrik ﬂekiller, niteleyicilerin yaz›lmas› amac› ile kullan›l›r. Bu ﬂekiller kullan›larak bilgi organizasyonu
görselleﬂtirilir. Bu ﬂekiller içine bilgiyi niteleyici anahtar kelimeler, cümleler yaz›l›r, resimler çizilir veya yap›ﬂt›r›l›r. Bu anahtar ögeler özet bilgileri ve bilgiler aras›ndaki
iliﬂkileri belirli hale getirmek için kullan›l›r (Novak ve Gowin,1984). Çizgiler ve oklar
ise bilgiler aras›ndaki iliﬂkileri gösterir.
ﬁematik Düzenleyiciler Ne ‹ﬂe Yarar?
ﬁematik düzenleyicilerin temel kullan›m amac› bilginin yap›land›r›larak bu
yap›land›r›lman›n görselleﬂtirilmesidir. ﬁematik düzenleyiciler aﬂa¤›da aç›klanan
amaçlarla kullan›l›r.
Bilginin özetini göstermek: ﬁematik düzenleyiciler önemli bilgi birimlerinin
belirlenmesinde, konu d›ﬂ› iliﬂkisiz ve gerekli olmayan bilgilerin ç›kar›lmas›nda
önemli araçlard›r. Ö¤renciye ﬂematik düzenleyicilerle özet bilgi sunulur (Dicecco ve
Gleason, 2002).
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Bilgiyi görselleﬂtirmek: ﬁematik düzenleyiciler ö¤rencilerin bilgilerin anlaml› bir bütünlük içinde gösterilen görsel ve sözlü organizasyonel yap›s›n› anlamalar›
için düzenlenir. Bilgi yap›s› ve iliﬂkileri ﬂemalarla görselleﬂtirilir. Ayr›ca ﬂemalarda bilgilerle birlikte resimler de kullan›labilir. Özellikle okuma yazma becerisi olmayan ö¤rencilerde her bilgi birimini temsil eden bir resim veya sembol anahtar kelime yada
cümlelerin yerini alabilir.
Bilgi iliﬂkilerini göstermek: ‹nsanlar yeni bilgileri hiyerarﬂiler halinde düzenleyerek ve bilgiler aras›ndaki iliﬂkiyi belirleyerek ö¤renirler (Banikowski ve Mehring,
1999). Özellikle ö¤renme problemi olan ö¤rencilere bilgideki iliﬂkilerin aç›k olarak ö¤retilmesi gerekir (Alexander, Schallert ve Hare, 1991; Prawat, 1989). Ö¤rencilere alanda yer alan olgusal bilgiyi ve kavramlar› ö¤retmek yeterli de¤ildir. Ö¤rencilere kavramlar›n ve bilgilerin nas›l birleﬂtirildi¤ini ve birbirleriyle iliﬂkilerini yani iliﬂki bilgisini de ö¤retmek gerekir. ﬁematik düzenleyiciler bu hiyarﬂilerin gösteriminde önemli
araçlard›r. ﬁematik düzenleyiciler ö¤renene fikirlerin karﬂ›l›kl› iliﬂkisine ve bunlar›n
daha yüksek, eﬂit ya da alt seviyedeki bilgilerle ba¤lant›lar›na ip ucu sa¤layan görüntüsel araçlar olarak ö¤rencinin bilgi bütünündeki iliﬂkileri anlamas›na hizmet eder
(Horton ve Lovitt, 1989). Yap›lan araﬂt›rmalar ﬂematik düzenleyicilerin ö¤rencilerin
anahtar kelimeler, terimler, kavramlar ve ayr›nt›lar aras›ndaki iliﬂkiyi görmelerinde
etkili oldu¤unu göstermektedir (Corkill, 1992; Dicecco ve Gleason, 2002; Dinnell ve
Glover, 1985; Mayer, 1984).
Bilgileri düzenli olarak sunmak: Özellikle ö¤renme güçlü¤ü ve zihinsel yetersizli¤i olan ö¤renciler gruplanmam›ﬂ bilgiyi düzenlemede güçlük çekerler (Kellas
vd., 1973; Spitz, 1966). Bilgilerin düzenlenmiﬂ ﬂekilde sunulmas› bu ö¤rencilerin bilgiyi uzun süreli belle¤e aktarmas›nda ve geri ça¤›rmas›nda rol oynar (Banikowski ve
Mehring, 1999). Zihinler anlaml› ve planlanm›ﬂ içeri¤i hat›rlama e¤ilimindedir (Jensen, 1998). ﬁematik düzenleyiciler sunulacak bilgilerin yap›s›na göre bilgiyi düzenler.
