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SUNUŞ

Toplumsal çeşitliliğe katkı sunan önemli kaynaklardan biri şüphesiz engeli olan bireylerdir. Engelliliğe ilişkin 
tutumların değişmesi, bireysel farklılıklara yönelik duyarlığın oluşması, duyarlık ve olumlu tutumların hayata 
geçmesi ve engeli olan bireylerin toplumsal yaşama katılımlarının artırılması amacıyla son yıllarda çok sayıda 
çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmaların eğitim ayağı, kapsayıcı eğitim çatısı altında gerçekleştirilmektedir. 
Kapsayıcı eğitim; tüm öğrenenlerin, kültürlerin ve toplulukların farklı gereksinimlerine, öğrenmeye katılımı 
artırmak ve eğitim sistemi içinde fırsat eşitliği sağlamak yoluyla yanıt verme sürecidir. Bu yönüyle kapsayıcı 
eğitim farklı nedenlerle özel gereksinimleri olan tüm çocukların eğitim hakkının sağlanması için gerekli yak-
laşım ve uygulamaları içermektedir.

Kapsayıcı eğitim anlayışına dayanan bu çalışmada, engeli olan ya da desteğe gereksinim duyan öğrencile-
rimizin gelişim ve öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla sınıf içi değerlendirme süreçlerine odaklanıl-
maktadır. Değerlendirmeyi, öğretim sürecinin en önemli bileşenlerinden biri olarak ele alan kapsayıcı eğitim 
anlayışı, öğretimin veriye dayalı olarak sürekli ve sistematik planlanmasını, uygulanmasını, değerlendiril-
mesini ve buna göre yeniden planlanması ve uygulanmasını öngörürmektedir. Öğretimin ancak bu şekilde 
engeli olan ya da desteğe gereksinim duyan öğrencilerimizin bireysel gereksinimlerine ve gelişimsel özel-
liklerine en uygun hâle getirilebileceği fikrini benimsemektedir.

Ülkemizde kapsayıcı eğitim uygulamaları konusunda bazı sınırlılıklar yaşanmakta, öğretimin veriye dayalı ola-
rak planlanması ve yürütülmesi hedeflenen düzeyde gerçekleştirilememektedir. Okullarımızda genel olarak 
yaşadığımız bu sınırlılık, kapsayıcı eğitim uygulamalarını hızla yaygınlaştırmaya çalıştığımız bu günlerde çok 
daha dikkat çekici bir hâle gelmiş ve bu ihtiyaca yanıt verilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu kapsamda, Millî 
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde ve UNICEF Tür-
kiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen bu çalışma ile engeli olan ya da desteğe gereksinim duyan 
öğrencilerimiz için kapsayıcı eğitim ilkelerini esas alan ve gelişim izlemeye dayalı bir sınıf içi değerlendirme 
çerçevesi oluşturulmuştur. 

Oluşturulan çerçeve ile sınıftaki engeli olan ya da desteğe gereksinim duyan tüm öğrencilerimizin tanımaya 
yönelik değerlendirmeler yoluyla gelişimsel özellikleri belirlenebilmektedir. Böylece bu öğrencilerimizin ge-
reksinimleri dikkate alınarak bir öğretim planı oluşturabilmekte, öğrencilerin gelişimleri bu plan çerçevesin-
de sürekli olarak izlenebilmektedir. İzlemeler sonucu elde edilen veriler ise öğretimde gerekli düzenlemeleri 
yapmak üzere kullanılarak öğretim süreci daha etkili hâle getirilebilmektedir.

Bütün bu çaba, engeli olan ve desteğe gereksinim duyan öğrencilerimizin alacağı eğitiminin niteliğini yük-
seltmek ve böylece toplumsal yaşama daha etkin katılımlarını sağlamak amacına yöneliktir. Bu amaca ula-
şabilmemiz ise ancak siz öğretmenlerimizin gayret ve desteği ile mümkün olabilecektir. 

Gayret ve desteğiniz için teşekkürlerimizle…

Engeli Olan Çocuklar İçin İlkokul Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu, Fasikül 6
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BAŞLARKEN

Değerli Öğretmenlerimiz, 

Altı fasikülden oluşan bu kitap setini, sınıflarınızda bulunan engeli olan ya da desteğe gereksinim duyan öğ-
rencilerinizin, öğrenme ve gelişimlerini izlemek amacıyla yapacağınız değerlendirme uygulamalarında size 
yol gösterici olması amacıyla hazırladık. Değerlendirmeler sırasında ihtiyacınız olacak bilgileri çok sayıda 
örnekle de destekleyerek mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde sunmaya çalıştık. Uygulamalarınızda 
kolaylık sağlamak için bilgileri içeriğine uygun şekilde bölerek aşağıda sunduğumuz başlıklarla toplam altı 
fasikülde sunduk.

 • Fasikül 1. Engeli Olan Öğrencilerin Genel Eğitim Ortamlarında Eğitimi 

 • Fasikül 2. Değerlendirme Türleri ve Ölçme Araçları

 • Fasikül 3. Sınıf İçi Değerlendirme Çerçevesi

 • Fasikül 4. Değerlendirme Uyarlamaları ve İçerik Değişiklikleri

 • Fasikül 5. Tanımaya Yönelik Değerlendirmede Örnek Uygulamalar

 • Fasikül 6. İzlemeye Yönelik Değerlendirmede Örnek Uygulamalar

Setin altıncı ve son fasikülü olan bu kitabı da üçüncü fasikülde sunulan değerlendirme çerçevesini destekle-
mek üzere izlemeye yönelik değerlendirme örnekleri ile hazırladık. Hazırladığımız örneklerin değerlendirme 
çerçevesinin anlaşılmasına ve uygulanmasına kolaylık oluşturacak şekilde ayrıntılı sunulmasına gayret ettik. 
Dört akademik alanda (Türkçe, matematik, hayat bilgisi/sosyal bilgiler ve fen bilimleri) ve dört gelişim alanın-
da (dil, sosyal-duygusal, motor ve öz bakım/günlük yaşam) örnek durumlar üzerinden bireyselleştirilmiş eği-
tim/gelişim planları, değerlendirme aracı örnekleri ve araçların geliştirilmesi sürecine ilişkin bilgiler sunmaya 
çalıştık. Böylelikle açıklamalardan yararlanarak sizlerin de öğrencilerinizin özelliklerine ve gereksinimlerine 
uygun planlar ve araçlar geliştirebilmenizi hedefledik. Ayrıntılı bir şekilde incelemenizi önerdiğimiz içeriği ile 
izlemeye yönelik değerlendirmeleri daha rahat uygulamanızı amaçladık. 

Bu çerçevede oluşturduğumuz fasikülü sizler de lütfen dikkatle okuyunuz ve sunulan bilgileri kendi öğren-
cilerinizle ilişkilendirerek yorumlayınız. Sınıf içindeki izlemeye yönelik değerlendirme uygulamalarınıza yön 
vermek ve süreci etkili bir şekilde sürdürmek amacıyla bu fasikülden yararlanmaya devam ediniz. Özellikle 
bireyselleştirilmiş eğitim ve gelişim planlarını oluştururken ve değerlendirmelerde kullanacağınız araçlarınızı 
geliştirirken fasikülde sunduğumuz örneklerden yararlanınız. Nasıl geliştirildiği, uygulandığı ve sonuçlarının 
nasıl yorumlanacağı ayrıntılı olarak tanımlanan araç örneklerinden yararlanarak kendi araçlarınızı geliştiriniz. 
Tüm uygulamalarınız sırasında bu fasikülde sunulanların sadece örnek olarak sunulduğunu, kendi öğrenci-
lerinizin bireysel özelliklerine ve gereksinimlerine uygun değişikliklerle kendi eğitim/gelişim planlarınızı ve 
araçlarınızı geliştirmeniz gerektiğini unutmayınız.  

Uygulamalarınızda kolaylık ve başarı dileklerimizle…
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İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRMEDE ÖRNEK 
UYGULAMALAR

İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

İzlemeye yönelik değerlendirme, tanı almış engeli olan öğrencilere veya tanımaya yönelik değerlendirmeler 
sırasında desteğe gereksinim duyduğu belirlenen öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerin 
BEP/BGP’da alınan amaçlara yönelik ne düzeyde bir gelişim gösterdiğinin izlenmesi amacıyla yapılmaktadır. 
Bu kapsamda, öğrencilerin amaçla ilişkili performansları sık ve sistematik bir şekilde ölçülür, gelişiminin 
istenen ve beklenen düzeyde olup olmadığı değerlendirilir ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretim yön-
temlerinde, materyallerinde, ortamda, verilen ek desteğin miktarında düzenlemeler ve uyarlamalar yapılır. 
İzlemeye yönelik değerlendirme ile bu şekilde “öğretimi planla/düzenle, uygula, değerlendir'' döngüsü sağ-
lanabilmektedir. Ancak bunun sık ve sistematik olarak tekrarlanan ölçümler yoluyla olabileceği unutulma-
malıdır. 

Bu fasikülde örnek durumlar üzerinden BEP/BGP’de yer alacak uzun ve kısa dönemli amaçlar ile gelişim 
izlemede kullanılabilecek araçlara örnekler verilmektedir. Araçlar, ne oldukları, nasıl geliştirileceği, nasıl uy-
gulanacağı ve sonuçların nasıl yorumlanacağı başlıkları altında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu şekilde 
sizlerin de sınıflarında benzer durumda olan öğrenciler olduğunda örneklerden yararlanarak BEP/BGP ile 
öğretim amaçlarınızı belirlemeniz, öğretimi planlamanız ve öğrencilerinizin gelişimini izleyerek öğretimi en 
etkili şekilde düzenlemeniz hedeflenmektedir. 

İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME: TÜRKÇE – OKUMA / ÇÖZÜMLEME

Okuma / Çözümleme (Kelime Tanıma) - Örnek Durum 1:

Ilgın 1. sınıfa devam etmektedir. Sınıfta 4. ses grubunun öğretimi tamamlanmış olmasına rağmen, Ilgın 
öğretimi tamamlanan seslerden oluşan sözcükleri ve cümleleri okumakta çok zorlanmaktadır. Öğretmeni, 
yaptığı değerlendirmede Ilgın’ın ilk ses grubundan oluşturulan sözcükleri ve cümleleri %90 doğrulukla oku-
duğunu ama ikinci, üçüncü ve dördüncü ses gruplarıyla oluşturulan sözcük ve cümleleri okumakta güçlük 
çektiğini, bu sözcüklerde çok fazla okuma hatası yaptığını ve yavaş okuduğunu belirlemiştir. Bununla birlik-
te, Ilgın bu ses gruplarındaki harfler tek tek sorulduğunda harfe karşılık gelen sesleri söyleyebilmektedir. 
Ilgın, okumada yaşadığı güçlükler nedeniyle okuma gerektiren derslerde sıkılmakta, başının veya karnının 
ağrıdığını söylemektedir. Ilgın’ın anne ve babası da evde ödev yaparken benzer problemleri yaşadıklarını 
ifade etmektedirler. Öğretmeni, Ilgın’ın 3. ve 4. Ses gruplarını okumasını geliştirmeye yönelik sınıfta ek 
öğretim yapmaya ve aileden de Ilgın ile birlikte evde sözcük okuma etkinlikleri yapmak konusunda destek 
istemeye karar vermiştir. Bunun için öncellikle BEP/BGP’sinde buna yönelik uzun ve kısa dönemli amaçları-
nı belirlemiş, öğretim ve değerlendirme planını oluşturmuştur. 
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Not: Ilgın’la ilgili bu durum örnek olarak hazırlanmıştır. Aşağıda Ilgın’ın okuma-çözümleme 
becerileri ile ilişkili mevcut düzeyi dikkate alınarak bu becerilerini desteklemeye yönelik bir 
BEP/BGP örneği verilmiştir. Bizler de bu BEP/BGP örneğinden yararlanarak benzer durumdaki 
öğrencilerimiz için sınıf düzeylerine ve gereksinimlerine uygun bir BEP/BGP oluşturabiliriz.  

Öğrencinin Adı: Ilgın Kaya (7 yaş)                        Tarih: 3/12/2018

Alan: Türkçe / Okuma-çözümleme (kelime tanıma)

Mevcut Performans: Ilgın, birinci ses grubu ile oluşturulmuş bir metni %90 doğrulukta okumaktadır. Buna karşın, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü ses gruplarıyla oluşturulan sözcük ve cümleleri okumakta güçlük çekmekte ve bu 
sözcüklerde çok fazla okuma hatası yapmaktadır. Ilgın, bu ses gruplarındaki harfler tek tek sorulduğunda ise harfe 
karşılık gelen sesleri söyleyebilmektedir.

Uzun Dönemli Amaç: Ilgın, Mayıs ayının son haftası itibarıyla tüm ses gruplarını içeren bir metni %90 doğrulukla 
okur.   

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Aralık ayının son haftası itibarıy-
la Ilgın, ikinci ses grubunu içeren 
sözcüklerle oluşturulmuş kısa bir 
metni %90 oranında doğru okur. 

2. Ocak ayının son haftası itiba-
rıyla Ilgın, üçüncü ses grubunu 
içeren sözcüklerle oluşturulmuş 
kısa bir metni %90 oranında doğru 
okur. 

3. Şubat ayının son haftası itiba-
rıyla Ilgın, dördüncü ses grubunu 
içeren sözcüklerle oluşturulmuş 
kısa bir metni %90 oranında doğru 
okur. 

4. Mart ayının son haftası itiba-
rıyla Ilgın, beşinci ses grubunu 
içeren sözcüklerle oluşturulmuş 
kısa bir metni %90 oranında doğru 
okur. 

5. Mayıs ayının son haftası itiba-
rıyla Ilgın, tüm ses gruplarını içe-
ren sözcüklerle oluşturulmuş bir 
metni %90 oranında doğru okur. 

1. Çoklu duyusal yöntem ve doğrudan 
öğretim: 

a. Haftada 3 gün, 20’şer dakika uygu-
lanacaktır.

b. Hata analizi ile belirlenen ve kısa dö-
nemli amaçta tanımlanan ses grubu 
materyalinin öğretimi yapılacaktır. 

2. Sözcük okuma etkinlikleri:

a. Haftada 2 gün, 20’şer dakika uygu-
lanacaktır.

b. Kısa dönemli amaçta tanımlanan 
ses grubuna uygun oluşturulmuş 
anlamlı ve anlamsız sözcük listeleri 
ve kartları ile etkinlikler yapılacaktır.

c. Akran desteğinden yararlanılacaktır.

3. Aile desteği:

a. Haftada 3 gün, 20’şer dakika boyun-
ca

b. Eve gönderilen sözcük listelerini 
okuma çalışmaları ve sözcük kartları 
ile oyun etkinlikleri yapmaları sağla-
nacaktır.

1. Gelişimi haftalık olarak izlene-
cektir.  

2. Değerlendirmede kısa dö-
nemli amaçta tanımlanan ses 
grubunu içeren kısa bir metin 
kullanılacaktır.

3. Öğrencinin metinde doğru 
okuduğu sözcük sayısı belir-
lenecektir.

4. Sonuçlar Ilgın ile birlikte gra-
fikleştirilecektir. 

5. İlerleme Ilgın ile birlikte de-
ğerlendirilecektir.

6. Aile çalışmaları kayıt altına 
alınacak ve haftalık olarak iz-
lenecektir.  

7. İlerleme aylık olarak aile ile 
paylaşılacaktır.
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Ilgın’ın çözümleme becerileriyle ilişkili gelişimini, izlemeye yönelik değerlendirme kapsamında 
aşağıda örnekleri sunulan çok sayıda araç yardımıyla izleyebiliriz. Araçların nasıl geliştirildiği, 
uygulandığı ve sonuçlarının yorumlandığı hakkında ayrıntılı bilgi, araçla ilişkili tabloda 
sunulmuştur. Sunulan bilgileri ve geliştirilen araçları inceleyerek kendi öğrencilerimizin 
düzeylerine ve gereksinimlerine uygun şekilde uyarlayabiliriz veya aynı amaca yönelik kendi 
araçlarımızı geliştirebiliriz.

METİN OKUMA 
GÖREVİ

Aracı Nasıl 
Geliştirelim?

Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Ilgın’ın öğretimi 
yapılan ses 
gruplarından 
oluşturulan 
metinleri okuma 
performansını 
izlemek için 
kullanabileceğimiz 
bir görevdir.  

 ● Öğrencinin 
gereksinimleri ve 
BEP/BGP’sinde 
belirlenmiş öğretim 
amaçları ile uygun 
olarak oluşturulmuş 
metinler 
geliştirmemizi 
gerektirir (bk. OÇÖ 
1.1). 

 ● Öğrencinin okuma 
performansını doğru 
değerlendirebilmek 
için öğretimi 
tamamlanan ses 
gruplarını içeren 
benzer uzunlukta ve 
benzer karmaşıklıkta 
(cümle sayısının 
ve cümlelerin 
karmaşıklığının benzer 
olduğu) birden fazla 
metin oluşturalım.

 ● Öğretim yapmayı 
planladığımız hafta 
sayısı kadar metin 
seçelim.

 ● Metinlerin çok uzun 
olmamasına dikkat 
edelim. 

 ● Haftalık yapacağımız 
değerlendirmelerin her birinde 
oluşturduğumuz metinlerden 
birini rastgele seçerek 
kullanalım. 

 ● Öğrencinin okurken dikkatinin 
dağılmaması için sessiz bir 
ortamda uygulama yapalım.  

 ● Öğrencinin değerlendirme 
sırasında kendini rahat 
hissetmesini sağlamak 
amacıyla öncesinde 2-1 
dakika sohbet edelim. 
Öğrenci için stresli bir durum 
oluşturmamaya dikkat edelim.

 ● Metin okuma görevinde 
öğretim amacına uygun olarak;

 { Tüm metinde okunan doğru 
sözcük sayısını 

 { Doğruluk oranını (metinde 
doğru okunan sözcük sayısının 
metindeki tüm sözcük sayısına 
bölümü)  

 { Okuma hatalarının türlerini 
belirleyelim. 

 ● Değerlendirme 
sonuçlarının 
kaydedileceği bir kayıt 
formu (bk. OÇÖ 1.2) ve 
bir grafik oluşturalım (bk. 
OÇÖ 1.3). 

 ● Grafikte değerlendirme 
tarihini yatay, doğru 
okunan sözcük oranını 
dikey olarak yerleştirelim. 

 ● Öğrencinin performansını 
ilk haftadan itibaren 
aynı grafik üzerinde 
işaretleyelim ve 
öğrencinin performansı 
ile oluşan eğimi 
(yükselme ve düşme) her 
hafta inceleyelim.

 ● O ana kadar olan son 
üç değerlendirmemizde 
sergilenen performansa 
göre öğretime ilişkin 
kararlar alalım (bk. Fasikül 
3, Şekil 3-3 Gelişim 
İzleme Karar Ağacı).
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 ● Öğrencinin düzeyine 
ve gelişim özelliklerine 
göre metinlerin 
yazı karakteri, 
punto büyüklüğü 
ve satır aralıkları 
gibi özelliklerini 
uyarlayalım.

 ● Öğretimin etkisini görebilmek 
için izleme değerlendirmesini 
hedeflenen sıklıkta yapalım. 
Ilgın için bu sıklık haftada 
bir idi. Ancak öğrencinin 
gereksinimlerine göre bu, 
haftada iki kez ya da iki 
haftada bir kez de olabilir. 
Haftalık değerlendirme 
amaçladığımızda, yapılan 
öğretimin etkisini görebilmek 
için değerlendirmeyi haftanın 
sonuna doğru (perşembe veya 
cuma) yapalım.

 ● Öğrenci metni okumaya 
başladıktan sonra önümüze 
yerleştirdiğimiz aynı metni 
içeren farklı bir sayfaya 
öğrencinin hatalı okuduğu 
sözcükleri ve yaptığı hataları 
işaretleyelim.  

 ● Her hafta belirlenen 
performansı o beceriye yönelik 
önceden hazırlanmış bir 
grafiğe (bk. OÇÖ 1.3) düzenli 
olarak işleyelim.

 ● Grafiğe işleme işinin mümkün 
olduğunca öğrencinin kendisi 
tarafından yapılmasını 
sağlayalım. Öğrencinin 
ilerlemeleri üzerine kendisi ile 
konuşarak ona geri bildirim 
verelim.

 ● Buna göre sunulan 
öğretimin; öğrencinin 
okuma performansında 
etkili olup olmadığına, 
yöntemde, materyalde, 
ortamda ve destek 
miktarında değişikliğe 
gereksinim olup 
olmadığına karar verelim. 

 ● Grafikte ilgili beceride 
sınıf ortalamasını 
hedeflenen düzey 
olarak kullanalım. 
Böylelikle öğrencinin 
performansının sınıf 
düzeyine göre nerede 
olduğunu her hafta ayrıca 
değerlendirelim. 

 ● Öğrencinin öğretimi 
yapılan beceride süreç 
içindeki performansını 
tek bakışla belirlememizi 
sağladığı için grafiği 
mutlaka kullanalım.  



A
B C

13

Engeli Olan Çocuklar İçin İlkokul Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu, Fasikül 6

OÇÖ 1.1 - İlk Dört Ses Grubu ile Oluşturulmuş Bir Metin*

Suna o gün çok yorgundu. Gece çok geç uyumuştu. Annesi erken yatmasını istemişti ama o annesini 
dinlememişti. Uyumak yerine geç saatlere kadar oyun oynamıştı. O gün okulda hep uykusu geldi. Çalışmaları 
yapmakta çok zorlandı. Arkadaşlarıyla oyun da oynayamadı. Suna ''Keşke erken uyusaydım.'' diye düşündü. 

