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SUNUŞ

Değerli müzik eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ih-
tiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, 
model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zo-
runlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin 
çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme 
ve değerlendirme önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenlerimiz programda belirtilen sürelerinin 
üçte birinden fazlasını ölçme ve değerlendirme ile ilgili etkinliklere harcamaktadırlar. Ölçme ve 
değerlendirmede etkili ve verimli olabilmek için öğretmenlerin önemli değerlendirme becerile-
rine ihtiyacı vardır. Bu konularda çeşitli dönemlerde yapılan çalışmalar, sınıf içi değerlendirme ko-
nusunda öğretmenlerin kendilerini yeterli hissetmediklerini göstermektedir. Bu kapsamda, öğ-
retmenlerin yeterliklerinin arttırılması için Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan bir protokol ile 

“Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi” çalışması 
hayata geçirilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklen-
mesi için alan bazlı ve etkinlik temelli uygulamalarla öğretmenlerimizin özellikle biçimlendirici 
değerlendirme kapasitelerini arttırmak ve dezavantajlı öğrenciler de dâhil olmak üzere bütün öğ-
rencilerimizin gelişimlerine daha bütüncül destek olabilmektir. Bu amaç kapsamında, biçimlendi-
rici değerlendirme konusunda öğretmenlerimize kılavuzluk/rehberlik edecek bir öğretmen reh-
ber kitapçığı ortaya konulmuştur.

Öğretmen rehber kitapçığı toplam dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ölçme ve 
değerlendirmenin temel kavramlarına atıfta bulunulmaktadır. İkinci bölümde biçimlendirici de-
ğerlendirme amacıyla kullanılabilecek teknik ve araçlara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde öğre-
tim programıyla ilişkilendirilip tasarlanan etkinlik örnekleri yer almaktadır. Son bölümde ise bi-
çimlendirici değerlendirme sürecinde paydaşlar ile etkileşimde dikkat edilmesi gereken hususlar 
açıklanmaktadır.

Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize faydalı olması dileğiyle...
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DAHA İYİ ÖĞRENME
DAHA NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ

VE BUNA BAĞLI OLARAK DA GELİŞME,
KALKINMA VE TOPLUMSAL REFAH DEMEKTİR.

AMAÇ

İnsan yeryüzünde var olduğundan beri kendini geliştirmekte ve ilerlemeyi, en önde olmayı he-
deflemektedir. Bilinmeyeni bilinenle açıklamaya çalışmak bu tarihsel sürecin önemli bir mihenk 
taşıdır. Deneyim ve gözlemlerini aklı ile birleştiren insanoğlu, adına öğrenme dediğimiz bir yolcu-
luğa devam etmektedir. Bu süreçte biriktirilenler ise gelecek kuşaklar için bir sonraki basamağa 
ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Öğrenme, genel olarak bireylerin ihtiyaçları olan bilgi, beceri ve tu-
tumları edinmiş veya kazanmış olma durumu olarak tanımlanabilir. Ancak öğrenmenin gerçek-
leşmesi, gerçekleşmesi için verilmesi gereken desteğin tanımlanması, süreçte ölçme ve değer-
lendirme mekanizmaları üzerinden izlenmesi önemli çabalar gerektirmektedir. Bu çabayı iş bir-
liği içerisinde hem öğrenen hem öğretmen hem de program geliştiricilerin birlikte sarf etmeleri 
gerekmektedir. Harcanacak çabanın ne olacağı ve her birey için farklı veya aynı olup olmayacağı, 
düşünülmesi ve üzerine ortak çalışılmasını gerektiren bir süreçtir.

Elinizdeki bu doküman, adına öğrenme dediğimiz ve yukarıda kısmen değindiğimiz bir serü-
vende öğrenilenlerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yeni öğrenmeler için kullanılması süreciyle 
ilgilidir. Öğrenilenler daha sonraki öğrenmelere temel teşkil ettiği için bu sürecin iyi kılavuzlan-
ması ve öğrenenler için yol gösterici olması gerekmektedir. Okul sistemi içerisinde bu işi öğret-
menler yaptığı, yöneticiler ve okul psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri kendilerine yar-
dımcı olduğu için hepsinin süreçteki katkılarını etkin bir koordinasyon içerisinde düşünmek el-
zemdir. Bu yolla okul ve sınıf temelli değerlendirme, öğrencilerin kapasiteleri ne ölçüde olursa 
olsun ve bilgi-beceri düzeyinde olursa olsun öğrenmeleri için faydalanabilecekleri, kendilerini 
daha iyi geliştirebilecekleri bir sürece dönüşecektir. Bu kaynak kitapçık bu süreci daha kolay yö-
netilebilir hâle getirmek için hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta önce ölçme ve değerlendirme süreci 
ile ilgili temel bilgiler hakkında genel bir hatırlatma sunulmakta, devamında ise özellikle biçim-
lendirici (formatif) değerlendirme sürecinin ögeleri açıklanmakta, sonrasında ise müzik eğitimi 
çerçevesinde biçimlendirici değerlendirmenin nasıl yapılacağına yönelik hem teorik hem de uy-
gulamaya dönük örnekler verilmektedir. Müzik eğitimine yönelik geliştirilen örnekler mevcut 
öğretim programına uygun olacak biçimde tasarlanmıştır. “Daha iyi öğrenme daha nitelikli insan 
gücü ve buna bağlı olarak da gelişme, kalkınma ve toplumsal refah demektir.” temel düşüncesi, 
yapılan çalışmanın arka planını oluşturmaktadır.
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UYGULAMADA DIKKAT EDILMESI GEREKEN 
HUSUSLAR VE ÖNERILER

Öğretmen rehber kitapçıklarında öğrencilerin öğrenmesini ve geli-
şimini takip etmede kullanılabilecek yöntem, teknik ve araç-gereçle-
rin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır. 
Ayrıca, yapılan uygulamalar sonucunda ortaya çıkan ve öğretmenle-
rin karşılaşabileceği genel durumlar karşısında kullanılabilecek pra-
tik çözümlere ve alternatif önerilere kısaca değinilmiştir.
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Dönüt Verme 
ve İletişim

• Biçimlendirici değerlendirme etkinliklerinde öğrenci ve/veya veliye değerlendirme 
araçları kanıt gösterilerek dönüt verilmesi daha etkili olacaktır. 

• Dönütlerin sözlü ve yazı olmasının yanında söz ötesi denilen jest, mimik ve beden 
diliyle de olabileceği unutulmamalıdır. 

• Öğrencilere sağlanacak az destek/yarım destek veya yönlendirme hiç destek sağ-
lamamakla aynıdır. O nedenle dönütlerin öğrencilerin gelişimine yönelik açık ve net 
yönlendirme yapması gerekir.

• Eğitim sürecinin önemli bir parçası olan velilerimizle daha etkin bir iletişim ku-
rulmalıdır, öğrencilerin çalışmalarına verilen yazılı dönütler velilere kontrol amaçlı 
gönderilebilir.

• Ayrıca iletişimin hızlı, etkili ve masrafsız olması için sınıf bazında veliler için farklı 
iletişim kanalları vesilesi ile gruplar oluşturulabilir. Bu gruplar üzerinden yapılacak 
paylaşımlar ile bilgilendirmeler, dönütler anında verilebilmelidir. Ancak öğrencilerin 
bireysel gelişimiyle ilgili durumlar genel gruplarda tartışılmamalıdır.

Kalabalık Sınıflarda 
Uygulama

• Bireysel çalışma yapmaktan ziyade grup (2,3,4 veya 5 kişilik) çalışmalarına daha 
çok yer verilmelidir. Böylece yapılacak grup değerlendirmeleri sayesinde iş yükü 
azalacaktır.

• Açık değerlendirme ölçüt belirlenerek akranların birbirini değerlendirmesi 
sağlanabilir.

• Bütün çalışmalar yerine içlerinden örnekler (numune) alınarak dönütler verilebilir.
• Her öğrenci için ayrı bir gözlem formu hazırlamak yerine tüm öğrencilerin isimlerinin 

ve gözlenecek özelliklerin yazılı olduğu tek sayfadan oluşan bir form hazırlanabilir. 
• Farklı etkinlik istasyonları hazırlanarak öğrenci gruplarının bu farklı etkinlikler ara-

sında rotasyon yapması sağlanabilir. Böylece öğretmenin ve öğrencilerin daha aktif 
ve pasif olacağı durumlar seçilerek her bir öğrenciye erişilmesi sağlanabilir. Örnek 
olarak bir grup öğrenci akranlarının daha önce hazırladığı kavram haritalarını verilen 
rubrik ve yönergelere göre değerlendirirken diğer grup kavram haritası oluşturabi-
lir. Bir diğer grup ise deneyimlerine yönelik günlük tutma faaliyeti gerçekleştirebilir.

• Hızlı tekniklere özellikle pekiştirme sürecinde daha fazla yer verilebilir.

Hazırlık Süresi

• Yeni bir uygulama yaparken ilk başlarda daha fazla hazırlık süresi gerekecektir. 
Zamanla uygulamalarda belirli bir yetkinliğe ulaşınca hazırlık süresi kısalacaktır. 
Bunun için rutinler edinmeye çalışmak yerinde olur.

• Zümre öğretmenleriyle iş bölümü yapılması iş yükünü azaltacaktır. Bu bakımdan 
mesleki öğrenme topluluğunun oluşturulması ve yürütülmesi elzemdir.

• Hazır etkinlik ve araçların belirlenerek dersin amaçlarına göre uyarlanması zaman-
dan tasarruf sağlayabilecektir.

Değerlendirme 
Araçları

• Biçimlendirici değerlendirmede kullanılan ölçme değerlendirme araçları önceden 
belirlenmelidir. Bazı konularda bazı değerlendirme araçları daha uygundur. Dersin 
konu ve kazanımları için en uygun olan araçlar seçilmelidir.

Ders Saatinin 
Yetersizliği-

Öğretim Programının 
Yetiştirilmesi

• Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında öğretmenlerde müfredatın yetiştiri-
lememesi kaygısı olabilir. Aslında biçimlendirici değerlendirme öğretim sürecinin 
bir parçası olması nedeni ile öğretimi planlarken uygulanan çözüm önerileri faydalı 
olacaktır. Örneğin kritik kabul edilen kazanımlara biraz daha süre ekleyip diğer ka-
zanımların süresi kısmen azaltılabilir. Ayrıca ders kitaplarında yer alan bazı etkin-
likler, sorular, problemler küçük birkaç değişiklik ile biçimlendirici değerlendirme 
amaçlı kullanılabilir. 

Ekonomiklik

• Fotokopi ve diğer baskı giderlerini azaltmak için dijital ortamlar kullanılabilir (Web 
2.0 araçları, kahoot, quizzes, plickers gibi). Benzer şekilde şekillerin sayısını azal-
tılabilir ya da kullanma gereksinimi duyuluyorsa içi boş veya açık renkli görseller 
kullanılabilir.

• Çıkış kartları, öz değerlendirme vb. çalışmaların uygulanmasında, her sayfa için bir 
uygulama yerine iki veya dört tane olacak biçimde tasarlanarak çoğaltılabilir. 

• Kullanılacak puanlama anahtarını her öğrenciye çıktı almak yerine öğrenci çalış-
masının üzerine puanlama anahtarındaki seviyesi ve dönütler not edilir, öğrenciler 
kâğıtlarında yazan seviyenin anlamına sınıf panosunda yer alan puanlama anahta-
rından bakabilirler.
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BIÇIMLENDIRICI

DEĞERLENDIRMENIN (BD)
TANIMI VE AMACI



BD nedir?

Öğrenme için değerlendirme (assessment for learning) olarak da ifade edilen biçimlendirici değerlendirme 
(BD) kavramının birçok tanımı yapılmıştır. BD, her öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve iyileştirmek 
amacıyla ve öğretimin uygun şekilde ayarlanması için öğretim sürecinin sürekli ve etkileşimli bir şekilde uyar-
lanması; öğrenme ortamındaki kanıtların öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için öğretme işinde kullanılması 
veya öğretmen ve öğrenciler tarafından öğrenme sürecinde öğrenmeyi desteklemek amacıyla öğretimi düzen-
lemek için dönüt vererek amaçlanan hedeflere ulaşmayı arttırmakta kullanılan bir yöntem olarak tanımlan-
maktadır (Black & Wiliam, 1998; McManus, 2008). Verilen tanımlar BD’nin bir süreç olduğunu, öğretim süreci-
nin her hangi bir anındaki kesit olmadığını göstermektedir. BD, planlamadan öğrenme çıktılarına kadar dersin 
bütününe yayılır. BD her türlü dezavantaja sahip öğrencilerin gelişim süreçlerine büyük katkı sağlamaktadır. 
Ayrıca, BD uygulamaları ile farklı seviyedeki öğrenciler arasındaki açık kapanır. Bu yönüyle BD kapsayıcı bir 
özellik taşımaktadır (Box, 2019).

BD sadece bir yöntem veya araç değildir. BD yanlış anlamaları (eksik öğrenmeleri) ortaya koyabilen ve/veya 
öğrenmeyle ilgili anında dönüt sağlanabilen bir uygulama şeklidir. Fakat BD uygun şartlarda (yer, zaman, konu vb.) 
kullanılmazsa sonuçlar hayal kırıklığına uğratabilir. BD bir seferde uygulanan ve anında sonuçlarını göreceğimiz 
sihirli bir uygulama değildir. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışına geçilmesini ve bu geçiş bir miktar zaman ala-
cağı için sabır gerektirir. BD uygulamalarının öğrenme eksikliklerini giderdiği bilinmektedir (Box, 2019).

Neden BD?

Eğitimciler için yukarıdaki sorunun cevabı oldukça açıktır. Öğretim sürecini BD ile bütünleştirmek nitelikli 
öğrenmeyi sağlamak için etkin bir yaklaşımdır. Peki, nitelikli öğrenme eğitimciler için neden önemli hedefler-
den biridir? Neden mevcut durumumuzdan tatmin olmuyoruz? Bu soruların cevabı bireysel ve sosyal yaşam 
kalitesi ve ekonomik kalkınma ile doğrudan ilişkilidir (Clarke, 2012). Biliyoruz ki nitelikli öğrencilerin farklı ko-
nular ve bir konuyla faklı bağlamlar arasında transfer edilebilen üst düzey düşünme becerilerine sahip olmaları 
gerekmektedir. Aynı zamanda transfer edilebilir ve aktarılabilir genel öğrenme becerilerine de ihtiyaçları vardır. 
Çünkü hızla artan ve değişen bilgilerin tamamının okullarda öğrencilere öğretilmesi veya kazandırılması müm-
kün değildir.

Günümüzde toplumlar vatandaşlarının farklı veri kaynaklarına ulaşarak ve onları kullanarak işe yarar, ge-
çerli bilgiyi özümseyerek kendilerine mal etmelerini bekler. 21. yüzyıl dünyası çoklu disiplinler ve disiplinler 
arası ilişkiler kurabilen hayat boyu nitelikli öğrenmeyi alışkanlık haline getirmiş bireylerin dünyasıdır. BD, öğren-
cilerin yüksek başarıya ulaşmalarına yol açarken transfer edilebilir beceriler de kazanmalarını sağlayarak ha-
yat boyu öğrenenler olmalarına yardım eder. BD’nin önemli bir amacı da öğrencilerin öğrenme ortamında kendi 
kendilerini kontrol edebilen ve ömür boyu öğrenebilen bireyler olmalarını sağlamaktır (Box, 2019). Bundan do-
layı gelişmiş ülkeler eğitim sistemleri içerisinde BD’yi oldukça önem verilen bir konuma getirmişler ve prog-
ramlarına yerleştirmişlerdir (Clarke, 2011).

Türkiye’de BD’nin gelişimi nasıldır?

Ülkemizde değerlendirme 2000’li yıllardan önce ağırlıklı olarak sonuç odaklı bir anlayışta düzey belirlemeye 
yönelik olarak ele alınmaktaydı. 2004 yılında yeni bir anlayışla geliştirilen öğretim programlarının yürütülmeye 
başlamasıyla birlikte eğitim sistemimiz ölçme ve değerlendirme açısından farklı bir açılımla karşılaşmıştır. Bu 
açılım geleneksel ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerinin yanında önce “alternatif” daha sonra ise “tamam-
layıcı” olarak adlandırılan araç ve yöntemlerinin kullanılmasını öngörmüştür. Bu uygulamadaki amaç sonuç 
odaklı değerlendirmenin yanı sıra süreci de değerlendiren bir anlayışı eğitim sistemine yerleştirmekti. Zamanla 
sınıflarda gerçekleştirilen ölçme değerlendirme çalışmaları kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılan-
dırılmış grid, performans görevleri ve benzeri araçların kullanılmaya başlamasıyla çeşitlenmiştir. Ancak, bu araç-
ların sınıflarda kullanımı çoğu zaman biçimlendirici değerlendirme amacına uygun olarak gerçekleştirilememiş, 
sonuç odaklı kalmıştır. BD’nin etkili uygulanamamasında iki önemli sebepten söz edilebilir. Bunlardan biri yeni 
anlayışa uygun geliştirilen öğretim programlarının etkin yürütülebilmesi için gereken öğretmen eğitiminin hem 
lisans boyutunda hem de mesleki gelişim aşamasında beklenen standartlarda gerçekleştirilememiş olmasıdır. 
Diğer önemli sebep ise kalabalık sınıflar ve öğretmenlerin ders yoğunluğuna bağlı olarak dönüt mekanizması-
nın yeterince etkili çalışamamasıdır. Günümüzde BD, alternatif ve tamamlayıcı araçların kullanımından ziyade 
öğrenmeyi kılavuzlamak şeklinde ön plana çıkmaktadır. Bu bakımdan gelecek nesillerin nitelikli iş gücü ola-
rak yetiştirilebilmesinde BD’nin sınıflarda etkili şekilde kullanımı elzemdir. Dolayısıyla öğretmenlerin BD’yi etkili 
kullanabilme kapasitelerinin güçlendirilmesi geleceğin lider Türkiye’sine ulaşma açısında önem arz etmektedir.
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BD ile ilgili temel ilkeler nelerdir?

• Biçimlendirici değerlendirme:
• Etkili ders planının ve öğrenme etkinliklerinin içine gömülüdür,
• Öğrenme sürecine dair öğretmen ve öğrenciye rehberlik yapar.
• Her bir öğrenciye özeldir, yapıcıdır ve güdüleyicidir,
• Dönütle işleyen, çift yönlü bir etkileşim sürecine vurgu yapar,
• Ölçütlerin anlaşılmasını ve öğrenme hedeflerinin paylaşılmasını destekler,
• Öğrencilerin gelişim süreçlerinin farkında olmalarına yardımcı olur,
• Öğrencilere öz ve akran değerlendirme bilinci kazandırarak öğrenci ve öğretmenlerin yansıtma bece-

rilerini geliştirir,
• Aile ve öğretmen arasındaki iş birliğini geliştirir,
• Dönütlerle ailenin de öğrencinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar,
• Her öğrencinin uygun dönütlerle desteklenmesi halinde gelişebileceği fikrini destekler.

Bu ilkelerin tamamı şüphesiz önemlidir. Fakat BD’nin merkezinde dönüt vardır. Bu nedenle dönütün önemini 
ve verilmesinde dikkat edilmesi gereken ana ilkelere değinmekte fayda vardır.

BD’de dönüt neden verilir?

Dönüt, gözlenen bir bilgi, beceri, tutum ve değer ile bunun ilgili standart ya da ölçüt ile mukayese edilmesi 
ve böylece gözlenen durumun geliştirilmesinin hedeflendiği iki yönlü bir süreç olarak tanımlanabilir. Dönütün 
etkili biçimlendirici değerlendirmenin önemli bir bileşeni olduğu bilinmektedir. Şekil 1’de dönütün BD amacıyla 
kullanılmasının rolü şematik olarak görülmektedir.

Şekil 1. BD’de dönütün rolü (Gronlund, 1998’den uyarlanmıştır.)

Öğrencinin Performansının
Değerlendirilmesi

Öğrenciye dönüt verilmesi
(zamanında ve anlaşılır)

Öğrencinin değerlendirme
becerileri gelişir.

Öğrenci yeni değerlendirme
becerilerini deneyimler

Öğrenci kazanımları
yeniden düzenlenir.

Öğrenci yeni
kazanımları deneyimler.

Öğrencinin performansı, öz değerlendirme
ve bağımsız öğrenme becerileri gelişir.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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BD sürecinde etkili ve zamanında verilen dönüt öğrenme sürecini ve çıktılarını önemli ölçüde geliştirmekte-
dir. Ancak dönüt uygun şekilde verilmediği takdirde bir etkisinin olması beklenemez. Hatta uzun vadede olum-
suz etki yapabilir. Bu nedenle öğretmenlerin dönüt vermede BD ilkelerine hakim olması ve uygulamada bun-
lara dikkat etmesi elzemdir. İngiltere Değerlendirme Reform Grubu (2002) tarafından derlenen öğretmenlerin 
dönüt vermede kullanmaları önerilen ana ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

• Dönüt her bir öğrenci için belirlenen öğrenme çıktılarına odaklı olmalı ve akranlarla karşılaştırma 
içermemelidir.

• Sözlü ve sözsüz dil öğrencilere becerileri hakkında güçlü bir mesaj vermelidir.
• Öğrenci çalışmaların hepsinin puanlanması başarısı düşük öğrencilerin güdüsünü düşürürken, yüksek 

başarılı öğrencilerde ise aşırı güven kaynaklı rehavete sebep olacağından puanlama yalnızca gerekli 
olduğu durumlarda yapılmalıdır.

• Dönüt başarı ve gelişime odaklanmalı düzeltme ya da doğrulama eksenli olmamalıdır.
• Dönütler beklenen seviye ile öğrencinin durumu arasındaki açığı kapatacak önerileri içermelidir.
• Öğrencilere kendi çalışmalarını geliştirme/iyileştirme şansı verilmelidir.
• Öğrenciler kendilerini ve akranlarını değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi için eğitilmelidir.
• Sık sık ve zamanında (hemen) verilmelidir.
• Öğrencinin mevcut akademik durumunu tanımlamalı ve yargı ifadesi içermemelidir.
• Öğrencilerin kişilik özelliklerine değil öğrenme ortamında geliştirdikleri özelliklerine odaklanmalıdır.

Yukarıda verilen biçimlendirici değerlendirme ve dönütün temel ilkeleri ışığında BD planlamasında öğret-
men neler yapmalıdır?

Öğretmen;

• Kapsayıcı bir sınıf ortamı oluşturmalı.
• Etkinlikleri öğrenci seviyesine uygun tasarlamalı.
• Öğrencileri mümkün olduğu kadar sürece katarak öğrencilerin gereksinimlerine özgü kazanımlara 

uygun ölçütler geliştirmeli.
• Etkili sorularla sınıf içi tartışmaları ve analizleri zenginleştirmeli.
• Öğrencilerin iyi birer öz ve akran değerlendirici olmalarına imkân sağlamalı.
• Öğrenme hedeflerine ve öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarına odaklanan zamanında ve düzenli dönütler 

için fırsat oluşturmalıdır.

Yukarıdaki maddeler kılavuz niteliğindedir. Sınıf ortamı, öğrenci sayısı ve özellikleri, öğretmen nitelikleri ve 
fiziksel alt yapı gibi unsurlar dikkate alınarak maddeler çoğaltılabilir. Maddeler genellikle öğretmenden öğret-
mene ve farklı yaş grupları için değişiklik gösterebilir. Bu sayede her bir öğretmen hem BD’ye uygun hem de 
kendi şartlarına özel bir öğrenme ortamı hazırlamış olur.

BD etkinliğinin planlanması ne kadar iyi yapılırsa yapılsın veya kaç tane araç ve yöntem kullanılırsa kullanıl-
sın önemli olan BD uygulamaları sürecinde kaç öğrencinin ne derece aktif katılım sağladığı, düşündüğü, öğren-
diği ve bu öğrenmeyi değerlendirdiğidir (Clarke, 2012).
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1.
ÖĞRETIMDE

 DEĞERLENDIRME



Bu kitapçığın odağında ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenme ve öğretme ortamlarının biçimlendirici de-
ğerlendirme (BD) çerçevesinde geliştirilmesi yatmaktadır. Bu sayede öğrenme ve öğretme ortamına farklı 
bilgi ve becerilerle gelen öğrencilerin öğrenmelerinin ve gelişimlerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu nedenle kitapçıkta ölçme ve değerlendirme ile ilgili geleneksel tanımlamalara girilmeden kısa fakat öz 
bir şekilde nitelikli bir ölçme ve değerlendirme sürecinin özellikleri tanımlanmış, biçimlendirici değerlendir-
menin planlanma süreçleri incelenmiş ve sınıf içinde öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerinden 
nasıl faydalanabileceği özetlenmiştir. Diğer yandan her ne kadar ölçme ve değerlendirmeyle ilgili tanımla-
malara girilmese de kolay anlama açısından bazı boyutlara kısaca değinilecektir. Bilindiği gibi anlaşabilmek 
için olay, olgu veya kavramları benzer şekilde ifade eden ortak bir dil kullanmak gerekmektedir. Bu kitap-
çıkta ölçme ve değerlendirme ile ilgili yapılacak her türlü açıklama, verilecek her türlü yönerge veya uygu-
lama ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramlar ile yapılacağından kullanılan terim/kavramlarla ilgili ortak 
anlam oluşturmak kitapçığın amacına ulaşmasında önemlidir. Bu nedenle hedeften sapmamak adına metin 
içerisinde olmasa da kitapçığın ekler kısmına terimler sözlüğünün eklenmesi uygun bulunmuştur. Sözlükte 
sıklıkla karşılaşılacak olan bazı kavramların buradaki kullanımına uygun tanımlarını yapma gereği duyul-
muştur. Bu sayede okuyucu ile kitapçığı kaleme alanlar arasında ortak bir anlam yapılandırılması sağlan-
maya çalışılmıştır.

Her ölçme ve değerlendirme kitabında yer alan bu kavramlar yerine bu kitapçık boyunca sıklıkla vurgu 
yapılan hususlar şu şekildedir:

• Öğrencilere BD’nin öğrenmelerine nasıl katkı sağlayacağının açıklanması,
• Öğrencilerin dönüt sürecine (karşılıklı) dâhil edilmesi,
• Hazırbulunuşlukları farklı olan öğrenciler için BD etkinliklerinde eşitlik ve denkliğin sağlanması,
• Yargıda bulunmak yerine öğrenci gelişimine odaklanılması

1.1. Öğretimde değerlendirme

Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılması yoluyla ölçülen özellik hakkında karar 
verme süreci olarak tanımlanabilir (Turgut, 1984). Değerlendirme, amacına göre incelendiğinde üç başlık al-
tında ele alınmaktadır.

1. Tanıma ve yerleştirme amacıyla değerlendirme
Tanıma ve yerleştirme amacıyla gerçekleştirilen değerlendirmede bireyin/grubun güçlü ve zayıf yanları 

ve ihtiyaçları belirlenir. Öğretmen, öğrencilerin öğrenme için gerekli olan özelliklerini belirleyerek buna göre 
öğrencileri yönlendirir. Tanımaya ve yerleştirmeye dönük değerlendirmede, öğrencilerin eğitimle ilgili özgeç-
mişleri ile öğrenmelerini etkileyebilecek kişisel ve toplumsal özelliklerinin saptaması yapılır. Öğrencileri eği-
tim özgeçmişleri yönünden tanımak için öğrencilerin,

• Temel öğrenme becerilerine,
• Dersin özel hedeflerinde kapsanacak özelliklere ve
• Derste gerçekleşecek öğrenmelerin önkoşullarına sahip olma derecelerine göre incelenmesi gerekir 

(Özçelik, 2010, s. 219).

Buradan elde edilen sonuçlar öğretmene, uygun öğretim etkinliklerini planlamaya yardımcı olacak bil-
gileri sağlar. Tanıma ve yerleştirme amacıyla yapılan değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar, öğrenciye 
uygun öğrenme-öğretme etkinliklerinin düzenlenmesini, öğrencinin düzeyine uygun sınıf ya da öğretim ba-
samağına yerleştirilmesini sağlar. Tanıma ve yerleştirme amacıyla yapılan değerlendirmeler, öğretim süre-
cinin başında yapılır. Bu değerlendirmeler öğrenciler derse başlamadan, öğretim dönemine başlamadan ya 
da okula başlamadan önce olabilir.

2. Düzey belirleme amacıyla değerlendirme
Bir öğretim sürecinin sonunda gerçekleştirilen ölçme sonuçlarını temel alır. Tipik olarak ölçme ile elde 

edilen puanlar öğrencilerin kazanımlara ne derece ulaştığının cevabını vermektedir. Değer biçme amacıyla 
yapılan değerlendirme önceden planlı olmak üzere ünite sonlarında ya da dönem sonunda öğretim tamam-
landıktan sonra yapılır.

3. Biçimlendirme amacıyla değerlendirme
Bir öğretmenin öğretimi desteklemek için sürekli kararlar alması gerekmektedir. Nitelikli bir öğretmen, 

öğrencilerinin durumunu tespit edebilmek ve öğretimi uygun şekilde yürütebilmek için sürekli bir değerlen-
dirme yapması gerektiğinin farkındadır. Öğretim kararları için öğretmen durumu iyi tespit edebilmesi ge-
rekmektedir. Bunun sonucunda, örneğin, öğretmen öğrenci oturma düzenini ya da gruplandırma şeklinde 
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değişiklik yapar, yeni bir etkinlik düzenleyebilir ya da ek çalışma sayfaları hazırlayabilir. Öğretimi destekle-
mek amacıyla yapılan değerlendirme biçimlendirici değerlendirme (BD) olarak adlandırılır. Bu kitapçık kap-
samında öğrenmeyi destekleme amaçlı biçimlendirici değerlendirme üzerinde durulmuştur ve ilerleyen bö-
lümlerde daha detaylı olarak incelenmiştir.

1.2. Sınıf içi değerlendirme

Sınıf içi değerlendirme, öğrenmeyi desteklemek, kılavuzlamak ve izlemek amacıyla öğretmenin karar-
lar almasında kullanılmak üzere bilgi/veri toplanması, bilginin değerlendirilmesi ve bilginin kullanımı olarak 
tanımlanabilir.

Ne zaman gerçekleşirse gerçekleşsin, sınıf içi değerlendirmenin amacını netleştirmek ilk adımdır. “Neden 
bunu yapıyoruz?”, “Bununla ben öğretimi daha etkin hale getirmek için ne kazanacağım?”, “Bu yolla toplana-
cak bilgi ile hangi karar desteklenecek veya hangi karar değiştirilecek?”, “Hangi kazanımlar ya da eğitim çık-
tıkları ölçülecek?” gibi sorulara cevap verecek şekilde değerlendirmenin amacı ortaya konur. Geleneksel ola-
rak ölçme ve değerlendirme öğrencilerin öğrenme kazanımlarını belirleme ve not verme olarak kabul edil-
mektedir. Fakat başka ve daha önemli sebepler de bulunmaktadır. Örneğin, değerlendirme öğrencinin gelişi-
mini destekler, öğrenciye geri bildirim sağlar, öğrencinin gelişimini izlemeyi sağlar ve/veya öğrenciyi motive 
eder. Bu nedenle bu süreç alışılmış dar kapsamından çıkarılıp daha geniş bir uygulama alanına taşımalıdır.

1.2.1. Ölçüt

Sınıf içi değerlendirmede karşılan önemli bir kavram olan ölçüt değerlendirme yapmak için ölçme so-
nuçlarının karşılaştırılacağı sınır değerdir. Bir öğrencinin gösterdiği bilgi, beceri ya da performansın başarılı 
sayılabilmesi için kabul edilen minimum yeterlik standardı olarak da tanımlanabilir. “Öğrencilerin müzik der-
sinden başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alması gerekir” ifadesindeki 60 puan ölçüttür. Fakat BD kap-
samında önemli olan puanlama yapmak değil öğrenciye dönüt vermektir. Puanlama bu çerçevede kullanı-
labilmekle birlikte her bir puana karşılık gelen beceri, performans, anlama yeterliğini gösteren ölçütün ne 
olduğu daha önemlidir.

Değerlendirmede kullanılan standartlar ve ölçütler öğrencilere öğretmenin onlardan beklentilerini ilet-
mektedir. Soruların ve dönütlerin niteliği, görevlerin zorluğu ve ölçütlerin içeriği öğretmenin öğrencilere ne-
ler başarabileceklerine inandığını anlatır. Bu beklentiler, öğrencileri motive etmek ve sınıftaki akademik ba-
şarı ikliminde önemlidir. Ülkemizde standartlar gibi işlev gören ve bu amaçla kullanılabilecek kazanımlar, 
her bir dersin öğretim programında bulunmaktadır.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
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Şekil 2’de sınıf içi değerlendirmede gerçekleştirilmesi gereken kararlar ve süreçler kontrol listesi olarak 
verilmiştir. Öğretmenlerin bu kontrol listesini göz önünde bulundurması, gerçekleştirdiği ölçme ve değerlen-
dirmenin niteliğini iyileştirecektir.

Değerlendirmenin amacı belirlendi. ☐
Ölçme sonucunda elde edilen verilerin nasıl kullanılacağına karar verildi. ☐
Ölçülecek kazanımlar belirlendi ve önceliklerine göre sıralandı. ☐
Ölçülmek istenen kazanımların türü tespit edildi. ☐
Ölçülmek istenen kazanıma erişebilmesi için öğrencinin hangi bilişsel süreçleri yerine getirmesi gerektiği 
belirlendi. ☐

Kazanıma uygun ölçme yöntemi belirlendi. ☐
Ölçme yönteminin değerlendirme amacına uygunluğundan emin olundu. ☐
Ölçme sonucunda elde edilen verileri değerlendirirken kullanılacak ölçütler belirlendi. ☐
Mümkünse her öğrencinin kendi performansını ortaya koymasında adil olacak ölçme yöntemi belirlendi. ☐
Kullanışlı ölçme yöntemi seçildi. ☐
Kullanılan ölçme yöntemiyle öğrenciye nasıl bir dönüt sağlanacağı belirlendi. ☐
Ölçme yöntemi ve içeriği için meslektaşlardan görüş alındı. ☐
Öğrencilerin ölçme sırasında oluşturduğu ürünler/çıktılar öğrencilerle paylaşıldı (yazılı sınav kâğıdı gibi). ☐

Şekil 2. Kontrol listesi: Sınıf içi ölçme değerlendirme süreci planlanırken dikkat edilmesi gerekenler

1.3. Okul ve sınıf tabanlı biçimlendirici değerlendirme

Kitapçığın bu bölümünde Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirme (OSTD) çalışmasının temel unsurlarından olan 
biçimlendirici değerlendirme (BD) konusu üzerinde durulacaktır. Yapılan araştırmalar sınıf içi değerlendirme 
uygulamalarının öğrencilerin öğrenmesine olan olumlu etkisine vurgu yapmaktadır. Farklı sınıf içi değerlen-
dirme uygulamaları düşünüldüğünde biçimlendirici değerlendirme öğrenme sürecine ve öğrenmenin kalite-
sine olan güçlü katkısı ile ön plana çıkmaktadır. Kaldı ki, biçimlendirici değerlendirme, öğrencinin öğrenme 
sürecinin irdelenmesi sonucunda elde edilen bulguların yine öğrenmenin kalitesini artırmak amacı ile kulla-
nılmasıdır (William, 2010). Biçimlendirici değerlendirmenin odağında her bir öğrencinin öğrenme sürecini iyi-
leştirme vardır “not” verme yoktur. Bundan dolayı öğrenme için değerlendirme olarak da tanımlanan BD’nin 
tek bir tanımı olmamakla birlikte BD “öğretmen ve öğrenciler tarafından öğrenme sürecinde devam eden öğ-
renmeyi ve öğretmeyi düzenlemek için dönüt vererek amaçlanan hedeflere ulaşmayı arttırmada kullanılan bir 
yöntem” olarak tanımlanabilir (McManus, 2008). Tanımdan da anlaşılacağı üzere BD öğrencilerin ne öğrendik-
lerinin değerlendirilmesinden ziyade öğrencilerin öğrenmelerinin arttırılmasına yoğunlaşır. BD alıştırma ve gö-
revlerin oluşturup bunlara dönüt verilmesinden ibaret değildir. BD ve dönüt öğrencilerin öğrenme sürecinin ve 
deneyimlerinin önemli bir parçasıdır. Bu kitapçık ile öğretmenlerin BD ve biçimlendirici dönütün amaçları hak-
kında düşünmeleri, öğrencileri BD etkinliklerine dâhil etmeyi planlamaları, öğrencilerin öğrenme hedeflerinin 
farkında olmaları ve bunlara ulaşmaları için yapılması gerekenleri düşünmeleri, kendi uygulamaları hakkında 
yansıtmalar yaparak BD kapasitelerini geliştirmek hedeflenmektedir. Çünkü öğrenme için değerlendirme aşa-
ğıda ifade edilen öğrenme ortamlarında belirgin olarak ortaya çıkabilmektedir:

• Ezber ve tekrar yerine değerlendirmenin yöntemi ve içeriği hususunda özgünlüğe ve derinliğe 
odaklanan,

• Öğrenciler için önemli kararlar almada iyi hazırlanmış ama sınırlı miktarda düzey belirleyici değerlen-
dirmeler içeren,

• Öğrencilere öğrenmelerini gösterme ve geliştirme fırsatı sunan etkinlik ve görevler içeren,
• Düzey belirleyici değerlendirme öncesinde öğrencilerin kendine güven ve yeterliklerini geliştiren,
• Sistematik ve yapıcı dönüt bakımından zengin olan,
• Düzenli ve sürekli olarak öğrenciye durumunu bildiren yapılandırılmamış (sözlü, anlık) dönüt bakımın-

dan zengin olan,
• Öğrencilerin kendi öğrenmelerinde sorumluluk almasına ve kendi ile akranlarının gelişimlerinin de-

ğerlendirilmesine imkân sağlayan.
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Kitapçık boyunca BD ile doğrudan ilişkili bazı husus, ilke veya yöntemlere okuyucuların daha iyi içselleş-
tirmesi için bilinçli bir şekilde tekrar tekrar değinilmiştir. Giriş bölümünde kısaca değinilen bu hususlar ara-
sında öğrencilere BD’nin öğrenmelerine nasıl katkı sağlayacağının açıklanması, öğrencilerin dönüt sürecine 
(karşılıklı) dâhil edilmesi, dönüt verilerek neyin amaçlandığı hususunda öğrenciyle ortak bir anlamın oluştu-
rulması, BD etkinliklerinde zamanında ve yapıcı dönütler verilmesi, farklı hazırbulunuşlukları olan öğrenciler 
için BD etkinliklerinde eşitlik ve denkliğin sağlanması, yargıda bulunmak yerine öğrenci gelişimine odakla-
nılması yer almaktadır.

