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SUNUŞ
Değerli yöneticiler, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model
ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu
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 becerilerine ihtiyacı vardır. Bu konularda çeşitli dönemlerde yapılan çalışmalar, sınıf içi değerlendirme
konusunda öğretmenlerin kendilerini yeterli hissetmediklerini göstermektedir. Bu kapsamda,
öğretmenlerin 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 desteklenmesi için alan bazlı ve etkinlik temelli uygulamalarla öğretmenlerimizin özellikle
biçimlendirici değerlendirme kapasitelerini arttırmak ve dezavantajlı öğrenciler de dâhil olmak
üzere bütün öğrencilerimizin gelişimlerine daha bütüncül destek olabilmektir. Bu amaç kapsamında, biçimlendirici değerlendirme konusunda öğretmenlerimize kılavuzluk/rehberlik edecek
bir öğretmen rehber kitapçığı ortaya konulmuştur.
Yönetici rehber kitapçığı toplam iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarına atıfta bulunulmaktadır. Son bölümde ise biçimlendirici değerlendirme sürecinde yöneticilerin dikkat etmesi gereken hususlar açıklanmaktadır.
Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize faydalı olması dileğiyle...

II

AMAÇ
İnsan yeryüzünde var olduğundan beri kendini geliştirmekte ve ilerlemeyi, en önde olmayı hedeflemektedir. Bilinmeyeni bilinenle açıklamaya çalışmak bu tarihsel sürecin önemli bir
mihenk taşıdır. Deneyim ve gözlemlerini aklı ile birleştiren insanoğlu, adına öğrenme dediğimiz
bir yolculuğa devam etmektedir. Bu süreçte biriktirilenler ise gelecek kuşaklar için bir sonraki
basamağa ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Öğrenme, genel olarak bireylerin ihtiyaçları olan bilgi,
beceri ve tutumları edinmiş veya kazanmış olma durumu olarak tanımlanabilir. Ancak öğrenmenin gerçekleşmesi, gerçekleşmesi için verilmesi gereken desteğin tanımlanması, süreçte
ölçme ve değerlendirme mekanizmaları üzerinden izlenmesi önemli çabalar gerektirmektedir.
Bu çabayı iş birliği 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 serüvende öğrenilenlerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yeni öğrenmeler için kullanılması süreciyle ilgilidir. Öğrenilenler daha sonraki öğrenmelere temel teşkil ettiği için bu sürecin iyi kılavuzlanması ve öğrenenler için yol gösterici olması gerekmektedir. Okul sistemi içerisinde bu işi
öğretmenler yaptığı, yöneticiler ve okul psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri kendilerine
yardımcı olduğu için hepsinin süreçteki katkılarını etkin bir koordinasyon içerisinde düşünmek
elzemdir. Bu yolla okul ve sınıf temelli değerlendirme, öğrencilerin kapasiteleri ne ölçüde ve bilgi-beceri düzeyinde olursa olsun öğrenmeleri için faydalanabilecekleri, kendilerini daha iyi geliştirebilecekleri bir sürece dönüşecektir. Bu kaynak kitapçık bu süreci daha kolay yönetilebilir hâle
getirmek için hazırlanmıştır. “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.

DAHA İYİ ÖĞRENME

DAHA NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ
VE BUNA BAĞLI OLARAK DA GELİŞME,
KALKINMA VE TOPLUMSAL REFAH DEMEKTİR.
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UYGULAMADA DIKKAT EDILMESI GEREKEN
HUSUSLAR VE ÖNERILER
Öğretmen rehber kitapçıklarında öğrencilerin öğrenmesini ve gelişimini takip etmede kullanılabilecek yöntem, teknik ve araç-gereçlerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.
Ayrıca, yapılan uygulamalar sonucunda ortaya çıkan ve öğretmenlerin karşılaşabileceği genel durumlar karşısında kullanılabilecek pratik çözümlere ve alternatif önerilere kısaca değinilmiştir.

IV

Dönüt Verme
ve İletişim

Kalabalık Sınıflarda
Uygulama

Hazırlık Süresi

Değerlendirme
Araçları
Ders Saatinin
YetersizliğiÖğretim Programının
Yetiştirilmesi

Ekonomiklik

• 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 sağlamamakla aynıdır. O nedenle dönütlerin öğrencilerin gelişimine yönelik açık ve net
yönlendirme yapması gerekir.
• Eğitim sürecinin önemli bir parçası olan velilerimizle daha etkin bir iletişim kurulmalıdır, 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.
• 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 arasında 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 oluşturabilir. Bir diğer grup ise deneyimlerine yönelik günlük tutma faaliyeti gerçekleştirebilir.
• Hızlı tekniklere özellikle pekiştirme sürecinde daha fazla yer verilebilir.
• 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 zamandan tasarruf sağlayabilecektir.
• 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.
• Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında öğretmenlerde müfredatın yetiştirilememesi 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
kazanımların süresi kısmen azaltılabilir. Ayrıca ders kitaplarında yer alan bazı etkinlikler, sorular, problemler küçük birkaç değişiklik ile biçimlendirici değerlendirme
amaçlı kullanılabilir.
• Fotokopi ve diğer baskı giderlerini azaltmak için dijital ortamlar kullanılabilir (Web
2.0 araçları, kahoot, quizzes, plickers gibi). Benzer şekilde şekillerin sayısını azaltılabilir 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 çalışmasının üzerine puanlama anahtarındaki seviyesi ve dönütler not edilir, öğrenciler
kâğıtlarında yazan seviyenin anlamına sınıf panosunda yer alan puanlama anahtarından bakabilirler.
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Kazanım Açıklaması

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 uyarlanması; öğrenme ortamındaki kanıtların öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için öğretme işinde
kullanılması veya öğretmen ve öğrenciler tarafından öğrenme sürecinde öğrenmeyi desteklemek amacıyla
öğretimi düzenlemek için dönüt vererek amaçlanan hedeflere ulaşmayı arttırmakta kullanılan bir yöntem
olarak tanımlanmaktadır (Black & Wiliam, 1998; McManus, 2008). Verilen tanımlar BD’nin bir süreç olduğunu, öğretim sürecinin 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 öğrenme ve/ veya
eksikliği giderilebilir. 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. BD uygun şartlarda (yer, zaman,
konu vb.) kullanılmazsa sonuçları hayal kırıklığına uğratabilir. BD bir seferde uygulanan ve anında sonuçları
görülebilen sihirli bir uygulama değildir. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışına geçilmesi zaman alacağı için
sabır gerektirir (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 hedeflerden 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 konular 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 mümkün değildir.
Günümüzde toplumlar vatandaşlarının farklı veri kaynaklarına ulaşarak ve onları kullanarak işe yarar,
geçerli 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,
öğrencilerin yüksek başarıya ulaşmalarına yol açarken transfer edilebilir beceriler de kazanmalarını sağlayarak hayat 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 dolayı gelişmiş ülkeler eğitim sistemleri içerisinde BD’yi oldukça önem verilen bir konuma
getirmişler ve programlarına 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 “tamamlayıcı” 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, yapılandırılmış grid, performans görevleri ve benzeri araçların kullanılmaya başlamasıyla çeşitlenmiştir. Ancak, bu araçların 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 mekanizmasının yeterince etkili çalışamamasıdır. Günümüzde BD, alternatif ve tamamlayıcı araçların kullanımından ziyade
öğrenmeyi kılavuzlamak şeklinde ön plana çıkmaktadır. Bu bakımdan gelecek nesillerin nitelikli iş gücü olarak 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 becerilerini 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 değerin 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.
Öğrencinin Performansının
Değerlendirilmesi

Öğrenciye dönüt verilmesi
(zamanında ve anlaşılır)

Öğrenci kazanımları
yeniden düzenlenir.

Öğrenci yeni
kazanımları deneyimler.

Öğrencinin değerlendirme
becerileri gelişir.

Öğrenci yeni değerlendirme
becerilerini deneyimler

Öğrencinin performansı, öz değerlendirme
ve bağımsız öğrenme becerileri gelişir.
Şekil 1. BD’de dönütün rolü (Gronlund, 1998’den uyarlanmıştır.)
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BD sürecinde etkili ve zamanında verilen dönüt öğrenme sürecini ve çıktılarını önemli ölçüde geliştirmektedir. Ancak dönüt uygun şekilde verilmediği takdirde bir etkisinin olması beklenemez. Hatta uzun vadede
olumsuz etki yapabilir. Bu nedenle öğretmenlerin dönüt vermede BD ilkelerine hakim olması ve uygulamada bunlara 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 öğretmen 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
öğretmene 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 kullanılsın önemli olan BD uygulamaları sürecinde kaç öğrencinin ne derece aktif katılım sağladığı, düşündüğü,
öğrendiği 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
değerlendirme (BD) çerçevesinde geliştirilmesi bulunmaktadır. 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 değerlendirmenin planlanma süreçleri incelenmiş ve sınıf içinde öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerinden nasıl faydalanabileceği özetlenmiştir. Diğer yandan her ne kadar ölçme ve değerlendirmeyle ilgili
tanımlamalara 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 kitapçıkta ölçme ve değerlendirme ile ilgili yapılacak her türlü açıklama, verilecek her türlü yönerge veya
uygulama 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
duyulmuştur. Bu sayede okuyucu ile kitapçığı kaleme alanlar arasında ortak bir anlam yapılandırılması sağlanmaya 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 odaklanılmasıdır.