*Ilgın’ın 3. kısa dönemli amacına yönelik geliştirilmiş örnek bir metindir. Amaca yönelik olarak, 
yapacağımız değerlendirme sayısı kadar ve bu metinle benzer düzeyde metin geliştirilmesi 
gerekmektedir.           
*Biz de kendi öğrencimizin sınıf düzeyine, gereksinimlerine ve öğretim amaçlarına uygun me-
tinleri geliştirebilir, aşağıdaki kayıt formalarını ve grafikleri de kullanarak gelişimini izleyebiliriz. 

OÇÖ 1.2 - Metin Okuma Kayıt Formu

24/1/18 31/1/18 7/2/18 14/1/18 21/2/18 28/2/18

Metindeki Toplam Sözcük 
Sayısı

50 48 51 55 52 53

Doğru Okunan Sözcük 
Sayısı

15 19 25 35 38 48

Doğru Okunan Sözcük 
Oranı 

(15/50)
%30

(19/48)
%40

(25/51)
%49

(35/55)
%63

(38/52)
%73

(48/53)
%91
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OÇÖ 1.3 - Metin Okuma Performans Grafiği*

Okuma Doğruluğu Oranı – Ilgın

  Metin Okuma

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
24 Ocak 7 Şubat 21 Şubat31 Ocak 14 Şubat 28 Şubat

30%

49%

73%

40%

63%

91%

*Grafik OÇÖ 1.3‘te gördüğümüz gibi Ilgın'ın öğretime başlandıktan önce ve sonra okuma doğ-
ruluğu artmaya başlamıştır. Haftalık yapılan izlemeye yönelik değerlendirme sonuçları Ilgın’ın 
metin okuma doğruluğunun her hafta biraz daha arttığını ve öğretimin etkili olduğunu ortaya 
koymaktadır. Son yapılan değerlendirmede Ilgın metni %90 ve üzerinde doğrulukta okuyabil-
miştir. Bu durumda, metin okumada %90 doğruluk ölçütünü karşıladığı için bir sonraki kısa 
dönemli amaca geçmemiz mümkündür.

*Ilgın ile izleme değerlendirmeleri metin okuma görevi üzerinden gerçekleştirilmesine rağmen 
Ilgın’ın performansının ayrıntılı değerlendirilebilmesi için öğretimde kullanılan anlamlı ve an-
lamsız sözcük listelerine ek olarak izleme değerlendirmesi de yapılmakta ve gelişimi izlenmek-
tedir. Anlamlı ve anlamsız sözcük okuma görevleri ile ilgili bilgiler de aşağıda sunulmuştur.
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ANLAMLI SÖZCÜK 
LİSTESİ

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin söz-
cükleri çözümleme 
ve çözümlemedeki 
akıcılığını değerlen-
dirmek amacıyla 
kullanabileceğimiz 
bir araçtır.

 ● Birinci sınıfta ilk 
okumayı çözüm-
leme aşamasında 
olan bir öğrenci 
için ilk dört ses 
grubunu içeren 
örnek sözcük 
listesi OÇÖ 2.1. de 
sunulmuştur.  

 ● OÇÖ 2.1. de 
öğrenciye öğre-
timi yapılan ses 
gruplarındaki 
harflerden oluştu-
rulmuş sözcükleri 
içermektedir.  

 ● Öğretim amacına uygun 
olarak öğrencinin geliş-
tirmesini hedeflediğimiz 
seslerden oluşan sözcük-
leri belirleyelim. 

 ● Olası sözcüklerden bir 
sözcük havuzu oluştu-
ralım. 

 ● Bu sözcük havuzundan 
rastgele veya belirli bir 
sıra ile (Örneğin, her 5. 
her 7. sözcük) sözcükler 
seçelim. 

 ● Listede kaç sözcük 
olacağına öğrencinin 
gereksinimlerine ve öğ-
retim amacına göre karar 
verelim. 

 ● Sözcük listesini kullana-
rak öğrencinin öğretimi 
süren ses grupları ile 
oluşturulmuş sözcükleri 
doğru olarak okuma 
oranını sistematik olarak 
izlemeyi hedefleyelim.  

 ● Her ölçmede aynı ha-
vuzdan benzer şekilde 
ve sayıda sözcük seçimi 
yaparak bir liste oluştura-
lım. Bu şekilde oluşturu-
lan listeleri aynı özellikte 
paralel formlar olarak 
kabul edelim. 

 ● Öğrencinin sınıf düzeyine 
ve gelişim özelliklerine 
göre sözcük listelerinin 
yazı karakteri, punto bü-
yüklüğü ve satır aralıkları 
gibi özelliklerini uyarla-
yalım.

 ● Öğretimin etkisini görebilmek için 
sözcük listesi değerlendirmelerini 
belirli bir sıklıkta (haftada iki kez, 
haftada bir veya iki haftada bir) 
uygulayalım. Yaygın olarak haftada 
bir uygulayabiliriz. Genellikle hafta-
nın sonuna doğru (perşembe veya 
cuma) uygulayalım.  

 ● Öğrencinin okurken dikkatinin da-
ğılmaması için sessiz bir ortamda 
uygulayalım.

 ● Öğrencinin değerlendirme sıra-
sında kendini rahat hissetmesini 
sağlamak amacıyla öncesinde 1-2 
dakika sohbet edelim. Öğrenci için 
stresli bir durum oluşturmamaya 
dikkat edelim.  

 ● Öğrencinin önüne okuması için 
koyduğumuz çalışma kâğıdının bir 
kopyasını kendi önümüze koyalım. 
Öğrencinin yanlış okuduğu söz-
cükleri kendi önümüzdeki kâğıda 
işaretleyelim. 

 ● Her hafta öğrencinin doğru okudu-
ğu sözcük sayısını belirleyelim ve o 
beceriye yönelik önceden hazır-
lanmış bir grafiğe (bk. OÇÖ 1.3) 
düzenli olarak işaretleyelim. 

 ● Grafiğe işleme işini mümkün 
olduğunca öğrencinin kendisinin 
yapmasını sağlayalım. Bu şekilde;
 {Öğrenciye performansı hakkında 
geri bildirim vermiş olalım.
 {Öğrencinin kendi gelişimini izleme-
sini sağlayalım.
 {Öğrencinin grafikteki eğimi yük-
seltme yönündeki motivasyonunu 
artırmış olalım.
 {Grafik üzerinden öğrenci ile birlikte 
amaç belirleyelim. 

 ● Sonuçların yorum-
lanması aynen metin 
okumada olduğu 
gibidir.

 ● Öğrencilerin doğru 
okuduğu sözcük 
oranını metin okuma 
grafiğinde olduğu 
gibi bir grafikte gös-
terelim. 

 ● Anlamlı ve anlamsız 
sözcük listelerini, 
aile uygulaması 
için çalışma sayfası 
olarak ya da sözcük 
listeleri hâlinde eve 
gönderelim. Öğren-
cilerin evde okuduğu 
doğru sözcük sayı-
sını Sözcük Listesi 
Aile kayıt formu ile 
kayıt edelim (bk. 
OÇÖ 2.2).

 ● Tüm değerlendirme 
sonuçlarını grafik-
leştirirken öğrenci 
ile performansı ve 
ilerlemeleri üzerine 
konuşalım ve geri 
bildirim verelim.
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ANLAMSIZ SÖZCÜK LİSTESİ Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl Yorum-
layalım?

 ● Harfleri tanıma, seslendir-
me ve birleştirerek hece ve 
sözcük oluşturma becerilerini 
değerlendirmek ve gelişimini 
izlemek amacıyla kullanabile-
ceğimiz bir araçtır. 

 ● Bazı durumlarda öğrenciler 
(zekâ düzeyi yüksek olduğu 
hâlde öğrenme güçlüğü veya 
Otizm Spektrum Bozukluğu 
olanlar) daha önce karşılaş-
tıkları sözcükleri görsel/bütün 
olarak okuyabilir ve gerçek-
ten sesleri birleştirerek oku-
ma becerisine sahip olmadığı 
hâlde okuyabiliyormuş gibi 
görünebilir. 

 ● Bu şekildeki yanlış bir de-
ğerlendirmeyi engellemek 
için özellikle uygulamamız 
önemlidir.  

 ● OÇÖ 3.1. de öğrenciye öğ-
retimi yapılan ses grupların-
daki harflerden oluşturulmuş 
sözcüklerin anlamsız hâle 
getirilmiş hâllerini içermek-
tedir. 

 ● Çoğunlukla anlamlı 
sözcükleri/hecelerini 
tersine çevirerek ya da 
heceleri/harfleri değişti-
rerek öğrencilerin daha 
önce karşılaşmadıkları 
sözcüklerden bir liste 
oluşturalım.  

 ● Anlamsız sözcüklerin 
Türkçe’nin hece yapısına 
uygun olmasına dikkat 
edelim. 

 ● Sözcüklerin belirlen-
mesi ve sözcük havuzu 
oluşturulması ve kısa 
aralıklarla yapılacak 
değerlendirmeler için 
birbirine paralel (benzer 
içerik ve uzunluktaki) 
formların oluşturulması 
süreci aynen anlamlı söz-
cük listeleri oluşturmada 
olduğu gibidir. 

 ● Anlamsız sözcük lis-
telerinin uygulanması, 
anlamlı sözcük listele-
rinde olduğu gibidir.

 ● Sonuçların yorumlan-
ması anlamlı sözcük 
listelerinde olduğu 
gibidir.
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OÇÖ 2.1 - Anlamlı Sözcük Listesi

durum peçete coşku ekmek

güzel zarar çalı konak

mutlu şelale örgü zalim

OÇÖ 3.1 - Anlamsız Sözcük Listesi*

mudur epeçet kocuş kemek

zelgü arzar ılça nakok

mulut laşele ürgö mazil

*Anlamlı sözcük listesindeki sözcüklerin hecelerinin veya harflerinin sıralamasının değiştirmesi ile oluşturul-
muştur. Türkçe’nin hece yapısına uygun olmasına dikkat edilmiştir. 

*Anlamlı ve anlamsız sözcük listeleri Ilgın’ın sözcük okuma etkinlikleri ve aile desteği etkin-
likleri için geliştirilmiş örnek bir listedir. Amaca yönelik olarak, yapacağımız etkinlik ve değer-
lendirme sayısı kadar ve bu listeye benzer şekilde sözcükler içeren listelerinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

*Biz de kendi öğrencimizin sınıf düzeyine, gereksinimlerine ve öğretim amaçlarına uygun söz-
cük listeleri geliştirebilir, aşağıdaki gibi bir grafik kullanarak gelişimini izleyebiliriz.
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OÇÖ 2.2 - Sözcük Listesi Aile Kayıt Formu

Yönerge: Çocuğunuzun günde 20 dakika sözcük okuma çalışması yapması gerekmektedir. Sözcük okuma 
etkinliği yapılan günlerde lütfen kutucuğa istenen bilgileri yazınız.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Hafta sonu

Anlamlı Sözcük 
Okuma Etkinliği 

Okunan 
Sözcük Sayısı: 
_ _

Doğru Oku-
nan Sözcük 
Sayısı: _ _

Okunan 
Sözcük Sayısı: 
_ _

Doğru Oku-
nan Sözcük 
Sayısı: _ _

Okunan 
Sözcük Sayısı: 
_ _

Doğru Oku-
nan Sözcük 
Sayısı: _ _

Okunan 
Sözcük Sayısı: 
_ _

Doğru Oku-
nan Sözcük 
Sayısı: _ _

Okunan 
Sözcük Sayısı: 
_ _

Doğru Oku-
nan Sözcük 
Sayısı: _ _

Okunan 
Sözcük Sayısı: 
_ _

Doğru Oku-
nan Sözcük 
Sayısı: _ _

Anlamız Sözcük 
Okuma Etkinliği 

Okunan 
Sözcük Sayısı: 
_ _

Doğru Oku-
nan Sözcük 
Sayısı: _ _

Okunan 
Sözcük Sayısı: 
_ _

Doğru Oku-
nan Sözcük 
Sayısı: _ _

Okunan 
Sözcük Sayısı: 
_ _

Doğru Oku-
nan Sözcük 
Sayısı: _ _

Okunan 
Sözcük Sayısı: 
_ _

Doğru Oku-
nan Sözcük 
Sayısı: _ _

Okunan 
Sözcük Sayısı: 
_ _

Doğru Oku-
nan Sözcük 
Sayısı: _ _

Okunan 
Sözcük Sayısı: 
_ _

Doğru Oku-
nan Sözcük 
Sayısı: _ _

Açıklamalar

 

SES GRUPLARI 
KONTROL LİSTESİ

Aracı Nasıl 
Geliştirelim?

Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin öğretilen 
sesleri kazanıp 
kazanamadığını 
belirlemek amacıyla 
kullanılabilen bir araçtır.  

 ● OÇÖ 3.1’de örnek 
bir kontrol listesi 
dördüncü ses 
grubuna yönelik olarak 
oluşturulmuştur.

 ● Kontrol listesini 
BEP/BGP’de belirle-
nen ve kısa dönem 
amaçları temel 
alarak her bir ses 
grubu için ayrı ayrı 
oluşturalım.

 ● Kontrol listesi içeri-
ğindeki sesleri öğre-
tim sırasına uygun 
olarak sıralayalım.

 ● Öğrencinin öğretimi-
ni, hedeflenen sesleri 
kazanıp kazanamadığını 
öğretim ve etkinlikler 
sırasında gözlemleye-
lim ve haftanın sonuna 
doğru kontrol listesini 
dolduralım.   

 ● Öğrencinin kazandığı 
sesleri “+”, kazanamadık-
ları ise “-“ ile gösterelim.

 ● Henüz öğretimi yapılma-
mış sesleri değerlendir-
meyelim.  

 ● Kontrol listesinde öğrenci-
nin ilerlemelerini sistema-
tik olarak değerlendirelim.

 ● Beklenen ilerlemenin 
görülmemesi durumunda 
öğretim yöntemlerini, ma-
teryalleri, ortam ve destek 
miktarını gözden geçirerek 
gerekli düzenlemeleri/
uyarlamaları yapalım.
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OÇÖ 3.1 - Ses Grupları Kontrol Listesi*

Öğrencinin Adı Soyadı: ____________________________________________

Yönerge: Değerlendirme sonuçlarınızı temel alarak her bir davranışı değerlendiriniz ve uygun yanıtın belir-
tildiği sütuna “√” koyunuz. 

Tarih _ _ /_ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _

Harfler ve birleşimleri Okur Yazar Okur Okur Okur Yazar Okur Yazar Okur Yazar

Z

Daha önce öğrenilmiş sesler ile 
Z sesi birleşimi sözcükler

Daha önce öğrenilmiş sesler ile 
Z sesi birleşimi cümleler

Ç

Daha önce öğrenilmiş sesler ile 
Ç sesi birleşimi sözcükler

Daha önce öğrenilmiş sesler ile 
Ç sesi birleşimi cümleler

G

Daha önce öğrenilmiş sesler ile 
G sesi birleşimi sözcükler

Daha önce öğrenilmiş sesler ile 
G sesi birleşimi cümleler

Ş

Daha önce öğrenilmiş sesler ile 
Ş sesi birleşimi sözcükler

Daha önce öğrenilmiş sesler ile 
Ş sesi birleşimi cümleler

C

Daha önce öğrenilmiş sesler ile 
C sesi birleşimi sözcükler

Daha önce öğrenilmiş sesler ile 
C sesi birleşimi cümleler

P

Daha önce öğrenilmiş sesler ile 
P sesi birleşimi sözcükler

Daha önce öğrenilmiş sesler ile 
P sesi birleşimi cümleler

*Dördüncü ses grubuna yönelik olarak oluşturulmuştur.
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Okuma-Çözümleme (Kelime Tanıma) - Örnek Durum 2:

Esin, 1. Sınıfın ikinci döneminde olan bir öğrencidir. Birinci dönemin sonu itibarıyla öğretmeni tüm ses grup-
larının öğretimi tamamlanmıştır. Esin, ilk iki ses grubunda tüm sesleri başarı ile öğrenmesine ve o sesler-
den oluşan sözcükleri başarı ile okumasına rağmen üçüncü ses grubuna geçildiğinde ''b'' ve ''d'' seslerini 
öğrenmede büyük güçlük yaşamıştır. Esin hâlen “b” ve “d” seslerini okurken ve yazarken sıklıkla karıştır-
maktadır. Öğretmeni yaptığı değerlendirmede Esin’in “b” ve “d” tek başına verildiğinde de bu harfleri ipucu 
olmadan okuyamadığını ve ikisini birbirinden ayırt etmede güçlükler yaşadığını belirlemiştir. Esin “b” ve “d” 
içeren sözcükleri ortalama %20 doğrulukta okuyabilmektedir. Esin’in bu güçlüğü okuma akıcılığını, okuma 
doğruluğunu ve okuduğunu anlama becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Esin’in anne ve babası da 
çocuklarının “b” ve “d” seslerini karıştırmasından dolayı endişe duyduklarını bildirmektedirler. Öğretmeni 
Esin’in “b” ve “d” seslerini okuma-yazma ve ayırt etme becerilerini geliştirmeye yönelik sınıfta ek öğretim 
yapmaya ve aileden de Esin ile birlikte evde bu sesleri içeren sözcükleri okuma ve yazma etkinlikleri yapmak 
konusunda destek istemeye karar vermiştir. Bunun için öncellikle BEP/BGP’sinde buna yönelik uzun ve kısa 
dönemli amaçlarını belirlemiş, öğretim ve değerlendirme planını oluşturmuştur.

Not: Esin’le ilgili bu durum örnek olarak hazırlanmıştır. Aşağıda Esin’in okuma-çözümleme be-
cerileri ile ilişkili mevcut düzeyi dikkate alınarak, bu becerilerini desteklemeye yönelik bir BEP/
BGP örneği verilmiştir. Bizler de bu BEP/BGP örneğinden yararlanarak benzer durumdaki öğ-
rencilerimiz için sınıf düzeylerine ve gereksinimlerine uygun bir BEP/BGP oluşturabiliriz. 
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Öğrencinin Adı: Esin Özen  Tarih:10/02/2018

Takvim Yaşı: 7

Alan: Türkçe / Okuma-çözümleme (kelime tanıma)

Mevcut Performans: Esin, “b” ve “d” seslerini karıştırmakta bunları içeren sözcükleri 20% doğrulukta 
okumaktadır. 

Uzun Dönemli Amaç: Esin, Mayıs ayının son haftası itibarıyla “b” ve “d” seslerini içeren sözcüklerin olduğu bir 
metni %90 doğrulukta okur ve yazar. 

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Şubat ayının son haftası itibarıy-
la Esin, “b” sesini %90 doğrulukta 
okur ve yazar. 

2. Mart ayının üçüncü haftası itiba-
rıyla Esin, “b” sesini diğer harfler-
den %90 doğrulukta ayırt eder. 

3. Mart ayının son haftası itibarıyla 
Esin, içinde “b” sesi geçen sözcük-
leri %90 doğrulukta okur ve yazar. 

4. Nisan ayının üçüncü haftası iti-
barıyla Esin, “d” sesini %90 doğ-
rulukta okur ve yazar.

5. Nisan ayının son haftası itibarıy-
la Esin, “d” sesini diğer harflerden 
%90 doğrulukta ayırt eder.

6. Mayıs ayının üçüncü haftası iti-
barıyla Esin, içinde “d” sesi geçen 
sözcükleri %90 doğrulukta okur ve 
yazar.

7. Mayıs ayının son haftası itibarıy-
la Esin, “b” ve “d” seslerini içeren 
sözcüklerin olduğu bir metni %90 
doğrulukta okur ve yazar. 

1. Çoklu duyusal yönteme da-
yalı öğretim: 

a. Haftada 3 gün, 20’şer dakika 
uygulanacaktır.

b. Kısa dönemli amaçlara uy-
gun farklı duyulara hitap 
eden materyaller ile öğretim 
yapılacaktır.

2. Sözcük okuma etkinlikleri:
a. Haftada 2 gün, 20’şer dakika 

uygulanacaktır.
b. Kısa dönemli amaçlara uy-

gun oluşturulmuş anlamlı ve 
anlamsız sözcük listeleri ile 
etkinlikler yapılacaktır.

c. Akran desteğinden yararlanı-
lacaktır. 

3. Aile desteği:
a. Haftada 4 gün, 20’şer dakika 

boyunca
b. Eve gönderilen, çocuğa 

uygun sayıda sözcük içea-
ren sözcük listeleri ile oku-
ma-yazma etkinlikleri yap-
maları sağlanacaktır. 

1. Gelişimi haftalık olarak izlenecektir .
2. Değerlendirmede kısa dönemli 

amaçlara uygun materyaller kullanı-
lacaktır.

3. Kısa dönemli amaçlara uygun olarak, 
öğrencinin “b” ve “d” seslerini doğ-
ru okuma-yazma, ayırt etme ve bu 
sesleri içeren sözcükleri doğru oku-
ma-yazma oranları belirlenecektir.

4. Sonuçlar Esin ile birlikte grafikleşti-
rilecektir. 

5. İlerleme Esin ile birlikte değerlendi-
rilecektir.