Bilgilerin ve kavramlar›n bir organizasyon içinde sunulmas›nda önemli araçlard›r.
Önceki bilgi ile yeni bilgi aras›nda iliﬂki kurmak: K›sa süreli bellek kapasitesi bir bireyden di¤erine de¤iﬂir. Bu kapasiteyi art›ran ana faktör kiﬂinin önceki bilgileridir. Bir konu hakk›nda kiﬂinin ne kadar bilgisi olursa kiﬂi yeni bilgiyi o derece
iyi örgütleyebilir ve sindirebilir (Chi ve Ceci, 1987; Engle, Nations, ve Cantor, 1990;
Kuhara-Kojima ve Hatano, 1991). Bu anlamda önceki bilgiyi özetlemek amac› ile kullan›lan ﬂematik düzenleyiciler yeni ö¤renilecek bilgilerin önceki bilgiler üzerine inﬂa
edilerek anlaml› bütünler oluﬂturulmas›na böylece bilgiyi uzun süreli belle¤e aktarma ve hat›rlama sürecine katk›da bulunur (Ausubel, 1968; Banikowski ve Mehring,
1999). Faw ve Waller (1976), ﬂematik düzenleyicilerin yeni bilgi ile ö¤rencinin var olan
bilgisi aras›nda bir çeﬂit kavramsal köprü oldu¤unu ﬂematik düzenleyicilerin önceki
bilgi ile yeni ö¤renmeyi birleﬂtiren ayn› zamanda ö¤renmeyi örgütleyen mükemmel
bir araç oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.
Bilgiyi bütün halinde sunmak: Ö¤renilecek bilginin tümüyle ilgili bir resim
oluﬂturuldu¤unda veya ana noktalar sunuldu¤unda ö¤renen tüm bilgi hakk›nda genel bir bak›ﬂ kazan›r (Güzel-Özmen, 2003). Bu da dikkatin tüm konuya verilmesini
sa¤lar (Banikowski ve Mehring, 1999). Bilgiler k›s›m k›s›m verilmeden önce bilgi bü-
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tünü hakk›nda bilgi sahibi olmak daha iyi hat›rlamayla sonuçlan›r (Jensen, 1988). ﬁematik düzenleyiciler ö¤renme öncesinde çeﬂitli formlarda sunularak ö¤renenin dikkatini sunulacak konunun bütününde toplamaya yarayan araçlard›r.
Anlamay› gerçekleﬂtirmek: ﬁematik düzenleyicilerle ö¤rencilerin okuduklar›n›n ve dinlediklerinin görsel yolla sunulmas› okuduklar›n› ve dinlediklerini anlamalar›n› sa¤lar. Araﬂt›rma sonuçlar›; okudu¤unu anlama ö¤retiminde ﬂematik düzenleyici kullan›lan grubun kullan›lmayan gruba göre bilgi veren metinlerde daha fazla
bilgi birimi hat›rlad›klar› (Bergerud, Lovitt, ve Horton, 1988; Darch ve Carnine, 1986)
ve ﬂematik düzenleyici kullan›lan grubun bilgi iliﬂkilerini anlad›klar›n› göstermektedir (Dicecco ve Gleason, 2002).
ﬁematik Düzenleyicilerlerin Kullan›ld›¤› Araﬂt›rmalar
Bilgi iﬂlemleme sürecinde ﬂematik düzenleyicilerin; duyusal kay›t amac› ile
dikkati önemli bilgi birimlerine yo¤unlaﬂt›rmada, düzenlenmiﬂ bilginin sunulmas›
yolu ile bilginin önceki ö¤renmelerle birleﬂtirilmesinde ve belirli bir yap›da uzun süreli bellekte depolanan bilginin geri ça¤›r›lmas›nda yani hat›rlanmas›nda önemli
araçlar oldu¤u literatürde belirtilmektedir (Banikowski ve Mehring, 1999). ﬁematik
düzenleyicilerle bilgi yap›s›n›n görsel gösterimi yoluyla bilginin hat›rlanmas› ve düzenlenmesindeki zorluklar önlenir.
ﬁematik düzenleyiciler okudu¤unu anlama ve yaz›l› ifade ö¤retiminde yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r. Okudu¤unu anlama ö¤retiminde ﬂematik düzenleyicilere
hem kurgusal metinleri anlamada hem de bilgi veren metinleri anlamada yer verilmiﬂtir. Kurgusal metinlerden öyküyü anlamada öykü yap›s›n›n gösterimi amac› ile
