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SUNUŞ
Değerli rehberlik öğretmenleri, bilindiği üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ile birlikte
bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar da süratle değişime uğramaktadır. Bu değişim beraberinde eğitim alanındaki kuram ve yaklaşımları, model ve yöntemleri, öğretim programlarını yenilenmeye zorlamaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin
çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin yeterlik alanları
içerisinde ölçme ve değerlendirme önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenler programda belirtilen eğitim öğretim sürelerinin üçte birinden fazlasını ölçme ve değerlendirme ile ilgili etkinliklere
harcamaktadır. Ölçme ve değerlendirmenin etkili ve verimli olabilmesi için öğretmenlerin önemli değerlendirme becerilerine ihtiyacı olduğu söylenebilir. Bu konularda çeşitli dönemlerde yapılan çalışmalar, sınıf içi değerlendirme konusunda öğretmenlerin kendilerini yeterli eğitimli hissetmediklerini göstermektedir. Okul ve sınıf tabanlı değerlendirme süreçlerinde rehberlik öğretmenlerinin, sınıf ve branş öğretmenlerine müşavirlik hizmeti sunması oldukça önemlidir. Sınıf ve
branş öğretmenleri biçimlendirici değerlendirme yaklaşımına göre öğrencinin gelişimini doğrudan ve dolaylı olarak destekleyebilme konusunda sorumluluk alırken, psikolojik danışma ve rehberlik alanıyla ilgili konu ve kavramlar hakkında hem teorik hem de uygulama bilgisi konularında desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Bu konuda öğretmenlerin Okul Rehberlik Servisi tarafından
desteklenmesi hem öğretmenlerin uyguladığı eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttırırken
hem de öğrencilerin rehberlik hizmetleri yoluyla sağlayabileceği gelişimi, sınıf tabanlı değerlendirme süreçlerinin yardımıyla sağlamasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca Okul Rehberlik Servisi olarak öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve desteklemek için eğitsel/akademik, kişisel/sosyal ve
mesleki kariyer gelişim alanlarındaki düzeylerini belirlemeye yönelik test ve test dışı teknikler kullanılmaktadır. Bu test ve test dışı araçlardan oluşan bireyi tanıma tekniklerini kullanırken
asıl amaç bireyi tanımak ve bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Bilindiği gibi birey bir
bütündür, gelişim ve değişim süreklidir. Bu nedenle bireyin gelişimi için değerlendirme süreçleri
çok dikkatli ve sürekli yapılmalıdır. Bireyi tanıma ve sınıf tabanlı değerlendirme süreçleri rehber
öğretmen ve sınıf, branş öğretmenlerinin iş birliğiyle ve çok yönlü bir şekilde yapılmalıdır. Okul
Rehberlik Servisi tarafından uygulanan test ve test dışı teknikler yardımıyla gerçekleştirilen bireyi
tanıma çalışmaları ile sınıf tabanlı yapılan değerlendirmenin amacı en nihayetinde bireyi tanımak
ve bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Oysa günümüzde aileler başta olmak üzere,
kitlesel ve sosyal meyda iletişim araçları, akranlar sürekli olarak bireyi değerlendirmekte, yargılamakta ve etiketlemektedir. Bu eğilimin toplumsal bir hal aldığı görülmektedir. Toplumsal bir
algıya dönüşüyor olmasının sonucu olarak eğitim sürecinde de aynı problemlerin yaşanılması
kaçınılmaz bir hal almaktadır. Eğitim ortamında böyle bir tutum ve davranışla karşılaşan çocuklar öncelikle yaptıkları gözlem ve geçirdikleri yaşantılar sonucunda güvensizlik, suçluluk, başarısızlık, korku gibi olumsuz duyguları yaşayabilmektedir. Oysaki her ne olursa olsun okulda veya
sınıfta yapılan hiçbir eğitim öğretim etkinliği veya ölçme değerlendirme süreci çocukların güven,
masumiyet, başarı, sevgi, saygı, hoşgörü gibi olumlu duyguları yaşamasını engellememelidir.
Aksine okul ve sınıfta yapılan bütün uygulamalar çocukların hem bedensel hem de ruhsal açıdan
bir bütün olarak gelişimini sağlayacak düzeyde ve nitelikte olmalıdır.
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 bir
destek sağlayabilmektir.
Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize faydalı olması dileğiyle...
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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 olursa olsun ve bilgi-beceri düzeyinde olursa olsun öğrenmeleri için faydalanabilecekleri,
kendilerini daha iyi geliştirebilecekleri bir sürece dönüşecektir. Bu kaynak kitapçık bu süreci
daha kolay yönetilebilir hâle getirmek için hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta önce ölçme ve değerlendirme süreci ile ilgili temel bilgiler hakkında genel bir hatırlatma sunulmakta, devamında ise
özellikle biçimlendirici (formatif) değerlendirme sürecinin ögeleri açıklanmakta, sonrasında ise
Okul Rehberlik Servisi çerçevesinde biçimlendirici değerlendirmenin nasıl yapılacağına yönelik
hem teorik hem de uygulamaya dönük örnekler verilmektedir. Okul Rehberlik Servisine yönelik geliştirilen örnekler mevcut öğretim programına uygun olacak biçimde tasarlanmıştır. “Daha
iyi öğrenme daha nitelikli insan gücü ve buna bağlı olarak da gelişme, kalkınma ve toplumsal
refah demektir.” temel düşüncesi, yapılan çalışmanın arka planını oluşturmaktadır.

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

• 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.

Dönüt Verme
ve İletişim

• 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.

Kalabalık Sınıflarda
Uygulama

• 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.

Hazırlık Süresi

• 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.

Değerlendirme
Araçları

Ders Saatinin
YetersizliğiÖğretim Programının
Yetiştirilmesi

• 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.

Ekonomiklik

• 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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GİRİŞ
Eğitim öğretim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olan ölçme değerlendirme süreçlerinde, öğretmenlere
destek olmak, okul ve sınıf tabanlı ölçme ve değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerin ve öğrencilerin
süreçte ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerini sunmak rehberlik öğretmenlerinin sorumlulukları arasında
yer almaktadır. Özellikle bu kitapta detaylı olarak açıklanan biçimlendirici değerlendirme süreçlerinde rehberlik servisi olarak öğrencilerin akademik, kişisel, sosyal, ahlaki gelişimlerine katkı sağlanabilecek veya
bilgilere yer verilmiştir. Rehberlik öğretmenlerine yönelik eğitici, öğretici ve destekleyici bilgiler sunularak
öğretmenlerimize yol gösteren bir el kitabı oluşturmak amaçlanmıştır.
Eğitim öğretim kurumlarında akademik faaliyetlerin yanısıra öğrenci kişisel sosyal rehberlik hizmetleri
çok önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenci öğrenci kişisel sosyal rehberlik hizmetleri akademik faaliyetlerin
tamamlayıcısı olarak işlev görmektedir. Öğrenci kişisel sosyal rehberlik hizmetleri arasında rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetleri önemli bir yere sahiptir. Bireyin bir bütün olarak gelişimi dikkate alındığında
akademik bilgi ve beceriler ile birlikte kişisel, sosyal, duygusal, kariyer gelişimlerini sağlayabilecek bir eğitim öğretime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Bu nedenle ölçme ve değerlendirme ile rehberlik hizmetlerinin iş
birliği içinde sunulması gerekmektedir.
Öğrencilerin öğrenme çıktılarından çok elde ettikleri puanlar önem kazanmaya başlamakta, öğretmenler,
aileler, akranlar ve öğrenciler elde edilen kazanımlardan çok alınan puanlara odaklanmaktadır. Bu sebeple
eğitim sürecinde en değer verilen unsur olarak not dikkati çekmektedir. Oysaki eğitimin genel amacı bireyin
akademik, kişisel, sosyal ve kariyer gelişimi için gerekli olan bilgi, beceri ve donanıma sahip olmasını sağlamaktır. Eğitim öğretim büyük oranda sınıf içinde öğretmen ve öğrencilerin plan ve program dâhilinde sürdürdüğü etkinlikler ile gerçekleşmektedir. Sınıf içi etkinlikler ile gerçekleşen öğrenmelerin yaşama aktarılabilecek bilgi, becerileri de içermesi gerekmektedir. Bu amaçla Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 2017 yılında
ilköğretim ve ortaöğretim programlarının güncellenmesi çalışmasını gerçekleştirmiştir. Öğretim programlarının güncellenmesi çalışması ile “çağın ve toplumun taleplerine cevap verebilecek donanıma ve üst düzey
bilişsel becerilere sahip, bu becerileri yaşamının farklı alanlarında kullanabilen, millî, manevi ve evrensel
değerleri benimseyerek bu değerleri tutum ve davranışa dönüştüren bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.” Bu amaçla gerçekleştirilen eğitim öğretim süreçlerinde öğretmenlerin öğrenme
ortamlarında öğrenciler ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerin içerisinde önemli bir kısım bilgi, beceri ve değerlere ilişkin kazanımların hem eğitim öğretim sürecinde ve hem de sonucunda ölçülüp değerlendirilmesidir.
Öğretim programlarını güncelleme sürecinde yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır
(TTKB, 2017);
• Öğretim programlarındaki akademik bilgi yoğunluğunun azaltılması,
• Öğrencileri zorlayan, özel ders, ek kaynak vb. ihtiyaçları doğuran, bir üst öğrenim düzeyine bırakılması
gereken konu ve işlem basamaklarının ayıklanması,
• Kazanımların anlaşılabilir, ölçülebilir ve uygulamaya yönelik hâle getirilmesi,
• 21. yüzyıl becerilerinin öğretim programlarında ilgili kazanımlara işlenerek ilgili özelliğe ilişkin yeterlilik düzeylerinin artırılması,
• Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine önem veren ve “sonucu değil süreci değerlendirme yaklaşımı” nın temel alınması.
Bu kılavuz kitapçığın amacı rehberlik öğretmenlerinin, milli eğitim sistemi içerisinde yaşanan program
güncelleme çalışmalarına uygun olarak güncel ihtiyaçlar ve çağdaş yaklaşımlar ışığında ölçme ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda rehberlik servislerinin
okul genelinde öğretmenler tarafından gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme süreçlerine destek olabilecek düzeyde bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak ve böylece ölçme ve değerlendirme süreçlerinin kalitesini artırmak amaçlanmaktadır.
Rehberlik servisi bireyi tanıma, yöneltme ve yerleştirme gibi hizmetler bağlamında öğrencilere test ve
test dışı teknikler yardımı ile ölçme ve değerlendirme yapmaktadır. Yapılan ölçme ve değerlendirme yardımı ile öğrencilerin kendileri hakkında verdikleri karar süreçlerinde etkili olmaktadır. Öğrenciler hakkında
verilen kararlarda sadece rehberlik servisinin topladığı bilgi ile değil aynı zamanda öğretmenler tarafından
sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçleri ile elde edilen bilgileri de kullanmaktadır. Öğrencinin ders başarısı,
öğrenci hakkında öğretmen, akran ve aile üyelerinin görüşleri gibi hususlar öğrenci ile ilgili verilen kararları
etkilemektedir.
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Rehberlik servisi sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin sahip olduğu bilgi, tutum ve
becerilerin ölçülmesi konusunda öğretmenlerin bilgi ve becerilerini arttırmasına yardımcı olabilir. Özellikle
sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesinde öğretmenlerin ihtiyaç duydukları konular hakkında rehberlik servisinin destek sağlama becerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Bu amaçla yapılan çalışmalar ile rehberlik servisinin desteği öğretmenlerin eğitim öğretimin en önemli boyutlarından birisi olan ölçme
ve değerlendirme süreçlerinde uygun yöntemleri kullanmasını sağlayabilmektir.
Bu kitapçıkta ölçme ve değerlendirme konusunda uzun uzun bilgi vermek yerine kısa tanımlamalar
yapılacaktır. Bu kitapçıkta rehberlik öğretmenlerinin hem rehberlik hizmetlerinde öğrencilerin gelişimlerini
süreç odaklı izlemesine hem de öğretmenlere biçimlendirici değerlendirme süreçlerinde destek olabilmesine yardımcı olabilecek bilgiler ve öneriler örnekler ile açıklanacaktır.
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BIÇIMLENDIRICI
DEĞERLENDIRMENIN (BD)
TANIMI VE AMACI

BD nedir?
Öğrenme için değerlendirme (assessment for learning) olarak da ifade edilen biçimlendirici değerlendirme (BD) kavramının birçok tanımı yapılmıştır. BD, her öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve iyileştirmek amacıyla ve öğretimin uygun şekilde ayarlanması için öğretim sürecinin sürekli ve etkileşimli bir
şekilde 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 farklılığı
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.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRMEYE
GENEL BAKIŞ

Ölçme ve değerlendirmeye genel bakış başlığı altında, ölçme ve değerlendirme alanyazınında bulunan
ve eğitimde yaygın olarak kullanılan terimlerin tanımı yapılmış, nitelikli bir ölçme ve değerlendirme sürecinin özellikleri tanımlanmış, biçimlendirici değerlendirmenin planlanma süreçleri incelenmiş ve sınıf içinde
öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerinden nasıl faydalanabileceği özetlenmiştir.
1.1. Temel kavramlar
Ölçme, bir niteliğin gözlenerek sayı ya da sembollerle ifade edilmesidir. Okullarda öğrencilerin davranışları ya da performansları gözlenerek sayılarla ya da sembollerle ifade edilir (Turgut, 1986). Böylece gözlemler daha nesnel ve daha kolay yorumlanabilir şekilde ifade edilmiş olur, gerektiğinde gözlem sonuçlarının
karşılaştırılması sağlanır. Okul Rehberlik Servisinde ölçmeler genellikle öğrencilere uygulanan ölçeklerden
bir puan verilerek yapılır. Örneğin “Esra, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği’nin sayısal yetenek boyutundan 35
ham puan aldı.” ifadesinde 35 ham puan ölçme sonucudur.
Ölçüt, değerlendirme yapmak için ölçme sonuçlarının karşılaştırılacağı sınır değerdir. Bir öğrencinin özellik, bilgi, beceri veya performansının iyi veya kötü, başarılı veya başarısız sayılabilmesi için kabul edilen yeterlik standardı olarak da tanımlanabilir. Değerlendirme başlığı altında yer alan örnekte de olduğu gibi öğrencilerin sayısal yetenek alanında orta düzeyde sayılabilmesi için gerekli olan ölçüt puan 26’dır. 26 puan alan
öğrenci sayısal yetenek alanında orta düzeyde sayılabilmektedir.
Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak ölçülen özellik hakkında karar verme
sürecidir. Öğrencinin bir özelliği, programdaki kazanımlara ulaşma düzeyi, gelişimi ya da performansına
ilişkin elde edilen ölçme sonuçları, bir ölçütle karşılaştırılır ve öğrencinin gözlenen özelliği hakkında bir karar
verilir. Örneğin sayısal yetenek boyutundan öğrencilerin 35 ham puan alması onun norm tablosuna göre 100
üzerinden 95 puanına karşılık gelmektedir. Bu sonuç bağlamında öğrenci yüksek düzeyde sayısal yeteneklidir şeklinde değerlendirilmektedir. Değerlendirmede ölçme sonuçlarının geçerli ve güvenilir olması, seçilen
ölçütün amaca uygunluğu verilen kararların yerinde olmasını sağlar.
1.1.2. Sınıf içi değerlendirme
Sınıf içi değerlendirme, öğrenmeyi desteklemek/kılavuzlamak/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.
“Öğretmen neden bunu yapıyor?”, “Bununla öğretmen öğretimi daha etkin hale getirmek için ne kazanacak?”,
“Bu yolla toplanacak bilgi ile hangi karar desteklenecek veya hangi karar değiştirilecek?”, “Hangi kazanımlar
ya da eğitim çıktıları ölçülecek?” gibi sorulara cevap verecek şekilde değerlendirmenin amacı ortaya konur.
Sadece sonuca odaklanılan ölçme değerlendirme çalışmalarında öğrencilerin kazanımları üzerinden not
verme görüşü hakimdir. Süreç odaklı değerlendirmede ise sadece not verme yerine öğrencinin gelişimini
izleme ve destekleme bunun yanında öğrenciyi süreç içerisinde motive etme anlayışı vardır.
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1.2. Biçimlendirici değerlendirme
Kitapçığın bu bölümünde Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirme (OSTD) çalışmasının temel unsurlarından
olan biçimlendirici değerlendirme (BD) konusu üzerinde kısaca durulacaktır. Eğitim, öğretim ve bu süreçte
öğrencilerin öğrenmesini etkin kılacak uygulamalar her zaman denenmekte, etkili olanlar eğitim araştırmaları, öğretmen toplulukları ve seminer benzeri vasıtalarla paylaşılmaktadır. Yapılan araştırmalar sınıf içi
değerlendirme uygulamalarının öğrencilerin öğrenmesine olan olumlu etkisine vurgu yapmaktadır. Farklı
sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamaları düşünüldüğünde biçimlendirici değerlendirme öğrenme sürecine ve öğrenmenin niteliğine olan güçlü katkısı ile ön plana çıkmaktadır. Kaldı ki, biçimlendirici değerlendirme, öğrencinin öğrenme sürecinin irdelenmesi sonucunda elde edilen bulguların yine öğrenmenin niteliğini
artırmak amacı ile kullanılmasıdır (William, 2010). Biçimlendirici değerlendirmenin odağında her bir öğrencinin öğrenme sürecini iyileştirme vardır. Bu kapsamda biçimlendirici değerlendirmenin karakteristik özellikleri şöyle sıralanabilir (Cizek, 2009; sf. 8).
• Öğrencilerin kendi öğrenmeleri için sorumluluk almalarını gerektirir.
• Açık ve belirli öğrenme hedeflerini bilinir hâle getirir.
• Öğrenme bağlamının ötesindeki uygulanabilirliği ile değerli eğitimsel çıktıları temsil eden hedeflere
odaklanır.
• Öğrencilerin mevcut bilgi/yetenekleri ve amaçlanan hedeflere ulaşmak için gerekli adımları tanımlar.
• İstendik hedeflere ulaşmak için planların geliştirilmesini gerektirir.
• Öğrencileri, öğrenme hedeflerine yönelik ilerlemeleri hakkında öz denetim yapmalarına cesaretlendirir.
• Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirirken kullanılacak belirli not kriterlerini veya puanlama anahtarlarını içererek öğrenme hedeflerinin örneklerini sağlar.
• Eğitim öğretim faaliyetlerin tamamına yönelik değerlendirme sürecinde sıklıkla değerlendirme imkanı
sağlamaktadır.
• Değerlendirici olmayan, belirli öğrenme hedefleri ile ilişkili ve öğrenciye ürünlerini değiştirme, geliştirme ve anlayışını derinleştirme imkânı sağlayan dönütler sunar.
• Öğrencileri, kendi çalışmaları ile kendi bilişsel süreçlerinin farkında olmalarını ve yansıtıcı düşünmelerini teşvik eder.
1.2.1. Biçimlendirici değerlendirme ve öğrenme ilişkisi
Sonuç odaklı değerlendirme, öğrencinin önceden belirlenmiş öğrenme hedefine ulaşıp ulaşmadığına
bakarken biçimlendirici değerlendirme ise öğrencinin öğrenme hedefine ulaşma yolculuğunda kendisine
kılavuzluk eder. 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 Coğrafi Konum Belirleme Sistemi (GPS) düzenli olarak bizim konumumuzu alır, cihazda yol üzerindeki koşulları (trafik, yol yapımı vb.) göz önünde bulundurarak bize varış
noktasına nasıl ulaşacağımız konusunda yol gösterir. Bu yol gösterme bazen rotamızın 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 ulaşmasını hedeflediğimiz öğrenme noktasına (kazanıma) biz onlara rehberlik ederken düzenli olarak bulundukları yeri/seviyeyi belirlemek amacıyla
ölçme değerlendirme çalışmaları yapar. Bu süreçte öğrencilere verdiği dönütlerlerle de hedefe ulaşmalarını
sağlar. Biçimlendirici değerlendirme bu bağlamda öğretim sürecinden ayrı düşünülemeyeceği gibi PDR hizmetlerinin temel anlayış ve uygulamalarıyla birebir örtüşmektedir.
Biçimlendirici değerlendirmeyi öğretmen ve öğrencilerin öğrenmeyi daha etkin olarak gerçekleştirmesi
için sorması gereken üç temel soru olarak tanımlayabiliriz (Hattie ve Timperley, 2007):
• Nereye gidiyorum?
• Nasıl gidiyorum?
• Sonraki hedefim neresidir?
Bu üç sorunun öğrenme etkinlikleri devam ederken düzenli olarak sorulup cevabının öğrenme-öğretim sürecine dâhil edilmesi esasen biçimlendirici değerlendirmedir. Amaç, öğrenmeyi ve bu minval üzerine öğretim sürecini biçimlendirmektir. 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 dikkate alınabilmekte, her bir öğrencinin özelliklerine yönelik öğrenme sürecinde farklılaştırma yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda PDR hizmetlerinin her bireyin birbirinden farklı özelliklere
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sahip olduğu ve biricik olduğu düşüncesiyle örtüşen biçimlendirici değerlendirme yaklaşımı sadece bireyin
geldiği noktayı değil, bu noktaya nasıl geldiğini de belirleyerek, bireyin bundan sonraki hedefine gitmesini
kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında öne çıkan dört unsur vardır:
• Öğrencinin 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
Öğrenmenin merkezde olması yukarıda biçimlendirici değerlendirme tanımı verilirken de vurgulanmış
olup en temel unsurdur. Biçimlendirici değerlendirmenin amacı zaten her bir öğrencinin öğrenme sürecini
kolaylaştırmak ve öğrenme düzeyini güçlendirmektir. Öğretmenlerin sınıftaki hedefi de bu olmalıdır. Ancak
bu hedefin gerçekleşebilmesi için, yukarıdaki navigasyon örneğindeki TBMM’ye gitmek gibi öğrenme hedefi de net olarak belirlenmeli ve göstergeleri tespit edilmelidir. 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. Biçimlendirici değerlendirmenin yukarıda verilen amacı dönütü gerekli kılar. Biçimlendirici değerlendirmede, öğrencilere kazanıma
ulaşma yolunda gösterdikleri çabanın süreç içerisinde verilecek dönütlerle birlikte yapılandırılarak öğrenme
sürecinin yapılandırılması esastır.
1.2.2. Dönüt
Dönüt, öğrenme ve gelişim hedefleri doğrultusunda yaptırılan bir etkinlikle ilgili olarak öğrencinin süreçteki
performansını veya başarı düzeyini inceleyerek yorumlayıp geliştirmesi için sağlanan sözlü ve yazılı açıklamadır. Dönüt; öğretmen, arkadaş, anne-baba veya yetkin biri tarafından verilebilir. 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 dönütleri olmadan öğrenciler, öğrenme ve gelişim 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 birkaç hafta boyunca işlenen ünite sonunda
TBMM 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.
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Etkili dönüt, 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 gelişimine yönelik olmasını sağlayabilecektir. Öğrenciye yardımcı olacak ve tehdit edici olmayan dönütün özellikleri aşağıda Şekil
2’de 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 2. Etkili ve etkili olmayan dönütün özellikleri
Şekil 3’te bir öğretmenin öğrenciye verebileceği etkili ve etkili olmayan dönüt örnekleri verilmiştir:
✓ Etkili dönüt