1.3.1. Biçimlendirici değerlendirme ve öğrenme ilişkisi

Yapılan çalışmalar biçimlendirici değerlendirmenin düzey belirlemeye (sonuç odaklı) yönelik değerlen-
dirme gibi yalnızca bir yargıda bulunmak için yapılan değerlendirme olmadığını öğrencilerin daha iyi öğren-
melerine ve gelişmelerine katkı sağladığını göstermektedir (Black & William, 1998). Sonuç odaklı değerlen-
dirmede öğrencinin önceden belirlenmiş öğrenme hedefine ulaşıp ulaşmadığına bakılıp bir yargıya varılırken 
biçimlendirici değerlendirmede öğrencinin belirlenen öğrenme hedefine ulaşma yolculuğunda onu yönlen-
direbilmek amacı ile bulunduğu seviyeyi değerlendirmektir. Bu iki değerlendirme türünü bir analoji ile açık-
lamak gerekirse navigasyon cihazı ile ulaşmak istediğimiz bir noktaya (örn. Türkiye Büyük Millet Meclisi) 
ulaşmak için şu andaki konumunuzdan başlayan yolculuğunuzu düşününüz. Sonuç odaklı değerlendirme 
varış noktasına ulaşıp ulaşmadığımız hakkında bilgi verirken, cihazımızdaki GPS düzenli olarak bizim ko-
numumuzu alır, cihazda yol üzerindeki koşulları (trafik, yol yapımı vb.) göz önünde bulundurarak bize varış 
noktasına nasıl ulaşacağımızı konusunda yol gösterir. Bu yol gösterme bazen rotamızın yeniden düzenleme-
sini de içerebilir. Biçimlendirici değerlendirme ve öğretim arasındaki ilişki de böyledir; her bir öğrenci (farklı 
başlangıç noktaları veya farklı ulaşım araçlarına sahip olan) için ulaşmasını hedeflediğimiz öğrenme nokta-
sına (kazanıma) biz onlara rehberlik ederken düzenli olarak bulundukları yeri/seviyeyi ölçüp değerlendiririz 
ki onların hedefe ulaşmalarını sağlayabilelim. Biçimlendirici değerlendirme bu bağlamda öğretim sürecin-
den ayrık düşünülemez.

Biçimlendirici değerlendirmeyi öğretmen ve öğrencilerin öğrenmeyi daha etkin olarak gerçekleştirmek 
için sorması gereken üç temel soru olarak tanımlayabiliriz (Hattie ve Timperley, 2007):

• Nereye gidiyorum?
• Nasıl gidiyorum?
• Sonraki hedefim neresidir?

Bu üç sorunun öğrenme etkinlikleri devam ederken düzenli olarak sorulup cevabının öğrenme-öğretim 
sürecine dâhil edilmesi esasen biçimlendirici değerlendirmedir. Amaç öğrenmeyi ve öğretim sürecini bi-
çimlendirmektir. BD temelinde öğrencilerin öğrenmelerine onların yeterlikleri hakkında bilgi vererek destek 
olma yatmaktadır (Yorke, 2003). BD öğrencilerine öğrenmeleri hakkında geri ya da ileri yönde bildirim sağla-
yan her türlü görev ya da işlem olarak görülmektedir. Öğrenme ve öğretim etkinliklerini biçimlendirmeye ve 
değiştirmeye yönelik gerek öğretmen gerek ise öğrenci (öz ve akran değerlendirme) tarafından yapılan her 
türlü faaliyet bu kapsamda değerlendirilebilir. Fakat buradaki önemli husus öğretmenin elde edilen bulgular 
neticesinde öğretimini öğrenci ihtiyaç ve gereksinimlerine göre şekillendirmesidir. Benzer bir durum öğrenci 
içinde söz konusudur. Biçimlendirici değerlendirme öğrencilerin de gerek içerden (öz değerlendirme) ve ge-
rekse dışardan (öğretmen, akran vb.) gelen dönütlere göre kendi öğrenme sürecini ve yollarını değiştirmesi 
ile de ilişkilidir.

Bir diğer deyiş ile biçimlendirici değerlendirme gözlem ve etkileşim (gerek öğretmen değerlendirmesi 
gerekse öz ve akran değerlendirme) ile elde ettiğimiz bilginin kullanılmasıdır. Yukarıdaki biçimlendirici de-
ğerlendirme açıklamalarından da anlaşılacağı gibi bu uygulamalar ile öğrenci farklılıkları da dikkate alınabil-
mekte, her bir öğrencinin özelliklerine yönelik öğrenme sürecinde farklılaştırma yapılması gerekmektedir. 
Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında öne çıkan dört unsur vardır (Irons, 2007):

• Öğrenmesinin merkezde olması,
• Öğrenme hedeflerinin ve göstergelerinin net olarak tanımlanması ve biçimlendirici değerlendirme sü-

recini yönlendirmesi,
• Farklı biçimlendirici değerlendirme yöntemlerinin kullanılması,
• Bu hedefler doğrultusunda öğrencilere uygun dönüt verilmesi.

Bu dört unsurdan ilki olan öğrenmenin merkezde olması yukarıda biçimlendirici değerlendirme tanımı 
verilirken de vurgulanmış olup en temel unsurdur. Biçimlendirici değerlendirmenin amacı zaten her bir öğ-
rencinin öğrenme sürecini güçlendirmektir. Öğretmenlerin sınıftaki hedefi de bu olmalıdır. Ancak bu hedefin 
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gerçekleşebilmesi için, yukarıdaki navigasyon örneğindeki TBMM’ye gitmek gibi öğrenme hedefi de net ola-
rak belirlenmeli ve göstergeleri tespit edilmelidir (ikinci unsur). Bu ilk iki unsurun üzerine kurulan son iki un-
sur ise biçimlendirici değerlendirme uygulamaları konusunda yol gösterici olarak düşünülebilir. Öğretmenin 
ele aldığı farklı kazanımlar ve farklı öğrenci grupları için ihtiyacına uygun olarak farklı biçimlendirici değer-
lendirme yöntemleri kullanması gerekir. Öğretmen aynı kazanım için birden fazla biçimlendirici değerlen-
dirme yöntemi arasından sınıfına en uygun olanı seçmelidir. Biçimlendirici değerlendirme dönüt olmadan 
düşünülemez (dördüncü unsur). Biçimlendirici değerlendirmenin yukarıda verilen amacı da zaten dönütü 
gerekli kılar; bu amaç, öğrencilere kazanıma ulaşma yolunda sona kadar beklemeden dönüt vererek öğ-
renme - öğretim sürecini biçimlendirmektir.

1.3.2. Dönüt

Biçimlendirici değerlendirme yalnızca bir değerlendirme değildir ve biçimlendirici dönüt de yalnızca dönüt 
verme olarak düşünülemez. Biçimlendirici değerlendirme ve dönüt aslında öğretimin ve öğrenmenin birer 
parçasıdır. Biçimlendirici değerlendirmeyi öğretimin parçası yapmak için öğretmen-öğrenci ve öğrencilerin 
kendi aralarındaki etkileşimleri artıracak şekilde dersin planlanması gerekir. Knight (2001) iyi bir BD’yi kaza-
nımlar doğrultusunda tasarlanan etkinliklere yönelik verilen dönütlere dayalı birçok öğrenme etkileşimine 
imkân sağlayan öğrenme ortamı olarak tasvir etmektedir. Bu tasvir BD ile öğrenme-öğretme sürecinin iç içe 
geçtiğini ifade etmektedir. Böyle bir öğrenme ortamı modüler bir yapıdan ziyade birbirini takip eden seriler 
şeklinde düşünülmelidir. Yani, bir satranç oyunundaki hamleler gibi verilen dönütler doğrultusunda öğrenci 
ve öğretmen bir sonraki adımı tasarlar ve uygular. Dolayısıyla bir sonraki adımın ne olacağı öğretmen ve öğ-
rencinin etkileşimine ve kazanımlarına bağlıdır.

Navigasyon cihazı kullanarak TBMM’ye yolculuk örneğini tekrar düşünürsek, biz yolda ilerlerken cihazın 
bize konumumuz ve nasıl bir yol izlememiz konusundaki dönütleri, karmaşık olması, anlamlı olmaması, bil-
mediğimiz bir dilde konuşulması veya gecikmeli gelmesi durumunda yanlış bir yola sapabilir ve hedeften 
uzaklaşabiliriz. Biçimlendirici değerlendirme de aynen böyledir, öğretmenlerin etkili dönütler olmadan öğ-
renciler, öğrenme süreçlerinde kaybolabilirler. Araştırmalar biçimlendirici değerlendirme kapsamında veri-
len etkili dönütlerin (yargılayıcı olmayan, destekleyici, tam gerektiğinde ve hızlı, net) öğrenmenin ilerlemesi 
ve öğrenci başarısının artmasında rol oynadığını göstermektedir (Shute, 2008). Biçimlendirici değerlendirme 
yapmayıp (dönüt de verilmediğinde) sadece sonuç odaklı değerlendirme yapılacak olursa, öğrencilere bir 
kaç hafta boyunca işlenen ünite sonunda TBMM’e yerine Kızılay’a ulaştıklarını söylemek zorunda kalınabilir. 
Ama yolculuğun o kısmı bitmiştir ve öğrenci hedeflenen noktada değildir. İşte bu analoji üzerinden de açık-
landığı gibi biçimlendirici değerlendirmede etkili dönüt verme olmazsa olmazdır, biçimlendirici değerlendir-
menin ayrılmaz bir parçasıdır.

Biçimlendirici değerlendirmenin başarılı olabilmesi için yalnızca öğrenme üzerine değil aynı zamanda gü-
dülenmeye de odaklanması gerekmektedir. Aslında biçimlendirici değerlendirme ve dönüt öğrencilerin içsel 
güdülerini olumlu etkilemektedir. Çünkü öğretmenin verdiği olumlu ve yapıcı dönütler öğrencinin kendine 
güven ve yeterlik algısını olumlu anlamda etkilemektedir. Bu olumlu etki içsel güdülenmeyi ve akademik ba-
şarıyı arttırmaktadır. Ancak dönütün yalnızca öğrenciyi teşvik etmek amaçlı (yalnızca iyi yönleri övmek veya 
genel övücü ifadeler kullanmak) olması halinde esas hedef olan öğrenme ve öğrencinin kendi durumunun 
farkında olmasından sapılmasına ve uzun vadede güdü kaybına sebep olabilir. Dolayısıyla dönütün nasıl ve-
rildiği çok önemlidir. Öğrenciler;

• Dönütün adil olmadığını düşündüklerinde,
• Dönüt yeterince açık olmadığında ya da dönütü anlamadıklarında,
• Dönütün yapılan iş veya görev ile ilişkili olmadığını düşündüklerinde,
• Zamanında dönüt almadıklarında,
• Dönüt aşırı eleştirel olduğunda ve yapıcı olmadığında, güdü kaybına uğrarlar.

Biçimlendirici değerlendirme ve dönütün önceliği öğrencilerin kendi öğrenmeleri hakkında bilgi sahibi 
olmalarını sağlamaktır. Dönütün öğrenme çıktıları ve kazanımlar ile uyumlu olması önemlidir. Böylece öğ-
rencinin mevcut durumu ile hedef arasındaki boşluğu dolduracak şekilde yönlendirmeler (dönüt) yapılabilir. 
Etkili dönüt, araştırma sonuçlarına göre yargılayıcı olmayan, destekleyici, zamanında olandır. Dönütün süreç 
odaklı olması elzemdir. Süreç değerlendirmesi üzerine dönüt verilirken bahis konusu “öğrenci” değil, “de-
ğerlendirme görevi” olmalıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, öğrencinin çözmüş olduğu bir matematik 
problemi için “Çok güzel çözmüşsün” demek yerine “Çözüm yöntemin kurallara uyuyor” denilmelidir. İkinci 
dönütte, odaklandığımız öğrenci değil, onun kullandığı yöntemdir. Böylece öğrencinin kullandığı yöntem uy-
gun olmadığı zaman da öğrenci kendisinin eleştirildiğini değil, kullandığı yöntemin irdelendiğini hissede-
cektir. Böylece kullanılan dönütler öğrencilerin biçimlendirici değerlendirmeye ve ilgili derse olan algılarının 
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gelişimine yönelik olmasını sağlayabilecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise öğ-
renciler ile etkileşimin sağlanmasıdır. Bu etkileşim çift yönlü olmalıdır. Öğrencilere dönütlerin dikte edilirce-
sine verilmesi veya dönütün akranları ile tartışılması dönütün etkililiğini azaltacaktır. Öğrenciye yardımcı ola-
cak ve tehdit edici olmayan dönütün özellikleri Şekil 3’te verilmiştir (Johnson ve Johnson, 2002).

✓ Etkili dönütün özellikleri ✖ Etkili olmayan dönütün özellikleri

✓ Öğrencinin gelişimini ortaya koyar. ✖ Belirsizlik içerir.

✓ Gelişme/iyileşme için ne yapılması gerektiğini belirtir. ✖ Çok geneldir.

✓ Yazılı, sözel veya görsel olarak verilebilir. ✖ Öğrencinin kişisel özelliklerine odaklıdır.

✓ Olumlu eylemler üzerine yoğunlaşır. ✖ Ödül gibi kullanılır.

✓ Sık sık ve zamanında (hemen) verilir.

✓ Duruma özel ve somuttur (genel veya soyut değildir).

✓ Var olan durumu tanımlar, yargı ifadesi içermez.

✓ Öğrencinin kişisel özelliklerine değil, performansına 
odaklanır.

Şekil 3. Etkili ve etkili olmayan dönütün özellikleri

Şekil 4’te bir öğretmenin öğrenciye verebileceği etkili ve etkili olmayan dönüt örnekleri verilmiştir.

✓ Etkili dönüt Neden etkili?

Ahmet, notaları dizek üzerine doğru yazmışsın, nota yaz-
mayı tam olarak gerçekleştirmişsin.

Burada öğrencinin davranışı, beklenen davranışla 
ilişkilendirilmiştir.

Zeynep, hız ve gürlük terimlerininin anlamlarını doğru açık-
ladın. Şimdi de şarkıyı bunlara dikkat ederek söyle bakalım. Öğrencinin gösterdiği gelişim vurgulanmıştır.

Soprano ve alto kavramlarını karıştırıyorsun. Bunun için 
ders kitabının ilgili bölümüne bak ve iki kavramın benzer 
ve farklı yönlerini karşılaştır.

Gelişme/iyileşme için ne yapılması gerektiğini 
vurgulanmıştır.

İstiklal marşını söylerken prozodisine dikkat etmeden 
söyledin. “Larda yüzen al sancak” diye söylemiyoruz 
çünkü “lar” hecesi “şafaklar” kelimesine ait. Her bir keli-
meyi doğru telaffuz etmen gerek.

Duruma özel ve somuttur.

✖ Etkili olmayan dönüt Neden etkili değil?

Sınıfın çoğundan iyi (veya daha iyi bir) iş çıkardın.
Çok geneldir. Öğrenci neyi arkadaşlarından daha iyi yap-
tığını, hangi davranışlarının takdir edildiğini, hangi davra-
nışlarını devam ettirmesi gerektiğini anlayamaz.

Bu garip olmuş veya bu olmamış.
Belirsizdir. Öğrencinin kendini değiştirmesi için gereken 
yol gösterici bilgi verilmemiştir. Açık olarak neyi başara-
madığı belirtilmelidir.

Soruyu çok iyi cevapladın, aferini hak ettin. Belirsizdir, öğrenci soruyu neden çok iyi cevapladığını bil-
mediği için hangi davranışı sürdüreceğini bilemez. 

Çok iyi bir öğrencisin, senden çok memnunum. Çok geneldir, öğrencinin hangi davranışlarınınöğrencinin 
hangi davranışlarının istendiği gibi olduğu açıklanmalıdır.

Sen iyi bir dinleyicisin. Çok geneldir, öğrenciye “iyi bir dinleyici”nin özelliklerinden 
hangilerine sahip olduğu belirtilmelidir.

Şekil 4. Etkili ve etkili olmayan dönütlere örnekler

Dönüt vermede öğrencilerin öğrenmek için harcadıkları çabanın niteliği üzerine düşünmelerini sağlayacak 
dönütün verilmemesi ve uygun öğrenme ortamının oluşturulamaması önemli bir hatadır. Daha iyi öğrenme 
için, öğrenciye öğrenme süreçlerini analiz etmelerine yardımcı olacak zaman ve ortam sağlamalıdır. Bu kap-
samda yeterliklerin derecelerini gösteren rubriklerin hazırlanması ve öğrenci ile paylaşılarak ne anlama gel-
diklerinin açıklanması öğrencilerin mevcut ve beklenen arasındaki boşluğu doldurmalarında yol gösterecektir.

Dönütler verilirken bir mukayese yapmak gerekmektedir. Bu açıklamada mukayesenin belirli bir yeter-
lik, standart veya ölçüt (öğretim programı kazanımları ve yeterlikleri) ile kıyaslanmasına vurgu yapılmış-
tır. Ancak, bazı durumlarda dönütler sınıfın içerisindeki durum (norm) ile veya bireyin kendi gelişimiyle 

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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mukayese edilebilir. Norma dayalı dönüt öğrenciler arasında rekabete ve güdü kaybına sebep olacağı ve 
ayrıca gelişim için öğrencinin kullanabileceği yeterince bilgi içermediği için tavsiye edilmemektedir. Bundan 
dolayı özellikle dezavantajlı gruplardaki öğrencilerin yeterliklerini değerlendirip dönüt verirken norma dayalı 
dönütün kullanılmaması gerekir. Bir diğer mukayese ise, özellikle düşük başarı gösteren veya çeşitli sebep-
lerden ötürü akranlarının gerisinde olan, öğrencilerin kendi içinde değerlendirmekte ve önceki durumlarını 
referans almaktadır. Böylece öğrencinin bireysel gelişimine daha çok odaklanılmış olur.

Johnson ve Johnson (2002) dönütün daha etkili olabilmesi için aşağıdaki önerileri geliştirmiştir;
• Her öğrenci kendisine verilen dönütü özetlemelidir.
• Kendi öğrenmesini arttırmada hangi eylemlerin faydalı ve/veya faydasız olduğunu özetlemelidir.
• Dönüte dayalı hangi eylemlerini devam ettirmeye veya hangilerini değiştirmeye karar verdiğini 

özetlemelidir.

1.3.3. Biçimlendirici değerlendirmeyi planlama

Biçimlendirici değerlendirme tüm öğretim sürecine yayılması gereken bir uygulamadır. Salatanın sosu 
gibi homojen bir dağılım gösterir ve yaptığımız salatanın tadını tamamen belirleyen etmenlerdendir. Ancak 
sistematik yapılmadığı zaman biçimlendirici değerlendirme arzu edilen öğretimi güçlendirme hedefine ula-
şamaz. Bu nedenle, aşçının salatanın sosunu hazırlarken gösterdiği hassasiyetteki gibi, biçimlendirici değer-
lendirme planlamasında da öğretmenin sistematik düşünmesi, bir plan doğrultusunda hareket etmesi bi-
çimlendirici değerlendirmenin kullanımını güçlendirecek ve öğrenmenin etkisini arttıracaktır. Öğretmenlerin 
biçimlendirici değerlendirmeyi planlamada düşünmesi gereken ilk adım, dersin işleyişi içerisine biçimlen-
dirici değerlendirmeyi nasıl bütünleştireceğidir. Biçimlendirici değerlendirme dersin durdurulup, değerlen-
dirme yapılıp sonra derse geri dönülen bir yapı değil, şekerin çayın içerisinde dağıldığı gibi dersin içeriğine 
tamamen dağılıp, ayrılmaz bir parçası haline gelmesidir.

Bir derse, konuya hazırlanırken öğretmenin ilk yaptığı şey amaçladığı kazanım bağlamında öğrenciler 
için alt öğrenme hedefleri belirlemektir. Kullandığı yöntem, yaklaşım ne olursa olsun öğretmenlikte bu ilk 
adım her zaman vardır. Öğretmen daha sonra belirlediği alt öğrenme hedefleri için kendi uzmanlığında en 
uygun gördüğü öğretim yöntemlerini belirler. Öğretmenin yapması gereken bu yöntemler uygulanırken öğ-
rencilerden beklediği gözlemlenebilir davranışları (ayın evrelerini sayabilme, ters takla atabilme, sol anah-
tarını çizebilme, kesirlerde toplama yapmak için payda eşitleme vb.) belirlemelidir. Bu da zaten daha önce 
“Biçimlendirici değerlendirme ve öğrenme ilişkisi” başlığı altında bahsedilen navigasyon cihazı analojisin-
deki gibi, doğru yolda gittiğimizi anlamak için belirli yerlerden geçip geçmediğimizi kontrol etmek gibidir. 
Biçimlendirici değerlendirme de işte burada devreye girecek şekilde planlanmalıdır. Öğretmenler belirledik-
leri gözlemlenebilir alt öğrenme hedeflerine öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığını, nasıl ulaştıklarının gösterge-
lerini incelemelidir. Bu göstergeler için de alt öğrenme hedeflerine uygun biçimlendirici değerlendirme yön-
temlerini dersten önce planlamalıdır.

1.3.4. Kazanım analizi

Öğrenmenin planlanmasındaki ilk adım kazanımın ve o kazanım için alt öğrenme hedeflerinin belirlen-
mesidir. Nasıl ki yolculuğa çıktığımızda her zaman ulaşmayı hedeflediğimiz bir nokta varsa, öğrenme ve 
öğretim sürecinde de her zaman planlanmış bir kazanım söz konusudur. “Hedefler, diğer öğelere başlan-
gıç noktası olma özelliği taşıdığından ayrı bir öneme sahiptir. Hedeflerin doğru belirlenmesi, belirlendiği şe-
kilde öğrencilere kazandırılmaya çalışılması, ölçmelere yol göstermesi ve değerlendirmede ölçütler takımı 
olarak kullanılması tutarlı bir eğitim programının elde edilmesi için bir zorunluluktur” (Bümen, 2006, s. 1). 
Biçimlendirici değerlendirme öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğu için belirlenen kazanıma uygun 
(Taksonomideki seviyesi göz önünde bulundurularak) biçimlendirici değerlendirme yöntem ve araçları kul-
lanımı elzemdir. Bu nedenle, kitapçığın bu bölümünde Bloom’un yenilenmiş taksonomisi genel hatları ile ele 
alınacaktır. Ancak, hatırlanılması gereken en önemli husus BD ile amacımız bu kazanımlara ulaşılıp ulaşıl-
madığını belirlemek değil bu kazanımlara erişim için öğrencilere yol göstermek ve yardımcı olmaktır. Aksi 
takdirde yapılan değerlendirme sonuç odaklı değerlendirme olacaktır.

Yenilenmiş Bloom Taksonomisinde bilişsel boyut için altı seviye bulunmaktadır. Bu seviyeler Hatırlama, 
Anlama, Uygulama, Çözümleme, Değerlendirme ve Yaratma olarak sıralanmaktadır. Bu seviyeler, aşağıdaki 
tabloda her bir seviye için kullanılabilecek bazı fiiller (bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri, tutum ya 
da yapması beklenen davranışlar halinde) ile gösterilmektedir. Ayrıca seviyeler için öğretim programından 
alınmış örnek kazanımlar verilmiştir. Bu kazanımlar kitapçıkta ilerleyen bölümlerde örnek biçimlendirici de-
ğerlendirme hazırlanmış kazanımlar olması nedeni ile farklı Bloom Taksonomisi seviyelerdeki kazanımların 
bu bağlamda incelenmesi ve ele alınması da sağlanacaktır.
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Tablo 1. Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre bilişsel alan kazanımları

Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisi

Kazanım fiilleri Öğretim programı kazanımlarından örnekler
(MEB, 2018)

Hatırlama

Tanıma Anımsama/Hatırlama 
Aktarma
Tanımlama
Bulma
Saptama
Yerleştirme
Eşleştirme
Belirtme
Sayma

Mü.4.B.1. Temel müzik yazı ve ögelerini tanır.

Anlama

Yorumlama Örneklendirme 
İlişkilendirme
Resimlendirme
Çıkarımda bulunma
Anlatma
Ayırt etme
Karşılaştırma
Özetleme

Mü.5.B.2. Öğrendiği seslerin uzunluk ve kısalık özellikle-
rini ayırt eder.

Uygulama

Gerçekleştirme Hesap etme 
Tahmin etme Sergileme 
İşleme
İcra etme Taslak çizme 
Gösterme

Mü.6.A.5. Seslendirdiği müziklerde hız ve gürlük basa-
maklarını uygular.

Çözümleme 
(Analiz etme)

Düzenleme Sınıflandırma 
Karşılaştırma 
Bağlantılandırma 
Yapılandırma Şemalandırma 
Tetkik etme İrdeleme
Özetleme

Mü.4.B.2. Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterir.

Değerlendirme
Sonuçlandırma
Eleştirme İrdeleme
Değer biçme Yargılama

Mü.8.D.2. Dinlediği farklı türlerdeki müziklerle ilgili duygu 
ve düşüncelerini açıklar.

Yaratma

Gerçekleştirme Birleştirme 
Oluşturma Planlama 
Tasarlama
Tertip etme Yapılandırma 
Üretme

Mü.8.C.3. Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
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Ancak öğretim süreci sadece bilişsel kazanımlardan ibaret değildir. Eğitim-öğretim sürecinde öğretmen-
lerin ayrıca duyuşsal ve psikomotor alanlara yönelik kazanımları da söz konusudur. Tablo 2’te duyuşsal ka-
zanımlar için kullanılan taksonomi özetlenmiştir.

Tablo 2. Duyuşsal alan kazanımları taksonomisi

Duyuşsal Alan 
Taksonomisi Kazanım fiilleri Öğretim programı kazanımlarından örnekler 

(MEB, 2018)

Alma

Farkında olma
Dönük olma
İlgi duyma
Eğilim gösterme
Dikkatli olma
İzleme

Mü.1.D.1. İstiklâl Marşı’na saygı gösterir.

Tepkide bulunma 
(Davranımda bulunma)

Tartışma
Cevap verme
Sunma
Yardım etme
Razı olma
Gönüllü olma
Onaylama
İstekli alma
Zevk Alma

Mü.7.A.6. Ses grupları oluşturmaya istekli olur.

Değer verme

Ayırım yapma
Katılma
Paylaşma
Takdir etme
Açık olma
Adanma
Kendini verme
Önemseme
Değer verme

Mü.4.A.2. İstiklâl Marşı’nı doğru söylemeye özen 
gösterir.

Örgütleme

Düzenleme
Genelleme
İlişkilendirme
Kararlı olma
Değerler oluşturma
Özgün davranma
Tutarlı olma
Kendini gösterme

Mü.5.D.1. İstiklâl Marşı’nın tarihsel sürecini millî ve 
manevi değerlerle ilişkilendirir.

Kişilik haline getirme

Alışkanlık haline getirme
Kişiliğe sahip olma
Kişilik haline getirme
Karaktere sahip olma
Nitelenme
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Benzer şekilde, öğrenmenin üçüncü alanının, psikomotor alan kazanımları ve öğretim programında yer alan 
bazı kazanımlar Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Psikomotor alan kazanım taksonomisi

Devinişsel Alan 
Taksonomisi Kazanım fiilleri Öğretim programı kazanımlarından örnekler 

(MEB, 2018)

Algılama/Uyarılma

Fark etme
Görme
İşitme
Bilme
Hazır olma

Mü.6.B.3. Ergenlik dönemi ses değişim özelliklerini 
fark eder.

Kılavuzla yapma
Kullanma
Kılavuz denetiminde yapma

Beceri haline getirme

Yapma
Düzenleme
Hazırlama
Kullanma

Mü.1.B.3 Müziklere uygun hızda hareket eder.

Duruma uydurma
Uyarlama
Uygulama

Mü.7.A.3. Müzikte hız ve gürlük basamaklarını 
uygular.

Yaratma
Ortaya çıkarma
Üretme

Mü.8.C.3. Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.

1.3.5. Kazanıma uygun ölçme aracı belirleme

Bu kitapçıkta dikkate alınan en temel konulardan biri derslerde, kazanımlara uygun değerlendirme yön-
tem ve araçların kullanmasıdır. Nasıl ki biçimlendirici değerlendirme ve sonuç odaklı değerlendirme ama-
cına uygun şekilde yerinde kullanılmalıysa, biçimlendirici değerlendirme amacı ile kullanılabilecek yöntem-
ler seçilirken de dikkatli olunmalıdır. Seçilecek yöntemin mutlaka belirlenmiş olan kazanım ve alt öğrenme 
hedefi ile uyumlu olması gereklidir. Bu uyumu sağlamak için de eğitimciler yukarıda bahsedilen Bloom tak-
sonomisi gibi sınıflandırmalara başvurmaktadır.

Ölçme-değerlendirme yöntemlerine bakıldığı zaman bu yöntemlerin ölçmeyi hedefledikleri kazanımlar 
bağlamında ayrışabildiği görülmektedir. Bazı yöntemler Bloom Taksonomisi’ne göre alt seviye kazanımları 
ölçmek için uygunken üst seviye kazanımları ölçmekte yetersiz kalabilirler. Örneğin, bir öğretmen, öğretim 
programında karşısına çıkacak olan bir kazanımı önce incelemeli, ardından Tablo 1’i de düşünerek seviyesi-
nin “hatırlama” olduğunu fark edebilmelidir. Bu seviyedeki bir kazanım, kısa cevaplı sorular, eşleştirme soru-
ları, doğru-yanlış soruları veya çoktan seçmeli soruları içeren geleneksel araçlarla ölçülebilir.

Öte yandan öğretmen müzik dersi öğretim programını açtığında başka bir kazanım ise ‘Çözümleme’ se-
viyesinde olduğunu fark edecektir. Bu tür bir kazanımı geleneksel ölçme araçları kullanarak tam anlamı ile 
ele alamayız. Bu nedenledir ki daha üst seviye kazanımlar için tamamlayıcı ölçme araçları kullanılmalıdır. 
Çözümleme kazanımlarında öğrenciden belirli bilgi birikimine sahip olduktan sonra karşılaştığı durumu/
problemi çözümlemesi istenmektedir. Öğrenciden beklenen, bilgi seviyesinin ötesindedir. Bu nedenle de 
açık-uçlu sorular, kısa projeler, farklı performansa dayalı değerlendirme araçları kullanılabilir. Aslında bu 
noktada öğretmenlerin dikkat etmesi gereken başka bir nokta da bu tür karmaşık formdaki değerlendirme 
uygulamalarının nasıl puanlanacağıdır. Bu puanlama yöntemlerinde öğrencinin gözlenen davranışı katego-
rikse (evet-hayır, doğru-yanlış vb.) kontrol listesi; öğrenci davranışının başarı düzeyleri ele alınıyorsa ve bun-
lar basitten karmaşığa doğru betimsel ifadelerle tanımlanabiliyorsa dereceli puanlama anahtarı kullanılır. 
Yine kazanımın yol göstermesi doğrultusunda herhangi bir beceriyi ayrıntılı ölçmeye yönelik performansa 
dayalı değerlendirmede analitik dereceli puanlama anahtarı tercih edilebilirken, nispeten daha genel olan 
uygulamalarda bütüncül dereceli puanlama anahtarı tercih edilebilir. Bu tür puanlama anahtarlarına kitapçı-
ğın sonraki bölümündeki uygulama örneklerinde yer verilecektir (bk. Bölüm 2).

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Toparlayacak olursak BD etkinlikleri tasarlarken aşağıdaki hususları mümkün olduğunca dikkate almak 
gerekir (Irons, 2007):

• BD etkinliklerinin açık ve anlaşılır hedefleri olmalıdır böylece öğrencilerin etkinliklere katılımları ve rol-
leri daha iyi belirlenmiş olur.

• Konuya özgü, yapıcı, hızlı ve kolayca dönüte imkân sağlayacak şekilde etkinlikler tasarlanmalıdır
• Öğrencilerin anlamaları, performansları veya görevleriyle ilgili öğretmenle veya akranlarıyla konuş-

malarına ve tartışmalarına imkân sağlayacak yollar/süreçler düşünülmelidir.
• Öğrencilerin güçlü olduğu ve iyi yaptığı ve geliştirmesi gereken hususlara dönütler verilerek beklenen 

ile mevcut arasındaki boşluğu doldurmalarına imkân tanınmalıdır.
• Öğrencilerin daha ileri öğrenmelerinde faydalanabileceği şekilde dönütler farklı düzeydeki öğrencilere 

rehberlik etmelidir.
• Akran değerlendirme, akrandan dönüt alma ve öz-değerlendirme yapma olanakları öğrencilere 

verilmelidir.

1.3.6. Değerlendirmede kapsayıcılık

Öğrencilerin farklı gereksinimlerine duyarlı bir öğrenme süreci planlamak için söz konusu kişilerin özel-
liklerini bilmek gerekir. Bu özellikler bireysel, toplumsal ve kültürel boyutlarda farklı olabilir. Bütün bu fark-
lılıklara dikkat ederek eğitim ortamlarını hazırlayıp her bireyin katılımına imkân sağlamaya kapsayıcı eğitim 
denir. “1.3.1. Biçimlendirici değerlendirme ve öğrenme ilişkisi” başlığında vermiş olduğumuz navigasyon ci-
hazı örneğini hatırlayalım. Her öğrenci kendi öğrenme yolculuğuna çıkar, yolu kendi gözünden deneyimler. 
Öğretmenin görevi de yolculuğa çıkmadan önce öğrencilerinin nerede olduğunu anlayıp, yolculuğu onla-
rın farklılıklarına göre düzenlemektir. Sınıfımızdaki öğrencilerin farklılıklarını üç başlık altında ele alabiliriz: 
Hazırbulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili. Öğrencilerin derste edinilecek kazanım için önceden sahip olmaları 
gereken ön bilgi ve becerileri olduğunu varsayarız ancak durum her zaman böyle olmaz. Öğrencilerin ele 
alacağımız kazanım için hazırbulunuşlukları bizim beklediğimiz seviyenin altında veya üzerinde olabilir. Bu 
nedenle biçimlendirici değerlendirme yöntemleri ile öğrencilerin TBMM yolcuğuna nereden başladıklarına 
karar vermek gerekir. Bunun için “Sınıftaki öğrencilerin yolculuğa başlangıç noktaları neresidir?” sorusu so-
rulmalıdır. Ayrıca öğrencilerin sahip oldukları ulaşım aracı da dersten önce geliştirmiş oldukları, onların ka-
zanıma ulaşmasını sağlayacak beceriler olarak düşünülebilir.