bir araç olarak kullan›lm›ﬂt›r (Idol, 1987; Idol ve Croll, 1987). Öykü yap›s› ﬂemas› üzerinde öykü ögeleri tart›ﬂ›larak ö¤renme güçlü¤ü olan ö¤rencilere öykü ögelerinin ö¤retilmesi amaçlanm›ﬂt›r. Bilgi veren metinleri okudu¤unu anlamada ise ﬂematik düzenleyiciler okudu¤unu anlama ö¤retim yöntemi olarak kullan›lm›ﬂt›r. Bu araﬂt›rmalar›n baz›lar›nda ﬂematik düzenleyiciler okuma öncesi baz›lar›nda ise okuma sonras›nda metinde yer alan fikirlerin ﬂemaland›r›larak gösterimi ﬂeklinde sunulmuﬂtur.
ﬁematik düzenleyicilerin hem normal geliﬂim gösteren ö¤rencilerde hem de ö¤renme
güçlü¤ü olan ö¤rencilerde bilgi veren metinlerdeki bilgi birimleri ve iliﬂkilerini anlamada etkili oldu¤u bulunmuﬂtur (Alvermann,1988; Bergerud vd., 1988; Darch ve Carnine,1986; Darch vd., 1986; Dicecco ve Gleason, 2002; Griffin vd., 1995; Horton, Lovitt,
ve Bergerud, 1990; Simmons, Griffin ve Kameenui, 1988).
Bilgi veren metinleri okudu¤unu anlamada çok ögeli bir strateji ö¤retimi olan
tahmin et, düzenle, araﬂt›r, özetle, de¤erlendir (predict, organize, search, summarize,
evaluate) (POSSE) stratejisinin uygulamas›nda ﬂematik düzenleyicilere yer verilmiﬂtir (Englert ve Mariage, 1990). Düzenleme aﬂamas›nda, metin okunmadan önce metinde nelerin olabilece¤ine yönelik düﬂüncelerin gruplanmas›nda; araﬂt›rma aﬂamas›nda ise metnin paragraf paragraf okunurken metindeki önemli fikirlerin belirlenip
metin yap›s›na uygun olarak düzenlenmesinde ﬂematik düzenleyici kullan›lm›ﬂt›r.
ﬁematik düzenleyiciler yaz›l› ifade ö¤retiminde de yine öykü yap›s› ö¤retiminde oldu¤u gibi bilgi veren metin yap›s›n›n ö¤rencilere fark ettirebilmek amac› ile kullan›lm›ﬂt›r (Englert, Raphael, Anderson, Anthony ve Steven, 1991; Güzel-Özmen,
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2006). Ayr›ca bilgi veren metinleri yazmay› ö¤retmek amac› ile yap›lan araﬂt›rmalarda planlama, düzenleme, taslak oluﬂturma, kontrol etme ve gözden geçirme aﬂamalar›ndan oluﬂan yaz›l› ifade sürecinde düzenleme ve taslak oluﬂturma aﬂamalar›nda
kullan›lm›ﬂt›r. ﬁematik düzenleyiciler planlama aﬂamas›nda üretilen fikirlerin düzenleme aﬂamas›nda metin yap›s›na göre gruplanmas›nda ve taslak oluﬂturma aﬂamas›nda yazarken metin yap›s›na göre fikirleri s›ralamak amac› ile kullan›lm›ﬂt›r (Englert vd., 1991; Güzel-Özmen, 2006).
Araﬂt›rmalarda da görüldü¤ü gibi ﬂematik düzenleyiciler bilgi birimlerinin
düzenlenmesinde ve metin yap›s›n›n görselleﬂtirilmesinde kullan›lm›ﬂt›r. Özellikle
bilgi veren metinleri anlamada kullan›lmas›n›n amac›, metnin anlaﬂ›lmas›n› sa¤layarak ö¤rencilere söz konusu disiplin alanlar›ndaki bilgi ve kavramlar› kazand›rmakt›r.
Ö¤renme güçlü¤ü olan ve zihinsel yetersizlikten etkilenmiﬂ ö¤renciler metinler arac›l›¤› ile Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler gibi disiplin alanlar›ndaki bilgileri ö¤renme de zorlanmaktad›r (Dicecco ve Gleason, 2002; Kim, Vaughn, ve Wei, 2004). Özellikle okuma güçlü¤ü olan ö¤rencileri bu metinleri anlama düzeyine ulaﬂt›rmak için