Neden etkili?

Ahmet, haritayı doğru çizmişsin, harita çizme aşamalarını Burada öğrencinin
tam olarak gerçekleştirmişsin.
ilişkilendirilmiştir.

davranışı,

beklenen

davranışla

Zeynep, aferin, Karadeniz Bölgesi’nin dağlarını doğru sayÖğrencinin gösterdiği gelişim vurgulanmıştır.
dın. Şimdi bu dağları harita üzerinde gösterebilir misin?
İnkılap ve ıslahat kavramlarını birbirine karıştırdın sanırım.
Gelişme/iyileşme
Bunun için ders kitabının ilgili bölümüne bakıp iki kavravurgulanmıştır.
mın benzer ve farklı yönlerini karşılaştırır mısın?

için

ne

yapılması

gerektiğini

Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye ile ekonomik
ilişkileri üzerine hazırladığın materyali sunarken konuşman biraz hızlı gibiydi, her bir kelimeyi daha yavaş telaffuz Duruma özel ve somuttur.
etmen ve her cümle arasında duraklama yapman bizim
seni daha iyi anlamamız için etkili olabilir.
✖ Etkili olmayan dönüt

Neden etkili değil?

Sınıfın çoğundan iyi (veya daha iyi bir) iş çıkardın.

Çok geneldir, öğrenci neyi arkadaşlarından daha iyi, hangi
davranışlarının takdir edildiğini, hangi davranışları devam
ettirmesi gerektiğini anlayamaz.

Bu garip olmuş veya bu olmamış.

Belirsizdir, öğrencinin kendini değiştirmesi gerekli yol
gösterici bilgi verilmemiştir. Açık olarak neyi başaramadığı belirtilmelidir.

Soruyu çok iyi cevapladın, aferini hak ettin.

Belirsizdir, öğrenci soruyu neden çok iyi cevapladığını bilmediği için hangi davranışı sürdüreceğini bilemez.

Çok iyi bir öğrencisin, senden çok memnunum.

Çok geneldir, öğrencinin hangi davranışlarının istendiği
gibi olduğu açıklanmalı.

Sen çok iyi okuyucusun.

Çok geneldir, öğrenciye “iyi bir okuyucunun” özelliklerinden hangilerine sahip olduğu belirtilmelidir.

Şekil 3. Etkili ve etkili olmayan dönütlere örnekler
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Dönüt vermede genel yapılan bir hata öğrencilerin öğrenmek için harcadıkları çabanın niteliği üzerine
düşünmelerini sağlayacak dönütün verilmemesi ve uygun öğrenme ortamının oluşturulamamasıdır. Daha iyi
öğrenme için, öğrenciye öğrenme süreçlerini analiz etmelerine yardımcı olacak zaman ve ortam sağlamalıdır.
1.2.3. Biçimlendirici değerlendirmeyi planlama
Biçimlendirici değerlendirme tüm öğretim sürecine yayılması gereken bir uygulamadır. Salatanın sosu
gibi, salatanın tamamındadır, yaptığımız salatanın tadını tamamen belirleyen bir etmendir. Ancak sistematik ve bilinçli 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 kullanımı güçlendirecek ve öğrenmenin etkisini arttıracaktır. Öğretmenlerin
biçimlendirici değerlendirmeyi planlamada düşünmesi gereken ilk adım, dersin işleyişi içerisine biçimlendirici değerlendirmeyi nasıl bütünleştireceğidir. Biçimlendirici değerlendirme dersi durdurup, değerlendirme
yapıp, yeniden derse dönme şeklindeki bir yol izlemekten ziyade, salatanın sosunda olduğu gibi dersin içeriğine tamamen dağılmalı, onun ayrılmaz bir parçası haline gelmelidir.
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 bahsedilen
navigasyon cihazı örneğindeki 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 derse daha girmeden önce planlamalıdır.
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1.2.4. Biçimlendirici değerlendirmenin önemi
Türk eğitim sisteminde, öğretim programlarının yeniden yapılandırılması çalışmasında ifade edilen kavramlar ve anlayış ile artık eğitim öğretim kurumlarında biçimlendirici değerlendirme yaklaşımının kullanılmasını gerekmektedir. Yeniden yapılandırma çalışmasında 21. yy. becerileri, üst düzey zihinsel beceriler gibi
kavramlar ile akademik bilgi yoğunluğunun azaltılması, uygulamaya yönelik kazanımların arttırılması gibi
ifadeler biçimlendirici değerlendirme yaklaşımının yöneticiler, öğretmenler ile eğitim personelleri ve paydaşlar tarafından bilinmesini, benimsenmesini, uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Aynı şekilde yenilenmiş
Bloom taksonomisi incelendiğinde bilişsel süreç boyutları ve öğretme hedefleri, öğretmenin biçimlendirici
değerlendirme yaklaşımını uygulamasının önemini arttırmaktadır.
Tablo 1. Farklı kurum ve kuruluşlarca belirlenen 21.yy becerileri
P21

EnGauge

ATCS

ISTE/ NETS

Öğrenme ve
Yenilik Becerileri
1.Eleştirel
düşünme ve
problem çözme
2. Yaratıcılık ve
Yenilik
3. İletişim ve iş
birliği

Keşfedici Düşünme
1.Uyumluluk,
karmaşıklık
yönetimi ve
özyönetim
2.Meraklılık,
yaratıcılık ve risk
alma
3.Üst düzey
düşünme ve mantık
yürütme

Düşünme Yolları
1. Yaratıcılık ve
Yenlik
2. Eleştirel
düşünme,
problem çözme,
karar verme
3. Liderliği
öğrenme, üstbiliş

Yaratıcılık ve
Yenilik
1.Yaratıcı düşünme,
bilgi inşası, ürün
geliştirme ve
teknoloji kullanma
süreçleri
2.Eleştirel
düşünme, problem
çözme ve karar
verme

Bilgi, Medya
ve Teknoloji
Becerileri
1.Bilgi
okuryazarlığı;
2.Medya
okuryazarlığı;
3.Teknoloji
okuryazarlığı
Yaşam ve Kariyer
Becerileri
1. Esneklik ve
Uyum
2. Girişimcilik ve
Öz Yönetim
3. Sosyal ve
Kültürlerarası
Beceriler
4. Üretkenlik ve
Sorumluluk
5. Liderlik ve
Sorumluluk

Etkili İletişim
1. Takım ruhu, iş
birliği ve kişilerarası
yetenekler;
2. kişisel, sosyal ve
yurttaş sorumluluk
3.İnteraktif iletişim
Dijital Çağ
Okuryazarlığı
1. Temel, bilimsel,
ekonomik
ve teknoloji
okuryazarlığı
2. Görsel ve Bilgi
okuryazarlığı
3. Çok kültürlülük
okuryazarlığı ve
küresel farkındalık
Yüksek Üretkenlik
1. Sonuçları
yönetme, planlama
ve öncelik verme
2. Günlük yaşam
araçlarının etkili
kullanımı
3. Üretimle ilgili
yetenek, yüksek
kaliteli ürün

Çalışma Yolları
1.İletişim
2. İşbirliği (takım
çalışması)

İletişim ve
İşbirliği
Öğrencilerin
iş
birliği içinde
Çalışma Araçları
çalışması ve
1. Bilgi
iletişim kurması
okuryazarlığı 2.
için dijital medya
Bilgi ve İletişim
ve ortamları
Teknolojileri (ICT) kullanması
okuryazarlığı
Teknoloji
Dünyada Yaşam işlemleri ve
1. Yerel ve küresel Kavramları
vatandaşlık
Teknoloji
2. Yaşam ve
kavramlarını,
kariyer
sistemlerini ve
işlemlerini anlama
3. Bireysel
ve sosyal
Araştırma ve Bilgi
sorumluluk
Akışı
Dijital araçlarla
bilginin
toplanması,
kullanımı ve
değerlendirilmesi
Dijital Vatandaşlık
Teknoloji ile ilgili
toplumsal ve
kültürel sorunları
anlama

EU

OECD

Heterojen
Öğrenmeyi
Gruplarla
Öğrenmek
Etkileşim
İletişim
1.Başkalarıyla iyi
1. Anadilde
ilişkiler
iletişim
2.
İşbirliği ve
2. Yabancı
takımla
çalışma
dilde iletişim
3. Çatışma
Dijital
çözme ve
Yetenekler
yönetme
Kültürel
Farkındalık Araçların
İnteraktif
ve İfade
Kullanımı
Sosyal ve
yurttaşlık
1. Dilin,
ile ilgili
sembollerin ve
yetkinlik
yazının interaktif
İnisiyatif ve kullanımı
girişimcilik
2. Bilgi ve
hissi
bilimin interaktif
kullanımı
3. teknolojinin
interaktif
kullanımı
BağımsızÖzerk
Davranma
1. ‘Büyük resim’
içinde davranma
2.Yaşam planları
ve kişisel
çalışmalar
oluşturma ve
yönetme
3. Haklarını,
savunmak, öne
sürmek

21.yy becerileri ile ilgili Tablo 1. incelendiğinde günümüzde bireylerden etkili bir iletişime sahip olmaları,
takım ruhuyla ve iş birliği içinde esnek ve uyumlu çalışmaları, bilgi-medya ve teknoloji okuryazarı olmaları, yaratıcı-eleştirel düşünmeleri, problem çözmeleri, üretim yapmaları, sosyal ve kültürel yeteneklerini
geliştirmeleri, öğrenmeyi öğrenmeleri, öz düzenleme yapabilmeleri beklendiği anlaşılmaktadır (Kotluk ve
Kocakaya, 2015) .
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Öğrenci başarısının gelişimi bilgi, beceri ve yetenek alanlarındaki gelişimi takip etmektedir. Üst düzey
zihinsel beceriler bireyin yeteneğini sergilerken kullandığı bilişsel, duyuşsal ve devinimsel özelliklerinin
bütünüdür. Bireyin birden fazla beceriyi kendi bireysel özellikleriyle ilişkilendirerek kullanması üst düzey
zihinsel beceri olarak adlandırılır (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2014). Bloom taksonomisi dikkate alınarak
hazırlanacak örnek uygulamaları oluştururken bu çalışma kapsamında alanlar yönelik hazırlanmış kılavuz
kitapların içeriğinde yer alan örneklerden yararlanılabilir.
1.2.5. Kazanıma uygun araç belirlemede rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin rolü
Bu kitapçıkta dikkate alınan en temel konulardan biri derslerde, kazanımlara uygun değerlendirme
yöntem ve araçların kullanmasıdır. Seçilecek yöntemin mutlaka belirlenmiş olan kazanım ve alt öğrenme
hedefi ile uyumlu olması gereklidir. Bu uyumu sağlamak için de eğitimciler yukarıda bahsedilen Bloom
Taksonomisi gibi sınıflandırmalara başvurmaktadır.
Ölçme değerlendirme yöntemlerine bakıldığı zaman bu yöntemler ölçmeyi hedefledikleri kazanımlar
bağlamında ayrışabilmektedir. Bazı yöntemler Bloom taksonomisine göre alt seviye hedefleri ölçmek için
daha uygunken üst seviye hedefleri ölçmekte yetersiz kalabilirler. Örneğin, bir öğretmen, öğretim programında karşısına çıkacak olan bir kazanımı önce incelemeli, Bloom'un taksonomisinde yer alan sıralamayı
dikkate alarak seviyesinin “hatırlama” olduğunu fark edebilmelidir. Bu seviyedeki bir kazanım, basit formlar
diye adlandırılan değerlendirme araçları ile ele alınabilir. Bu basit yöntemler kısa cevaplı sorular, eşleştirme
soruları, doğru-yanlış soruları veya çoktan seçmeli sorular olabilir. Açık uçlu sorular, performas görevleri
gibi değerlendirme yöntemleri ise karmaşık olarak adlandırıldığı görülmektedir.
Öte yandan öğretmen dersinin öğretim programını açtığında başka bir kazanımın ‘Çözümleme’ seviyesinde olduğunu fark edecektir. Bu tür bir kazanımı basit değerlendirme yöntemleri kullanarak tam anlamı ile ele alamayız. Bu nedenledir ki daha üst seviye kazanımlar için karmaşık dediğimiz yöntemler 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 çalışmalar, farklı performansa dayalı değerlendirme araçları kullanılabilir.
Öğretmenlerin dikkat etmesi gereken başka bir nokta da bu tür karmaşık değerlendirme uygulamalarının
nasıl puanlanacağıdır. Bu bağlamda, öğretmenlerin farklı yöntemler kullanmaları gerekir. 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 performans görevlerinde analitik dereceli puanlama anahtarı tercih edilebilirken, nispeten daha genel olan uygulamalarda bütüncül dereceli puanlama anahtarı tercih edilebilir. Bu tür
puanlama anahtarlarına diğer derslerin kılavuz kitapçıklarının ilgili bölümündeki uygulama örneklerinde yer
verilmiştir. (ör. Sosyal Bilgiler Dersi Kılavuz Kitabı, bk. Bölüm 2). Rehberlik öğretmeni olarak derslerin kazanımlarına uygun araç belirleme konusunda öğretmenlere müşavirlik hizmeti vermek, mümkün ise dersleri
veren öğretmenlerin ilgili araçları bulmalarına veya geliştirmelerine destek olmak biçimlendirici değerlendirme sürecinin önemli bir aşamasıdır.
1.2.6. Değerlendirmede kapsayıcılık
Öğrenenlerin farklı gereksinimlerinin göz önünde bulundurulduğu bir yapıda öğrenme sürecini planlamak
için 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. Biçimlendirici değerlendirme için en başta vermiş olduğumuz navigasyon cihazı örneğini hatırlayalım. Yapılandırmacı yaklaşıma göre her öğrenci kendi öğrenme yolculuğuna çıkar, yolu kendi gözünden
deneyimler. Öğretmenin görevi de yolculuğa çıkmadan önce öğrencilerinin nerede olduğunu anlayıp, yolculuk boyunca da onların farklılıklarına göre yolculuğu düzenlemektir. Sınıfımızdaki öğrencilerin farklılıklarını üç başlık altında ele alabiliriz: Hazırbulunuşluk, ilgi ve öğrenme stilleri. Öğrencilerin derste alacağımız
kazanım için önceden sahip olmaları gereken bir takım ön bilgi ve beceriler bulunmaktadır. 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. “Sınıftaki öğrencilerin yolculuğa başlangıç noktaları neresidir?” Ayrıca sahip oldukları
ulaşım aracı da dersten önce geliştirmiş oldukları, onların kazanıma ulaşmasını sağlayacak beceriler olarak
düşünülebilir.
Öğrencilerin farlılıklarının ikincisi ilgidir. Öğrencilerin ilgi anlamında farklılıklarını ders içindeki tercihlerinden veya daha ziyade ders dışı katıldıkları faaliyetlerden anlayabiliriz. Sosyal bilgiler dersinde, edebiyat