Öğrencilerin ilgi anlamında farklılıklarını ders içindeki tercihlerinden veya daha ziyade ders dışı katıldıkları 
faaliyetlerden anlayabiliriz. Müzik dersinde, edebiyat çalışmalarına ilgisi olan öğrenciden müzik konulu bir şiir 
veya hikâye yazmasını isteyebileceğimiz gibi görsel çalışmalara ilgisi olan öğrenciden de bazı etkinliklerde 
karikatür veya resim çizerek anlatmasını isteyebiliriz.

Üçüncü farklılaşma başlığı ise öğrenme profilidir. Öğrencilerimizin öğrenme tercihleri farklılıklar gösterir. 
Örneğin, işitsel yatkınlığı olan bir öğrenci duyarak öğrenmeyi tercih ederken, işitsel yatkınlığı olmayan bir öğ-
renci için yönergelerin sözlü verilmesinin yanı sıra yazılı olarak da verilmesi gerekebilir. Benzer şekilde, bi-
çimlendirici değerlendirme uygulamalarında da mümkün olan yerlerde öğrencilerden öğrenme profillerine 
uyumlu ürünler ortaya koymaları istenebilir. Örneğin, müzik dersinde vereceğimiz sorgulayıcı bir çalışmanın 
sonuçlarını bazı öğrencilerden poster sunumu şeklinde, bazı öğrencilerden yazılı bir rapor ile alabiliriz. Bahsi 
geçen bu son iki farklılaştırma çalışmalarında öğretmenler, öğrencileri tanıma anlamında okullarındaki reh-
ber öğretmenlerinden destek alabilirler (bk. Bölüm 4).

Öğrenci temelli, farklılaştırılmış eğitim, değerlendirme uygulamalarının yanı sıra öğretmenler dezavan-
tajlı öğrencileri de düşünmek zorundadır. Sınıftaki dezavantajlı öğrenciler maddi olanakların kısıtlı olması, 
göç durumları veya özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler olabilir. Dezavantajlı öğrenciler ile ilgili en önemli 
hedef belki de onları okulda tutmak ve öğretimlerine devam edebilmelerini sağlamaktır. Ama öğrenci farklı-
lıklarına dikkat eden biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının yokluğunda öğrenciler okulda hiçbir şey 
başaramadıklarını düşünecekler ve okul onlar için anlamsız hale gelecektir. Dezavantajlı öğrenciler için de 
ilk adım farkındalıktır. Öğretmenlerin öncelikle sınıflarındaki dezavantajlı öğrencileri tanımaları ve onların 
ihtiyaçlarını (dil farklılığı, özel eğitim gereksinimi vb.) belirlemeleri gereklidir. Dezavantajlı öğrencilerin ihti-
yaçlarının belirlenmesi ve bu konuda destek olunmasında öğretmen, okul yönetimi ve rehber danışman iş 
birliğinde çalışmalar yürütülmelidir. Branş öğretmeni de okul temelli oluşturulacak biçimlendirici değerlen-
dirme yaklaşımını sınıfında uyguladığı yöntemlerde farklılaştırmaya giderek veya başka yöntem ve araçlar 
kullanarak ele almalıdır. BD ve biçimlendirici dönüt öğretimin kapsayıcı olmasına ve farklılaştırılmasına im-
kân tanımaktadır. Çünkü BD kapsamında değerlendirme ve dönüt bireylerin mevcut durumu üzerinden ve 
ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Bu sayede “herkese uyan tek beden” anlayışından kapsayıcı ve kişiye 
özgü “terzilik” ön plana çıkmaktadır.
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1.4. Değerlendirme sonuçlarının kullanımı

Sınıf içi ölçme değerlendirmenin en temel amacı eğitim ve öğretimi destekleme ve dolayısıyla geliştirme-
dir. Yukarıda bahsedildiği gibi bu amacına göre yapılan değerlendirme biçimlendirici değerlendirme olarak 
tanımlanır. Öğretmenler, öğrencilerin akademik alanlarda gelişimlerini takip etmek için sistematik izleme 
yöntemini kullandıklarında, ek veya farklı öğretim yöntemlerine ihtiyaç duyan öğrencileri daha iyi tanımlaya-
bilir, süreci yeniden planlayıp daha iyi öğrenme ortamı oluşturabilirler.

Gelişimin takibi, öğretmenlerin öğrencilerin akademik performanslarını iki temel amaçla (haftalık veya 
aylık olarak gibi) düzenli olarak değerlendirilmesidir: 1) öğrencilerin öğretim programından ne derece ya-
rarlandıklarını belirlemek ve 2) öğretimden yararlanamayan öğrenciler için daha etkili öğretim etkinlikleriyle 
yeni bir öğrenim süreci oluşturmak amacı güdülür. Biçimlendirici değerlendirme çatısı altında bu iki süreç, 
öğrencinin gelişimi takip etme ve öğrenmeyi artırma, birbirini tamamlar. Ayrıca, öğretmen her dersinde bir 
iki öğrenciyi odak olarak belirleyip, onların davranışlarıyla ilgili gözlemlerini not ederek bütün sınıfın belli 
aralıklarla gelişimlerinin takibini sağlayan bir tarama yöntemi oluşturabilir. Ancak, kısmen uzun aralıklarla 
değerlendirmeleri içeren izleme çalışmalarının yanında ders içerisinde öğrencilerin bir beceri, kavram veya 
tutuma yönelik gelişimleri dikkate almak gerekir. Öğrencilerin eksikliklerinin farkına varması ve bunları gi-
dermek için kendisine uygun rehberliğin yapılması öğrenmenin artırılması ve niteliği açısından gereklidir.

Öğretim sürecinde öğretmenin yaptığı BD’ler sadece daha iyi öğretim ve daha iyi öğrenme sağlamaz, aynı 
zamanda öğrendikleri becerileri yaşamlarına transfer etmelerini de kolaylaştırır. Bu anlamda öğretmenler 
öğrencilerin gelecek yaşamlarına da önemli bir destek sağlamış olur. Unutulmamalıdır ki her ne kadar klasik 
bir görüş olarak kabul edilse de okul, bireyleri daha huzurlu bir hayat için yetiştirmektedir.

1.4.1. Öğrencinin gelişimini takip etme

Sınıf içinde yapılan ölçmenin çoğu düzey belirleme, bir başka değişle not verme amaçlıdır. Yıl boyunca uy-
gulanan bu sınavlarda çoğunlukla öğrencilerin kazandıkları bilgiler, bazen de beceriler ölçülür. Bir başka de-
yişle akademik bir yılın farklı zamanlarında farklı bilgiler, muhakemeler ve diğer beceriler çok farklı araçlar 
ile değerlendirilebilir. Ancak, kullanılan ölçme araçlarının farklı olması ve içeriklerinin örtüşmemesi, dahası 
aynı içerikte sınavlar olsa bile soruların zorluk derecesinin farklılık göstermesinden dolayı farklı zamanlar-
daki ölçme sonuçları birbirleriyle karşılaştırılamaz. Puanların denkliğinin olmaması, ilerlemeyi nicel olarak 
ortaya koymayı veya tarif etmeyi olanaksızlaştırır. Kısaca, var olan sistemde her bir öğrencinin herhangi 
bir derste dönem başından dönem sonuna doğru nasıl bir gelişim gösterdiği sistematik bir şekilde takip 
edilmemektedir.

Kazanımlar beceri edinimini hedefleyenler (problem çözme becerisi, eleştirel düşünme becerisi, üst bi-
liş beceri gibi) ile bilginin, kavramanın ve akıl yürütmenin açıkça kullanımını hedefleyenler (okuma becerisi, 
iletişim kurma becerisi, yabancı dilde konuşma becerisi, mikroskop gibi bir laboratuvar aletini/düzeneğini 
kullanabilme becerisi, bilgisayar kullanabilme becerisi ve bütün bunları istekle ve içtenlikle kullanma arzusu 
gibi) olarak ikiye ayrılabilir.

 Eğitim alanında gelişimin takibi beceri odaklı yapılmalıdır. Takipte öncelikli olarak öğrencinin gelişim gös-
termesini beklediğimiz alanları belirlememiz gerekmektedir. Sınıfımızdaki bütün öğrenciler için aynı beceri 
alanları belirleyebileceğimiz gibi bireyselleştirilmiş beceri alanları da tanımlayabiliriz.

1.4.2. Öğrenmeyi geliştirme

Öğretmenlerin tecrübeleri, öğrencilerinin muhtemel durumlarını önceden tahmin etmelerine ve buna 
göre plan yapmalarına destek sağlar. Biçimlendirici değerlendirme ise öğrencilerin öğrenme aktivitele-
rine gösterdikleri tepkilere göre daha iyi öğrenmeyi gerçekleştirecek kararlar alınmasına yardım etmekte-
dir. Kullanılan öğretim yöntemlerinin işe yaramadığı noktada öğretmenin hangi yöntem ve tekniklerde veya 
hangi süreçte değişikliğe gitmesi gerektiğine dair karar vermesi gerekmektedir. Öğretmenin, farklı durumlar 
için ilk kullandığı stratejiden farklı stratejiler kullanmaya hazırlıklı olması gerekmektedir. Bu bağlamda örnek 
stratejiler aşağıda verilmiştir:

• Özellikle uygulamalı alıştırmalar ve/veya farklı etkinlikler yardımıyla öğrencilerin kendilerinin öğrene-
bileceklerini keşfetmesine olanak sağlayarak öğrencilerin konuyla ilgili tecrübeleri artırılır.

• Öğretim sürecinde farklı öğretim tekniklerinin kullanılması gerekir.
• Aynı becerinin veya bilginin gelişimi/öğrenilmesi için farklı etkinlikler sunulur. Örneğin, verileri grafikle 

sunmada farklı grafik çeşitleri ya da grafiklerin yanı sıra tablolar kullanılır.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
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• Öğrencilerin bilgi, görüş ve fikirlerini test etmeleri ve tartışmaları sağlanır. Bu yolla öğrenciler önyar-
gılı veya yanlış görüşlerini değiştirebilir ve hem alternatif hem de daha bilimsel görüşlere açık olabilir.

• Kullanılacak farklı yollarla öğrencilerin alternatif görüşlere/bilgilere ulaşmaları sağlanır.
• Öğrencilere daha ileri bir seviyede çalışma deneyimi yaşatmak için daha zorlu (destekle birlikte, onları 

daha çok düşündürecek, daha çaba sarf ettirecek) görevler verilebilir.

1.4.3. Biçimlendirici değerlendirme ve öğretmen iş yükü

Kalabalık sınıf ortamlarında düzenli dönüt vermenin çok kolay değildir. Genelde biçimlendirici değerlen-
dirme ve yapıcı dönüt öğretmen ve öğrencilerin nitelikli vakit harcamalarını gerektirmektedir. Bu nedenle iş 
yükü artmaktadır. İş yükünü makul bir düzeye çekilebilmek için aşağıdaki stratejiler önerilmektedir.

• Sonuç odaklı değerlendirmenin payını ve miktarını azaltmak biçimlendirici değerlendirmeye daha fazla 
zaman kalmasını sağlamak,

• Sonuç odaklı ve biçimlendirici değerlendirmeleri eşzamanlı olarak gerçekleştirmek.
• Öz ve akran değerlendirmeden biçimlendirici değerlendirme etkinliklerinde faydalanmak.
• Hızlı teknikler olarak bilinen ve kitapçığın ilerleyen bölümlerinde ele alınan tekniklerden/araçlardan bi-

çimlendirici değerlendirme amaçlı yararlanmak,
• Bilişim teknolojilerinden faydalanarak özellikle benzer durumlar için benzer dönütler oluşturmak ve 

vermek,
• Rubrikler hazırlanarak daha sistematik ve zamandan tasarruf sağlayan bir dönüt sistemi oluşturulabi-

lir. Rubrikler öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine de katkı sağlayacaktır. Ancak, öğrenciler ile 
mümkün olduğunca belirlenen ölçütlerin ne anlama geldiği ve ne yapılması gerektiği hususunda tartı-
şılması daha iyi verimin alınmasına katkı sağlayacaktır.
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2.
BIÇIMLENDIRICI

DEĞERLENDIRMEDE
KULLANILABILEN ARAÇ VE

 TEKNIKLER



2.1. Çalışma yaprağı

Çalışma yaprakları, işlem yaprakları, alıştırma yaprakları veya çalışma kâğıtları olarak da karşımıza çıkan, 
eğitimde oldukça sık kullanılan araçlardır. Öğretmenler tarafından hazırlanan çalışma yaprakları kısadır ve ge-
nellikle bir ya da iki sayfadan oluşur. Sınıftaki her öğrencinin, öğretmenin planını takip edip etmediğinin anla-
şılması, etkinliklere aktif katılımının sağlanması, hem yazılı hem de sözlü dil becerilerini kullanması ve diğer 
öğrenciler ile iletişime geçmesi için uygun bir araçtır. Ülkemizde yapılan araştırmalarda çalışma yapraklarının 
öğrencilerin derse olan ilgilerini artırdığı ve başarılarını pozitif yönde etkilediği saptanmıştır (Kurt, 2002; Kurt ve 
Ayas, 2010; Saka ve Akdeniz, 2001; Özmen ve Yıldırım, 2005).

Öğretmen, çalışma yaprağı hazırlarken öncelikle öğrencilerinin hangi görevleri yerine getirmelerini istedi-
ğine karar verir, ardından öğrencilerin yaş ve becerilerine göre çalışma yaprağının yönergelerini yazar ve ça-
lışma yaprağının tasarım ve düzenlemesini yapar. Çalışma yaprağında farklı soru türleri kullanılabilir: Kısa ce-
vaplı soru, boşluk doldurma, doğru/yanlış, eşleştirme, çoktan seçmeli ve uzun cevap (aşağıda farklı soru türle-
rinin hazırlanma süreçleri verilmiştir). Ayrıca kavram haritaları, balık kılçığı diyagramları, bulmacalar, şekil eti-
ketlenmesi, şekil çizilmesi, grafik tamamlanması ya da çizilmesi de çalışma yapraklarında kullanılabilir.

2.1.1. Çalışma yaprağı hazırlama basamakları ve süreçte dikkat edilecek hususlar 

Çalışma yaprağı hazırlama basamakları ve süreçte dikkat edilecek hususlar YÖK (1998) tarafından aşağıdaki 
gibi açıklanmıştır.

• Öncelikle öğrencinin ulaşmasını istediğimiz hedef(ler) belirlenir. Burada öğrencilerin farklı özelliklerine 
göre farklı hedefler de belirlenebilir.

• Bu hedefe ulaşmak için öğrencinin yerine getirmesini istediğimiz görev ve sorumluluklar belirlenir.
• Görevleri belirlerken çalışma yaprağının öğrenciler tarafından bireysel, eşli ya da gruplar hâlinde mi 

doldurulacağına karar verilir.
• Çeşitli türde etkinlikler ve sorular hazırlanır.
• Soru ve etkinlikler hazırlanırken öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve becerilerinin farklı olma 

ihtimali göz önünde bulundurulur.
• Ana etkinliklerin ve soruların yanı sıra erken bitirme ihtimali olan öğrenciler için ek etkinlik ve sorular dâhil edilir.

Çalışma yaprağı hazırlarken sistematik bir yapı takip etmek uygun olur. Bir çalışma yaprağı hazırlarken dik-
kat edilmesi gereken unsurlar ve her bir unsurda olması önerilen önemli hususlar aşağıda verilmiştir.

a) Yönerge
• Yönergeleri öğrencilerin görevi gerçekleştirmek için takip edecekleri sıraya göre listeleyin.
• Bir defada sadece bir yönerge yazın ve verin. Yönergeleri numaralandırın. Numaralar, gerektiğinde 

yönergelere referans vermenizi kolaylaştıracaktır.
• Soruları numaralandırın.
• Önemli noktaları kalın veya italik yazarak ya da farklı renk kullanarak belirgin hâle getirin.
• Öğrencilerin tanıdığı kelimeleri kullanın ve cümlelerin kısa olmasına dikkat edin.

b) Diyagram, grafik ve görseller
• Basit görseller kullanın.
• Görsellerin başlıklarını ve ne ile ilgili olduklarını yazarak etiketleyin.
• Eğer mümkünse renkli görseller kullanın (dörtten fazla renk kullanmamaya çalışın).

c) Sayfa düzeni
• Çalışma yaprağının okunmasını kolaylaştırmak için ana ve alt başlıklar kullanın.
• Her başlığa ve sayfaya numara verin.
• Çalışma yaprağını oluşturmaya başlamadan önce tasarımını yapın.
• Gerektiği takdirde değişik yazı tipleri kullanın.
• Çalışma yaprağını ilgi çekici hâle getirin.

d) Ön deneme
• Kendiniz çalışma yaprağını yaparak cevap anahtarını hazırlayın.
• Çalışma yaprağını hazırladıktan sonra birkaç öğrenci ile deneme yapın ve öğrencilerin görüşlerini 

alın. Dönütler çerçevesinde değişiklik gerekiyorsa çalışma yaprağını güncelleyin (YÖK, 1998). Eğer 
öğrenciler ile uygulama imkânınız yoksa çalışma yaprağını kullandıktan sonra öğrencilerin ve sizin 
dönütlerinize göre güncellemeleri yapın.
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2.1.2. Çalışma yaprağı için soru hazırlama

Çalışma yaprakları bir öğretim materyali olarak kullanılmalarının yanı sıra öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve 
devinişsel özelliklerini ölçmek amacıyla da kullanılabilir. Bu amaçla çalışma yaprakları farklı etkinliklerle uygu-
lanabileceği gibi değişik soru tipleri eklenerek de uygulanabilir. Bu soru tipleri kısa cevaplı, boşluk doldurma, 
doğru/yanlış, eşleştirme, çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular şeklinde sıralanabilir. Bu soru tipleri sadece ça-
lışma yapraklarında değil, aynı zamanda diğer zamanlarda öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarının ölçülme-
sinde ve değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Her bir soru tipine ilişkin kısa açıklamalar aşağıda verilmiştir.

a) Kısa cevaplı ve boşluk doldurma soruları
Bir kelime, cümle, sayı veya sembol ile cevaplanacak soru tipidir. Kısa cevaplı soruları direkt olarak soru-

dan oluşurken, boşluk doldurma soruları yarım kalmış cümlelerden oluşur. Bu kategoride ayrıca öğrenciler 
tarafından çözülecek problemler de yer almaktadır. Kısa cevaplı ve boşluk doldurma sorularını yazarken kul-
lanılacak kontrol listesi Tablo 4'te verilmiştir. Bu kontrol listesindeki maddeleri soru hazırlarken kılavuz olarak 
kullanabilirsiniz.

Tablo 4. Kısa cevaplı ve boşluk doldurma soruları kontrol listesi-1

İfadeler Evet Hayır

Bu soru tipi ölçülecek kazanım için uygun mu? □ □
Soru sayı, sembol, kelime kısa/öz sözcük veya ifade ile cevaplanabilir mi? □ □
Ders kitabında yer alan ifadelerin aynısının kullanımından kaçınıldı mı? □ □
Sorular sadece bir cevap doğru olacak şekilde yazıldı mı? □ □
Boşluk doldurma sorularında boşluk çizgilerinin uzunlukları eşit mi? □ □
Boşluk sonunda ipucu verilmesinden kaçınıldı mı? □ □
Aynı soru içinde ikiden fazla boşluk bırakılmasından kaçınıldı mı? □ □
Öğrencilerin düzeylerine göre farklı güçlüklerde sorular soruldu mu? □ □
Eğer soru yeniden düzenlenmişse hâlâ kazanıma uygun mu? □ □

Kaynak: Linn ve Gronlund’dan (2000) uyarlanmıştır.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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b) Doğru/yanlış soruları
Öğrencilerin olgular ve ilkeler ile ilgili ifadelerin, terimlerin tanımlarının doğruluğunu belirleme becerilerini 

ölçmede kullanılır. Doğru/yanlış sorularını yazarken kullanılacak kontrol listesi Tablo 5'te verilmiştir. Bu kontrol 
listesindeki maddeleri soru hazırlarken kılavuz olarak kullanabilirsiniz.

Tablo 5. Doğru/yanlış soruları kontrol listesi-2

İfadeler Evet Hayır

Bu soru tipi ölçülecek kazanım için uygun mu? □ □
Her cümle açıkça doğru veya yanlış diye yargılanabilir mi? □ □
Önemsiz ve saçma cümlelerden kaçınıldı mı? □ □
Olumsuz cümlelerden (özellikle ikili olumsuz) kaçınıldı mı? □ □
Soruları yazarken basit ve açık bir dil kullanıldı mı? □ □
Doğru ve yanlış soruları genellikle aynı uzunlukta mı? □ □
Doğru ve yanlış cevaplı soru sayısı yaklaşık olarak eşit mi? □ □
Saptanabilir cevap örüntülerinden kaçınıldı mı? (ör. D, Y, D, Y) □ □
Öğrencilerin düzeylerine göre farklı güçlüklerde sorular soruldu mu? □ □
Eğer soru yeniden düzenlenmişse hâlâ kazanıma uygun mu? □ □

Kaynak: Linn ve Gronlund’dan (2000) uyarlanmıştır.

c) Eşleştirme soruları
Eşleştirme paralel sütunların birinde yer alan kelime, sayı ve sembollerin diğer sütunda yer alan kelime, 

cümle veya ifadelerle eşleştirilmesidir. Genellikle iki konu arasındaki ilişkiyi tanımlama becerisinin vurgulandığı 
kazanımlar için kullanılır. Eşleştirme sorularını yazarken kullanılacak kontrol listesi Tablo 6'da verilmiştir. Bu 
kontrol listesindeki maddeleri soru hazırlarken kılavuz olarak kullanabilirsiniz.

Tablo 6. Eşleştirme soruları kontrol listesi-3

İfadeler Evet Hayır

Bu soru tipi ölçülecek kazanım için uygun mu? □ □
Listelerdeki eşleştirilecek maddeler homojen mi? □ □
Cevapların listesi, önermelerin listesinden uzun mu? □ □
Cevaplar kısa/öz ve sağ tarafta mı? □ □
Cevaplar alfabetik ya da sayısal düzene göre yerleştirildi mi? □ □
Yönergeler eşleştirme için gerekli temel bilgiyi içeriyor mu? □ □
Yönergeler bazı cevapların birden fazla kullanılabileceğini belirtiyor mu? (Uygun olan 
durumlarda) □ □
Eşleştirilecek maddelerin hepsi aynı sayfada yer alıyor mu? □ □
Öğrencilerin düzeylerine göre farklı güçlüklerde sorular soruldu mu? □ □
Eğer soru yeniden düzenlenmişse hâlâ kazanıma uygun mu? □ □

Kaynak: Linn ve Gronlund’dan (2000) uyarlanmıştır.

d) Çoktan seçmeli sorular
Çoktan seçmeli sorular problem ve listelenmiş çözümlerden oluşur. Problem bazen doğrudan soru olarak 

yöneltilir veya tamamlanmamış bir cümle olarak verilir ve sorunun kökü olarak adlandırılır. Öğrencilerden so-
runun kökünü okuyup verilen seçeneklerden doğru olduğunu düşündüğünü işaretlemesi istenir. Çoktan seç-
meli soruları yazarken kullanılacak kontrol listesi Tablo 7'de verilmiştir. Bu kontrol listesindeki maddeleri soru 
hazırlarken kılavuz olarak kullanabilirsiniz.
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Tablo 7. Çoktan seçmeli sorular kontrol listesi-4

İfadeler Evet Hayır

Bu soru tipi ölçülecek kazanım için uygun mu? □ □
Her soru kökü anlamlı bir problem sunuyor mu? □ □
Soru kökleri yazılırken ilgisiz bilgilerden kaçınıldı mı? □ □
Soru kökleri (mümkünse) pozitif mi? □ □
Eğer negatif ifadeler kullanıldıysa bu ifadeler özellikle belirginleştirildi mi? (örneğin 
altı çizili yazmak, büyük harflerle yazmak, koyu yazmak) □ □
Seçenekler soru kökü ile dil bilgisi açısından uyumlu mu? □ □
Seçenekleri yazarken kısa/öz olmasına ve gereksiz kelimeler içermemesine dikkat 
edildi mi? □ □
Seçenek uzunlukları birbirine yakın mı? □ □
Seçenekler dil bilgisi bakımından benzer yapıda mı? □ □
Tek bir doğru cevap var mı? □ □
Çeldirici seçenekler bilenle bilmeyen öğrenciyi ayırt ediyor mu? □ □
Seçenekler yazılırken doğru cevabı çağrıştıran ipuçlarından kaçınıldı mı? □ □
“Yukarıdakilerin hiçbiri” ya da “Yukarıdakilerin hepsi” seçeneğinin kullanımından kaçı-
nıldı mı ya da bunlar uygun bir şekilde kullanıldı mı? □ □
Öğrencilerin düzeylerine göre farklı güçlüklerde sorular soruldu mu? □ □
Eğer soru yeniden düzenlenmişse hâlâ kazanıma uygun mu? □ □

Kaynak: Linn ve Gronlund’dan (2000) uyarlanmıştır.

e) Açık uçlu sorular
Açık uçlu sorularda öğrenciler fikirlerini kendi kelimelerini kullanarak ifade edebilirler. Bu sorular, üst dü-

zey zihinsel/bilişsel becerilerin değerlendirilmesinde kullanılır. Açık uçlu soruları yazarken kullanılacak kontrol 
listesi Tablo 8'de verilmiştir. Bu kontrol listesindeki maddeleri soru hazırlarken kılavuz olarak kullanabilirsiniz.

Tablo 8. Açık uçlu sorular kontrol listesi-5

İfadeler Evet Hayır

Bu soru tipi ölçülecek kazanım için uygun mu? □ □
Sorular üst düzey kazanımları ölçmek için tasarlandı mı? □ □
Soru kökü açık bir şekilde ifade edildi mi? □ □
Öğrenciler cevaplarının nasıl değerlendirileceğine dair bilgilendirildiler mi? □ □
Öğrencilere cevap vermeleri için yeterli zaman verildi mi? □ □
Öğrencilere her sorunun puanı ve yanıt verme süresi hakkında bilgi verildi mi? □ □
Öğrencilerin becerilerine göre değişik düzeyde sorular soruldu mu? □ □
Eğer soru yeniden düzenlenmişse hâlâ kazanıma uygun mu? □ □

Kaynak: Linn ve Gronlund’dan (2000) uyarlanmıştır.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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2.1.3. Çalışma yaprağı örneği

Sınıf düzeyi 5

Öğrenme alanı Müzik Kültürü

Değerlendirilecek göstergeler

• Atatürk’ün önderliğinde açılan sanat okullarının adlarını bilir.
• Atatürk’ün müzik ve sanatla ilgili sözlerini bilir.
• Atatürk’ün faklı sanat dallarına olan ilgisini bilir.
• Atatürk’ün sanata ilişkin görüşlerini açıklar.
• Sanatın önemi hakkında duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.
• Araştırma yapmanın etik kurallarını bilir.
• Yazdığı metinlerde etik kurallara uyması gerektiğini bilir.
Bu göstergeler Mü.5.D.4.kazanımı ile ilgili olup bireylerin bu göstergelerden 

birine birkaçına veya tamamına ulaşılması beklenmektedir.

Beceriler, tutum ve değerler 
Ana dilde iletişim, dijital yetkinlik, kültürel farkındalık ve ifade, müzikle kültür, ta-
rih ve estetik arasında bağ kurabilme, müziğin bir bilim dalı olarak da farklı bilim-
lerle ilişkisini kurabilme, dürüstlük.

 Kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları ve kullanılma gerekçesi

Çalışma yaprağı:
Bu etkinlikte öğrencilerden Atatürk’ün müziğe verdiği önemi araştırmaları beklenmektedir. Çalışma yaprağında 

bunu ölçmeye yönelik farklı soru türleri (boşluk doldurma, kısa cevap, açık uçlu soru) yer almıştır. Öğrencilerin ça-
lışma yaprağında yer alan yönergeler doğrultusunda yapacakları araştırma sonucunda yukarıda belirtilen gösterge, 
beceri, tutum ve değerlere sahip olmaları beklenmektedir.

Dereceli puanlama anahtarı:
Öğrencilerin çalışma yaprağında yer alan son soruya ilişkin yazdıkları metinler, dereceli puanlama anahtarı ile pu-

anlanacaktır çünkü dereceli puanlama, kompozisyon yazımında birden fazla göstergeyi puanlamada kullanılabilecek 
uygun ölçme araçlarından biridir.

 Uygulamaya yönelik yönergeler

Çalışma yaprağı (Ek-1):
Atatürk’ün müziğe verdiği önem ile ilgili konu derste işlenmeden önce kullanılmalıdır. Bunun amacı, öğrencilerin 

kendi kendilerine bilgiye ulaşmaları ve öğrendiklerinden yola çıkarak çıkarımlarda bulunmalarını sağlamaktır.
• Derste öğrencilere çalışma yaprakları dağıtılır.
• Öğrencilere neler yapmaları gerektiği konusunda yönergeler verilir.
• Çalışma teslimi için bir hafta süre verilir.
• Teslim edilen çalışmalar değerlendirilir ve puanlamalar yapılır.
• Bir sonraki ders, çalışma yaprağında kompozisyon dışında kalan yer için soru-cevap tekniği kullanılarak ders iş-

lenir. Böylece öğrencilerin konu ile ilgili eksikleri belirlenir.
• Ardından çalışma kâğıtları öğrencilere dağıtılarak yaptıkları hataları ve öğretmen dönütlerini görmeleri sağlanır.
• Son olarak, çalışma yaprağındaki kompozisyon sorusu sınıfa yöneltilir. Böylece öğrenciler farklı görüşleri birbir-

leriyle paylaşmış olur. Öğretmen gerekli gördüğü düzeltme ve dönütleri yapar.

Dereceli puanlama anahtarı (Ek-2):
Açık uçlu soruya cevap olarak hazırlanacak kompozisyon kâğıtlarının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.
Tüm kâğıtlar toplandıktan sonra her öğrenci ölçeğe göre puanlanır ve toplam puanlar hazırlanan listelere yazılarak 

hem öğrencilere duyurulur hem de öğrenci gelişim dosyasına eklenir.

 Öğrenci başarısına dönüt verme

1. Çalışma yaprağında bilimsel hata olup olmadığı kontrol edilerek öğrencilere bu hataları düzeltmeleri için gerekli 
dönütler verilir. Dönütler öğrenciye özel olmalıdır. Ayrıca, çalışmayı hiç yapmayan veya çok hatası olan öğrenci-
lere çalışmayı tekrar yapmaları için ek süre verilir. 

2. Dönütler her öğrencinin kağıtları üzerine renkli kalemle yapılmalı ve varsa gerekli dönütler yazılarak öğrenciye 
geri verilmeli, böylece varsa hatalarını görmeleri sağlanmalıdır. Örneğin üç numaralı resimlerin ait oldukları sa-
nat dallarının tanımlanması etkinliğinde öğrenci yanlış bir tanımlama yapmışsa yanlış yapmış olduğu sanat dalı-
nın tanımı tekrar hatırlatılabilir. Ayrıca, yanlış olarak yazdığı sanat dalının ne olduğu açıklanarak cevabının doğru 
olup olmadığını kontrol etmesi istenebilir. BD’de öğrencinin doğru cevabı kendisinin bulması daha ön plandadır. 

3. Çalışma yaprağı istenirse kısa sınav gibi not verme amaçlı da kullanılabilir. Fakat not verme yapmış olduğumuz 
etkinliği biçimlendirici değerlendirme etkinliği olmaktan çıkartabilir. Bu yüzden BD etkinliklerinde çok sık kulla-
nılması önerilmez. 
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Ek-1

Atatürk’ün müziğe verdiği önem

1. Atatürk önderliğinde açılan sanat okullarının isimlerini kaynaklardan araştırarak noktalı yerlere yaz.

a. 1924 yılında Ankara’da “………………………………………………………………………….. ’’ kuruldu.

b. Aynı yıl “Mızıka-i Hümayun’’ Ankara’ya taşınarak “……………………………………….…’’ adını aldı.

c. 1926 yılında “………………………………………………………………” kuruldu.

d. 1936 yılında “………………………………………………………….…..” kuruldu.

e. 1937 yılında Gazi Terbiye Enstitüsü “……………….…………………………………………………” kuruldu.

f. 1938 yılında Ankara’da “……..…………………………..……………………………………..” öğretime açıldı.

2. Atatürk’ün müziğe ve sanata verdiği önemi anlatan 2 sözünü araştırarak aşağıda verilen noktalı yere yaz.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

3. Aşağıda Atatürk’ün yer aldığı resimleri dikkatle incele ve resimlerin hangi sanat dalları ile ilgili olduğunu 
altındaki noktalı yerlere yaz.

...................................... ......................................

............................................................................

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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4. Müzik eğitimi almak için Atatürk tarafından yurt dışına gönderilen sanatçılar kimlerdir? Bu sanatçılar mü-
ziğin hangi alanında eğitim almıştır? Bu kişilerin her birine ait bir eser ismi yaz (İstersen şema kullanarak 
anlatabilirsin).

5. Aşağıda verilen konuya ilişkin düşüncelerini anlatan bir kompozisyon yaz.

Eğer sözü edilen sanatçılar Atatürk tarafından müzik eğitimi almak için yurt dışına gönderilmeseydi 
sence müziğimiz açısından şu an neler farklı olurdu?

Araştırmanı yapmadan önce dikkat etmen gereken bazı etik kurallar var. Önce bunları hatırlayalım:

1. Çalışma yaprağını mutlaka kendin yapmalısın. Bir yetişkinden sadece küçük yardımlar alabilirsin (kesici alet 
kullanmada, yazdıklarınızın çıktısını almada vb.).

2. Çalışma yaprağı için bulduğun internet sayfalarından tüm bilgileri aynen kopyalamamalısın. Ulaştığın kay-
nakları önce dikkatlice okumalı ve ulaştığın yanıtları kendi kelimelerinle yazmalısın.

3. Araştırma yaparken kaynaklardan edindiğin bilgileri kendi kelimelerinle açıklamak yerine kaynaklardan ay-
nen kopyalar ve kompozisyonuna koyarsan çalışman değerlendirmeye alınmayacaktır çünkü bu doğru bir 
davranış değildir. Bunun bilimsel dildeki karşılığı “intihal”dir (bilimsel çalıntı). Başkalarının emeğini, yazdıkla-
rını ve yaptıklarını çalamayız.

4. Önemi olan çalışma sayfasının fazla dolu olması değil; doğru, özenli ve sana ait cümlelerle yazılmış olmasıdır.

5. Ödev martın ilk haftası, ders saatinde teslim edilecektir (4 Mart 2019).

6. Ödevin, sana vereceğim değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.

7. Puanlama anahtarını dikkatlice incelemelisin.

Yukarıda yazılan tüm kurallara dikkat ederek çalışmanı hazırlayacağını düşünüyorum. 
Sana güveniyorum.
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Ek-2 

Dereceli puanlama anahtarı

Ölçütler
Çok iyi Orta Geliştirilebilir

3 2 1

Kompozisyon planını hazırlayabilme □ □ □

Konuya uygun bir başlık koyabilme □ □ □

Etkili bir başlangıç yapabilme □ □ □

Ana düşünceyi tam anlamıyla ifade edebilme □ □ □
Ana düşünceyi destekleyecek doğru ve yardımcı düşünceler 
geliştirebilme □ □ □

Açık ve akıcı bir dil kullanabilme □ □ □

Paragraflar arası geçiş yapabilme □ □ □

Yazım ve noktalama kurallarını uygulayabilme □ □ □

Etkili bir sonuç yazabilme □ □ □

Toplam

27-21 Çok iyi

20-15 Orta 

14-9 Geliştirilebilir

2.1.4. Çalışma yaprağı ile dönüt verme

Öğrenciler çalışma yaprağının yönergesindeki 1-4 basamaklarını yaparken öğretmen öğrencilerin ara-
sında dolaşarak cevaplarını kontrol eder. Cevapları yanlış olan öğrencilere sorular sorarak doğru cevabı bul-
maları için öğrencileri yönlendirir. Çalışma yaprakları öğrenciler tarafında doldurulmuşsa toplanıp yazılı ola-
rak dönüt verilir. Yan sayfada öğrenci tarafından tamamlanmış çalışma yaprağını ve öğretmenin dönütünü 
görebilirsiniz.