6. Aile çalışmaları kayıt altına alınacak 
ve haftalık olarak izlenecektir.  

7. İlerleme aylık olarak aile ile paylaşı-
lacaktır.
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Esin’in “b” ve “d” seslerini kazanımını, izlemeye yönelik değerlendirme kapsamında aşağıda 
örnekleri sunulan çok sayıda araç yardımıyla izleyebiliriz. Araçların nasıl geliştirildiği, uygulan-
dığı ve sonuçlarının yorumlandığı hakkında ayrıntılı bilgi, araçla ilişkili tabloda sunulmuştur. 
Sunulan bilgileri ve geliştirilen araçları inceleyerek, kendi öğrencilerimizin düzeylerine ve ge-
reksinimlerine uygun şekilde uyarlayabiliriz veya aynı amaca yönelik kendi araçlarımızı gelişti-
rebiliriz.

KONTROL LİSTESİ Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Esin’in hedeflenen 
amaçlara yönelik 
ilerlemelerini 
izlemek amacıyla 
kullanabileceğimiz 
hiyerarşik sırada 
oluşturulmuş bir 
kontrol listesidir. 

 ● “b” ve “d”  ses-
lerini karıştıran 
Esin için alınan 
kısa dönemli 
amaçlara uygun 
örnek bir kontrol 
listesi OÇÖ 5.1’de 
verilmiştir. 

 ● Kontrol listesini BEP/
BGP’de belirlenen kısa 
dönem amaçları temel 
alarak oluşturalım.

 ● Kontrol listesi ile gelişimi 
izleyebilmek için kısa 
dönemli amaçların 
hiyerarşik bir sırada 
olması önemlidir. 

 ● Diğer bir deyişle, 
öğretimin sıralı 
sunulması, bir aşama 
öğrenildikten sonra 
ancak bir sonraki 
aşamaya geçilmesi 
gerekmektedir. 

 ● Kontrol listesinde kısa 
dönemli amaçları dikey 
olarak yerleştirirken 
değerlendirme 
tarihlerini yatay olarak 
yerleştirelim.  

 ● Öğrencinin öğretimini, hedeflenen 
becerileri kazanıp kazanamadığını 
öğretim ve etkinlikler sırasında 
gözlemleyelim, becerileri kısa 
dönemli amaca uygun oluşturulmuş 
değerlendirme sayfaları, sözcük listeleri 
ve metinler ile değerlendirelim ve her 
değerlendirmenin sonunda kontrol 
listesini dolduralım.   

 ● Öğrencinin kazandığı amaçları “+”, 
kazanamadıklarını ise “-“ile gösterelim.

 ● Öğrencinin bir amacı kazanıp 
kazanmadığını belirlerken kısa dönemli 
amaçta yer alan ölçütü göz önüne 
alarak karar verelim. Örneğin, “b” 
sesini okuma-yazma için % 90 ölçüt 
konulduğundan öğrenci ancak 10 
denemeden 9’unda doğru biçimde 
okur ve yazarsa ilgili amaç için “+” 
koyalım. 

 ● Henüz öğretimi yapılmamış becerileri 
değerlendirmeyelim. 

 ● Kontrol listesi 
ile öğrencinin 
ilerlemelerini 
sistematik olarak 
değerlendirelim. 

 ● Beklenen 
ilerlemenin 
görülmemesi 
durumunda 
öğretim 
yöntemlerini, 
materyalleri, 
ortam ve destek 
miktarını gözden 
geçirerek gerekli 
düzenlemeleri 
/ uyarlamaları 
yapalım.
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OÇÖ 5.1 - “b” ve “d” Seslerini Okuma-Yazma-Ayırt Etme Becerileri Kontrol Listesi

Öğrencinin Adı Soyadı: ___________________________________

Harfler ve Birleşimleri _ /_ /_ _ /_ /_ _ /_ /_ _ /_ /_ _ /_ /_ _ /_ /_ _ /_ /_ _ /_ /_ _ /_ /_ _ /_ /_

1. “b” sesini okur.

2. “b” sesini yazar.

3. “b” sesini ayırt eder.

4. “b” sesi içeren söz-
cükleri okur.

5. “b” sesi içeren söz-
cükleri yazar. 

6. “d” sesini okur.

7. “d” sesini yazar.

8. “d” sesini ayırt eder.

9. “d” sesi içeren söz-
cükleri okur.

10. “d” sesi içeren 
sözcükleri yazar. 

11. “b” ve “d” seslerini 
içeren bir metni okur.

12. “b” ve “d” seslerini 
içeren bir metni yazar. 

Esin’in gelişimi bu şekilde oluşturulan kontrol listeleri ile izlenirken, Esin’in gelişimi anlamlı ve anlamsız 
sözcük listeleri ve metinler ile değerlendirilmektedir. Anlamlı, anlamsız sözcük ve metin okuma-yazma 
görevleri ile ilgili bilgiler de aşağıda sunulmuştur:
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SÖZCÜK LİSTESİ 
ve METİN

Aracı Nasıl 
Geliştirelim?

Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Esin’in sözcükleri 
çözümleme bece-
rilerini ve sözcük 
okumada hedefle-
nen sesleri 
okuma-yazma be-
cerilerini değerlen-
dirmek amacıyla 
kullanabileceğimiz 
araçlardır. 

 ● Esin için alınan 
kısa dönemli 
amaçlardan biri 
olan “d” sesini 
içeren sözcükleri 
okuma-yazma 
becerilerinin 
değerlendirilmesi 
amacıyla hazırla-
nan örnek bir söz-
cük listesi OÇÖ 
6.1’de verilmiştir. 

 ● Öğretim amacına uy-
gun olarak öğrencide 
geliştirmeyi hedefle-
diğimiz sesleri içeren 
sözcük listeleri ve 
metinler oluşturalım. 

 ● Olabilecek sözcükler-
den bir sözcük havuzu 
oluşturalım.

 ● Bu sözcük havuzun-
dan rastgele veya 
belirli bir sıra ile 
(Örneğin, her 5. her 
7. Sözcük) sözcükler 
seçelim. 

 ● Listede kaç sözcük 
olacağına öğrencinin 
gereksinimlerine ve 
öğretim amacına göre 
karar verelim. 

 ● Metinler için ise 
birbirine benzer 
metinler oluşturalım.  
Metinlerin öğrencinin 
sınıf düzeyine uygun 
uzunlukta olmasına 
dikkat edelim. 

 ● Öğrencinin gelişim 
özelliklerine ve ge-
reksinimlerine göre 
sözcük listelerinin ve 
metinlerin yazı karak-
teri, punto büyüklüğü 
ve satır aralıkları gibi 
özelliklerini uyarlaya-
lım.

 ● Haftalık yapacağımız değer-
lendirmelerin her birinde 
oluşturduğumuz metinlerden 
ve sözcük listelerinden birini 
rastgele seçerek kullanalım. 

 ● Öğrencinin okurken dikkatinin 
dağılmaması için sessiz bir 
ortamda uygulayalım.  

 ● Öğrencinin değerlendirme 
sırasında kendini rahat his-
setmesini sağlamak amacıyla 
öncesinde 1-2 dakika sohbet 
edelim. Öğrenci için stresli bir 
durum oluşturmamaya dikkat 
edelim.

 ● Sözcük listesi ve metin okuma 
değerlendirmelerinde öğrenci-
nin önüne okuması için konulan 
çalışma kâğıdının bir kopyasını 
da kendi önümüze koyalım. 
Öğrencinin yanlış okuduğu 
sözcükleri kendi önümüzdeki 
kâğıda işaretleyelim. 

 ● Yazma becerilerinin değerlen-
dirilmesi için ise okuduğumuz 
bölümü öğrenci için iki kez 
tekrarlayalım ve öğrencinin 
yazmasını bekleyelim. 

 ● Her hafta doğru okunan ve 
yazılan sözcük sayısını belir-
leyelim ve o beceriye yönelik 
önceden hazırlanmış bir grafiğe 
(bk. OÇÖ 6.3) düzenli olarak 
işaretleyelim. 

 ● Grafiğe işlemeyi mümkün 
olduğunca öğrenci ile birlikte 
gerçekleştirelim. Böylece hem 
öğrenciye geri bildirim vermiş 
olalım hem de öğrencinin kendi 
gelişimini izlemesini sağlaya-
lım. 

 ● Değerlendirme sonuçlarının 
kaydedileceği bir kayıt for-
mu (OÇÖ 6.2) ve bir grafik 
oluşturalım (bk. OÇÖ 6.3). 

 ● Grafikte değerlendirme tari-
hini yatay, doğru okunan ve 
yazılan sözcük sayısını dikey 
olarak yerleştirelim. 

 ● Öğrencinin performansını 
ilk haftadan itibaren aynı 
grafik üzerinde işaretleyelim 
ve öğrencinin performansı 
ile oluşan eğimi (yükselme 
ve düşme) her hafta ince-
leyelim.  

 ● O ana kadar olan son üç 
değerlendirmemizde ser-
gilenen performansa göre 
öğretime ilişkin kararlar ala-
lım (bk. Fasikül 3, Şekil 3.6 
Gelişim İzleme Karar Ağacı).

 ● Buna göre sunulan öğreti-
min öğrencinin öğrenme-
sinde etkili olup olmadığına, 
yöntemde, materyalde, or-
tamda ve destek miktarında 
değişikliğe gereksinim olup 
olmadığına karar verelim. 

 ● Öğrencinin öğretimi yapılan 
beceride süre içindeki 
performansını tek bakışla 
belirleyebildiğimiz için 
grafiği kullanmaya özen 
gösterelim.   

 ● Ek olarak, aile tarafından 
doldurulan ev etkinliklerine 
ilişkin kayıt formunu (bk. 
OÇÖ 6.4) inceleyerek ev 
etkinliklerinin planlandığı 
gibi yapılıp yapılmadığını 
takip edelim. 



A
B C

25

Engeli Olan Çocuklar İçin İlkokul Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu, Fasikül 6

OÇÖ 6.1 - “d” Sesini İçeren Sözcük Listesi

adım deniz yedi dedem ada

kedi aydın duvar dahi adet

*Esin’in 6. kısa dönemli amacına yönelik geliştirilmiş örnek bir sözcük listesidir. Amaca yönelik 
olarak, yapacağımız değerlendirme sayısı kadar ve bu sözcük listesi ile benzer karmaşıklıkta 
sözcük listesi geliştirilmesi gerekmektedir.   
*Biz de kendi öğrencimizin sınıf düzeyine, gereksinimlerine ve öğretim amaçlarına uygun ola-
rak sözcük listeleri geliştirebilir, aşağıdaki kayıt formalarını ve grafikleri de kullanarak gelişimi-
ni izleyebiliriz. 

OÇÖ 6.2 - “d” Sesi İçeren Sözcükleri Okuma-Yazma Kontrol Listesi

Sözcükler

1/3/2018 ...../...../..... ...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....

Okur Yazar Okur Yazar Okur Yazar Okur Yazar Okur Yazar

1. sözcük + +

2. sözcük - -

3. sözcük - -

4. sözcük - -

5. sözcük - -

6. sözcük - -

7. sözcük - -

8. sözcük + -

9. sözcük - -

10. sözcük - -

 Performans 2/10 1/10

Yüzde %20 %10
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OÇÖ 6.3 - “d” Sesi İçeren Sözcükleri Okuma-Yazma Performans Grafiği*

''d'' Sesi İçeren Sözcükleri Okuma-Yazma

1 Mart 15 Mart 29 Mart 19 Nisan8 Mart

20

30 30

40

60

80

90

100 100

10 10

20

30

50

70 70

80

90

22 Mart 12 Nisan5 Nisan 26 Nisan

Okuma Yazma

*Grafik OÇÖ 6.3 ‘te gördüğümüz gibi Esin ile “d” sesini okuma -yazma üzerine öğretime başlandıktan 
sonra Esin’in “d” sesini içeren sözcükleri okuma -yazma doğruluğunun her hafta biraz daha arttığı ve 
öğretimin etkili olduğu görülmektedir. Son yapılan değerlendirmede Esin “d” sesini içeren sözcükleri 
%100 doğrulukla okumuş ve %90 doğrulukla yazmıştır. Bu durumda “d” sesi içeren sözcükleri oku-
ma-yazmada %90 ölçüt karşılandığı için bir sonraki kısa dönemli amaca geçmemiz mümkündür.
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OÇÖ 6.4 - Aile Kayıt Formu

Öğrenci Adı Soyadı: ________________________ Tarih: _ _/_ _/20_ _

Yönerge: Çocuğunuz ile günde 20 dakika sözcük okuma-yazma çalışmaları yapmanız gerekmektedir. 
Çalışma yaptığınız günlerde lütfen kutucuğa imzanızı atınız. 

Sözcük kartları ile okuma-yazma etkinlikleri yaptığınız günlerde çocuğunuzun toplam okuduğu/yazdığı 
sözcük sayısını, doğru okuduğu/yazdığı sözcük sayısını ilgili kutucuğa yazınız. 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Hafta sonu

Sözcük 
okuma/
yazma

20 dakika 
çalışma



20 dakika 
çalışma



20 dakika 
çalışma



20 dakika 
çalışma



20 dakika 
çalışma



20 dakika 
çalışma



Sözcük 
okuma 
çalışması

Toplam 
okunan: _ _

Doğru okunan: 
_ _

Toplam 
okunan: _ _

Doğru okunan: 
_ _

Toplam 
okunan: _ _

Doğru okunan: 
_ _

Toplam 
okunan: _ _

Doğru okunan: 
_ _

Toplam 
okunan: _ _

Doğru okunan: 
_ _

Toplam 
okunan: _ _

Doğru okunan: 
_ _

Sözcük 
yazma ça-
lışmaları

Toplam 
okunan: _ _

Doğru okunan: 
_ _

Toplam 
okunan: _ _

Doğru okunan: 
_ _

Toplam 
okunan: _ _

Doğru okunan: 
_ _

Toplam 
okunan: _ _

Doğru okunan: 
_ _

Toplam 
okunan: _ _

Doğru okunan: 
_ _

Toplam 
okunan: _ _

Doğru okunan: 
_ _

Açıklama-
lar
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İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME: TÜRKÇE – OKUMA / AKICILIK

Okuma / Akıcılık - Örnek Durum 1:

Ali 4. sınıfa devam etmekte ancak sınıf düzeyindeki ders kitaplarında yer alan metinleri akranları kadar 
akıcı okuyamamaktadır. Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlendirmede Ali’nin ancak 2. Sınıf dü-
zeyindeki bir metinde dakikada 30-35 sözcük okuyabildiğini, sözcüklerin çoğunluğunu okurken hecelediğini 
ve okurken de 4-5 sözcüğü hatalı okuduğunu belirlemiştir. Arkadaşları ise ortalama olarak dakikada 90-95 
sözcüğü 1-2 hata ile okuyabilmektedir. Ali, okumada yaşadığı güçlük nedeniyle okuma gerektiren diğer tüm 
derslerde de başarısız olmaktadır. Ayrıca bu durum Ali’nin arkadaşlarının yanında sesli okuma yapmaktan 
çekinmesine neden olmaktadır. Ali’nin anne-babası da çocuklarının 4. Sınıfta olmasına rağmen hâlâ he-
celeyerek okuması nedeniyle endişe yaşamaktadır. Öğretmeni Ali’nin okuma performansını geliştirmeye 
yönelik sınıfta ek öğretim yapmaya ve aileden de Ali ile birlikte evde okuma etkinlikleri yapmak konusunda 
destek istemeye karar vermiştir. Bunun için öncellikle BEP/BGP’sinde buna yönelik uzun ve kısa dönemli 
amaçlarını belirlemiş, öğretim ve değerlendirme planını oluşturmuştur. 

Not: Ali ile ilgili bu durum örnek olarak hazırlanmıştır. Aşağıda Ali’nin okuma akıcılığı ile ilişkili mevcut 
düzeyi dikkate alınarak bu becerilerini desteklemeye yönelik bir BEP/BGP örneği verilmiştir. Bizler 
de bu BEP/BGP örneğinden yararlanarak benzer durumdaki öğrencilerimiz için sınıf düzeylerine ve 
gereksinimlerine uygun bir BEP/BGP oluşturabiliriz. 
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Çocuğun Adı: Ali Özer (9,6 yaş) Tarih: 21/09/2018

Alan: Türkçe / Akıcı Okuma

Mevcut Performans: Ali, ikinci sınıf düzeyindeki bir metinde 4-5 hata ile dakikada 30-35 sözcük okur. 

Uzun Dönemli Amaç: Ali, mayıs ayının son haftası itibarıyla dördüncü sınıf düzeyindeki bir metinde sadece 1-2 
dakikada 90-95 sözcük okur. 

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Ekimin son haftası iti-
barıyla Ali, ikinci sınıf 
düzeyindeki bir metinde 
1-3 hata ile dakikada 60-
65 sözcük okur. 

2. Aralığın son haftası iti-
barıyla Ali, üçüncü sınıf 
düzeyindeki bir metinde 
1-3 hata ile dakikada 65-
75 sözcük okur.  

3. Mart ayının son haftası 
itibarıyla Ali, dördüncü 
sınıf düzeyindeki bir me-
tinde sadece 1-3 hata ile 
dakikada 70-80 sözcük 
okur.  

4. Mayıs ayının son haf-
tası itibarıyla Ali, dör-
düncü sınıf düzeyindeki 
bir metinde sadece 1-2 
hata ile dakikada 90-95 
sözcük okur.  

1. Tekrarlı okuma: 

a. Haftada 2 gün 15 dakika uygulanacaktır.

b. Kısa dönemli amaçlara uygun sınıf düze-
yindeki materyaller kullanılacaktır.

c. Akran öğretiminden yararlanılacaktır.  

2. Sözcük kartları oyunları:

a. Haftada 2 gün 15 dakika uygulanacaktır.

b. Kısa dönemli amaçlara uygun olarak sınıf 
düzeyi kitaplarındaki sözcükleri içeren 
sözcük kartları ile etkinlikler yapılacaktır.

c. Akran öğretiminden yararlanılacaktır. 

3. Aile desteği ve kedin kendine çalışma:

a. Haftada 3 gün 30 dakika boyunca sözcük 
kartı oyunları oynanması ve

b. Günde 15 dakika kendi kendine kitap 
okuma çalışması yapmaları sağlanacaktır. 

1. Gelişimi haftalık olarak izlenecektir.  

2. Kısa dönemli amaçlarda tanımla-
nan sınıf düzeyindeki bir metin ve 
metinlerden elde edilmiş sözcük-
leri içeren sözcük listeleri kullanı-
lacaktır. 

3. Dakikada okuduğu sözcük sayısı 
ve hata sayısı belirlenecektir.

4. Sonuçlar Ali ile birlikte grafikleşti-
rilecektir. 

5. İlerleme Ali ile birlikte değerlendi-
rilecektir.

6. Aile çalışmaları kayıt altına alınacak 
ve haftalık olarak izlenecektir.  

7. Öğrenci tarafından yapılan kitap 
okuma etkinlikleri ve sayfa sayısı 
da kayıt altına alınacak ve haftalık 
olarak izlenecektir.  

8. İlerleme aylık olarak aile ile payla-
şılacaktır.

Ali’nin okuma akıcılığını izlemeye yönelik değerlendirme kapsamında aşağıda örnekleri sunulan 
çok sayıda araç yardımıyla izleyebiliriz. Araçların nasıl geliştirildiği, uygulandığı ve sonuçlarının 
yorumlandığı hakkında ayrıntılı bilgi, araçla ilişkili tabloda sunulmuştur. Sunulan bilgileri 
ve geliştirilen araçları inceleyerek kendi öğrencilerimizin düzeylerine ve gereksinimlerine 
uygun şekilde uyarlayabiliriz, sadece uygun araçları kullanmayı seçebiliriz, araç değişiklikleri 
yapabiliriz veya aynı amaca yönelik kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.
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METİN OKUMA
Aracı Nasıl 
Geliştirelim?

Nasıl Uygulayalım? Sonuçları Nasıl Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin 
akıcı okuma 
performansını 
değerlendirmek 
ve izlemek için 
kullanabileceği-
miz bir görevdir.  

 ● BEP/BGP’sinde 
belirlenmiş 
öğretim amaç-
ları ile uygun 
olarak oluşturul-
muş metinler 
geliştirmemizi 
gerektirir. 

 ● Örneğin, Ali için 
2. Sınıf düze-
yinde öğretim 
yapıldığı sürece 
2. Sınıf Türkçe 
kitabındaki 
metinler, 3. 
Sınıf düzeyinde 
öğretim yapıldığı 
sürece ise 3. 
Sınıf Türkçe kita-
bındaki metinler 
değerlendirme 
amacıyla kullanı-
labilir. 

 ● Öğrencinin okuma 
performansını 
doğru değerlen-
direbilmek için 
öğretim yapılan 
sınıf düzeyinde, 
çocuğun daha 
önce karşılaş-
madığı, benzer 
uzunlukta ve ben-
zer karmaşıklıkta 
(cümle sayısının 
ve cümlelerin 
karmaşıklığının 
benzer olduğu) 
metinler seçelim.

 ● Öğretim yapmayı 
planladığımız hafta 
sayısı kadar metin 
seçelim.

 ● Metinlerin çok 
uzun olmamasına 
dikkat edelim. 

 ● Metinleri gerekli 
durumlarda kısal-
tarak ve içindeki 
bilinmeyen sözcük 
sayısı azaltarak 
uyarlayalım. 

 ● Öğrencinin 
öğretim yapılan 
sınıf düzeyine ve 
gelişim özellikleri-
ne göre metinlerin 
yazı karakteri, 
punto büyüklüğü 
ve satır aralıkları 
gibi özelliklerini 
uyarlayalım.

 ● Haftalık yapacağımız değerlendir-
melerin her birinde oluşturduğu-
muz metinlerden birini rastgele 
seçerek kullanalım. 