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 altında
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 öz
geçmişleri ile öğrenmelerini etkileyebilecek kişisel ve toplumsal özelliklerinin saptaması yapılır. Öğrencileri
eğitim öz geçmişleri yönünden tanımak için öğrencilerin;
• Temel öğrenme becerilerine,
• Dersin özel hedeflerinde kapsanacak özelliklere ve
• Derste gerçekleşecek öğrenmelerin ön koşullarına sahip olma derecelerine göre incelenmesi gerekir
(Özçelik, 2010, s. 219).
Buradan elde edilen sonuçlar öğretmene, uygun öğretim etkinliklerini planlamaya yardımcı olacak bilgileri sağlar. Tanıma ve yerleştirme amacıyla yapılan değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar, öğrenciye uygun
öğrenme-öğretme etkinliklerinin düzenlenmesini, öğrencinin düzeyine uygun sınıf ya da öğretim basamağına yerleştirilmesini sağlar. Tanıma ve yerleştirme amacıyla yapılan değerlendirmeler, öğretim sürecinin
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. Genel olarak ölçme sonucunda 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
tamamlandıktan 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 değerlendirme yapması gerektiğinin farkındadır. Öğretim kararları için öğretmenin durumu iyi tespit edebilmesi
gerekmektedir. 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 desteklemek amacıyla yapılan değerlendirme biçimlendirici değerlendirme olarak adlandırılır. Bu kitapçık kapsamında öğrenmeyi destekleme amaçlı biçimlendirici değerlendirme üzerinde durulmuştur ve ilerleyen bölümlerde daha detaylı olarak incelenmiştir.
1.2. Sınıf içi değerlendirme
Sınıf içi değerlendirme, öğrenmeyi desteklemek, kılavuzlamak ve izlemek amacıyla öğretmenin kararlar
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 toplanacak bilgi ile hangi karar desteklenecek veya hangi karar değiştirilecek?”, “Hangi kazanımlar ya da eğitim çıktıkları ölçülecek?” gibi sorulara cevap verecek şekilde değerlendirmenin amacı ortaya konur. Geleneksel olarak ölçme ve değerlendirme öğrencilerin öğrenme kazanımlarını belirleme ve not verme olarak kabul edilmektedir. Fakat başka ve daha önemli sebepler de bulunmaktadır. Örneğin, değerlendirme öğrencinin gelişimini 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 sonuçlarının karşılaştırılacağı sınır değerdir. Bir öğrencinin gösterdiği bilgi, beceri ya da performansın başarılı sayılabilmesi için kabul edilen minimum yeterlik standardı olarak da tanımlanabilir. “Öğrencilerin matematik
dersinden başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alması gerekir.” ifadesindeki 60 puan ölçüttür. Fakat BD
kapsamında önemli olan puanlama yapmak değil öğrenciye dönüt vermektir. Puanlama bu çerçevede kullanılabilmekle 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 iletmektedir. Soruların ve dönütlerin niteliği, görevlerin zorluğu ve ölçütlerin içeriği öğretmenin öğrencilere
neler başarabileceklerine inandığını anlatır. Bu beklentiler, öğrencileri motive etmek ve sınıftaki akademik
başarı ikliminde önemlidir. Ülkemizde standartlar gibi işlev gören ve bu amaçla kullanılabilecek kazanımlar,
her bir dersin öğretim programında bulunmaktadır.
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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 değerlendirmenin niteliğini iyileştirecektir.

Ölçülmek istenen kazanımların türü tespit edildi.

☐
☐
☐
☐

Ölçülmek istenen kazanıma erişebilmesi için öğrencinin hangi bilişsel süreçleri yerine getirmesi gerektiği
belirlendi.

☐

Kazanıma uygun ölçme yöntemi belirlendi.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Değerlendirmenin amacı belirlendi.
Ölçme sonucunda elde edilen verilerin nasıl kullanılacağına karar verildi.
Ölçülecek kazanımlar belirlenir ve önceliklerine göre sıralandı.

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 konusu üzerinde durulacaktır. Yapılan araştırmalar sınıf içi değerlendirme
uygulamalarının öğrencilerin öğrenmesine olan olumlu etkisine vurgu yapmaktadır. Farklı sınıf içi değerlendirme uygulamaları düşünüldüğünde biçimlendirici değerlendirme öğrenme sürecine ve öğrenmenin kalitesine 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 kullanılmasıdır (William, 2010). Biçimlendirici değerlendirmenin odağında her bir öğrencinin öğrenme sürecini iyileştirme 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
öğrenmeyi ve öğretmeyi düzenlemek için dönüt vererek amaçlanan hedeflere ulaşmayı arttırmada kullanılan bir yöntem” olarak tanımlanabilir (McManus, 2008). Tanımdan da anlaşılacağı üzere BD öğrencilerin ne
öğrendiklerinin değerlendirilmesinden ziyade öğrencilerin öğrenmelerinin arttırılmasına yoğunlaşır. BD alıştırma ve görevlerin 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 hakkında düşünmeleri, öğrencileri BD etkinliklerine dâhil etmeyi planlamaları, kendi uygulamaları
hakkında yansıtmalar yaparak BD kapasitelerini geliştirmek hedeflenmektedir. Çünkü öğrenme için değerlendirme aşağıda 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 değerlendirmeler 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 bakımından zengin olan,
• Öğrencilerin kendi öğrenmelerinde sorumluluk almasına ve kendi ile akranlarının gelişimlerinin değerlendirilmesine imkân sağlayan.