Etkili bir dönüt için:
• Öğrencilerin birbirleri ile karşılaştırılmasına değil, kazanımlara ya da öğrenci için belirlenen hedeflere 

odaklanılmalıdır.
• Kullanılan dil ile öğretmen, öğrenciye becerileri hakkında güçlü mesajlar vermelidir.
• Notlandırma yapmak başarısı düşük öğrenci için moral bozucu olurken, başarısı yüksek öğrenciler için 

bazen kendini beğenmişliğe yol açabilir. Her ürünü değerlendirirken not vermek zorunda değilsiniz.
• Düzeltme yapmak yerine, öğrencinin başarısı ve gelişimine yönelik dönüt vermelisiniz.
• Öğrencilerin şu anki durumları ve istenen performansları arasındaki açığı kapatacak, geliştirici tavsi-

yelere odaklanmalısınız.
• Öğrencilerin gelişmek için fırsatlara ihtiyacı olduğunu unutmamalısınız (Clarke, 2005).
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Şekil 5. Dönüt örneği-1
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Şekil 6. Dönüt örneği-2
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2.2. Ürün dosyası (Portfolyo)

Ürün dosyası, günümüzde eğitimde en sık kullanılan tamamlayıcı değerlendirme yöntemlerinden biridir. 
Ürün dosyasının geniş kapsamlı ve çok amaçlı doğasından dolayı birçok tanımı yapılmıştır. Grace’e (1992) göre 
ürün dosyası, öğrencilerin öğrenme sürecinin kaydıdır. Öğrencilerin ne öğrendiğini, öğrenmeyi nasıl gerçekleş-
tirdiğini, nasıl düşündüğünü, sorulan soruları nasıl analiz edip sentezlediğini, problemleri nasıl çözümlediğini, 
birleştirdiğini ve ürettiğini kayıt altına alan araçtır. Arter, Spandel ve Culham’a (1995) göre ise ürün dosyaları öğ-
rencilere öz değerlendirme ve öğrenme sürecini kontrolleri altına almayı öğreten, dolayısıyla öğrencilerin öz-
güvenlerini yapılandırıp geliştiren çok amaçlı araçlardır. Paulson, Paulson ve Meyer’a (1991) göre ürün dosya-
ları, geleneksel sınavlarla ölçülmesi zor olan öğrenmeleri hem öğretimi hem de değerlendirmeyi birleştirerek 
değerlendirmeye yarayan araçlardır.

Özetlemek gerekirse, ürün dosyaları:
• Öğrenci ürünlerini biriktirerek öğrenme sürecini kayıt altına alır.
• Hedeflere yönelik oluşturulur (ör. öğrencilere bazı becerilerin kazandırılması, öz değerlendirme ve/

veya akran değerlendirme becerilerin geliştirilmesi).
• Ürün dosyaları, öğrencilere ürünleri hakkında yansıtma ve yorum yapma fırsatı verir.

2.2.1. Etkili bir ürün dosyası hazırlama

• Öğrencilere ürün dosyasının amaçları ve öğrenim hedefleri anlatılmalı ve sürece katılımları 
sağlanmalıdır.

• Ürün dosyasına dâhil edilen çalışmalar öğrencileri ve performanslarını en iyi yansıtan çalışmalar ol-
malıdır. Öğrencilerin bu belgeleri seçebilmeleri için malzeme seçme kıstaslarının belirlenip öğrencilere 
açık şekilde anlatılması gerekmektedir.

• Öğrenciler tarafından seçilen çalışmaların değerlendirme kriterleri belirlenmelidir (Kan, 2007; Paulson 
ve diğ., 1991).

2.2.2. Ürün dosyası geliştirme basamakları

Ürün dosyası geliştirme aşamasında tek bir doğru yol yoktur. Her bir kurumun, sınıfın/seviyenin (ör. orta, 
lise) ve branşın (ör. yabancı dil, matematik, müzik), alternatif değerlendirmeye farklı bir yaklaşımı olduğun-
dan tasarlanan ürün dosyaları farklılık gösterebilir. Ancak, ürün dosyası geliştirme sürecinin örgütleme ve 
planlama, biriktirme ve yansıtma olmak üzere üç temel aşaması vardır. Bu aşamalar alt boyutlarıyla birlikte 
aşağıda açıklanmıştır.

a) Örgütleme ve planlama aşaması
Örgütleme ve planlama aşamasında ürün dosyasının kapsam ve amaçları, hangi ürünlerin ürün dosyasına 

dâhil edileceği, biriktirilen ürünlerin nasıl sergileneceği ve ürün dosyalarının nerede tutulacağı (ör. öğrenci do-
lapları, sınıf içindeki raflar) gibi önemli konularla ilgili kararlar alınır. Örgütleme ve planlama aşamasında dikkat 
edilmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

i) Ürün dosyasının kapsam ve amaçlarının belirlenmesi
Okuldaki paydaşların (ör. okul yöneticisi, öğretmenler, öğrenciler, veliler, okul-aile birliği temsilcileri) 

fikirleri alınarak, değerlendirmede hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğu ve bu bilgilerin nasıl ve nereden top-
lanacağına karar verilmelidir. Karar verme aşamasında alan/branş öğretmenleri süreci yönetebilmelidir 
(Kan, 2007).

ii) Ürün dosyası değerlendirme takviminin belirlenmesi
Öğretmenler, yöneticiler ve mümkünse aileler bir araya gelerek ürün dosyasında hangi ürünlerin yer 

alması ve bunları geliştirirken hangi aşamalardan, ne kadar zamanda geçilmesi gerektiği konusunda 
kararlar alırlar. Tablo 9’da bir değerlendirme takvimi örneğine yer verilmiştir. Verilen örnekte öğrenci-
lerden belirleyecekleri bir konu hakkında araştırma raporu ve bu konu ile ilgili bir poster hazırlamaları 
istenmektedir.
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Tablo 9. Değerlendirme takvimi örneği

Aşamalar Zaman (Not: Kesin tarihler de 
yazılmalıdır)

Müziksel 
etkinlik 
portfolyosu

İçinde nelerin yer alması gerektiğine karar verme.
Örneğin,

• Konsere gittiğini gösteren belge (Fotoğraf, konser bileti vb.)
• Konser hakkındaki görüşünü anlatan günlük
• Her gün dinlediğin müziklerin isim listesi

1 ders saati (…..Mart 2019)

İlk taslakların öğretmen tarafından incelenmesi ve dosyalara son 
hallerinin verilmesi 1 hafta (…..Mart 2019)

Her hafta portfolyoların incelenmesi ve öğretmen dönütü 5 hafta (…..Nisan-Mayıs 2019)

Öz değerlendirme 1 ders saati (…..Mayıs 2019)

Akran değerlendirme 1 ders saati (…..Mayıs 2019)

Portfolyonun öğretmene teslimi 1 hafta (…..Mayıs 2019)

Portfolyonun puanlanması ve öğrenciye teslimi 1 hafta (…..Haziran 2019)

iii) Puanlama ölçütleri ve standartların geliştirilmesi
Çalışma ortakları (ör. öğretmen, öğrenci, alan uzmanları) öğrenim hedeflerinin ve amaçlarının ne ola-

cağını belirledikten sonra bunların nasıl değerlendirileceğine karar verir. Ürün dosyaları bir bütün olarak 
değerlendirilebileceği gibi, ürün dosyası içindeki her bir çalışma ayrı ayrı da incelenebilir (Okçu, 2007). 
Alınan karara göre kontrol listeleri, oranlama ölçeği ve/veya puanlama rubrikleri vb. oluşturulur. Ürün 
dosyasında farklı türden ürünlerin yer alacağına karar verilirse (ör., kısa öykü, grafikler), her biri için ayrı 
puanlama planı yapılabilir (Rolheiser, Bower ve Stevahn, 2000). Daha önceki yıllarda üretilen ve öğrenci 
çalışmalarına rehberlik edebilecek örnekler varsa öğrencilerle paylaşılır.

iv) Değerlendiricilerin eğitilmesi
Ürün dosyasının iki ya da üç uzman (ör. farklı seviyelerde ders veren branş öğretmenleri) tarafından 

değerlendirilmesi, bu kişilerin de değerlendirme konusunda iyi bir eğitimden geçmiş olması değerlendir-
menin güvenirliği, geçerliği ve ürün dosyasından elde edilecek kazanımların en yüksek seviyede olması açı-
sından önemlidir. Bu yüzden değerlendirme yapacak kişilere ürün dosyası puanlama kriterlerinin ne olduğu 
ve referansların nasıl kullanılarak puanlama yapılacağı konusunda eğitim verilmelidir.

v) Ürün dosyalarının değerlendirilmesi
Komisyon (ör. uzman öğretmen, dışarıdan gelen alan uzmanı) ürün dosyalarını daha önceden belirlenmiş 

kriterleri kullanarak puanlar.

vi) Sonuçların rapor edilmesi
Sonuçlar ürün dosyasının tüm paydaşlarına (öğretmen, öğrenci, aile ve diğer toplum üyeleri) anlayabile-

ceği formatta ve dilde, daha önce ilan edilen/belirlenen zamanda ilan edilir (Kan, 2007).

b) Biriktirme aşaması
Biriktirme aşamasında öğrenciler, ürün dosyasının hazırlanmasındaki amaca uygun olduğunu düşündük-

leri ürünleri bir araya getirirler. Ürün dosyasına dâhil edilecek ürünler ve belgeler seçilirken aşağıdaki etmen-
ler rol oynar:

• Üzerinde çalışılan konular,
• Öğrenme süreci aşamalarının sayısı ve süresi,
• Özel çalışmaların var olup olmadığı,
• İncelenen temaların kapsam ve derinliği,
• Ürünlerin değerlendirmeye tâbi tutulacak ölçütleri yansıtması gerekliliği (Erdoğan, 2006).

c) Yansıtma aşaması
Yansıtma aşamasında öğrenciler öğrenme süreçleri ve gelişimleri, neyi bildikleri ve yapabildikleri, bunları 

nasıl edindikleri konusunda üst bilişsel (bilişüstü) yansıtmalar yapar (Erdoğan, 2006). Bu yansıtmalar farklı yer-
lere (ör. öğrenme kayıtları, yansıtma günlüğü) ve farklı biçimlerde (ör. notlar, resimler) not edilebilir.
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2.2.3. Ürün dosyası türleri

Ürün dosyaları başlıca iki kategoriye ayrılır (Rolheiser ve diğ., 2000; Tedick ve Klee, 1998):

a) Gelişim/süreç ürün dosyası
Gelişim/süreç ürün dosyası öğrencilerin belirli bir zaman dilimi içinde (ör. bir dönem ve/veya akademik yıl 

boyunca) hedefe yönelik olarak akademik, beceri vs. alanlarında nasıl ilerleyip geliştiklerini kayıt altına alan 
araçtır. Bu ürün dosyaları öğrencilerin kısa veya uzun süreli olarak sürdürdüğü bütün çalışmaları içerir, dola-
yısıyla da biçimlendirici değerlendirme aracı olarak kullanılmaya çok uygundur. Gelişim/süreç ürün dosyası 
içinde yer alan çalışmalara genellikle puan verilmemesi, öğrenciye durumu ile ilgili geri bildirim verilmesi daha 
uygundur.

b) En iyi ürün/vitrin ürün dosyası
En iyi ürün portfolyosuna sıklıkla vitrin ürün dosyası da denilmektedir. Öğrenciler buraya kendilerini en iyi 

yansıttığına inandıkları çalışmaları koyarlar. Bu nedenle bu portfolyoların düzey belirleyici değerlendirme aracı 
olarak kullanılması daha uygundur.

Vitrin ürün dosyalarının en önemli özelliklerinden biri de öğrencilere öz değerlendirme fırsatı vermesidir. 
Öğrenciler en ileri düzey öğrenmeyi gösteren ürünlerini seçerler ve kendilerinden bu ürünlerin neden en iyi ça-
balarını ve başarılarını temsil ettiğini anlatmaları istenir. Bu da öğrencilerin kendi gelişimlerini nasıl gördükle-
rini, kendilerini hangi kıstasları önemseyip kullanarak değerlendirdiklerini anlama fırsatı verir.

2.2.4. Ürün dosyası kullanımının nedenleri

Ürün dosyası, aşağıda da görüleceği gibi pek çok değerlendirme çalışmasında kullanılmaya uygun bir 
araçtır.

a) Çoklu zekâya uygun gelişim gösterme
Farklı öğrencilerin farklı yetenekleri ve öğrenme biçimleri bulunmaktadır. Bu yüzden tüm öğrenciler aynı 

şekilde değerlendirilmemelidir (Georgi ve Crowe, 1998). Klasik ölçme ve değerlendirme araçları öğrencilerin 
“zekâ profillerini” dikkate almamaktadır (Lazear, 1992). Oysa ürün dosyası ile öğrencilere değişik alanlardaki 
zekâlarını sergileme imkânı verilebilmektedir. Örneğin, yabancı dil eğitim dersinde bir hikâye okuduktan sonra 
öğrencilerden hikâyenin onlarda oluşturduğu duyguyu ifade etmeleri istendiğinde, bazı öğrenciler duygularını 
yazarak, bazıları resim çizerek, bir başka grup da melodi/müzik ile ifade edebilir. Böylece farklı zekâ profillerin-
deki öğrencilere kendini en iyi şekilde ifade etme fırsatı verilir.

b) Dezavantajlı öğrenciler
Sınıf içinde farklı özellik ve becerilere sahip öğrenciler bulunduğu gibi farklı yerlerde (ör. şehir ve köy) yaşa-

yan öğrenciler de vardır. Ürün dosyaları her öğrencinin belirli bir zaman diliminde hedeflere yönelik gerçekleş-
tirdiği gelişim ve ilerlemeyi gösterdiğinden, her gruptan öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılmaya uygun 
bir araçtır.

c) Okul-aile iş birliği
Ürün dosyası değerlendirmenin en önemli özelliklerinden biri de öğrenciler, öğretmenler ve aileler arasın-

daki iş birliğini yansıtmaya fırsat vermesi (Little, 2009; Valencia, 1990), böylece daha geniş ama birbirine daha 
sıkı bağlı bir okul-aile iş birliği oluşturmasıdır. Öğrenciler ve öğretmenler karşılıklı konuşarak ürün dosyası için-
deki malzemeleri zaman içinde ve adım adım geliştirirler. Bu iş birliği sayesinde öğrenciler, konuları ne kadar iyi 
öğrendiklerini ve sonra ne öğreneceklerini öğrenebilmektedirler. Bunun yanında, öğrenci ailelerinin, ürün dos-
yası değerlendirme sürecinin her aşamasına katılması önemlidir (Ioannou-Georgiou ve Pavlou, 2002). Ailelerin 
değerlendirme sürecine dâhil edilmesi, öğrencilerinin öğrenmelerinin bir parçası olmalarını ve okulda yapılan-
ları daha iyi anlamalarını sağlamaktadır.

d) Öz değerlendirme
Öğrenciler ürün dosyalarına tüm çalışmalarını koymazlar. Seçilen ürünler, programda belirlenen amaç ve 

hedefler doğrultusunda, öğrencilerin performanslarını en iyi yansıtan seçkin çalışmalardır. Bu belgeler aynı za-
manda öğrencilerin hedeflere giderken nasıl bir gelişme gösterdiklerini kanıtlayan dokümanlardır (Kan, 2007). 
Bu kıstasları anlayan öğrencilerde öz değerlendirme becerileri gelişmektedir. Öğrencilerde, ilk önce oluştur-
dukları ürün dosyalarına, daha sonrasında da genel anlamda öğrenme ve değerlendirmeye yönelik sahiplik 
duyguları artmaktadır (Erdoğan, 2006).
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2.3. Performansa dayalı değerlendirme

Performansa dayalı değerlendirme, öğrencileri yeni öğrenme durumlarına sevk edip gözlemlemek ama-
cıyla onlara gerçek hayatta karşılaşmaları muhtemel problem durumları sunan, öğrencilerin üst düzey zi-
hinsel becerilerinin geliştirilmesi ile ölçülmesini sağlayan etkinliklerdir (Popham, 2005; Kutlu, Doğan ve 
Karakaya, 2017). Başka bir tanıma göre performansa dayalı değerlendirme, öğrenmeyi pekiştirme amacıyla 
öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanarak günlük hayatla ilişkilendirilmiş bir ürün ortaya koy-
maları esasına dayanan uygulamalardır (Başol, 2015).

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilere birtakım görevler verilebilmektedir. Performans görevlerine ör-
nek olarak yaratıcı performanslar (sergi, dergi, gazete, pano, tarih şeridi, rol oynama vb.), yazılı görevler (araş-
tırma raporu, makale, kompozisyon, açık uçlu soruları cevaplama, çalışmalar vb.), sunumlar, sınıf dışı çalışma-
lar (işlenecek konu hakkında bilgi toplama, metin okuma, görüşme yapma, etkinlikte kullanılacak materyalleri 
hazırlama vb.) gibi etkinlikler gösterilebilir (MEB, 2009).

Öğrencilerin performansları belirlenirken iki tür performansa dayalı iki tür değerlendirme yapılabilir: Bunlardan 
birincisi “sınırlandırılmış yanıtlı performansa dayalı değerlendirme” iken, diğeri “sınırlandırılmamış yanıtlı per-
formansa dayalı değerlendirme”dir. Sınırlandırılmış yanıtlı performansa dayalı değerlendirme uzun süreç ve veri 
toplama gerektirmeyen, genellikle sınıf içerisinde öğretmen kontrolünde gerçekleştirilen performansa dayalı değer-
lendirme türüdür. Sınırlandırılmış performansa dayalı değerlendirmeye dilsiz harita doldurma, tablo ve grafik oluş-
turma ile yarım bırakılan hikâyeyi tamamlama gibi birtakım etkinlikler örnek olarak verilebilir. Sınırlandırılmamış 
yanıtlı performansa dayalı değerlendirme ise herhangi bir konuya ilişkin daha uzun süreç (bir hafta-bir ay) ve okul 
dışı faaliyet gerektiren, bilginin toplanması, çözümlenmesi ve düzenlenmesi gibi genellikle problem çözmeye yö-
nelik etkinlikler içeren performansa dayalı değerlendirme türüdür. Sınırlandırılmamış yanıtlı performansa dayalı 
değerlendirmeye çevre kirliliğini önlemek için yapılması gereken çalışmalar ve kültürel mirasın geleceğe akta-
rılmasını sağlamak için özgün fikirler geliştirme gibi konular örnek olarak verilebilir (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 
2017). Buna ilaveten, öğrencilerin performansını değerlendirmede ürün ve süreç olmak üzere iki yön bulunmakta-
dır. Ürün, öğrencilerin ürettiği süreç ise öğrencilerin ürünü tamamlarken yaptığı etkinliktir (Göçer, 2014).

Performansa dayalı değerlendirme dört temel bölümden oluşmaktadır (Alıcı, 2017; Kutlu, Doğan ve 
Karakaya, 2017):

1. Tanımlama: Öğrencilere verilen görevin ait olduğu ders, sınıf düzeyi, kazanım, konu, öğrenme çıktıları 
ve puanlama yöntemi gibi genel bilgilerin tanıtıldığı bölümdür.

2. Görev: Öğrencilere çözüm bulmaları/araştırmaları gereken bir problem durumunun verildiği bölümdür.

3. Yönerge: Öğrencilerin görevlerini yerine getirirken dikkat etmesi gereken hususların tanıtıldığı kısım 
olup; görev öncesi, görev sırası ve görev sonrası olmak üzere üç boyutta ele alınan bölümdür.

4. Puanlama: Öğrencilerin görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak araç ve yöntemlerin (dereceli 
puanlama anahtarı ve formlar gibi) bulunduğu bölümdür.

Öğrencilerin belirli bilgi ve becerileri gösterme ve uygulama yeteneklerini değerlendirmede kullanılan perfor-
mansa dayalı değerlendirmenin birtakım yararları ve sınırlılıkları bulunmaktadır. Performansa dayalı değerlen-
dirme öğrencilerin herhangi bir problem durumuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği işlem basamaklarının net olarak 
görülmesini sağlar. Doğru cevaba/cevaplara ulaşmak için alternatif yolları ve çözüm önerilerini ortaya çıkarır. 
Genellikle günlük yaşama ilişkin konu ve sorunlara odaklandığı için öğrencileri gerçek yaşama hazırlar. Öte yan-
dan, performansa dayalı değerlendirme ile ilk defa karşılaşan öğrencilere görevler zor gelebilir. Ayrıca, perfor-
mansın değerlendirilmesine ilişkin ölçütler net olmadığında birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Performansa dayalı 
değerlendirme yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir (Bahar, Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 2014; MEB, 2009):

• Görev türünün belirlenmesinde öğrenci özelliklerinin yanı sıra sınıf ve okulun olanakları dikkate 
alınmalıdır.

• Performans görevlerinin bireysel mi grup değerlendirmeleri şeklinde mi yapılacağı önceden belirlenmelidir.
• Görev sürecinde velilerin üstleneceği roller tanımlanmalı, velilerin öğrencilerin görevlerini yapmak ye-

rine onlara yardımcı olmaları gerektiği hatırlatılmalıdır.
• Seçilen görevler öğretim programında verilen kazanımlar ve öğretilen konularla doğrudan ilişkili olmalıdır.
• Görevlerin değerlendirme araç ve yöntemleri önceden belirlenmeli, ölçütler önceden hazırlanmalıdır. 

Ölçütlerin öğrencilerle birlikte de hazırlanabileceği unutulmamalıdır.
• Görevler üzerinde çalışılmaya başlamadan önce öğrenme çıktıları ve değerlendirme ölçütleri öğrencilere 

açıklanmalıdır.
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• Süreç içerisinde ve sonunda öğrencilere yaptıkları göreve ilişkin mutlaka etkili dönüt verilmelidir. Bu 
amaçla öğrencilerin görevleriyle ilgili pozitif yönler ve geliştirilmesi gereken yönler olumlu dil kullanı-
larak öğrencilere açıklanmalı, öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi adına onlara ek etkinlikler ve ça-
lışmalar yaptırılmalıdır.

Performansa dayalı değerlendirmenin gerçekleştirilme aşamaları sınırlandırılmamış yanıtlı performansa 
dayalı değerlendirme örneği üzerinden şu şekilde açıklanabilir (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2017):

1. Ölçülecek zihinsel süreçlerin belirlenmesi ve ders içeriğiyle ilişkilendirilmesi: İlk aşamada öğrenci-
lere kazandırılmak istenen üst düzey zihinsel süreçler belirlenir ve bunlar, öğretim programında verilen 
kazanım veya kazanımlarla ilişkilendirilir. Burada önemli olan, üst düzey zihinsel süreçlerin belirlenmesi 
ve bunların gerektirdiği davranışların/göstergelerin açık bir şekilde ortaya konulmasıdır.

Örneğin, 

Müzik öğretmeni Zühal Hanım, vereceği görev aracılığıyla öğrencilerine üst düzey düşünme 
becerileri kazandırmak ve ölçme ve değerlendirme sürecini performansa dayalı değerlendir-
meyle yürütmek istemektedir. Bunun için üst düzey zihinsel süreç olarak öğrencilerin dinledikleri 
müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla ve bilişim teknolojilerinden 
yararlanarak ifade etmelerini istemektedir. Kazanım olarak da 2018 müzik dersi öğretim progra-
mında yer alan sekizinci sınıfta ait “Mü.8.D.2. Dinlediği farklı türlerdeki müziklerle ilgili duygu ve 
düşüncelerini açıklar” kazanımını seçmiştir.

Şekil 7. Ölçülecek zihinsel süreçlerin belirlenmesi ile ilgili örnek metin

2. Görev kısmının oluşturulması: İkinci aşamada öğretmen, öğrencilerinin tamamlayabileceği bir görev 
veya çözebileceği bir problem durumu oluşturur. Bu, bir tür sorudur ve öğrencinin problemle ilgili ola-
rak hangi görevleri yerine getirmesi gerektiğini açıklar. Görev veya problem gerçek yaşama dayalı veya 
gerçek yaşamda gerçekleşme olasılığı olan kurgusal bir durumu içerebilir.

Zühal Öğretmen ikinci aşamadaki görev kısmını şöyle yapılandırmıştır:

Sevgili öğrenciler, 

Müzik, halk arasındaki anlayışa göre genellikle bir eğlence aracı olarak algılanmaktadır. Oysa 
müzik, duygu ve düşünceleri seslerle anlatan ya da sesleri düzen ve estetik anlayışı içerisinde 
ifade eden bir sanattır. Müziğin bu özelliği ile sadece bir eğlence aracı olmadığı, insanın ruh, duygu 
ve düşünce dünyasını da yansıtan bir kavram olduğu anlaşılmalıdır.

Sen de bu nedenle,
• Çevrende bulunan 5 kişiyle hangi duygu durumlarında hangi müzik türlerini, neden dinle-

dikleri ile ilgili mülakat yap. 
• Sen hangi duygu durumlarında hangi müzik türlerini dinliyorsun, neden? 
• Edindiğin bilgileri ve müzik türleri ile ilgili kendi düşüncelerini tabloya yaz.
• Değerlendirme için aşağıdaki değerlendirme ölçeği kullanılacaktır. Sayfa 38’deki derece-

leme ölçeği verilmelidir

Kişiler Duygu durumu Dinlediği müzik türü Sebep/sebepleri

1

2

3

4

5

Ben

Şekil 8. Görev kısmının oluşturulması ile ilgili örnek metin
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Şekil 9.Yönergeyle ilgili örnek metin

3. Yönergenin hazırlanması: Üçüncü aşamada öğrencilere görevlerini yaparken neleri, nasıl yapmaları 
gerektiğini açıklayan kısa bir yönerge hazırlanır. Yönergede görevin kolayca başarılmasını sağlaya-
cak ipuçları verilmemeli, göreve ilişkin soruların bulunmamasına da özen gösterilmelidir. Öte yandan 
yönergenin sonunda öğrencilerin performans görevini ne zaman, nasıl teslim edeceği, sunum yapılıp 
yapılmayacağı ve görevin hangi ölçütler ışığında değerlendirileceği açıklanmalıdır.

Görevine başlamadan önce şunlara dikkat etmelisin:
• Konuya ilişkin amacını belirlemelisin.
• Mülakatı yürüteceğin kişilerden mülakat öncesinde izin almalısın.

Görevini yaparken şunlara dikkat etmelisin:
• Bireylerin duygu durumları ile müzik tercihleri arasındaki ilişkiler üzerine yazılmış kaynaklar 

okumalısın.
• Fikirlerinin özgün olmasına özen göstermeli, düşüncelerini yalın ve duru bir dil kulanarak 

ifade etmelisin.

Görevinin bitiminde şunlara dikkat etmelisin:
• Yararlandığın kaynakların listesini kompozisyon metninin sonuna yazmalısın.
• Kompozisyonunu yazarken dil bilgisi kurallarına dikkat etmelisin.
• Teslim tarihi 29 Mayıs 2019’dur.

Görevin aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:
• Sorunu belirleme: Kişilerin hangi duygu durumunda hangi tür müzik türlerini tercih ettikle-

rini tespit etmelisin.
• Çözüm önerisi: Düşüncelerini bilimsel bilgilere dayandırmalı, onları ispat etmek için mü-

lakatlardan edindiğin sayısal verilerden yararlanmalı ve düşüncelerini, başka düşüncelerle 
karşılaştırmalısın.

• Özgünlük: Başkalarının fikirlerinden yararlanmakla birlikte kendine özgü bir anlatım 
gerçekleştirmelisin.

• İçerik: Duygu durumları ile müzik dinleme arasındaki ilişkilerden bahsetmelisin.
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4. Puanlama yönteminin belirlenmesi: Son aşamada ise görevlerin değerlendirileceği biçimlendirici de-
ğerlendirme aracı (bütüncül, analitik dereceli puanlama anahtarı vb.) ile öğrencilerin kullanacağı diğer biçim-
lendirici değerlendirme araçları (öz değerlendirme, akran değerlendirme vb.) hazırlanır. Görevler değerlen-
dirilir. Öğrencilerin eksik yönlerinin neler olduğu ve bunları gidermek için neler yapmaları gerektiğine ilişkin 
hususlar kendilerine açıklanır.

Zühal Öğretmen puanlama yöntemi olarak aşağıdaki dereceleme ölçeği kullanmıştır.

Ölçütler
Çok iyi Orta Geliştirilebilir

3 2 1

Kompozisyon planını hazırlayabilme □ □ □
Konuya uygun bir başlık koyabilme □ □ □
Etkili bir başlangıç yapabilme □ □ □
Ana düşünceyi destekleyecek örnekler, cümleler 
kullanabilme □ □ □
Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturabilme □ □ □
Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri 
kullanabilme □ □ □
Paragraflar arası geçiş yapabilme □ □ □
Dilbilgisi kurallarını uygulama □ □ □
Noktalama işaretlerini doğru kullanma □ □ □
Etkili bir sonuç yazabilme □ □ □
TOPLAM

27-21 Çok iyi

20-15 Orta 

14-9 Geliştirilebilir
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2.4. Kavram haritaları

Kavram haritası bir öğrenme, öğretme stratejisidir. Kavram haritası daha geniş bir kavram başlığı altın-
daki kavramların birbirleriyle ilişkilerini gösteren bir şemadır. Kavram haritalama, öğrenci tutumları üzerinde 
olumlu etkileri bilinen bir öğrenme stratejisidir. Kavram haritaları tek bir kavramın aynı kategorideki diğer kav-
ramlarla ilişkisini belirten somut grafiklerdir. Kavram haritaları öğrencilerin öğrenmeleri gereken kavramların 
neler olduğu ve bu kavramlar arasında nasıl bir bağ kurulacağını gösteren planlama düzenekleri olarak düşü-
nülebilir (Demirel, 2002). Kavram haritaları gerek öğretmenlerin gerek öğrencilerin yarattığı bütündür. Bu se-
beple aynı konuya ya da aynı kavrama yönelik kavram haritaları yaratıcıların özel görüşlerini yansıttıkları için 
farklı farklı çizilebilir (Kaptan, 1998).

2.4.1. Kavram haritalarının kullanım amaçları

Kavram haritası sayesinde, öğrenci harita üzerinde anahtar kavramla ilgili bilgi, düşünce ve tutumları sınıf-
landırabilir. Ayrıca kavramlar arasındaki ilişkiyi görür. Kavram haritaları, eğitim-öğretimde bir öğrenme aracı 
olarak kullanılabileceği gibi yaratıcılık geliştirme, iletişim kurma, problem çözme ve değerlendirme aracı ola-
rak da kullanılabilir.

Kavram haritaları, öğrencinin verilen kavramlar arasında kurduğu ilişkiyi temsil eder. Kavram haritaları sa-
yesinde bu ilişki görselleştirilmiş ve sergilenmiş olur. Kavramlar harita üzerinde en alt ve en üst kavramları 
kapsayacak şekilde ortaya konulur. Kurulan ilişkiler, haritayı dolduran öğrencinin kavramları nasıl sentezledi-
ğini göstermiş olur.

2.4.2. Kavram haritalarının türleri

a) Hiyerarşik kavram haritaları
Bilgileri genelden özele doğru sınıflandırmayı temel alan kavram haritalarıdır. Kavramları sistematik ola-

rak gösterecek şekilde hazırlanır. Böylece hiyerarşik bir dağılım gösteren kavram haritaları ortaya çıkmış olur. 
Bunlara hiyerarşik kavram haritaları da denir.

Şekil 10. Türkiye’de müzik türlerine ait kavram haritası örneği

Türk Halk 
Müziği

Klasik Türk 
Müziği 

Sanat Müziği

Tasavvuf 
Müziği

Zurna

Barış Manço

Sezen Aksu

Tarkan

Sıla

çeşididir.

çeşididir.

oluşur.

eseridir.

eseridir.

eseridir.

eseridir.

eseridir.

örnektir.

ilahiler

Mevlevi 
Ayinleri

Kös

Çevgen

Davul

Zil

Nakkare

Pop Müzik

Ahmet Aydın 
Saygun

Yunus Emre 
Oratoryosu

Hasan Ferit 
Alnar

Kanun 
Konçertosu

Cemal Reşit 
Rey Sultan Cem

Ulvi Cemal 
Erkin Keloğlan

Necil Kazım 
Akses Minyatürler

Makam

Nihavent

Hicaz

Kürdi

Buselik

Kırık 
Hava

Uzun
Hava

enstrümanıdır.

ayrılır.

örnektir.

Türkiye'de Müzik Türleri

Çağdaş Çok 
Sesli Türk 

Müziği

öncüleridir.

Türk 
Beşlikleri

Mehter 
Müziği
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b) Hiyerarşik olmayan kavram haritaları
Temel veya birincil kavramı merkeze alarak ikincil kavramların haritanın merkezinden çevreye doğru yayıl-

dığı kavram haritalarıdır. İkincil kavramların da alt kavramları varsa benzer şekilde işlem tekrarlanır. Örümcek 
ağına benzediği için örümcek kavram haritası olarak da adlandırılmıştır.

İNSAN 
SESİ

Akciğerler Hava

Ses 
Telleri

Ağız

Yardımıyla Oluşur

Yardımıyla Oluşur
Ya

rd
ım

ıy
la

 O
lu

şu
rYardım

ıyla Oluşur

Şekil 11. Hiyerarşik olmayan kavram haritası örneği

c) Zincir kavram haritaları
Bir kavramın alt kavramlarını gösteren kavram haritalarıdır. Herhangi bir kavram yerine bazen bir işlemin 

basamaklarını göstermek için de kullanılabilir. Kavramlar birbirini takip eden zincirler içinde gösterildiği için 
bunlara zincir kavram haritaları denir.

Şekil 12. Zincir kavram haritası örneği

Dönem /
Periyot

Nota

Motif

Cümle

oluşturur.

oluşturur.

oluşturur.
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2.4.3. Kavram haritalarını kullanmanın faydaları

Kavram haritası kullanmak öğrencilerin;
• Bilgileri birleştirmelerine yardımcı olur.
• Bilgileri daha uzun süre akılda tutmalarını sağlar.
• Kavramsal ilişkileri daha kolay anlamalarına olanak tanır.
• Kaygı düzeylerini azaltır.
• Anlama seviyelerini değerlendirmelerine yardım eder.
• Kategorilere ayırma, birleştirme, detaylandırma, analiz etme gibi üst düzey zihinsel becerileri geliştirir.
• Anlamlı öğrenmeyi idrak etmelerine yardımcı olur (Jonassen, Beissner ve Yacci, 1993; Okebukola ve 

Jedege,1988).

2.4.4. Kavram haritalarının kullanım alanları

Kavram haritaları konunun işlenişinde öğrenmeyi kolaylaştırmada, öğrenme sürecini kontrol etmede, kav-
ram yanılgılarını ortaya çıkarmada ve değerlendirme sürecinde kullanılabilir. Görüldüğü gibi kavram haritala-
rının çok yönlü bir kullanım alanı vardır. Bizim buradaki öncelikli amacımız, kavram haritalarını biçimlendirici 
değerlendirme sürecinin bir parçası olarak kullanmaya çalışmaktır.

2.4.5. Kavram haritalarının geliştirilme süreci

Kavram haritaları hazırlarken öğretmenlerin aşağıdaki sıralamaya dikkat etmeleri gerekir. Ancak bu sı-
ralamanın genel bir hatırlatma amacı taşıdığı da bilinmelidir. Öğretmenler, öğretmek istedikleri alana göre 
değişebilen farklı yaklaşım ve ilkelere göre öğrencilerden de kavram haritaları oluşturmalarını isteyebilir. 

Kavram haritası hazırlanırken genel olarak izlenebilecek aşamalar şunlardır:
• Öğretilecek konunun tüm kavramları tahtaya listelenir.
• En genel kavram en üste yerleştirilir.
• Eşit kavramlar aynı satırda sıralanır.
• Diğer kavramlar genellik derecelerine göre azalan şekilde sıralanır.
• İki kavram arasındaki ilişkiyi göstermek üzere iki kavram bir çizgi ile birleştirilir.
• Kavramlar arasındaki ilişki ifadesi çizgi üzerine birkaç sözcük ile yazılır.
• İlişkinin yönü önemli ise belirtilecek ilişki yönü ok ile gösterilir.

2.4.6. Kavram haritalarının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Kavram haritası hazırlarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
• Aşırı karmaşık hale getirilmiş kavram haritaları oluşturmaktan kaçınılmalıdır.
• Kavramlar arası ilişkileri belirtmek amacıyla uygun bağlantı kelimeleri seçilmelidir.
• Her kavram, haritada yalnızca bir kez yer almalıdır.
• Her kavram, en az bir kavramla ilişkilendirilmiş olmalıdır.
• Kavram haritası hazırlanırken seviye göz önünde bulundurulmalıdır.