11

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ KILAVUZ KİTAPÇIĞI

çalışmalarına ilgisi olan öğrenciden sosyal bilgiler konulu bir şiir veya hikâye yazmasını isteyebileceğimiz
gibi görsel çalışmalara ilgisi olan öğrenciden sosyal bilgileri bir karikatür veya resim çizerek anlatmasını
isteyebiliriz. Öğrencilerimizin ilgilerini ders içi ve ders dışı gözlemlerle tespit edebileceğiniz gibi rehber öğretmenin desteğiyle de öğrenilebilir. Rehberlik öğretmeni tarafından daha önceden uygulanan ilgi envanteri
sonuçları ve gözlem görüşme gibi test dışı tekniklerle elde edilen sonuçlar aracılığıyla da öğrencilerin ilgi
alanları tespit edilebilir. Üçüncü farklılaşma başlığı ise öğrenme stilleridir. Öğrencilerimizin öğrenme stilleri farklıklar gösterir. Öğrenme stilleri işitsel, görsel ve kinestetik olarak üçe ayrılır. İşitsel 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 stillerine uyumlu ürünler çıkarmaları
istenebilir. Örneğin, sosyal bilgiler dersinde vereceğimiz bir sorgulayıcı çalışmanın sonuçlarını bazı öğrencilerden poster sunumu şeklinde bazı öğrencilerden sözlü sunum ile alabiliriz. Öğretmenler bu konuda da
rehberlik öğretmenlerinden destek alabilir. Rehberlik öğretmeni kullanacağı ölçme araçlarıyla öğrencilerin
öğrenme stillerine ilişkin önemli ipuçları elde edebilir. Elde edilen bu sonuçlar derslere giren öğretmenlerle
paylaşılarak eğitim öğretim süreci çok daha verimli hale gelebilir. Bu şekilde öğrenciler için kapsayıcı eğitim
ortamı oluşmuş olur.
Öğretmenler eğitim ve değerlendirme uygulamalarında dezavantajlı öğrencileri de düşünmek zorundadır. Sınıftaki dezavantajlı öğrenciler maddi olanakların kısıtlı olması, geciçi koruma altında bulunan veya özel
eğitim ihtiyacı olan öğrenciler olabilir. Dezavantajlı öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu konuda destek olunmasında öğretmen, okul yönetimi ve rehber öğretmen iş birliğinde çalışmalar yürütülmelidir.
1.3. Değerlendirme sonuçlarının kullanımı
Sınıf içi ölçme değerlendirmenin en temel amacı eğitim ve öğretimi destekleme ve dolayısıyla geliştirmedir. Daha önce bahsedildiği gibi bu amaca 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.
Öğrenci gelişiminin takibinde: 1) öğrencilerin öğretim programından ne derece yararlandıklarını belirlemek ve 2) öğretimden yararlanamayan öğrenciler için daha etkili öğretim etkinlikleriyle yeni bir öğrenim
süreci oluşturmak amacı güdülmelidir. Biçimlendirici değerlendirme çatısı altında bu iki süreç, öğrencinin
gelişimi takip etme ve öğrenmeyi artırma şeklinde birbirini tamamlar. Öğretmen her derste farklı birkaç
öğrenciye odaklanarak onlara yönelik gözlemlerini kayıt altına alabilir. Bu kayıtlar sayesinde bir süre sonra
tüm sınıfın mevcut durumuna yönelik veriler elde edebilecektir. Sınıf taramalarında bu tarz yöntemlerle ders
işleyişini etkilemeden tarama sürecine yer verebilir.
1.3.1. 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 ve beceriler ölçülür. Bir başka deyişle
akademik bir yılın farklı zamanlarında farklı bilgi, muhakeme 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 birbiri ile karşılaştırılması zordur. Puanların denkliğinin olmaması ilerlemeyi nicel olarak ortaya koymayı veya tarif etmeyi olanaksızlaştırır.
Eğitim alanında gelişimin takibi beceri odaklı yapılmalıdır. Takipte öncelikli olarak öğrencinin gelişim göstermesini beklediğimiz alanları belirlememiz gerekmektedir. Sınıfımızdaki bütün öğrenciler için aynı beceri
alanları belirleyebildiğimiz gibi bireyselleştirilmiş beceri alanları da tanımlayabiliriz.
Rehberlik hizmetlerinin ana hedefleri arasında bireyin eğitsel/akademik, kişisel/sosyal ve mesleki kariyer gelişimi alanlarına ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve deneyimi kazandırmak yer almaktadır. Dolayısıyla
derslerin hedefleri öncelikli olarak bireyin eğitsel/akademik bilgi ve becerisini arttırmak olarak algılanmakta
iken, rehberlik hizmetlerinin öncelikli hedefi eğitim öğretim sürecinde hem bireyin akademik bilgi ve becerisini arttırmak, hem de bu süreçte bireyin bütünsel anlamda sağlıklı bir birey olarak gelişimi sağlamaktır.
Dolayısıyla rehberlik servisi, öğretmenlerin derslerinde eğitsel/akademik bilgi ve beceri kazandırmaya çalışırken aynı zamanda öğrencilerinin çok yönlü gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olmalarını sağlamaya
çalışmalıdır.
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1.4. Biçimlendirici değerlendirmede rehberlik öğretmenlerinin rolü
Eğitim öğretimin öncelikli amaçlarından biri öğrencilere üst düzey bilgi ve beceri kazandırmaktır. Dünyada
bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi, teknolojinin iş dünyasının hemen her alanında yoğun bir şekilde kullanılması, bireylerin ve toplumların yaşamındaki problemlerin daha karmaşık hale gelmesi üst düzey zihinsel beceri sahibi, nitelikli insana duyulan ihtiyacın gittikçe artmasına neden olmaktadır. Eğitim öğretim kurumlarında
öğrencilerin yaşama hazır hale gelmesini sağlamak, yaşam boyu gelişim ve yaşam boyu öğrenme anlayışlarını
kazanmalarını sağlamak önemlidir. Gittikçe karmaşıklaşan dünyada öğrencilerin daha donanımlı olarak yetişmesini amaçlayan öğretmenlere bu süreçte düşen görev çok önemlidir. Sınıf içinde eğitim öğretim süreçlerini
sürdüren öğretmenlerin sahip olması gereken beceriler de değişmektedir. Öğretmenin sahip olması gereken
becerileri öğretmen yeterlilikleri adı altında MEB (2017) yayınlamıştır. Bu yeterlilikler arasında yer alan mesleki
beceri yeterlilik alanı “öğretmenin sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarıyle ilgili eğitim öğretimi planlama, öğrenme
ortamları oluşturma, öğretme ve öğrenme sürecini yönetme ile izleme ve değerlendirme yeterliklerini kapsamaktadır. Bu yeterlilikler arasında ölçme ve değerlendirme ile ilgili yeterlilik göstergeleri şu şekildedir:
• Alanına ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlar ve
kullanır.
• Ölçme ve değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı yöntemler kullanır.
• Ölçme ve değerlendirmeyi objektif ve adil olarak yapar.
• Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilere ve diğer paydaşlara doğru ve yapıcı geribildirimler verir.
• Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretme ve öğrenme süreçlerini yeniden düzenler.
Öğretmen yeterlikleri açısından, öğretmenlerin öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun, süreç ve
sonuç odaklı, paydaşların sürece dâhil edildiği, öğretme ve öğrenme süreçlerini yeniden düzenlemeye destek olabilecek değerlendirme yaklaşımını kullanmaları önemlidir. Bu değerlendirme yaklaşımı klasik yaklaşımların aksine yeni yaklaşımlar olarak ifade edilen biçimlendirici değerlendirme yaklaşımıdır. Aşağıdaki
Tablo 2’de her iki yaklaşım; testin amacı, odak noktası, geri bildirim, sınav özelliği, sınıf yönetimi, referans
çerçevesi ve paydaşları bakımından karşılaştırılmaktadır.
Tablo 2. Klasik yaklaşımlar ile yeni yaklaşımların karşılaştırılması
Boyut

Klasik yaklaşımlar

Yeni yaklaşımlar

Testin
Amacı

• Özetleyici
• Öğrencileri yargılayıcı

• Gelişime yardımcı
• Öğrencilerin eksikliklerini belirleyici

Odak
Noktası

• Ürün odaklı
• Öğretmen merkezli etkinlikler
• Ezbere ve hatırlamaya dayalı bir eğitim

• Ürün ve süreç birlikte gözlenir.
• Öğrenci merkezli etkinlikler
• Öğrencinin düşünmesi ve yargılamasına dayalı
bir eğitim

Geribildirim

• Sınav sonucunun öğrenciye bildirilmesi
• Öğrenim sürecinin sonunda
• Yargılayıcı

• Öğrenim süreci boyunca geribildirim verilmesi
• Öğretmenin çalışma hakkındaki yorumları
• Öğrencinin kendisini geliştirmesine yardımcı

Sınav
Özelliği

• Genellikle kâğıt kalem testler

• Çok boyutlu pek çok değişik tip görevler

Sınıf
Yönetimi

• Öğrenciler bilgilerini göstermek için tek
şansa sahiptir.
• Geribildirim öğrenciye geç ulaşmaktadır.
• Sınav esnasında öğrencilerin yardımcı materyal kullanmasına izin
verilmemektedir.
• Öğrenciler bazı bilgileri ezberlemek
zorundadır.

• Öğrenme süreci boyunca değerlendirme yapılır.
• Geribildirim öğrenciye çok çabuk ulaşmaktadır.
• Kitaplar açıktır, öğrenci eski ve yeni öğrendiklerini
bağdaştırabilmektedir.
• Üst düzey zihinsel beceriler geliştirilir.

Referans
Çerçevesi

• Norm dayanaklı bir değerlendirme yapılır.
• Öğrenciler birbiriyle karşılaştırılarak
değerlendirilir.
• Öğrenciler arasındaki rekabeti arttırır.

• Ölçüt dayanaklı bir değerlendirme yapılır.
• Öğrenci belirlenen ölçütlere göre
değerlendirilmektedir.
• Yardımlaşma ve grup çalışmasını arttırmaktadır.

Paydaşlar

• Öğrencilerin ailesine yalnızca sonuçlar
gönderilmektedir.

• Öğrenci ve ailesi değerlendirme sürecine bizzat
katılır.

Kaynak: Kutlu, Doğan ve Karakaya. (2014)
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Tablo 2 incelendiğinde biçimlendirici değerlendirme yaklaşımında öğrencilerin çok yönlü gelişiminin
kolaylıkla desteklenildiği, ürün ve sürecin birlikte gözlenerek değerlendirildiği, çok boyutlu değerlendirme
yapmaya olanak verildiği, öğrencilerin üst düzey zihinsel beceri geliştirmelerinin desteklenildiği, öğrencilerin önceden belirlenen ilke ve referanslara göre değerlendirildiği, aile, akran ve öğretmenler başta olmak
üzere bütün paydaşlara öğrencilerin gelişimi için sorumluluk verildiği görülmektedir.
Biçimlendirici değerlendirmenin çok yönlü yapısı okul içinde yönetici, öğretmen ve rehber öğretmen iş
birliğiyle işlevsel hale gelecektir. Rehberlik öğretmenleri öğretmenlere öğrencilerin gelişimlerini takip etme
sürecinde aşağıdaki konularda yardımcı olmaktadır.
a.
b.
c.
d.
e.

Öğrencileri tanıma
Öğrenci özelliklerini ve ihtyiaçlarını belirleme
Farklı dezavantajlara sahip ve risk gruplarında yer alan öğrencileri belirleme
Öğrencilere uygun eğitim, öğretim ve müdahaleleri uygulama
Öğrencileri bütün gelişim alanlarında izleme, takip ve yöneltme konularında destek sağlama

Biçimlendirici değerlendirme süreci öğretmen ve rehberlik öğretmeni arasındaki iş birliği ve destek
mekanizmasının daha etkin hale gelmesini gerektirmektedir. Biçimlendirici değerlendirme süreçlerinde
öğretmenlerin yapabileceklerine yönelik ifadeler ve rehberlik öğretmenlerinin bu süreçte öğretmenlere destek olma yöntemleri aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır.
1.4.1. Bloom’un yenilenmiş taksonomisine uygun hedefler, etkinlikler ve değerlendirme
araçlarını belirleme sürecinde rehberlik öğretmenin rolü
Alanyazında Bloom’un taksonomisine ek olarak Marzano, Maladyana ve SOLO gibi birçok taksonomiden bahsedilmektedir. Ancak bu kitapçıkta örnek oluşturması için Bloom’un yenilenmiş taksonomisi tercih
edilmiştir.
Öğretmenlerin yenilenmiş taksonomiyi dikkate alarak öğrencilerin bilişsel süreç boyutunda yer alan
hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma basamakları ile bilgi boyutunda yer
alan olgusal bilgi, kavramsal bilgi, işlemsel bilgi ve üst bilişsel bilgi basamaklarında kazanımlar elde etmesini sağlamak için hedef belirlemesi, etkinlikler planlaması ve ölçme değerlendirme süreçlerini planlaması, uygulaması önemlidir. Öğrencilere kazandırmayı hedeflediğimiz kazanımları taksonomideki basamaklar
dikkate alınarak etkinlik, sınav, ödev gibi ölçme ve değerlendirme süreci dikkate alınmalıdır.
Örneğin; öğrencilerin akran ilişkilerinde problem çözme becerileri üzerine kazanımlar elde etmesini
hedeflediğimizi düşünelim. Bu aşamada planlama yaparken taksonomi dikkate alınmalıdır. Öncelikle problemler üzerinde uygulama yapması gereken işlemleri hatırlaması ve anlaması gerekmektedir. Bunun için
ise işlemsel bilgi basamağından hatırlama ve anlama üzerine etkinlik, ödevler ve değerlendirme yapılabilir.
İkinci olarak ise işlemsel bilgi basamağında yer alan problem çözme ile ilgili etkinlikler, ödevler ve çeşitli
uygulamalar yaptırılabilir. Sonrasında ise işlemsel bilgi üzerinden ölçme ve öz değerlendirmeleri için üst
bilişsel bilgi üzerinde etkinlik yapılması önerilebilir. Böylelikle öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri, yeterlikleri ve yetenekleri bakımından kendilerini tam olarak nerede gördükleri konusunda farkındalık oluşturulabilir.
Öğretmenler programlarında yer alan kazanımlara uygun olarak yeni taksonomiyi dikkate alarak her ünite için bir plan çıkarması ve ölçme değerlendirme sürecinde de taksonomiye göre bir plan oluşturmalıdır.
Böylelikle kendileri için bir yol haritası çıkarmış olacaklardır.
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Rehberlik öğretmeni olarak sınıf öğretmenlerine ve branş öğretmenlerine destek olurken kendi branşlarına ait bir konu üzerinden biçimlendirici değerlendirme kurallarını dikkate alarak yeni taksonomiye göre bir
plan oluşturmalarını sağlama konusunda yardımcı olabilmek için Tablo 3’ü kullanabilirsiniz.
Tablo 3. Boş taksonomi tablosu
KONU:

.......................................................................................................................................
Bilişsel Süreç Boyutu

Bilgi
Boyutu

1.
Hatırlama

2.
Anlama

3.
Uygulama

4.
Çözümleme

5.
Değerlendirme

6.
Yaratma

1.
Olgusal
Bilgi

2.
Kavramsal
Bilgi

3.
İşlemsel
Bilgi

4.
Üstbilişsel
Bilgi

Etkinlikler;
• Etkinlik 1:
•

Etkinlik 2:

•

Etkinlik 3:

•

Etkinlik 4:

•

Sınavlar;

•

Sınav A:

•

Sınav B:

•

Sınav C:

•

Görevler

•

Görevler 1:

•

Görevler 2:

•

Görevler 3:
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1.4.2. 21. yy becerileri ile ders hedefleri ve kazanımları arasındaki ilişkileri kurarak
öğrencilerin bu becerileri kazanmalarına yardımcı olabilecek öğretim sürecini planlama,
uygulama ve değerlendirmede rehberlik öğretmenin rolü
Eğitim öğretim süreçlerinin bireyi sonuç olarak yaşama hazırladığı bilinciyle öğretmenlerin öğrencilerinin
sadece akademik bilgi ve becerilerini değil aynı zamanda yaşam becerilerini ve 21. yy. becerilerini de geliştirmesi gerektiği düşüncesiyle ders içerikleri, materyaller, eğitim öğretim süreçleri ve ölçme ve değerlendirme
süreçlerini uygun bir şekilde yönetmesi gerekmektedir. Rehberlik öğretmeni, sınıf ve branş öğretmenlerinin
21. yy becerileri hakkında bilgi sahibi olmasının yanısıra derslerindeki kazanımlar ve öğretim süreciyle ilişkisini kurmasına destek olabilir.
Bu kazanımların belirlenmesinde sınıf öğretmenleri rehberlik öğretmenlerinin daha önceden sınıftaki
öğrencilere ilişkin yapmış olduğu ölçme araçlarının sonuçlarından da yararlanabilir. Öğrencilere yapılan test
ve test dışı ölçüm sonuçlarında öğrencilerin eksik oldukları ve geliştirmesi gereken alanları belirlemek kolay
olacaktır. Bunun yanında sınıf öğretmenleri rehberlik öğretmenlerinin desteğiyle sınıflarında yer alan öğrencilerin potansiyellerini daha kolay bir şekilde keşfedecektir. Farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrenciler
ders içinde yapılacak grup çalışmalarında farklı roller üstlenerek güçlü olduğu öğrenme stilini kullanacak ve
bu şekilde öğrenmenin kalıcı ve yaşantı temelli olması sağlanacaktır.
1.4.3. Öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun olarak üst düzey zihinsel becerilerini
geliştirebilecekleri öğrenme sürecini oluşturmada rehberlik öğretmenlerinin rolü
Öğretmenler her yaş grubunun belirli zihinsel olgunluk aşamalarında olduklarını göz önünde bulundurarak öğretim sürecini, materyalleri ve değerlendirme aşamalarını şekillendirmelidir. Her yaş grubunda oyun
temelli etkinlikler bilgiyi kalıcı hale getirme aşamasında öğretmene yardımcı olacaktır. İlkokulda fiziksel
etkinliklere dayalı yarışmalar eğitim amaçlı kullanılabilirken, lise grubunda gezi bilgilerinin rapor edilmesi,
deney gibi faaliyetler ile değerlendirme süreçleri zenginleştirilebilir.
Rehberlik öğretmeni olarak öğretmenlerin öğrenme süreçlerinde öğrencilerin gelişim dönemlerine
uygun üst düzey zihinsel beceri geliştirebilmeleri konusunda kendini değerlendirebilmelerine yardımcı olabilirsiniz. Öğretmenin kendisini değerlendirebilmesi için aşağıdaki gibi bir form oluşturabilirsiniz.
Siz öğrencilerin gelişim dönemlerini dikkate alarak öğretim sürecini nasıl planlıyorsunuz?
Kendinizi değerlendiriniz, eksiklerinizi ve artılarınızı yazınız.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Her öğrencinin üst düzey zihinsel becerilerini eğitim öğretim sürecinde kullanabilmesi için öğretmenler
tarafından sürece dâhil edilmesi, ve fırsatlar oluşturabilecek şekilde eğitim öğretimin planlanması gerekir. Üst düzey zihinsel becerilere problem çözme, eleştirel düşünme, değerlendirme, yordama, tümevarım,
tümdengelim, yaratıcı düşünme becerileri örnek olarak verilebilir. Rehberlik öğretmeni olarak öğretmenlerin öğrenme süreçlerindeki konular ve bu konuları öğretirken yapılacak çalışmalar ile öğrencilere üst düzey
zihinsel becerileri nasıl kazandırabilecekleri konusunda örnek olarak diğer sayfadaki gibi grup çalışmaları
tasarlanabilir.
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1.4.4. Biçimlendiri değerlendirme örneği-1
Konu:

Yer çekimi kanunu

Etkinlikler:
Grup Çalışması:

Öğrenciler 4 kişilik çalışma gruplarına ayrılır. Yer çekimi kanunu ile ilgili çalışma çalışması
yaptırılır.