öncelikle okuma problemlerinin sa¤alt›m› gerekmektedir. Bu çal›ﬂmada ﬂematik düzenleyicilere alternatif kullan›m alan› önerilmektedir. Çal›ﬂmada metin okuma anlamaya yer verilmeden ﬂematik düzenleyicilerin Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler konular›n›n sunumu amac› ile nas›l kullan›laca¤› aç›klanacakt›r. Çal›ﬂmada s›ras› ile ﬂematik düzenleyicilerin haz›rlanmas›na, ﬂematik düzenleyici çeﬂitlerine, ﬂematik düzenleyicilerin Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler konular›n›n sunumununda nas›l kullan›laca¤›na yer verilmiﬂtir.
ﬁematik Düzenleyicilerin Haz›rlanmas›
ﬁematik düzenleyicilerle konunun sunumuna karar verildi¤inde, kullan›lacak
ﬂematik düzenleyicinin ö¤renmeyi destekleyecek ﬂekilde haz›rlanabilmesi için izleyen aﬂamalara yer verilmiﬂtir: a) Sunumunu yap›lacak konunun bilgi türü belirlenmelidir. b) Bilginin ana noktalar› ve bilgi iliﬂkileri belirlenmelidir. c) Bilginin yap›s›na
uygun ﬂematik düzenleyiciyi/düzenleyicileri seçilmelidir. d) ‹çerik anlaml› görüntüsel ﬂemalar biçiminde düzenlenmelidir. e) Ö¤rencinin kullanaca¤› ﬂematik düzenleyici haz›rlanmal›d›r. Aﬂa¤›da bu aﬂamalarda yap›lacaklar s›ras› ile aç›klanm›ﬂt›r.
Sunumunu yap›lacak konunun bilgi türü belirlenmelidir: Bir konu çerçevesinde sunulacak bilgi türünün belirlenmesi bilgi türünde yer alan iliﬂkilerin tan›mlanmas›na yol gösterir. Bilgi türleri tan›msal, karﬂ›laﬂt›rma, problem/çözüm, s›ralama ve
neden sonuç olarak grupland›r›lmaktad›r (Armbruster, Anderson ve Ostertag, 1989).
Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi alanlar›nda bu bilgi türleri ﬂu ﬂekilde örneklendirilebilir: Tan›msal: K›z›lay’›n görevleri, duyu organlar›m›z, bitkilerin özellikleri;
karﬂ›laﬂt›rma: il ve ilçe, memeliler ve sürüngenler, cumhuriyetten önce ve sonra Türkiye; problem/çözüm: su kirlili¤i, çeﬂitli savaﬂlar; s›ralama: sindirim, Atatürkün hayat›,
elektri¤in evlere ulaﬂ›m›, dönüﬂüm; suyun halleri, ya¤murun oluﬂumu; neden sonuç: su
kirlili¤ine yol açan etmenler, yak›tlar›n çevreye etkileri, Osmanl› Devletinin y›k›l›ﬂ›.
Bilginin ana noktalar›n› ve bilgi iliﬂkileri belirlenmeli yani bilgi türü ana liz edilmelidir: Her bilgi türü farkl› sorulara cevap verir. Örne¤in; s›ral› bilgi türü
“Bir olay›n oluﬂumundaki aﬂamalar nelerdir?” sorusuna, karﬂ›laﬂt›rmal› bilgi türü
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“Karﬂ›laﬂt›r›lanlar›n benzerlikleri nelerdir?” ve “Farkl›l›klar› nelerdir?” sorusuna, tan›msal bilgi türü “Tan›mlan›n özellikleri nelerdir?” sorusuna cevap verir. Bu sorulara
cevap vererek ana noktalar ve iliﬂkiler belirlenmelidir (Englert, 1990).
Bilginin yap›s›na uygun ﬂematik düzenleyiciyi/ düzenleyiciler seçilmeli dir: Tüm ﬂematik düzenleyiciler bilginin yap›s›n› görselleﬂtirmek amac› ile haz›rlansa da her birinin farkl› görünümü vard›r ve farkl› tip iliﬂkileri gösterirler. ‹liﬂkiler hiyerarﬂik, karﬂ›laﬂt›rma, neden sonuç veya ayn› kategorideki bilgileri s›ralama iliﬂkileri olabilir (Marchand-Martella ve Miller, 1998). Tablo 1’de bilgi türlerine göre Hayat
Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi ö¤retiminde kullan›labilecek ﬂematik düzenleyici çeﬂitleri gösterilmektedir.
Tablo 1. ﬁematik Düzenleyici Çeﬂitleri
Tan›mlama