2.4.7. Kavram haritalarının değerlendirmede kullanımı

Kavram haritası öğrenme öncesi, sırası ve sonrasında değerlendirme amacıyla kullanılabilir. Kavram ha-
ritası bazı öğrencilerin daha fazla ilgisini çekeceğinden ve kavramların haritaya dökülmesinin tek bir yolu ol-
madığından, başlangıçta öğrencilerin çizdiği haritalara puan verilmeden sadece yazılı dönüt verilmesi tavsiye 
edilir. Böylece öğretmenler, öğrencilerin kavramları ne kadar iyi anlayıp anlamadıklarını onlara söyleyebilir ve/
veya takıldıkları yerleri çözebilmelerine yardımcı olabilir. Öğretmenler, öğrencilerin haritada zorluk yaşadıkları 
alanları belirleyip, bireysel olarak geliştirmeleri gereken noktaları tartışıp haritayı yeniden çizmelerini isteyebilir.

Öğrenciler kavram haritası yapma konusunda deneyim kazandıklarında, yaptıkları haritalar değişik yollarla pu-
anlandırılarak değerlendirilebilir. “Kavram sayısı, bağlantı, hiyerarşi, çapraz bağlantılar, örnekler” göz önünde bu-
lundurularak puanlama yapılabilir. Bu yöntemde her kavram için bir puan, bağlantı kelimeleri anlamlı ve tutarlıysa 
1 puan, kavramlar hiyerarşik bir yapıda (genelden özele gibi) ele alınmışsa beş puan, çapraz bağlantılar geçerliyse 
10 puan verilebilir. Geçerli bağlantılar kurulmuş fakat ilişkilendirmede sıkıntı yaşanmışsa iki puan verilebilir. Doğru 
verilen her örnek için bir puan verilir. Bir diğer puanlama yönteminde de kavram haritasındaki önermelere dikkat 
edilir. Önermelerin doğru olup olmaması ve ilişkilerin yönü esas alınır. Önermelere 0-3 arasında puan verilerek 
değerlendirme yapılır. Üç puanın dağılımı ise kavramlar arasındaki ilişkinin varlığı, etiketin doğruluğu ve kavram-
lar arasında nedensel ya da hiyerarşik bir ilişkinin olduğunu gösteren okun yönü gözetilerek yapılır (Yaman, 2017).
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2.4.8. Biçimlendirici değerlendirme etkinlik örneği-1

Sınıf düzeyi 7

Öğrenme alanı Müziksel Algı ve Bilgilenme

Değerlendirilecek göstergeler

• İnsan seslerinin kadın, erkek ve çocuk olarak gruplara ayrıldığını bilir.
• Kadın seslerinin soprano, mezzo soprano ve alto olarak isimlendirildiğini bilir.
• Erkek seslerinin tenor, bariton ve bas olarak isimlendirildiğini bilir.
• Çocuk korolarını bilir.
• Gençlik korolarını bilir.
• Karma koroları bilir.
• Kadın korolarını bilir.
• Erkek korolarını bilir.

Beceriler, tutum ve değerler Müziksel algı ve bilgilerini geliştirme.

 Kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları ve kullanılma gerekçesi

Kavram haritası:
Etkinlikte öğrencileri sadece pasif bilgi alıcısı yapmak yerine aktif, bağımsız öğrenen, problem çözebilen, muhakeme 

gücü yüksek ve detayları fark edip çözümleyebilen bireyler yapmak hedeftir. Kavram haritaları ses ve ses grupları ile 
korolara ait kavramların öğrenilmesi ve bu kavramlar arasındaki ilişkinin kurulması ve açıklanması için kullanılmıştır.

 Uygulamaya yönelik yönergeler

Kavram haritası (Ek-1 ve Ek-2):
• Ek-1 ve Ek-3 öğrenme güçlüğü çeken.öğrenciler için kullanılabilir.
• Üst düzey öğrenme becerileri olan öğrenciler için hazır bir şablon kullanmak yerine onlardan kavram haritası ha-

zırlamaları istenebilir.
• Sınıfınızdaki bir öğrencinin ev ortamında farklı bir dil konuşulması nedeniyle Türkçe dil gelişiminde gecikme varsa 

kavram haritası yerine resimlerin kesilip yapıştırılacağı bir kavram haritası ya da eşleştirme yapabilecekleri bir 
araç geliştirebilirsiniz.

 Öğrenci başarısına dönüt verme

Kavram haritası:
• Formun üzerinde yapılan dönütlerde renkli kalem kullanılabilir. 
• Dönütler sadece + veya – şeklinde işaretlemeler yapılarak bırakılmamalı, öğrencilerin hataları hakkında mutlaka 

detaylı açıklamalar yapılmalıdır (kaç hatası olduğu, ne tür hatalar yaptığı ve doğrunun ne olduğu vb.). 
• Sadece hatalar hakkında dönüt verilmemeli, doğru yapılan sorular hakkında da dönütler verilerek öğrencinin 

derse yönelik tutumu da güçlendirilmelidir. 
• Formlar dönüt yapıldıktan sonra tekrar öğrencilere dağıtılmalı ve hatalarını görmeleri ve verilen dönütleri gör-

meleri sağlanmalıdır. Yazıl dönüt imkanının olmadığı durumlarda sözlü olarak dönütlerin de kullanılabileceği 
unutulmamalıdır. Fakat yazılı dönütün kullanılması daha kalıcı olacağında öğrenci gelişim dosyasına da katkı 
sağlayacaktır.

• Başarısı düşük öğrencilere etkinlik sırasında destek verilerek etkinlikten kopmaması sağlanabilir. Gerektiği yer-
lerde hatırlatmalar veya kısa açıklamalarla öğrencilerin cevabı bulması sağlanabilir. Buna rağmen öğrenciler 
hala istenilen düzeye ulaşamamış ise o zaman öğretim tekniklerinizi ve stratejilerinizi gözden geçirmeniz fay-
dalı olacaktır.
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Ek-1

Kavram haritası örneği 1

Değerlendirmeyi yapan öğrencinin,
Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

Sevgili öğrencim,

Derste öğrendiğimiz insan sesleri ile ilgili kavramları aşağıda senin için hazırladığım kavram haritasına 
yerleştir.
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Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Ek-2 

Kavram haritası örneği 2

Değerlendirmeyi yapan öğrencinin,
Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

Sevgili öğrencim,

Derste öğrendiğimiz korolar ile ilgili kavramları aşağıda senin için hazırladığım kavram haritasına yerleştir.

Not: Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileriniz ve dil problemi yaşayan yabancı uyruklu öğrencileriniz için 
ise bir sonraki sayfada yer alan materyali kullanabilirsiniz.
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Ek-3

Değerlendirmeyi yapan öğrencinin,
Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

Sevgili öğrencim,

Aşağıdaki farklı korolara ait fotoğrafları uygun isimlerle eşleştir.

Yetişkin Korolar

Çocuk Koroları

Karma Korolar

Kadın Koroları

Erkek Koroları

Gençlik Koroları

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Ev ortamında farklı bir dil konuşulması nedeniyle Türkçe dil gelişiminde gecikme yaşayan bir 
öğrenciye ait kavram haritası örneği
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2.5. Biçimlendirici değerlendirme amaçlı kullanılabilen hızlı teknikler

Sınıf içerisinde biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının öğrenme sürecine olumlu etkilerini artırabil-
mek için hızlı değerlendirmeler yapılabilir. Bu sayede öğrenciye anında dönüt vererek, sürecin geri kalan kısmı 
için performans artırılabilir. Bu tür ders içi hızlı değerlendirmeler için hazırlanabilecek bazı materyaller sadece 
tek bir derste değil, birçok derste aktif şekilde kullanılabilir. Bu sayede süreci hızlı şekilde değerlendirmenin yanı 
sıra ders de daha eğlenceli hale getirilebilir. Aşağıda bu doğrultuda kullanılması tavsiye edilen bazı teknikler an-
latılmıştır. Öğretmenler de burada yazılı olan örneklere ek olarak yeni teknikler uygulayabilirler.

2.5.1. Kart gösterme tekniği

“Kendinize iki ayrı renkte kart hazırlayın (yeşil ve kırmızı gibi). Her kartın tüm sınıfça bilinen bir anlamı 
olsun.

 Örneğin; 

Yeşil kartın anlamı: Doğru, aferin.

Kırmızı kartın anlamı: Yanlış dikkat et. 

Bu kartları “Mü.5.B.3. Öğrendiği seslerin incelik ve kalınlık özelliklerini ayırt eder” kazanımına ilişkin aşa-
ğıdaki örnekte verildiği gibi kullanabilirsiniz.

Örneğin, öğrenciye ilk olarak “la” sesi çalın, ardından başka bir ses (fa veya si vb.) çalın. Öğrenciden, çaldı-
ğınız ikinci sesin ilk sese göre ince mi kalın mı olduğunu sorun. Öğrenci sesi doğru bilirse yeşil kartı, yanlış 
bilirse kırmızı kartı gösterin ve her öğrenci için bunu tekrarlayın.

Hangi renk kartın hangi anlama geldiğini bir kartona yazıp, sınıfın uygun bir yerine asabiliriz. Öğrenci gös-
terdiğiniz kart sayesinde dönüt almış olacak ve hatasını da kendisi bulacaktır.” 

2.5.2. Kısa sınavlar

Belirlenen kazanım ve grup için hazırlanan kısa sınavlarla, öğrencilerin öğrenmede karşılaştıkları güç-
lüklerin ortaya çıkarılması ve/veya öğrencilerin kazanımlara erişim düzeylerinin saptanması sağlanabilir. 
Kısa sınavların uygulaması, puanlaması ve değerlendirmesi doğru yapılmadığında bu durum sınıf içi öğre-
tim zamanının etkililiğini önemli derecede azaltabilmektedir. Bu yüzden kısa sınavlarda kullanılacak sorular 
kısa ve net cevap gerektiren sorulardan oluşmalıdır. Soru sayısına da dikkat edilmeli, çok fazla soru hazır-
lanmamalıdır. Sorular, doğru/yanlış veya boşluk doldurma şeklinde hazırlanabilir. Örneğin müzik dersine 
ait “Öğrendiği seslerin uzunluk ve kısalık özelliklerini ayıt eder.” kazanımına ilişkin nota değerleri konusu 
işlenirken sadece beş sorudan oluşan takip eden sayfadaki gibi bir kısa sınav yapılıp öğrenmedeki güçlükler 
belirlenerek öğretim daha sağlıklı sürdürebilir.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Şekil 13. Kısa sınav örneği-1

Değerlendirmeyi yapan öğrencinin,
Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

Nota süreleri için aşağıda verilen toplama işlemlerini hesapla ve sonuca karşılık gelen nota 
değerini yaz.

Kısa sınav örneği -1
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Değerlendirmeyi yapan öğrencinin,
Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

Aşağıdaki soruları lütfen dikkatlice oku ve cevaplandır. Bu çalışmayı sana not verme amacıyla değil 
eksiklerini görme amacıyla yapıyorum. Bu nedenle bilmediğin soruları boş bırak, cevaplama

1. Dörtlük notayı yuvarlak içine al.

2. Dörtlük susu yuvarlak içine al.

3. Size iki nota çalacağım ikinci çaldığım nota ilk çaldığıma göre ince ise aşağıdaki kutucuğa yukarı doğru 
ok, kalın ise aşağıya doğru ok çiz.

4. Sizler için iki farklı ritim hazırladım. Her bir ritmi iki defa çalacağım ve yeni ritme geçerken "yeni ritim" 
diye sizi uyaracağım. Çaldığım ritmin vuruşlarının hangisi olduğunu düşünüyorsan altındaki kutucuğa 
√ işareti koy.

Kısa sınav örneği -2

1. Ritim
A B

A B
2. Ritim

Şekil 14. Kısa sınav örneği-2

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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2.5.3. Slogan oluşturma

Öğrencilerden bir derste işlenen konuya dair etkileyici bir cümle oluşturmaları istenir. Orijinal, kısa (1-4 
kelimeden oluşan), iddialı ve gerçekçi olma, hafızada kalma ve doğru bilgi içerme gibi slogan özellikleri 
hatırlatılır. Sloganlar tahtaya yazılır; farklı olan, dikkat çeken sloganlar sınıftaki “Yaz-Süsle-As” vb. şeklinde 
isimlendirilmiş sınıf panosuna asılır.

2.5.4. Sosyal medya panosu

Öğrencilerden, o derste öğrendiklerini kâğıt-kalem kullanarak 140 karakter ile özetlemeleri istenir. Bir 
sosyal ağ modeline benzetme yapılarak, ağdaki kuralların uygulanması öğrenci için eğlenceli olur. Sınıfta 
seslendirilen mesajlar, beğeni durumlarına göre sosyal medya panosuna asılır.

2.5.5. Bilgi kartları

Derste öğrenilenlerin yazılabileceği bir kart düzeni oluşturulur. İfadeler belirli bir kalıp üzerinden yazılır. 
Tüm derslerde her öğrenci bu bilgi kartlarını doldurmak zorunda değildir. Bazen sadece bir öğrenci, bazen de 
öğretmenin belirleyeceği birkaç öğrenci kartları doldurabilir.

BU DERSTE

……………………………………………………………………………………………….......................................................

……………………………………………………………………………………………….......................................................

KEŞFETTİM.

Şekil 15. Örnek bilgi kartı formatı-1

BU DERSTE
……………………………………………………………………………………………….......................................................
……………………………………………………………………………………………….......................................................

BENİM İÇİN ÇOK ZORDU.

Şekil 16. Örnek bilgi kartı formatı-2

BU DERSTE ÖĞRENDİĞİM
……………………………………………………………………………………………….......................................................
……………………………………………………………………………………………….......................................................

BENİ ÇOK ETKİLEDİ.

Şekil 17. Örnek bilgi kartı formatı-3

2.5.6. Evet/hayır kartları

Sınıfta cevap kartları için çok fazla kullanım alanı vardır. Öğrencilere iki kart verilir, birisinde “evet”, diğe-
rinde “hayır” yazar. Öğrenciler, öğretmenin soracağı soruları cevaplamak için kartları kullanırlar. Öğretmen 
sınıfın genel durumuna bakıp, sürecin nasıl devam edeceğine karar verir. Aynı kartların doğru/yanlış kartları, 
matematik işlem kartları, noktalama işaretleri kartları vb. şekilleri de yapılabilir.

2.5.7. Soru kutusu

Öğretmen, A4 kâğıdını 10 parçaya bölerek öğretimi yapılacak konuya dair sorular hazırlar. Bu soruları 
katlayıp bir kavanoza koyar. Bu kavanozun ismi, “soru kutusu”dur. Öğrenciler sırayla kavanozdan soru çekip 
yüksek sesle okuyarak cevap verirler. Cevap verilen soru kavanozun dışına, verilemeyen soru tekrar kava-
nozun içine atılır. Böylelikle aynı soru birkaç öğrenci sonra yeniden çekilebilir. Bir öğrenci o soruya doğru ce-
vap verene kadar süreç devam eder.

Soru kutusu öğretmen tarafından hazırlanabileceği gibi öğrencilere de hazırlatılabilir. Bu sefer öğrenci-
ler sıraya girerler. Öğretmen kavanozdan kâğıt çekerek süratle soruyu sorar. Cevap veremeyen öğrencinin 
“Geçiniz” diyerek cevap hakkını bir başka arkadaşına devrettiği aktif bir ölçme gerçekleştirilir.
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Müzik dersi 6. ve 7. sınıfa ait “Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.” kazanımı bulunmaktadır. Öğretmen, 
aşağıdaki kelimeleri kâğıda yazar, ardından keser ve kavanoza koyar. Daha sonra öğrencilerden sıraya geçme-
lerini ve kavanozdan bir kâğıt çekmelerini ister. Çekilen kelimenin anlamını söyleyen sıranın arkasına geçer.

Uzatma bağı Naturel 

Hece bağı Çoğaltma noktası

Tekrar işareti Da capo

Röpriz Senkop 

Dolap Ölçü çizgisi

Senyö Ölçü belirteci

Diyez Dizek

Bemol Sol anahtarı

Şekil 18. Soru kutusu kartı örneği

2.5.8. Emojiler

Emojiler, popüler kültürün bir parçasıdır. “Emoji” kelimesi japoncadan ingilizceye geçmiş bir kelimedir. 
Kelimedeki “e” fotoğraf, “moji” ise harf veya karakter anlamına gelmektedir. Emojilerin, kelime ve deyim-
lerin yerini aldığı görülmektedir. Öğretmenlerimiz derslerinde emojilerin görsel gücünden faydalanabilirler. 
Öğrenciler için karmaşık kavramların öğretimini gerçekleştirirken onların aşina olduğu emojiler kullanılarak 
ilgileri çekilebilir ve öğrenmenin kalıcılığı artırılabilir.

Şekil 19. Emoji örnekleri

Örneğin, konumla ilgili kavramlar konusunu işlerken biçimlendirici değerlendirme etkinliklerinden “kav-
ram karikatürü” kullanılır. Bu etkinlikte öğrencilerden kavram karikatüründe bulunan karakterlerin söyledik-
lerini değerlendirmeleri, hangisinin doğru hangilerinin ise yanlış olduğunu belirtmeleri istenir. Daha sonra, 
önceden hazırlanan emoji kartları kullanılarak öğrencilerin verdikleri cevaplar değerlendirebilir.

2.5.9. Analoji

Öğrencilerin bir benzetme oluşturması üzerine kurulu bir değerlendirme şeklidir. Bu uygulamada, öğren-
cilerin aşina oldukları bir şey ile yeni bilgi arasında bağ kurmak ve bu bağ üzerine açıklama yapmak gerek-
mektedir. Derslerde analojiyi kullanmak öğretmene ve öğrenciye kolaylıklar sağlar, öğrencilerde kavramsal 
değişimin sağlanmasında önemli rol oynar.

Örneğin, notaları tellere konmuş kuşlara benzetmek, Burada dikkat edilmesi gereken nokta, öğrencinin 
kurduğu bağ üzerine açıklama yapmasını istemektir. Böylelikle öğretilmek istenen kavram veya kavramlar 
tam olarak anlaşılır.

2.5.10. Çift sütun

Bu teknik, süreç değerlendirme ve öğrencinin düşünme becerilerini geliştirme amacıyla kullanılır. İki 
sütunlu bir günlüğün sol sütunu temel kelimeler, fikirler ve alıntılar içindir. Sağ sütunda ise öğrencinin bu 
kelime, fikir ve alıntılara gösterdiği tepkiler yer alır. Bu, üst düzey bilişsel süreçler gerektiren bir teknik-
tir. Verilen tepkilerden ortaya çıkabilecek sorular da öğrenciler tarafından eklenebilir. Öğrencilerin cevapları 
okunup bilgi ve anlama düzeyi değerlendirilir. Örneğin, “hız ve gürlük terimleri” temalı bir ders için aşağıdaki 
anahtar kelimeler verilip, öğrencinin bildiklerini yazması istenebilir. 

Çabuk

Kuvvetli

Gittikçe kuvvetlenerek

Şekil 20. Çift sütun örneği

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
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2.5.11. Yumruktan beşe

Hızlı değerlendirme için gayet uygun bir teknik olan yumruktan beşe ile öğrencilere anlama seviyelerine dair 
soru sorulur. Sorular evet/hayır sorusu olmamalıdır. Öğrenciler sorunun yanıtından tam emin olamamışlarsa 
ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorlarsa bir parmak kaldırırlar. Anlama seviyesi arttıkça kaldırılan parmak sa-
yısı artar. Tam olarak anlayan ve bilgisini gösterebilecek öğrenciler beş parmaklarını birden kaldırırlar. Sınıfa bu 
genel bakış öğretmen için çok önemlidir. Sürecin nasıl devam ettirileceğine karar vermede havadaki parmak-
lar öğretmene yol gösterecektir.

Ortaokul 5. sınıfta kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolü konusunu işleyen bir öğretmen 
“yumruktan beşe” şeklinde bir yönerge verir. Dört veya beş parmağını gösteren öğrenciler, anladıklarını ve kendi 
başlarına pratik yapmaya hazır olduklarını ifade etmektedir. Üç parmak, anlayabildikleri anlamına gelir ancak 
bir akranın onlara yardım etmesi, yeniden açıklama yapması gerekir. Bir ya da iki parmak gösteren öğrenciler 
ise konunun tekrarlanmasına ihtiyaç duyan öğrencilerdir.

2.5.12. Başparmak yukarı/başparmak aşağı

Öğrencilerin sunulan bilgileri anlayıp anlamadıklarını belirlemenin bir yolu da başparmak yukarı/başpar-
mak aşağı tekniğidir. Konuda belirli bir seviyeye gelindiğinde öğretmen sınıfın genel durumunu görmek adına 
“başparmak” şeklinde seslenir. Sınıfın genel durumunu görerek sürecin devamına karar verir.

Şekil 21. Başparmak yukarı/başparmak aşağı görsel örneği

2.5.13. Köşeleme

Hareket isteyen bir süreç değerlendirme tekniğidir. Öğretmen, sınıfın her köşesine bir isim verir, köşe-
leri “Kesinlikle katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle katılmıyorum” şeklinde isimlendirir. 
Konuyla ilgili bir ifadeyi seslendirir. Öğrenciler kendi kararları doğrultusunda uygun gördükleri köşeye gider-
ler. Öğretmen, öğrencilerden cevaplarını tercih etmedeki sebeplerini paylaşmalarını istemelidir. Sebeplerini 
anlatan, sınıfla paylaşan öğrenciler tüm sınıfça dinlenmelidir.

2.5.14. Arkadaşa öğret

Öğrencinin bir kavram ya da süreci anlayıp anlamadığını belirlemenin en iyi yollarından biri de konuyu bir 
arkadaşlarına öğretmelerini istemektir. Öğrenciler gereken bilgi ve becerileri düşünür, arkadaşlarına anlatır. 
Öğrenci arkadaşına anlatabildiği kadar öğrenmiştir. Bu tekrar aynı zamanda öğrenilenlerin pekişmesini de 
sağlar.

Burada verilen teknikler sadece fikir vermek içindir. Öğretmenler bu teknikleri hem başka 
derslere uyar layabilir hem de kendileri yeni teknikler geliştirebilir. Burada önemli olan, öğret-
menin kısa sürede öğrencile rin gelişim durumlarını belirleyip anında dersin işleyişini mevcut 
duruma göre düzenleyebilmesidir. Böylece öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha iyi rehber-
lik edilmiş olur.
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2.6. Dereceli puanlama anahtarı (Rubrik)

Sınıf içerisinde biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının faydalarından ve dönüt vermenin öğrenme 
süreci üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetmiştik. Tüm bu olumlu etkileri ortaya çıkarabilmek için bir öğ-
retmenin sınıfında uygulamakta olduğu biçimlendirici değerlendirme etkinliği ile birlikte etkinlik süresince ve 
sonunda öğrencinin performansını değerlendirmesi için bir yöntem olmalıdır. Geleneksel ölçme ve değerlen-
dirme yöntemlerinde tek doğru cevap olduğu zaman öğrencinin verdiği cevap ya doğrudur (ör. 10 puan) ya da 
yanlıştır (ör. 0 puan). Öğrenciye kısmi puanlar verilebilmesine rağmen öğrencinin kendi performansı hakkında 
sahip olacağı bilgi sınırlı olacaktır.

Biçimlendirici değerlendirmede, geleneksel puanlamanın sınırlı değerlendirmesinden çıkmanın yolu dere-
celi puanlama anahtarı (rubrik) kullanmaktır. Dereceli puanlama anahtarı, öğrencilerin performanslarının ye-
terlik düzeyini önceden hazırlanmış ölçütlerden biri ile derecelendirmeyi sağlamaktadır. Dereceli puanlama 
anahtarları bir biçimlendirici değerlendirme aracı olmaktan ziyade farklı değerlendirme araçları (portfolyo, ça-
lışma, performansa dayalı değerlendirme vb.) ile birlikte kullanılabilecek bir puanlama yöntemidir. Dereceli 
puanlama anahtarlarında öğrencilerden beklenen performans (bilgi, beceri, tutum, değer vb.) açık biçimde, alt 
göstergeleri ile tanımlanmıştır. Böylece, öğrencinin performansının dereceli puanlama anahtarındaki hangi se-
viyede olduğu net olarak belirlenebilir. Seviyenin açıklaması da yazılmış olduğu için seçilen seviye aynı zamanda 
öğrenciye durumu hakkında kısa ama açık dönütler sağlar.

Dereceli puanlama anahtarı kullanmanın faydaları şu şekilde sıralanabilir:
• Değerlendirmenin daha nesnel ve tutarlı olması,
• Sistematik dönüt verebilme,
• Ölçütlerin açık olarak ifade edilmesi ve paylaşılması,
• Biçimlendirici değerlendirmede gelişimi belgeleyebilme.

2.6.1. Dereceli puanlama anahtarı hazırlama

Sınıf içerisinde temelde bütüncül ve analitik olmak üzere iki çeşit dereceli puanlama anahtarı kullanıla-
bilmektedir. Bu iki dereceli puanlama anahtarı arasındaki temel fark, ele aldıkları detaydır. Bütüncül dereceli 
puanlama anahtarında sadece seviyeler belirlenirken, analitik dereceli puanlama anahtarında birden fazla alt 
performans göstergesi ve her biri için açıklamaları ile seviyeler belirlenir. Analitik dereceli puanlama anah-
tarının, birden fazla bütüncül dereceli puanlama anahtarının birleşmesiyle oluştuğu düşünülebilir. Bu iki de-
receli puanlama anahtarını detaylıca inceleyelim.

1. Bütüncül dereceli puanlama anahtarı
Bu dereceli puanlama anahtarında öğretmenin amacı, tüm sürece genel bir bakış sağlamaktır. Sınıf içinde 

detaylara inme gerektirmeyen konularda, özellikle genel becerilerin değerlendirilmesinde bütüncül dereceli 
puanlama anahtarları etkin bir şekilde kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki bütüncül dereceli puanlama anahtarı 
öğrencilerin sınıf içinde ilgili derste fikirlerini/çözümlerini paylaşmalarını değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

Tablo 10. İstiklal Marşı’nın doğru söylenmesini değerlendirmeye yönelik bütüncül dereceli puanlama anahtarı

Seviye Ölçütler

4 İstiklal Marşı’nı sözlerine, hız ve gürlüğüne, ritmine ve nefes yerlerine dikkat ederek söyler.

3 İstiklal Marşı’nı sözlerine, hız ve gürlüğüne ve ritmine dikkat ederek söyler.

2 İstiklal Marşı’nı sözlerine, hız ve gürlüğüne dikkat ederek söyler.

1 İstiklal Marşı’nı sözlerine dikkat ederek söyler.

Tablo 10'da verilen dereceli puanlama anahtarı genel olarak yazılmıştır. Öğretmenler seviye açıklamalarını 
alanlarına uygun şekilde değiştirebilirler. Fakat bütüncül dereceli puanlama anahtarı hazırlanırken dikkat edile-
cek husus, her seviyenin gözlenebilir öğrenci göstergeleri şeklinde yazılmış olmasıdır. Bu şekilde hem puanla-
mada tutarlılık sağlanabilir hem de sonucu öğrenen öğrenciye anlık hızlı dönüt verilmiş olur.

2. Analitik dereceli puanlama anahtarı
Analitik dereceli puanlama anahtarı öğrenci performansı (ör. hem bilgi hem beceri) değerlendirmede tercih 

edilmelidir. Öğrencinin birden fazla ölçüte dayalı, karmaşık performans göstermesi gerektiği zaman her biri için 
seviyeler belirlenir ve hepsi bir arada analitik dereceli puanlama anahtarını oluşturur. Bu sayede süreç içerisin-
deki her bir parça (ölçüt) ayrıca değerlendirilmiş olur. Tablo 11'de bir örneği bulunan analitik dereceli puanlama 
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anahtarında da görüldüğü üzere, her bir kriter için ayrı bütüncül dereceli puanlama anahtarlarının bir araya gel-
mesi gibi düşünülebilir. Tablo 11'de analitik dereceli puanlama anahtarı örneği verilmiştir. Verilen örnek, öğ-
rencilerin çalışma sunumlarında farklı öğrenci yeterliklerini değerlendirmede kullanılabilen ayrıntılı bir dereceli 
puanlama anahtarıdır.

Tablo 11. Canlandırma (dramatizasyon) dereceli puanlama anahtarı

Ölçütler 4 3 2 1

Role girme

Bilişsel, duyuşsal ve 
devinişsel alanlardan 
her birinde role uygun 
davranır.

Bilişsel, duyuşsal ve 
devinişsel alanların 
ikisinde role uygun 
davranır.

Bilişsel, duyuşsal ve 
devinişsel alanların 
sadece birinde role 
uygun davranır.

Bilişsel, duyuşsal ve 
devinişsel alanların 
hiç birinde role uygun 
davranmaz.

Sesin 
kullanımı

Sesini uygun hız, vurgu 
ve tonlama özelliklerine 
dikkat ederek kullanır.

Sesini uygun hız, 
vurgu ve tonlama 
özelliklerinden ikisine 
dikkat ederek kullanır.

Sesini uygun hız, 
vurgu ve tonlama 
özelliklerinden sadece 
birine dikkat ederek 
kullanır.

Sesinde uygun hız, 
vurgu ve tonlama 
özelliklerinden hiç birini 
kullanmaz.

Ortam ve 
materyal 
kullanımı

Ortam ve materyal 
kullanımında özgün bir 
tarz benimser.

Ortam ve materyalden 
birini özgün bir biçimde 
kullanırken diğerini 
orijinaline uygun olarak 
kullanır.

Ortam ve materyali 
orijinaline uygun olarak 
kullanır.

Ortam ve materyali 
uygun kullanamaz.

Tablo 11'deki analitik dereceli puanlama anahtarında görüleceği üzere, bir öğrencinin seviyesi her bir ölçüt 
için ayrı ayrı belirlenerek, her bir ölçüt için belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performansının nerede ol-
duğu, neyi doğru yaptığı ve neyi eksik yaptığı görülebilir. Analitik dereceli puanlama anahtarı, en üst seviyedeki 
ölçütlere göre hazırlanmalıdır. 
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2.6.2. Biçimlendirici değerlendirme etkinlik örneği-2

Sınıf düzeyi 6

Öğrenme alanı Müziksel Yaratıcılık

Değerlendirilecek göstergeler

• Müziklerde benzer ve farklı bölümleri fark eder.
• Müziklerdeki benzer ve farklı bölümlere uygun devinimler bulur.
• Müziklerdeki benzer ve farklı bölümlere uygun bulduğu devinimleri dansa 

dönüştürür.
Bu göstergeler Mü.6.C.4. kazanımı ile ilgili olup bireylerin bu göstergelerden bi-
rine birkaçına veya tamamına ulaşılması beklenmektedir.

Beceriler, tutum ve değerler Dostluk, saygı, yaratıcılığını ve yeteneğini müzik yoluyla geliştirmek, müzik-beden 
uyumunu sağlayabilme.

 Kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları ve kullanılma gerekçesi

Öz değerlendirme (Ek-1)
Öğrenciler öz değerlendirme yaparken kendilerini daha iyi tanıma, keşfetme ve daha iyi ifade etme fırsatı bulurlar. 

Bu etkinlikte de her öğrenci dinlediği müziğe uygun devinim ve hareketleri bulmada, bunu grupla dansa dönüştür-
mede bireysel öğrenmelerini geliştirmek için sorumluluk alır. Öz değerlendirme yaparak öğretmenleriyle birlikte sü-
rece dâhil olur, aynı zamanda grupla iş birliği içinde çalışmanın öneminin farkına varırlar. Bunu sağlamanın en iyi yol-
larından biri de öz değerlendirme formu kullanmaktır.

Analitik dereceli puanlama anahtarı (Ek-2)
Bu etkinlikte öğrenciden beklenen, grupla iş birliği içinde dinlediği müziklere uygun devinim ve hareketler bularak 

bir örüntü içinde performans sergilemesidir. Öğrenci ürünlerindeki veya çalışmalarındaki nitelikler hakkında geniş 
hükümlere dayandırılması, belli bir yeteneği ölçütlere ayırıp her bir ölçüt için ayrı bir anahtar oluşturulması öğrencile-
rin eksiklerini tanımaları ve düzeltmeleri açısından kullanılması en uygun ölçme araçlarından biridir.

 Uygulamaya yönelik yönergeler

• Öğrencilerin eşli çalışabilmeleri için 4’er veya 6’şar kişilik gruplar oluşturulur.
• Öğrencilerden dinledikleri şarkının veya türkünün ritmine, bölümlerine ve sözlerine dikkat ederek dinlemeleri istenir.
• Grupça şarkının bölümlerini tespit etmeleri ve bunlara uygun devinimler bulmaları istenir.
• Buldukları devinimleri örüntü haline getirmeleri istenir.
• Ardından grup olarak bu örüntüyü Orff ve Dalcrose yaklaşımını esas alarak dansa dönüştürmeleri istenir.
• Hazırladıkları dansı sahnelerler.
• Öz değerlendirme formları sınıf mevcudu sayısına göre çoğaltılır.
• Etkinlik sonrasında formlar tüm öğrencilere dağıtılarak doldurmaları istenir.

Analitik dereceli puanlama anahtarı
• Sınıf içinde gruplar oluşturulduktan sonra öğrenciler müziğe uygun devinimleri belirlemeye ve denemeler yap-

maya başladıklarında gruplar arasında dolaşarak ve gözlem yaparak grup için dereceli puanlama anahtarı ile de-
ğerlendirme yapılır.

• Yapılan değerlendirmenin ardından toplam puanlar alınır, gerekiyorsa öğrenciye özel açıklamalarda bulunulur.
• Değerlendirme sonuçları öğrencilerle paylaşılabilir.
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 Öğrenci başarısına dönüt verme

Öz değerlendirme
• Toplanan formlar gözden geçirilerek öğrencilerin kendilerini yetkin görmedikleri kısımlar tespit edilir. Bu kısım-

larda öğrencilere birebir dönütler verilerek öğrencinin anlamadığı noktalar azaltılmaya çalışılabilir. 
• Formun alt kısmındaki açık uçlu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda bir sonraki ders için yeni bir yöntem ve 

müzik parçası belirlenir. Böylece eğer gerek olduğu düşünülürse etkinlik bir kez daha tekrarlanabilir. 
• BD’ye uygun olarak, öz değerlendirme sonucunda öğrenciler kesinlikle not verilmemelidir. Bu uygulamda tek 

amaç öğrencinin gerçekten ne öğrenip ne öğrenmediğini belirlemek olmalıdır. 

Analitik dereceli puanlama anahtarı

Öğrencilerin aldığı puanlar çoğunlukla 1 ve 2 kısmında yoğunlaşıyorsa,
• Onlara yapıcı dönütler verilmeli ve dönütler yargılayıcı değil, eğitici olmalıdır. Mesela öğrenci gruba katkı davra-

nışında bazen isteksiz davranıyor ve gruba kendinden bir şeyler katmaktan çekiniyorsa öğretmen bu öğrencinin 
gruba katkısını ön plan çıkartarak onu teşvik etmeyi deneyebilir. Zaman zaman bu öğrenciye bazı sorumluluklar 
vererek öğrenciyi yakından gözlemlemesinde de fayda olabilir. Grupta daha başarılı bir öğrenci “her zaman gruba 
kendi bilgi, düşünce ve becerisiyle katkıda bulunmaya isteklidir ve her işi yapmaya gönüllü” oluyorsa bu öğrenci 
takdir edilmelidir. Fakat grup içerisinde tek taraflı baskın bir yapının oluşmaması için diğer öğrencilerin gruba 
katkı sunması sağlanmalıdır. 

• Öğrenciye dönüt, etkinliğin hemen ardından verilmeli ve zamanında yapılmalıdır. 
• Dönüt bireysel olacaksa ders çıkışında yapılmalı ama tüm sınıf için uygun olan bir dönüt ise anında tüm sınıfın du-

yacağı şekilde yapılmalıdır. 
• (“Arkadaşlarınızın sözünü kesmeyin, bağırmayın. Önce dinleyin sonra ‘Ben farklı düşünüyorum’ diyerek görüşü-

nüzü ifade edin” vb.). Dönüt etkinlikten hemen sonra verildiğinde, öğrenci olumlu yanıt verir ve dönütü hatırlar. 
Dönüt vermek için çok beklenirse etkisi kaybolur ve öğrenci dönütü eylemle ilişkilendirmeyebilir.