 ● Öğrencinin okurken dikkatinin da-
ğılmaması için sessiz bir ortamda 
uygulayalım.  

 ● Öğrencinin değerlendirme sıra-
sında kendini rahat hissetmesini 
sağlamak amacıyla öncesinde 1-2 
dakika sohbet edelim. Öğrenci 
için stresli bir durum oluşturma-
maya dikkat edelim.

 ● Dakikada okunan sözcük sayısının 
belirlenebilmesi için süre tutul-
ması gerektiğinden, kronometre 
ve cep telefonlarının kronometre 
özelliğinden yararlanalım. 

 ● Öğrenci okumaya başlayınca 
süreyi başlatalım. Okurken tüm 
hatalı okuduğu sözcükleri kendi 
önümüzdeki metnin üzerine işa-
retleyelim. Süre bitince de en son 
okuduğu sözcüğe işaret koyarak 
okumayı sonlandıralım. 

 ● Her hafta belirlenen performansı 
o beceriye yönelik önceden hazır-
lanmış bir grafiğe (bk. OAK 1.1) 
düzenli olarak işaretleyelim. 

 ● Grafiğe işlemeyi mümkün 
olduğunca öğrencinin kendisinin 
yapmasını sağlayalım. Bu şekilde;

 { Öğrenciye performansı hakkında 
geri bildirim vermiş olalım.

 { Öğrencinin kendi gelişimini izle-
mesini sağlayalım.

 { Öğrencinin grafikte eğimi yük-
seltme yönünde motivasyonunu 
artırmış olalım.

 { Grafik üzerinden öğrenci ile birlik-
te amaç belirleyelim. 

 ● Değerlendirme sonuçlarının kay-
dedileceği bir grafik oluşturalım 
(bk. OAK 1.1). 

 ● Öğrencinin performansını ilk 
haftadan itibaren aynı grafik 
üzerine işaretleyelim ve öğrenci-
nin performansı ile oluşan eğimi 
(yükselme ve düşme) her hafta 
inceleyelim.  

 ● O ana kadar olan son üç değer-
lendirmemizde sergilenen per-
formansa göre öğretime ilişkin 
kararlar alalım (bk. Fasikül 3, Şekil 
3.6 Gelişim İzleme Karar Ağacı).

 ● Buna göre sunulan öğretimin, öğ-
rencinin okuma performansında 
etkili olup olmadığına, yöntemde, 
materyalde, ortamda ve destek 
miktarında değişikliğe gereksinim 
olup olmadığına karar verelim. 

 ● Grafikte ilgili beceride sınıf orta-
lamasını hedeflenen düzey olarak 
kullanabiliriz. Böylelikle öğrenci-
nin performansının sınıf düzeyine 
göre nerede olduğunu her hafta 
ayrıca değerlendirilebiliriz. 

 ● Öğrencinin öğretimi yapılan bece-
ride süreç içindeki performansını 
tek bakışla belirlememizi sağladı-
ğı için grafiği mutlaka kullanalım.  

 ● Grafiğin incelenmesinin yanı sıra 
aile tarafından tutulan ev etkin-
liklerine ilişkin kayıt formunu (bk. 
OAK 1.2) ve çocuk tarafından 
tutulan kitap okuma (sayfa sayısı) 
kayıt formunu (bk. OAK 1.3) da 
inceleyerek ev etkinliklerinin plan-
landığı gibi yapılıp yapılmadığını 
da takip edelim.
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OAK 1.1 – Okuma Akıcılık Performans Grafiği*

Ali - Akıcı Okuma

Metinde dakikada okunan sözcük sayısı

Metinde hata sayısı
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* Grafik OAK 1.1’de gördüğümüz gibi Ali ile okuma akıcılığı üzerine öğretime başlandıktan sonra Ali’nin 
2. Sınıf düzeyindeki bir metinde dakikada okuduğu sözcük sayısında ilerleme görülmüş ve ilk kısa 
dönemli amacı gerçekleştirmiştir. Ardından 2. Kısa dönemli amaca geçildiğinde yani amaca uygun 
olarak 3. Sınıf düzeyindeki metinlerle çalışılmaya başlandığında (3 Kasım) beklendiği gibi okuma hızın-
da bir düşüş gözlenmiştir. Ancak amaca yönelik öğretimle birlikte 3. Sınıf metinlerdeki okuma hızında 
da artış gözlenmeye devam etmiştir. Metindeki hata sayısında da benzer bir gelişme gözlenmiştir. 
Grafiği inceleyen öğretmen öğretim sürecinin etkili olduğunu ve hedeflenen gelişimin yakalandığını 
düşünmektedir. 
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Ali ile izleme değerlendirmeleri metin okuma görevi üzerinden gerçekleştirilmesine rağmen Ali’nin perfor-
mansının ayrıntılı değerlendirilebilmesi için öğretimde kullanılan sözcük listeleri ile de izleme değerlendir-
mesi yapılmakta ve gelişimi izlenmektedir. Ali’nin aynı zamanda evde yaptığı etkinlikler için aile kayıt formu 
ve öğrenci kayıt formunun kullanılması istenmektedir.  Bu araçlara ilişkin örnekler ve açıklamalar aşağıda 
verilmiştir. 

OAK 1.2 – Aile Kayıt Formu

Öğrenci Adı Soyadı: ____________________________ Tarih: _ _/_ _/20_ _

Yönerge: Çocuğunuzun günde 30 dakika okuma yapması gerekmektedir. Okuma yaptığı günlerde kaç 
dakika okuma yaptığını da yazarak lütfen kutucuğa imzanızı atınız. 

Sözcük kartları ile oyun etkinlikleri için de hangi gün kaç dakika oyun etkinliğini yaptığınızı belirtiniz ve 
kutucuğa imzanızı atınız.  

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Hafta sonu

Evde Kitap 
Okuma

…. dakika 
okuma



…. dakika 
okuma



…. dakika 
okuma



…. dakika 
okuma



…. dakika 
okuma



…. dakika 
okuma



Sözcük 
Kartları 
Oyunları

…. dakika 
oyun



…. dakika 
oyun



…. dakika 
oyun



…. dakika 
oyun



…. dakika 
oyun



…. dakika 
oyun



Açıklamalar
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OAK 1.3 - Öğrenci Kayıt Formu 

Yönerge: Her gün 30 dakika boyunca kitap oku ve okumaya hangi sayfadan başladığını ve süre bittiğinde 
hangi sayfada olduğunu kaydet. Böylece her okuduğunda 30 dakikada kaç sayfa okuduğunu ve önceki güne 
göre ne kadar ilerlediğini bul...

Gün Başladığın sayfa
Son okuduğun 
sayfa

Toplam okudu-
ğun sayfa

 

Pazartesi 29 47 18

……..

……..

……..

……..

……..

……..
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SÖZCÜK LİSTESİ Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin söz-
cükleri çözümle-
medeki akıcılığını 
değerlendirmek ve 
gelişimini izlemek 
amacıyla kulla-
nabileceğimiz bir 
araçtır. 

 ● Ali için kullanıla-
bilecek örnek bir 
sözcük listesi OAK 
2.1’de sunulmuş-
tur.  

 ● Örnek, Ali’ye 
öğretim yapılan 
sınıf düzeyinde-
ki metinlerden 
seçilen sözcükleri 
içermektedir.  

 ● Öğretim amacına uygun olarak 
hedeflediğimiz sınıf düzeyindeki 
okuma metinlerinden sözcükler 
seçerek oluşturalım.

 ● Olabilecek sözcüklerden bir 
sözcük havuzu oluşturalım. 
Hedeflenen sınıf düzeyindeki 
Türkçe kitabında yer alan 3-4 
metnin tüm sözcüklerini karışık 
sırada sıraladığımızda da bu 
havuz elde etmiş oluruz.  

 ● Bu sözcük havuzundan rastgele 
veya belirli bir sıra ile (örneğin, 
her 5. her 7. sözcük) sözcükler 
seçelim. 

 ● Listede kaç sözcük olacağına 
öğrencinin sınıf düzeyine, gerek-
sinimlerine ve öğretim amacına 
göre karar verelim. 

 ● Sözcük listesini kullanarak 
öğrencinin dakikada kaç söz-
cüğü doğru olarak okuduğunu 
sistematik olarak izlenmeyi 
hedeflediğimizden dakikada 
okuyabileceğinden daha çok 
sözcüğü listede bulunduralım. 
Aksi takdirde, öğrenci dakika 
bitmeden listeyi okumayı ta-
mamlayabilir ve doğru bir ölçme 
yapamayabiliriz.  

 ● Her ölçmede aynı havuzdan 
benzer şekilde ve sayıda sözcük 
seçimi yaparak bir liste oluştu-
ralım. Bu şekilde oluşturulan 
listeleri aynı özellikte paralel 
formlar olarak kabul edelim. 

 ● Öğrencinin sınıf düzeyine ve 
gelişim özelliklerine göre sözcük 
listelerinin yazı karakteri, punto 
büyüklüğü ve satır aralıkları gibi 
özelliklerini uyarlayalım.

 ● Öğretimin etkisini göre-

bilmek için izleme değer-

lendirmesini hedeflenen 

sıklıkta yapalım. 

 ● Süre tutulması gerektiğin-

den, kronometre ve cep 

telefonlarının kronometre 

özelliğinden yararlanalım. 

Ölçümler arasındaki farkı 

görebilmek ve öğrencinin 

okuma becerilerinde bir 

gelişme olup olmadığını 

belirlemek için bu süreye 

dikkat edelim. 

 ● Öğrencinin okurken dikkati-

nin dağılmaması için sessiz 

bir ortamda uygulama 

yapalım.

 ● Öğrenci okumaya başla-

yınca süreyi başlatalım 

ve süre bitince okumayı 

sonlandıralım. Okurken 

yanlış okuduğu sözcükleri 

işaretleyelim. Bir dakikada 

okuduğu sözcük sayısını ve 

hata sayısını belirleyelim. 

 ● Her hafta belirlenen dakika-

da okunan sözcük sayısını 

ve hata sayısını o beceriye 

yönelik önceden hazırlan-

mış bir grafiğe (bk. OAK 1.1) 

düzenli olarak işleyelim. 

 ● Grafiğe işleme işinin müm-

kün olduğunca öğrencinin 

kendisi tarafından yapılması-

nı sağlayalım. 

 ● Değerlendirme 
sonuçlarını aynen 
metin okuma 
görevinde olduğu 
gibi yorumlayalım. 

 ● Sonuçları ayrı 
bir grafiğe 
kaydedebileceğimiz 
gibi metin okuma 
sonuçlarının 
kaydedildiği grafiğe 
de ikinci bir eğim 
çizgisi olarak 
işaretleyebiliriz.  
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AK 2.1 – Sözcük Listesi

Bir
Hoca
Seyretmeye
Aklına
Başını
Oyunlarına
Kavuk
Başından
Arkadaşları
Niyet
Elden
Yaptıysa
Sonunda
Etmeyin
Dese
Oralı
Sizin
Uzaklaşmış
İyiliğini
Çalışmalar
…….

*Ali’nin kısa dönemli amaçlarına ve sınıf düzeyine uygun olarak geliştirilmiş örnek bir sözcük 
listesidir. Amaca yönelik olarak, yapacağımız değerlendirme sayısı kadar ve bu sözcük listesi 
ile benzer yapıda sözcük listesi geliştirilmesi gerekmektedir.   
*Biz de kendi öğrencimizin sınıf düzeyine, gereksinimlerine ve öğretim amaçlarına uygun söz-
cük listeleri geliştirebilir ve bu listeleri kullanarak öğrencimizin gelişimini izleyebiliriz. 
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İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME: TÜRKÇE – OKUDUĞUNU ANLAMA

Okuduğunu Anlama - Örnek Durum 1:

Umut 3. Sınıfa devam etmektedir ve sınıf düzeyindeki ders kitaplarında yer alan metinleri anlamada akranla-
rından daha düşük performans göstermektedir. Metinle ilgili sorulara çoğunlukla doğru yanıt verememekte, 
boşluk doldurma görevlerinde ortalama %30 oranında başarı göstermekte, okuduğunu anlama görevlerini 
sınıf arkadaşlarından daha geç tamamlamakta ve bu tür görevlerde zorlandığı için ödevlerini tamamlamak 
için düşük motivasyon göstermektedir. Arkadaşları ise boşluk doldurma görevlerinde ortalama olarak %80 
oranında doğru yanıt vermektedir. Umut, okuduğunu anlamada yaşadığı güçlükler nedeniyle diğer dersleri 
okuyarak öğrenmede, okumaya dayalı görevleri yerine getirmede ve özetleme becerilerinde zorluk yaşa-
makta ve okuma gerektiren diğer tüm derslerde de başarısız olmaktadır. Öğretmeni Umut’un okuduğunu 
anlama performansını geliştirmeye yönelik sınıfta ek öğretim yapmaya ve aileden de Umut ile birlikte evde 
okuduğunu anlama etkinlikleri yapmak konusunda destek istemeye karar vermiştir. Bunun için öncellikle 
BEP/BGP’sinde buna yönelik uzun ve kısa dönemli amaçlarını belirlemiş, öğretim ve değerlendirme planını 
oluşturmuştur. 

Not: Umut’la ilgili bu durum örnek olarak hazırlanmıştır. Aşağıda Umut’un okuduğunu anlama becerileri 
ile ilişkili mevcut düzeyi dikkate alınarak bu becerilerini desteklemeye yönelik bir BEP/BGP örneği 
verilmiştir. Bizler de bu BEP/BGP örneğinden yararlanarak benzer durumdaki öğrencilerimiz için sınıf 
düzeylerine ve gereksinimlerine uygun bir BEP/BGP oluşturabiliriz. 
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Çocuğun Adı: Umut Demir (9 yaş) Tarih: 24/09/2018

Alan: Türkçe / Okuduğunu anlama

Mevcut Performans: Umut, üçüncü sınıf düzeyindeki bir metin ile oluşturulmuş boşluk doldurma çalışmasını %30 
doğru yanıtla tamamlar.

Uzun Dönemli Amaç: Umut, mayıs ayının son haftası itibarıyla üçüncü sınıf düzeyindeki bir metinle oluşturulmuş 
boşluk doldurma çalışmasını %80 oranında başarı ile tamamlar.

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Kasım ayının son haftası itibarıy-
la Umut, üçüncü sınıf düzeyindeki 
bir metinle oluşturulmuş boşluk dol-
durma çalışmasını %50 başarı ile ta-
mamlar.  

2. Aralık ayının son haftası itibarıy-
la Umut, üçüncü sınıf düzeyindeki 
bir metinle oluşturulmuş boşluk dol-
durma çalışmasını %60 başarı ile ta-
mamlar.  

3. Şubat ayının son haftası itibarıy-
la Umut, üçüncü sınıf düzeyindeki 
bir metinle oluşturulmuş boşluk dol-
durma çalışmasını %70 başarı ile ta-
mamlar.  

4. Mart ayının son haftası itibarıyla 
Umut, üçüncü sınıf düzeyindeki bir 
metinle oluşturulmuş boşluk doldur-
ma çalışmasını %80 başarı ile ta-
mamlar.  

5. Mayıs ayının son haftası itibarıyla 
Umut, üçüncü sınıf düzeyindeki bir 
metinle oluşturulmuş boşluk doldur-
ma çalışmasını 3 dakika içerisinde 
%80 başarı ile tamamlar.  

1. Strateji öğretimi:

a. Haftada 3 gün  yapılacaktır.

b. Kısa dönemli amaçlara ve sınıf 
düzeyine uygun materyaller kul-
lanılacaktır. 

c. Akran öğretiminden yararlanıla-
caktır. 

2. Evde boşluk doldurma etkinlik-
leri:

a. Haftada 2 gün yapılacaktır.

b. Eve, kısa dönemli amaçlara ve 
sınıf düzeyine uygun metinlerle 
oluşturulmuş boşluk doldurma 
çalışmaları ve yanıt anahtarı 
gönderilecektir. 

3. Aile desteği:

a. Haftada 3 gün, 30 dakika. 

b. Evde kitap okuma yapılması is-
tenecektir. 

c. Ailelerin, çocuğun kitabı anlat-
masını sağlaması ve kitap üzeri-
ne sohbet etmesi istenecektir.

1. Gelişim haftalık olarak izlene-
cektir.

2. Kısa dönemli amaçlar doğrul-
tusunda sınıf düzeyindeki bir 
metin ve metin üzerine oluştu-
rulmuş boşluk doldurma görevi 
kullanılacaktır. 

. 3 Çocuğun doğru yanıtladığı 
boşluk sayısı belirlenecektir.

4. Sonuçlar Umut ile birlikte gra-
fikleştirilecektir. 

. 5 İlerleme Umut ile birlikte 
değerlendirilecektir.

6. Aile çalışmaları kayıt altına alı-
nacak ve haftalık olarak izlene-
cektir.  

. 7 Öğrenci tarafından yapılan 
boşluk doldurma etkinlikleri de 
kayıt altına alınacak ve haftalık 
olarak izlenecektir.  

. 8 İlerleme aylık olarak aile ile 
paylaşılacaktır.

Umut’un okuduğunu anlama becerileri ile ilişkili gelişimini, izlemeye yönelik değerlendirme 
kapsamında aşağıda örnekleri sunulan çok sayıda araç yardımıyla izleyebiliriz. Araçların nasıl 
geliştirildiği, uygulandığı ve sonuçlarının yorumlandığı hakkında ayrıntılı bilgi, araçla ilişkili 
tabloda sunulmuştur. Sunulan bilgileri ve geliştirilen araçları inceleyerek kendi öğrencilerimizin 
düzeylerine ve gereksinimlerine uygun şekilde uyarlayabiliriz veya aynı amaca yönelik kendi 
araçlarımızı geliştirebiliriz.
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BOŞLUK DOLDURMA 
GÖREVİ

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım? 

 ● Öğrencinin okuduğu-
nu anlama becerile-
rini değerlendirmek 
ve gelişimini izlemek 
amacıyla hazırlanır. 

 ● Öğrencinin sınıf dü-
zeyindeki bir kitapta 
yer alan metinlerdeki 
sözcükler belirli 
aralıklarla silinerek 
araç oluşturulur (bk. 
OAN 1.1).

 ● Öğrencinin anlama performansı-
nı doğru değerlendirebilmek için 
öğretim yapılan sınıf düzeyinde, 
öğrencinin daha önce karşılaş-
madığı, benzer uzunlukta ve 
benzer karmaşıklıkta (cümle 
sayısının ve cümlelerin karmaşık-
lığının benzer olduğu) metinler 
seçelim.

 ● Öğretim yapılması planlanan haf-
ta sayısı kadar metin seçelim.

 ● Okuma metinlerinin ilk ve son 
cümlelerini olduğu gibi bırakalım. 

 ● Metinlerin geri kalanında amaca 
uygun olarak (belirli aralıklarla 
veya belirli türde) sözcükleri sile-
lim ve yerine bir boşluk koyalım.

 ● Birbirine benzer birden fazla 
metin oluşturalım. Öğretimde 
ve değerlendirmede kullanıla-
cak metinlerin benzer zorlukta 
olmasına ve boşlukların benzer 
yapıdaki sözcükleri kapsaması-
na (fiil, isim, sıfat, zarf, eylemsi 
bağlaç vb.) dikkat edelim. 

 ● Boşluğun genişliğinin sözcüğün 
ne olduğu konusunda ipucu 
vermesini engellemek için tüm 
boşlukların eşit genişlikte olması-
na dikkat edelim. 

 ● Boşluklara gelecek sözcüklerin 
öğrenciler tarafından doğrudan 
tahmin edilebileceği gibi, her bir 
boşluk için 3 sözcük seçeneği 
sunulması da etkili bir değerlen-
dirme yöntemidir. Öğrencinin 
düzeyine ve gelişimsel özellikle-
rine göre hangisinin kullanılaca-
ğımıza karar verelim.  Seçenek 
kullanacaksak, boşluğun altına ya 
da yanına üç seçenek koyalım.

 ● Öğrencinin sessiz 
bir ortamda rahat bir 
pozisyonda oturmasını 
sağlayalım.

 ● Öğrenci oturduktan 
sonra ne yapılacağını 
ve kendisinden ne 
beklediğimizi öğrenciye 
açıklayalım.

 ● Her boşluk doldurma 
görevinde önceden 
hazırlanmış metinlerden 
birini kullanalım. 

 ● Öğretimin etkisini 
görebilmek için izleme 
değerlendirmesini hedef-
lenen sıklıkta yapalım. 
Umut için bu sıklık 
haftada bir idi. Ancak 
öğrencinin gereksinim-
lerine göre bu, haftada 
iki kez de olabilir, iki haf-
tada bir kez de olabilir. 
Haftalık değerlendirme 
amaçladığımızda yapılan 
öğretimin etkisini göre-
bilmek için değerlendir-
meyi haftanın sonuna 
doğru (perşembe veya 
cuma) yapalım.

 ● Değerlendirme otu-
rumlarında boşlukların 
olduğu sayfaları öğren-
cinin önüne koyalım 
ve çocuğun boşluklar 
için uygun seçeneği 
seçmesini ya da boşluğa 
uygun sözcüğü yazması-
nı isteyelim. 

 ● Değerlendirme 
sonuçlarının kayde-
dileceği bir grafik 
oluşturalım (bk. OAN 
1.2). 

 ● Grafikte değerlen-
dirme tarihini yatay, 
doğru yanıtlanan 
boşluk sayısını dikey 
olarak yerleştirelim. 