Karﬂ›laﬂt›rma

S›ralama

Neden-sonuç

Problem/çözüm

Yap›sal
özetleyiciler

Karﬂ›laﬂt›rma
ﬂemas›

Dikey-Yatay
Ak›ﬂkan ﬂema

‹liﬂkisel a¤

Ak›ﬂkan ﬂema

A¤lar

Ven ﬂemas›

Dönüﬂüm ﬂemas›

Bal›k k›lç›¤›
ﬂemas›

Matriksler

Karﬂ›laﬂt›rma
matriksi

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi dört grup ﬂematik düzenleyici bilgi türlerini sunmak amac› ile kullan›labilir. Bunlar; yap›sal özetleyiciler, a¤lar, ﬂemalar ve matrikslerdir (Beissner, Jonassen ve Grabowski, 1993; Langan-Fox, Waycott ve Albert, 2000). Bu
düzenleyiciler bilginin iliﬂkilerini gösterme durumuna ve ﬂekillerine göre farkl› isimlerde kullan›lmaktad›rlar.
Yap›sal özetleyiciler bilgilerin uzamsal bir düzlemde hiyerarﬂik organizasyonunu gösterir. Bilginin ana baﬂl›klar› en üstte alt baﬂl›klar› alt›nda olmak üzere bilgi
hiyeralﬂik düzende s›ralan›r (Beissner vd., 1993). ﬁekil 1’de bir yap›sal özetleyici gösterilmektedir.
ﬁ e k i l 1 . Yap›sal Özetleyici

294

Millî E¤itim u Say› 181 u K›ﬂ/2009

u Rüya Güzel Özmen

A¤lar yap›sal özetleyiciler gibi bilgileri uzamsal bir düzlemde geometrik ﬂekiller çizgiler ve oklarla önemli baﬂl›k ve alt baﬂl›klar alt›na gösteren araçlard›r. Çeﬂitli
a¤ çeﬂitleri bulunmaktad›r. Bunlardan baz›lar› kümeleme a¤›, ikili a¤, iliﬂkisel a¤, kavram ve bilgi haritalar›d›r. ﬁekil 2’ de bir a¤ örne¤i gösterilmektedir.
ﬁ e k i l 2 . A¤