• Öğrencilerin her birinin bireysel farklılıkları olduğu unutulmamalı ve bunu dikkate alarak dönüt verilmelidir. Her 
öğrencinin kişiliği farklıdır. Kimi öğrenci için küçük bir hatırlatma yeterli olurken bir diğeri için defalarca hatırlatma 
yapmanız gerekebilir. Bu durumda biraz sabırlı olmalısınız, zamanla dönütlerinize alışacaklardır.

• Etkili öğretme ve öğrenme elde etmek istiyorsanız her öğrencinizi bireysel olarak çok iyi tanımalısınız. Her öğ-
renci için dersinizde iyi bir gözlem yapıp, aşağıdaki dört soruyu kendinize sorabilirsiniz. Böylece süreç içinde öğ-
rencilerin gelişimini de görmüş olursunuz. Bu notlardan çıkarımlarda bulunarak ebeveynlere çocukları hakkında 
bilgiler de verebilirsiniz.

a) Öğrenci neleri yapabiliyor?
b) Öğrenci neleri yapmada zorluk yaşıyor?
c) Öğrencinin diğer öğrenciler ile arasında ne tür farklar var?
d) Öğrencinin bilgi, beceri ve tutumu nasıl daha ileri düzeye çıkarılabilir?
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Ek-1

Öz değerlendirme örneği

Öğrencinin Adı-soyadı:
Numarası:
Uygulama tarihi:
Kullanılan müziklerin isimleri:

Genellikle Bazen Hiçbir zaman

1 Şarkının benzer ve farklı bölümlerini ayırt edebilirim. □ □ □
2 Şarkının bölümlerine uygun devinimler geliştirebilirim. □ □ □
3 Şarkının sözlerine uygun devinimler oluşturabilirim. □ □ □
4 Şarkının ritmine uygun devinimler oluşturabilirim. □ □ □
5 Şarkıya uygun devinimleri bir örüntü haline getirebilirim. □ □ □
6 Bu örüntüleri dansa dönüştürebilirim. □ □ □
7 Oluşturduğum dansı hatasız olarak sahneleyebilirim. □ □ □
8 Öğretmenimin ve arkadaşlarımın tavsiyelerini dinleyerek 

dansımla ilgili düzeltme ve geliştirme yapabilirim. □ □ □

9 Grup içi tartışmalarda dansla ilgili görüşlerimi açıkça ifade 
ederek katkıda bulunabilirim. □ □ □

10 Bu yaptıklarımı başka şarkılara da uyarlayabilirim. □ □ □

• Bu çalışmada bana en kolay gelen:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Çünkü............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

• Bu çalışmada en çok beğendiğim:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Çünkü............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

• Bu çalışmada en zorlandığım:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Çünkü............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

• Bu çalışma bence daha farklı yapılabilirdi.
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Örneğin..........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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Ek-2

Analitik dereceli puanlama anahtarı

Ölçütler 4 3 2 1

Grup 
çalışmasındaki 

isteği ve 
çabası

Grup hedeflerine doğru 
her zaman tutarlı ve 
aktif çalışır. Gruptaki bi-
reysel rolünün farkın-
dadır. Kendisine verilen 
görevlerin tümünü is-
teyerek kabul eder ve 
yerine getirir.

Grup hedeflerine doğru 
çoğu zaman tutarlı ve 
aktif çalışır. Gruptaki bi-
reysel rolünün farkın-
dadır. Kendisine veri-
len görevleri isteyerek 
kabul eder ve yerine 
getirir.

Grup hedeflerine doğru 
bazen tutarlı ve aktif 
çalışır. Gruptaki bireysel 
rolünün zaman zaman 
farkındadır. Kendisinde 
verilen görevleri kabul 
eder ve yerine getir-
meye çalışır.

Genelde grupla çalış-
mak istemez. Gruptaki 
bireysel rolünün çoğu 
zaman farkında de-
ğildir. Kendisine veri-
len görevleri çoğun-
lukla reddeder ve yerine 
getirmez.

Diğer grup 
üyelerine karşı 

tutumu

Başkalarının duygu-
larına ve öğrenme ih-
tiyaçlarına duyarlılık 
gösterir. Tüm grup üye-
lerinin bilgi, düşünce 
ve becerilerine saygı 
duyar. 

Başkalarının duygu-
larına ve öğrenme ih-
tiyaçlarına duyarlılık 
gösterir. Bazı grup üye-
lerinin bilgi, düşünce 
ve becerilerine saygı 
duyar.

Zaman zaman başka-
larının duygularına ve 
öğrenme ihtiyaçlarına 
duyarlılık göstermede 
sorun yaşar. Grup üye-
lerinin bilgi, düşünce ve 
becerilerine saygı gös-
termeye çalışır.

Başkalarının duygula-
rına saygılı olması ge-
rektiği konusunda sık 
sık uyarılmaya ihtiyacı 
vardır.

Gruba katkısı

Her zaman gruba kendi 
bilgi, düşünce ve bece-
risiyle katkıda bulun-
maya isteklidir ve her 
işi yapmaya gönüllüdür.

Çoğu zaman gruba 
kendi bilgi, düşünce ve 
becerisiyle katkıda bu-
lunmaya isteklidir ve 
verilen işi yapmaya 
gönüllüdür

Gruba kendi bilgi, dü-
şünce ve becerisiyle 
katkıda bulunmaya ça-
lışır ama ona uygun 
görülen görevleri yap-
mada bazen isteksizdir.

Gruba yalnızca ken-
disinden istendiğinde 
katkıda bulunur. Verilen 
görevlerin çoğunu yap-
mada isteksizdir, hatta 
bazen bunları yapmayı 
reddeder.

Değişime 
açıklık

Grubun gerekli deği-
şiklikleri belirlemesine 
yardımcı olur. Değişim 
için grup hareketini teş-
vik eden iyi bir liderdir. 

Grubun gerekli deği-
şiklikleri belirlemesine 
yardımcı olur. Değişim 
için grup hareketini teş-
vik eder.

Grubun gerekli değişik-
likleri belirlemesine za-
man zaman yardımcı 
olur. Değişim için grup 
hareketini teşvik et-
mede çekimserdir. 

Grubun gerekli deği-
şiklikleri belirlemesine 
pek yardımcı olmaz. 
Değişim için grup ha-
reketini teşvik etmez ve 
çoğu zaman bunun için 
başkalarına güvenir.  

Toplam

16-14 Çok İyi

13-11 İyi

10-8 Kabul 
edilebilir

7-4 Geliştirilmeli 
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2.6.3. Dereceli puanlama anahtarının kullanımı

Dereceli puanlama anahtarları pek çok farklı biçimlendirici değerlendirme aracıyla öğrencinin performan-
sını önceden belirlenmiş kriterler doğrultusunda değerlendirme amaçlı kullanılabilir. Bu nedenle dereceli puan-
lama anahtarının kullanımını kısıtlamak uygun değildir; portfolyo, performansa dayalı değerlendirme, açık uçlu 
soru puanlaması veya sanatsal ürün ortaya koyma gibi çok çeşitli değerlendirme aracı ile birlikte kullanılabilir. 
Bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi, bu değer-
lendirme aracının etkinliğini artırmada yararlı olacaktır:

1. Dereceli puanlama anahtarı geliştirirken önce değerlendirmesi yapılacak öğrenme hedefleri belirlen-
meli, bu hedefler bağlamında öğrencide görülmek istenen bilgi, beceri, tutum vb. tespit edilmelidir.

2. Belirlenen gözlenebilir öğrenci davranışları tüm etkinlik/görev için genel bir değerlendirme ise bütün-
cül dereceli puanlama anahtarı, detaylı birden fazla ölçütlerin her biri için değerlendirme gerektiriyorsa 
da analitik dereceli puanlama anahtarı hazırlanmalıdır.

3. Dereceli puanlama anahtarında kullanılacak her bir seviye için davranışın somut örnekleri geliştirilmeli 
ve açık şekilde ifade edilmelidir.

4. Dereceli puanlama anahtarı öğrenciler ve diğer paydaşlarla paylaşılmalıdır.

2.6.4. Dereceli puanlama anahtarı ile dönüt verme

Dereceli puanlama anahtarlarında öğrenci performansı, her bir gösterge için seviyeler olacak şekilde ta-
nımlanmıştır. Dereceli puanlama anahtarlarında her bir seviyeye ait kutucukta öğrenci performansı şeklinde 
açıklamalar yazılmış olduğu için işaretlenen seviye aynı zamanda kısa ama açık dönütler sağlar. Örneğin, 
Analitik dereceli puanlama anahtarında yer alan “Gruba katkısı” ölçütünden öğrenciye iki verilmesi, öğrenci-
nin grup çalışması sırasında gruba kendi bilgi, düşünce ve becerisiyle katkıda bulunmaya çalıştığını ama ona 
uygun görülen görevleri yapmada bazen isteksiz olduğunu, “Diğer grup üyelerine karşı tutumu” ölçütünden 
dört verilmesi ise aynı öğrencinin başkalarının duygularına ve öğrenme ihtiyaçlarına duyarlılık gösterdiğini ve 
tüm grup üyelerinin bilgi, düşünce ve becerilerine saygı duyduğunu göstermektedir. Böylece dereceli puan-
lama anahtarında her bir ölçütte hangi seviyede olduğunu gören öğrenci, o seviyenin açıklamasını okuyarak 
dönüt almış olacaktır. Dereceli puanlama anahtarları öğrencilerin yanı sıra veliler gibi diğer paydaşlarla da 
hızlıca iletişim kurmayı sağlayabilir.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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2.7. Gözlem formu

Öğretim programlarında psikomotor ve duyuşsal alan davranışlarıyla ilgili birçok kazanım olmasına rağ-
men uygulamada bu kazanımlara gereken önemin verilmediği gözlenmektedir (Turgut ve Baykul, 2013). Bu 
durum, bilişsel alan davranışlarının ölçülmesinde kullanılan ölçme yöntemlerinin psikomotor ve duyuşsal 
alan davranışlarının ölçülmesinde yetersiz kalışı ve bu davranışların ölçülmesinin oldukça güç oluşundan 
kaynaklanmaktadır. Ancak, tüm bilim dallarında eskiden beri sık kullanılan bir bilgi toplama yöntemi (Tekin, 
1991) olan gözlem yöntemi, bu alandaki davranışların ölçülmesine olanak sağlamaktadır.

Eğitimde özellikle psikomotor (Gelbal, 2013) ve duyuşsal alan davranışlarının ölçülmesinde yaygın ola-
rak kullanılan gözlem yöntemi (Nartgün, 2010; Turgut ve Baykul, 2013), ilgili davranışların öğretmen tara-
fından gözlenmesi ve bu gözlemlerin kayıt altına alınması esası üzerine kuruludur. Öğretmenler, öğrenciler 
hakkında kapsamlı ve sürece dayalı olarak doğru ve hızlı bilgi edinmek ve öğrencilerin kazanımlara ulaşma 
derecelerini belirlemek amacıyla bu yöntemden faydalanabilirler. Gözlem formları performans ödevleri ve 
çalışmalarda, öğrencinin gelişim sürecini belirli zaman dilimleri içerisinde izlemek amacıyla kullanılabilir. 
Bunun yanında öğrencilerin kâğıt-kalem kullanımına engel bulunan durumlarda gözlem formları ile davra-
nış gelişim sürecini izlemek mümkün olabilir. Gelişim sürecinin izlenmesi de öğrenciye ve aileye dönüt ver-
meyi kolaylaştırabilir (Gelbal, 2013). Gözlem yöntemi, daha önceden geliştirilen veya geliştirilecek gözlem 
formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarları kullanarak uygulanabilmektedir.

2.7.1. Gözlem formu hazırlama

Gözlem formlarının geliştirilmesi sürecinde ilk yapılması gereken, gözlemin amacını saptamaktır. Bundan 
sonra, hangi davranışlarının gözleneceği sorusu cevaplanır (Turgut ve Baykul, 2013). Bunun için hedef kaza-
nımın göstergesi sayılabilecek birtakım davranışların belirlenmesi gerekmektedir (Nartgün, 2010). Bu aşa-
madan sonra, gözlemin kim(ler) tarafından, nerede ve nasıl yapılacağı, gözlem sonuçlarının nasıl kaydedi-
leceği ve puanlanacağı kararlaştırılır (Turgut ve Baykul, 2013). Örneğin, öğrencilere kazandırılmak istenen 
hedef “grupla iş birliği içinde çalışma alışkanlığı” ise bu hedefin göstergesi sayılabilecek davranışlar şunlar 
olabilir (Nartgün, 2010):

• İş birliği gerektiren grup çalışmalarına isteyerek katılma.
• Grup içindeki sorumluluklarını yerine getirme.
• Gruptaki diğer bireyleri sahip olduğu bilgi, beceri ve kaynaklarla destekleme.
• Grup içindeki çatışmaları grup içinde çözmeye çalışma.
• Grup üyelerinin farklı görüş ve düşüncelerine saygı duyma.

Öğrenciden beklenen davranışın iki çıktısı olduğu durumlarda, davranışlara karşılık gelen seçenek yapısı 
“gözlendi-gözlenmedi” veya “evet-hayır” vb. şeklinde düzenlenir. Bazen bir davranış tam olarak gösterileme-
yebilir. Davranış kısmi olarak gösterilebilir ise gözlem formu dereceli (Gelbal, 2013) olarak da hazırlanabilir.

Bu araçların yapımı, kullanımı ve değerlendirilmesi oldukça kolaydır. Seçenek ifadeleri puanlara dönüştü-
rülebildiği için toplam puan hesaplanabilir ve dolayısıyla gözlem sonuçları üzerinde istatistiksel çözümleme-
ler de yapılabilir. Örneğin, müzik dersinde öğrencilere verilen bir ezgiyi uygun devinimler bulmaları ve buna 
göre dans etmeleri yazmaları beklenmektedir. Bu beceri “gözlendi=1, gözlenemedi=0” gibi bir puanlama 
yöntemiyle puanlanabilir. Eğer becerinin mükemmelliği de ölçülecekse puanlama, geliştirilmeli =1, kabul 
edilebilir=2, orta=3, yüksek=4 dereceli puanlama şeklinde yapılabilir. (Turgut ve Baykul, 2013).
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2.7.2. Gözlem formunun kullanımı

Gözlem formunda yer alan davranışların gözlemlenebilmesi için uygun ortamların oluşturulması gerek-
mektedir (Nartgün, 2010). Çok karmaşık ve kısa sürede gerçekleşen becerilerin gözlemleneceği durumlarda, 
performans filme alınabilir ve yavaş çekimde davranışın ayrıntıları iyice gözlenebilir. Benzer davranışlar için 
performansın tekrar ettirilmesi ve her seferinde belirli kritik davranışların gözlenmesi (Turgut ve Baykul, 2013) 
ya da birden fazla gözlemci kullanılması önerilebilir. Gözlem formlarının kalabalık sınıflarda uygulanacağı du-
rumlarda ise gözlenecek davranışların azaltılması, gözlem sürecinin birkaç dersi kapsayacak şekilde uzatıl-
ması veya gözlemci sayısının artırılması, karşılaşılabilecek problemlerin çözümü noktasında birer öneri ola-
rak sunulabilir. Bunun dışında gözlem formlarının kullanımında başka problemlerle de karşılaşılması olasıdır. 
Bunlardan sık karşılaşılanlar aşağıda sıralanmıştır (Turgut ve Baykul, 2013):

• Davranış ifadelerinin kazanımı yansıtmaması, açık ve nesnel olmaması.
• Gözlenmek istenen davranışın yeterince gözlenememesi nedeniyle form üzerinde gelişigüzel işaret-

leme yapılması.
• Gözlemcinin, kendi öznel eğilimlerine göre bazı öğrencilere daha yüksek, bazılarına daha düşük puan 

vermesi.
• Dereceli gözlem formlarında seçenek sayısının çok yüksek ya da çok düşük tutulması.
• İyi değerlendirilen bir davranıştan sonra iyiye, kötü değerlendirilen bir davranıştan sonra kötüye kayma 

eğilimi (hareleme etkisi).

2.7.3. Gözlem formu ile dönüt verme

Gözlem formları değerlendirildikten sonra karşılaşılan öğrenme eksikliklerinin giderilmesine yönelik dö-
nütlerin işe koşulması gerekir. Dönütler sınıfın geneline yönelik olabileceği gibi sadece bir öğrenciye yönelik 
de olabilir. Örneğin, müzik dersinde öğretmen öğrencilerinin içinde bulundukları oyun gruplarındaki rolleri 
ile bu rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranıp davranmadıklarını gözlemlemek iste-
mektedir. Tablo 12’deki üç numaralı davranış ile ilgili öğrenme eksikliği sınıfın genelini ilgilendiriyorsa öğ-
retmen, soru-cevap yöntemini kullanarak kuralların insanlar için neden önemli olduğuna ilişkin bir tartışma 
yaptırır. Bu davranışla ilgili öğrenme eksikliği olan bir öğrenciden ise kuralları belirlenmiş bir oyunu gözlem-
lemesi istenebilir. Öğretmen, ilgili davranışı gözlemlediği etkinlik süreci içerisinde de dönütler vererek ek-
sikliklerin giderilmesine katkı sağlayabilir (Örneğin, Tablo 12’de yer alan dört numaralı davranış için gözlem 
sonucu “bazen” olan bir öğrenciye “Arkadaşlarına daha çok yardım etmelisin” şeklinde bir dönüt verilebilir). 
Öğrencilere verilen dönütlerden sonra, ilgili davranışlar aynı ölçme aracı veya tamamlayıcı ölçme araçlarıyla 
tekrar gözlemlenerek öğrencilerin kazanıma ulaşma dereceleri ve dönütlerin işe yararlılığı hakkında daha 
somut bilgiler edinilebilir.

Tablo 12. Oyun ve etkinliklere katılım gözlem formu

Ölçüt İyi Orta Geliştirilebilir

1 Oyun ve etkinliklere katılır. □ □ □
2 Oyun ve etkinliklerde kendine güven duyar. □ □ □
3 Oyun ve etkinliklerde kurallara uyar. □ □ □
4 Oyun ve etkinliklerde karşılaştığı problemlere grupla çözüm 

üretir. □ □ □
5 Oyun ve etkinliklerde iş birliğine dayalı davranışlar gösterir. □ □ □
6 Oyun ve etkinliklerde liderlik becerisi gösterir. □ □ □
7 Oyun ve etkinliklerde adil oyun anlayışına uygun davranır. □ □ □
8 Oyun ve etkinliklerde bireysel farklılığı olanlarla çalışmaya 

isteklidir. □ □ □

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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2.8. Kontrol listesi

Kontrol listesi, bir ölçme aracı olarak kullanılabildiği gibi bir öğretim aracı olarak da kullanılabilir. Öğrencinin 
bir davranışı öğrenmesi ya da bunun değerlendirilmesi evresinde neleri, hangi sıra ile ve nasıl yapacağını izle-
mek amacıyla kullanılır. Öğrenciden beklenen performansın en önemli gözlenebilir yanlarını içerir. Kontrol liste-
leri daha çok süreci ölçer ve kurallara uyulup uyulmadığını, belirli işlem yollarının izlenip izlenmediğini bir dav-
ranışın gösterilip gösterilmediğini belirlemede önemlidir (Tekin, 2017).

2.8.1. Kontrol listesi hazırlama

• İfadeler öğrenci davranışına yönelik olmalıdır. Bu nedenle üçüncü şahıs çekimi tercih edilmelidir. 
Örneğin dinliyor, yapıyor, konuşuyor, dikkat ediyor vb.

• Kazanımın/performansın alt basamaklarını mümkün olduğunca içermelidir. Bunun için de kazanımın/
performansın göstergeleri listelenmeli ve her bir gösterge tabloya dâhil edilmelidir.

• Değerlendirmeyi kolaylaştırmak amacıyla gözlemlenebilir özelliklere sırasıyla yer verilmelidir.
• Eğer öğrencinin farklı zamanlardaki durumu karşılaştırılacaksa kontrol listesi tablosunda öğrencinin 

adı-soyadı ile birlikte tarih bilgisine de yer ayrılmalıdır.

Örneğin, “Mü.6.C.4. Müziklerde aynı ve farklı bölümleri dansa dönüştürür” kazanımı üzerinden grup için 
kontrol listesi örneği şu şekilde oluşturulabilir:

Tablo 13. Örnek kontrol listesi formu

Ölçütler
2/4 Masal 3/4 Yine Bir 

Gülnihal
5/8 Divane Aşık 

Gibi Açıklamalar
Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

Eserin ritmine uygun 
simgeler yazdılar. □ □ □ □ □ □
Yazdıkları ritmi 
doğru seslendirdiler. □ □ □ □ □ □
Yazdıkları ritmi akıcı 
seslendirdiler. □ □ □ □ □ □
Tüm grup üyeleri 
ritmi senkronize 
şekilde seslendirdi.

□ □ □ □ □ □

Farklı hareketleri 
kullandılar. □ □ □ □ □ □

2.8.2. Kontrol listesinin kullanımı

Kontrol listelerinde, değerlendirilmek istenen özellikler “var/yok”, “evet/hayır” gibi kelimelerle veya bu 
kelimelerin yer aldığı sütunların “x” gibi sembollerle işaretlenmesi yoluyla belirtilir. Öğrencinin belirlenen 
özellikleri gözlemlenerek gözlem sırası ve/veya sonrasında ilgili kısım işaretlenir. Kontrol listeleri her bir 
öğrenci için bireysel olarak kullanılabileceği gibi grup çalışmalarında birden fazla öğrenci için ortak olarak 
da kullanılabilir.

2.8.3. Kontrol listesi ile dönüt verme

Kontrol listesinden hareketle öğrencilere dönüt verilirken her bir özellik üzerinden ayrı dönüt verilmeli-
dir. Özellikle “hayır” veya “yok” olarak işaretlenen hususlar üzerinde durularak eksikliğin/hatanın giderilmesi 
önemlidir. Örneğin, “Eserin ritmine uygun simgeler yazdılar” maddesinde grup için “Hayır” işaretlenmişse 
onlara eserin ritmik yapısı hakkında bilgi verilerek bir iki simgeyi yazmalarına yardım edilebilir. Eğer yine zor-
lanıyorlarsa etkinliği bitiren bir grubun kâğıdı örnek olarak gösterilebilir veya o gruptan birkaç öğrenci yapa-
mayan gruba dâhil edilerek akran öğrenmesi teşvik edilebilir.
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2.8.4. Biçimlendirici değerlendirme etkinlik örneği-3

Sınıf düzeyi 5

Öğrenme alanı Müziksel Yaratıcılık

Değerlendirilecek göstergeler

• Nota değerlerini bilir.
• Ritim kalıplarını bilir.
• Ölçü belirtecini bilir.
• Nota değerlerine, ritim kalıplarına ve ölçü belirtecine dikkat ederek ezgi 

yazar.

Beceriler, tutum ve değerler Yaratıcılığını ve yeteneğini müzik yoluyla geliştirme, dinleme, söyleme ve ritimsel 
etkinliklerle müzik yapabilme.

 Kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları ve kullanılma gerekçesi

Grup değerlendirme formu (Ek-3)
Öğrenciden daha önceden hazırlanmış bir şeyi seslendirmesi değil, yaratıcılığını kullanarak kendine özgü bir ritim 

kalıbı oluşturması beklenmelidir.
Öğrenciden verilen ritim kalıbını kullanarak iki ölçü yazması, yazdığı ritimleri eliyle vurarak seslendirmesi, arkada-

şının vurduğu ritim kalıbını dinleyerek kimin ritmini vurduğunu fark etmesi ve böylece müziksel dinleme becerisinin 
oluşturması beklenmektedir.

Bu tür davranışların ölçülmesi için gözleme dayalı bir ölçme aracı uygun olacağından grup gözlem formu tercih 
edilmiştir.

Kontrol listesi (Ek-4)
Öğrencinin ritim kalıplarını oluştururken gerçekleştirmesi gereken davranışları uygulayıp uygulayamadığını anında 

gözlemleyebilmek için kullanılabilecek bir araçtır.

 Uygulamaya yönelik yönergeler

Uygulama yönergeleri ilgili eklerde sunulmuştur (Ek-1 ve Ek-2). 

Kontrol listesi:
• Değerlendirmek istenilen davranışın net, spesifik ve gözlemlenebilir olduğundan emin olunmalıdır.
• Kazanımın/performansın alt basamaklarını mümkün olduğunca içermelidir. Bunun için de kazanımın/perfor-

mansın göstergeleri listelenmeli ve her bir gösterge tabloya dâhil edilmelidir.
• En önemli olduğunu düşündüğünüz yeteneğin yanına bir yıldız koyabilirsiniz.
• En çok geliştirmek istediğiniz beceriyi daire içine alabilirsiniz.
• Size göre en zorlanılan yeteneklerin altını çizebilirsiniz.

 Öğrenci başarısına dönüt verme

Grup değerlendirme formu
• Öğrenci grupları arasında dolaşarak hata yapanları tespit edin.
• Sıkça yapılan hatalar için grup yerine sınıfın tamamına sesli açıklamalar yapın.
• İlk uygulamanın ikinci aşamasında (ikinci ritim kalıbının kâğıtlara yazılmasından sonra) fazla hata yapılıyorsa uygu-

lamayı ilk kısımdaki haliyle yaparak daha fazla pekişmesini sağlayın.
• Puanlama yapmadan önce gruplarda değişiklik yaparak sınıfta farklı öğrenme seviyelerinde olan öğrencileri birbir-

leriyle eşleştirip akran öğrenmesini teşvik edin.

Kontrol listesi:
• Öğrencilere dönüt verirken her bir özellik üzerinden ayrı dönüt vermelisiniz. Özellikle “Hayır” veya “Yok” olarak işaret-

lenen hususlar üzerinde durularak eksikliğin/hatanın giderilmesi önemlidir.
• Etkinliğe daha basit ritimlerle başlayarak (“Van” ve “İzmir” gibi) öğrencinin basitten karmaşığa doğru gitmesi için yol 

gösterici olun.
“Arkadaşlarından da yardım alabilirsin, onlardan tek bir ritim kalıbını vurmalarını iste ve bu ritim kalıbını tahmin et-

meye çalış, hepsini doğru yaptığından emin olunca ikili ritim kalıplarına geçebilirsiniz. Sana güveniyorum” şeklinde dö-
nütler verin.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Ek-1

Birinci uygulama yönergesi

1. Sınıfınızı mevcut sayısına göre 4-5 kişilik gruplara ayırın. Her gruba bir keçeli kalem verin.

2. Her öğrenciye bir A4 kâğıt vererek aşağıda resimdeki gibi kâğıtlarını dörde katlayarak kat izi yapma-
larını söyleyin.

3. Öğrencilere kalıplarından sadece birini tercih etmelerini 
söyleyin. Tercihlerini kâğıtlarına yaptıkları kat izlerine dikkat ederek aşağıda resimde gösterildiği şe-
kilde yazmalarını isteyin. Yazdıkları ritim kalıbı kâğıdın her iki köşesine yazılmalıdır çünkü katlandığında 
karşısında olan arkadaşının bu ritim kalıbını görmesi gerekmektedir.

4. Her öğrenciden kâğıtlarını gruplarındaki arkadaşları görecek şekilde katlayarak önlerine koymalarını 
isteyin.

A B

D E

C

A

A B
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5. İlk olarak istekli birinin başlayabileceğini söyleyin. İlk başlayan kişi önce kendi kâğıdında yazan ritmi ve 
sonra grup üyelerinden birinin kâğıdında yazan ritmi ekleyerek vurur (Resimdeki alkış yöntemi kala-
balık sınıflar için uygundur, böylece fazla ses çıkması önlenmiş olur).

A

C

B

D

Örneğin, kâğıdına “Ankara” kalıbını ya-
zan öğrenci önce “Ankara” ritmini vurur. 
Ardından hemen arkadaşının yazdığı 
“İzmir” kalıbını ekleyerek ikisini birlikte 
vurur (Ankara-İzmir gibi). Aralarında 
konuşma olmaz ve ritim kalıplarının 
isimleri söylenmez. Kalıpları sadece 
elleriyle vuruş yaparak duyurmaları 
gerekmektedir.

Herkesin çok dikkatli dinlemesi bu ça-
lışma tüm grup üyeleri tarafından 
tekrarlanır. 

6. Etkinlik iyice anlaşıldıktan sonra ikinci aşamaya geçilir. Bu kez kâğıdın boş kalan kısmına ikinci ritim 
kalıbı yazılır.

7. Öğrenci önce kendi kâğıdında yazan ve ardından istediği bir arkadaşının kâğıdında yazan ritmi ekleye-
rek vuruşunu yapar. Eklenen ritmin sahibi bu kez önce kendi ritmini ve ardından başka arkadaşının rit-
mini ekleyerek vurur.

8. Her grup sırasıyla, kendi ritm kalıplarını birbirine ekleyerek sınıf ortamında sergiler.

9. Öğretmen son olarak, her bir grubun yazdığı kâğıtları sırasıyla tahtaya yan yana dizerek tüm sınıfın bu 
ritim kalıplarını vurmasını sağlar.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Ek-2

İkinci uygulama yönergesi

• Öğretmen aşağıda yer alan ritim kalıplarını ayrı ayrı 5 karta yazar.

• Ardından sınıfta uygun bir alana 4 sandalye yerleştirir ve herbir sandalyenin    notaya karşılık geldiğini 
söyler.

• Sınıfı ikiye ayırır ve yarısının     olduğunu ve diğer yarısının da     olduğu söyler.

• Gönüllü bir öğrenciyi tahtaya kaldırır ve ondan 2 kart çekmesini ister.

• Örneğin öğrencinin çektiği kartlarda aşağıdaki ritim kalıpları yazılı olsun.

• Çekilen kartlardaki ritim kalıplarına göre sınıftan yeterli sayıda arkadaşını seçmesi ve sandalyelere 
oturtması istenir (Heyecanı arttırmak için istenirse süre tutulabilir).

• Ritim kalıplarına uygun sayıda arkadaşını seçmesi gerekir. Bu durumda iki öğrenci     ve dört öğrenci de      öğ-
renci  grubundan seçilmelidir.

•     öğrenciler tek başına birer sandalyeye oturuken, dört    olan öğrenciler birer sandalyeye ikişerli 
oturmalıdır.

• En sonunda öğrenciden bu ritm kalıbını vurması istenir.

Etkinlik diğer öğrencilerle de tekrar edilir.
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Ek-3

Grup değerlendirme formu

Şube:

Grup üyeleri:

1.…………………………………………………………………………..

2.…………………………………………………………………………..

3.…………………………………………………………………………..

4.…………………………………………………………………………..

5.…………………………………………………………………………..

Etkinliğin adı:
Tarih:

Tamamen
(3)

Kısmen
(2)

Hiç
(1)

1 Ritim kalıplarını doğru yazdılar. □ □ □
2 Farklı ritim kalıpları kullandılar. □ □ □
3 Birbirlerinin vurduğu ritimleri dikkatle dinlediler. □ □ □
4 Vurulan ritimde kendi ritimlerini fark edebildiler. □ □ □
5 Iş birliği içinde çalıştılar. □ □ □

Ek-4

Kontrol listesi

Öğrencinin
adı-soyadı
numarası

Birinci karttaki 
ritmi doğru 
oluşturdu.

İkinci karttaki 
ritmi doğru 
oluşturdu.

Birinci karttaki 
ritmi doğru 

vurdu.

İkinci karttaki 
ritmi doğru 

vurdu.
Toplam

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

□ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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2.9. Öz, akran ve grup değerlendirme

Bu bölümde biçimlendirici değerlendirme araçlarından öz, akran ve grup değerlendirme araçlarından bah-
sedilmektedir. İlk olarak “öz, akran ve grup” değerlendirme formlarının ne olduğu hakkında genel bilgi veril-
mekte, ardından araçların geliştirilme süreci birer örnek üzerinde gösterilmekte ve son olarak da uygulamada 
dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmektedir.

2.9.1. Öz değerlendirme

Öz değerlendirme, öğrencilerin çalışmalarına ve davranışlarına ilişkin yansıtıcı düşünce ve değerlendirme 
yeterliklerini geliştirilmesi açısından önemli bir değerlendirme aracıdır. Öğrencilerin kendilerini bağımsız bir 
şekilde sorgulayarak öğrendiklerini, ürettiklerini ve ortaya koydukları ürünleri değerlendirmeleri, gözden ge-
çirmeleri ve iyileştirmeleri için; aynı zamanda güçlü ve zayıf yönlerini keşfederek ortaya koymaları açısından 
önemlidir. Ayrıca, öğrencilerin öğrenmelerini teşvik edebilen bir araç özelliği de taşımaktadır. Öğrenciler öz de-
ğerlendirme yaparken kendilerini daha iyi tanıma, keşfetme ve ifade etme fırsatı bulurlar. Her öğrenci kendi 
öğrenmesini geliştirmek için sorumluluk almalı ve öz değerlendirme yaparak öğretmenleriyle birlikte sürece 
dâhil olmalıdır.

a) Öz değerlendirme formu hazırlama
Öğrenciler farklı gelişim düzeylerinde oldukları için öz değerlendirme formu hazırlanırken öğrencilerin geli-

şimsel düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, öğretim programında yer alan kazanıma bağlı göster-
geler öz değerlendirme formu hazırlanırken ölçüt olarak kullanılabilir. Öğrencinin öğretim sürecinde ulaşması 
beklenen kazanımlara ne ölçüde ulaştığının bu form yardımıyla daha kolay değerlendirebilmesi beklenmekte-
dir. Bu yolla öğrencinin değerlendirme sürecine aktif katılımı ve kendi performansı hakkında kendi değerlendir-
melerini yapabilmesi sağlanmış olur.

Bir öz değerlendirme formu hazırlamada dikkat edilecek önemli hususlar şunlardır:
• Dersin hangi aşamasında öz değerlendirme formu kullanılacağına karar verilir.
• Konu sonunda ulaşılacak kazanım göstergeleri listelenir.
• Bu göstergeler öz değerlendirme ifadesine dönüştürülür.
• Formlarda madde ve seçenek sayısı fazla olmamalıdır.
• Form tasarımı yapılırken öğrencilerin farklı gelişim düzeyleri (ilkokul, ortaokul) göz önünde bulundu-

rulmalıdır. Örneğin, küçük yaş grubu öğrenciler için hazırlanan formlarda yazılı ifadeler sade olmalı ve 
görsellerle desteklenmelidir.

• Farklı içerik ve konular için farklı öz değerlendirme formları geliştirilmelidir.

Takip eden sayfalarda yer alan iki öz değerlendirme formu örneği, öğrencilerin grup içi görev ve sorumlu-
luklarını değerlendirmeleri için hazırlanmıştır.
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Öz değerlendirme örneği-1

“Mü.5.B.2. Öğrendiği seslerin uzunluk ve kısalık özelliklerini ayırt eder.” kazanımına ilişkin konu anlatımının 
ardından bu özdeğerlendirme formu kullanılabilir.

Değerlendirmeyi yapan öğrencinin,
Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

Ölçütler Evet Hayır

Nota değerlerinin isimlerini bilirim. □ □
Nota sürelerini bilirim. □ □
Notaları sürelerine uygun vurabilirim. □ □
Notaların süreleri arasındaki matematiksel ilişkiyi kurarım. □ □

Şekil 22. Öz değerlendirme örneği-1

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Şekil 23. Öz değerlendirme örneği-2

Öz değerlendirme örneği-2

Değerlendirmeyi yapan öğrencinin,
Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

Kendimi Değerlendiriyorum

Ölçütler Hiçbir Zaman Bazen Sık sık Her Zaman

Grup çalışmasına katkıda bulundum. □ □ □ □
Grupta bilimsel ve yaratıcı fikirler ürettim. □ □ □ □
Grupta herkesle uyum içerisinde çalıştım. □ □ □ □
Grupta üstüme düşen tüm sorumluluğu yerine 
getirdim. □ □ □ □
Grupta diğerlerinin fikirlerine saygılı oldum. □ □ □ □
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Öz değerlendirme örneği-3

Değerlendirmeyi yapan öğrencinin,
Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

Sevgili öğrencim, aşağıda yer alan ifadelerin altında bulunan kutucuğu “bana çok benziyor” diye düşü-
nüyorsan yeşile “bana biraz benziyor” diye düşünüyorsan maviye “bana hiç benzemiyor” diye düşünü-
yorsan kırmızıya boya.

Öğrenme hedeflerimi anlıyorum.

Her zaman elimden gelenin en 
iyisini yapıyorum.

Arkadaşlarım yardım 
istemeden yardım ediyorum.

Anlamadığım zaman
sorular soruyorum.

Seçimlerim için sorumluluk
alıyorum.

Arkadaşlarıma
yardım ediyorum.

Arkadaşlarıma saygılı 
davranıyorum.

Başladığım işi 
bitiriyorum.