 ● Öğrencinin perfor-
mansını ilk haftadan 
itibaren aynı grafik 
üzerinde işaretleye-
lim ve öğrencinin per-
formansı ile oluşan 
eğimi (yükselme ve 
düşme) her hafta 
inceleyelim.  

 ● O ana kadar olan 
son üç değerlendir-
memizde sergilenen 
performansa göre 
öğretime ilişkin karar-
lar alalım (bk. Fasikül 
3, Şekil 3.6 Gelişim 
İzleme Karar Ağacı).

 ● Buna göre sunulan 
öğretimin öğrencinin 
öğrenmesinde etkili 
olup olmadığına, yön-
temde, materyalde, 
ortamda ve destek 
miktarında değişikli-
ğe gereksinim olup 
olmadığına karar 
verelim.
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 ● Yine öğrencinin düzeyine ve ge-
lişimsel özelliklerine göre zaman 
sınırlaması olan değerlendirme 
uygulamalarını da kullanabiliriz 
(örneğin, 2-3 dakika içerisin-
de kaç boşluğu doğru olarak 
yanıtladığını değerlendirebiliriz). 
Bu şekilde anlamada akıcılığı da 
hedeflenmiş ve değerlendirilmiş 
oluruz. 

 ● Belirli aralıklarla sözcük silme 
durumunda sırası gelen sözcü-
ğün uygun olmadığı (çok zor, çok 
kolay) durumda bir önceki veya 
bir sonraki sözcüğü silelim. 

 ● Metinlerin çok uzun olmama-
sına dikkat edelim. Türkçe ve 
diğer ders kitaplarından seçilen 
metinleri gerektiğinde kısaltalım. 
Sınıf düzeyine ve öğrencinin ge-
reksinimlerine göre 5-12 boşluk 
oluşturacak şekilde metinler 
oluşturalım. 

 ● Metnin çok zor veya çok basit 
olmamasına dikkat edelim.

 ● Metinlerin punto büyüklüğünü, 
yazı karakterlerini ve renklerini 
çocuğun gereksinimlerine göre 
uyarlayalım.

 ● Öğretim amacına uygun 
olarak boşluk doldurma 
için doğru yanıt yüzdesi 
belirleyelim. 

 ● Sayfa tamamlanınca 
doğru yanıtları ve yanlış 
yanıtları işaretleyelim.

 ● Her hafta belirlenen 
performansı o beceriye 
yönelik önceden hazır-
lanmış bir grafiğe (bk. 
OAN 1.2) düzenli olarak 
işaretleyelim. 

 ● Grafiğe işlemeyi müm-
kün olduğunca öğrenci-
nin kendisinin yapmasını 
sağlayalım. Bu şekilde;

 { Öğrenciye performansı 
hakkında geri bildirim 
vermiş olalım.

 { Öğrencinin kendi 
gelişimini izlemesini 
sağlayalım.

 { Öğrencinin grafikte eği-
mi yükseltme motivas-
yonunu artırmış olalım.

 { Grafik üzerinden öğ-
renci ile birlikte amaç 
belirleyelim. 

 { Sınıfta uygulanan boş-
luk doldurma metinle-
rine benzer metinleri 
öğrenciye ev etkinliği 
olarak verebiliriz. Me-
tinlerin arka sayfasına 
yanıt anahtarı koyalım 
ve öğrencinin kendi 
yanıtlarının doğruluk 
oranını takip etmesini 
isteyelim.

 ● Grafikte ilgili beceri-
de sınıf ortalamasını 
hedeflenen düzey 
olarak kullanalım. 
Böylelikle öğrenci-
nin performansının 
sınıf düzeyine göre 
nerede olduğunu her 
hafta ayrıca değerlen-
direlim. 

 ● Öğrencinin öğretimi 
yapılan beceride süre 
içindeki performan-
sını tek bakışla be-
lirlememizi sağladığı 
için grafikleri mutlaka 
kullanalım.  

 ● Grafiğin incelenme-
sinin yanı sıra aile 
tarafından tutulan ev 
etkinliklerine ilişkin 
kayıt formunu (bk. 
OAN 1.3) ve çocuğun 
ev çalışmaları için 
kendisi tarafından 
doldurulan boşluk 
doldurma performan-
sı öz değerlendirme 
formunu (bk. OAN 
1.4) da inceleyerek 
ev etkinliklerinin 
planlandığı gibi yapılıp 
yapılmadığını öğrenci 
ile birlikte takip 
edelim.
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OAN 1.1 - 3. Sınıf Düzeyinde Bir Metinle Oluşturulmuş Boşluk Doldurma Görevi*

EŞEK ARISININ BAŞINA GELENLER

Bir varmış bir yokmuş. Gezip eğlenmeye meraklı bir eşek arısı varmış. Eşek arıları içinde onun ______ 
(için, kadar, yönelik) çok gezen, oyun oynamayı seven bir başkası ______ (yokmuş, varmış, gitmiş). 
Annesi “Benim güzel eşek arım, gez eğlen. Bu senin hakkın... Fakat öğrenmen ______  (bilenleri, 
tutanları, gerekenleri) bilmelisin.“ diye nasihat ediyormuş ona. Ama bizim eşek arısı hiçbir şey öğ-
renmek ______ (istemiyormuş, görmüyormuş, tutmuyormuş). Hele de bütün eşek arılarının bilmek 
zorunda olduğu matematiği hiç ______ (anlatmıyormuş, sevmiyormuş, göstermiyormuş). Matematik 
öğrenmek çok sıkıcı geliyormuş ona. Oysa bir eşlek arısı yaşayacağı kovanları ______ (kanatlanmak, 
okumak, oluşturabilmek) için mutlaka matematik bilmeliymiş. Kovanlar altıgen olmalı, sonra ______ 
(ağırlığı, ölçüleri, belirtileri) hiç şaşmamalıymış. Gel de bunu bizim eşek arısına anlat! Onun için varsa 
yoksa maceradan maceraya atılmak.

Eşek arısı bir gün yeni bir macera yaşamak istemiş. “Acaba ne kadar yükselebilirim? “diye ______ 
(düşünmüş, uyumuş, şaşırmış). Ve havalanmaya başlamış. O kadar çok yükselmiş ki, “Daha önce 
hiçbir eşek arısı bu kadar ______ (derine, içine, yükseğe) uçamamıştır.“ diye övünmüş. Eşek arısı 
böyle yükselirken birden tepetaklak olmuş. Çünkü şiddetli bir fırtına (duymuş, başlamış, gerilmiş). 
Eşek arısı savrula savrula yere yapışmış. Perişan bir hâlde ______ (düştüğü, uyandığı, yıkandığı) yerden 
kalkmış. Doğruca kovanına gitmiş. Ama ne görsün! Fırtına kovanlarını yıkmış. Annesi, ______ (uzağı, 
çiçeği, babası) yaralanmış. 

Eşek arısı, ailesi için bir şeyler yapmak istemiş. “Bir kovan yapmalıyım. Ama nasıl?“ demiş. Eşek arısı 
o gün ______ (hatasını, rüyasını, uçmayı ) anlamış. Kovanını yapmak için matematik bilmeliymiş. Artık 
matematik bilmekten daha çok istediği bir şey yokmuş. 

(İnci Ceren, Türkçe 3. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı, s. 14-15)

*Umut’un, kısa dönemli amaçlarına ve sınıf düzeyine uygun olarak geliştirilmiş örnek bir me-
tindir. Amaca yönelik olarak, yapacağımız değerlendirme sayısı kadar ve bu metinle benzer 
zorluk düzeyinde metinler geliştirilmesi gerekmektedir.   
*Biz de kendi öğrencimizin sınıf düzeyine, gereksinimlerine ve öğretim amaçlarına uygun me-
tinleri geliştirebilir, aşağıdaki kayıt formalarını ve grafikleri de kullanarak gelişimini izleyebiliriz.  
*Yine amacımıza ve öğrencinin gereksinimlerine göre boşluklarda seçenek vermemeyi de al-
ternatif bir yol olarak deneyebiliriz.
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OAN 1.2.- Boşluk Doldurma Performans Grafiği*
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*Grafik OAN 1.2 ‘de gördüğümüz gibi öğretime başlandıktan sonra Umut’un boşluk doldurma doğru-
luğu artmaya başlamıştır. Haftalık yapılan izlemeye yönelik değerlendirme sonuçları Umut’un boşluk 
doldurma doğruluğunun her hafta biraz daha arttığını ve öğretimin etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 
Son yapılan değerlendirmede Umut’un %50 doğrulukta boşluk doldurduğu görülmektedir. Umut 30 
Kasım itibarıyla KDA 1’de amaçlanan doğruluk oranına ulaşmıştır. Bu durumda KDA 2’de amaçlanan 
orana (%60) ve nihayetinde uzun dönemli amaca (%80 doğruluk) ulaşmak için öğretim çalışmalarına 
devam edilmesi gerekmektedir.
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OAN 1.3 – Aile Kayıt Formu

Öğrenci Adı Soyadı: ___________________________                                                           Tarih: _ _/_ _/20_ _

Yönerge: Çocuğunuzun günde 30 dakika kitap okuması, okuduklarını size anlatması ve okuduğu konu 
üzerine sizinle konuşması gerekmektedir. Okuduğunu anlattığı ya da konu üzerine sizinle sohbet ettiği 
günlerde lütfen kutucuğa imzanızı atınız. 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Hafta sonu

Evde Kitap Okuma

…. dakika 
okuma

…. dakika 
okuma

…. dakika 
okuma

…. dakika 
okuma

…. dakika 
okuma

…. dakika 
okuma

Okuduğunu Anlatma ve/veya 
onun üzerine sohbet etme

…. dakika 
oyun

…. dakika 
oyun

…. dakika 
oyun

…. dakika 
oyun

…. dakika 
oyun

…. dakika 
oyun

Açıklamalar

OAN 1.4 – Öğrenci Öz Değerlendirme Formu

Yönerge: Sana verilen boşluk doldurma etkinliğini tamamlayınız. Etkinliği tamamladıktan sonra cevap 
anahtarı ile kontrol ederek doğru yanıt sayını belirle. Ardından doğru yanıt sayısını bu forma kaydet ve önceki 
güne göre ne kadar ilerlediğini bulunuz.

Gün Toplam Boşluk Sayısı Doğru Boşluk Sayısı

Pazartesi 12 3

Salı 12 3

Çarşamba 12 4

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..
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İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME: TÜRKÇE – YAZMA

Yazma - Örnek Durum 1:

Birinci sınıfın ikinci döneminde olan Yasemin, tüm ses gruplarının öğretiminin tamamlanmış olmasına rağ-
men dikte çalışmalarında yazdığı yazılarda çok sayıda yazım hatası yapmaktadır. Öğretmeni, tanıma aşama-
sında yaptığı değerlendirmede Yasemin’in sadece ilk üç ses grubundaki sesleri içeren sözcükleri yazmasına 
rağmen 4. ve 5. ses grubundaki sesleri içeren sözcüklerde sıklıkla hata yaptığını, yazım doğruluğunun %20
’e kadar düştüğünü gözlemiştir. Arkadaşları tüm ses grupları ile ortalama %85-90 doğrulukta metin yazmak-
tadır. Yasemin’in anne-babası da çocuklarının 4. ve 5 ses gruplarını tam olarak öğrenemediğini ve ödevlerini 
yaparken bununla ilgili sorunlar yaşadıklarından bahsetmektedirler. Öğretmeni, Yasemin’in dikte performan-
sını geliştirmeye yönelik sınıfta ek öğretim yapmaya ve aileden de Yasemin ile birlikte yazma etkinlikleri yap-
mak konusunda destek istemeye karar vermiştir. Bunun için öncellikle BEP/BGP’sinde buna yönelik uzun 
ve kısa dönemli amaçlarını belirlemiş, öğretim ve değerlendirme planını oluşturmuştur. 

Not: Yasemin’le ilgili bu durum örnek olarak hazırlanmıştır. Aşağıda Yasemin’in yazma becerileri ile ilişkili 
mevcut düzeyi dikkate alınarak bu becerilerini desteklemeye yönelik bir BEP/BGP örneği verilmiştir. 
Bizler de bu BEP/BGP örneğinden yararlanarak benzer durumdaki öğrencilerimiz için sınıf düzeylerine 
ve gereksinimlerine uygun bir BEP/BGP oluşturabiliriz. 
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Çocuğun Adı: Yasemin Acar (7 yaş) Tarih: 25/02/2019

Alan: Türkçe / Dikte

Mevcut Performans: Yasemin, ilk üç ses grubundaki sesleri içeren sözcükleri doğru yazıyor olmasına rağmen 4. ve 
5. ses grubundaki sesleri içeren sözcüklerde sıklıkla hata yapmakta, yazım doğruluğu %20’ye düşmektedir. 

Uzun Dönemli Amaç: Yasemin, Mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla tüm ses gruplarındaki sesleri içeren bir metin 
dikte edildiğinde metni %90 doğrulukta yazar.  

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Mart ayının sonu itibarıyla Ya-
semin, 4. Ses grubundaki sesle-
ri içeren ve kendisine dikte edi-
len 10 sözcüğü %90 doğrulukta 
(10 sözcükten 9’unu) yazar. 

2. Nisan ayının sonu itibarıy-
la Yasemin, 5. ses grubundaki 
sesleri içeren ve kendisine dik-
te edilen 10 sözcüğü %90 doğ-
rulukta yazar. 

3. Mayıs ayının sonu itibarıyla 
Yasemin, tüm sesleri içeren bir 
metin dikte edildiğinde, bu met-
ni %90 doğrulukta yazar.

1. Dikte çalışmaları:
a. Haftada 3 gün, 15 dakika uygula-

nacaktır.
b. Kısa dönemli amaçlarda tanımla-

nan ses gruplarına uygun mater-
yaller ile öğretim yapılacaktır. 

c. Akran öğretiminden yararlanıla-
caktır. 

2. Sözcük yazma oyunları:
a. Haftada 2 gün, 15 dakika yapıla-

caktır.
b. KDA’da tanımlanan ses gruplarına 

uygun hazırlanmış sözcük listeleri 
kullanılacaktır. 

c. Akran öğretiminden yararlanıla-
caktır. 

3. Aile desteği:
a. Haftada 3 gün, 15 dakika. 
b. Sözcük yazma oyunları oynamaları 

sağlanacaktır. 

1. Gelişimi haftalık olarak izlenecek-
tir.

2. Değerlendirme kısa dönemli 
amaçlarda hedeflenen sesleri içe-
ren sözcük listeleri ve metinler ile 
gerçekleştirilecektir. 

3. Yazdığı doğru sözcük sayısı ve 
doğruluk oranı belirlenecektir.

4. Sonuçlar Yasemin ile birlikte grafik-
leştirilecektir. 

5. İlerleme Yasemin ile birlikte değer-
lendirilecektir.

6. Aile çalışmaları kayıt altına alına-
cak ve aylık olarak izlenecektir. 

7. İlerleme aylık olarak aile ile payla-
şılacaktır.

Yasemin’in yazma becerileri ile ilişkili gelişimini, izlemeye yönelik değerlendirme kapsamında 
aşağıda örnekleri sunulan çok sayıda araç yardımıyla izleyebiliriz. Araçların nasıl geliştirildiği, 
uygulandığı ve sonuçlarının yorumlandığı hakkında ayrıntılı bilgi, araçla ilişkili tabloda sunul-
muştur. Sunulan bilgileri ve geliştirilen araçları inceleyerek kendi öğrencilerimizin düzeylerine 
ve gereksinimlerine uygun şekilde uyarlayabiliriz, sadece uygun bulduğumuz araçların kullanı-
mını tercih edebiliriz veya aynı amaca yönelik kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.
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DİKTE GÖREVİ Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım? Sonuçları Nasıl Yorumlayalım?

 ● Bu görev ile Yase-
min’in söylenilen 
sözcükleri ya da 
okunan kısa bir 
metni yazma doğru-
luğunu değerlendi-
rebiliriz.  

 ● Bu amaçla: örneğin, 
1. Sınıfta ilk oku-
ma-yazma sürecin-
de gerçekleştirilen 
bir değerlendirme-
de öğretimi tamam-
lanan ses grupların-
daki harfleri içeren 
bir sözcük listesi ya 
da bir metin kullana-
biliriz.

 ● Dikte görevinde sözcük 
listesi veya metin kulla-
nalım. 

 ● Sözcük listelerini ilk oku-
ma-yazma aşamasındaki 
öğrenciler için öğretimi 
tamamlanan ses grup-
larından oluşturulmuş 
sözcüklerle hazırlayalım. 

 ● Metinleri de benzer bi-
çimde öğretimi tamamla-
nan ses gruplarını temel 
alarak oluşturalım.

 ● Dikte görevinde kullanı-
lacak sözcük listesinde 
yer alan sözcük sayısını 
ve metnin uzunluğunu 
öğrencinin performans 
düzeyine göre belirleye-
lim. 

 ● İzlemede tekrarlı değer-
lendirme yapılmasından 
dolayı birbirine benzer 
uzunlukta ve karmaşık-
lıkta öğretim yapılacak 
hafta sayısı kadar sözcük 
listesi veya metin havuzu 
oluşturalım.

 ● Her hafta yapılacak de-
ğerlendirmede bu havuz-
dan seçkisiz seçilecek 
bir sözcük listesini veya 
metni kullanalım.

 ● Öğrencinin sessiz 
bir ortamda rahat bir 
pozisyonda oturmasını 
sağlayalım.

 ● Öğrenci oturduktan 
sonra değerlendirmenin 
amacını, ne yapılacağı-
nı ve kendisinden ne 
beklediğimizi öğrenciye 
açıklayalım.

 ● Değerlendirmede sözcük 
listesi kullanılıyorsa söz-
cükleri öğrencilere açık 
ve anlaşılır bir şekilde iki 
kez söyleyelim. 

 ● Metinleri ise yine açık 
ve anlaşılır, öğrencinin 
hızına uygun ve öğrenci 
gereksinim duyduğunda 
ikinci kez tekrar ederek 
okuyalım. 

 ● Sadece yazma hatalarını 
değerlendiriyorsak tüm 
sözcükleri ya da metni 
çocuğun yazması için 
söyleyelim. 

 ● Yazma doğruluğuna ek 
olarak yazma akıcılığını 
değerlendirmeyi amaç-
lıyorsak süre tutarak 
değerlendirme yapalım. 
Örneğin, 1 veya 2 dakika 
içerisinde kaç sözcüğü 
doğru olarak yazabildiğini 
hesaplayalım.

 ● Değerlendirme sonuçlarının 
kaydedileceği bir kayıt formu 
(bk. YAZ 1.1) ve grafik oluştu-
ralım (bk. YAZ 1.2). 

 ● Öğrencinin performansını ilk 
haftadan itibaren aynı grafik 
üzerinde işaretleyelim ve 
öğrencinin performansı ile 
oluşan eğimi (yükselme ve 
düşme) her hafta inceleyelim.  

 ● O ana kadar olan son üç de-
ğerlendirmemizde sergilenen 
performansa göre öğretime 
ilişkin kararlar alalım (bk. 
Fasikül 3 , Şekil 3.6 Gelişim 
İzleme Karar Ağacı).

 ● Buna göre sunulan öğretimin 
öğrencinin yazma performan-
sında etkili olup olmadığına, 
yöntemde, materyalde, 
ortamda ve destek miktarında 
değişikliğe gereksinim olup 
olmadığına karar verelim. 

 ● Öğrencinin öğretimi yapılan 
beceride süre içindeki perfor-
mansını tek bakışla belirleye-
bildiğimiz için grafiği mutlaka 
kullanalım. 

 ● Grafiği incelemenin yanı 
sıra aile tarafından tutulan 
ev etkinliklerine ilişkin kayıt 
formunu (bk. YAZ 1.3) da 
inceleyerek ev etkinliklerinin 
planlandığı gibi yapılıp yapıl-
madığını öğrenci ile birlikte 
inceleyelim.
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YAZ 1.1 - Dikte Görevi Değerlendirme Kayıt Formu   

Öğrencinin Adı Soyadı: _______________________________ 

Sözcük Sayısı

…
/…

./
…

.

…
/…

./
…

.

…
/…

./
…

.

…
/…

./
…

.

…
/…

./
…

.

…
/…

./
…

.

…
/…

./
…

.

Toplam sözcük sayısı:

Yazılan doğru sözcük 
sayısı: 

Doğru yazılan sözcük 
yüzdesi:

Hata Türleri 

Harf atma: 

Harf ekleme: 

Yanlış bir harf yazma:

Hece atma:

Hece ekleme:

Söylenen yerine farklı 
bir sözcük yazma:

Toplam Hata sayısı



A
B C

47

Engeli Olan Çocuklar İçin İlkokul Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu, Fasikül 6

YAZ 1.2 - Dikte Görevi Öğrenci Gelişim Grafiği*

Dikte – Doğru yazılan sözcük yüzdesi
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*Grafik YAZ 1.2’ de gördüğümüz gibi Yasemin'in yazma doğruluğu eğitimine başladıktan önce ve sonra 
doğru yazdığı sözcük sayısında küçük de olsa bir ilerleme görülmüş bununla birlikte ilk kısa dönem-
li amaçta hedeflenen düzeyde ilerleme görülmemiştir. Bu durumda öğretmenin öğretim sürecini, 
ortamını, öğretim materyallerini ve yöntemini gözden geçirmesi, gerekli değişikliklere karar vererek 
öğretimine bu değişikliklerle devam etmesi gerekmektedir. Öğretmen; yönteminde değişikliklere 
gidebilir, Yasemin’le yaptığı öğretim süresini artırabilir, seçtiği metinlerin Yasemin’in ilgilerine uygun 
olmasına özen gösterebilir. Bununla birlikte, öğretmen yaptığı değişikliklerin hedeflenen gelişimi yaka-
lamada etkili olup olmadığını izlemeye devam etmelidir.
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YAZ 1.3 – Aile Kayıt Formu

Öğrenci Adı Soyadı: _____________________________                                                     Tarih: _ _/_ _/20_ _

Yönerge: Çocuğunuz ile evde, size gönderilen çalışma sayfaları üzerinden yazma çalışmaları yapmanız 
gerekmektedir. Yazma çalışmaları yaptığınız günlerin yanındaki kutucuklara çocukların yazdıkları toplam 
sözcük sayılarını, doğru sözcük sayılarını ve sıklıkla karıştırdıkları harfleri/sesleri yazınız. 