ﬁemalar bilgileri ve iliﬂkileri iliﬂki türlerine ve bilgi türlerine göre yap›land›rarak gösteren araçlard›r. Baz› ﬂemalarda ayn› kategorideki kavram yada bilgileri göstermek amac› ile ayn› geometrik ﬂekiller kullan›l›r. Ayr›ca oklar ve çizgilerle iliﬂkiler
gösterilir. Çeﬂitli ﬂema türleri vard›r. Bunlar dönüﬂüm ﬂemas›, ven ﬂemas›, ak›ﬂkan ﬂema bal›k k›lç›¤› ﬂemas›d›r. ﬁekil 3’ de bir karﬂ›laﬂt›rma ﬂemas› gösterilmektedir.
ﬁ e k i l 3 . Karﬂ›laﬂt›rma ﬁemas›
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Matriksler s›ra ve sütun düzenlemeleri ile kavram yada bilgiler aras›ndaki iliﬂkileri ortaya koyan araçlard›r. Matrikslerde çizgiler yada oklar yerine (+) ve (-) gibi
de¤erler, niteleyiciler, sembol veya renklerle iliﬂki belirtilir (Beissner vd., 1993). ﬁekil
4’ de bir matriks örne¤i gösterilmektedir.
ﬁ e k i l 4 . Matriks
‹sim 1