Deney:

Proje gruplarına yer çekimi ile ilgili bir deney bulmaları ve bu deneyi sınıf ortamında
yapmaları istenir. Bu deneyin güçlü ve zayıf yönlerini araştırarak grup önünde sunmaları
istenir.
Ayrıca buldukları deneye bakarak kendileri bir deney geliştirecek olsalardı nasıl bir deney
geliştirirlerdi? Diye sorulur

Üst düzey zihinsel
beceriler

•
•
•
•

Problem çözme
Eleştirel düşünme
Değerlendirme
Yaratıcı düşünme
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1.4.5. Öğretmenlerin süreç içerisinde ve sonunda öğrenci değerlendirmeleri için çalışma
yapması
Geleneksel değerlendirme sisteminde öğrenciler belli bir konu birikimi oluştuktan sonra sınavlara
tabi tutulurlar. Değer biçmeye yönelik olan bu değerlendirmede öğrenciler dönem ve yıl sonunda ulaştıkları yeterlikler belirlenirken, biçimlendirmeye yönelik değerlendirmeler herhangi bir zamanda yapılabilir
ve öğrencinin eksik ve düzeltilmesi gereken bilgilerine dönüt verme üzerine şekillendirilir (Sadler, 1989).
Burada asıl amaç öğrencinin değerlendirilmesinden çok sürecin değerlendirilmesidir ve geri bildirimler ile
birlikte öğrencinin öğrenme çıktılarını elde etmesinin sağlanmasıdır.
Biçimlendirmeye yönelik değerlendirmenin en önemli avantajlarından biri öğrencinin de süreçte aktif olarak rol alması ve önceki öğrenmeleriyle yenilerinin ilişkilendirilmesine fırsat vererek üst bilişlerinin gelişimine ve desteklenmesine yardımcı olmasıdır.
Eğitim öğretim döneminde öğretmenlerin süreç değerlendirme yaklaşımlarına uygun olanları ne sıklıkla kullandığını belirlemek sürecin bir parçasıdır. Öğretmenlerin süreçte kendini değerlendirmesine yardımcı
olmak için aşağıdaki formu doldurması sağlanabilir. Öğretmenler, kendilerinin öz değerlendirme sürecine
yardımcı olmak amacıyla doldurduğu bu formdan hareketle mevcut durumları hakkında farkındalık kazanabilir ve ihtiyaçlarına yönelik tespitlerini yapabilir. Rehberlik öğretmeni olarak aşağıdaki formu okuldaki öğretmenlere dağıtarak ön çalışma yapmalarını isteyebilirsiniz. Buradaki değerlendirme formunu ihtiyaca yönelik herhangi bir konu üzerinden yapılandırabilirsiniz. Bu konuları öğrencilerin geliştirmelerini hedeflediğiniz
becerilerden ders içindeki kazanımlara kadar şekillendirilebilirsiniz. Sonrasında öğretmenler hem zümreleriyle hem de farklı zümrelerle grup çalışması yaparak farklı zaman dilimlerinde nasıl bir ölçme ve değerlendirme yapabileceklerini belirlemeleri için yöneticilerin ve rehberlik servisinin desteği ile çalışmalar yapabilir.
Değerlendirme Süreci
Ders içinde değerlendirme:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Ders sonunda değerlendirme:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Dönem içinde değerlendirme:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Dönem sonunda değerlendirme:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Yıl içinde değerlendirme:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Yıl sonunda değerlendirme:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Şekil 4. Değerlendirme formu
(Branş bazında hazırlanmış olan kılavuz kitalarda değerlendirme yöntemleriyle ilgili etkinlik ve form örnekleri oluşturulmuştur. Bu kitabın amacı örnek etkinlik ve form oluşturmanın dışında rehberlik servisinin biçimlendirici değerlendirme hakkında öğretmenlere yönelik müşavirlik hizmetleri verebilmesi ve doğrudan rehberlik hizmetlerinin sunulmasında
destekleyici içerik oluşturulmuştur.)
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Rehberlik öğretmeni olarak diğer öğretmenleri öğrenci değerlendirmesinin sadece sınav, ödev, proje gibi
bir veya bir iki değerlendirme kriteriyle değil, ev ödevi, sınıf içi tartışmalar, sözlü sorulara verdiği yanıtlar,
portfolyo ve proje çalışması gibi dersin içeriğine ve amacına uygun farklı değerlendirme araçlarını da kullanarak yapabilecekleri bilgisini verebilirsiniz. Bu bilgilendirmenin yanında süreç odaklı değerlendirmede kullanabilecekleri ölçme araçlarını tanıtabilir, örnek ölçme araçlarını gösterebilirsiniz.
Öğretmenlerin eğitim öğretim sürecinde sadece yazılı ve sözlü sınavlar ile değil tamamlayıcı ölçme ve
değerlendirme uygulamaları ile de gerçekleştirilmesi gerekir. Bu konuda Türkiye’de de son dönemlerde
hazırlanan birçok ölçme ve değerlendirme kitapları, yüksek lisans ve doktora tezleri ile bilimsel makaleler
bulunmaktadır. Öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme araçları
hakkında rehberlik servisi ile iş birliği içinde çalışması sağlanabilir.
Öğrenci değerlendirilirken, öğrencinin öz değerlendirme yapması, akranlarının ve ailesinin değerlendirme süreçlerine katılması önemlidir. Öğrencilerin öz değerlendirme yapması kendi yeterliklerini, yapabildiklerini ve eksiklerini fark edebilemelerini sağlar. Bu eksikleri giderebilmeleri yolunda neler yapabilecekleri
hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olur. Öğretmenler sahip oldukları bilgi düzeyini fark ederler ve
bu düzeyi arttırmak için çalışabilirler.
Rehberlik öğretmeni, biçimlendirici değerlendirme etkinliklerini ve uygulamalarını tasarlama konusunda
sınıf ve branş öğretmenlerinin çalışmalarına destek verebilir. Aşağıda fizik dersindeki bir konuyla ilgili sınıfta
yapılabilecek uygulama örneği verilmiştir.
1.4.6. Biçimlendiri değerlendirme örneği-2
Ortaokuldan üniversite düzeyine kadar farklı seviyelerde uygulanan bu uygulamada (Bulunuz, Bulunuz &
Peker, 2014) öğrencilerden ilk olarak tahminde bulunup daha sonra düşüncelerini bilimsel olarak açıklamaları istenmiştir.
Fizik dersinde eylemsizlik konusu işlenmeden önce ders başında bir öğrenci Newton’un hareket kanunlarından eylemsizlikle ilgili olarak “Trafikte belirli bir hız limitinin üzerinde hareket eden bir otomobilin frenine basılarak tekerleği durdurulabilir; ancak otomobil durdurulamaz. Direksiyon çevrilerek tekerleğin yönü
değiştirilebilir, ama otomobilin yönü değiştirilemez” diyor.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Uygun seçeneğin önüne X işareti koyunuz.

□ Katılıyorum □ Katılmıyorum
Bu yargıya ulaşmada kullandığınız kural ya da düşüncelerinizi açıklayınız.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Bu örnekte olduğu gibi öğrencilerin aynı veya farklı fikirde olan akranlarıyla, eleştirel olmadan düşüncelerini paylaşması, farklı fikirdeki öğrencilerle bilimsel tartışma ortamlarının oluşturulabilmesi değerlendirme
süreçlerine akran katılımı açısından önemlidir. Bu sayede öz değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin bireysel yeterliklerini görerek özgüvenlerinin ve öz yeterlik inançlarının geliştirilmesi de desteklenebilir.
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1.4.7. Öğretim sürecinde öğrencilerin öğrenme sürecine ilişkin duygu ve düşüncelerini sözlü
veya sözsüz ifadelerinden kestirmeye çalışma
Öğretmenler öğrencilerin sözlü ve sözsüz ifadelerinden onların duygu ve düşüncelerini kestirmeye çalışmalıdır. Öğrenciler gelişim dönemleri itibariyle kendilerini baskı altında hissederek bazı duygu ve düşüncelerini doğrudan ifade etmek yerine ima edebilirler. Öğretmenin bu konuda çok dikkatli olması öğrencilerin
öğrenme süreçlerine ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik, fizyolojik veya psikolojik ihtiyaçlarına yönelik olarak
ifadelerini ve imalarını çok iyi görerek, öğrencilerin ihtiyaçlarını giderebilecek uyarlama ve düzenlemeleri
yapabilmelidir.
Örneğin, Öğrencinin, öğretmenine camı açabilir miyim? diye sormasının altında yatan bir ihtiyaç vardır.
Öğrencinin sıcaklamış veya sınıfın havasız olmasından dolayı rahatsız olabileceği ve bu konuda ihtiyacının
giderilmesi gerektiği düşünülmelidir.
Diğer bir örnekte, öğrencinin ders konularıyla ilgili sorularının altındaki nedenin farkedilmesi gerekir.
Öğrenci öğretmenine, ders konularından biri veya birkaçını anlamadığını, öğretmenim bu konuların çok saçma olduğunu düşünüyorum diyerek ifade edebilir.
Öğretmenin bu örneklerdeki ifadelere yanıtı çok önemlidir. Kestirip atmak, o ihtiyacı yok sayacak bir karşılık vermek, öğrenciyi incitecek yaklaşımlarda bulunmak belki kısa vadede öğretmenin işini kolaylaştırıyor
gibi görünse de uzun vadede öğrenci öğretmen ilişkisini olumsuz etkilediği gibi, öğrencinin de başka akranlarının ihtiyaçlarına duyarlı olmasını engelleyebilmektedir. Bu nedenle rehberlik öğretmenlerinin öğretmenler ile öğrencileri arasındaki ilişkileri düzenleyebilecek bazı iletişim becerilerini öğretmenlere kazandırmaya
çalışması çok önemlidir.
1.4.8. Sınıf içinde rekabet kültürü yerine işbirliği kültürünü geliştirmede rehberlik öğretmenin rolü
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde öğrenciler “doğru-yanlış”, “eşleştirme”, “boşluk doldurma” ve “çoktan seçmeli” testler gibi kısa sürede unutacakları, birbirinden bağımsız ve yüzeysel öğrenme
yöntemleriyle öğrenirler (Butler & Neuman, 1995). Bu tür değerlendirme yöntemleri öğretmekten çok not
vermeye dayalı olduğu için daha alt seviyedeki bilişsel becerilere odaklanarak üst düzey bilişsel becerilerin
gelişimini engeller.
Öğretmenlerin değerlendirme sürecinde dikkat etmesi gereken noktalardan birisi ise öğrencilerin kendi
kendilerini değerlendirdikleri böylelikle kendi bilişsel düzeyleri ile ilgili farkındalık sağladıkları bir değerlendirme süreci planlamaktır.
Duschl ve Gitomer’e (1997) göre üst düzey zihinsel becerilerin kullanılmadığı böyle bir sistemde, öğrenciler de kolaya kaçarak “dersi geçeyim de kurtulayım” gibi bir yaklaşımı benimsemektedirler.
Bunlara ek olarak bu yöntemler sınıf içinde öğrencileri nota göre sıraladığı için öğrenciler arasında dayanışma yerine rekabeti ve yarışmayı körükleyerek sınıf içi öğrenme iklimini olumsuz etkilemektedir (Black,
1993; Crooks, 1988; Yin ve diğ., 2008). Bu tür sınıf ikliminin öğrencilerin başarı ve motivasyon süreçlerinde
yeteneksizlik inancı (Siero & Van Oudenhoven, 1995); sorduğu sorular ile dalga geçileceği inancından kaynaklı öğretmen ya da arkadaşından yardım istemekten çekinme ve yeteneğin doğuştan geldiği inancı ile
öğrenme heveslerinin kırılması gibi birçok olumsuzluk ile karşı karşıya kalacaklardır. Tüm bu olumsuzlukları
yok edebilmek için öğrencilerin yanlışlarından ders alıp öğrenme sürecinde aktif oldukları bir değerlendirme
sürecinin kullanılması yararlarına olacaktır.
Öğrencilerin rekabetçi ortamdan daha çok işbirlikçi bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için ders
içerikleri grup çalışmaları, atölyeler ile desteklenebilir. Çalışma grupları oluşturulabilir. Öğrenciler gruplara
ayrılarak tartışmalar düzenlenebilir.

20

1.4.9. Geri bildirim verme sürecinde rehberlik öğretmeninin rolü
Biçimlendirici değerlendirmenin önemli işlevlerinden biri de öğretim kapsamında, öğrencilere ve öğretmenlere dönüt sağlanmasıdır. Fakat değer biçmeye yönelik değerlendirme öğrencinin süreç içinde eksik ve
hatalı bilgilerinden dolayı aldığı dönütlerin uygun dille ifade edilmesinden çok öğrenciye not olarak dönüşüne odaklanılır. Bu durumda odak noktası not olduğu sürece öğrencilerin motivasyonları da nota bağlı olarak
değiştiği görülmektedir. Ancak biçimlendirici değerlendirmede öğrenciler ders sürecinde aldıkları dönütleri
hem yeterli hem de eksik yönlerini görerek çalışmalarını buna göre yönlendirme fırsatı bulurlar ve öğretmenler de öğretme amacına yönelik olarak uygun dil ve ifadeleri kullanma eğiliminde olurlar.
Biçimlendirici değerlendirme bakış açısı ile öğretmenlerin süreç içerisinde çeşitli değerlendirmeler yapması ve bu değerlendirmeler sonucunda öğrencilere geri dönütler vermesi sağlanmalıdır. Böylelikle öğrenciler kendi gelişimlerini takip edebilecek, öz düzenleme yapabileceklerdir.
Geri bildirim verilirken kullanılan dil oldukça önemlidir. İletişim kurduğumuz dilin öğrencinin motivasyonunu etkileyeceği unutulmamalıdır. Ayrıca öğretmenlerin unutmaması gerek bir diğer nokta ise rol model
oldukları ve kullandıkları dili öğrencilerin benimseyeceğidir.
Öğretmenler, öğrencilerin motivasyonunu ve konuya ilişkin merak duygusunu arttırmak için etkili geribildirim vermekle birlikte süreçte sondaj sorular sorabilir. Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında
önemli bir yere sahip olan sondaj sorular sorma konusu rehberlik öğretmenlerinin, öğretmenlere destek
olarak kazandırabileceği ve geliştirmeleri için destek olabileceği bir beceri olarak düşünülebilir.
Öğretmenlerin derslerinde öğrencilerinin merakını uyandıracak hem bireysel hem de grup olarak düşünmelerini, düşüncelerini birbirleriyle paylaşmalarını, tartışmalarını sağlayacak sorular ile öğrenme süreçlerini yönetmeleri gerekmektedir. Bu gibi sorulara sondaj veya yoklama soruları denilmektedir. Ezbere dayalı
veya formülde sayıları yerlerine koyarak çözülen problemler öğrencilerin öğrenme düzeylerini ve bir takım
kavram yanılgılarını gizleyebilmektedir. Bu yanılgıları gidermenin yolu becerilerde değişikliğe gitmek olabilir.
Ezbere ve işleme dayanan uygulamaların yerine öğrencilerin muhakeme gücü, akıl yürütme gibi becerilerini kullanmaya dayalı problemlere yer verilebilir. Bu tür uygulamalar hem öğrencileri hem de öğretmenleri
heyecanlandırmaktadır. Aynı zamanda öğrenciler hayatla ilişkili problemleri çözmekte beceri kazanmakta
ve konuya olan ilgisi artmaktadır.
1.4.10. Biçimlendiri değerlendirme örneği-3
Biyoloji dersinde öğrenciler yumurta içinde civciv gelişimini incelemek istemişler. Bir düzine döllenmiş ve
taze yumurtayı kuluçka makinesine yerleştirmişler. Civcivin yumurta içerisinde gelişimi sürecinde, kütlesine
ne olacağını merak etmektedirler. Öğrenci görüşleri şöyledir:
Grup A: “Yumurtanın kütlesi artar.”
Grup B: “Yumurtanın kütlesi azalır.”
Grup C: “Yumurtanın kütlesi değişmez.”
Hangi grubun düşüncesine katılıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayınız.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Yardımcı olmak için panele gelen öğrencilerden birisi yumurtanın kütlesinin artacağını, anne karnında bebeğin kütlesinin artması ile benzerlik kurarak açıklarken, 480 kişilik öğretmen grubunun büyük çoğunluğu kütle korunum yasasını gerekçe göstererek kuluçka süresince yumurtanın kütlesinin sabit kalacağını söylemiş,
15-20 kişilik bir öğretmen grubu ise yumurtanın kütlesinin azalacağını belirtmiştir. Aynı görüşü paylaşan öğretmenler salonun içerisinde üç gruba ayrılarak tartışma başlatılmıştır. Tartışma sırasında gruplardaki katılımcılara herhangi birinin düşüncelerinde değişme olduğu zaman kendi grubundan ayrılarak diğer bir gruba katılabilecekleri belirtilmiştir. Tartışmanın hemen başında karşı gruptan biri öğretmen, öğrenciye annenin dışarıdan
sürekli besin aldığı için bebeğin kütlesinin arttığı ama yumurta içindeki civcive kuluçka süresince dışarıdan
besin girişi olmadığı için kütlesinin artmasının söz konusu olamayacağını belirtmiştir. Bunun üzerine o grupta
yer alan öğrenci hemen fikrini değiştirip diğer iki gruptan birine geçmiştir. Civcivin kütlesinin azalacağını iddia
eden grup ile sabit kalacağını düşünen grup arasında karşılıklı heyecanlı ve eğlenceli bir tartışma yaşanmıştır. Bu tartışma sırasında kütlenin sabit kalacağını iddia eden grubun büyük çoğunluğu fikir değiştirerek, kütlenin azalacağını iddia eden Grup B’ye katılmış olsa da hala kütlenin sabit kalacağı görüşünde ısrar eden çok
az sayıda öğretmen kalmıştır. Paneldeki zaman sınırlaması göz önüne alınarak, katılımcılara Grup B’nin doğru
cevap verdiği ve kuluçka süresince yumurtanın kütlesinin yaklaşık %17 azaldığı belirtilmiştir. B grubundaki
öğretmenlerin de belirttiği gibi kuluçkadaki civciv büyüme ve gelişmesi için solunum yaptığı, bunun sonucunda
yumurtada bulunan sabit besin maddesinin kullanılarak, ATP ve ısı enerjisine dönüştüğü kısaca açıklanmıştır
(Bulunuz ve Bulunuz, 2013). Ayrıca bu örnek öğretmenlere sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin de kavram
yanılgılarının olabileceğini, bunun kötü bir şey olmadığını ve öğrenmeye engel teşkil etmediği, tersine öğrenme
için önemli hatta çok eğlenceli bir dayanak olabileceğini gösterebilir.
1.4.11. Biçimlendirici değerlendirme sürecinde öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerini
geliştirmede öğretmen ve rehberlik öğretmeninin rolü
Yansıtıcı düşünme, yapılandırıcı yaklaşıma göre eğitimin temel taşıdır. Yansıtıcı düşünme, öğrenme sürecinde farkındalık sağlayan yeni deneyimleri diğer yaşantılarımıza yansıtmamızı sağlayan bir düşünme yöntemidir. Dewey’e göre yansıtma mevcut deneyimin yeniden organize edilmesi ve yapılandırılması sonucunda
deneyime anlam kazandırır ve sonraki deneyimlerin gerçekleştirilmesini sağlar (Ceran,2016). Yansıtmanın
gerçekleşebilmesi için öğrencinin öğrenme çıktılarını elde etmiş olması gerekir ve sürece yansıtması gerekmektedir. Yansıtıcı düşünce süreç odaklıdır.
Yansıtıcı düşünme sürecinde öğrenci ilk olarak düşünür ve plan yapar. İkinci aşamada ise planı uygular.
Üçüncü aşamada ise uygulamasını değerlendirir ve sonuçlarını ortaya çıkarır. En son ise değerlendirmeleri
sonucunda sorumluluklarını üstlenir ve öz eleştiri yapar.
Yansıtıcı düşünme sürecini öğrencilerimize aşılayabilirsek, onların öğrenmelerini değerlendirmelerini
sağlayabiliriz. Öğrencilerin hem kendi öğrenmelerini elde etmeleri, bunları davranışa dökmeleri, öz eleştiri
yapıp değiştirmelerini sağlayabiliriz.
Yansıtıcı düşünme sürecinde öğretmenlerden beklenen, dönüt vermesi ve öğrencilerle iyi iletişim kurmasıdır.
Yansıtıcı düşünme sürecinde öğrencinin kendisini özgüvenli bir şekilde yansıtabilmesi, deneyimlere açık olabilmesi ve cesaret gösterebilmesi için öğretmeni ile ilişkisinin güzel olması gerekmektedir. Bu yöntem sayesinde öğretmen ise öğrencilerin düşünme süreçleri, yeterlikleri, ilgileri ve tutumları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Yansıtıcı düşünme sayesinde öğrenci öğrenme sürecine daha çok katılacak, sorumluluk alacak, karar
alma süreçlerinde etkin bir rol oynayacaktır.
Yansıtıcı düşünme becerisini geliştirmede kullanılabilecek yöntemler
1. Öğrenme Yazıları Yazma
2. Yansıtıcı Günlük Tutma
3. Gelişim Dosyası Hazırlama
4. Kavram Haritaları Oluşturma
5. Soru Sorma
6. Kendine Soru Sorma
7. Yansıtıcı Tartışmalara Katılma
8. Anlaşmalı Öğrenme
9. Kendini değerlendirme (Wilson ve Jan, 1993;akt. Ünver, 2003: 18)
Yukarıdaki yöntemler öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirmek için kullanılabilir. Bunun
dışında yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirmek için öğretmenler çeşitli etkinlikler yapabilir. Ders içi etkinliklerini yansıtıcı düşünme üzerinden düzenleyebilir.
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Yansıtıcı düşünme becerilerinin gelişmesi öğrencilerin ders sürecinde öğrenme çıktılarını elde etmelerinin yanında onların kişisel/sosyal alanda ve kariyer gelişiminde de etkisi olacaktır. Yansıtıcı değerlendirme
sürecini öğrenci hayatındaki diğer süreçlere de uygularsa, kendi farkındalıklarını elde edecek, sorumluluk
alacaktır. Bu da onun diğer süreçlerde gelişmesini sağlayacaktır.
Ceran (2016) tarafından yansıtıcı düşünme becerisini geliştirmeye yönelik hazırlanan etkinlik Örnek 3'te
yer almaktadır.
1.4.12. Biçimlendiri değerlendirme örneği-4
Konular

Geri dönüşüm
Maddenin değişimi

Yaş

8-12

Etkinlik türü

Tartışma, gözlem, akran değerlendirme

Genel bakış

Gruplar kaynakları inceler ve geri dönüşümle ilgili bilgileri
tartışırlar,
• Evlerindeki süreçleri betimlerler,
• Evlerindeki gözlemlerden sonra değerlendirme yapılır

Amaçlar

Geri dönüşüm hakkında bilgi edinir.
Problemlere karşı duyarlı olur.
Sorunları çözmek için olası yolları keşfeder.
Geri dönüştürülebilir malzemeleri değerlendirmenin yollarını bulur.