Yazılan toplam 
sözcük sayısı

Yazılan doğru 
sözcük sayısı

Hatalı yazdığı 
harfler

Açıklamalar

Pazartesi 

Salı

Çarşamba

Perşembe 

Cuma

Yazma - Örnek Durum 2:

Ege 3. sınıfa devam etmekte ancak öykü yazma becerilerinde sınıf düzeyine göre oldukça geride perfor-
mans göstermektedir. Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlendirmede Ege’nin üç olayı sıralı olarak 
yazdığını bununla birlikte öyküye başlangıç ve öyküyü sonuçlandırma ifadelerine yer vermediğini, öyküyü 
oluşturan problemi, problemi çözmeye yönelik eylemleri ve problemin çözümünü içeren bir organizasyonla 
yazmadığını, geçiş sözcüklerini kullanmadığını ve kahraman ve ortama ilişkin betimleme yapmadığını belir-
lemiştir. Öğretmen Ege’nin kendi hazırladığı öyküleyici metin değerlendirme rubriğinden ortalama “8” puan 
aldığını belirlemiştir. Ege’nin sınıfındaki diğer akranları ise aynı rubriğe göre ortalama 20 puan almaktadır. 
Ege’nin sınıf arkadaşları ortalama üç geçiş terimi kullanarak dörtten fazla sıralanmış olay içeren, kahraman 
ve ortamların betimlendiği, bir başlangıç ve bir sonuç cümlesi olan öyküler yazmaktadır. Öğretmeni Ege’nin 
öykü yazma performansını geliştirmeye yönelik sınıfta ek öğretim yapmaya ve aileden de Ege ile birlikte 
yazma etkinlikleri yapmak konusunda destek istemeye karar vermiştir. Bunun için öncellikle BEP/BGP’sinde 
buna yönelik uzun ve kısa dönemli amaçlarını belirlemiş, öğretim ve değerlendirme planını oluşturmuştur. 

Not: Ege ile ilgili bu durum örnek olarak hazırlanmıştır. Aşağıda Ege’nin öykü yazma becerileri ile ilişkili 
mevcut düzeyi dikkate alınarak bu becerilerini desteklemeye yönelik bir BEP/BGP örneği verilmiştir. 
Bizler de bu BEP/BGP örneğinden yararlanarak benzer durumdaki öğrencilerimiz için sınıf düzeylerine 
ve gereksinimlerine uygun bir BEP/BGP oluşturabiliriz.  
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Çocuğun Adı: Ege Okçu (9 yaş) Tarih: 25/10/2019

Alan: Türkçe / Öykü yazma

Mevcut Performans: Ege; sıralı olay kartlarına bakarak üç olayı sıralı olarak yazmakta, buna karşın, öyküye başlangıç 
ve öyküyü sonuçlandırma ifadeleri kullanmamakta, öyküyü oluşturan problemi, problemi çözmeye ilişkin eylemleri ve 
problemin çözümünü içeren bir organizasyon kurgulamamakta, geçiş sözcüklerini kullanmamakta ve kahraman ve 
ortama ilişkin betimleme yapmamaktadır. Ege, öğretmenin hazırladığı 3. sınıf düzeyindeki öyküleyici metin değerlen-
dirme rubriğinden ortalama 8 puan almaktadır.  

Uzun Dönemli Amaç: Ege, Mayıs ayının sonu itibarıyla öğretmenin 3. sınıf düzeyine uygun olarak hazırladığı Öykü-
leyici Metin Değerlendirme Rubriğinden en az 20 puan alacak bir öyküleyici metin yazar.  

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Ocak ayının sonu itibarıyla 
Ege, Öyküleyici Metin Değerlen-
dirme Rubriğinden en az 12 puan 
alacak bir öyküleyici metin yazar. 

2. Mart ayının sonu itibarıyla Ege, 
Öyküleyici Metin Değerlendirme 
Rubriğinden en az 16 puan alacak 
bir öyküleyici metin yazar. 

3. Mayıs ayının sonu itibarıyla 
Ege, Öyküleyici Metin Değerlen-
dirme Rubriğinden en az 20 puan 
alacak bir öyküleyici metin yazar. 

1. Strateji öğretimi ve öykü harita-
ları:

a. Haftada 3 gün, 20 dakika öğretim 
yapılacaktır.

b. Kısa dönemli amaçlara uygun 
materyaller kullanılacaktır.

2. İşbirliğine dayalı öğretim:

a. Haftada 2 gün, 30 dakika yapıla-
caktır.

b. Kısa dönemli amaçlara uygun sı-
ralı olay kartları kullanılacaktır.  

c. Akran öğretiminden yararlanıla-
caktır. 

3. Aile desteği:

a. Haftada 2 gün, 30 dakika boyun-
ca.

b. Resimli kitaplara bakarak öykü 
yazma etkinliklerinin yapılması 
sağlanacaktır.

1. Gelişimi haftalık olarak izlenecek-
tir.

2. Kısa dönemli amaçlara uygun sıralı 
olay kartları kullanılacaktır.

3. Kısa dönemli amaçlara uygun hal-
zırlanmış bir rubrik kullanılacaktır. 

4. Yazdığı öyküleyici metin, rubrik ile 
değerlendirilecektir. 

5. Sonuçlar Ege ile birlikte grafikleş-
tirilecektir. 

6. İlerleme Ege ile birlikte değerlen-
dirilecektir.

7. Aile çalışmaları kayıt altına alınacak 
ve aylık olarak izlenecektir.  

. 8 İlerleme aylık olarak aile ile 
paylaşılacaktır.

Ege’nin öykü yazma becerileri ile ilişkili gelişimini, izlemeye yönelik değerlendirme kapsamında 
aşağıda örnekleri sunulan çok sayıda araç yardımıyla izleyebiliriz. Araçların nasıl geliştirildiği, 
uygulandığı ve sonuçlarının yorumlandığı hakkında ayrıntılı bilgi, araçla ilişkili tabloda sunul-
muştur. Sunulan bilgileri ve geliştirilen araçları inceleyerek kendi öğrencilerimizin düzeylerine 
ve gereksinimlerine uygun şekilde uyarlayabiliriz veya aynı amaca yönelik kendi araçlarımızı 
geliştirebiliriz.
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ÖYKÜ YAZMA 
GÖREVİ

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öykü yazma göre-
vinde, öğrenciler-
den bir olay içeren 
sıralı resimlere ya 
da bir yazısız öykü 
kitabına bakarak 
konuya/resimlere 
uygun bir metin 
yazmalarını iste-
yebiliriz. Bu görev 
ile öğrencilerin 
yazmada planla-
ma, organizasyon, 
karakter tanıtımı, 
olayları sıralı anlat-
ma gibi alanlardaki 
performansını 
değerlendirebiliriz. 

 ● Sıralı olay kartları-
na bakarak yazma 
için bir olay ve bir 
durumu içeren 
resimler kullanırız. 
Örneğin, bisiklet-
ten düşüp bacağı 
yaralanan ve bu-
nun için hastaneye 
giden bir çocuğun 
sıralı resimlerini 
kullanabiliriz.

 ● Sıralı olay kartlarına bakarak metin 
yazma görevi için bir olay ya da 
durumu içeren öğrencinin seviye-
sine uygun karmaşıklıkta resimler 
oluşturalım (Örneğin, bisikletten 
düşmüş ve yaralanmış bir çocuk, 
ağaçta kalmış bir hayvanı kurtarma-
ya çalışan bir kişi vb.).

 ● Bir kitap üzerine metin yazma 
görevinde ise öğrencilerin seviyele-
rine uygun resimli öykü kitaplarının 
yazılarını kapatarak kullanalım ya 
da yazısız resimli öykü kitapları 
kullanalım. 

 ● Öykü yazma görevinde öğrencilerin 
planlı, sıralı, organize edilmiş ve 
dil bilgisi kurallarına uygun metin 
oluşturma becerileri değerlendiril-
mektedir. Bu nedenle bu değerlen-
dirme amaçlarına uygun bir rubrik 
geliştirelim (bk. YAZ 2.1). 

 ● İzleme sürecinde tekrarlı değerlen-
dirmeler yapacağımız için birbirine 
benzer birden fazla olay kartı ya da 
birbirine benzer birden fazla öykü 
kitabı belirleyelim.

 ● İzleme sürecinde tekrarlı değerlen-
dirmelerin birbirine benzer olmasını 
sağlamak için öğrencinin özellikleri-
ni ve amaçları göz önünde bulun-
durarak öykü kitabı ve sıralı olay 
kartları seçeneklerinden sadece 
birini tercih edelim. 

 ● Öğrenci ile sessiz 
bir ortamda ve ra-
hat bir pozisyonda 
oturalım.

 ● Öğrenciye değer-
lendirme sırasında 
ne yapılacağını ve 
kendisinden bek-
lenen davranışları 
açıklayalım. 

 ● Metin yazma gö-
revinde öğrenciye 
resmi verdikten 
sonra düşünme ve 
planlama yapması 
için 30-40 saniye 
süre verelim ve 
ardından metni 
yazmasını isteye-
lim.

 ● Öğrencinin hazır-
ladığı metni, hazır-
ladığımız rubrik ile 
puanlayalım (bk. 
YAZ 2.1).

 ● Değerlendirme sonuçlarının 
kaydedileceği bir kayıt for-
mu (bk. YAZ 2.2) ve grafik 
oluşturalım (bk. YAZ 2.3). 

 ● Öğrencinin performansını 
ilk haftadan itibaren aynı 
grafik üzerine işaretleyelim 
ve öğrencinin performansı 
ile oluşan eğimi (yükselme 
ve düşme) her hafta ince-
leyelim.  

 ● O ana kadar olan son üç 
değerlendirmemizde ser-
gilenen performansa göre 
öğretime ilişkin kararlar ala-
lım (bk. Fasikül 3, Şekil 3.6 
Gelişim İzleme Karar Ağacı).

 ● Buna göre sunulan öğreti-
min öğrencinin öğrenme-
sinde etkili olup olmadığına, 
yöntemde, materyalde, or-
tamda ve destek miktarında 
değişikliğe gereksinim olup 
olmadığına karar verelim. 

 ● Grafiğin incelenmesinin yanı 
sıra aile tarafından tutulan 
ev etkinliklerine ilişkin kayıt 
formunu (bk. YAZ 2.4) da 
inceleyerek ev etkinlikleri-
nin planlandığı gibi yapılıp 
yapılmadığını da öğrenci ile 
birlikte takip edelim.
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YAZ 2.1 - Öyküleyici Metin Yazma Rubriği* 

Alanlar 4 3 2 1 Puan

Öyküye 
başlama

“Bir zamanlar…”, “Bir 
varmış, bir yokmuş…” 
gibi öykü ifadeleri ve 
gelişmiş bir ortam/kah-
raman bilgisi ile öyküye 
başlamıştır.

Kahramanı ya da 
ortam bilgisini 
betimleyerek öyküye 
başlamıştır (Çocuk 
yolda gidiyordu vb.). 

Kahraman ya da 
ortamın ismini 
söyleyerek öyküye 
başlamıştır (Çocuk 
var vb.).

Giriş cümlesi kul-
lanmadan öyküye 
başlamıştır.

Öyküyü 
bitirme

Gelişmiş bilişsel ya da 
duygusal bir tepki ile öy-
küyü bitirmiştir (Çocuk 
evine döndüğü için çok 
mutluydu vb.).

Öyküdeki son olayı 
betimleyerek bitir-
miştir (Çocuk evine 
ulaştı vb.).

Öyküdeki son 
olayın ne olduğunu 
söyleyerek öyküyü 
bitirmiştir (Çocuk 
yürüyor vb.).

Sonuç ifadesi kullan-
mamıştır.

Öykünün 
bölümleri 

Öykü, problemi başlatan 
olay, problemin çözü-
müne ilişkin eylem ve 
problemin çözümü bö-
lümlerini içermektedir. 

Öykü, bölümlerden 
ikisini içermektedir.

Öykü, bölümlerden 
yalnızca birini içer-
mektedir.

Öykü, bölümlerden 
hiçbirini içermemek-
tedir.

Kahraman 
ve ortama 
ilişkin bilgi

Kahraman ve ortamın 
her birine ilişkin betimle-
yici ifadeler kullanmıştır.

Kahraman ve orta-
mın yalnızca birine 
ilişkin betimleyici 
ifadeler kullanmıştır 
veya ikisinin ismini 
söylemiştir.

Kahraman ve ortam 
ögelerinin birinin 
ismini söylemiştir.

Kahraman, ortam 
ve zaman ögelerinin 
hiçbirine ilişkin ifade 
kullanmamıştır.

Olayların 
sıralanması

Dörtten daha fazla 
sıralanmış olay içermek-
tedir. 

Üç-dört sıralanmış 
olay içermektedir.

İki sıralanmış olay 
içermektedir. 

Hiç sıralanmış olay 
içermemektedir. 

Geçiş söz-
cükleri

Üçten daha fazla anlamlı 
farklı geçiş sözcüğü 
(daha sonra, ardından, 
bu yüzden vb.) kullan-
mıştır.

İki-üç anlamlı farklı 
geçiş sözcüğü (daha 
sonra, ardından, bu 
yüzden vb.)  Kullan-
mıştır.

1-2 anlamlı geçiş 
sözcüğü (daha 
sonra, ardından, bu 
yüzden vb.) kullan-
mıştır.

Hiç geçiş sözcüğü 
(daha sonra, ardın-
dan, bu yüzden vb.) 
kullanmamış ya da 
anlamsız geçiş söz-
cükleri kullanmıştır.

TOPLAM PUAN

*Ege için hedeflenen kısa dönemli amaçlara yönelik geliştirilmiş örnek bir rubriktir. Rubrik 
içerisindeki bölümler sınıf düzeyine ve öğrenci gereksinimlerine göre azaltılabilir veya daha 
detaylandırılabilir.    
*Biz de kendi öğrencimizin sınıf düzeyine, gereksinimlerine ve öğretim amaçlarına uygun rubrik 
geliştirebilir, aşağıdaki kayıt formalarını ve grafikleri de kullanarak öğrencimizin gelişimini 
izleyebiliriz.  
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YAZ 2.2 - Öykü Yazma Becerileri Değerlendirme Kayıt Formu

(YAZ 1.2’de yer alan rubriğe göre puanlanır.)

Beceriler 02/11 09/11 16/11 23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 28/12

Öyküye başlama 1 2 2 2 2 2

Öyküyü bitirme 1 1 1 2 2 2

Öykünün bölümleri 1 1 1 1 1 1

Kahraman ve ortama ilişkin bilgi 1 1 1 1 1 2

Olayların sıralanması 3 3 3 3 3 3

Geçiş sözcükleri 1 1 1 1 1 1

Toplam 8 9 9 10 10 11

YAZ 2.3 - Öykü Yazma Becerileri Performans Grafiği*
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*Grafik YAZ 2.3‘te gördüğümüz gibi öğretime başlandıktan sonra Ege’nin öykü yazma becerileri ge-
lişmeye başlamıştır. Haftalık yapılan izlemeye yönelik değerlendirme sonuçları Ege’nin hazırlanan rub-
riğe göre öykü yazma yeterliliğinin her hafta biraz daha arttığını ve öğretimin etkili olduğunu ortaya 
koymaktadır. Son yapılan değerlendirmede Ege’nin yazdığı öykülerin rubrik üzerinden 11 puan aldığını 
göstermektedir. Ege için alınan ilk kısa dönemli amaç Ege’nin ocak ayı sonunda rubrikten en az 12 
puan alacak bir öykü yazmasını hedeflediği için Ege’nin gelişiminin amaca yönelik yeterli olduğu görül-
mektedir. Bu durumda öğretim çalışmalarına benzer şekilde devam edilmesi gerekmektedir.
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YAZ 2.4 - Aile Kayıt Formu

Öğrenci Adı: _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tarih: _ _ / _ _ /20_ _

Yönerge: Çocuğunuz ile haftanın iki günü öykü yazma etkinlikleri yapınız. Çocuğunuzla birlikte eve gönderilen 
sıralı olay kartları üzerine öykü yazma etkinliği yaptığınız günlerde ilgili kutucuğa imza atınız. Evde yazdığı 
öyküleri bu form ile birlikte pazartesi günü çocuğunuzla birlikte gönderiniz.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Hafta sonu

Evde Öykü 
Yazma      

Açıklamalar

ÖYKÜ YAZMA İÇİN ÖZ 
KONTROL LİSTESİ

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin kendi öykü 
yazma becerilerini ken-
disinin değerlendirmesi 
ve aynı zamanda kendi 
yazma sürecine ilişkin 
üst bilişsel farkındalı-
ğını artırmak amacıyla 
kullanılır. 

 ● Örnek bir öz kontrol 
listesi YAZ 3.1’de sunul-
muştur.

 ● Kontrol listesini, öğrenci-
de hedeflenen öykü yaz-
ma becerilerini içerecek 
biçimde hazırlayalım.  

 ● Kontrol listesini haftalık 
olarak oluşturalım.

 ● Öğrenciye kontrol listesi-
nin nasıl doldurulacağını 
açıklayalım. 

 ● Eğer gereksinim du-
yulursa ilk birkaç hafta 
kontrol listesini öğrenci 
ile birlikte dolduralım.  

 ● Kontrol listelerini haftalık 
olarak takip edelim.

 ● Kontrol listesi sonuçlarını 
öğrenci ile birlikte takip 
edelim ve yorumlayalım.  

 ● Kontrol listesi sonuçlarını 
tüm diğer dil değer-
lendirme sonuçları ile 
birlikte yorumlayalım.
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YAZ 3.1 - Öykü Yazma için Öz Kontrol Listesi

Davranışlar Evet Hayır Açıklamalar

1. “Bir zamanlar…”, “Bir varmış, bir yokmuş…” gibi öykü ifadeleri ile 
öyküye başladım. 

2. Öyküyü bitirirken kahramanların düşüncelerini ve duygularını 
yazdım. 

3. Öyküdeki problem durumu başlatan olayı yazdım.

4. Kahramanların problemi nasıl çözmeye çalıştığını yazdım.

5. Problemin nasıl çözüldüğünü yazdım. 

6. Kahramanların kim olduğunu ve özelliklerini yazdım. 

7. Olayların nerelerde geçtiğini ve bu yerlerin özelliklerini yazdım. 

8. Olayları oluş sırasına göre yazdım.

9. ''Sonra, daha sonra, ardından'' gibi sözcükler kullandım.

İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME: MATEMATİK

Matematik - Örnek Durum 1:

Özgül 3. sınıfa devam etmekte ancak sınıf düzeyindeki matematikle ilgili beceri ve kavramlarla ilgili sorunlar 
yaşamaktadır. Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlendirmede Özgül’ün ancak 1-30 arasındaki sa-
yıları birerli sayabildiğini, tek grup veya iki grup hâlinde verilen nesneleri birer birer sayabildiğini, verilen bir 
sayıdan başlayarak ileriye doğru ezbere sayabildiğini, iki boyutlu geometrik şekillerden sadece daireyi isim-
lendirebildiğini ve sadece 1-5 arasındaki rakamları okuyup/yazabildiğini belirlemiştir. Arkadaşlarının oldukça 
gerisinde bir performans gösteren Özgül için öğretmeni, matematik performansını geliştirmeye yönelik 
BEP’inde amaç almaya ve bu amaç doğrultusunda sınıfta öğretim sunmaya karar vermiştir. Matematik be-
cerileri ardışıklık/sıralama izleyen beceriler olduğu için öğretmeni önce ön koşul matematik becerileri olan 
birerli, ikişerli sayma, rakam/sayı okuma/yazma, toplama ve geometrik şekilleri öğretmeyi amaçlamaktadır. 
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Çocuğun Adı: Özgül Yıldız (8 yaş) Tarih: 21/09/2018

Alan: Matematik - Sayma 

Mevcut Performans: Özgül, 1-30 arasındaki sayıları birerli ezbere, tek grup/iki grup nesneyi birer birer ve verilen bir 
sayıdan başlayarak ileriye doğru sayabilmektedir. Ayrıca sadece 1-5 arasındaki rakamları okuyup/yazabilmektedir. 

Uzun Dönemli Amaç: Özgül, Mayıs ayının son haftası itibarıyla %90 doğrulukla akıcı şekilde 100’e kadar birerli, 
20’ye kadar ikişerli ritmik sayar, 5-50 arasında sayıları okuyup/yazar, toplama işlemlerini (iki basamaklı sayı ile iki 
basamaklı sayıyı/iki basamaklı sayı ile tek basamaklı sayıyı eldesiz) yapar. 

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Ekim ayının son haftası itibarıyla Özgül, 
%90 doğrulukla 10’arlı ritmik, 30-50 arasın-
daki sayıları akıcı şekilde sayar, 5-9 arasın-
daki rakamları okuyup/yazar, tek basamaklı 
sayılar ile tek basamaklı sayıları sonuç tek 
basamaklı olacak şekilde toplar. 