7

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
YÖNETİCİ REHBER KİTAPÇIĞI

Kitapçık boyunca BD ile doğrudan ilişkili bazı husus, ilke veya yöntemlere okuyucuların daha iyi içselleştirmesi için bilinçli bir şekilde tekrar tekrar değinilmiştir. Giriş bölümünde kısaca değinilen bu hususlar arasında öğrencilere BD’nin öğrenmelerine nasıl katkı sağlayacağının açıklanması, öğrencilerin dönüt sürecine
(karşılıklı) dâhil edilmesi, dönüt verilerek neyin amaçlandığı hususunda öğrenciyle ortak bir anlamın oluşturulması, BD etkinliklerinde zamanında ve yapıcı dönütler verilmesi, farklı hazırbulunuşlukları olan öğrenciler
için BD etkinliklerinde eşitlik ve denkliğin sağlanması, yargıda bulunmak yerine öğrenci gelişimine odaklanılması yer almaktadır.
1.3.1. Biçimlendirici değerlendirme ve öğrenme ilişkisi
Yapılan çalışmalar biçimlendirici değerlendirmenin düzey belirlemeye (sonuç odaklı) yönelik değerlendirme gibi yalnızca bir yargıda bulunmak için yapılan değerlendirme olmadığını öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine ve gelişmelerine katkı sağladığını göstermektedir (Black & William, 1998). Sonuç odaklı değerlendirmede öğrencinin önceden belirlenmiş öğrenme hedefine ulaşıp ulaşmadığına bakılıp bir yargıya varılırken biçimlendirici değerlendirmede öğrencinin belirlenen öğrenme hedefine ulaşma yolculuğunda onu
yönlendirebilmek amacı ile bulunduğu seviyeyi değerlendirmektir. Bu iki değerlendirme türünü bir analoji ile
açıklamak gerekirse navigasyon cihazı ile ulaşmak istediğimiz bir noktaya (ör. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM) ulaşmak için şu andaki konumunuzdan başlayan yolculuğunuzu düşününüz. Sonuç odaklı değerlendirme varış noktasına ulaşıp ulaşmadığımız hakkında bilgi verirken, cihazımızdaki GPS düzenli olarak bizim
konumumuzu alır, cihazda yol üzerindeki koşulları (trafik, yol yapımı vb.) göz önünde bulundurarak bize varış
noktasına nasıl ulaşacağımızı konusunda yol gösterir. Bu yol gösterme bazen rotanın yeniden düzenlemesini de içerebilir. Biçimlendirici değerlendirme ve öğretim arasındaki ilişki de böyledir; her bir öğrenci (farklı
başlangıç noktaları veya farklı ulaşım araçlarına sahip olan) için ulaşması hedeflenen öğrenme noktasına (kazanıma) onlara rehberlik edilirken düzenli olarak bulundukları yerin/seviyenin ölçülüp değerlendirilir
ki onların hedefe ulaşmaları sağlanabilsin. Biçimlendirici değerlendirme bu bağlamda öğretim sürecinden
ayrık düşünülemez.
Biçimlendirici değerlendirmeyi öğretmen ve öğrencilerin öğrenmeyi daha etkin olarak gerçekleştirmek
için sorması gerekenüçtemel 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 biçimlendirmektir. BD temelinde öğrencilerin öğrenmelerine onların yeterlikleri hakkında bilgi vererek destek
olma yatmaktadır (Yorke, 2003). BD öğrencilerine öğrenmeleri hakkında geri ya da ileri yönde bildirim sağlayan 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
gerekse 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
değerlendirme açıklamalarından da anlaşılacağı gibi bu uygulamalar ile öğrenci farklılıkları da dikkate alınabilmekte, her bir öğrencinin özelliklerine yönelik öğrenme sürecinde farklılaştırma yapılması gerekmektedir.
Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında öne çıkan dört unsur vardır:
• Öğrenmesinin merkezde olması,
• Öğrenme hedeflerinin ve göstergelerinin net olarak tanımlanması ve biçimlendirici değerlendirme
sürecini 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 öğrencinin öğrenme sürecini güçlendirmektir. Öğretmenlerin sınıftaki hedefi de bu olmalıdır. Ancak bu
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hedefin gerçekleşebilmesi için, yukarıdaki navigasyon örneğindeki TBMM’ye gitmek gibi öğrenme hedefi
de net olarak belirlenmeli ve göstergeleri tespit edilmelidir (ikinci unsur). Bu ilk iki unsurun üzerine kurulan
son iki unsur ise biçimlendirici değerlendirme uygulamaları konusunda yol gösterici olarak düşünülebilir.
Öğretmenin ele aldığı farklı kazanımlar ve farklı öğrenci grupları için ihtiyacına uygun olarak farklı biçimlendirici değerlendirme yöntemleri kullanması gerekir. Öğretmen aynı kazanım için birden fazla biçimlendirici
değerlendirme 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
öğrenme - 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 kazanımlar doğrultusunda tasarlanan etkinliklere yönelik verilen dönütlere dayalı ve 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 öğrencinin 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,
bilmediğimiz bir dilde konuşulması veya gecikmeli gelmesi durumunda yanlış bir yola sapabilir ve hedeften uzaklaşabiliriz. Biçimlendirici değerlendirme de aynen böyledir, öğretmenlerin etkili dönütler olmadan
öğrenciler, öğrenme süreçlerinde kaybolabilirler. Araştırmalar biçimlendirici değerlendirme kapsamında
verilen 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 açıklandığı gibi biçimlendirici değerlendirmede etkili dönüt verme olmazsa olmazdır, biçimlendirici değerlendirmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
Biçimlendirici değerlendirmenin başarılı olabilmesi için yalnızca öğrenme üzerine değil aynı zamanda
güdülenmeye 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 başarıyı 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 verildiği 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
öğrencinin 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,
“değerlendirme 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
uygun olmadığı zaman da öğrenci kendisinin eleştirildiğini değil, kullandığı yöntemin irdelendiğini hissedecektir. 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
öğrenciler ile etkileşimin sağlanmasıdır. Bu etkileşim çift yönlü olmalıdır. Öğrencilere dönütlerin dikte edilircesine verilmesi veya dönütün akranları ile tartışılması dönütün etkililiğini azaltacaktır. Öğrenciye yardımcı
olacak 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
Ahmet, haritayı doğru çizmişsin, harita çizme aşamalarını
tam olarak gerçekleştirmişsin.
Zeynep, Karadeniz Bölgesi’nin dağlarını doğru saydın.
Şimdi de harita üzerinde dikkatlice göster bakalım.
İnkılap ve ıslahat kavramlarını karıştırıyorsun. Bunun için
ders kitabının ilgili bölümüne bak ve iki kavramın benzer
ve farklı yönlerini karşılaştır.
Türkiye ve Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nin ekonomik
ilişkileriyle ilgili hazırladığın materyali sunarken konuşman çok hızlıydı, her kelimeyi daha yavaş telaffuz etmen
ve cümleler arasında duraklama yapman iyi olacaktır.
✖ Etkili olmayan dönüt
Sınıfın çoğundan iyi (veya daha iyi bir) iş çıkardın.
Bu garip olmuş veya bu olmamış.
Soruyu çok iyi cevapladın, aferini hak ettin.
Çok iyi bir öğrencisin, senden çok memnunum.
Sen çok iyi okuyucusun.

Neden etkili?
Burada öğrencinin
ilişkilendirilmiştir.

davranışı,

beklenen

davranışla

Öğrencinin gösterdiği gelişim vurgulanmıştır.
Gelişme/iyileşme için ne yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

Duruma özel ve somuttur.
Neden etkili değil?
Çok geneldir; öğrenci neyi arkadaşlarından iyi yaptığını,
hangi davranışlarının takdir edildiğini, hangi davranışlarını
devam ettirmesi gerektiğini anlayamaz.
Belirsizdir, öğrencinin kendini değiştirmesi için gerekli yol
gösterici bilgi verilmemiştir. Açık olarak neyi başaramadığı
belirtilmelidir.
Belirsizdir, öğrenci soruyu neden çok iyi cevapladığını bilmediği için hangi davranışı sürdüreceğini bilemez.
Çok geneldir, öğrencinin hangi davranışlarının istendiği
açıklanmalıdır.
Çok geneldir, öğrenciye “iyi bir okuyucunun” 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 kapsamda yeterliklerin derecelerini gösteren rubriklerin hazırlanması ve öğrenci ile paylaşılarak ne
anlama geldiklerinin açıklanması öğrencilerin mevcut ve beklenen arasındaki boşluğu doldurmalarında yol
gösterecektir.
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Dönütler verilirken bir mukayese yapmak gerekmektedir. Bu açıklamada mukayesenin belirli bir yeterlik, standart veya ölçüt (öğretim programı kazanımları ve yeterlikleri) ile kıyaslanmasına vurgu yapılmıştır.
Ancak, bazı durumlarda dönütler sınıfın içerisindeki durum (norm) ile veya bireyin kendi gelişimiyle 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 sebeplerden
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 ulaşamaz.
Bu nedenle, aşçının salatanın sosunu hazırlarken gösterdiği hassasiyetteki gibi, biçimlendirici değerlendirme
planlamasında da öğretmenin sistematik düşünmesi, bir plan doğrultusunda hareket etmesi biçimlendirici
değerlendirmenin kullanımını güçlendirecek ve öğrenmenin etkisini arttıracaktır. Öğretmenlerin biçimlendirici değerlendirmeyi planlamada düşünmesi gereken ilk adım, dersin işleyişi içerisine biçimlendirici değerlendirmeyi nasıl bütünleştireceğidir. Biçimlendirici değerlendirme dersin durdurulup, değerlendirme 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 öğrencilerden beklediği gözlemlenebilir davranışları (ayın evrelerini sayabilme, ters takla atabilme, sol anahtarını çizebilme, kesirlerde toplama yapmak için payda eşitleme vb.) belirlemelidir. Bu da zaten daha önce
“Biçimlendirici değerlendirme ve öğrenme ilişkisi” başlığı altında bahsedilen navigasyon cihazı analojisindeki gibi, doğru yolda gittiğimizi anlamak için belirli yerlerden geçip geçmediğimizi kontrol etmek gibidir.
Biçimlendirici değerlendirme de işte burada devreye girecek şekilde planlanmalıdır. Öğretmenler belirledikleri gözlemlenebilir alt öğrenme hedeflerine öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığını, nasıl ulaştıklarının göstergelerini incelemelidir. Bu göstergeler için de alt öğrenme hedeflerine uygun biçimlendirici değerlendirme yöntemlerini dersten önce planlamalıdır.
1.3.4. Kazanım analizi
Öğrenmenin planlanmasındaki ilk adım kazanımın ve o kazanım için alt öğrenme hedeflerinin belirlenmesidir. 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 ögelere başlangıç
noktası olma özelliği taşıdığından ayrı bir öneme sahiptir. Hedeflerin doğru belirlenmesi, belirlendiği şekilde 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 araçlarının
kullanımı 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 ulaşılmadığını belirlemek değil bu kazanımlara erişim için öğrencilere yol göstermek ve yardımcı olmaktır. Aksi
takdirde yapılan değerlendirme sonuç odaklı değerlendirme olacaktır.
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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
değerlendirme hazırlanmış kazanımlar olması nedeni ile farklı Bloom Taksonomisi seviyelerdeki kazanımların bu bağlamda incelenmesi ve ele alınması da sağlanacaktır.
Tablo 1. Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre bilişsel alan kazanımları
Yenilenmiş Bloom
Kazanım fiilleri
taksonomisi
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Öğretim programı kazanımlarından örnekler
(MEB, 2018)

Hatırlama

Tanıma
Tanımlama
Bulma
Yerleştirme
Eşleştirme

HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini
tanır.