‹sim 2

Nitelik 1
Nitelik 2
Nitelik 3

Çeﬂitli ﬂematik düzenleyici örneklerine aﬂa¤›daki sitelerden ulaﬂ›labilir:
http://www.teach-nology.com/worksheets/graphic/
http://www.enchantedlearning.com/graphicorganizers/
http://www.eduplace.com/graphicorganizer/
‹çerik, anlaml› görüntüsel ﬂemalar biçiminde düzenlenmelidir: Amaç; bilginin organizasyonel yap›s›n›n anlaml› bir bütünlük içinde özet olarak nas›l gösterilece¤inin belirlenmesidir. Bu amaçla ﬂematik düzenleyiciler haz›rlan›rken aﬂa¤›daki
noktalara dikkat edilmelidir;
√ ﬁematik düzenleyiciler bilgi bütünündeki ana noktalar› ve iliﬂkilerini içerecek ﬂekilde haz›rlanmal›d›r.
√ ﬁematik düzenleyicilerde ﬂekillerin konumlar›, resim, cümle ve kelime gibi
niteleyiciler, çizgi ve ok gibi iliﬂki belirleyiciler bilgi bütününü ve iliﬂkilerini en iyi ortaya ç›karacak ﬂekilde düzenlenmelidir.
√ ﬁematik düzenleyicilerin basit, s›ral›, iliﬂkili, kolay bellekte tutulacak (bunu
sa¤lamak için resimlerle veya sembollerle desteklenebilir) ve aç›klay›c› olmas›na dikkat edilmelidir.
√ ﬁematik düzenleyicilerde benzer olgular ayn› niteleyicilerle gösterilmelidir
(Marchand-Martella ve Miller, 1998).
√ ﬁematik düzenleyicilerde anlaﬂ›l›rl›k, sadelik, düzen ve ba¤lant›l›l›¤›n sa¤lanmas›na dikkat edilmelidir. Amaç; bilginin temel noktalar›n›n ve iliﬂkinin
görünümünü sunmak oldu¤undan bilgi y›¤›ndaki temel noktalar yal›nlaﬂt›r›lmal›d›r. Bilgi y›¤›n›n›n tüm örneklerine yer vermek ﬂematik düzenleyiciyi karmaﬂ›k ve anlaﬂ›lmaz hale getirebilir (Horton ve Lovitt, 1989).
√ ﬁematik düzenleyicilerde görsel ipuçlar› ile önemli noktalar›n belirginleﬂtirilmesine önem verilmelidir (Marchand-Martella ve Miller,1998).
√ ﬁematik düzenleyiciler özet bilgiyi içermelidir.
√ Ö¤rencilerin birçok iliﬂkili ö¤eleri içeren bir ﬂemay› tek bir bütün olarak
görselleﬂtirmeleri amac› ile bir konu için tek bir ﬂematik düzenleyici kullan›lmal›d›r.
√ Bir ﬂema tek bir sayfada gösterilmelidir (Horton ve Lovitt, 1989).
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Ö¤rencinin kullanaca¤› ﬂematik düzenleyiciyi haz›rlanmal›d›r: Özellikle
ö¤retim sonunda ö¤rencilerin ö¤rendiklerini gözleyebilmemiz, gerekli dönütleri verebilmemiz ve düzeltmeleri yapabilmemiz amac›yla ö¤rencilere ﬂema haz›rlat›lmal›
veya doldurtulmal›d›r. Bu ﬂemalar çeﬂitli ﬂekillerde haz›rlanabilir. Boﬂ bir ﬂema haz›rlanarak ö¤rencilerin ﬂemay› doldurmalar› istenebilir. Yar› dolu ﬂema haz›rlanarak ö¤rencilerden boﬂluklar› doldurmalar› istenebilir (Horton ve Lovitt, 1989). Boﬂ ﬂema verilerek ö¤rencilerden ﬂemaya yerleﬂtirilmemiﬂ bilgileri s›ralayarak boﬂ ﬂemaya bu bilgileri yerleﬂtirmeleri istenebilir. Böylece ö¤renciler kar›ﬂ›k olarak verilen bilgileri düzenler.
ﬁematik Düzenleyicilerle Hayat Bilgisi, Fen ve Sosyal Bilgiler Konular›n›n
Sunumu
ﬁematik düzenleyicilerle sunum, ö¤retmen merkezli sunumdan sorumlulu¤un ö¤renciye devredildi¤i bir yaklaﬂ›m benimsenerek yap›lmal›d›r. Ö¤retmen merkezli sunumda, tümü doldurulmuﬂ ﬂema üzerinden ö¤retim yapabilece¤i gibi boﬂ ﬂema sunum yap›ld›kça doldurulabilir. Sunum yaparken aﬂa¤›daki aç›klanan noktalara
dikkat edilmelidir.
√ E¤er niteleyici olarak ﬂemada anahtar kelimeler kullan›ld›ysa sunumu yaparken bunlar betimlenmelidir. Örne¤in; hava kirlili¤ine yol açan etmenleri fabrikalar, kötü yak›t kullan›m›, egzoslar vb olarak belirttiniz. Hava kirlili¤ine neden olan etmenler fabrikalard›r, kötü yak›tt›r gibi s›ralamak yerine
her ö¤e aç›klanmal›d›r.
√ Sunum yap›l›rken bilgi birimleri yada aﬂamalar aras›ndaki iliﬂki görsel yolla vurgulanmal›d›r.
√ Görsel olarak gösterilmiﬂ iliﬂkiler mutlaka sözelleﬂtirilmelidir (Merkley ve
Jefferies, 2000). Bu iliﬂkileri ö¤rencilerin ifade etmesi istenmelidir. Örne¤in