2. Aralık ayının son haftası itibarıyla Özgül, 
%90 doğrulukla 50-80 arasındaki sayıları 
akıcı şekilde sayar, 10-20 arasındaki sayı-
ları okuyup/yazar, tek basamaklı sayılar ile 
tek basamaklı sayıları sonuç iki basamaklı 
(okuyup yazabildiği sayılar) olacak şekilde 
toplar.  

3. Mart ayının son haftası itibarıyla Özgül, 
90% doğrulukla 100-80 arasındaki sayıları 
akıcı şekilde sayar, 21-30 arasındaki sayıları 
okuyup/yazar, zihinden toplar.   

4. Mayıs ayının son haftası itibarıyla Öz-
gül, %90 doğrulukla ikişerli 20’ye kadar 
sayacak. 31-50 arasındaki sayıları okuyup 
yazar, iki basamaklı sayı ile iki basamaklı 
sayıyı/iki basamaklı sayı ile tek basamaklı 
sayıyı eldesiz (okuyup yazabildiği sayılarla) 
toplar. 

1. Doğrudan Öğretim: 

a. Haftada 2 gün, 15’şer dakika 
uygulanacaktır.

b. Akran öğretiminden yararla-
nılacaktır.

2. Gömülü Öğretim:

a. Diğer dersler, rutin etkinlik-
ler ve oyunlar sırasında fır-
satlar oluştuğunda sayma 
yapılacaktır.

b. Etkinlikler içerisine sayma 
görevleri gömülecektir. 

3. Aile desteği:

a. Günlük rutinler içerisine yer-
leştirilmiş sayma oyunları 
yapmaları sağlanacaktır.

1. Gelişimi haftalık olarak izlene-
cektir.  

2. Değerlendirmede kayıt formu 
kullanılacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları Öz-
gül ile birlikte incelenecektir. 

. 4 İlerleme Özgül ile birlikte 
değerlendirilecektir.

. 5 İlerleme aylık olarak aile ile 
paylaşılacaktır.

6. Aile çalışmaları kayıt altına 
alınacak ve aylık olarak izlene-
cektir.  
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Çocuğun Adı: Özgül Yıldız (8 yaş) Tarih: 21/09/2018

Alan: Matematik - Geometrik Şekiller

Mevcut Performans: Özgül, 2 boyutlu geometrik şekillerden sadece daireyi isimlendirebilmektedir.  

Uzun Dönemli Amaç: Özgül, Mayıs ayının son haftası itibarıyla iki ve üç boyutlu geometrik şekilleri %100 doğru-
lukla isimlendirir ve geometrik şekillere ilişkin farklı durum ve materyalleri içeren soruları %90 doğrulukla cevaplar.

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Ekimin son haftası itibarıyla Öz-
gül, iki boyutlu geometrik şekilleri 
(üçgen-kare-dikdörtgen) %90 doğ-
rulukla isimlendirir. 

2. Aralığın son haftası itibarıy-
la Özgül, iki boyutlu geometrik 
şekillerin (üçgen-kare-dikdörtgen) 
farklı durum/ortam ve materyalle-
re genellendiği soruları %90 doğ-
rulukla cevaplar. 

3. Mart ayının son haftası itiba-
rıyla Özgül, üç boyutlu geometrik 
şekilleri (küp, küre, silindir) %90 
doğrulukla isimlendirir. 

4. Mayıs ayının son haftası itiba-
rıyla Özgül, üç boyutlu geometrik 
şekillerin farklı durum/ortam ve 
materyallere genellendiği soruları 
%90 doğrulukla cevaplar.

1. Doğrudan Öğretim: 

a. Haftada 3 gün, 15’şer dakika uy-
gulanacaktır.

b. Resimler ya da dokunsal mater-
yallerden yararlanılacaktır.

c. Üç boyutlu geometrik şekillere 
sahip nesneler (pil, tuvalet kâ-
ğıdı rulosu, kutu vb.) kullanıla-
caktır.

d. Akran öğretimi yapılacaktır. 

2. Gömülü öğretim:

a. Diğer dersler veya rutin etkinlik-
ler sırasında fırsatlar oluştuğun-
da geometrik şekiller hatırlatıla-
cak ve tekrarlanacaktır.

3. Ev ödevi, çalışma kâğıtları: 

a. Haftada 2 gün, 10’ar dakika bo-
yunca.

b. Seçenekli ve açık uçlu hazırlan-
mış çalışma kâğıtları ile geniş-
letme ve gözden geçirme çalış-
maları yapması sağlanacaktır.

4. Aile desteği:

a. Ev ve çevresinde karşılaştığı ge-
ometrik şekilleri isimlendirme 
ve hakkında konuşma çalışma-
ları yapmaları sağlanacaktır.

1. Gelişimi haftalık olarak izlenecek-
tir.  

2. Değerlendirmede kontrol listeleri 
kullanılacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları Özgül ile 
birlikte incelenecektir. 

4. İlerleme Özgül ile birlikte değer-
lendirilecektir.

5. Aile çalışmaları kayıt altına alına-
cak ve aylık olarak izlenecektir.  

6. İlerleme aylık olarak aile ile payla-
şılacaktır.
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SAYMA VE 
GEOMETRİK 
ŞEKİLLER KONTROL 
LİSTELERİ

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin hedef-
lenen matematik 
becerilerindeki 
öğrenmesini izlemek 
amacıyla kontrol 
listeleri hazırlarız. 

 ● MAT 1.1’de Sayma 
Kontrol Listesi, MAT 
1.2’de ise Geomet-
rik Şekiller Kontrol 
Listesi örnek olarak 
sunulmuştur.

 ● Örnek kontrol liste-
sinden yararlanarak 
öğrencimizin perfor-
mans düzeyine göre 
kendi kontrol listemi-
zi oluşturabiliriz.

 ● Kontrol listelerimizi, BEP/BGP’yi 
temel alarak oluşturalım.

 ● İçeriğinin farklılaşması nedeniyle 
her bir kısa dönemli amaç için 
ayrı bir izleme formunu oluştur-
mamız, izlemeyi kolaylaştırır. 

 ● Formda, tarihin kaydedileceği ve 
performansa ilişkin işaretlemenin 
yapılacağı bölümlere yer verelim 
(bk. MAT 1.1).

 ● Değerlendirme sırasında öğren-
cinin atladığı veya yanlış saydığı/
isimlendirdiği sayıların ve şekille-
rin işaretlenebilmesini kolaylaştı-
racak şekilde sayıları ve şekilleri 
form içine yerleştirelim.  

 ● Formda ayrıca, gerektiğinde 
öğrencinin performansına yönelik 
açıklama yazılabilmesi için “Not-
lar” kısmını oluşturalım.

 ● Geometrik şekilleri isimlendirme 
becerisini değerlendirmek için, 
“rengi, malzemesi, boyutu farklı 
olan” geometrik şekil örnekleri 
oluşturalım. 

 ● Genelleme becerisi için ise şekli 
çizmesini isteyelim ve öğrencinin 
önceden bildiği konum, renk kav-
ramlarını vb. kullanarak geometrik 
şekillerle ilgili sorular (Masanın 
üstündeki küre şeklinde olan şey 
nedir?) soralım. Genelleme bece-
rileri için soruları ve materyalleri 
hazırlayalım.  

 ● Öğrencinin performan-
sını görüşme yoluyla 
haftalık olarak değerlen-
direlim. 

 ● Değerlendirme sırasında 
öğrencinin performansı-
nı kontrol listesi ile takip 
edelim. 

 ● Atlanan, yanlış söyle-
nen sayıları ve şekilleri 
aracın üzerinde belirtilen 
yönergeye uygun şekil-
de işaretleyelim. 

 ● Öğrencinin performan-
sını etkileyebilecek 
herhangi bir faktör 
gözlemlendi veya yanıt-
larında dikkat çekici bazı 
özellikler var ise notlar 
kısmına yazalım. 

 ● Henüz öğretimi yapılma-
mış konuları/kavramları 
değerlendirmeyelim. 

 ● Kontrol listesine 
işaretlediğimiz per-
formansı her hafta 
öğrenci ile birlikte 
inceleyelim. 

 ● Öğrencinin hangi 
beceride ne düzeyde 
performans ve iler-
leme gösterdiğini, 
hedefe ulaşıp ulaş-
madığını tartışalım. 

 ● Beklenen ilerle-
me görülmediği 
durumda öğretim-
de, ortamda ve 
materyallerde ne 
tür düzenlemelere 
ve değişikliklere 
gereksinim olduğu-
na öğrenci ile birlikte 
karar verelim. 

 ● O ana kadar olan 
son üç değerlendir-
memizde sergilenen 
performansa göre 
bu değişiklik ve 
düzenlemeleri belir-
leyelim.
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MAT 1.1 - Sayma Kontrol Listesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: ______________________________

Yönerge: Öğrencinin sayarken atladığı veya yanlış saydığı sayıların üzerini çiziniz. Akıcı bir şekilde sayamadığı 
sayıları ise yuvarlak içine alınız.  

Tarih /
Deneme

10 10 10 10 10 10 10 31 31 31 31 31 31 31

20 20 20 20 20 20 20 32 32 32 32 32 32 32

30 30 30 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 33

40 40 40 40 40 40 40 34 34 34 34 34 34 34

50 50 50 50 50 50 50 35 35 35 35 35 35 35

60 60 60 60 60 60 60 36 36 36 36 36 36 36

70 70 70 70 70 70 70 37 37 37 37 37 37 37

80 80 80 80 80 80 80 38 38 38 38 38 38 38

90 90 90 90 90 90 90 39 39 39 39 39 39 39

100 100 100 100 100 100 100 40 40 40 40 40 40 40

41 41 41 41 41 41 41

42 42 42 42 42 42 42

43 43 43 43 43 43 43

44 44 44 44 44 44 44

45 45 45 45 45 45 45

46 46 46 46 46 46 46

47 47 47 47 47 47 47

48 48 48 48 48 48 48

49 49 49 49 49 49 49

50 50 50 50 50 50 50

Notlar
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MAT 1.2 - Geometrik Şekiller Kontrol Listesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: _________________________

Yönerge: Öğrencinin isimlendiremediği veya yanlış isimlendirdiği şekillerin üzerini çiziniz.  

Deneme /
Tarih

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

İsimlendirme

Notlar

Genelleme

Notlar

İsimlendirme

Notlar

Genelleme

Notlar
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Matematik - Örnek Durum 2:

Sinan 4. sınıfa devam etmekte ancak sınıf düzeyindeki matematikle ilgili beceri ve kavramlarla ilgili sorunlar 
yaşamaktadır. Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlendirmede Sinan’ın; iki basamaklı sayıları oku-
yup/yazabildiğini, ritmik sayabildiğini, iki basamaklı sayılarda deste bozarak çıkarma yapabildiğini, iki basa-
maklı sayıları tek basamaklı sayılarla çarpabildiğini, tek basamaklı bölünen, bölen ve bölüm olacak şekilde 
kalanlı bölebildiğini, toplama, çıkarma ve çarpma içeren problemleri çözebildiğini belirlemiştir. Arkadaşları 
ise üç basamaklı bölünen, tek ve iki basamaklı bölen, iki basamaklı bölüm olacak şekilde kalanlı işlemleri 
akıcı şekilde yapabilmekte, 4 basamaklı sayıları okuyabilmekte, farklı işlemler gerektiren problemleri çö-
zebilmektedir. Bu durumda öğretmeni, Sinan’ın iki-üç basamaklı bölünen, tek basamaklı bölenli kalansız/
kalanlı işlemleri yapabilmesini, bölme işlemlerini içeren problemleri çözmesini hedeflemiş ve buna uygun 
BEP/BGP hazırlamıştır.  
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Çocuğun Adı: Sinan Akın (9,5 yaş) Tarih: 21/09/2018

Alan: Matematik – Bölme ve Problem Çözme

Mevcut Performans: Sinan, iki basamaklı sayıları okuyup/yazabilmekte, ritmik sayabilmekte, iki basamaklı sayılarda 
deste bozarak çıkarma yapabilmekte, iki basamaklı sayıları tek basamaklı sayılarla çarpabilmekte, tek basamaklı 
bölünen, bölen ve bölüm olacak şekilde kalanlı bölebilmekte ve toplama, çıkarma ve çarpma içeren problemleri 
çözebilmektedir. 

Uzun Dönemli Amaç: Sinan, aralık ayının son haftası itibarıyla bölme işlemi içeren iki-üç basamaklı bölünen, tek 
basamaklı bölen, iki basamaklı bölüm olacak şekilde 10 problemi %80 doğrulukla çözer. 

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Kasımın son haftası itibarıyla Sinan, 
iki basamaklı bölünen, tek basamaklı 
bölen, iki basamaklı bölüm olacak şekil-
de kalansız işlemleri akıcı şekilde %80 
doğrulukla böler.  

2. Aralık ayının son haftası itibarıyla 
Sinan, iki basamaklı bölünen, tek ba-
samaklı bölen, iki basamaklı bölüm ve 
bölümün onlar basamağında sıfır olan 
kalanlı işlemleri akıcı şekilde %80 doğ-
rulukla böler, üç basamaklı sayıları oku-
yup yazar, üç basamaklı sayıların basa-
mak değerlerini söyler. 

3. Mart ayının son haftası itibarıyla Si-
nan, üç basamaklı bölünen, tek basa-
maklı bölen, iki basamaklı bölüm olacak 
şekilde (kalansız/kalanlı) işlemleri akıcı 
şekilde %80 doğrulukla böler.

4. Mayıs ayının son haftası itibarıyla 
Sinan, bölme işlemi içeren (iki-üç ba-
samaklı bölünen, tek basamaklı bölen, 
iki basamaklı bölüm olacak şekilde) 10 
problemi %80 doğrulukla çözer. 

1. Doğrudan öğretim ve şemaya daya-
lı sözlü matematik problemleri çöz-
me stratejisi: 

a. Haftada 2 gün, 15’er dakika uygula-
nacaktır.

b. Bölme işlemi için doğrudan öğretim 
yapılacaktır.

c. Bölme işlemi içeren problemler için 
şemaya dayalı problem çözme stra-
tejisi öğretilecektir. 

2. İşlem ve problem akıcılığı (İşlem 
okuma-yapma-karşılaştırma):

a. Haftada 2 gün, 15’er dakika uygula-
nacaktır.

b. Kronometre ile süre tutulacaktır. 

c. Öğrencinin kendi performansını iz-
lemesi sağlanacaktır. 

d. İzlemeler akran tarafından da yapı-
lacaktır. 

3. Aile desteği:

a. Haftada 3 gün, 15’er dakika boyun-
ca.

b. Çalışma kâğıdı ile ek çalışmalar yap-
maları sağlanacaktır.    

1. Gelişimi haftalık olarak iz-
lenecektir. 

2. Değerlendirmede kayıt 
formu kullanılacaktır.

3. Sonuçlar Sinan ile birlikte 
grafikleştirilecektir. 

4. İlerleme Sinan ile birlikte 
değerlendirilecektir.

5. Aile çalışmaları kayıt altına 
alınacak ve aylık olarak iz-
lenecektir. 

6. İlerleme aylık olarak aile 
ile paylaşılacaktır.
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İZLEME KAYIT FORMU Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin hedeflenen 
matematik becerilerinde-
ki öğrenmesini izlemek 
amacıyla izleme kayıt 
formu hazırlarız. 

 ● MAT 2.1’de işlemler 
için İzleme Kayıt Formu 
örneği sunulmuştur.

 ● Örnek kayıt formundan 
yararlanarak öğrencimi-
zin performans düzeyine 
göre kendi kayıt formu-
muzu oluşturabiliriz.

 ● Kayıt formlarını, BEP/
BGP’yi temel alarak 
oluşturalım.

 ● İçeriğinin farklılaşması 
nedeniyle her bir kısa 
dönemli amaç için ayrı 
bir izleme kayıt formu 
oluşturmamız, izlemeyi 
kolaylaştırır.

 ● Formda, tarihin kaydedi-
leceği ve performansa 
ilişkin işaretlemenin 
yapılacağı bölümlere yer 
verelim (bk. MAT 2.1).

 ● Değerlendirme sırasında 
öğrencinin doğru veya 
yanlış olarak tamamladığı 
işlemlerin işaretlenebil-
mesini kolaylaştıracak 
şekilde işlemleri form 
içine yerleştirelim.  

 ● Formda ayrıca, ge-
rektiğinde öğrencinin 
performansına yönelik 
açıklama yazılabilmesi 
için “Notlar” kısmını 
oluşturalım.

 ● Değerlendirme için 
gerekli işlem ve problem 
örnekleri ile materyalleri 
hazırlayalım. 

 ● Öğrencinin performan-
sını işlem kâğıtlarıyla 
haftalık olarak değerlen-
direlim. 

 ● İşlem akıcılığını belirle-
mek için süre tutalım. 
Bunun için kronometre 
veya cep telefonlarının 
kronometre özelliğinden 
yararlanalım.

 ● Değerlendirme sırasında 
öğrencinin performan-
sını kayıt formu ile takip 
edelim. 

 ● Öğrencinin doğru olarak 
tamamladığı işlemleri yu-
varlak içine alalım. Yanlış 
tamamladığı işlemlerde 
ise işlemin altına, yaptığı 
hataya ilişkin kısa bir not 
alalım. 

 ● Öğrencinin performan-
sını etkileyebilecek 
herhangi bir faktör 
gözlemlediysek veya 
yanıtlarında dikkat çekici 
bazı özellikler var ise 
notlar kısmına yazalım. 

 ● Henüz öğretimi yapılma-
mış işlemleri/problemleri 
değerlendirmeyelim. 

 ● İzleme Kayıt Formuna 
işaretlenen performansı 
her hafta öğrenci ile 
birlikte inceleyelim. 

 ● Öğrencinin değerlen-
dirilen alandaki doğru 
sayısını ve süresini öğ-
renci ile birlikte grafiklere 
(bk. MAT 2.2) işleyelim. 
Sonuçların grafiğe 
aktarılması, öğrencinin 
ilerlemesinin gözlenmesi 
açısından önemlidir. 

 ● Öğrencinin performan-
sını ilk haftadan itibaren 
aynı grafik üzerinde işa-
retleyelim ve öğrencinin 
performansı ile oluşan 
artma ve azalmayı her 
hafta öğrenci ile birlikte 
inceleyelim.  

 ● O ana kadar olan son 
üç değerlendirmemizde 
sergilenen performansa 
göre öğretimsel kararlar 
alalım.

 ● Buna göre sunulan 
öğretimin, öğrencinin 
öğrenmesinde etkili olup 
olmadığına, yöntemde, 
materyalde, ortamda 
ve destek miktarında 
değişikliğe gereksinim 
olup olmadığına karar 
verelim.
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MAT 2.1 - İzleme Kayıt Formu

Öğrencinin Adı-Soyadı: _________________________

Yönerge: Öğrencinin doğru tamamladığı işlemleri yuvarlak içine alınız. Yanlış tamamladığı işlemlerde ise 
işlemin altına, yaptığı hataya ilişkin kısa bir not yazınız.    

Tarih/Deneme _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _

63/9

42/3

99/9

92/4

70/7

85/5

44/2

64/4

51/3

75/5

Doğruluk Oranı

Süre
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MAT 2.2 - Grafikler*

Sinan – Bölme İşlemi Doğru Sayısı
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**Grafik MAT 2.2‘de gördüğümüz gibi Sinan ile bölme işlemi üzerine öğretime başlandıktan 
sonra Sinan’ın doğru olarak tamamladığı işlem sayısında biraz artış ve işlemleri tamamlama 
süresinde de biraz azalma söz konusu ise de bu ilerleme, hedeflenenin altında yani %80’in 
oldukça altında bir performanstır. Bu yüzden öğretimin etkili olduğunu söylemek mümkün de-
ğildir. Bu durumda Sinan’la yaptığımız öğretimde değişikliklere gitmemiz, kullandığımız yön-
temlerde, ortamda, sürede ve materyallerde düzenlemeler yapmamız gerekmektedir. Yapılan 
değişikliklerin öğrenmedeki etkilerini ise yine benzer şekilde yapılacak değerlendirmeler ile 
izlemeye devam etmemiz önemlidir. 



A
B C

65

Engeli Olan Çocuklar İçin İlkokul Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu, Fasikül 6

İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

Hayat Bilgisi - Örnek Durum 1:

3. Sınıfa devam eden Ece, matematik dersinde sınıf düzeyinde bir başarı göstermesine rağmen Türkçe ve 
Hayat Bilgisi konularını öğrenmede güçlük yaşamaktadır. Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlen-
dirmede ve gözlemlerinde Ece’nin özellikle Hayat Bilgisi konuları arasında yer alan trafik ile ilgili konularda 
(trafik kurallarına uyma, trafik işaretlerini tanıma vb.) zorluk yaşadığını tespit etmiştir. Arkadaşlarının oldukça 
gerisinde bir performans gösteren Ece için öğretmeni, trafik kazanımları ile ilgili performansını geliştirmeye 
yönelik amaç almaya ve bu amaç doğrultusunda sınıfta öğretim sunmaya karar vermiştir.  

Çocuğun Adı: Ece Akdemir (8 yaş) Tarih: 21/09/2018

Alan: Hayat Bilgisi- Trafik

Mevcut Performans: Ece; trafik kuralları, ulaşım türleri, araçları ve güvenlik kurallarının sadece %20-30’unu doğru 
olarak sıralayabilmektedir. 