Anlama

Örneklendirme
İlişkilendirme
Çıkarımda bulunma
Anlatma
Özetleme

T.3.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.

Uygulama

Gerçekleştirme
Hesap etme
Tahmin etme
Sergileme
Gösterme

F.4.7.1.2. Çalışan bir elektrik devresi kurar.

Çözümleme
(Analiz etme)

Düzenleme
Sınıflandırma
Karşılaştırma
Yapılandırma
Özetleme

HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır.

Değerlendirme

Sonuçlandırma
Eleştirme
İrdeleme
Değer biçme
Yargılama

T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

Yaratma

Gerçekleştirme
Oluşturma
Yapılandırma
Üretme

Ancak öğretim süreci sadece bilişsel kazanımlardan ibaret değildir. Eğitim-öğretim sürecinde öğretmenlerin ayrıca duyuşsal ve psikomotor alanlara yönelik kazanımları da söz konusudur. Tablo 2’de duyuşsal
kazanımlar için kullanılan taksonomi özetlenmiştir.
Tablo 2. Duyuşsal alan kazanımları taksonomisi
Duyuşsal Alan
Taksonomisi

Kazanım fiileri

Öğretim programı kazanımlarından örnekler
(MEB, 2018)

Alma

Farkında olma
İlgi duyma
Eğilim gösterme
Dikkatli olma
İzleme

HB.2.3.6. Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan
sağlığına etkilerini fark eder.

Tepkide bulunma
(Davranımda
bulunma)

Tartışma
Sunma
Yardım etme
Onaylama
İstekli olma

T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

Değer verme

Katılma
Paylaşma
Takdir etme
Adanma
Önemseme

T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.

Örgütleme

Düzenleme
Genelleme
İlişkilendirme
Kararlı olma
Tutarlı olma

BE.5.2.1.1. Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır.

Kişilik hâline
getirme

Alışkanlık hâline getirme
Kişiliğe sahip olma
Kişilik hâline getirme
Karaktere sahip olma

HB.1.1.8. Tuvalet kullanma ve temizlik alışkanlığı geliştirir.
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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 Kazanım fiileri
Taksonomisi
Fark etme
Görme
Algılama/Uyarılma İşitme
Bilme
Hazır olma
Kullanma
Kılavuzla yapma
Kılavuz denetiminde yapma
Yapma
Düzenleme
Beceri hâline
getirme
Hazırlama
Kullanma
Uyarlama
Duruma uydurma
Uygulama
Ortaya çıkarma
Yaratma
Üretme

Öğretim programı kazanımlarından örnekler
(MEB, 2018)

Mü.1.A.2. İstiklâl Marşı’nı saygıyla dinler.

Mü.1.A.4 Çevresinde duyduğu sesleri taklit eder.

BE.5.1.1.5. Temel jimnastik hareketlerini yapar.

BE.7.1.1.7. Seçtiği müzikle uyumlu özgün koreografi sergiler.
BE.8.1.1.3. Belli bir temada hazırladığı koreografisini sunar.

1.3.5. Kazanıma uygun ölçme aracı belirleme
Bu kitapçıkta dikkate alınan en temel konulardan biri derslerde, kazanımlara uygun değerlendirme yöntem ve araçların kullanmasıdır. Nasıl ki biçimlendirici değerlendirme ve sonuç odaklı değerlendirme amacına uygun şekilde yerinde kullanılmalıysa, biçimlendirici değerlendirme amacı ile kullanılabilecek yöntemler seçilirken de dikkatli olunmalıdır. Seçilecek yöntemin mutlaka belirlenmiş olan kazanım ve alt öğrenme
hedefi ile uyumlu olması gereklidir. Bu uyumu sağlamak için de eğitimciler bahsedilen Bloom taksonomisi
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 2’yi de düşünerek seviyesinin “hatırlama” olduğunu fark edebilmelidir. Bu seviyedeki kazanımların ölçülmesinde, kısa cevaplı sorular,
eşleştirme soruları, doğru-yanlış soruları veya çoktan seçmeli sorular içeren ölçme araçları kullanılabilir.
Öte yandan öğretmen sosyal bilgiler dersi öğretim programını açtığında başka bir kazanım ise ‘Çözümleme’
seviyesinde 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 kategorikse (evet-hayır, doğru-yanlış vb.) kontrol listesi; öğrenci davranışının başarı düzeyleri ele alınıyorsa ve bunlar 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.
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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 rolleri 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 konuşmalarına 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 özelliklerini bilmek gerekir. Bu özellikler bireysel, toplumsal ve kültürel boyutlarda farklı olabilir. Bütün bu farklılıklara 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
cihazı örneğini hatırlayalım. Her öğrenci kendi öğrenme yolculuğuna çıkar, yolu kendi gözünden deneyimler.
Öğretmenin görevi de yolculuğa çıkmadan önce öğrencilerinin nerede olduğunu anlayıp, yolculuğu onların 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
sorulmalıdır. Ayrıca öğrencilerin sahip oldukları ulaşım aracı da dersten önce geliştirmiş oldukları, onların
kazanıma ulaşmasını sağlayacak beceriler olarak düşünülebilir.
Öğrencilerin ilgi anlamında farklılıklarını ders içindeki tercihlerinden veya daha ziyade ders dışı katıldıkları faaliyetlerden anlayabiliriz. Hayat bilgisi dersinde, edebiyat çalışmalarına ilgisi olan öğrenciden hayat bilgisinden temizlik konulu bir şiir veya hikâye yazmasını isteyebileceğimiz gibi görsel çalışmalara ilgisi olan
öğrenciden temizlik temalı bir 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
öğrenci için yönergelerin sözlü verilmesinin yanı sıra yazılı olarak da verilmesi gerekebilir. Benzer şekilde,
biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında da mümkün olan yerlerde öğrencilerden öğrenme profillerine uyumlu ürünler ortaya koymaları istenebilir. Örneğin, sosyal bilgiler dersinde vereceğimiz sorgulayıcı bir
projenin 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 rehber öğretmenlerinden destek alabilirler.
Öğrenci temelli, farklılaştırılmış eğitim, değerlendirme uygulamalarının yanı sıra öğretmenler dezavantajlı öğrencileri de düşünmek zorundadır. Sınıftaki dezavantajlı öğrenciler maddi olanakların kısıtlı olması,
geçici koruma altında bulunan 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 farklılıklarına dikkat eden biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının yapılmasıyla öğrenciler
okulda yeterliklerini fark edecek ve okul onlar için daha anlamlı 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 ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu konuda destek olunmasında öğretmen, okul yönetimi ve rehberlik öğretmeni
iş birliğinde çalışmalar yürütülmelidir. Branş öğretmeni de okul temelli oluşturulacak biçimlendirici değerlendirme yaklaşımını sınıfında uyguladığı yöntemlerde farklılaştırmaya giderek veya başka yöntem ve araçlar kullanarak ele almalıdır. BD ve biçimlendirici dönüt öğretimin kapsayıcı olmasına ve farklılaştırılmasına
imkân 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 geliştirmedir. Daha önce 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 tanımlayabilir, 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 yararlandıklarını 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
gidermek 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 deyişle not verme amaçlıdır. Yıl boyunca
uygulanan bu sınavlarda çoğunlukla öğrencilerin kazandıkları bilgiler, bazen de beceriler ölçülür. Bir başka deyişle 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 zamanlardaki ölçme sonuçları birbirleriyle karşılaştırılamaz. Puanların denkliğinin olmaması, ilerlemeyi
nicel olarak ortaya koymayı veya tarif etmeyi olanaksızlaştırır.
Kazanımlar beceri edinimini hedefleyenler (problem çözme becerisi, eleştirel düşünme becerisi, üst biliş
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 göstermesini 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 aktivitelerine gösterdikleri tepkilere göre daha iyi öğrenmeyi gerçekleştirecek kararlar alınmasına yardım etmektedir.
Kullanılan öğretim yöntemlerinin uygun olmadığı 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 öğrenebileceklerini 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.
• Öğrencilerin bilgi, görüş ve fikirlerini test etmeleri ve tartışmaları sağlanır. Bu yolla öğrenciler önyargılı veya yanlış görüşlerini değiştirebilir ve hem alternatif hem de daha bilimsel görüşlere açık olabilir.
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• 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 öğretmenin iş yükü
Kalabalık sınıf ortamlarında düzenli dönüt vermenin çok kolay değildir. Genelde biçimlendirici değerlendirme 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 kalması sağlanabilir.
• Sonuç odaklı ve biçimlendirici değerlendirmeler eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir.
• Öz ve akran değerlendirmeden biçimlendirici değerlendirme etkinliklerinde faydalanılabilir.
• Hızlı teknikler olarak bilinen tekniklerden/araçlardan biçimlendirici değerlendirme amaçlı yararlanılabilir,
• Bilişim teknolojilerinden faydalanarak özellikle benzer durumlar için benzer dönütler oluşturulabilir
ve verilebilir.
• Rubrikler hazırlanarak daha sistematik ve zamandan tasarruf sağlayan bir dönüt sistemi oluşturulabilir.
Rubrikler öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine de katkı sağlayacaktır. Ancak, öğrenciler ile mümkün olduğunca belirlenen ölçütlerin ne anlama geldiği ve ne yapılması gerektiği hususunda tartışılması
durumunda alınan verim artacaktır.
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2.