Şekil 24. Öz değerlendirme örneği-3

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Aşağıda verilen dördüncü öz değerlendirme formu örneği ise öğrencinin yansıtıcı düşüncelerini ortaya 
koymaya yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu tür öz değerlendirme formlarında aşağıda yer alan ifa-
delere benzer ifadeler kullanılabilir:

Şekil 25. Öz değerlendirme örneği-4

Öz değerlendirme örneği-4

Değerlendirmeyi yapan öğrencinin,
Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

‣ Bu çalışmada bana kolay gelen:……………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
‣ Bu çalışmada en çok beğendiğim:………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
‣ Bu çalışmada en çok zorlandığım:………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
‣ Bu çalışma bence farklı yapılabilirdi.
Örneğin;...………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
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b) Öz değerlendirme formunun kullanımı
Öz değerlendirme her ne kadar öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerini ortaya koymaya yarasa da on-

lardan her zaman ve her şey hakkında yansıtıcı düşünmeleri istenmemelidir çünkü kısa süre sonra sürekli öz 
değerlendirme yapmaktan sıkılacaklardır.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken ikinci önemli nokta, öz değerlendirme aracının öğrencilerin kendi 
notlarını verdikleri bir değerlendirme aracı olarak kullanılmamasıdır. Eğer bu araç not verme amacıyla kullanı-
lırsa, öğrenciler ne kadar dürüst olurlarsa olsunlar kendilerine verdikleri notların gerçeği yansıtmadığı, kendile-
rine oldukça yüksek notlar verdikleri ve yaptıkları hataları göz ardı ettikleri görülebilir. Bu nedenle, öz değerlen-
dirmenin etkili olabilmesi için doğru bir amaca hizmet edecek şekilde kullanılması gerekmektedir.

Bu nedenle, öğrencilere öğrendiklerinin neden önemli olduğunun vurgulanması, hangi öğrenme stratejile-
rinde başarılı oldukları, neye odaklanmaları gerektiği ve niçin bunun önemli olduğu net olarak belirtilmelidir.

Ayrıca, öz değerlendirme araçlarının öğrencilere tanıtılması, ne işe yaradıklarının ve ne amaçla kullanılacak-
larının çok iyi şekilde açıklanması gerekir. Özellikle vurgu yapılması gereken unsurlardan biri de öğrencilere dü-
rüst cevap vermeleri, duygu ve düşüncelerini çekinmeden, utanmadan ve korkmadan yazmaları gerektiğinin 
söylenmesidir. Bu araçların geliştirilme aşamasında öğretmenler sınıfla birlikte ölçütler belirler ve daha sonra 
belirli aralıklarla öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri sağlanır.

c) Öz değerlendirme formu ile dönüt verme
Sınıflarda öğrencilere uygulanan öz değerlendirme formları daha sonra toplanıp gözden geçirilmelidir. Öz 

değerlendirme formlarının yanı sıra aynı öğrenciye ait bireysel değerlendirme formu ve akran değerlendirme 
formları karşılaştırılmalı, bunların birbiriyle ne kadar tutarlı olup olmadığına bakılmalıdır. Bu karşılaştırma ya-
pıldıktan sonra her öğrenciye ait çok kısa değerlendirme cümlelerinin yazıldığı kayıtlar tutulmalıdır. Bunlar her 
öğrencinin gelişiminin takibini sağlar ve kolaylaştırır.

Bu değerlendirmeler sonucunda problem yaşayan ve kendisiyle ilgili olumsuz değerlendirme yapan öğren-
cilerle bireysel olarak konuşulmalı ve problemin ne olduğu ve nasıl çözülebileceği tartışılmalıdır. Buradan alınan 
bilgiler öğrenci ürün dosyalarına konularak ebeveynlerle paylaşılmalıdır. Aynı zamanda tutulan rapor ve formlar 
rehber öğretmenle paylaşılarak onların da yardımına başvurulabilir.

Öğrencilerin neleri başarabildikleri ve “henüz” neleri başaramadıkları tam olarak bilinmeli ve buna göre de-
ğerlendirme yapılmalıdır. Öğrencilere süreç içinde dönütler verilerek neleri yanlış, neleri doğru yaptıkları ifade 
edilmeli, böylece gelişimlerinin farkında olmaları sağlanmalıdır. Doğru ve yansız değerlendirme yapmak için 
her öğrenciye ait bir rapor defteri (dosyası) tutulmalıdır. Bu defterde hangi öğrenme ve gelişim alanlarına yer 
verileceğine karar verilmeli (akademik hedefler, beceriler, öğrenme yaklaşımı vb.), bunları belirlerken de kesin 
ve net olunmalıdır. Akademik ve akademik olmayan davranışlar iyi belirlenmeli ve eğer akademik başarı ölçü-
lecek ise çaba, sınıf içi davranış, devam-devamsızlık, derse yönelik tutum gibi akademik olmayan faktörler bu 
değerlendirmenin içine katılmamalıdır.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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2.9.2. Akran değerlendirme

Akran değerlendirme, öğrencinin gerçekleştirdiği etkinliğin veya ürünün önceden belirlenmiş ölçütlere göre 
arkadaşları tarafından değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, grup çalışmalarında grup üyelerinin birbirlerinin 
performanslarını değerlendirmesi amacıyla kullanılabilir. Bu değerlendirmenin kullanılması sosyal becerilerin 
gelişmesine de katkı sağlar. Bu manada akran değerlendirmesi öğrencilerin objektif karar verme becerilerini, 
eleştirme yeteneklerini ve öz farkındalıklarını geliştirmeye yardımcı olur.

a) Akran değerlendirme formu hazırlama
Akran değerlendirme formu hazırlanırken de çocukların gelişimsel düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ayrıca öğretim programında yer alan kazanımlar akran değerlendirme formu hazırlanırken ölçüt olarak kulla-
nılabilir. Öğrencinin öğretim sürecinde ulaşması beklenen kazanımlara ne ölçüde ulaştığının bu form yardımıyla 
daha kolay değerlendirilebilmesi beklenmektedir. Bu yolla öğrencinin değerlendirme sürecine aktif katılımı ve 
arkadaşlarının performansı hakkında kanaat oluşturması sağlanmış olur.

Bir akran değerlendirme formu hazırlamada dikkat edilecek önemli hususlar şunlardır:
• Dersin hangi aşamasında akran değerlendirme formu kullanılacağına karar verilir.
• Konu sonunda ulaşılacak kazanım göstergeleri listelenir.
• Bu göstergeler akran değerlendirme form ifadesine dönüştürülür.
• Formlarda madde ve seçenek sayısı fazla olmamalıdır.
• Form tasarımı yapılırken öğrencilerin farklı gelişim düzeyleri (ilkokul, ortaokul) göz önünde bulundu-

rulmalıdır. Örneğin küçük yaş grubu öğrenciler için hazırlanan formlarda yazılı ifadeler sade olmalı ve 
görsellerle desteklenmelidir.

b) Akran değerlendirme formunun kullanımı
Akran değerlendirme aracı ortak hazırlanan grup ödevlerinde ve sunumlarda, grup olarak hazırlanmış per-

formans görevlerinin değerlendirmesinde ve uygulamaya dayalı öğrenci çalışmalarında kullanılabilir. Akran 
değerlendirme hem öğrencilerin grup içindeki bireysel çabalarını ortaya koymada hem de gruba katkısını de-
ğerlendirmede etkili araçlardan biridir. Ancak bu aracın etkili ve faydalı olabilmesi için sınıfta öğrencilere akran 
değerlendirme hakkında bilgi verilmeli, amacı ve önemine vurgu yapılarak değerlendirme ölçütleri, akrandan 
beklenenler çok iyi bir şekilde ifade edilmelidir.

Uygulama aşamasında dikkat edilmesi gereken ilk şey, öğrencilerin akranlarına adil davranmalarıdır. 
Birbirlerine ilişkin değerlendirme yapacak bireyler çok yakın arkadaşlardan seçilmemeli ve tarafsız değerlen-
dirme yapmaları konusunda uyarılmalıdır. Yapılan değerlendirmenin gerçek amacının öğrencilerin birbirlerin-
den dönüt almasını sağlamak olduğu ve herhangi bir puanlama veya notlandırma yapılmayacağına, bu aracın 
mantığının dönüt vermek olduğuna, tamamen biçimlendirici bir şekilde kullanıldığına vurgu yapılmalıdır.

c) Akran değerlendirme formu ile dönüt verme
Öz değerlendirme başlığı altında verilen öneriler akran değerlendirme formları için de kullanılabilir.
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2.9.3. Grup değerlendirme

Grup değerlendirmesi, bir gruba ait çalışmaların veya ürünlerin öğretmen, sınıftaki diğer gruba ait üyeler 
veya kendi gruplarında bulunan üyeler tarafından değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Grup ödevinin en temelde 
kazandırmaya çalıştığı davranışlar, sadece çalışılan konunun öğrenilmesi değildir; ortak hareket edebilme, 
farklı görüşlere saygı duyma, ortak plan yapabilme, bilgiyi paylaşma, grup lideri olma, sorumluluk alma ve yar-
dımlaşma gibi davranışları kazandırmak da esastır.

a) Grup değerlendirme formu hazırlama
Grup değerlendirme formu hazırlanırken öncelikle öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca 

öğretim programında yer alan kazanımlar grup değerlendirme formu hazırlanırken ölçüt olarak kullanılabilir. 
Öğrencinin öğretim sürecinde ulaşması beklenen kazanımlara ne ölçüde ulaştığının bu form yardımıyla daha 
kolay değerlendirilebilmesi beklenmektedir. Bu yolla öğrencinin değerlendirme sürecine aktif katılımı ve grup 
arkadaşları hakkında değerlendirmeler yapabilmesi sağlanmış olur.

Bir grup değerlendirme formu hazırlamada dikkat edilecek önemli hususlar şunlardır:
• Dersin hangi aşamasında grup değerlendirme formu kullanılacağına karar verilir.
• Konu sonunda ulaşılacak kazanım göstergeleri listelenir.
• Bu göstergeler grup değerlendirme form ifadesine dönüştürülür.
• Formlarda madde ve seçenek sayısı fazla olmamalıdır.
• Form tasarımı yapılırken öğrencilerin farklı gelişim düzeyleri (ilkokul, ortaokul) göz önünde bulundu-

rulmalıdır. Örneğin küçük yaş grubu öğrenciler için hazırlanan formlarda yazılı ifadeler sade olmalı ve 
görsellerle desteklenmelidir.

b) Grup değerlendirme formunun kullanımı
Öğrencilere grup ödevleri verildiği zaman genelde ödevin hazırlanma ve teslim (sunum, performans, uygu-

lama vb.) aşamasında sıklıkla grup üyelerinden şikayetler geldiği gözlenir. Grupta herkesin eşit çalışmadığı ya 
da bazılarının sürece hiç katkı sağlamadığı hatta sadece bir kişinin bütün sorumluluğu üstlendiği ve grup ça-
lışması yapılması yerine bu tek kişinin tek başına işin üstesinden gelmeye çalıştığı dile getirilir. Bu, grup ödev-
lerinin en büyük sorunlarından biridir. Bu nedenle öğretmenlerin büyük bir kısmı grup ödevi vermek yerine bi-
reysel ödevler vermeyi tercih etmektedir. Ancak öğrencilerin yukarıda verilen ve öğrenilmesi istenen konunun 
dışında ifade edilen davranışları öğrenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle grup ödevinde yaşanabilecek prob-
lemleri azaltabilecek tedbirler alınabilir. Yaşanabilecek bir diğer sorun ise öğrencilere bir araştırma konusu ve-
rildiğinde genelde konunun internette bulunup kopyalanması, hiç okunmadan ve üzerinde emek harcanmadan 
teslim edilmesi veya işin ebeveynlere ya da başkalarına yaptırılmasıdır. Bu noktada, öğrencilere en başta belirli 
yönerge ve kurallar verip yaşanabilecek olası problemler için tedbir almakta fayda vardır.

c) Grup değerlendirme formuna dönüt verme
Örneğin ödev teslim edildikten sonra grup üyelerine ödev hakkında sözlü, kısa bir sınav yapılarak o ödev 

için çalışan, emek veren ve konu hakkında bilgi sahibi olanlar tespit edilerek adil bir puanlama yapılabilir. 
Diğer bir alternatif ise şu şekilde olabilir: Örneğin bir grup çalışmasında 500 puan üzerinden grubun top-
lamda aldığı puan 475 olsun.Öğretmen grup üyelerine “Bu puanı aranızda eşit dağıtayım mı yoksa herkese 
ayrı ayrı hak ettiği puanı mı vereyim?” diye sorar. Burada öğretmen iki durumla karşılaşabilir: İlkinde öğren-
ciler aldıkları puanın eşit paylaşılmasına karar verebilir ve kendi aralarında uzlaşma sağlayarak az çalışana 
da aynı notun verilmesine rıza gösterebilir. İkincisinde ise az çalışan kişi dürüst davranarak hak etmediğini 
söyleyip az not almaya gönüllü olabilir.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Akran ve grup değerlendirme formu

Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

Sevgili öğrenciler,

Bu formda grup olarak çalışmada yerine getirdiğiniz görevlere ilişkin ifadeler yer almaktadır. Bu ifade-
leri inceleyerek arkadaşlarınıza grup içerisindeki görevleri yerine getirme durumuna göre uygun sayıda  
sembolü vermeniz beklenmektedir.

  : iyi  : orta  :geliştirilebilir

İfadeler
Gruptaki arkadaşlarınızın isimleri

..………….............. ..………….............. ..………….............. ..…………..............

Grup toplantılarına katılma

Grup çalışması için birlikte plan hazırlama

Gruptaki görevini zamanında yerine getirme

Çalışma süresince yararlı fikirler üretme

Grup üyeleri ile yardımlaşma

Şekil 26. Akran değerlendirme örneği
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Şimdi ise grup olarak çalışmanızı değerlendirmeniz beklenmektedir. Aşağıdaki ifadeler sizin grubunuzda 
yapılmışsa “Evet”i, yapılmamışsa “Hayır”ı işaretleyiniz.

Ölçütler Evet Hayır

Grup çalışması için plan hazırladık. □ □
Çalışmamızı zamanında bitirdik. □ □
Çalışmamızı eksiksiz yaptık. □ □
Çalışma sırasında birbirimizle fikir alışverişinde bulunduk. □ □
Çalışma sırasında birbirimizin fikirlerine önem verdik. □ □
Çalışma sırasında birbirimize yardım ettik. □ □

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere grup çalışmanızla ilgili görüşlerinizi yazmanız beklenmektedir.

Grup çalışmamızla ilgili görüşlerim:

1. Grubumuzdaki görev dağılımını ……………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………....................................................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................
............................................................................................................................................................................... şeklinde yaptık.

2. Grubumuzda en verimli çalışanlar …………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................

3. Grupla çalışmanın en güzel yanı/yanları …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................

4. Grupla çalışmanın en zor yanı/yanları..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Bir dahaki grup çalışmasında ………………………………………………………………………......................................................
.......................................................................................................................................................................………………………………
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..........…………değiştirmek isterim.

6. Aynı çalışmayı tekrar yapacak olsam …………………………………………….........................................................................
........................................................................................…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………… şeklinde değiştirirdim.

Şekil 27. Grup değerlendirme örneği

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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2.9.4. Biçimlendirici değerlendirme etkinlik örneği-4

Sınıf düzeyi 6

Öğrenme alanı Müziksel Algı ve Bilgilenme

Değerlendirilecek göstergeler

• Farklı müzik türlerini (Türk Halk Müziği, Klasik Türk Müziği (Türk Sanat 
Müziği) , Tasavvuf (Dinî) Müziği, Mehter Müziği ve Çok Sesli Türk Müziği) 
ayırt eder.

• Müzik türleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları bilir.
• Farklı müzik türlerinde kullanılan enstrümanları bilir.

Bu göstergeler Mü.6.D.1. kazanımı ile ilgili olup bireylerin bu göstergelerden bi-
rine birkaçına veya tamamına ulaşılması beklenmektedir.

Beceriler, tutum ve değerler Kültürel farkındalık ve ifade, saygı, sevgi.

 Kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları ve kullanılma gerekçesi

Gözlem formu (Ek-6)
Öğrencinin davranışı öğrenmesi ya da bunun değerlendirilmesi evresinde davranışın gözlenip gözlenmediğini ölç-

mek amacıyla kullanılabilecek bir araçtır. Bu etkinlikte öğrencilerden orkestra fotoğraflarının ve enstrümanların hangi 
müzik türüne ait olduğunu bulmaları beklenmektedir. Etkinlik sırasında o anda sergilenen davranışları gözlemlemek 
için konuya ilişkin göstergelerin yer aldığı gözlem formunun kullanılması amaçlanmıştır.

Öz, grup ve bireysel değerlendirme
Öğrencilerin kendilerinin ve akranlarının katılım süreçlerini ve ürünlerini anında değerlendirmelerini sağlayan bir 

araç olması nedeniyle tercih edilmiştir.

 Uygulamaya yönelik yönergeler

Öz, grup ve bireysel değerlendirme
Konuyu anlattıktan sonra sınıfı beş gruba ayrınız. Her bir gruba bir adet olmak üzere Ek-1'de yer alan orkestra fo-

toğraflarını dağıtınız. Bu sırada daha önceden hazırladığınız ve aşağıda yer alan müzik türlerinin isimlerinin yazılı olduğu 
A3 boyutunda renkli kartonlar veya kâğıtları sınıfın farklı duvarlarına asınız.

• Türk Halk Müziği
• Klasik Türk Müziği (Sanat Müziği)
• Tasavvuf (Dinî) Müziği
• Mehter Müziği
• Çok Sesli Türk Müziği (Çağdaş Çoksesli Türk Müziği)

1. Öğrencilerden hangi orkestra fotoğrafının hangi tür müziğin altına yapıştırılacağına grupla karar vermelerini ve 
fotoğrafı gidip o başlık altına yapıştırmalarını isteyiniz.
2. Yine Ek-2’de yer alan enstrümanların olduğu fotoğraflardan 5’er kopya olacak şekilde hazırlayıp kesiniz ve her bir 
gruba bir set veriniz. Öğrencilerden hangi enstrümanların kendi orkestralarında yer alacağına karar vermelerini ve 
gidip onları da orkestra fotoğraflarının altına yapıştırmalarını isteyiniz (İsterseniz etkinlikte yer almayan ama olma-
sını düşündüğünüz enstrüman fotoğraflarını ekleyebilirsiniz).
3. İsterseniz kronometre kullanıp grupların etkinliği bitirme sürelerini sınıfa duyurarak öğrencileri motive 
edebilirsiniz.
4. Sınıf etkinliği bitirince istenirse öğrenci ürünleri incelenerek doğruluk, düzen ve bitirme hızlarına göre puan 
verilebilir.
5. Etkinlik, grupların orkestra fotoğrafları değiştirilerek birkaç tur daha yapılabilir (Bu materyal okul açılmadan ha-
zırlanıp her bir parça plastikle kaplanarak her sınıfta tekrar tekrar kullanılabilir).
6. Etkinlik sonunda öz ve grup değerlendirme formlarını dağıtarak doldurmalarını isteyiniz (Ek-3 ve Ek-4).
7. Etkinlik sırasında gözlem yaparak siz de bireysel değerlendirme formlarını doldurabilirsiniz (Ek-5).

 Öğrenci başarısına dönüt verme

• Etkinlik esnasında fotoğrafları eşleştirmede hata yapan veya bulmada güçlük yaşayan öğrencilere her müzik tü-
rüne ait bir enstrüman fotoğrafı verilir ve bunu müzik türleri ile eşleştirmesi istenir.

• Her defasında yeni enstrüman eklenerek devam etmeleri söylenir. Doğru yapan öğrencinin arkadaşına yardımcı 
olması ve neden o enstrümanın o türe ait olduğunu açıklaması istenir.

Öz, grup ve bireysel değerlendirme
• Öğrencilerin öz değerlendirme formlarında 1-7. maddelere verdikleri cevaplar gözden geçirerek bireysel dönüt-

ler verilebilir.
• Öz, grup ve öğretmen değerlendirmeleri göz önüne alınarak başarı gösteremeyen öğrencilerin en çok nerelerde 

zorlandığı tespit edilebilir. Öğrencilerin zorlandığı bu konularda konu tekrarları veya etkinlikler tekrarları yapıla-
rak dersin verimliliği arttırılmaya çalışılabilir. Mesela, “Hangi konuda zorlandım?” ve Neyi iyi yaptım? sorusuna 
aynı cevabı veren öğrenciler eşleştirilerek iyi yapan öğrencinin diğer öğrenciye yardımcı olması (akran öğretimi) 
sağlanabilir.

• Her öğrenciye ait bir dosya tutularak bu formlar o dosyalara konur ve öğrenciye dair raporlar hazırlanabilir.
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Ek-1 

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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KEMAN BENDİR TUBA TROMPET

KORNO AKORDEON TROMBON YAN FLÜT

UD METALOFON PİYANO TAR

VİYOLONSEL (ÇELLO) KEMENÇE BAĞLAMA NEY

BATERİ DAVUL KONTRBAS KLASİK KEMENÇE

GİTAR NAKKARE TAMBUR TULUM

Ek-2
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TİMPANİ DEF TAHTA KAŞIK KANUN

KLARNET SAKSAFON ZURNA ARP

KAVAL MEY DARBUKA SİPSİ

PAN FLÜT

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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1. Bu etkinlikte ne öğrendim?
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
2. Neyi iyi yaptım? Neden?
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

3. Hangi konuda zorlandım? Neden?
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

4. Nerede yardıma ihtiyacım oldu?
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

5. Hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim?
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

6. Kuvvetli ve zayıf yönlerim neler?
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

7. Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

(Yukarıda yer alan A-G arasındaki grup değerlendirme maddeleri Karakurt, Y. (2006) öz değerlendirme, öz 
değerlendirme formu. http://www.gelisenbeyin.net/ozdegerlendirme-formu.html sayfasından uyarlanmıştır.) 

Ek-3

Öz değerlendirme formu

Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

Kendimi Değerlendiriyorum

Ölçütler Hiçbir 
Zaman Bazen Çoğu zaman

Grup çalışmasına katkıda bulundum. □ □ □
Grupta bilimsel ve yaratıcı fikirler ürettim. □ □ □
Grupta herkesle uyum içerisinde çalıştım. □ □ □
Grupta üstüme düşen tüm sorumluluğu yerine getirdim. □ □ □
Grupta diğerlerinin fikirlerine saygılı oldum. □ □ □
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Ek-4

Grubumu Değerlendiriyorum

Ölçütler Hiçbir 
Zaman Bazen Çoğu 

zaman

Hep birlikte çalıştık. □ □ □
Problemlerin üstesinden gelebildik. □ □ □
İyi anlaştık. □ □ □
Çalışmamızda her şeye ortak karar verdik. □ □ □
Herkes birbirinin görüşüne saygılı davrandı. □ □ □
Herkes üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getirdi. □ □ □

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Ek-5

Öğretmenim beni değerlendiriyor

Ölçütler Hiçbir 
Zaman Bazen Çoğu 

zaman

Grupla iş birliği yaparak çalıştı. □ □ □
Yaratıcı fikirlerini grupla paylaştı. □ □ □
Herkesle uyum içinde çalıştı. □ □ □
Üstüne düşen tüm sorumluluğu yerine getirdi. □ □ □
Diğerlerinin fikrine saygılıydı. □ □ □
Grupta üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getirdi. □ □ □
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Ek-6

Gözlem formu

Ölçütler Gözlendi Gözlenmedi

Orkestra fotoğraflarını inceleyerek hangi müzik türüne ait olduğuna karar verdiler. □ □
Orkestra fotoğraflarını ilgili müzik türünün altına yapıştırdılar. □ □
Enstrüman fotoğraflarının hangi müzik türüne ait olduğuna karar verdiler. □ □
Enstrümanlara ait fotoğrafları ilgili orkestra fotoğraflarının altına yapıştırdılar. □ □
İş birliği içinde çalıştılar. □ □

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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2.9.5. Biçimlendirici değerlendirme etkinlik örneği-5

Sınıf düzeyi 7

Öğrenme alanı Müziksel Yaratıcılık

Değerlendirilecek göstergeler

Öğrenci,
• Notaları bilir.
• Ritim kalıplarını bilir.
• Ölçü sayısını bilir.
• Verilen ritim kalıpları ve notaları kullanarak ezgi yazar.
• Yazdığı ezgiyi Kodaly ( fonomimi) yaklaşımına göre seslendirir.
• Yazdığı ezgiyi vücut perküsyonu ile seslendirir.

Bu göstergeler Mü.7.C.2. kazanımı ile ilgili olup bireylerin bu göstergelerden bi-
rine birkaçına veya tamamına ulaşılması beklenmektedir.

Beceriler, tutum ve değerler Müzik-beden uyumunu sağlayabilme, dinleme, söyleme ve ritimsel etkinliklerle 
müzik yapabilme, saygı ve yardım.

 Kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları ve kullanılma gerekçesi

Öğrencilerden daha önceden hazırlanmış bir şeyi seslendirmeleri değil, kendi yaratıcılıklarını kullanarak bir ezgi 
oluşturmaları, bireysel çalışmak yerine grup olarak iş birliği içinde çalışmaları istenir. Bu nedenle öğrencilerin grup-
larını değerlendirecekleri değerlendirme formu ve öğretmenin grubu değerlendireceği grup değerlendirme formu 
kullanılır.

 Uygulamaya yönelik yönergeler

Grup değerlendirme:
Sınıfı 4’erli ya da 5’erli gruplara ayırın.
Ek-1’de yer alan dizekleri A4 kâğıdı boyutunda büyüterek çoğaltın ve her gruba bir tane (iki ölçülük) dizekli kâğıt 

verin.
Öğrencilerin kendi ezgilerini oluşturmada izlemeleri gereken kuralların yanı sıra kullanacakları nota, sus ve ri-

tim kalıpları tahtaya yazın (Zamandan kazanmak istenirse fotokopi olarak her gruba dağıtılabilir veya akıllı tahtadan 
açılabilir).

Bu etkinliğin her sınıfta uygulanmasını kolaylaştırmak ve tasarruf etmek için hazırlanan malzeme plastikle kapla-
nabilir veya şeffaf dosya içinde verilip öğrencilerin tekrar tekrar üzerine keçeli kalemle yazıp ardından silerek kullan-
ması sağlanabilir.

Kurallar:
1. Sadece “Re, Mi, Fa, Sol, La” seslerini kullanabilirsiniz.

2. Oluşturacağınız ezgide aşağıda verilen bir vuruşluk sus ve ritim kalıplarından istediğinizi kullanabilirsiniz.

3. Sol anahtarının olduğu kâğıdı alanların ilk notası “Re” sesi ile başlamalıdır.
4. Son yazan kâğıdı alanların bitiş sesi yine “Re” notası olmalıdır.
5. 10 dakika süreniz var.
6. Bitiren grup kâğıtlarını öğretmene teslim edebilir.
• Öğretmen kâğıtları toplayıp inceledikten sonra ezgisel uygunluğu düşünerek sıralar.
• Sıralanan kâğıtlar tahtaya hamur yapıştırıcı ile yapıştırılır.
• Kodaly (fonomimi) ile seslendirmeleri istenir (Kodaly’e ait el işaretleri Ek-2’de yer verilmiştir).
• Ayrıca, ritim kalıplarına uygun vücut perküsyonu eklenerek Orff etkinliği yapılabilir. İstenirse söz de eklenerek 

çalışma “7-E şubesinin şarkısı” gibi isimlendirilip her ders başında motivasyon amaçlı sınıfa söyletilebilir.
Aynı etkinlik öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için de aşağıdaki gibi basitleştirilerek yaptırılabilir (İstenirse 5. sı-

nıflar için de kullanılabilir).
1. Öğrencilere sadece “fa, sol, la” seslerini kullanacakları söylenir.

2. Oluşturacakları ezgi için sadece aşağıdaki ritimleri ve bir vuruşluk sus kullanabilecekleri söylenir.
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Grup değerlendirme formu (öğrenci):
• Form etkinlikten hemen sonra öğrencilere dağıtılır.
• Yansız bir şekilde doldurmaları istenir.
• Öğrencilere sınıftan çıkarken formları öğretmene teslim etmeleri söylenir.

 Öğrenci başarısına dönüt verme

Grup değerlendirme formu (öğretmen) Ek-3
Öğrencileri grup olarak değerlendirirken formun altında bulunan noktalı yerlere grup çalışmasına ait notlar alın. 
Değerlendirme formunu doldururken grup içindeki bireysel davranışlarını gözlemleyerek formun altındaki boş-

luğa notlar alın. Örneğin, “Nota değerlerine ait eksik bilgilerin var, defterine yazdırdığım bilgilere bakarak yazdıklarını 
tekrar gözden geçir” gibi. Fakat buraya sadece olumsuz notlar alınmayabilir. Bunun yanı sıra grubun veya bireyin iyi 
yaptıkları da not alınarak öğrencilere dönüt olarak verilmelidir. Mesela eğer grup içerisinde bireyler birbirlerin saygılı 
bir şekilde dinlemişlerse “grup içerisinde iyi bir iletişim var. Öğrenciler birbirlerini dinleyerek saygılı bir ortamda etkin-
liği gerçekleştirdiler” gibi bir not alınarak öğrencilere bu tespit dönüt olarak aktarılmalıdır.

Grup değerlendirme formu (öğrenci) Ek-4
Öğrencinin doldurduğu grup değerlendirme formu ile karşılaştırma yaparak kendisi ve yaptıkları hakkında farkın-

dalığının olup olmadığına dikkat edin. Öğrencinin farkında olmadığı noktalar hakkında grup değerlendirme formu ör-
neğindeki gibi bireysel dönütler verin.  Sonuç olarak öğrenciler hala istenilen düzeye ulaşamamış ise o zaman öğre-
tim tekniklerinizi ve stratejilerinizi gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Kodaly (fonomimi) işaretleri

Ek-1

Ek-2
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Ek-3

Öğretmen tarafından kullanılacak grup değerlendirme formu

Şube:
Grup üyeleri:
1.…………………………………………………………………………..
2.…………………………………………………………………………..
3.…………………………………………………………………………..
4.…………………………………………………………………………..
5.…………………………………………………………………………..

Etkinliğin adı:
Tarih:

Tamamen
(3)

Kısmen
(2)

Hiç
(1)

1 Verilen notalara bağlı kalarak ezgi yazdılar. □ □ □
2 Verilen ritim kalıplarına bağlı kalarak ezgi yazdılar. □ □ □
3 Farklı ritim kalıpları kullandılar. □ □ □
4 Farklı notalar kullandılar. □ □ □
5 Oluşturdukları ezgiyi Kodaly yaklaşımıyla seslendirdiler. □ □ □
6 Ezgiyi devinimlerle birleştirdiler. □ □ □
7 Iş birliği içinde çalıştılar. □ □ □
8 Birbirlerini dinlediler. □ □ □
9 Birbirlerinin fikirlerine saygı gösterdiler. □ □ □

10 Yaratıcı fikirler ürettiler. □ □ □

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Ek-4

Öğrenci tafafından kullanılacak grup değerlendirme formu

Öğrencinin
Numarası:
Adı-soyadı:
Sınıf:

Etkinliğin adı:
Tarih:

Tamamen
(3)

Kısmen
(2)

Hiç
(1)

1 Verilen notalara bağlı kalarak ezgi yazdık. □ □ □
2 Verilen ritim kalıplarına bağlı kalarak ezgi yazdık. □ □ □
3 Farklı ritim kalıpları kullandık. □ □ □
4 Farklı notalar kullandık. □ □ □
5 Oluşturduğumuz ezgiyi Kodaly yaklaşımıyla seslendirdik. □ □ □
6 Ezgiyi devinimlerle birleştirdik. □ □ □
7 Iş birliği içinde çalıştık. □ □ □
8 Birbirimizi dinledik. □ □ □
9 Birbirimizin fikirlerine saygı gösterdik. □ □ □
10 Yaratıcı fikirler ürettik. □ □ □

Etkinliğe ilişkin görüşlerinizi aşağıda verilen ifadelerin altında yer alan noktalı yerlere yazınız.

Bu etkinlikte grup olarak;

A. Neler öğrendik?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Neleri iyi yaptık ve bunu nasıl başardık?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Hangi konularda zorlandık?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Neden? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Nerede yardıma ihtiyacımız oldu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E. Daha çok hangi alanda kendimizi geliştirmeliyiz?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

F. Kuvvetli ve zayıf yönlerimiz nelerdi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

G. Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapabiliriz?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Yukarıda yer alan A-G arasındaki grup değerlendirme maddeleri Karakurt, Y. (2006) öz değerlendirme, öz 
değerlendirme formu. http://www.gelisenbeyin.net/ozdegerlendirmeformu.html sayfasından uyarlanmıştır.) 
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3.
MÜZIK EĞITIMI 

ÖĞRETIM PROGRAMIYLA
UYUMLU DIĞER BIÇIMLENDIRICI

DEĞERLENDIRME ÖRNEKLERI



Sınıf düzeyi 8

Öğrenme alanı Müziksel Yaratıcılık

Değerlendirilecek göstergeler

1. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar.
2. Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur.
3. İnsanların savaşta neler yaşadıklarına dair fikir geliştirir.
4. Kendisini karakterlerin yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri 

yorumlar.
5. Gösterilen görsellerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
6. Görselde gördüklerini bedensel formla veya sözel olarak ifade eder.
7. Canlandırmalarda, sesini varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde 

kullanır.
8. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.
9. Şarkıyı anlam ve önemine uygun söyler.

Bu göstergeler Mü.8.C.1. kazanımı ile ilgili olup bireylerin bu göstergelerden bi-
rine birkaçına veya tamamına ulaşılması beklenmektedir.

Beceriler, tutum ve değerler Anadilde iletişim, müziğin bir bilim dalı olarak da farklı bilimlerle ilişkisini kura-
bilme, saygı.

 Kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları ve kullanılma gerekçesi

Puanlama anahtarı:
Bu etkinlikte öğrencilerin türkülerin yaşanmış öykülerini canlandırmaları beklenmektedir. Bu etkinlik performans 

sergilemeyi gerektirmektedir ve değerlendirme sürecinde gösterilen performansın değerlendirilmesi amacıyla dere-
celeme ölçeği kullanılmıştır.

 Uygulamaya yönelik yönergeler

Dramatizasyon, eğitimde drama ile en çok karıştırılan kavramlardan biridir. Lider, dramatizasyonda çok daha et-
kin, yönlendirici ve belirleyicidir.

Örneğin, öğretmen metni okur ya da anlatır. Rolleri dağıtır ve çocukların bu öyküyü canlandırmalarını ister. Bu tür 
canlandırmalarda tiyatroya benzer bir çalışma süreci izlenir. Öğretmen ya da lider bu süreçte etkindir, sık sık araya gi-
rerek akışa yardım edebilir, söylenmek istenenleri hatırlatabilir.

Dramatizasyon daha çok yazılı metne dayalı olarak bir konunun, öykünün, masalın ya da durumun canlandırılması 
anlamında kullanılır.

Yaratıcı dramada ise yazılı bir metin yoktur. Önceden hiç belirlenmemiş veya çok az tasarlanmış, spontane veya 
serbest bir biçimde canlandırmalar yapılır. Çalışmanın sınırları grup tarafından belirlenir.

Öğrencilerinize aşağıda verilen kuralları hatırlatın:
• Doğaçlamalar boyunca amacı ya da araçları unutma.
• Doğaçlamalar sırasında dikkatini, bu süreci paylaştığın arkadaşına ya da arkadaşlarına ver ve seni izleyenlerle 

ilgilenme.
• Rolün içinde kal motivasyonunu yitirme, sesini, bedenini, araç-gereçleri, ortamı iyi kullan.
• Türkçeyi doğru kullan.
• Başkalarını taklit etme, kopyadan kaçın.
• Rol çalma.
• Canlandırma esnasında diğerlerine konuşmak için fırsat ver ve onlarla hep bir ağızdan konuşma.
• Özel bir durum yoksa arkadaşlarına (seyirciye) sırtını dönme.
• Grup arkadaşlarını “İyi yapamadın” diyerek suçlama.
• Grupla iş birliği içinde çalış, kendini ön plana çıkarma, eşit olmak için çaba harca.
• Sabırlı ol.