Hazırlık

Geri dönüşümle ilgili bilgilendirici haber yazıları çıkartmak

Malzemeler

Zihin haritası oluşturulabilecek bir tahta Top Günlük için not defteri

Yönerge:
Ön Hazırlık:
1. Öğrencilere evlerindeki mutfakta 2 gün ya da okul kantininde 2 gün gözlem yapmaları için günlükler
verilir. Öğrenciler var olan defterlerinin bir bölümünü de yansıtma için kullanabilirler. Gözlemlerden
sonra, hangi malzemelerden ne kadar israf edildiği keşfedilir. Bunları azaltabilmek için olası çözüm
yolları tartışılır.
2. Öğrencilerden günlük olarak kullanacakları defterleri yanlarında taşımaları istenir (Öğrenciler günlüklerine o gün kendilerine ilginç gelen bilgileri, derslerdeki etkinlikler sırasında yaşadıklarını, öğrenirken
neler hissettiklerini, nasıl öğrendiklerini yazmalılar.)
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Yansıtıcı düşünme becerileri üzerinden yola çıkılarak verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bir
etkinlik örneği verilmiştir.
1.4.13. Biçimlendiri değerlendirme örneği-5
Konular

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Düzey

Ortaokul

Etkinlik türü

Tartışma, gözlem, kendine soru sorma, gelişim dosyası hazırlama, kendini değerlendirme

Genel bakış

Ders çalışma yöntemleri ve öğrenciler kendi çalışma stillerini anlatırlar bunlar üzerine
tartışırlar,
Ders çalışma yöntemleri bile ilgili araştırmalar yaparlar, diğer arkadaşlarına sorarlar.
Kendisi için en verimli olan çalışma yöntemlerini tanıyabilmek için, kullandığı çalışma yöntemlerinin işe yarayıp yaramadığı ile ilgili kendisine sorular sorar.
Yeni çalışma yöntemleri ile kendi gelişimini değerlendirir.
Kendi değerlendirmeleri sonucunda öz eleştiri yapar ve sorumluluk alır.

Amaçlar

Kendine özgü doğru çalışma yöntemini oluşturma
Verimli ders çalışmasını sağlama
Kendisini keşfetmesini sağlama
Öğrencilerin başarısını arttırma

Hazırlık

Ders çalışma yöntemleri ile ilgili bilgi vermek.

Malzemeler

Kendisini değerlendirmesi için kâğıt, kalem.

Yukarıdaki etkinlikte öğrencilerin kendi çalışma stillerini oluşturmasına yönelik bir etkinliktir. Öğrencilerin
kendi çalışma stilini keşfetmesini, kendisine yönelik farkındalık sağlamasını sağlar. Bu farkındalık sonucunda ders çalışma stillerini düzenler ve bu stilleri uygulamaya döker. En son kendisini değerlendirir ve düzenleme yapar ve sorumluluk alır.
Rehberlik öğretmeni öğrencilerin kişisel/sosyal, mesleki ve akademik becerilerini geliştirmek için bu tür
etkinlikler tasarlayabilir ve uygulayabilir. Böylelikle sadece derslere yönelik öğrenme çıktısı elde etmesinin
yanı sıra bu alanlarda da öğrenmelerinin oluşması sağlanabilir.
1.4.14. Biçimlendirici değerlendirme sürecinde öğrencilerin öz düzenleme becerilerinin
geliştirilmesinde öğretmen ve rehber öğretmen desteğinin önemi
İlk kez Albert Bandura’nın (1986) çalışmalarında öz düzenleme kapasitesi olarak yer verilen bu kavram
bireyin göstermiş olduğu davranışlar ile ilgili bireysel kapasite ve yeteneklerinin gözden geçirilmesi olarak
tanımlanabilir. Risemberg ve Zimmerman (1992) tarafından belirlenen amaçlar için strateji geliştirme ve
bunları denetleme olarak tanımlanmaktadır.
Öz düzenleme becerisi yalnızca bireysel koşullarla açıklanabilecek bir kavram değildir. Bandura’nın sosyal-bilişsel kuram içerisinde bahsettiği karşılıklı belirleyicilik ilkesi; birey ve çevre arasındaki etkinliklerin
türüne ve koşullara göre değişen döngüsel veya doğrusal olabilen ilişki türüdür. Bu ilişkide bireyin deneyimleri, inançları ve değerleri kişisel boyutu; farklı ortamlardaki davranışları davranışsal boyutu ve son olarak
bu davranışları şekillendiren yapılar çevresel boyutu oluşturur ve bu boyutlar göz önüne alınarak bireyin öz
düzenleme içeren davranışları açıklanabilir.
Karşılıklı belirleyicilik ilkesine göre öğrenme ortamlarında öğrenci, öğretmen, okul ortamı gibi birçok farklı
ögenin ve bu ögelerin birbirleri ile etkileşimi sonucunda bireyin davranışları şekillenir. Biçimlendirici değerlendirme içeren süreçleri göz önüne aldığımızda öğrencilerin öz düzenleme becerilerinin gelişmesi birçok farklı
bilişsel, duygusal ve sosyal faktörün etkisindedir. Örneğin; travma veya şiddet mağduru bir öğrenciyi ele alırsak bu öğrencinin öğrenme için gerekli olan bilişsel faaliyetlerini sağlıklı olarak işletebilmesi mümkün değildir.
Öğrencinin öncelikle güvende hissetmesi gerekir. Bu öğrencinin sosyal-duygusal öz düzenlemesini gerçekleştirebilmesi için sınıf öğretmeni, arkadaşları ve rehber öğretmenin öğrenciye bu süreçte destek olması gerekir.
Sosyal-duygusal öz düzenlemesini sağlıklı şekilde gerçekleştirebilen öğrenci birebir ilişkilerinde veya grup
içi etkinliklerde aktif katılım sağlayarak öğrenme ortamlarına bilişsel olarak kendini hazırlayabilir. Öz düzenleme becerileri yüksek olan öğrencilerin akademik başarılarının da aynı şekilde yüksek olduğu ve öğrenme için
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gerekli olan içsel motivasyon, dikkat, dışsal faktörlerin kontrolü gibi değişkenler konusunda öz düzenleme
becerisi düşük olan öğrencilere göre daha iyi oldukları gözlenmiştir (Sakız ve Yetkin Özdemir, 2014).
Bilişsel öz düzenlemede ise öğrenci öğrenme için gerekli olan farklı süreçleri işe koşabilir. Örneğin;
Zimmerman’ın öz düzenleme modelinde bahsettiği ilk aşama olan ön düşünme aşamasında birey hedef
belirleme, planlama, uygun stratejiye karar verme gibi bilişsel yapıları sağlıklı olarak kullanabilir.
Öz düzenleme bilişsel, üstbilişsel ve motivasyonel yapıları ve farklı gelişimsel basamakları içeren bir
kavramdır. Bu gelişimsel basamakları biçimlendirici değerlendirme süreçleri açısından ele alalım. Örneğin;
yabancı uyruklu bir öğrenci yeni kayıt yaptırdığı okulda öncelikle kültürel ve sosyal ortama alışma sürecinin
bir parçası olarak gözlem yapar. Bu öğrenci çevresindeki akran ilişkilerini, öğretmen-öğrenci ilişkilerini gözlemleyerek sosyal ipuçları yakalamaya çalışır. Daha sonra gelişimsel dönemlere uygun olarak öğretmen,
arkadaş gibi kişileri rol model alarak davranışlarını izler ve hangi davranış sonucunda takdir edildiklerini,
hangi davranış sonucunda olumsuz ifadelerle karşılaştıklarını öğrenir.
Öz kontrol aşamasında bu öğrenci öğrendiği davranışları uygun ortamlarda sergileyerek bulunduğu sosyal ortamlara ayak uydurmaya çalışır. Son aşama olan öz düzenleme aşamasında ise öğrenci öğrendiklerini
herhangi bir rol modeli gözleme gereği duymadan uygun ortamlarda ve farklı koşullarda tekrar sergilemeye
devam eder.
Bu öğrenmeyi gerçekleştirebilmek kısa sürede gerçekleşebilecek bir olay değildir ancak, okul ortamlarının olumlu rol model oluşturacak öğretmen profillerine sahip olması, öğrenciler arasındaki iletişim ve
iş birliğini artıracak etkinliklerin ders içi ve ders dışı programlarda uygulanması öz düzenleme becerilerini
geliştirme adına etkili olacaktır.
Öğretmenler sınıf içinde uygun davranışları takdir ederek öğrencilerin gözlem yoluyla öğrenmelerini avantaj olarak kullanabilirler. Ancak bu noktada biçimlendirici değerlendirmenin yapısına uygun olarak
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süreç içine yayılan ödül, takdir, dönütler sadece takdir almak için performans gösteren öğrenciler ile öğrenme amacıyla hedef yönelimi belirleyen öğrencileri birbirinden ayırmalıdır. Sadece takdir alabilmek için çabalayan öğrencilere yaş grubuna uygun olarak öğrenme sürecinin amaçları ve çıktıları ile ilgili somut örnekler verilebilir. Örneğin; yalnızca cezadan kaçmak amacıyla ders çalışan öğrencinin motivasyon kaynakları,
sonuç beklentileri ve değişen koşullara uygun strateji kullanabilme becerileri gözden geçirilmelidir. Bu tarz
öğrencilerin öz-yeterlik inançlarını etkileyen deneyimleri, gözleme dayalı öğrenmeleri ve kontrol edilebilecek
fizyolojik ve psikolojik durumları göz önüne alınarak bireysel görüşmeler yapılabilir.
Okul ortamında farklı ekonomik ve sosyal yapılardan gelen, akran zorbalığına, şiddete maruz kalan, madde kullanan öğrencilerin de ayrıca öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Örneğin;
madde kullanan bir öğrenciyi ele alırsak; madde kullanımında birey öncelikle bilişsel fonksiyonlarını sağlıklı
işlevlerini kaybeder. Öğrenci sosyal çevresi ve eğitim hayatı ile ilgili yerine getirmesi gereken sorumluluklar için gerekli olan bilişsel ve sosyal öz düzenleme becerilerinden yoksundur. Madde etkisindeki birey oto
kontrol becerilerinden uzaktır. Burada karşılıklı belirleyicilik ilkesinin önemine vurgu yapmakta yarar vardır.
Özellikle madde kullanma yaşının son yıllarda daha da düştüğünü göz önünde bulundurursak; sosyal çevre ve arkadaş çevresinin olumsuz rol model olması karşılıklı belirleyicilik ilkesi ile açıklanabilir. Ergenler incinebilir olmadıklarını düşünerek ‘’Bana bir şey olmaz ‘’ düşüncesiyle ve arkadaş ortamlarında kabul görmek
amacıyla maddeye başlayabilir. Bu noktada okul ve çevresindeki olumsuz yaşantıların analiz edilerek okul
yönetimi, öğretmen, veli iş birliği ile öğrenciler için güvenli okul ortamı sağlanarak öğrencilerin akademik ve
sosyal alandaki yeterlikleri artırılmalıdır.
Özellikle sosyal-duygusal öz düzenleme alanında zorlanma yaşayan bu öğrencilerin çevreden alacakları sosyal destek oldukça önemlidir. Bu öğrencilerin madde kullandıkları için dışlanmaları hali hazırda kötü
durumda olan sosyal hayatlarını da daha zorlaştıracaktır.
Akran zorbalığına, şiddete maruz kalan, madde kullanan ve daha birçok farklı dezavantajlı gruptan gelen
öğrenciler için sosyal hayatlarını düzenleyecek şekilde planlama yapma becerisi geliştirme, problem çözmede kullandıkları olumsuz yolları değiştirme, işlerini önem sırasına koyma vb. konularda yaşlarının gereği
olarak ileri seviyede performans beklenemez. Ayrıca dezavantajlı durumlarından dolayı bu becerilerini geliştirmek için ek olarak yardıma ihtiyaçları vardır.
Bu öğrenciler için özellikle keyifli olabilecek durumlar belirlenmelidir. Küçük hedefler koyup öz yeterliklerini geliştirmelerine yardımcı olunarak işe başlanabilir. Bu öğrenciler hedefler için kendi başlarına plan
yapıp, uygulamaları için cesaretlendirilmelidir. İhtiyaç duyduğu durumlarda ise yardımcı olmak gerekebilir.
Hedefler yalnızca akademik içerikli olmamalıdır. Ayrıca sosyal, sanatsal etkinliklere (müzik, dans, spor vb.)
dâhil olmak öğrencilerin bireysel deneyimlerinin zenginleşerek yaşamlarında olumlu değişimler yaşamalarına katkı sağlayacaktır.
Öz düzenleme öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmesi adına kendi tarafından oluşturulmuş planlarını içermektedir. Bu süreçte öğrencilerin kendi eksiklerini fark etmeleri birinci basamağı oluşturmaktadır. Burada
bize fayda sağlayacak olan ilk aşama ise öğrencinin kendisini değerlendirmesidir. Değerlendirme sürecinde öğrencinin kendisini değerlendirmesi kendi bilgi birikimi hakkında bilgi sahibi olmasını, yeterliklerini fark
etmesini, eksiklerini görmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde öğrencinin tek öğretmen tarafından değil akranları ve ailesi tarafından da değerlendirilmesi onun öz farkındalığını arttırmaktadır. Öğrenci öz farkındalığı arttıktan sonra belirli hedefler belirleyecek ve eksikliklerini gidermek adına hedefler doğrultusunda harekete
geçecektir.
Öz düzenlemeye sahip olan bireyler, öğrenme süreçleri ile ilgili kendi stratejilerini oluşturabilirler. Kendi
öğrenmelerini planlar, uygular ve kontrol edebilirler. Öz düzenlemeye sahip bireyler kendilerine güvenirler
ve olası engeller ile karşılaştıklarında bu engelleri aşacak yeni çalışma planları oluşturabilirler. Öz düzenlemenin gelişmesi hem duygusal hem bilişsel açıdan bireye fayda sağlamaktadır.
Burada öğretmenler yenilenmiş Bloom taksonomisi dikkate alarak planlama yaparken öğrencilerin üst
bilişsel düzeylerini geliştirebilir ve böylelikle öz düzenleme için zemin oluşturabilirler.
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1.4.15. Rehberlik servisinin biçimlendirici değerlendirme yaklaşımına göre öğretmene destek
vermesi
Öğretmenler biçimlendirici değerlendirme konusunda rehberlik servisi olarak verilebilecek birtakım desteklere ihtiyaç duyabilirler. Bu destekler teknik olarak ölçme ve değerlendirme süreçlerinin uygulanması
kadar uygulama sırasında öğretmenlerin kendini ifade etme, etkin dinleme ve ben dili gibi iletişim becerilerini etkili kullanması konularını içerebilir. Öğretmenler rehberlik servisinden müşavirlik hizmetleri kapsamında; öğrenme yaşantıları sonrasında öğrencilere geribildirim verebilme becerisinin geliştirilmesi, öğretmen
yeterlilikleri, üst düzey düşünme ve 21. yy becerileri konusunda bilgilendirme desteğinden yararlanabilirler.
Ayrıca öğretmenler rehberlik servisinden Bloom’un yenilenmiş taksonomisi, güvenli öğrenme ortamı (rekabet yerine iş birliği) sürecini geliştirme, işbirlikçi öğrenme ve takım çalışmasını geliştirme, öğretmenin destek süreçlerini geliştirmesi, öğrenme kaynaklarına ulaşabilmede öğrencilere rehberlik edebilme becerisi
kazandırabilme konularında rehberlik ve bilgi verme hizmeti alabilirler.
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2.

DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİ
GRUPLARINDA ÖLÇME
DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN
YÖNETILMESINDE REHBERLİK
ÖĞRETMENLERİNİN ROLÜ

2.1. Sınıf içindeki dezavantajlı öğrenci grupları
Bireylerin kişisel ve/veya çevresel kaynaklarının yetersiz olması, kaynaklara erişim imkânının sınırlı
olması durumunda dezavantajlılıktan söz edilebilir. Dezavantajlılık kavramı kısaca fırsat eşitsizliğine maruz
olan bireyler ve gruplar için kullanılır (Gündoğdu ve Asal, 2017). Bu tanımlardan yola çıkıldığında bireyin herhangi bir durumda ihtiyaç duyduğu yeterli/eşit fırsatlara sahip olmadığı her yaşantı ya da özellik bireylerin
risk altında bulunmasına, bu riskleri gidermek için önleyici ve gelişimsel çalışmalar yapılmadığında dezavantajlı olmasına neden olmaktadır.
Eğitsel zorluklar, ekonomik yetersizlikler, kültürel farklılıklar, sağlık sorunları, sosyal ve coğrafi engeller
gibi etkenler öğrencileri akranlarına göre dezavantajlı konuma getirebilir. Eğitim sistemi içerisinde kimlerin
dezavantajlı olduğuna ilişkin sorulacak soruya verilebilecek yanıt birçok alt başlık içerebilir. Okul yaşantısı
içerisinde en sık rastlanılan dezavantajlı ve/veya risk altında bulunan öğrenciler arasında; özel eğitim ihtiyaç
duyan, şiddet ve istismar mağduru, doğal afetten etkilenen, geçici koruma altında bulunan, ev ortamında
farklı bir dil konuşulması nedeniyle Türkçe dil gelişiminde gecikme görülen öğrenciler, tek ebeveynli, ağır
ekonomik yetersizlik yaşayan, çalışan, suça itilen, terör ve göçten etkilenen, süreğen hastalığı olan öğrenciler sayılabilir.
Dezavantajlı ve risk altında bulunan öğrencilerin tanınmasında birinci etken çocukluk dönemlerinde yaşlarına uygun olmayan, tehlike ve riskleri içeren bir yaşam içerisinde olmalarıdır. Aşağıda sınıf içinde en çok
karşılaşılan dezavantajlı gruplara ilişkin bilgilere yer verilmiştir;
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler; çeşitli fiziksel ve zihinsel yetersizliğe sahip olan öğrencilerin yer
aldığı gruptur. Temelde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik yapılan ihtiyaç analizlerinde ortaya çıkan sonuçlar yapılması gereken ilk işlemin eğitim öğretim süreçlerinde öğrencinin engel türüne
uygun düzenlemelerin yapılmasına yönelik olduğunu göstermektedir. Farklı engel türündeki öğrenciler farklı ihtiyaçlara sahiptir. Görme engelli öğrencilerin ihtiyaçları ile işitme engelli öğrencilerin ihtiyaçları aynı değildir. Bu bağlamda özel eğitime yönelik ihtiyaç analizleri kapsamında farklılaştırılmış sınıf
ortamlarının hazırlanması kapsayıcı eğitim adına önemlidir. Farklılaştırılmış eğitim her bireyin ihtiyaçlarına yönelik bütünleştirilmiş bir eğitim ortamı yaratmayı hedefler. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ilk olarak ihtiyaç analizlerinin yapılması ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim öğretim ve ölçme
değerlendirme süreçlerinin planlanması ve yapılandırılması önerilmektedir.
• Terör ve göçten etkilenen öğrenciler; bulunduğu şehirde ya da bölgede yaşanan terör olaylarından
dolayı ülkenin başka bir şehrine göç etmek zorunda kalmış öğrenciler bu grupta yer almaktadır (Bilgin,
2014). Bu öğrencilerin terörün ve şiddetin yıkıcı etkilerinden dolayı olumsuz fiziksel ve duygusal etkilere maruz kalması olasıdır. Öğrencilerin yaşamış oldukları travmatik durumdan ne ölçüde etkilendikleri rehberlik öğretmeni, sınıf öğretmeni ve aile bağlamında değerlendirilmelidir. Rehberlik öğretmeni
öğrenciyle mutlaka birebir görüşmeler yapmalı, gerekliyse bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık
hizmeti vermelidir. Süreç içerisinde öğrenciyi takip etmek adına öğrencinin dersine giren öğretmenlerle ve aileyle temas içerisinde olmalıdır.
• Deprem, sel, kasırga, yangın gibi doğal afetlerin fiziksel ve psikolojik etkilerine doğrudan ya da
dolaylı olarak maruz kalan öğrenciler bu grupta yer almaktadır. Doğal afetten etkilenen öğrenciler
terör ve göçten etkilenen öğrencilere benzer olarak fiziksel ve duygusal hasara sahip olabilirler. Bu
öğrencilerde özellikle travma sonrası stress bozukluğuna ilişkin bulgular gözlemlenmelidir. Ayrıca bu
çocukların yas yaşamış olma ihtimalleri de yüksektir. Bu öğrenciler ve yaşamış oldukları durumlar
belirlendikten sonra sınıf öğretmenleri ve idare konu hakkında bilgilendirilmeli ve okul aile ve rehberlik
öğretmeni iş birliğinde öğrencinin gelişimi takip edilmelidir.
• İstismara uğramış ve şiddete maruz kalmış öğrenciler; aile içinden veya dışından bir birey tarafından istismara uğramış ve şiddete maruz kalmış öğrenciler bu grup içerisinde yer almaktadır. Fiziksel,
duygusal, cinsel, ekonomik şiddetin yanında ihmale ve istismara maruz kalan tüm öğrenciler bu grup
içerisine dâhil edilebilir. Özellikle fiziksel ve cinsel istismar öğrencilerin sıklıkla saklamaya çalıştığı ve
üzeri örtülmeye çalışılan durumlar arasında yer almaktadır. Rehberlik öğretmeninin öğrencilere güven
vermesi ve öğrencilerin kendisini güvenli bir liman olarak görmesi oldukça önemlidir. Bunun yanında
rehber öğretmen öğretmen ve ailelere istismara uğramış bir çocuğu hangi ipuçlarından anlayabileceği
konusunda bilgilendirme yapmalıdır. Ayrıca öğrencilere iyi ve kötü dokunuş öğretilmelidir.
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• Geçici koruma altındaki çocuklar; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen,
acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumaya geçici koruma adı verilir. (Geçiçi Koruma
Yönetmeliği, 2014:madde 3) Bu tür özelliklere sahip öğrenciler ise bu grupta yer almaktadır. Ülkemizde
geçici koruma altında olan öğrenciler okullarda yer almaya başlamaktadır. Bu öğrenciler farklı travmatik yaşantılara sahiptirler. Göç etmenin yanı sıra yas yaşamış olma ihtimalleri de oldukça yüksektir.
Ayrıca dil bilmeme sorunu da öğrencilerin maruz kaldığı ciddi sorunlar arasında yer almaktadır.
2.1.1. Dezavantajlı gruplardaki öğrencilerin risk faktörleri ve duyguları
Dezavantajlı gruplarda yer alan öğrencileri tanımak için bu öğrencilerin risk faktörlerini ve duygularını
tanımak gerekmektedir. Dezavantajlı gruplarda yer alan öğrenciler sahip oldukları dezavantajlı durumlardan kaynaklı bazı risk durumlarına sahiptir. Bu risk durumları rehberlik öğretmenleri, öğretmenler ve aileler
tarafından fark edilebilir ve yine bu paydaşların ortak çabasıyla ortadan kaldırılabilir durumlardır. Aşağıda bu
risk durumlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Rehberlik öğretmenleri bu risk durumlarını öğretmen ve ailelerle paylaşmalı, onlara risk durumları hakkında bilgiler vermeli ve onları da mutlaka sürece dâhil etmelidir.
Öğrencilerin sahip olduğu risk faktörleri onların sınıf içindeki durumlarını da etkileyecektir. Risk faktörlerine
sahip öğrenciler öğrenme sürecine tam olarak dâhil olamayacak kendisini isteyerek ya da istemeyerek eğitim öğretim sürecinin dışında bulacaktır. Aşağıda yer alan bilgiler hem rehberlik öğretmenlerinin hem öğretmenlerin hem de aileilerin bilmesi gereken psikososyal özelliklerdendir.
Özel eğitim grubundaki çocukların en büyük dezavantajları psikolojik ve fiziksel gelişim açısından akranlarının gerisinde kalmaları ve buna bağlı olarak sosyal ilişkilerde, toplumsal alandaki sorumluluklarında
yetersizlik hissi yaşamalarıdır. Bu yetersizlik hissi öğrencilerin sınıf içinde geri planda durmasına ve süreçlere aktif katılımına engel olabilmektedir.
Diğer bir grup olan terör ve göçten etkilenmiş öğrencilere baktığımızda; terör ve göç olguları özellikle
çocukluk döneminde bireylerin psiko-sosyal gelişimleri üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilmektedir. Bilgin
(2014) ‘e göre terör ve göç sonucu meydana gelen ortamın getirdiği kayıplarla baş etmekte zorlanan çocuklarda “öfke, örselenme, şiddet, katı ideolojik değerlere sahip olma, ötekileştirme, empati kurmada isteksizlik, ani tepkisellik, sürekli mağdur, olduğunu ifade etme ihtiyacı, bir şeyler üretme ve çalışmaya karşı lakayt
davranma, kolayca yalan söyleme, kendisinden farklı insanlardan hoşlanmama veya onlara şüpheyle bakma eğilimi, başka düşünce sahiplerine karşı hoşgörüsüzlük ve aşırı milliyetçi düşüncelere sahip olma” gibi
birçok olumsuz duygu, düşünce ve davranış ortaya çıkmaktadır.
Doğal afetten etkilenmiş çocuklar doğal afetlerin afet anı ve sonrasında maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik travmanın yaralarını yetişkinlerden daha uzun sürede atlatmaktadırlar. Doğal afetler sonrasında ekonomik kaynaklarda azalma, cinsel saldırı riski, ev halkının çalışma sorumluluğunun değişmesi gibi farklı faktörler çocukların doğal afetler sonrası süreçte daha fazla savunmasız kalmalarına neden olmaktadır
(Fothergill ve Squier, 2017) .
İstismar mağduru öğrencilerse; düşük öz saygı, agresif yapı, düşük akademik başarı ve zayıf sosyal ilişki
gibi sorunlar yaşamaktadır (Yanowitz, Monte ve Tribble, 2003). Ünal (2005) şiddete maruz kalan çocukların
uzun vadede ise kendini ihmal, kendine zarar verme, depresyon, anksiyete, panik atak, uyku bozuklukları,
alkol-madde kullanımı, agresif kişilik yapısı, kronik ağrı, yeme bozuklukları, cinsel bozukluklar ve intihar eğilimi gibi problemler gösterdiği görülmektedir.
Bu başlık altında üzerinde durulan önemli konulardan biri de dezavantajlı öğrencilerin sahip oldukları
duygulardır. Bu duyguların anlaşılması öğrencinin anlaşılması anlamına gelmektedir. Duygularını anlayamadığımız bir öğrenciyi öğrenme sürecine de dâhil edemeyiz. Halihazırda sahip olduğu risk ve dezavantajlı
durum sebebiyle büyük zorluklar yaşayan bu öğrencileri kazanmanın ilk adımı duygularını anlamaktan geçmektedir. Öğrencinin duygularını anladığımız zaman ve anladığımızı öğrenciye hissettirdiğimiz zaman kendisini yalnız hissetmeyecektir. Rehberlik öğretmenleri olarak öğrencilerinizin hissettiği bu duyguları anlamalı
ve öğretmen ve ailelerinizi bu konuda bilinçlendirmelisiniz.
Dezavantajlı gruplarda yer alan öğrencilerin duygu durumlarını incelediğimizde diğer öğrencilere göre
daha kolay incinebilir, hassas ve kırılgan oldukları görülmektedir. Bu öğrencilerle iletişim kurarken ve çalışırken olumsuz yaşantılarını ve sahip oldukları risk faktörlerini mutlaka bilmemiz gerekmektedir. Öğrencilerin
sahip olduğu duyguların kaynağı bu olumsuz yaşantılar ve risk faktörleri olabilir. Bunun yanı sıra sahip olunan duygular da yeni risk faktörlerinin ve olumsuz yaşantıların oluşmasına neden olabilir.
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Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar psikolojik ve fiziksel gelişim görevlerini gerçekleştirememektedirler. Bu
duruma bağlı olarak sosyal ilişkilerinde ve toplumsal alandaki sorumluluklarında yetersizlik hissini yaşamalarıdır. Bu yetersizlik hissi olumsuz benlik algısı geliştirmelerine neden olabilmektedir. Bu gruptaki öğrenciler dil
ve konuşma, fiziksel yetersizlik, zihinsel yetersizlik gibi alanlarda akranlarına göre farklı gelişim gösterdikleri
için özellikle grup etkinliklerinde içe kapanabilir veya ortamdan uzaklaşmak isteyebilir. Bu öğrenciler kabul
edilmeme, yargılanma, dışlanma gibi korkularla yeni ortamlara girmekten hoşlanmayabilirler. Bu yüzden
arkadaş edinmede zorluk yaşayabilirler. Özellikle zihinsel yetersizliği olan öğrenciler dil ve konuşma alanında
kendilerini tam ifade edemedikleri için sınıf içinde veya sınıf dışı etkinliklerde söz alınması gereken durumlarda
yoğun stres ve kaygı yaşayabilirler. Yine aynı şekilde özel öğrenme güçlüğü, işitme yetersizliği olan öğrenciler
de iletişim becerileri açısından akranlarına göre farklı gelişim gösterdikleri için sosyal ortamlar bu öğrenciler
için kaygı verici olabilir. Özel eğitim grubunun içinde bulunan down sendromu, otizm, süreğen hastalığı olan
öğrenciler de akranlarından farklı gelişim özellikleri gösterdiklerinden dolayı diğer gruplardaki öğrenciler gibi
psikolojik anlamda zorlanmalar yaşamaktadırlar.
Terör ve göç olguları özellikle çocukluk döneminde bireylerin psiko-sosyal gelişimleri üzerinde yıkıcı etkilere
sahip olabilmektedir. Bulundukları coğrafi bölgelerin sosyo-ekonomik ve siyasi yapılarından dolayı zorunlugöç
etmek zorunda kalan ya da yoğun şiddet ve terör olaylarına tanıklık eden çocuklar duygusal anlamdageri çekilme, içe kapanma, ani tepkisellik, ötekileştirme, stres yönetiminde zorlanma gibi farklı duygusal zorlanmalar
yaşayabilirler. Bu çocuklar yoğun şekilde şiddet içeren söz ve eylemlere maruz kaldıkları için iletişim kurma
becerileri olumsuz etkilenmektedir. Sosyal öğrenme yoluyla gödükleri bu şiddet içerikli durumları kendi oyun
ortamlarında ve günlük ilişkilerinde kullanmaya eğilimli olabilirler.
Çocukların afet hakkında bilgi sahibi olup olmaması, yaş, cinsiyet, geçmiş travmalar, yakınların afet karşısındaki tepkileri gibi birçok değişken çocukların doğal afete verdikleri tepkileri farklılaştırmaktadır. Doğal afetten
sonra kendilerinde herhangi fiziksel bir sorun olmasa bile yakınları, arkadaşları yaralanan ve vefat eden çocuklarda psikolojik travma belirtileri gözlenebilir. Özellikle aile fertlerinden birini kaybeden çocukların bu duruma
adapte olabilmeleri oldukça uzun ve stresli bir dönem yaşamaları anlamına gelmektedir.
Bu çocuklar sık sık kabus görme, afet anını hatırlatacak geri dönüşler(flashback) yaşama, afeti hatırlatacak
uyarıcılarla kaşılaşıldığında aşırı tepki gösterme gibi bazı travma belirtileri gösterebilirler. Bu öğrenciler özellikle afet sonrası 3-6 aylık dönemde dikkat eksikliği problemleri yaşayabilirler. Akademik anlamda ciddi not
düşüşleri, dersleri dinleyememe, ani tepkisellik gibi durumlar sınıf içinde bu öğrencileri ayırt etme konusunda
belirgin özelliklerdir. En temelde ise bu çocuklar güvensizlik duygusu yaşamaktadırlar.
İstismar mağduru çocuklar yaşadıkları istismar durumuna göre farklı tepkiler göstermektedirler. Çocuğun
yaşı, cinsiyeti, istismar eden kişinin yakınlık durumu gibi faktörler de istismara verilen tepkileri farklılaştırmaktadır. Çocuklar istismar sonrası dönemde durumu kabullenememe, utanç, suçluluk gibi psikolojik olumsuzluk
yaşayabilirler. İstismar durumunun yarattığı savunmasızlık ve güvensizlik hisleri ile çocuklar çevreye karşı aşırı tepkisel olabilirler. Okul ve ev ortamında belirgin şekilde içe kapanma, kâbus görme, yetişkinlere güvende
azalma, durduk yere gelen ağlama krizleri, okulda grup etkinliklerinden kaçınma, yeme ve uyku bozuklukları,
evden kaçma isteği, kendine zarar verme düşünceleri gibi birçok duygusal ve davranışsal ipuçları gözlenebilir.
Ev ortamında farklı bir dil konuşulması nedeniyle Türkçe dil gelişiminde gecikme görülen öğrencilerde ise,
dilin iletişim kurma üzerindeki etkisi ve etkili iletişimin kişiler arası ilişkilerde önemi göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin akran ilişkilerinde sorunlar yaşadığı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu durum çocuklarda dışlanmışlık hissi oluşmasına, bulundukları öğrenci gruplarına karşı olumsuz davranışlar sergilemelerine
sebep olabilir. Akademik başarılarını etkileyecek olan dil problemi çocukların benlik saygısının düşmesine, akademik motivasyonunun kırılarak yetersizlik hissi yaşamalarına neden olabilir.
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2.2. Rehberlik öğretmeni dezavantajlı gruplarda yer alan öğrencileri nasıl fark edebilir?
Rehberlik öğretmenlerinin en fazla zaman ayırdıkları gruplar arasında gelen dezavantaja sahip öğrenci gruplarının belirlenmesi ve bu öğrencilerin öğrenme sürecine dâhil edilmesi öğrenciler için hayati öneme sahiptir. Bu öğrencilerin belirlenmesinde en büyük görev ve sorumluluk ise rehberlik öğretmenleridedir.
Rehberlik öğretmenlerinin öğretmenler ve ailelerle kuracağı iş birliği öğrencilerin belirlenme sürecini kolaylaştıracaktır. Rehberlik öğretmenleri yıl içerisinde yapacakları farklı çalışmalarla bu öğrencileri kolaylıkla tespit edebilir. Aşağıda rehberlik öğretmenlerinin yapabileceği çalışmalar örneklendirilmiştir.
• Rehberlik öğretmeni belirli aralıklarla öğrencileri tanımak amaçlı öğrencilere, problem tarama listesi,
otobiyografi, kime göre ben neyim?, öğrenci tanıma formu, çeşitli derecelendirme ölçekleri gibi test ve
test dışı teknikleri uygulamalı, onların durumları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bunun yanı sıra sınıf
öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin uygulamaları için gözlem listeleri oluşturmalıdır. Bu gözlem
listelerinin nasıl uygulanacağı ve değerlendirileceği hakkında öğretmenlere bilgi vermelidir.
• Farklı dezavantajlı gruplar hakkında öğrenci/akran desteğini sağlamak için öğretmenlere, ailelere ve
okul yöneticilerine gerekli bilgilendirmeleri yapmalıdır.
• Okuldaki sınıf öğretmenleri ve diğer branş öğretmeleri ile sürekli sınıfındaki öğrenciler ile ilgili toplantı
yapmalı, öğrencilerin durumları ile ilgili bilgi almalı, diğer öğretmenler ile ilişkilerini iyi tutmalı, onlara
gerekli bilgileri vermeli ve diğer öğretmenler tarafından ulaşılabilecek bir noktada olmalıdır.
• Öğrencileri yakından tanımak amacı ile öğrencilerin sınıf içinde ve sınıf dışındaki davranışlarını gözlemlemeli, yapmış olduğu gözlemleri raporlaştırmalı ve ilgili öğretmenlerle gözlem sonuçlarını
paylaşmalıdır.
• Öğrencileri doğal ortamlarında gözlemlemek için ev ziyaretlerinde bulunmalıdır.
2.3. Rehberlik öğretmeni dezavantajlı gruplarda yer alan öğrencilere nasıl müdahale edebilir?
Rehberlik öğretmeni dezavantajlı gruplarda yer alan öğrencilere yapacağı müdahaleler için aşağıdaki
temel adımları izleyebilir.
1. Durumu fark et.
2. Öğretmen, aile ve okul rehberlik öğretmeni arasında işbirliği oluştur.
3. Müdahale stratejileri geliştir.
4. Müdahaleyi uygula.
5. Sonuçları öğretmen ve aileden gelen geribildirimler ve kendi tespitlerin çerçevesinde izle.
Bu beş basamak öğrenciyi tanımanızı, öğrenciye yapacağımız müdahalede paylaşım desteği almanızı,
müdahale stratejileri geliştirmenizi ve uygulamanızı, uygulama sonuçlarını yine paydaşlarla birlikte değerlendirmenizi sağlayacaktır. Bu bağlamda diğer başlıklarda da belirtilen öğretmen ve aile ile iş birliğinin sağlanması konularını dikkatli okumanız önerilmektedir. Bu bölümde öğrencilere uygulayabileceğiniz müdahalelerle ilgili farklı önerilere yer verilmiştir.
Öğrenci problemini tespit ettikten sonra rehber öğretmen olarak öğretmen ve aileye gerekli desteği vereceğinizi belirtmeli ve onları rahatlatarak sürece olumlu katkı vermelerini sağlamalısınız. Onların dezavantajlı
gruplarda yer alan çocuklara yönelik endişelerini azaltmaya yardım etmeli, neler yapması gerektiği hakkında bilgi vermeli ve süreci olabildiğince takip etmesini sağlamalısınız. Problemli öğrenci davranışlarıyla karşılaşan öğretmenlerin ve aileilerin sakinliğini korumalarını sağlamalı, paniğe kapılmalarını engellemelisiniz.
Sürecin başında bu tür öğrencilerin ne tür özellikleri ve hangi duygu durumlarına sahip oldukları hakkında
öğretmen ve ailelere bilgi vermelisiniz.
Dezavantajlı çocukların okul ortamında karşılaşabileceği sorun alanlarının başında akranları ile yaşayabilecekleri iletişim sorunları yer almaktadır. Farklı özelliklere sahip çocukların ders içi ve ders dışı etkinliklerde uyumlu şekilde davranmalarını sağlamak zaman zaman zor olabilmektedir. Normal gelişim gösteren çocuklar arasındaki zorbalık, itişmeler dezavantajlı gruptaki çocuklar ile de yaşanmaktadır. Burada
bu çocukların sınıf ortamında kendilerini yabancı hissetmemelerine ve dışlanmamalarına dikkat etmemiz
gerekmektedir. Rehberlik öğretmeni olarak sınıf içi kaynaşmayı sağlamak için, belirli aralıklarla sınıf ortamında çeşitli grup etkinlikleri yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu tür çocukların duygularını anlamaları, fark
etmeleri ve onlara yardımcı olabilecek öğrenci merkezli ve oyun temelli etkinlikler uygulayabilirsiniz. Sınıf
içerisindeki sosyal yapıyı tespit etmeniz için sosyometri, kimdir bu? gibi teknikleri belirli aralıklarla uygulamalı ve genel yapıya göre tekrardan bir müdahale veya izleme çalışması yürütmelisiniz.
Dezavantajlı bir grup olan terör veya göç sebebiyle kendi bölgelerinden uzaklaşan çocukların öncelikle
şiddet ortamından çıkmış oldukları ve yabancı bir ortamda yaşamaya maruz kaldıklarının bilincinde olarak
öğrencilere yaklaşmak gerekir. Bu süreçte öğrencilerin yeni ortamda akran gruplarına uyum sağlamaları
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ve okula uyum sağlamalarına yönelik destekleyici çalışmalar yapılabilir. Bu açıdan bakıldığında okul rehberlik servisi öğretmenlerin iş birliği içerisinde hazırlanacak bir oryantasyon programı öğrencileri koruyucu
ve geliştirici nitelikte olacaktır. Akran kaynaşmasını sağlayacak programlar öğrencilerin ihtiyacı olan sosyal
desteğe kavuşmasında etkili olacaktır. Bunların yanında öğrencilerin davranışları gözlemlenerek ve öğrencilerle görüşmeler yapılarak travma sonrası stres bozukluğu belirtileri incelenmeli, gerekli durumlarda bireysel müdahaleler yapılmalıdır.
Terör ve göçten etkilenmiş gruba benzer olarak doğal afetten etkilenmiş çocuklar ile çalışacak rehber öğretmenin de öğrencilerin uyum süreçlerini kolaylaştırmak için bir oryantasyon programı oluşturması gerekmektedir. Afetin travmatik etkilerini de unutmamalısınız. Afetten etkilenen öğrencilerinizin yas yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmeli ve öğrencilerinize gerekli psikolojik desteği bireysel ve grupla psikolojik danışma müdahaleleriyle sağlamalısınız. Afet sonrası öğrencilerin yakın illere göç etmesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu
öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinden geri kaldıkları göz önüne alınarak ek dersler, etüt programları, hızlandırılmış kurslar gibi eğitim-öğretim sürecine entegre olmalarını sağlayacak uygulamalar yapılabilir. Bu konuda okuldaki diğer öğretmenler ve okul yöneticileri bilgilendirilmelidir. Öğrencilerin sağlıklı ders çalışmaları için
okul içerisinde etüt odalarında, kütüphanede çalışma ortamları açısından düzenlemeler yapılabilir. Öğrencilere
yönelik hem sosyal desteği arttırmak hem öğrencinin eğitim öğretim dönemine entegre olmasını sağlamak
amacı ile öğrenci grupları oluşturulup ders kapsamında çeşitli çalışmalar yapabilecekleri görevler verilebilir.
İstismar mağduru öğrencilerinizle öncelikle gerekli yasal işlemleri yürütmeli, okul yöneticilerini, çocuk
polisini bilgiledirmelisiniz. Bu süreçleri tamamladıktan sonra derse giren öğretmenleri uygun etik sınırlar çerçevesinde öğrencinin sahip olduğu riskler ve öğretmenin öğrenciye destek olacağı hususlar konusunda bilgilendirmelisiniz. İstismara uğrayan çocukların diğer insanlara güvenlerinin zedelendiğinin unutulmaması gerekmektedir. Bu tür çocuklara yaklaşırken fiziksel temas kurma konusunda dikkat etmelisiniz. Öğretmenleri ve okul yöneticilerini bu öğrencilerle fiziksel temas içeren davranışları yapma konusunda
ısrarcı olunmaması gerektiği konusunda bilgilendirmelisiniz. Bu öğrenciyi okul içinde sürekli gözlemlemeli
ve gerekli durumlarda öğrenciyi destekleyici müdahalelerde bulunmalısınız. Öğrencinizin akran ilişkilerini
onu destekleyici şekilde dizayn etmesini sağlamalı bu konuda ona destek olmalısınız. Şiddete maruz kalan
çocukları fiziksel istismara uğrayan çocuklar olarak da nitelendirebiliriz. Bu çocuklarda saldırganlık eğiliminin görüleceğini unutmamalısınız (Ayan, 2007). Şiddete maruz kalan ve şiddet gösterme eğilimi olan çocuklara yönelik öfke kontrol programı gibi bir program oluşturabilir bunu uygulayabilirsiniz. Bunun yanında
saldırganlık eğilimi gösteren öğrencileri dışlamadan, ötekileştirmeden müdahalelerde bulunmalısınız. Bu
öğrencilerin akranlarıyla olan ilişkilerinin destekleyici nitelikte olmasını sağlamalısınız. Bunun için öğretmenlerin desteği mutlaka almalısınız. Bu çocukların akranlarıyla ilişkilerinin bozulması saldırganlık sorununa çözüm bulmanızı daha da zorlaştıracaktır. Akranları ile bozulan sosyal ilişkilerin yine bu çocuklar için
zorlayıcı bir etkisi olacağı unutulmamalıdır. Öğretmenler akran ilişkilerini düzenleyici bir rol üstlenmeli, taraf
tutmamalı, yaşadığı travmatik olaylar açısından çocukla empati kurmayı sağlamalıdır.
Ev ortamında farklı bir dil konuşulması nedeniyle Türkçe dil gelişiminde gecikme görülen öğrencilerin