BİÇİMLENDİRİCİ
DEĞERLENDİRMEDE
YÖNETİCİNİN ROLÜ

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirme çalışması kapsamında okul yöneticilerinin sınıf içerisinde yapılan ölçme-değerlendirmeye katkıları incelenmiştir. Biçimlendirici değerlendirmenin sınıf içerisinde kullanımında
birinci derecede yetkili öğretmendir. Fakat okul yöneticilerinin görevleri arasında öğretmenlerin kendilerini
yetiştirmeye teşvik etmek ve gerekli tedbirleri almak vardır. Bunun gibi, öğretmenlerin biçimlendirici değerlendirme (BD) aktivitelerinin takibinde, teşvikinde, gerekli ortamın veya materyallerin temininde öğretmenle
birlikte çalışması BD’nin kullanımını önemli derecede olumlu olarak etkileyecektir. “Süreç odaklı ölçme-değerlendirme yapma konusunda öğretmenlerin teşvik edilmesi ve gerekli bilgi, becerileri kazanmaları konusunda desteklenmeleri oldukça önemlidir" (Karaman & Karaman, 2017, s. 2388).
Okul yöneticilerinin okullarında görevli öğretmenleri gözlemleyerek gereken durumlarda onları motive ve
teşvik edici dönütlerde/telkinlerde bulunmaları faydalı olacaktır. Yöneticiler için hazırlanan bu rehber kitapçık, yöneticilerin kendi okullarında biçimlendirici değerlendirmenin değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi
gereken hususları (veya sorumlulukları) içeren bir kaynaktır. Okul içerisindeki atmosferin BD’nin kullanımına
doğrudan etki edeceği gerek yöneticilerle, gerek öğretmenlerle yapılan mülakatlarda yoğun bir biçimde vurgulanmıştır. Sağlıklı bir atmosfer oluşmasında yöneticilerin rolü göz ardı edilemeyeceği gibi onların bu konuda önemli çaba harcamaları da gerekmektedir.
Okul yöneticilerinin en temel sorumlulukları arasında, öğretmenin BD’nin kullanımına yönelik izlenmesi
ve değerlendirilmesi yer alır. Genel hatlarıyla öğretmenin izlenmesini gerektiren iki neden olduğu, ihtiyaç
analizi görüşmelerinde ortaya konmuştur. Birincisi öğretmenlerin yeteri kadar sorumluluk bilincinde olmadığı gerçeği etrafında şekillenirken, ikincisi öğretmenlerin yaptıkları işlerde takdir görme beklentisi olarak
ifade edilebilir. Her öğretmen için geçerli olmasa da öğretmenlerin içinde “sorumluluktan kaçan” ve kendini
BD gibi aktivitelerle meşgul etmek istemeyen öğretmenler olduğu söylenebilir. BD’nin “meşakkatli” olmasının öğretmene fazladan yük getirdiği düşünülmektedir. Benzer şekilde literatür de öğretmenlerin algıladıkları iş yükünün arttığını söylemektedir. Bu durumun öğretmenlerin motivasyonunu doğrudan etkilediği
söylenebilir. Bununla birlikte, kendi zamanlarından harcayarak ve birçok masraf üstlenerek BD’yi kullanan
öğretmenler olduğu da bilinmektedir. Ayrıca, okul yöneticilerinin öğretmenleri birebir izleyerek hangi öğretmenin “ne tür bir BD aktivitesi yaptığı” veya “BD’yi nasıl kullandığı” gibi konular üzerine yoğunlaşması, BD’nin
ciddiye alındığının bir göstergesi olacaktır.
Okul yöneticileri BD’nin kullanımını teşvik etmek adına sorumluluk almalıdır. Öğretmenleri teşvik etmek
adına da yöneticilerin öğretmenleri izlemesi önemsenebilir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekebilir. Öğretmenler BD’yi kullanmak isteseler dahi koşullar uygun olmazsa bu tür
değerlendirmeleri yapmaları zor olacaktır. Öğretmenin sınıf içinde BD kullanımını kolaylaştıracak, sınıftaki
tüm öğrencilerle kolayca iletişime geçebileceği bir sınıf düzeninin oluşturulması faydalı olacaktır. Sınıfların
fiziki olarak grup çalışmasına olanak sağlaması, eğitim öğretimi tekdüze olmaktan çıkaracaktır. Bu türden
bir değişiklik, BD’nin uygulama sürecinde öğretmenlerin işini kolaylaştırmanın yanı sıra onları teşvik edici de
olacaktır. Yöneticilerin bu konuda da öğretmenleri yönlendirmeleri fayda sağlayacaktır. Diğer yandan, sınıfların kalabalık olmasıyla birlikte öğretmenin ders yükünün çok ağır olması da BD’nin kullanımını olumsuz
yönde etkileyecektir. BD’nin kullanımını teşvik etmek adına öğretmenin haftalık ders yükünün belirli bir seviyeyi aşmaması gerekmektedir.
Yöneticilerin sorumluluk alması gereken diğer bir konu, öğretmenlerin BD’nin kullanımı sırasında ihtiyaç
duyacağı materyal, araç ve gereçlerin teminidir. Bunların eksikliği öğretmenlerin BD’yi etkin kullanmalarında
sorun teşkil edecektir. Okulların kendi bünyelerinde teknoloji temelli BD aktiviteleri yapmaları adına EBA gibi
bazı kaynakların tanıtımı, temini ve kullanımı yöneticiler tarafından teşvik edilebilir. Böylece, öğretmenler yeterli vakit ve enerjilerini sınıf içi eğitim öğretim ve ölçme değerlendirme etkinliklerine ayırabilir.
Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında diğer bir önemli husus ise okul yöneticilerinin okulda bulunan tüm öğretmenlerle iş birliği yaparak, öğrencilerin öğrenmelerinin en üst düzeye ulaşmalarını sağlamaya çalışmalarıdır. Okul yöneticilerinin öğrenci öğrenmelerine doğrudan etkileri olamamakla birlikte okul
kültürü oluşturmada etkili oldukları görülmektedir.
Okul kültürünün oluşturulmasında en etkili yollardan biri, “Mesleki Öğrenme Topluluğu” olarak bilinen ve
zümre öğretmenler kurulu, okul idarecileri ve diğer branş öğretmenlerinin oluşturduğu grupların birlikte çalışmasıdır. Mesleki Öğrenme Topluluğunda öğretmenler açık amaçlar doğrultusunda öğrenci öğrenmesine
ilişkin işbirlikli çalışmalar yaparak ortak hedefler geliştirirler. Geliştirilen bu hedeflerde öğrenci öğrenmesine
yönelik ortak sorumluluklar taşırlar. Okul yöneticilerinin sorumluluğu ise ellerindeki güç, otorite ve karar
verme yetkilerini diğer personelle paylaşarak personelin liderlik becerilerinin geliştirilmesi konusunda onlara destek sağlamaktır. Öğretmenler, kolektif öğrenme ve uygulama boyutunu benimseyerek düzenli bilgi
paylaşımında bulunurken planlama, problem çözme ve öğrenme fırsatlarını artırma adına da iş birliği yapar.