...savaﬂ›n› anlat›rken önce problemi bu problemi çözmek için yap›lan giriﬂim ve giriﬂimin sonucunu ﬂemaya bakarak ö¤rencinin s›ras› ile anlatmas›
istenmelidir.
√ Konunun özelli¤ine göre (ör.s›ralama, dönüﬂüm) ö¤rencilere kümülatif tekrarlar yapt›rmaya önem verilmelidir. Örne¤in, cam›n geri dönüﬂümünde
ilk iki veya üç aﬂamay› sunduktan sonra ö¤renciye bu aﬂamalar tekrar ettirilmelidir. Her aﬂama sunulduktan sonra birikimli olarak tekrarlar yap›lmal›d›r. Bu tekrarlar ö¤rencilerin hem iliﬂkiyi anlamalar›n› hem de k›sa süreli
belle¤e al›nan bilgilerin kümülatif tekrar yolu ile uzun dönemli belle¤e geçmesini sa¤layacakt›r.
√ Önceki ö¤renilenlerle yeni ö¤renilenler mutlaka birleﬂtirilmeli ve yeni sunulacak bilgiden bahsedilmelidir (Merkley ve Jefferies, 2000).
√ Ö¤renci kat›l›m› sa¤lanmal›d›r. Bu amaçla bir sonra anlat›lacak bilgi birimine yönelik ö¤rencilerden tahminlerde bulunmas›n› isteme, ﬂemaya uygun
niteleyiciyi yap›ﬂt›rma veya iliﬂkiyi gösteren oku yap›ﬂt›rma, yar› doldurulmuﬂ ﬂemay› karﬂ›l›kl› etkileﬂime yer vererek doldurma gibi kat›l›m› destekleyici stratejiler uygulanabilir.
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√ Ö¤renciler aras›nda etkileﬂim art›r›lmal›d›r (Egan, 1999). Etkileﬂimi art›rmak için; ikili gruplar oluﬂturulabilece¤i gibi daha geniﬂ gruplar oluﬂturularak ö¤rencilerin ö¤retim sonunda arkadaﬂlar› ile tart›ﬂarak ﬂematik düzenleyicilerini doldurmalar› istenebilir. Bireysel çal›ﬂmalarda her ö¤renci
kendi ﬂematik düzenleyicisini s›n›fa anlatabilir.
√ Konu bitiminde ﬂema gösterilerek ö¤rencinin sözel olarak ﬂemadaki bilgileri iliﬂkilere de yer vererek ifade etmesi istenmelidir. Bu tür anlat›mlar ö¤rencilerin bilgi parçalar›n› birleﬂtirmesine yol açacakt›r.
√ Tüm ﬂematik düzenleyicideki bilgiler sunuldu¤unda ö¤rencinin bilgi ile etkileﬂime geçmesi ve ö¤rendiklerini uygulamas› için ö¤renci merkezli uygulamalara yer verilmelidir. Bu amaçla daha öncede belirtildi¤i gibi ö¤rencilere boﬂ, yar› doldurulmuﬂ ﬂemalar verilerek, çal›ﬂma gruplar›ndaki arkadaﬂlar› ile etkileﬂime girerek doldurmalar› istenebilir.
Sonuç
ﬁematik düzenleyiciler hem büyük gruplarda hem de küçük gruplarda ö¤renme güçlü¤ü olan ve zihinsel yetersizlikten etkilenmiﬂ ö¤rencilere Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi konular›n›n ö¤retiminde kullan›labilir (Güzel-Özmen,
2003). Gelecekte yap›lacak çal›ﬂmalarda özel e¤itim s›n›f›na devam eden ve kaynaﬂt›rmada yer alan ö¤renme güçlü¤ü veya zihinsel yetersizli¤i olan ö¤rencilerde bu tür
sunumlar›n bilgi birimlerini ve iliﬂkilerini ö¤renmede ve uzun dönemde kal›c›l›¤›nda
etkilili¤inin araﬂt›r›lmas› Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler gibi disiplin alanlar›nda yap›lacak ö¤retiminin niteli¤inin geliﬂtirilmesine katk›s› olaca¤› düﬂünülmektedir.
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FORMING AND PRESENTING GRAPHIC ORGANIZERS
IN TEACHING LIFE SCIENCE, SOCIAL STUDIES
AND SCIENCE TO STUDENTS WITH LEARNING
DISABILITIES AND MENTAL RETARDATION
Rüya GÜZEL ÖZMEN*

Abstract
Graphic organizers visually depict interrelationships of superordinate
and subordinate ideas, using spatial arrangements, geometric shapes, lines, and
arrows to portray the content structure and to demonstrate key relationships
between concepts. Graphic organizers have been used extensively in teaching
reading comprehension and written expression. This study adresses how to use
graphic organizers in life science, science and social studies. The following
topics about graphic organizers have been examined: description of the graphic
organizers, function of the graphic organizers, and how to prepare and present
in content area subject.
Key Words: Graphic organizers, science intruction, social studies instruction, life science instruction
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