iletişim ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanmasında öğretmenlerin ve rehberlik öğretmenlerinın önemli rolü vardır. Öğrencilerin sağlıklı iletişim kurmaları sınıf içinde ve okulda dışlanmış hissetmelerinin önüne
geçecek ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmalarını sağlayacaktır. Sağlıklı iletişim kurmak ev ortamında farklı bir
dil konuşulan çocukları birçok risk faktöründen koruyacaktır. Ayrıca öğretmenler de ev ortamında farklı bir
dil konuşulması nedeniyle Türkçe dil gelişiminde gecikme görülen öğrencilerin çalışırken farklı zorluklarla
karşılaşmaktadır. Öğretmenlerin öğrenciler ile iletişimlerini kolaylaştırmak, derse ve okula olan ilgilerini
arttırmak için öğretmenlerin bu süreçte öğrencilerin dillerini ve kültürel yapılarını anlamaları, eğitim öğretim
süreçlerine olumlu katkıda bulunabilir.
Yukarıda belirtilen öneriler ve stratejilerin tamamı rehberlik öğretmenleri tarafından içinde bulunalan
duruma göre geliştirilebilir niteliktedir. Unutulmamalıdır ki müdahale sürecinde önemli olan öğrencinizi iyi
tanımak, ihtiyaçlarını belirlemek ve bu süreçte öğretmen ve aile iş birliğini iyi sağlamaktır.
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2.4.1 Rehberlik öğretmeni yapacağı müdahaleye öğretmeni ve okul yöneticilerini nasıl dâhil
etmelidir?
Öğrencilerinizi geliştirmeye yönelik yapacağınız faaliyetlerdeki en büyük destekçileriniz öğretmenler ve
okul yöneticileridir. Öğretmen ve okul yöneticilerinin desteğini almanız durumunda hem yapacağınız işlemleri daha etkili ve kolay bir şekilde hayata geçirir, hem de öğrenci gelişimini daha etkili bir şekilde takip
edebilirsiniz.
Rehberlik öğretmeni olarak öncelikle ilgilendiğiniz, öğretmen ve yöneticilerin desteğine ihtiyaç duyduğunuz öğrenciler hakkında etik sınırlar çerçevesinde öğretmen ve yöneticilerle karşılıklı bilgi paylaşımında
bulunmalısınız. Yapacağınız bu bilgi paylaşımı hem sürece öğretmen ve yöneticilerin dâhil olmasını sağlar
hem de öğrencinin durumu hakkında daha detaylı ve farklı görüşler edinmiş olursunuz. Sonrasında öğrencinin dersine giren öğretmeni öğrencinin gelişimi hakkında bilgilendirerek ders ve ders dışındaki durumu hakkında da öğretmenden bilgi alabilirsiniz. Bununla birlikte öğretmene sınıf içinde uygulayabileceği stratejiler
hakkında önerilerde bulunabilirsiniz.
Rehberlik öğretmenleri olarak çoğu zaman okul yöneticileri ile öğretmenler arasında dengeleyici bir noktada yer almaktasınız. Rehberlik öğretmeni olarak okul yöneticileri ile ilişkilerinizi güçlü tutmalı ve okul idaresini öğrenciler için yapılması gerekenler için bir destek mekanizması olarak görmelisiniz. Öğrencilerinin
faydasına olabilecek her konuda idarenin desteğini istemeli ve süreç hakkında onları bilgilendirmelisiniz.
Okul idaresine ve öğretmenlere vereceğiniz bilgilerin kanıt temelli olması vermiş olduğunuz hizmetin etkililiğinin daha net görülmesini sağlayacaktır.
2.4.2 Rehberlik öğretmeni öğrencinin gelişimini aileyle birlikte nasıl takip etmelidir?
Yukarıda bahsettiğimiz gibi dezavantajlı gruplar ile çalışırken dikkat etmemiz gereken bir nokta ise onların aile ilişkileridir. Sizlerin öğrencinin gelişimine yönelik yaptığınız çalışmalarda ailenin rolü oldukça büyük
öneme sahiptir. Ailenin sürece dâhil olması ve destek vermesi öğrencinizin okuldaki yaşantılarının ev ortamında da desteklenmesini sağlayacak ve böylece elde edeceğiniz gelişimin sürekliliği sağlanmış olacaktır.
Ailenin okul ile iş birliği içinde olması hem aile hem de öğretmenler açısından karşılıklı fayda sağlayacaktır. Öğretmenlerin çocuğu akranlarının yanında ve grup içinde sıklıkla gözleme imkânı olduğu gibi ailelerin
de okul dışındaki süreçte ev ortamı gibi çok özel bir ortamda çocuklarını gözlemleme imkânı vardır. Bu gözlemler çocukla ilgili sorunların çözümünde iş birliği içinde kullanılırsa çok daha etkin çözümler üretilebilir.
Örneğin; okulda akran zorbalığına uğrayan bir öğrenci olduğunu varsayalım, bu öğrencinin okul ortamındaki
içe kapanık davranışları ile ev ortamındaki benzer davranışları, okula gitmek istememe nedenleri araştırılır ve veliler ile öğretmenler süreç içinde haberleşirse öğrencinin sorununa yönelik çözümler geliştirilebilir.
Okul ortamlarının genel ekonomik ve sosyal yapılarına göre öğrenci ihtiyaçlarının ve sorunlarının farklılaşabileceği göz önüne alınmalıdır. Örneğin; sosyoekonomik düzeyi düşük, okul çevresinin barındırdığı risklere
açık olan bir okul ortamında (uyuşturucu, okuldan kaçma davranışları, vb.) bu risklere yönelik aileleri bilgilendirici seminerler düzenlenebilir.
Rehberlik öğretmenleri sınıf öğretmenlerinden aldıkları bilgiler, çocuklarla yapılan bireysel görüşmeler ve
akademik performans sonuçları ile birlikte okul ortamında öğrenciyi bütüncül bir şekilde değerlendirebilir.
Bunun yanında ailenin okulun düzenlediği etkinliklere, toplantılara katılması öğrencinin gözünde ailesi
tarafından önemsendiği izlenimi verir.
Rehberlik öğretmeninin aile ile sıcak ilişkiler kurabilmesi ve aileyi sürece dâhil edebilmesi için aşağıda
bazı önerilerde bulunmuştur;
• Aileleri sürece katabilmek ve çocuklarının gelişimlerini görebilmeleri için bilgilendirici seminer günleri
yapılabilir,
• Öğrenci takip günleri düzenlenebilir. Böylelikle ailelerden öğrencinin durumu ile ilgili bilgi alınabilir ve
öğrencinin okuldaki durumu ile ilgili bilgi verilebilir.
• Ailelerin çocukları gözlemleyebilmeleri için ailelere öğrencileri gözlemleyebilecekleri formlar verilebilir. Gözlemlerini bir hafta sonra rehberlik servisine teslim etmeleri istenebilir.
• Ailelerin öğrenci ile olan ilişkisini görmek, çocukları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve
okul ile ilişkilerini geliştirmek için çeşitli etkinlikler ve aileleri bu etkinliklere katacak çeşitli günler
düzenlenebilir.
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• Aileleri tanımak ve öğrenci hakkında bilgi almak için ev ziyaretleri yapılabilir.
• Aile ile ilişkileri güçlü tutmak için sürekli olarak iletişimin kesilmemesi gerekmektedir.
• Ailelere çocukları ile nasıl iletişim kurmaları konusunda bilgilendirici seminer verilebilir, farklı gelişimsel dönemlerde çocuklarının sahip olduğu duygusal, sosyal ve akademik durumların onları nasıl etkilediği hakkında bilgilendirme yapılabilir.
2.4.3 Rehberlik öğretmeni öğrencinin koruyucu faktörlerini nasıl ortaya çıkartabilir?
Rehberlik öğretmeni dezavantajlı gruplarda yer alan öğrenciler ile çalışırken onların yılmazlık geliştirmesi
için çabalamalıdır. Pozitif psikoloji konularından birisi olan yılmazlık, bireyin kendini yeniden toparlama gücü
olarak aktarılabilir.
Toplumun geneline baktığımızda bu tür dezavantajlı gruplarda bulunan bazı çocukların yukarıda bahsettiğimiz risk faktörleri ile karşı karşıya kaldığını ve sonrasında olumsuz yaşam deneyimleri edindiklerini görmekteyiz. Bunun yanında bu tür dezavantajlı gruplardan gelen, fakat kendilerini toparlayan, yılmazlık geliştiren kişilerle de karşılaşmaktayız. Rehberlik öğretmenleri olarak amacımız öğrencilerimizin yılmazlıklarını
geliştirmek ve yukarıda bahsettiğimiz ikinci grupta yer alan bireyler olarak toplum içindeki yaşantılarına
sağlıklı bireyler olarak devam etmelerini sağlamaktır.
Öğrencileriniz yılmazlıklarını geliştirmeniz için öğrencinizin koruyucu faktörlerini keşfetmeniz çok önemlidir. Öğrencilerinizin koruyucu faktörlerini bireysel ve çevresel faktörler olarak olarak iki bölümde inceleyebilirsiniz. Bireysel koruyucu faktörler doğrudan öğrencinizin içsel süreçleriyle ilişkilidir. Öğrencinizin geleceğe yönelik hedefleri, umudu, beklentileri, azmi gibi özellikler bireysel koruyucu faktörler arasına girmektedir.
Kişinin kendisinin dışında yer alan ve onu içinde bulunduğu riskli durum karşısında geliştiren, güçlendiren
diğer faktörler ise çevresel faktörlerdir. Öğrencinizin ailesinden, arkadaşlarından aldığı sosyal destek, model
aldığı bir kişi, bir spor takımının içinde yer alması çevresel faktörlere örnek gösterilmektedir.
Öğrencilerinizin karşılaştıkları risk faktörleri karşısında koruyucu faktörlerini aktif hale getirmelisiniz.
Bunu sağlamak için ise öğretmenlerin ve ailenin desteğini mutlaka almalısınız. Öğrencinizin koruyucu faktörlerini keşfetmek için onu iyi tanıyor olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda öğrencinizin de koruyucu faktörlerini keşfetmesini sağlamanız gerekiyor. Öğrencinin karşılaştığı problemli durumun çözümü sürecinde
gelişimini hem öğretmen hem de aile bazında takip etmeniz ve sürece onlarında desteğini alarak devam
etmeniz öğrenciniz için ayrıca bir koruyucu faktör olacaktır.
Bir öğrencinin yılmazlığını arttırmak için, onun kişisel ve sosyal kaynaklarını kullanmasını sağlamalı böylelikle kendini toparlaması için ona güç vermeli ve umut kaynağı olmalıyız. Rehberlik öğretmeni dezavantajlı
gruplarda yer alan öğrenciler ile çalışırken çocukların bu tür kaynaklarını nelerin arttırdığını bulmalı ve bu
konularda onları desteklemelidir. Gerektiği yerde idarenin ve sınıf öğretmenlerinin desteğini almalıdır.
Rehberlik öğretmeni bu tür dezavantajlı gruplarda yer alan öğrenciler ile çalışırken öğrencinin bir hobisi
var ise bunu desteklemelidir. Örneğin; müzik ve spor alanında hobisi olan bir öğrenciyi, kendisini bu alanda
ilerlemesi için desteklemesi ve onun bu hobisini yılmazlık geliştirmesi için bir kaynak olarak değerlendirmesi gerekmektedir.
Bunun yanı sıra yılmazlık geliştirmeleri için sosyal kaynaklarını arttırması gerekmektedir. Bunun için
akran desteği ve aile desteği sağlanmalıdır. Olumlu sosyal ilişkilerin bu tür çocukların yılmazlık geliştirmesine yardımcı olacağı unutulmamalıdır. Çocuğun örnek aldığı olumlu bir kişi var ise onun desteği sağlanmalı, o
kişi ile daha çok vakit geçirmesi sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra kendisi ile ilgilenen akrabaları ile iletişimleri
güçlendirilmelidir.
Aynı şekilde aile içindeki sosyal ilişkilerin çocuğun yılmazlık geliştirmesi üzerinde bir rolü olduğu unutulmamalıdır. Aileler bu aşamada sürece katılmalıdır. Aile içerisindeki olumlu ilişkiler ve huzurlu ortam çocuğun yılmazlık geliştirmesine yardımcı olacaktır. Aile ile sağlıklı bir bağlanma stili geliştirmesi, çocuğun yılmazlık geliştirmesine yardımcı olacaktır. Bu konuda rehber öğretmen aile ile ve çocuk ile danışmanlık becerilerini kullanarak görüşmeler yapabilir. Yine çocukların yılmazlık geliştirmesi için ilgilerini arttırmak amacıyla çeşitli kulüplere üye olmaları sağlanabilir. Bu kulüplerde kendi hobilerine yönelik çalışırlar ve kulüplerde
yer alan diğer üyeler ile sosyal ilişkilerini güçlendirebilirler.
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2.4.4 Rehberlik öğretmenlerine öneriler
Bu bölümde yapılan öneriler öğrencilerin ihtiyaçlarına ve eğitim öğretim süreçlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Ayrıca bu bölümdeki öneriler farklı araştırma sonuçlarında ortaya çıkan belirli fiziksel ve duygusal değişikliklere göre şekillendirilmiştir. Alanda yapılacak yeni araştırmalar ile farklı dezavantaj gruplarına
yönelik öneriler de zenginleştirilebilir.
1. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik yapılan ihtiyaç analizlerinde ortaya çıkan sonuçlar, öncelikle eğitim öğretim süreçlerinde öğrencinin engel türüne uygun düzenlemelerin yapılmasına yönelik
olduğunu göstermektedir. Farklı engel türündeki öğrenciler farklı ihtiyaçlara sahiptir. Görme engelli
öğrencilerin ihtiyaçları ile işitme engelli öğrencilerin ihtiyaçları aynı değildir. Bu bağlamda özel eğitim
yönelik ihtiyaç analizleri kapsamında farklılaştırılmış sınıf ortamlarının hazırlanması kapsayıcı eğitim
adına önemlidir. Farklılaştırılmış eğitim her bireyin ihtiyaçlarına yönelik bütünleştirilmiş bir eğitim ortamı yaratmayı hedefler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ilk olarak ihtiyaç analizlerinin yapılması
ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim öğretim ve ölçme değerlendirme süreçlerinin yapılandırılması
önerilmektedir.
2. Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların sınav düzenlemeleri engel türünün gereklerine göre değişmektedir.
Rehberlik öğretmenleri tarafından diğer öğretmenlere yetersizlik türleri hakkında bilgi verme çalışması yapılarak öğrenciye ait bireyselleştirilmiş eğitim programı biçimlendirici değerlendirme yaklaşımı
doğrultusunda hazırlanmalı ve ölçme değerlendirme çalışmalarının bu doğrultuda sürdürülmesi sağlanmalıdır. Örnek verilecek olursa görme engelli öğrenciler için sınav öncesinde sınıf içinde öğrencinin
gerekli materyallere ulaşımı konusunda düzenlemeler yapılmalı, öğrenciye Braille alfabesi ile yazılmış
ders kitabı, ders notları, derste ses kayıt cihazı kullanımı kolaylığı ihtiyaç halinde asistan bir öğrenci
yardımı ile ders çalışma materyal desteği ve akran yardımı sağlanmalıdır. Ayrıca öğrencinin istemesi
halinde tek olarak sınava girmeleri ve ek sınav süresi olanağı tanınmalıdır. Görme engelli öğrencilerin
sınav kâğıtları ihtiyaç duydukları punto büyüklüğü ile basılmalıdır. Hiç görmeyen öğrencilerin sınavlarında resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine bu sorularla eş değer özellikte farklı soruların sorulması önerilmektedir. İşitme engelli öğrenciler için de aynı şekilde farklı bir sınıfta sınav yapılması ve ek
süre verilmesi sağlanmalıdır.
3. Bedensel engeli bulunan öğrenciler için eğitim sürecinde engelin türüne göre sınıf içi ve dışı düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin yazma becerisini engelleyecek türde ince motor becerilerde engeli olan ya
da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler istemeleri halinde tek kişilik sınıflarda sınava alınmalı, yazma
görevini yerine getirecek bir yardımcı tayin edilmeli ve ek süre tanınmalıdır.
4. Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler okulların giriş katlarda bulunan sınıflarda eğitimlerine devam etmelidirler. Sınıflarda kullanılacak masa ve
sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenmelidir.
5. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler güçlük türüne uygun olarak sınav sürecinde ve sınav sonrası
değerlendirmede akranlarından farklı bir puanlama sistemine tabi tutulmalıdır.
6. Hafif zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin matematik sınav soruları akranlarına göre taksonomide
daha alt bilişsel seviyede olmalıdır. Ölçülmek istenen değişkene yönelik bilişsel beceriler göz önünde
bulundurulmalı, bu öğrencilerin puanlama anahtarında her bir adıma yönelik puanlama yapılmalıdır.
Disleksi olan bir öğrenci için de aynı şekilde Türkçe sınavında yazım yanlışları nedeniyle eksik puanlanmak yerine öğrencinin bu yetersizliğinin puanlamasını etkilemeyecek şekilde bir rubrik ile değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
7. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği yaşayan öğrencilerin sınav kâğıdının düzenlenmesi sürecinde sade, tek
sayfada çok fazla ayrıntıya yer vermeyen ve satırlar arasında yeterli düzeyde boşluğun bırakıldığı bir
sınav kâğıdı hazırlanmalıdır.
8. Şeker, astım, çölyak gibi kronik rahatsızlığı olan öğrenciler bu durumları göz önünde bulundurularak
sınavlarda istekleri halinde ek düzenlemeler yapılmalıdır.
9. Son yıllarda artarak devam terör olayları ülkemizle birlikte birçok farklı ülkede zorunlu göç olgusunu
ortaya çıkarmaktadır. Bu gerçeklerden biri diğerinin nedeni veya sonucu olarak kabul edilmektedir.
Terör ve göç olguları özellikle çocukluk döneminde bireylerin psiko-sosyal gelişimleri üzerinde yıkıcı etkilere neden olabilmektedir. Terör nedeniyle sosyal çevreden ayrılmak bir dış müdahale sonucu
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gerçekleştiğinden isteğe bağlı göçten daha yıpratıcı olmaktadır. Sosyal çevreye dışarıdan yapılmış kaba
müdahaleler, aidiyetini sosyal çevre ile oluşturmuş her bireyde travmatik sonuçlara yol açmaktadır.
Pskiyatristler bu türlü zorunlu sosyal çevre değişikliğinin akut, kronik, latent özellikte sağlık bozulmalarına yol açtığını belirtmektedir. Rehberlik öğretmenleri terör mağduru öğrenciye yaklaşımda kullanılacak dil, pedagojik yaklaşıma ilişkin öğretmenlere, okul yöneticilerine danışmanlık ve bilgi verme hizmeti sunabilirler. Terör mağduru olan öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaksızın sınıf içi
uygulamaların yapılması öğrencilerin kişisel, akademik vb. sorunlarının derinleşmesine neden olabilir.
Rehberlik öğretmenleri terör mağduru öğrencinin iletişimde bulunduğu tüm öğretmenlere mağdur
öğrenciye karşı tutum ve davranışlarında her zaman bilinçli ve sorumlu hareket etme, empatik düşünebilme, terör travması ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, uzman yardımı alabilme konularında destek
sunabilir. Bu sayede terör mağduru öğrencilerin okul yaşamına ve toplumsal yaşama karşı olumlu psikolojik ve bilişsel uyarımları sağlanabilir, akademik kayıpları en aza indirilebilir (Arslan, 2018)
10. Göç, bir yerden başka bir yere doğru zorunlu ya da isteğe bağlı olarak gerçekleşen nüfus hareketidir.
Göçle birlikte sadece bireyler değil kültür, gelenek-görenek ve yaşam biçimleri de hareket etmektedir.
Göç etmiş çocukların sorunlarının başında dil gelmektedir. Araştırmalar dil sorunu nedeni ile okulda
başarısız olan göçmen çocukların okulu bırakma oranlarının diğerlerinden yüksek olduğunu göstermektedir. Öğrenci yeni dille kendini ifade edemediğinde olumsuz yollara başvurmakta bu nedenle şiddet, çatışma, suça yönelme ve madde kullanımı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle göçmen çocuklar için
alınacak ilk tedbir göç edilen yerin dilini kullanma becerisinin geliştirilmesidir. Rehberlik öğretmenlerie
bu kapsamda öğrenci, veli, diğer öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticilerine konuya ilişkin bilgilendirme yapması önerilebilir. Göçmen öğrenci ile ilgili okul içerisinde ekip çalışması yürütülerek öğrencinin dili kullanma becerisini geliştirebilecek okul olanakları kullanılmalıdır.
11. Göç en iyi koşullarda bile alışılmış olanı kaybetme sürecidir. Öğrencilerin göçle birlikte yaşadığı eğitim
sorunları; okul ve çevre kültürüne uyum güçlüğü, arkadaş ve çevre edinmede güçlük, düşük akademik
başarı, yönetici ve öğretmen önyargısına maruz kalma, dışlanma, şiddet eğilimi, şiddete maruz kalma,
devamsızlık, okul terki, okuldan kaçma, ayrımcılığa maruz kalma, olumsuz okul algısı ve tüm bunlara
bağlı olarak aidiyet eksikliğidir. Göçmen çocuğun okula aidiyetinin sağlanması travmatik göç sürecini
sağlıklı bir şekilde atlatmasını sağlayacaktır. Rehberlik öğretmenleri göçmen çocukların okula uyum
sağlamaları ve aidiyet geliştirmeleri için, öğrencinin göç ettiği yerleşim yerinin sosyal, kültürel özellikleri, öğrencinin içinde bulunduğu psikolojik durum hakkında diğer öğrencilere, öğretmenlere bilgi verme çalışması yaparak farkındalık yaratabilir. Göçmen öğrenciye okul kültürü ve kuralları, okul sistemi
içerisinde hangi durumlarda kimlerden yardım alabileceğine ilişkin bilgilendirme yapabilir. Göçmen
öğrencinin okul yaşantısına uyumunun sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, okul toplumunun
doğal bir üyesi olabilmesi için kapsayıcı, yaş düzeyine uygun rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilmelidir.
12. Birçok araştırmada göç ile benlik saygısı arasında bir ilişki olduğu ve göçle birlikte benlik saygısında
düşüş olduğu belirtilmiştir. Ayrıca göç yaşayan çocuklarda yaşamayanlara göre iki kat daha fazla nevrotik sorun olduğu, akademik başarısızlığın yanı sıra tırnak yeme, alt ıslatma ve kekemelik sorunları
olduğu rapor edilmiştir. Göçün çocuklar üzerinde yarattığı bu olumsuz etkilere ilişkin öğrencinin ilişkide olduğu okul toplumunun tüm üyelerinin farkındalık düzeylerinin arttırılması, öğrenciye yaklaşımda
daha kabul edici tutum sergilenmesini sağlayacaktır.
13. Göçün çocuğun öğrenim durumu ve motivasyonu üzerinde olumlu etkileri olduğunu bildiren çalışmalar da vardır. Göç sonrası çocuğu psikolojik problemlerden koruyan ve iyi uyum yapmasını sağlayan
değişkenler, literatürde; iyi aile içi ilişkileri, iyi akran ilişkileri, sözelleştirme yeteneği, bilişsel yetenekler ve net bir dil kimliği olarak yer almaktadır. Tüm bu bulgular değerlendirildiğinde, okul çağında göç
yaşayan çocukların okula başarılı bir uyum gerçekleştirebilmesinin hem çocuğun ilerideki akademik
başarısında hem de ruhsal sağlığında belirleyici olduğu söylenebilir. Göç sonrası okula uyum önemli
bir koruyucu faktör olarak kabul edilebileceği söylenebilir (Polat-Uluocak, 2009).
14. Göç ve terörden etkilenen öğrencilere psikolojik ve sosyal destek sağlanması şarttır. Teröre doğrudan
maruz kalmış veya şahit olmuş yetişkin mağdurların bile uzun yıllar sonra olumsuz etkilerini yaşadıkları ve baş etmekte zorlandıkları terör sonrası travmayı küçük çocukların kendi başlarına aşmalarını beklemek hayalciliktir. Terör ve göçten etkilenen öğrencilerin profesyonel destek almaları sağlanarak okul yaşamlarında değerlendirme sürecinde, bulunulan sınıf düzeyinden ziyade mevcut akademik düzeyleri göz önünde bulundurulmalı, öğrencileri akranlarının düzeyine getirecek ek önlemler
alınmalıdır.
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15. Terör veya göç sebebiyle kendi bölgelerinden uzaklaşan çocukların öncelikle şiddet ortamından çıkmış
oldukları ve yabancı bir ortamda yaşamaya maruz kaldıkları bilinci ile öğrencilere yaklaşılmalıdır. Bu
süreçte öğrencilerin yeni ortamda akran gruplarına uyum sağlamaları ve okula uyum sağlamalarına
yönelik destekleyici çalışmalar yapılabilir. Bu açıdan bakıldığında okul rehberlik servisi öğretmenlerin
iş birliği içerisinde hazırlanacak bir oryantasyon programı öğrencileri koruyucu ve geliştirici nitelikte
olacaktır. Akran kaynaşmasını sağlayacak programlar öğrencilerin ihtiyacı olan sosyal desteğe kavuşmasında etkili olacaktır.
16. Ölçme ve değerlendirme koşulları göz önünde bulundurulduğunda terör ve göç mağduru çocukların
uygun ölçme koşullarına hazır olup olmadığı ilk öncelik olarak değerlendirilmelidir. Burada dikkat edilmesi geren bir nokta öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilip karşılayamadıklarına dikkat edilmelidir. Öğretmenlerin öğrencilerin velileriyle veya öğrenciden sorumlu kişilerle Rehberlik öğretmenleri
aracılığıyla iletişime geçmeleri ve barınma, açlık, giyinme, yeme içme gibi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadıkları konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrencilerin ölçme değerlendirme süreçlerinde dezavantajlı olacağı unutulmamalıdır.
17. Bu gruptaki çocukların ölçme değerlendirme süreçlerinde dikkat edilecek önemli noktalardan bir
diğeri kullanılan dildir. Değerlendirme süreçlerinde öğrencileri yeniden travmatik sürece sokabilecek,
öğrencilere çatışma ortamını hatırlatacak örnekler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca öğrencilerin
göç ettikleri bölgelerin kültürel ögelerini kullanmak riskli olduğundan öğretmenlerin bu tür ögeleri
kullanmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Göç etmiş çocukların göç sonucunda ortaya çıkan barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yaşadıkları sıkıntılar da göz önünde bulundurularak sınavlara
hazırlanma süreçlerinde de takiplerinin yapılması gerekmektedir.
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Ek-1 Rehberlik Servisi Değerlendirme Soruları
1. Öğretmenler sizden biçimlendirici değerlendirme süreçlerine yönelik ne tür yardım talep ediyorlar?
2. Sizce okulunuz öğretmenlerinin biçimlendirici değerlendirme konusunda en iyi yapabildikleri şeyler
nelerdir?
3. Sizce okulunuz öğretmenlerinin biçimlendirici değerlendirme konusunda yapmakta en çok zorlandıkları şeyler nelerdir?
4. Elinizde sihirli değnek olsaydı, okulunuzda biçimlendirici değerlendirmenin daha iyi olabilmesi için
neleri değiştirirdiniz?
5. Öğretmenlerin biçimlendirici değerlendirme konusundaki çalışmalarının öğrencilerin tutum ve davranışlarına yansımaları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
6. Öğretmenler rehberlik servisinden biçimlendirici değerlendirme ile ilgili en çok hangi konularda yardım /derstek ihtiyacı duymaktadır?
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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.