19

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
YÖNETİCİ REHBER KİTAPÇIĞI

Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin öğrenmelerini artırmak ve kendi kapasitelerini geliştirmek amacıyla sınıflarda birbirlerini izleyebilir ve öğretime ilişkin yöntem ve teknikleri paylaşarak birbirlerine dönüt verebilirler. Bu amaçla öğretmenler aşağıdaki temel faaliyetleri yürütebilirler.
• Öğretmen ders planlarının tartışılması: Öğretmenler sınıflarında kullandıkları ders planlarını toplu
olarak gözden geçirir ve değerlendirirler. Daha sonra bu planlarda yapılabilecek değişiklikler üzerine
fikirler üreterek ders planlarını geliştirilebilirler.
• Öğrenci çalışmalarının tartışılması: Öğretmenler örnek olarak seçilmiş öğrenci çalışmalarını inceleyerek derslerin veya öğretim yöntemlerinin bu çalışmaların kalitesini iyileştirmek için nasıl değiştirilebileceği konusunda görüş bildirirler.
• Öğrenciye ait kişisel bilgilerin tartışılması: Öğretmenler düşük başarı gösteren veya tamamen başarısız olan öğrencilerin neden başarılarının düşük olduğunu belirlemek için öğrenci performansını ve
davranışlarını analiz eder, bu öğrencilere akademik yönden nasıl destek olabilecekleri ve yardım edebilecekleri yönünde eğitim ve destek stratejileri geliştirirler.
• Profesyonel literatürün tartışılması: Öğretmenler, branşlarına özgü yazılmış olan bilimsel yazıları
(makale, dergi, kitap vb.) okuyarak tartışabilir, edindikleri bilgiler sayesinde öğretim stratejilerini sorgulayıp yaşadıkları problemlere çözümler bulabilir, okulları için gelişim ve değişim planları üreterek
uygulamaya koyabilirler.
Yöneticilerin planlı bir şekilde ölçme ve değerlendirme sürecine katkı sağlamaları hem işlerini kolaylaştıracak hem de BD sürecinin okul içinde daha sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Bu kitapçıkta
okul yöneticilerinin temel sorumluluklarından sayılabilecek okul içerisindeki ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin izlenmesi, BD’nin kullanımının teşvik edilmesi adına yapılabilecekler eğitim öğretim yarıyılı başlangıcı, süreci ve sonu olarak üç dönem halinde planlanmıştır.
2.1. Eğitim öğretim yarıyılı başlangıcı
Yönetici olarak dönem başlangıcında öğretmenlerin BD’yi kullanmalarını teşvik etmek adına hazırlıklı olmak gerekir. Yöneticinin BD’yi önemseyerek planlama yapmaması, öğretmenlerin bu uygulamanın önemini
yeteri kadar anlayamamalarına sebep olabilir. Bu amaçla veli toplantılarında, sınav sisteminde süreç odaklı
problem çözme becerileri ve analitik düşünmeyi ölçen soruların sorulduğu paylaşılabilir.
• BD planlaması yapılmalıdır. Öğretmenlerden yıllık veya ders planları gibi yeni bir dönem başlangıcında
BD’nin kullanımı için bir plan hazırlamaları istenebilir. BD ile ilgili yapılacak planlama yarıyıl başı zümre
öğretmenler kurulu ve öğretmenler kurulu, veli toplantılarına gündem maddesi olarak eklenmelidir.
• Mesleki Öğrenme Topluluğu kurulmalıdır. Eğitim-öğretimin hemen başında Mesleki Öğrenme
Topluluğu oluşturulmalıdır. Bu toplulukta kimlerin bulunduğu, amaçlarının ne olduğu açıkça belirtilmelidir. Öğretmenlerin dönem içerisinde kullanacakları ders planları tartışılmalıdır.
• Hizmet içi eğitim alacaklar belirlenmelidir. Okulda görev yapan tüm öğretmenlerin BD bilgisi/becerisi veya öğretmenlik deneyiminin farklı seviyelerde olacağı aşikardır. Bu açıdan yaklaşınca, BD konusunda yeterli olmayan öğretmenler tespit edilmeli ve bu öğretmenlere zorunlu bir hizmet içi eğitim
verilmelidir. Eğitimine ihtiyaç duyulan öğretmenlerin belirlenmesi ve eğitim verilmesi onların da yıl
içerisinde BD’yi kullanmalarını teşvik edecektir.
• Kullanılan dile dikkat edilmelidir. Yöneticilerin üslubunun sert olması motivasyonu düşürebilir.
Yöneticiler öğretmenlerle iletişiminde olumlu bir dil kullanmalıdır. Olumlu bir dilin kullanılması, yönetim ve öğretmenler arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasına hizmet edecektir. Bu durum okul içindeki
atmosferi daha da olumlu hale getireceğinden öğretmenlerin mesleki motivasyonuna ve dolayısıyla
BD’nin kullanımına katkı sağlayacaktır.
• Öğretmenlere ve velilere benimsetilmelidir. BD’nin öğretmen ve veli tarafından kabul görüp benimsenmesi önemlidir. Bu benimseme, BD’nin sınıf içinde kullanımını olumlu yönde etkileyerek daha
verimli hale gelmesini sağlayabilecektir. Bu amaçla veli toplantılarında, sınav sisteminde süreç odaklı
sorun çözme becerileri ve analitik düşünmeyi ölçen soruların sorulmaya başlanacağı paylaşılabilir.
Dolayısıyla sınav sisteminin gereği olarak BD’nin ön plana çıkmakta olduğu söylenebilir. Bunun yanı
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sıra BD’nin öğrenci ve okul başarısını artıracağı da belirtilebilir. Ayrıca, öğretmenlere BD uygulamalarının öğrenmeye olumlu katkısı olduğu vurgulanmalıdır. Bu da BD’nin yaygınlaştırılmasına katkı
sağlayacaktır.
• Öğretmenlerin ödüllendirilmesi planlanmalıdır. BD’yi teşvik etmek adına öğretmenlerin ödüllendirilmesinin faydalı olabileceği söylenebilir. Bu ödüllendirme MEB onaylı bir başarı belgesi olabileceği
gibi okul yönetimince başarılı öğretmenlerin ilan edilmesi, onları manevi anlamda motive edebilecek
plaket, belge ve benzeri ödüller verilmesi dahi faydalı olacaktır. Dönem başında neyin nasıl ödüllendirileceği açık bir şekilde belirtilmelidir.
• Zümre kurullarına BD sorumluluğu verilmelidir. Dönemin hemen başında branş bazında oluşturulan zümrelere BD hakkında sorumluklar verilmelidir. Yıl içinde her zümrenin kendi içerisinde BD’nin
kullanımını takip etmesi sağlanmalıdır. Zümre kurul başkanları BD’nin okul içerisinde koordineli
biçimde uygulanması için konuyu okul zümre başkanları kurulunda gündeme taşımalıdır.
• Fazla ders yükü azaltılmalıdır. Öğretmenlere gereğinden fazla ders verilmesi önlenmelidir. Bu vesileyle benzer konuların eş zamanlı olarak işlenmesi planlanmalıdır. Norm kadro yönetmeliğine göre bir
öğretmenin üstlenmesi gereken ders yükü 21 saattir. BD uygulamaları için öğretmenin ders yükünün
mümkün olduğunca az olması fayda sağlayacaktır. Yöneticilerle yapılan mülakatlarda bir öğretmenin
hafta sonu kursları dâhil haftada en fazla 30 saat ders yükü olması gerektiği vurgulanmıştır. Bunun yanı
sıra ders dağılımının öğretmenlerin her gün okulda olacağı şekilde yapılması, BD’nin planlanması açısından katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda öğretmenin boş gün talebi göz ardı edilmelidir. Bununla birlikte,
öğretmenlerin okuldayken boş saatlerinin olması, BD ve ders planlaması için faydalı olacaktır.
• Branş derslikleri oluşturulmalıdır. İmkanlar doğrultusunda branşlara özgü dersliklerin oluşturulması ve bu dersliklerde branşlara özgü materyallerin bulundurulmasına imkan sağlanmalıdır. Böylece
öğretmenler BD’ye daha fazla teşvik edilebilirler. Bunun yanı sıra öğretmenlerin kendi dersliklerini
BD’ye uygun şekilde düzenlemelerine (grup, atölye vb. çalışmalar için) olanak verilmelidir.
2.2. Eğitim-öğretim yarıyılı süreci
BD, öğrencinin ve öğretmenin ders esnasında sürekli aktif olmasını gerektirir. Öğretmenlerin BD aktiviteleri bakımından izlenmesi, uygulamaya teşvik edilmesi, gerekli ortamın ve materyallerin temini BD sürecine
önemli katkı sunacaktır. Yöneticilerin dönem boyunca öğretmenlerle birlikte çalışması da BD’nin kullanımına
katkı sağlayacaktır. Süreçte öğretmenlerin izlenmesi, yönetici ve öğretmenlerle yapılan mülakatlarda dile
getirilen ortak bir görüştür. BD’nin birçok öğretmen için ilk kez kullanılacak bir değerlendirme türü olması
ve onlara yeni sorumluluklar (örneğin her öğrencinin ders içerisinde izlenmesi ve anında dönüt verilmesi)
getirecek olması, kullanım oranını olumsuz yönde etkileyebilir. Aşağıdaki hususlar yöneticilere bu konuda
yardımcı olabilir.
• BD’nin önemi hatırlatılmalıdır. Dönem içinde sürekli olarak BD’nin önemine yönelik hatırlatmalarda bulunulmalıdır. Birebir veya toplu görüşmelerde BD’nin uygulanmasına ilişkin görüş alışverişi
yapılmalıdır.
• Genel durum, Mesleki Öğrenme Topluluğunda istişare edilmelidir. Topluluktaki öğretmenlerin iş
birliği içinde, düzenli bilgi paylaşımı yapmaları sağlanmalıdır. Örnek öğrenci çalışmaları incelenmeli
ve kaliteyi artırmak adına dersin, öğretim yönteminin veya değerlendirmenin (özellikle BD açısından)
nasıl iyileştirilebileceği istişare edilmelidir. Ayrıca, düşük başarı gösteren öğrencilerin neden bu problemi yaşadıkları belirlenmeye çalışılarak öğrencilere bu konuda nasıl destek olunabileceğine dair stratejiler geliştirilmelidir. Cansoy ve Parlar’a (2017) göre öğretmenler bu iş birliği çalışmasını yaparken
Şekil 5'te verilen yol izlenebilir.
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Öğrenci öğrenmelerini
sağlayacak şekilde net,

Öğrenciler hakkındaölçülebilir,
birdenzamana
dayalı gerçekçi hedeﬂer
fazla veri kaynağı incelenir.
koyulur.