3.1. Biçimlendirici değerlendirme etkinlik örneği-6
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Bu etkiniğe ilişkin uygulama yönergeleri aşağıda yer almaktadır.
• Sınıfı 5-6 kişilik gruplara ayırın.
• Plevne Türküsü’nün hikayesinin yazılı olduğu kâğıdı ve görselleri grup sayısına göre çoğaltın (Ek-1, Ek-2 ve Ek-3).
• Hazırladığınız kağıtları çizgili yerlerden kesin. Kestiğiniz kağıtları karıştırın ve görsellerle (Ek-2 ve Ek-3) birlikte bir 

zarfa koyun. Bunu her grup için yapın. Daha sonra her gruba kendi zarflarını verin.
• Öğrencilere parçanın hikayesinin bu zarfın içindeki küçük kâğıtlarda yazılı olduğunu söyleyin ve bunları sıraya koy-

malarını isteyin.
• Onlar bu işlemi yaparken grupların arasında dolaşın ve nasıl çalıştıklarını kontrol edin. Kâğıtları ilk olarak doğru sı-

ralayan grubu ilan edin ve diğerlerine devam etmelerini söyleyin. İkinci, üçüncü olanları tekrar ilan edin.
• Tüm sınıf çalışmayı bitirince her gruba doğru sıralamanın olduğu kâğıtları dağıtın ve kontrol etmelerini sağlayın.
• Öğrencilere ellerindeki görselleri incelemelerini söyleyin.
• Tahtaya parçanın sözlerini yazın ya da akıllı tahta aracılığı ile açın ve tüm sınıfa yüksek sesle okuyun.
• Ardından öğrencilere parçanın sözlerini birleştirdikleri kâğıtta yazanları ve inceledikleri görselleri düşünerek konu 

hakkında düşüncelerini sorun ve sınıfla tartışın.
• Son olarak her gruptan teker teker sıraya koydukları yazıyı ve şarkı sözlerini de kullanarak bir dramatizasyon 

(canlandırma) yapmalarını isteyin.
• Her grup sırasıyla canlandırmalarını yapsın.
• Değerlendirme için etkinlik sonunda yer alan dereceleme ölçeğini kullanın.

 Öğrenci başarısına dönüt verme

Öğrenci başarısına dönüt verirken herkesten aynı performansı beklememeniz gerektiğini her zaman aklınızda 
tutmalısınız.

Bazı öğrencileriniz hedefe çok hızlı ulaşırken bazıları çok yavaş ulaşır. Fakat unutulmaması gereken nokta, hepsinin 
aynı hedef yolunda ilerliyor olmalarıdır. Bu nedenle asla yargılayıcı olmayın.

Kimin en iyi yaptığına değil, kimin çaba harcadığına odaklanın ve yapılanı takdir edin.
Sınıfa her seferinde bunun bir yarış olmadığını, herkesin zaman içerisinde kendini keşfedeceğini ve daima birbirle-

rine saygılı ve yardımsever olmaları gerektiğine dair hatırlatmalarda bulunun.
Her seferinde grupta başrol oynamak isteyen ve tüm grubu kendi istekleri doğrultusunda yönlendirenlere dikkat 

edin. Zaman zaman diğerlerine de hak tanımak için süreç içinde role müdahil olarak karakterlerin rollerini değiştirin.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Ek-1

Plevne Türküsünün Hikayesi

“Doksan üç Harbi” olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı 1877’de olmuştur.

Savaşta Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Rusların yanında yer almıştır.

Osmanlı ordusunun başına Osman Paşa getirilmiştir.

Osman Paşa Plevne’ye ulaştığı gün Ruslarla çatışmaya girmiş ve ilk Plevne zaferini kazanmıştır.

Plevne şehrinin her tarafı düşman askerleriyle çevrilmiştir.

Osman Paşa ve askerleri günlerce sayıca üstün düşman askerlerine karşı koymuştur.

Aradan aylar geçmiş, hiçbir yerden Osmanlı ordusuna yardım gelmemiştir.

Osman Paşa yapılan bütün teslim olma tekliflerini reddetmiş, teslim olmamıştır.

Ancak ordunun yiyecek ve silah yedekleri tükenmeye başlamış, bu nedenle Osman Paşa düşman askerlerine saldır-
maya karar vermiştir.

Osman Paşa ve askerleri 10 Aralık 1877 günü Vid suyunu geçerek üstün düşman kuvvetlerine saldırmıştır.

Çok kanlı bir çatışma yaşanmış, pek çok Türk askeri şehit düşmüştür.

Bu çatışma sırasında Osman Paşa Ruslara esir düşmüştür.

Ruslar oldukça cesur, zeki ve donanımlı bir komutan olan Osman Paşa’yı, büyük saygıyla ağırlamış, ona asla esir mu-
amelesi yapmamışlardır.

Osman Paşa 34 ay kadar esir tutulmuş, daha sonra İstanbul’a gönderilmiştir.

Sultan II. Abdülhamid Han Osman Paşa’yı büyük bir törenle karşılamış ve alnından öpmüştür.

Türk tarihine şanlı bir destan yazan Osman Paşa, Plevne’deki bu savunmada gösterdiği üstün başarı nedeniyle gazilik 
unvanı almıştır.
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Ek-2 

Osman Paşa'nın fotoğrafı

Kaynak: https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly91cGxvYWQud2lraW1lZGlhLm9yZy93aWtpcGVkaWEv-
Y29tbW9ucy83LzdiL0doYXppT3NtYW5QYXNoYS5qcGc

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Ek-3 

Plevne Savaşı görseli 

Kaynak: https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRG9zeWE6Wm-
FodmF0X2dyaXZpY2tvZ29fcmVkdXRhLmpwZw
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Ek-4

Dereceleme ölçeği

Şube:
Grup üyeleri:
………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Etkinliğin adı:
Tarih:

Evet
(3)

Kısmen
(2)

Hayır
(1)

Hikayenin ana fikrine uygun canlandırma yaptılar. □ □ □
Karakterlerin özelliklerini belirgin şekilde ortaya koydular. □ □ □
Karakterler arası eşit rol dağılımı sağladılar. □ □ □
Canlandırmalarda uygun ve net ses kullandılar. □ □ □
Rol ve karaktere uygun jest, mimik ve vücut duruşu kullandılar. □ □ □
Mekanı verimli şekilde kullandılar. □ □ □
Hikayenin özüne sadık kalarak özgün ve yaratıcı fikirler ürettiler. □ □ □
Toplam

Grup üyelerini oluşturan öğrencilere ait bireysel yorumlar
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21-17 Çok iyi 

16-12 Yeterli 

11-7 Zayıf 

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Sınıf düzeyi 8

Öğrenme alanı Dinleme-Söyleme

Değerlendirilecek göstergeler

• Marşın sözlerini bilir.
• Marşın sözlerini anlamına uygun söyler.
• Marşın tonuna dikkat ederek söyler.
• Marştaki hız terimlerine dikkat ederek söyler.
• Marştaki gürlük terimlerine dikkat ederek söyler.
• Marşın nefes yerlerine dikkat ederek söyler.
• Marş söylemeye isteklidir.

Bu göstergeler Mü.8.A.2. kazanımı ile ilgili olup bireylerin bu göstergelerden bi-
rine birkaçına veya tamamına ulaşılması beklenmektedir.

Beceriler, tutum ve değerler Müziği millî ve manevi değerlerle ilişkilendirebilme.

 Kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları ve kullanılma gerekçesi

Dereceleme ölçeği:
Bu etkinlikte öğrencilerin marşları belirli kurallara uygun söylemeleri beklenmektedir. Bu etkinlik performans ser-

gilemeyi gerektirmektedir ve değerlendirme sürecinde yapılan performansın her bir adımı ayrıntılı olarak puanlanma-
lıdır. Bu nedenle en uygun ölçme aracı derecelendirme ölçeğidir.

Öz değerlendirme:
Öğrenciler öz değerlendirme yaparken kendilerini daha iyi tanıma, keşfetme ve daha iyi ifade etme fırsatı bulurlar. 

Bu etkinlikte öğrencilerin marşları söylemede sergilemesi gereken adımlar söz konusudur. Her öğrenci bireysel öğ-
renmesini geliştirmek için sorumluluk almak durumundadır. Öz değerlendirme yaparak öğretmeni ile sürecin bir par-
çası haline gelir ve tüm davranışlarının farkına varmak için motive olur. Bu farkındalığı sağlamanın en iyi yollarından 
biri öz değerlendirme formu kullanmaktır.

 Uygulamaya yönelik yönergeler

Derecelendirme ölçeği:
Ölçeğin uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

• Konuya uygun marş seçilir.
• İlk olarak parçanın sözleri şiir gibi okunarak parçanın hangi konu ile ilgili olabileceği sorulur.
• Konu hakkında varsa video izletilir veya marşın hikayesi anlatılır.
• Kulaktan öğretim yöntemi kullanılır.
• Parça öğretmen tarafından birkaç kez çalınıp söylenerek sınıfa dinletilir.
• Bu sırada parçadaki gürlük, hız terimlerine dikkat çekilerek gerekli uyarılar yapılır.
• Marş anlamlı cümlelere bölünerek öğretmen tarafından söylenir ve sınıf aynı cümleyi tekrar eder (yansı veya 

bütün-parça-bütün).
• Tüm parça baştan sona söylenip tamamlandıktan sonra yönetim yapılarak kullanılacak işaretlerin ne anlama gel-

diği söylenir (Hafif söylemeleri gerektiğinde elinizi bel hizasında kullanmak vb.).
• Marşı bireysel söylemek isteyenlere fırsat tanınır.
• Sınıf iki veya üç gruba ayrılarak da söyletilebilir.

Bu tür etkinlikleri yaparken daima hatırlamanız gereken en önemli şey, öğrencilerinizin okulunuza müzik özel ye-
tenek sınavı ile seçilerek gelmedikleridir. Bu nedenle öğrencilerden yapamayacakları şeylerin beklentisi içine girilme-
melidir çünkü her öğrencinin müziksel yeteneği olmayabilir, öğrencilerin çabaları göz önünde bulundurulmalıdır. Ne 
kadar istekli oldukları, ne kadar çaba harcadıkları, hazırlıklı gelip gelmedikleri, sınıf içi etkinliklere katılımları gibi un-
surlar da değerlendirilebilir. Etkinliklere ya da derslerinize katılım göstermeyen bir öğrenciniz varsa rehberlik öğret-
meni ve ailesi ile iletişime geçerek olası bir sorun olup olmadığı anlaşılmalıdır. Bu tür sorunlar yaşandığında çok nadir 
de olsa bazı öğretmenlerimiz öğrenciyi suçlamaktadır. Bunun yerine yöntem ve tekniklerinizi, materyallerinizi, tutum 
ve davranışlarınızı gözden geçirmenizde fayda olabilir. Gerekirse okulunuzda bulunan diğer öğretmenlerden ve başka 
okullarda bulunan müzik öğretmenlerinden destek ve tavsiye alabilir, onların uygulamalarına yönelik plan veya video 
paylaşmalarını isteyebilirsiniz.

Öz değerlendirme:

Bu etkinlikte sizin kullanacağınız dereceleme ölçeği (Ek-1) ile öğrencinin kullanacağı öz değerlendirme formunda 
(Ek-2) yer alan maddeler aynı davranışları ölçmektedir.

Bu nedenle öğrenci için yaptığınız değerlendirme ile öğrencinin öz değerlendirme formunu karşılaştırarak benzerlik 
göstermeyenleri tespit edin ve bunlar hakkında öğrencilere dönüt verin.

 Öğrenci başarısına dönüt verme

3.2. Biçimlendirici değerlendirme etkinlik örneği-7
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• Öğrenci başarısına dönüt verirken herkesten aynı performansı beklememeniz gerektiğini her zaman aklınızda 
tutmalısınız. 

• Bazı öğrencileriniz hedefe çok hızlı ulaşırken bazıları çok yavaş ulaşır. Fakat unutulmaması gereken nokta, hepsi-
nin aynı hedef yolunda ilerliyor olmalarıdır. Bu nedenle asla yargılayıcı olmayın. 

• Kimin en iyi yaptığına değil, kimin çaba harcadığına odaklanın ve yapılanı takdir edin. BD kullanımı açısında güzel 
bir örnek olan bu etkinlikte sonuçtan ziyade süreçin ön plana çıktığından emin olun. Bazı öğrenciler için marşın 
sözlerini anlamına uygun uygun söylemsi yeterli olacakken bazı öğrencilerin şarkının tonuna dikkat ederek söyle-
mesi bir başarı olarak değerlendirilmelidir.

• Sınıfta öğrenme hızlarına göre seviye grupları belirlenmeli ve bu gruplar kendi seviyesinde olan öğrencilerle bir-
likte onlara göre hazırlanmış ölçme araçları ile ölçülmelidir. 

• Öğrencinin motivasyonunu artıracak dönütler verilmeli ve öğrenci güdülenmelidir. Mesela, bir öğrenci marşın söz-
lerin öğrenmişse fakat marşı tonuna uygun söyleyemiyorsa bu öğrenciye “Aferin sana marşın sözlerini eksiksiz 
söyledin. Hadi şimdi marşı tonlamalara dikkat ederek söylemeye çalışalım” denebilir. Bu noktada öğrenciye küçük 
ipuçları vererek tonlamada nelere dikkat etmesi gerektiği de hatırlatılabilir. 

Öz değerlendirme: 
• Öğrencinin öz değerlendirme formu ile sizin kullandığınız formda eşleşmeyen maddelere yönelik dönütlerde bulu-

nun. Örneğin, “Marşı ritmine uygun söylediğini işaretlemişsin ancak marşı olması gerekenden yavaş okudun” gibi. 
• Sizin formunuzu ve öğrencinin formunu ebeveynlere göndererek dönütlerinizi incelemelerini sağlayın. 

Ek-1 

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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Dereceleme ölçeği

Öğrencinin Adı-soyadı:
Numarası:
Şubesi:
Söylediği marşın adı:

Her
Zaman

(3)

Bazen 

(2)

Hiçbir
Zaman

(1)

Marşın sözlerini bilir. □ □ □
Marşı, sözlerinin anlamına uygun söyler. □ □ □
Marşın tonuna dikkat ederek söyler. □ □ □
Marştaki hız terimlerine dikkat ederek söyler. □ □ □
Marştaki gürlük terimlerine dikkat ederek söyler □ □ □
Marşın nefes yerlerine dikkat ederek söyler. □ □ □
Marş söylemeye isteklidir. □ □ □
Toplam

Öğrencinin öz değerlendirmesi ile sizin değerlendirmenizde eşleşmeyen maddeler ve yorumunuz:

21-17 Çok iyi 

16-12 Yeterli 

11-7 Zayıf 

Ek-2

Marşı söyleme öz değerlendirme formu

Öğrencinin Adı-soyadı:
Numarası:
Şubesi:
Marşın ismi:

Evet Kısmen Hayır

Marşın sözlerini biliyorum. □ □ □
Marşı, sözlerinin anlamına uygun söylerim. □ □ □
Marşın tonuna dikkat ederek söylerim. □ □ □
Marştaki hız terimlerine dikkat ederek söylerim. □ □ □
Marştaki gürlük terimlerine dikkat ederek söylerim. □ □ □
Marşın nefes yerlerine dikkat ederek söylerim. □ □ □
Marş söylemeyi seviyorum. □ □ □
Toplam

21-17 Çok iyi 

16-12 Yeterli 

11-7 Zayıf 
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4.
BIÇIMLENDIRICI
DEĞERLENDIRME

SÜRECINDE
PAYDAŞLARLA

ETKILEŞIM



Biçimlendirici değerlendirme genel anlamda sınıf içi uygulamaları kapsasa da özellikle sonuçlarının yorum-
lanması ve dönüt verme sürecinde etkileşim içinde olunması gereken bazı paydaşlar bulunmaktadır. Aşağıda, 
söz konusu paydaşlar ve bu paydaşlarla kurulacak etkileşim içeriği hakkında bilgilere yer verilmiştir:

4.1. Öğrenci

Öğrenme-öğretme sürecinin diğer unsurları gibi ölçme ve değerlendirmenin de odak noktası öğrenci olup 
biçimlendirici değerlendirmede esas olan, değerlendirme etkinlikleriyle birlikte öğrenme sürecinin geliştiril-
mesidir. Bu nedenle biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında öğrencilerle iş birliği ve etkileşim oldukça 
önemli bir yer tutmaktadır.

Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında öğrencilerin hazır bulunuşluklarının hangi düzeyde ol-
duğunun bilinmesi, öncelikle onların bilişsel, duyuşsal ve devinişsel açıdan tanınmasını gerektirmektedir. 
Değerlendirmenin sadece sonucu değil süreci de etkilediği öğrencilere hissettirilmelidir. Bu nedenle değerlen-
dirmenin sadece sınavlardan ibaret olmadığı, bu tür uygulamalarda sınav stresi ve kaygısından çok “ne kadar 
öğrendim, nasıl daha iyi öğrenebilirim?” gibi öğrenmeyi destekleyici soruların önemli olduğu öğrencilere açık-
lanmalıdır. Bunun yanı sıra biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında öğrencilere neleri başardıkları vur-
gulanarak onları motive edici dönütler verilmeli, bundan sonra daha neleri öğrenmeleri gerektiği açıklanmalı 
(Mcafee ve Leong, 2012), kullanılanlara benzer veya farklı ne tür uygulamaların yapılmasının istendiği konu-
sunda onlardan da görüş alınmalıdır. Bu uygulamaların öğrencilerin öğrenme sürecini hızlandıracağı ve hedef 
belirleme noktasında hem öğrenciye hem de öğretmene katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

4.2. Zümre öğretmenleri (okul, ilçe, il)

Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında esas olan öğrenci başarısının sonuç odaklı belirlenmesi ve 
karşılaştırılması değildir. Bu durum da zümre öğretmenleri arasında rekabet ortamından çok, iş birliği ikliminin 
hâkim olmasını gerekli kılmaktadır. Okul, okulda bulunmaması durumunda ilçe ve/veya ildeki zümre öğret-
menleri; bir araya gelerek dersleri özelinde geliştirdikleri farklı değerlendirme uygulamalarını birbirleriyle pay-
laşabilirler, öğrenme-öğretme sürecini zenginleştirici değerlendirme uygulamalarının yapılması hususunda 
birbirlerini teşvik edebilirler, kendi sınıflarındaki dezavantajlı öğrencilere yönelik ne tür uygulamalar yaptıklarını 
ve ne tür dönütler verdiklerini birbirleriyle paylaşarak üzerinde tartışabilirler. Zümre öğretmenleri arasındaki bu 
yönde bir etkileşim, biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının daha kapsayıcı ve dinamik bir yapıda olma-
sına olanak sağlayacaktır.

4.3. Veliler

Velilerin çoğunluğu çocuklarının neyi nasıl öğrendiklerinden çok, onların sınavlarda aldıkları not ve sonuçtaki 
başarılarıyla ilgilenmektedir. Velilerin bu bakış açısı doğrudan öğrencilere de yansımaktadır. Bu nedenle velilere 
biçimlendirici değerlendirme sonuçlarının ne anlama geldiği hakkında bilgi verilmelidir. Bu uygulamalar saye-
sinde öğrencilerin öğrenme sürecinin zenginleşeceği, bu tür değerlendirmede not kaygısının asgari düzeyde 
olduğu ve asıl olanın öğrenmenin geliştirilmesi olduğu, biçimlendirici değerlendirme ile öğrencilerin kendilerini 
daha iyi tanıyarak potansiyellerinin farkına varabilecekleri, öğrenme eksikliklerini görerek bunları giderebilme 
noktasında daha etkili adımlar atabileceği açıklanmalıdır. Çocuklarının öğrenme süreci ile ilgili kendilerine, ob-
jektif ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dayalı dönütler verilerek onlara öğrenme-öğretme sürecinin 
önemli bir parçası oldukları sezdirilmelidir.
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Bu noktada velileri de sürece dâhil etmek amacıyla onlarla yapılacak toplantılarda/görüşmelerde alterna-
tif rapor formları (öz değerlendirme, gözlem vb.) sunularak görüş ve tepkileri öğrenilebilir (Mcafee ve Leong, 
2012). Örneğin, bu alternatif değerlendirme formlarında öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra velilere de görüşle-
rini yazabileceği bölüm(ler) ayrılabilir:

Öğrenci bilgileri

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Değerlendirme 
etkinliği

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Öğretmen 
görüşleri

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Ailenin 
görüşleri/
gözlemleri

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Şekil 28. Alternatif değerlendirme formu örneği

4.4. Diğer zümre öğretmenleri

Ders öğretim programlarında çeşitli ünite/temalarda farklı disiplinlerle iş birliği gerektiren konular yer al-
maktadır. Öğretimin yanı sıra değerlendirme uygulamalarında da ilgili disiplinlerin öğretmenleriyle iş birliği 
içinde olunması süreci daha aktif ve etkili kılacaktır. Bu nedenle, biçimlendirici değerlendirme uygulamaları-
nın geliştirilmesi ve öğrencilere etkili dönüt verilmesi noktasında, ilgili disiplinlerin öğretmenleriyle görüş alış-
verişinde bulunulması önemlidir. Ayrıca, biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında teknoloji temelli ma-
teryallerin hazırlanması kapsamında bilişim-teknoloji öğretmenleriyle iş birliği içinde olunmasının daha nite-
likli ölçme ve değerlendirme materyallerinin uygulamaya konulması açısından etkili olacağı düşünülmektedir.

4.5. Okul rehberlik ve özel eğitim öğretmenleri

Biçimlendirici değerlendirme, öğrencileri birbirleriyle karşılaştırmak yerine her bir öğrencinin farklı aşama-
lardaki öğrenme gelişim düzeyini karşılaştırmaya odaklıdır. Bu nedenle, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve de-
vinişsel yönleriyle tanınması gerekmektedir. Bu noktada, okul rehberlik ve özel eğitim öğretmenlerinin sağ-
layacağı destek oldukça önemlidir. Okul rehberlik öğretmenleri, öğrencileri tanınmaya yönelik ölçek, anket, 
test vb. ölçme araçları uygulayabilir ve sonuçlarını branş öğretmenleriyle paylaşabilirler. Bunun yanında farklı 
özelliklere sahip öğrencilere ne tür dönütler (fiziksel, sözel vb.) verilmesi gerektiği konusunda da okul rehber-
lik öğretmenleri ile iş birliği kurulabilir. Özellikle duyuşsal açıdan problemi olan öğrencilere çözüm bulma süre-
cinde okul rehberlik öğretmenlerinden destek alınırken bilişsel sorunları olan öğrenciler için de özel eğitim öğ-
retmenlerinden destek alınmalıdır. Bu süreçte özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler 
eğer varsa okullardaki/kurumlardaki destek eğitim odalarına yönlendirilebilir. Okulda okul rehberlik öğretmeni 
olmaması durumunda öğrenci için okul idaresi (müdür veya görevli müdür yardımcısı) Rehberlik Araştırma 
Merkezi’nden (RAM) yardım alabilir veya öğrenciyi velinin de izniyle RAM’a yönlendirebilir.

Ölçme-değerlendirme uygulamalarında, öğrencilerin verdikleri cevaplarda bazen onların ruh halinin değiş-
tiğini gösteren izler bulunabilir. Böyle durumlarda da okul rehberlik öğretmeni ve özel eğitim öğretmenlerinin 
desteğine başvurulabilir. Öğretmenlerin bu iş birliği sürecinde,

• Görüşlere ve katkılara açık olmaları,
• Her şeyi bilmeleri ve yapabilmelerinin mümkün olmadığının farkına varmaları,
• Hangi uzmanlardan nasıl katkı alabileceklerini öğrenmeye çalışmaları beklenmektedir.

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI
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4.6. Yöneticiler

Sonuç odaklı değerlendirmenin benimsendiği bir okul ortamında süreç odaklı değerlendirmeler yapabilme 
ve süreç odaklı değerlendirmenin benimsenmesini sağlamada okul yöneticisinin önemli bir rolü vardır. Okul 
yöneticisi;

• Süreç odaklı değerlendirmeyi özendirmeli,
• Öğretmenlerle bu konuda işbirliği yapmalı,
• Süreç odaklı değerlendirmelerde kullanılacak materyallerin teminini ve çoğaltılmasını sağlamalı,
• Süreç odaklı değerlendirmeye dönük hizmet içi eğitimleri organize etmeli,
• Velileri benimsenen değerlendirme türüne dair bilgilendirmelidir.

4.7. Akademisyenler ve diğer uzmanlar

Biçimlendirici değerlendirme uygulamaları öğrencilerin seviyelerine, beklentilerine ve özelliklerine göre de-
ğişim gösterebilecek esnek ve dinamik bir yapıda olmalıdır. Bu durum, değerlendirme materyallerinin ve uy-
gulamalarının zenginleştirilmesini gerektirmektedir. Bu noktada öğretmenlerden materyal hazırlanması, uy-
gulama örnekleri oluşturulması, uygun dönütlerin neler olabileceği ve nasıl verileceği gibi konularda ilgili aka-
demisyenlerle ve uzmanlarla iş birliği içinde olmaları beklenmektedir. Özellikle Bakanlık tarafından tüm illerde 
kurulan Ölçme ve Değerlendirme Merkezlerinde görevli uzmanlarla iş birliği içinde olunması ve onlardan des-
tek alınması da hem materyallerin oluşturulması hem de uygulanmasında sürece katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, paydaşlarla nitelikli etkileşim, tüm paydaşların etkin bir şekilde biçimlendirici değerlendirme 
sürecinin içinde yer almalarını sağlayarak sürecin kendini yenilemesi ve geliştirmesine fırsat tanıyacaktır.
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TERIMLER SÖZLÜĞÜ

Akran 
değerlendirme

Aynı gruptaki öğrencilerin belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini değerlendirme sürecidir. Bu 
süreç öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini artırır ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirir.

Alto En kalın kadın ya da çocuk sesi.

Analoji Bazı ortak yönleri bulunan iki şey arasındaki benzeşme.

Bariton Ses müziğinde tenor ile bas arasındaki kalın erkek sesi.

Bas En kalın erkek sesi.

Beceri Kişinin, yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak, bir işi başarma, bir işlemi ereğine uygun olarak, ge-
rektiği gibi sonuçlandırma yeteneği.

Belirtke tablosu Hedef davranışlarla, program içeriğinin yani konuların, iki boyutlu bir çizelge üzerinde 
gösterilmesi.

Bemol Bir ölçü içinde, notanın önüne konulunca sesin yarım ton kalınlaştırılacağını belirten nota işareti.

Biçimlendirici 
değerlendirme

Öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve öğretimin uygun şekilde ayarlanması için öğrenci-
nin durumunun sık sık ve etkileşimli bir şekilde değerlendirilmesi.

Bilişsel süreç Organizmanın bir nesne yada olayın varlığına ilişkin bilgi edinme yada bilinçli hale gelme süreci.

Çalışma yaprağı
Herhangi bir konunun öğretimi sürecinde öğrencilerin yapması gerekenlerin belirtildiği işlem 
basamaklarını içeren, bilgilerini kendi kendilerine yapılandırmalarına yardım eden ve aynı anda 
tüm sınıfın verilen etkinliğe katılımını sağlayan materyaller.

Çoğaltma noktası Nota değerleri uzatmak için kullanılır. Bir nokta konulduğu notanın süresinin yarısı kadar ekle-
nerek süreyi arttırır.

Çoklu zeka kuramı Çoklu zekâ kuramı 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekâyı tek ve baskın bir yetenek ola-
rak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir model.

Da capo Eserin tekrar başa dönülerek seslendirileceğini belirten işarettir. 

Değerlendirme Ölçme sonuçlarını bir kriter/ölçüt ile karşılaştırarak karar vermedir.

Dereceli puanlama 
anahtarı / rubrik

Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından 
yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama anahtarıdır. Herhangi bir çalışmanın puanlan-
ması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Dereceli puanlama anahtarı bütüncül ve anali-
tik olarak iki grupta incelenebilir.

Devinişsel alan Fiziksel hareketi, hareketsel beceri alanını kullanmayı ve koordinasyonu içerir. Psikomotor dav-
ranışlar zihin-kas koordinasyonu ile yapılan davranışlar.

Diyagram Herhangi bir olayın gelişimini, değişimini gösteren grafik.

Diyez Bir ölçü içinde, notanın önüne konulunca sesin yarım ton inceltileceğini belirten nota işareti. 

Dizek Üzerine ya da arasına notaların yazıldığı, dört aralık ve beş koşut çizgiden oluşan biçim.

Dizekli kağıt Notaları düzenli yazmak için gerekli kağıt.
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Dolap Tekrar edilmesi istenen notalarda kullanılan şekil.

Dörtlük nota Notanın bir vuruş süresince seslendirilmesi gerektiğini gösteren işaret.

Dörtlük sus Müzikte bir vuruş süresince susulması gerektiğini gösteren işaret.

Geçerlik Ölçme aracının ölçülmek istenen özelliği, başka bir özelliğe karıştırmadan, amaca uygun ola-
rak ölçmesi.

Gösterge Bir şeyi göstermeye, belirtmeye yarayan, bir başka şeyin yerini alabilecek nitelikte olduğundan 
kendi dışında bir şey gösteren her türlü şey.

Gözlem Bir olayın, bir gerçeğin ya da bir nesnenin niteliklerini öğrenmek, bilmek amacıyla, onun özenli, 
planlı ve dikkatli bir biçimde ele alınıp, gözetlenip incelenmesi işi.

Gözlem formu Gözlem işinin kayıt altına alındığı belge.

Güdü Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi 
bir güç.

Güvenirlik Ölçme aracının hatasız ölçme yapabilme durumunu gösterir. Başka bir deyişle, bir ölçme işle-
minin tekrarlanmasında sonuçların birbirine benzer olma derecesi.

Hazırbulunuşluk Bireyin yaşı, gelişimi, olgunluk seviyesi, tutumu, motivasyonu ve sağlık durumu yeni öğrenme 
ortamında etkili olan unsurlar.

Hece Bağı Müzikte bir heceyi iki ya da daha fazla sesle söylememiz gerektiğinde bu sesleri birbirine bağ-
layan eğri çizgiye verilen isim.

Hiyerarşi Aşama sırası. Makamların, rütbelerin vb. önem sırası, astlık ve üstlük düzeni, aşama gözetile-
rek yapılan sınıflama.

İmge Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, görüntüsü.

İşlem yaprakları
Herhangi bir konunun öğretimi sürecinde öğrencilerin yapması gerekenlerin belirtildiği işlem 
basamaklarını içeren, bilgilerini kendi kendilerine yapılandırmalarına yardım eden ve aynı anda 
tüm sınıfın verilen etkinliğe katılımını sağlayan materyallerdendir.

Kavram haritası Kavramlar arasındaki ilişkiyi gösteren grafiksel araç.

Kavram yanılgısı Öğrenen bireyin herhangi bir konuda öğretmenlerinin anlattıklarından farklı tarzda bilimsel ger-
çeklere uymayacak şekilde düşünmesi.

Kazanım Yapılandırıcı yaklaşım çerçevesinde, öğrencinin beklenen başarıyı nasıl göstereceğinin ifade 
edilmesi.

Kodaly yaklaşım Öğrencinin aktif katılımı ile gerçekleşen müzik ile dansı birleştirme yolu ile öğrenme yaklaşımı.

Kontrol listesi Öğrencinin bir davranışı öğrenmesi ya da bunun değerlendirilmesi evresinde neleri, hangi sıra 
ile ve nasıl yapacağını izlemek amacıyla kullanılan araç.

Kulaktan öğretim 
yöntemi Kulaktan öğretim bir eser veya şarkının notasız, kulak yoluyla öğretilmesi.

Metafor Bir sözcüğün alışılmış anlamı dışında kalan bir anlamda kullanılması.

Mülakat Bir işe alınacak kişiyi seçmek için adaylarla tek tek ve yüz yüze konuşmak, görüşmek.

107



Nota değerleri Bir notanın ne kadar süreyle seslendirileceğini belirten kavram.

Okul ve sınıf tabanlı 
değerlendirme

Öğrencinin ihtiyaç ve yetenekleri temelinde, «ulusal müfredat genelinde ve ötesinde, öğrenci-
nin performansını kaydetmek ve kazanımlarının profilini ortaya koymak” için kullanılan alter-
natif yöntemler.

Orff ve Dalcrose 
yaklaşımları İnsan bedenindeki doğal ritmik hareketler ile yapılan öğreti.

Öğretme stratejisi Öğrenme – öğretme sürecinin amaçlarına ulaşabilmesi için izlenen genel çerçeveye, yol.

Ölçme Özelliklerin gözlemlenerek sayı ya da sembolle ifade edilmesi.

Ölçü çizgisi Müzik eserlerini süre olarak eşit bölümlere ayıran çizgidir.

Ölçü belirteci Bir müzik eserinde anahtarın yanına yazılan ve eserin ölçüsünü belirten sayı değerleri.

Önerme Kabul edilmesi dileğiyle öne sürülen düşünce, görüş, öneri.

Öz değerlendirme
Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. Öz değerlendirme öğrencilerin ken-
dilerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olur. Kendi performans ve 
gelişimlerini bağımsız olarak ve gerçekçi şekilde değerlendirmeye yönlendirir.

Özel eğitime ihtiyaç 
duyan öğrenci Kaynaştırma öğrencisi.

Performansa dayalı 
değerlendirme

Öğrencinin bilgi ve becerisinin ölçme sonucunda ortaya çıkan bir ürün (makale, resim vs.) ola-
rak değerlendirilmesi.

Portfolyo (Ürün 
Dosyası)

Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve 
güçlü yönlerini öğrenme alanları ile ilişkili olarak göstermiş çaba ve ilerleme ile gelmiş olduk-
ları başarı düzeyini yansıtan ürünlerden oluşan; çalışma koleksiyonu, sistemli ve amaçlı olarak 
oluşturulan gelişim dosyaları.

RAM Rehberlik araştırma merkezi

Ritim kalıpları Nota değerlerinin belirli bir süre içerisinde ahenkli ve düzenli sıralanmasını sağlayan unsur.

Rotasyon bir birimde çalışan görevlilerin, öğrencilerin zaman zaman ve düzenli olarak yer değiştirmeleri, 
bir işi sırayla yapmaları.

Röpriz Başa dönüleceğini veya 2. defa görüldüğü yerden 1. defa görüldüğü yere dönüleceğini anlatan 
işaret.

Senkop İki hızlı nota arasına uzun notaların girmesi.

Senyö Müzikte kullanılan tekrar işaretidir. 2. senyönün görüldüğü yerden 1. senyöye dönüleceğini 
gösterir.

Sol anahtarı Notaların okunmasını sağlayan temel anahtardır. Dizeğin ikinci çizgisinden başlar ve başladığı 
çizgiye adını verir.

Soprano En ince kadın ya da çocuk sesi.

Sonuç 
değerlendirme

Ölçme işlemi sonucunda öğrencinin ne kadar öğrendiğini ortaya koymak (puan vermek) için 
yapılan değerlendirme.
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Spesifik Yalnız bir türe özgü olan, özgül.

Spontane Anlık gelişen.

Süreç 
değerlendirme

Öğrenenlerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak tamamlamaları gereken eksiklikler konu-
sunda hem öğretmene hem de öğrenciye dönüt vermek, öğrencilerin süreç içerisindeki iler-
leme aşamalarını görmelerini sağlamaktır. Süreç odaklı ölçme-değerlendirmede öğrenenden 
bilgiyi hatırlaması değil, bilgiyi uygulaması, analiz-sentez etmesi, değerlendirmesi beklenmek-
tedir. Dolayısıyla amaçtan bağımsız değerlendirme, özgün (authentic) görevler, bilginin yapılan-
dırılması, ortam odaklı değerlendirme ve çoklu bakış açıları öne çıkan unsurlar olmuştur.

Taksonomi İstendik davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin önkoşulu 
olacak şekilde aşamalı sıralanması.

Tenor En tiz erkek sesi. Lirik tenor, yüksek, parlak bir tonu olan, rahatça akan bir ses.

Tesadüfi hata Kaynağı, yönü, miktarı bilinmeyen hatalardır. Öğretmenin yazılı kağıtlarını okurken bazı sorula-
rın cevaplarını görmemesi tesadüfi hataya örnektir.

Vücut perküsyonu Bedenin vurmalı çalgı olarak kullanılmasıyla ritmik ve kinestetik hareketlerden ortaya çıkan ses 
ve davranış kompozisyonu.

Yaklaşım Bir konuyu, sorunu ele alış, inceleyiş, ona bütünsel olarak bakış biçimi.

Yansıtıcı düşünce 
becerisi

Hipotezler oluşturma, hipotezler üzerinde çalışma ve test etme, tümevarım yoluyla veri top-
lama ve tümdengelimci yaklaşımla sonuçlara ulaşmayı içeren bir üst düzey düşünme becerisi.
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