Benlik algısı

Doğuştan ve çevrenin etkisiyle 2 yaşlarından itibaren oluşmaya başlayan, olumlu veya olumsuz
olarak şekillenebilen, kişinin kendisi ile ilgili algılarının bütünüdür.

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 yada bilinçli hale gelme
sürecidir.

Braille alfabesi

1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için
kullanılan bir alfabe yöntemidir.

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.

Doğrusal ilişki

Doğru orantılı iki çokluk için bahsedilebilecek bir tabirdir. Öğretmenin kendi uygulamalarını
değerlendirmediği bir sınıf içi iletişim şeklidir.

Döngüsel ilişki

Öğretmenin kendi uygulamalarını sürekli izlemesi, değerlendirmesi ve düzeltmesi ile oluşan
sınıf içi iletişim şeklidir.

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.
Entegre Birbiriyle bağlanma yoluyla tüm durumuna gelen, tümleşik.
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.
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Güdü

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

Güvenirlik

Ölçme aracının hatasız ölçme yapabilme durumunu 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.
İstismar Birinin iyi niyetini kötüye kullanma. Sömürme.
Özel gereksinimi ve/veya engeli olsun veya olmasın, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal aktiKapsayıcı eğitim vite ve fırsatlara tüm toplum üyeleri ile eşit düzeyde erişimde güçlük yaşayan bütün çocukların
diğer akranlarıyla birlikte eğitim alma hakkıdır.
Kavram haritası Kavramlar arasındaki ilişkiyi gösteren grafiksel araçtır.
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.

Mesleki öğrenme Öğretmenlerin birbiri ile etkileşimde bulunduğu, takım çalışmaları ve işbirliğinin yapıldığı, yeni
topluluğu eğitsel uygulamaların tartışıldığı bir birlikte öğrenme ortamıdır.
Metafor Bir sözcüğün alışılmış anlamı dışında kalan bir anlamda kullanılması.
Duygu bozukluğu nedeniyle aşırı şefkat isteme, güvensizlik, plan yapamama, odaklanamama,
Nevrotik sorun saldırgan ve düşmanca tutumlar, kin, nefret davranışları ve bunlar gibi kişiyi sağlıklı ilişkiler kurmaktan alıkoyan hareketlerdir.
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
yöntemlerdir.
Yönlendirme, kılavuzluk etme anlamlarını taşıyan ve Fransızca orientation kelimesinin Türkçe
söylenişi olan oryantasyon ile işe yeni başlayan çalışanların işin gerektirdiği tutum ve bilgileri
Oryantasyon edinmeleri, düşünsel ve/veya bedensel becerileri kazanmaları, bu şekilde en kısa zamanda
kendilerini önemli hissederek kuruma aidiyet hissinin oluşması, işe ve kuruma uyumlarının
sağlanması amaçlanır.
Otobiyografi Otobiyografi bir kimsenin şimdiki ve geçmiş yaşamının yazılı olarak anlatmasıdır.
Öğrenci kişilik Öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden en etkili biçimde yararlanabilmeleri ve kendilerini her
hizmetleri yönüyle bütün olarak geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaya yönelik hizmetlerin tümüdür.
Ölçme Özelliklerin gözlemlenerek sayı ya da sembolle 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.
Öz- düzenleme öğrencilerin bilişlerini ve davranışlarını düzenledikleri, kendi öğrenmeleri için hedefler belirlebecerisi dikleri, kendi öğrenmelerini kontrol ettikleri yapılandırmacı bir süreçtir.
Panel

Bir konuşmacı topluluğunun katılmasıyla, genellikle bir bilimsel, toplumsal ya da siyasal konuyu dinleyiciler önünde tartışmak ereğiyle düzenlenen tartışmalı toplantıdır.

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.
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Öğrencilerin sağlık, okul, öğretmen, ders, aile, toplumsal ilişkiler, mesleki gelecek ve kişiliklerine ilişkin problemlerini kendi görüşleriyle ortaya çıkarmak ve bu problemlerin giderilmeProblem tarama
si için çözüm yollarını belirlemek amacıyla uygulayarak oluşturulan liste. Öğrencilerin önemli
listesi
problemlerini belirlemeye yardımcı olduğu gibi grubun ortak sorunlarını saptamaya ve bunları
çözmeye de yardımcı olur.
Psikolojik travma

Günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, paniğe sebep olan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar, travmatik yaşantılardır.

Sondaj soru

Öğrencinin bilimsel olay ve kavramları zihinlerinde oluşturma ve yorumlama biçimlerinin
temelinde yatan nedenleri ortaya çıkarmakta kullanılan sorulardır.

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.

Tümdengelim Akıl yürütmede tümelden tikele, yasadan olaya, etkenden etkiye, genelden özele geçme yolu.
Tümevarım

Akıl yürütmede, tikelden tümele, olaydan yasaya, etkiden etkene, özelden genele geçme
yoludur.

Yansıtıcı düşünme Hipotezler oluşturma, hipotezler üzerinde çalışma ve test etme, tümevarım yoluyla veri toplabecerisi ma ve tümdengelimci yaklaşımla sonuçlara ulaşmayı içeren bir üst düzey düşünme becerisidir.
Yordama Bilimsel veya istatistiki yöntemlerle tahmin etmedir.
Zihin haritası
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Zihin haritaları, anahtar kelimeler ve görsellerden faydalanarak hazırlanan, yayılan düşüncelerin grafik gösterimidir.