Ekibin çalışacağı
öğrencilerin zayıf
noktaları belirlenir.

Ekibin nelere
odaklanacağını
anlamak için öğrenci
öğrenmelerindeki
zayıf ve güçlü
noktalar belirlenir.

Öğrenciler hakkında
birden fazla veri
kaynağı incelenir.

Mesleki Öğrenme
Topluluklarında Karar
Verme Döngüsü

Ekipteki herkesin
hedeﬂerin
gerçekleşmesine
destek vermesi
sağlanır.

Hedeﬂere dayalı
eylem planları
yapılır ve
uygulamaya geçilir.

Öğrenci
öğrenmelerini
izlemek gerektiğinde
hedeﬂerde daha özel
öğrenme odakları
çerçevesinde
düzenleme yapılır.

Şekil 5. Mesleki Öğrenme Topluluklarında karar verme döngüsü (Jolly, A. 2008 akt.: Cansoy ve Parlar,
2017:102)
• Zümre kurullarında konuşulmalıdır. Zümre toplantıları BD’nin kullanımı ve tecrübe paylaşımı açısından çok önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenlerin kendi branşlarındaki diğer öğretmenlerle görüştüğü
bu toplantılarda BD olarak tanımlanabilecek aktivite ve materyalleri geliştirmeleri, paylaşmaları ve
hatta branş temelinde BD aktivitelerinin kullanımının planlanması sağlanmalıdır. Bunun yönetici tarafından izleniyor olması öğretmenlerin BD kullanımını destekleyecektir. Zümre kurulları toplantılarında
muhakkak bir gündem maddesinin de BD olması sağlanmalıdır.
• Zümre kurulları arasında iş birliği oluşturulmalıdır. Zümre kurulları arasında iş birliğinin olması,
BD’nin okul genelinde koordineli şekilde kullanımına olumlu katkı sağlayacaktır. Bunun için yöneticiler,
zümre başkanlarıyla BD hakkında sık sık toplantı yapmalıdır. Bir branşta kullanışlı olduğu bilinen bir
BD aktivitesinin diğer branşlarda nasıl kullanılabileceği tartışılmalı ve mümkünse diğer branşlarda da
kullanılması sağlanmalıdır.
• Öğretmenin BD'yi sahiplenmesi sağlanmalıdır. BD aktivitelerinin kullanılmasının eğitimin kalitesini artırdığı bilinmektedir. Bu açıdan öğrencilerin daha başarılı olacağı beklentisi, öğretmenlerin BD’yi
sahiplenmelerini sağlayabilir. Bu durum öğretmenlere sürekli vurgulanmalıdır. Ayrıca, öğretmenlere
sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme etkinliklerini biçimlendirici olarak kullanabilecekleri hatırlatılmalıdır. Buna bağlı olarak öğretmenlerin BD’yi zaten kullandıkları fikri oluşabilecektir. Böylece BD
uygulamasının okul içerisinde yaygınlaştırılması daha kolay olacaktır.
• Ders imecesi kullanılabilir. BD’yi başarıyla uygulayan öğretmenler istek üzerine diğer sınıflara yönlendirilerek o sınıflarda da benzer uygulamalar yapmaları sağlanmalıdır. Uygulama esnasında dersin
sorumlu öğretmeni de sınıfta bulunmalıdır. Daha sonra sorumlu öğretmenden benzer bir uygulamayı
kendi başına yapması istenebilir. Farklı bir uygulama şekli olarak da örnek uygulamayı yapan öğretmenin kendi dersine diğer öğretmenleri davet etmesi yoluyla da yapılabilir. Bu uygulama okul içinde
olabileceği gibi koordinasyonun sağlanması durumunda okullar arasında dahi uygulanabilir.
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• BD okulun ortak okul gündemi yapılmalıdır. BD’nin okulun tamamında ortak bir gündem olması sağlanmalıdır. Bunun için yıl içinde BD hakkında seminer ve benzeri aktiviteler yapılmalıdır. Daha önceki yıllardan (veya bu yıl içinden) seçilen örnek BD uygulamaları okul içi toplantılarda öğretmenlere aktarılmalıdır.
• Örnek uygulamalar paylaşılmalıdır. Gerek okul içinde gerek okullar arasında örnek olabilecek uygulamaların paylaşılması sağlanmalıdır. Bunun için okul temelinde (veya MEB temelinde) bir koordinasyon kurulu oluşturulabilir,okul içinde bir pano veya bir köşe belirlenip, yapılan çalışmalar bu alanda
sergilenebilir. Buna ek olarak okulun web sayfasında bu çalışmalar paylaşılabilir. Bu kurulda BD hakkında rehberlik hizmeti verecek eğiticiler görevlendirilmelidir.
• Uygulama havuzu oluşturulmalıdır. BD koordinasyon kurulunun örnek uygulamaları inceleyerek
oluşturulabilecek bir havuzda toplaması (örneğin okul ve il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin internet
sitesinde ayrıca MEB'in oluşturduğu portal ile EBA'da) ve bu uygulamaları listeleyerek diğer öğretmenlere sunması sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra bu uygulamalara ait video kaydı olması da teşvik
edilmelidir.
• Motivasyonun sürekliliği sağlanmalıdır. Öğretmenin dönem boyunca daha verimli olması için motivasyon sağlanması gerekir. Motivasyon, içsel ve dışsal olmak üzere iki temelde ele alınabilir. İçsel
motivasyon daha çok teşekkür, saygı ve takdir görme beklentisiyle oluşturulurken, dışsal motivasyon
maddi beklentilerle açıklanabilir. Bu durumda içsel motivasyon ön plana çıkarılmalı ve dönem sonu
beklenmeden motivasyon artırıcı önlemler alınmalıdır.
• Dersler birbirine paralel ilerlemelidir. Farklı derslerde anlatılan konuların birbirine benzerlik göstermesi söz konu ise okul şartları göz önünde bulundurularak bu konuların birbirine paralel zamanlamayla ilerlemesi gerçekleştirilebilir. Böylece faklı derslerde benzer BD aktivite uygulamaları yapılmasına olanak sağlanabilir. Eş zamanlı olmasa bile benzer konuların anlatıldığı derslerde BD aktivitelerinin de benzer olması sağlanabilir. Örneğin sosyal bilgiler dersi ölçek hesaplama konusu ile matematik
dersi ondalık sayılar konusu eş zamanlı planlanarak birlikte benzer aktiviteler yapılabilir.
2.3. Eğitim-öğretim yarıyılı sonu
Dönem sonunda BD sürecinin verimliliği muhakkak değerlendirilmelidir. Yöneticilerin bu konuda ciddi bir
tutum benimseyip sonuçların değerlendirilmesinde hassas ve adil davranması oldukça önemlidir. Dönem
sonu değerlendirmesi bir sonraki döneme hazırlık olarak da görülebileceğinden, her türlü olumlu veya
olumsuz durum bir sonraki dönemi etkileyecektir. Bu amaçla BD’nin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi faydalı olacaktır.
• Objektif değerlendirme yapılmalıdır. BD’nin kullanımına ilişkin objektif bir değerlendirme yapılmalıdır. Hangi öğretmenin ne kadar BD aktivitesi kullandığının yanı sıra bu aktivitelerin öğrenciye ve öğrenmelerine ne kadar katkısının olduğu da düşünülmelidir. Objektif değerlendirme yapılması bu sürecin
bütünüyle işlemesi açısından önemlidir. Ek 1’de verilen gözlem formunun kullanılması sürecinin daha
objektif değerlendirilmesine katkı sağlayabilir.
• Ödüllendirme yapılmalıdır. Objektif bir değerlendirme sonucunda BD’yi özümseyen ve derslerinde
ön plana çıkararak kullanımında süreklilik sağlayan öğretmenlerin ödüllendirilmesi sağlanabilir. Fakat
doğru kişilerin ödüllendirilmesine dikkat edilmelidir. Öğretmen ve yöneticilerle yapılan mülakatlarda
ödüllendirme yapılması ve bunun da doğru kişilere yapılması gerektiğine önemle değinilmiştir. Eğer bir
ödüllendirme yapılacaksa bu dönem başında belirtilmeli ve kriterleri açık olarak ortaya konulmalıdır.
• BD’yi başarıyla uygulayan öğretmenler hizmet içi eğitimlerde ön plana çıkartılmalıdır. Dönem
veya yıl sonunda üstün başarı gösteren, orijinal bir ürün ortaya koyan öğretmenler gerek il içerisinde
gerek il dışında yapılacak eğitimlerde tanıtılarak, gerçekleştirdikleri aktivitelerden bazıları hakkında
sunumlar yapmalarına olanak verilmelidir. Bu durum öğretmende takdir gördüğü hissi uyandıracaktır.
Ayrıca, diğer öğretmelerin de ileriye yönelik planlamalar yapmasına olanak sağlayacağı düşünülebilir.
Okul yöneticileri, sınıfı oluşturan tüm bireylerin varlığını ve değerli olduğunu benimseyen bir yaklaşımla
dezavantajlı gruplar dâhil tüm öğrencileri kapsayan BD’nin öğrenmeyi artıracağının farkında olmalıdır. Bu
sürecin başarıyla uygulanması veli, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin etkili iletişimi ve iş birliğine bağlıdır.
Okul yöneticileri bu iş birliğini sağlamada ve yürütmede en önemli role sahiptir. Okul yöneticileri BD uygulamalarında öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonunu artırma, sürecin başarıya ulaşması için eşgüdüm sağlama ve süreçle ilgili dönütler vermeyi etkili bir şekilde yapmalıdır.
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Ek-1
Biçimlendirici Değerlendirme Öğretmen Gözlem Formu
Gözlenen Durum

Açıklama

Planlama

Ders planında BD’ye uygun
kaynak ve materyallerin
belirlenmesi

BD aktivite planında uygulama
yönergesinin belirlenmesi

BD aktivite planında verilecek
dönütlerin belirlenmesi

Uygulama

Ders ve sınıf düzeyine uygun BD
araç ve tekniklerinin kullanılması

BD sürecinde öğrenciye anında ve
uygun dönüt verilmesi
Farklı hazırbulunuşlukları
olan öğrenciler de göz önüne
alınarak sınıfın tamamının
BD aktivitelerine katılımının
sağlanması
Dezavantajlı öğrencilerin
BD aktivitelerine katılımının
sağlanması

Genel Değerlendirme

Günlük ve yıllık planlarda BD’ye
yer verilmesi

Zümre kurullarında BD
etkinliklerinin planlanması

Mesleki öğrenme topluluğu
çalışmalarının BD’nin kullanımına
katkısı (Eğer mümkünse)

Öğretmenin BD’yi sahiplenip
sürekli olarak derslerde kullanma
durumu

Not: Okul yöneticileri bu formu kullanarak dönem içinde her bir öğretmeni en az bir defa BD açısından gözlemlemelidir. Gözlem formunun “Genel Değerlendirme” bölümü dönemin bütünü düşünülerek doldurulmalıdır.
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Akran Aynı gruptaki öğrencilerin belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini değerlendirme sürecidir. Bu
değerlendirme süreç öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini artırır ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirir.
Analoji Bazı ortak yönleri bulunan iki şey arasındaki benzeşmedir.
Beceri

Kişinin, yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak, bir işi başarma, bir işlemi ereğine uygun olarak,
gerektiği gibi sonuçlandırma yeteneğidir.

Belirtke tablosu

Hedef davranışlarla, program içeriğinin yani konuların, iki boyutlu bir çizelge üzerinde
gösterilmesidir.

Biçimlendirici Öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve öğretimin uygun şekilde ayarlanması için öğrencideğerlendirme nin durumunun sık sık ve etkileşimli bir şekilde değerlendirilmesidir.
Bilişsel süreç

Organizmanın bir nesne yada olayın varlığına ilişkin bilgi edinme ya da bilinçli hale gelme
sürecidir.

Herhangi bir konunun öğretimi sürecinde öğrencilerin yapması gerekenlerin belirtildiği işlem
Çalışma yaprağı basamaklarını içeren, bilgilerini kendi kendilerine yapılandırmalarına yardım eden ve aynı anda
tüm sınıfın verilen etkinliğe katılımını sağlayan materyallerdir.
Değerlendirme Ölçme sonuçlarını bir kriter/ölçüt ile karşılaştırarak karar vermedir.
Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından
Dereceli puanlama yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama anahtarıdır. Herhangi bir çalışmanın puanlananahtarı / rubrik ması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Dereceli puanlama anahtarı bütüncül ve analitik
olarak iki grupta incelenebilir.
Devinişsel alan

Fiziksel hareketi, hareketsel beceri alanını kullanmayı ve koordinasyonu içerir. Psikomotor davranışlar zihin-kas koordinasyonu ile yapılan davranışlardır.

Dönüt, öğrenme hedefleri doğrultusunda yaptırılan bir etkinlikle ilgili olarak öğrencinin süreçDönüt / geri bildirim teki performansının veya başarı düzeyinin incelenerek yorumlanması ve geliştirilmesi için sağlanan sözlü ve yazılı açıklamadır.
Geçerlik

Ölçme aracının ölçülmek istenen özelliği, başka bir özelliğe karıştırmadan, amaca uygun olarak ölçmesidir.

Gösterge

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

Gözlem

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

Gözlem formu Gözlem işinin kayıt altına alındığı belgedir.
Güdü

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

Güvenirlik

Ölçme sonuçlarının hatalarından arınıklık derecesini gösterir. Başka bir deyişle, bir ölçme işleminin tekrarlanmasında sonuçların birbirine benzer olma derecesidir.

Hazırbulunuşluk

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

İmge Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, görüntüsüdür.
Kavram haritası Kavramlar arasındaki ilişkiyi gösteren grafiksel araçtır.
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Kazanım

Yapılandırıcı yaklaşım çerçevesinde, öğrencinin beklenen başarıyı nasıl göstereceğinin ifade
edilmesidir.

Kontrol listesi

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

Metafor Bir sözcüğün, görselin vs. alışılmış anlamı dışında kalan bir anlamda kullanılmasıdır.
Öğrencinin ihtiyaç ve yetenekleri temelinde, “ulusal müfredat genelinde ve ötesinde, öğrencinin
Okul ve sınıf tabanlı
performansını kaydetmek ve kazanımlarının profilini ortaya koymak” için kullanılan alternatif
değerlendirme
yöntemler.
Ölçme Gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle ifade edilmesidir.
Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. Öz değerlendirme öğrencilerin kenÖz değerlendirme dilerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olur. Kendi performans ve
gelişimlerini bağımsız olarak ve gerçekçi şekilde değerlendirmeye yönlendirir.
Performansa dayalı Öğrencinin bilgi ve becerisinin ölçme sonucunda ortaya çıkan bir ürün (makale, resim vs.) oladeğerlendirme rak değerlendirilmesidir.
Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve
Portfolyo (Ürün güçlü yönlerini öğrenme alanları ile ilişkili olarak göstermiş çaba ve ilerleme ile gelmiş oldukDosyası) ları başarı düzeyini yansıtan ürünlerden oluşan; çalışma koleksiyonu, sistemli ve amaçlı olarak
oluşturulan gelişim dosyalarıdır.
Sonuç Ölçme işlemi sonucunda öğrencinin ne kadar öğrendiğini ortaya koymak (puan vermek) için
değerlendirme yapılan değerlendirmedir.
Öğrenenlerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak tamamlamaları gereken eksiklikler konusunda hem öğretmene hem de öğrenciye dönüt vermek, öğrencilerin süreç içerisindeki ilerSüreç leme aşamalarını görmelerini sağlamaktır. Süreç odaklı ölçme-değerlendirmede öğrenenden
değerlendirme bilgiyi hatırlaması değil, bilgiyi uygulaması, analiz-sentez etmesi, değerlendirmesi beklenmektedir. Dolayısıyla amaçtan bağımsız değerlendirme, özgün (authentic) görevler, bilginin yapılandırılması, 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 sıralanmasıdır.

Yönerge

Herhangi bir konuda tutulacak yol için öğreticinin öğrenciyi belirli bir esasa dayandırılarak
yönlendirmesidir.
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