Uzun Dönemli Amaç: Mayıs ayı sonunda Ece, “Güvenli Hayat” ünitesi kapsamındaki trafik kurallarının, ulaşım 
türleri ve araçlarının, ulaşım araçları ile yolculuk yaparken uyulması gereken güvenlik kurallarının ve trafik işaretleri 
ile işaret levhalarının en az %70’ini doğru olarak sıralar.

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Kasım ayı sonunda Ece, trafik 
kurallarının en az %70’ini doğru 
olarak sıralar.

2. Ocak ayı sonunda Ece, ulaşım 
türleri ve araçlarının en az %70’ini 
doğru olarak sıralar.

3. Mart ayı sonunda Ece, ulaşım 
araçları ile yolculuk yaparken 
uyulması gereken güvenlik kural-
larının en az %70’ini doğru olarak 
sıralar.

4. Mayıs ayı sonunda Ece, trafik 
işaretleri ile işaret levhalarının en 
az %70’ini doğru olarak sıralar.

1. Sınıf içi Tartışmalar/Grup Çalış-
maları: 

a. Haftada 1 gün, 25 dakika uygu-
lanacaktır.

b. Diğer dersler veya rutin etkinlik-
ler sırasında fırsatlar oluştuğun-
da trafik kuralları, ulaşım araçları, 
güvenlik kuralları hatırlatılacak ve 
tekrarlanacaktır. 

2. Aile desteği:

a. Trafik kuralları, ulaşım araçları, 
güvenlik kuralları ve trafik işaret/
levhalarını isimlendirme ve hak-
kında konuşma çalışmaları yap-
maları sağlanacaktır.

1. Gelişim haftalık olarak izlenecektir.  

2. Kısa dönemli amaçta tanımlanan 
konuya uygun olarak görüşme, ya-
pılandırılmış grid veya kavram hari-
tası ile değerlendirilecektir.

3. Gelişim izleme kontrol listesi kulla-
nılacaktır.

4. Değerlendirme sonuçları Ece ile 
birlikte incelenecektir. 

5. İlerleme Ece ile birlikte değerlendi-
rilecektir.

6. Aile çalışmaları kayıt altına alınacak 
ve aylık olarak izlenecektir.

7. İlerleme aylık olarak aile ile payla-
şılacaktır.
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Ece’nin trafik ve ulaşım ile ilgili becerilerindeki kazanımını, izlemeye yönelik değerlendirme 
kapsamında aşağıda örneği sunulan araç yardımıyla izleyebiliriz. Aracın nasıl geliştirildiği, uy-
gulandığı ve sonuçlarının yorumlandığı hakkında ayrıntılı bilgi, araçla ilişkili tabloda sunul-
muştur. Sunulan bilgileri ve geliştirilen aracı inceleyerek kendi öğrencilerimizin düzeylerine ve 
gereksinimlerine uygun şekilde uyarlayabiliriz veya kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.

HAYAT BİLGİSİ GELİŞİM 
İZLEME KONTROL 
LİSTESİ

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin trafik ile ilgili 
konulardaki öğrenme 
sürecini izlemek için 
kullanırız.  

 ● HAY 1.1’de trafik kuralları 
ile ilgili amaca yönelik bir 
gelişim izleme kontrol 
listesi örnek olarak su-
nulmuştur. 

 ● Örnekten yararlanıp öğ-
rencinin performans dü-
zeyini de dikkate alarak, 
kendi kontrol listelerimizi 
oluşturabiliriz.

 ● BEP/BGP’de hedeflenen 
kısa dönemli amaçları 
temel alarak oluşturalım.

 ● İçeriğinin farklılaşması 
nedeniyle her bir kısa 
dönemli amaç için ayrı 
bir izleme kontrol listesi 
oluşturalım. 

 ● Öğrencinin öğrenmesi 
hedeflenen tüm kazanım 
ve konuların sıralandığı 
bir sütun ve gözlemler 
sonucu performansın 
“+” veya “-“ şeklinde 
işaretlenebileceği sütun-
lar oluşturalım.

 ● Öğrencinin öğretilen 
konulardaki perfor-
mansını kısa dönemli 
amaçta tanımlanan 
konuya uygun olarak 
görüşme, yapılandırıl-
mış grid veya kavram 
haritası ile haftalık ola-
rak değerlendirelim.

 ● Performansı geli-
şim izleme kontrol 
listesine kaydedelim. 
Doğru yanıtları “+”, 
yanlış yanıtları ise “-“ 
ile işaretleyelim.

 ● Hedeflenen konu-
ların öğretimi farklı 
zamanlarda yapıldığı 
için sadece öğretimi 
yapılan konuları değer-
lendirelim. 

 ● Gelişim izleme kontrol 
listesine işaretlenen perfor-
mansı her hafta öğrenci ile 
birlikte inceleyelim. 

 ● Öğrencinin hangi konuyu 
ve maddeleri öğrendiğini ve 
hangilerini henüz öğrene-
memiş olduğunu tartışalım. 

 ● Her hafta belirlenen perfor-
mansı o beceriye yönelik 
önceden hazırlanmış bir 
grafiğe düzenli olarak ve 
mümkünse öğrenci ile 
birlikte işleyelim. 

 ● Grafikte öğrencinin per-
formansı ile oluşan eğimi 
(yükselme ve düşme) her 
hafta inceleyelim.  

 ● Buna göre sunulan öğreti-
min öğrencinin öğrenme-
sinde etkili olup olmadığına, 
yöntemde, materyalde, or-
tamda ve destek miktarında 
değişikliğe gereksinim olup 
olmadığına karar verelim. 



A
B C

67

Engeli Olan Çocuklar İçin İlkokul Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu, Fasikül 6

HAY 1.1 - Hayat Bilgisi Gelişim İzleme Kontrol Listesi (1. kısa dönemli amaç için hazırlanmıştır.)

Öğrenci Adı Soyadı: ___________________________       

Yönerge: Sıralanan veya açıklanan her bir trafik kuralı için “+”, sıralanamayan veya açıklanamayan her bir 
trafik kuralı için “–”işareti koyunuz.

Değerlendirme Tarihi

Trafik Kuralları

E
ki

m
1.

 h
af

ta

E
ki

m
2.

 h
af

ta

E
ki

m
3.

 h
af

ta

E
ki

m
4.

 h
af

ta

K
as

ım
1.

 h
af

ta

K
as

ım
2.

 h
af

ta

K
as

ım
3.

 h
af

ta

K
as

ım
4.

 h
af

ta

1. Yolda karşıdan karşıya geçerken yaya geçidi 
kullanılır.

+ + + +

2. Yolda üst geçit veya alt geçit varsa geçitler 
kullanılır.

– + + +

3. Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra 
sağa, sonra tekrar sola bakılır.

+ + + +

4. Duran ve park hâlindeki araçların önünden, 
arasından ve arkasından geçilmemelidir.

– – – +

5. Trafik polisinin olduğu yerde trafik lambasına 
değil trafik polisinin işaretlerine uyarak karşı-
dan karşıya geçilmelidir.

– – + +

6. Kaldırım olmayan yollarda yolun sol tarafın-
dan yürünmelidir.

– – – –

7. Karanlıkta yürürken ışığı yansıtan kıyafetler 
giyilmeli, el feneri gibi ışık kaynakları kullana-
rak sürücülerin görmeleri sağlanmalıdır.

+ – + +

8. Ulaşım araçları kullanılırken emniyet kemeri 
takılmalıdır.

– – – –

9. Özel araçlarda arka koltuğa oturulmalıdır. – – – –

10. Yolculuk sırasında sürücünün dikkatini dağı-
tacak hareketler yapılmamalıdır.

– – – –

11. Bisiklet, kaykay, paten gibi araçlar taşıt trafi-
ğinin olmadığı alanlarda kullanılmalıdır.

– – – –

12. Bisiklet, kaykay, paten gibi araçlar kullanır-
ken kask, dizlik, dirseklik takılmalıdır.

– – – –

13. Trafik kurallarına uymayanlar kibarca uyarıl-
malıdır.

– – – –
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Sosyal Bilgiler - Örnek Durum 2:

Dördüncü sınıfa devam eden Kerem, matematik ve fen konularında sınıf düzeyinde ortalama bir başarı 
göstermesine rağmen Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde güçlük yaşamaktadır. Kerem, Sosyal Bilgiler 
kapsamındaki konuları ve konular içinde yer alan kavramları (kimlik, doğal unsur, üretim, istek, ihtiyaç) ta-
nımlamada ve kavramlara ilişkin örnekler vermede, sınıftaki diğer öğrencilerden daha düşük performans 
göstermektedir. Kerem’in okuduğunu anlamadaki zorluklarının Sosyal Bilgiler dersine de yansıdığını dü-
şünen öğretmen tedbir almak istemektedir. Bu nedenle, öğretmeni Sosyal Bilgiler dersinde Kerem’in öğ-
renmesini izlemeye ve öğrenmediği konuları her hafta yapacağı değerlendirmelerde belirleyerek çok geç 
kalmadan öğrenemediği konulara ek destek sağlayarak Kerem’in en azından temel kavramları ve konula-
rı öğrenmesini amaçlamaktadır. Bunun için öncellikle BEP/BGP’sinde buna yönelik uzun ve kısa dönemli 
amaçlarını belirlemiş, öğretim ve değerlendirme planını oluşturmuştur.

Çocuğun Adı: Kerem Doğaner Tarih: 21/09/2018

Alan: Sosyal Bilgiler

Mevcut Performans: Kerem, Sosyal Bilgiler kapsamındaki konuları ve konular içinde yer alan kavramları (kimlik, 
doğal unsur, üretim, istek, ihtiyaç) tanımlamada ve kavramlara ilişkin örnekler vermede, sınıftaki diğer öğrenciler-
den daha düşük performans göstermektedir. Kerem’in okuduğunu anlamadaki zorluklarının Sosyal Bilgiler dersine 
de yansıdığını düşünen öğretmen tedbir almak istemekte ve Kerem’in öğrenmediği konuları her hafta yapacağı 
değerlendirmelerde belirleyerek çok geç kalmadan öğrenemediği sosyal bilgiler konularına ek destek sağlamayı 
amaçlamaktadır.

Uzun Dönemli Amaç: Kerem yıl boyunca tüm sosyal bilgiler ünitelerinde en az %70 oranında bir öğrenme gösterir.

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Birey ve Toplum ünitesinde Kerem, en 
az %70 oranında bir öğrenme gösterir.

2. İnsanlar, Yerler ve Çevreler ünitesinde 
Kerem, en az %70 oranında bir öğren-
me gösterir.

3. Kültür ve Miras ünitesinde Kerem, en 
az %70 oranında bir öğrenme gösterir. 

4. Bilim, Teknoloji ve Toplum ünitesinde 
Kerem, en az %70 oranında bir öğren-
me gösterir.

5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim ünitesin-
de Kerem, en az %70 oranında bir öğ-
renme gösterir.

6. Etkin Vatandaşlık ünitesinde Kerem, 
en az %70 oranında bir öğrenme gös-
terir.

7. Küresel Bağlantılar ünitesinde Ke-
rem, en az %70 oranında bir öğrenme 
gösterir.

1. Sınıf içi Tartışmalar / Grup Ça-
lışmaları / Kavram Haritaları / 
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç / Eşleş-
tirme: 

a. Haftada 1 gün, 20 dakika uygu-
lanacaktır.

b. Ayrıca diğer dersler veya rutin 
etkinlikler sırasında fırsatlar oluş-
tuğunda ilgili konu ve kavramlar 
hatırlatılacak ve tekrarlanacaktır. 

2. Aile desteği:
a. Haftada 2 gün, 15 dakika boyun-

ca.
b. Evde çalışma kâğıtları ile çalış-

malar yapmaları ve
c. Günlük rutinler ile sosyal bilgiler 

konularını ilişkilendirmeleri, buna 
yönelik örnekler vermeleri sağla-
nacaktır.    

1. Gelişimi haftalık olarak izle-
necektir.

2. Değerlendirmeler görüşme 
yoluyla ve sb gelişim izleme 
kontrol listesi kullanılarak ya-
pılacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları 
Kerem ile birlikte incelene-
cektir. 

. 4 İlerleme Kerem ile birlikte 
değerlendirilecektir.

5. Aile çalışmaları kayıt altına 
alınacak ve aylık olarak izle-
necektir.

. 6 İlerleme aylık olarak aile ile 
paylaşılacaktır.
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Kerem’in sb konularındaki kazanımını, izlemeye yönelik değerlendirme kapsamında aşağıda 
örneği sunulan araç yardımıyla izleyebiliriz. Aracın nasıl geliştirildiği, uygulandığı ve 
sonuçlarının yorumlandığı hakkında ayrıntılı bilgi, araçla ilişkili tabloda sunulmuştur. Sunulan 
bilgileri ve geliştirilen aracı inceleyerek kendi öğrencilerimizin düzeylerine ve gereksinimlerine 
uygun şekilde uyarlayabiliriz veya kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.

SOSYAL BİLGİLER 
GELİŞİM İZLEME 
KONTROL LİSTESİ

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin Sosyal 
Bilgilerde yer alan konu 
ve kavramlara yönelik 
öğrenme sürecini de-
ğerlendirmek ve izlemek 
için kullanırız.

 ● SOS 1.1.’de Sosyal 
Bilgilerin ilk 3 ünitesine 
yönelik bir gelişim izle-
me kontrol listesi örnek 
olarak sunulmuştur. 

 ● Örnekten yararlanıp, 
diğer üniteler için ve öğ-
rencinin performans dü-
zeyini de dikkate alarak 
kendi kontrol listelerimizi 
oluşturabiliriz.

 ● BEP/BGP’de hedeflenen 
kısa dönemli amaçları 
temel alarak oluşturalım.

 ● Her ünitedeki temel 
konuları ve kavramları 
belirleyelim. 

 ● Değerlendirmenin nasıl 
yapılacağını belirleye-
lim (Örneğin, kavram 
haritaları, yapılandırılmış 
grid, öğretmen yapımı 
testler, eşleştirme, an-
lam çözümleme tabloları 
vb.). İçerik farklılaştığın-
dan her bir ünitedeki 
öğrenme sürecini içeriğe 
uygun farklı bir yöntem 
ile değerlendirebiliriz. 

 ● SOS 1.2.’de “kimlik” 
kavramına yönelik 
değerlendirme için kul-
lanılabilecek bir tanılayıcı 
dallanmış ağaç örneği 
sunulmuştur.  

 ● Öğrencinin öğretilen 
konulardaki performan-
sını kısa dönemli amaçta 
tanımlanan üniteye 
uygun olarak belirlenen 
yöntem ile haftalık olarak 
değerlendirelim.

 ● Performansı gelişim 
izleme kontrol listesine 
kaydedelim. Doğru yanıt-
ları “+”, yanlış yanıtları ise 
“-“ ile işaretleyelim.

 ● Hedeflenen konuların 
öğretimi farklı zamanlar-
da yapıldığı için sadece 
öğretimi yapılan konuları 
değerlendirelim. 

 ● Gelişim izleme formuna 
işaretlenen performansı 
her hafta öğrenci ile 
birlikte inceleyelim. 

 ● Öğrencinin hangi konuyu 
ve maddeleri öğrendiği-
ni ve hangilerini henüz 
öğrenememiş olduğunu 
tartışalım. 

 ● Her hafta belirlenen 
performansı o beceriye 
yönelik önceden hazırlan-
mış bir grafiğe düzenli 
olarak ve mümkünse öğ-
renci ile birlikte işleyelim. 

 ● Grafikte öğrencinin per-
formansı ile oluşan eğimi 
(yükselme ve düşme) 
her hafta inceleyelim.  

 ● Buna göre sunulan 
öğretimin öğrencinin 
öğrenmesinde etkili olup 
olmadığına, yöntemde, 
materyalde, ortamda 
ve destek miktarında 
değişikliğe gereksinim 
olup olmadığına karar 
verelim.  
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SOS 1.1 - Sosyal Bilgiler Gelişim İzleme Formu (İlk üç ünite için hazırlanmıştır.)

Öğrenci Adı Soyadı: _____________________________________

Yönerge: Doğru yanıtlanan/açıklanan her soru için “+”, doğru yanıtlanamayan/açıklanamayan her soru için 
“–”işareti koyunuz.

S
o

ru
 1

S
o

ru
 2

S
o

ru
 3

S
o

ru
 4

S
o

ru
 5

S
o

ru
 6

S
o

ru
 7

S
o

ru
 8

S
o

ru
 9

S
o

ru
 1

0

To
p

la
m

 D
o

ğ
ru

 Y
an

ıt

1. Konu/Kavram: Kimlik

……/…… + + – – + – – – – – 3 (%30)

……/……

……/……

……/……

2. Konu/Kavram: Dünden 
Bugüne

……/……

……/……

……/……

……/……

3. Konu/Kavram: İnsan İlişkileri

……/……

……/……

……/……

……/……

Notlar: 
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SOS 1.2 - İlk Ünitedeki “Kimlik” Kavramına Yönelik Değerlendirme için Kullanılabilecek Bir Tanılayıcı 
Dallanmış Ağaç Örneği

Öğrencinin Adı-Soyadı: ________________ Tarih: ______________

Kimlik kartları günlük 

hayatımızda birçok durumda 

kim olduğumuzu kanıtlar.

D

D

D

Y

Y

Y

1. çıkış

2. çıkış

3. çıkış

4. çıkış

5. çıkış

6. çıkış

7. çıkış

8. çıkış

15 yaşını dolduran herkesin kim-

liğinde fotoğraf bulunmalıdır.

Doğduğumuz andan itibaren 

kimliğimizde fotoğraf 

bulunmalıdır.

TC kimlik numarası aile 

üyelerin tamamına aynı verilir.

TC kimlik numarası her 

vatandaşın farklıdır.

Yeni kimlik kartlarında 

cinsiyete göre renk ayrımı 

yapılmamaktadır.

Yeni kimlik kartları kartları 

kadınların pembe, erkeklerin 

mavi renktedir.

Örnek olarak verilen SOS 1-2’deki tanılayıcı dallanmış ağaç puanlanırken her soru sütunundaki sorular ko-
laydan zora doğru gittiği için her soru sütunun puan ağırlığı da artarak gider. Örneğin, ilk soru genel ve basit 
olduğu için 5 puan, ikinci sütundaki iki soru nispeten daha zor olduğu için 10 puan ve üçüncü sütundaki 
sorular daha da zor olduğu için 20 puan verebiliriz. Örneğimizdeki gibi 8 çıkışlı bir tanılayıcı dallanmış ağa-
cını puanlama için aşağıdaki gibi bir tablo oluşturarak doğru yanıtlar için ''+'' yanlış yanıtlar için ''–'' işareti 
kullanırız. 

Puanlar

ÇIKIŞLAR 5 10 20 Toplam

1. çıkış + + – 15

2. çıkış + + + 35

3. çıkış + – + 25

4. çıkış + – – 5

5. çıkış – – + 20

6. çıkış – – – 0

7. çıkış – + – 10

8. çıkış – + + 30
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Birinci soru, birinci sütunda olduğu için 5 puanla puanlayacağız ve sorunun yanıtının doğru olması gerekir. 
Doğrunun seçilmesi durumunda bu bizi 1, 2, 3 ve 4 çıkışına götüreceği için bu çıkışlara ''+'' diğer dört çıkı-
şa ise ''–'' işareti koyarız. Sonraki aşamada 10 puanlık ikinci sütundaki iki sorunun puanlanmasında üstteki 
sorunun yanıtı doğru olduğundan 1 ve 2 çıkışlarına ''+''3 ve 4 çıkışlarına ''–'' altta bulunan ikinci sorunun 
yanıtı yanlış olduğundan 7 ve 8 çıkışlarına ''+'' 5 ve 6 çıkışlarına ''–'' işaretleri koyarız. Puan değeri 20 olan 
son sütunda yukarıdaki ilk sorunun yanıtı yanlış oluğu için 2 çıkışına ''+'' 1 çıkışına ''–'' ikinci sorunun yanıtı 
doğru olduğu için 3 çıkışına ''+'' 4 çıkışına ''–'' üçüncü soru doğru olduğundan 5 çıkışına ''+'' 6 çıkışına ''–'' 
ve son sorunun yanıtı yanlış olduğu için 8 çıkışına ''+'' ve 7 çıkışına ''–'' işaretleri konulur. Son olarak her 
çıkışın toplam puanını sütunlarda ''+'' ile işaretlenmiş puanların toplamıyla elde ederiz.  

İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME: FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri - Örnek Durum 1:

Eda 4. Sınıfa devam etmekte ancak sınıf düzeyindeki fen kavram ve becerilerinde sorunlar yaşamaktadır. 
Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlendirmede Eda’nın 3. Sınıfta iken kazanmış olması gereken 
temel fen kavramlarına sahip olmadığını örneğin, duyu organlarından sadece “burnu” isimlendirebildiğini, 
hayvan ve bitki kavramlarına sahip olmadığını, canlı ve cansız varlıkları ayırt edemediğini, kendisine gös-
terilen maddelerin çoğunluğunu etiketleyemediğini ve ışık/ses kaynakları kavramlarına sahip olmadığını 
belirlemiştir. Eda, ön koşul kavramlara sahip olmadığı için Fen Bilimleri dersinde daha ileri düzeydeki (ör-
neğin, maddenin hâlleri vb.) bilgileri öğrenmede problem yaşamaktadır. Eda’nın öğretmeni, fen bilimleri 
performansını geliştirmeye yönelik BEP’inde amaç almaya ve bu amaç doğrultusunda öğretim sunmaya 
karar vermiştir. Aile desteği alarak öğrendiği kavramların farklı ortamlara genellenmesini sağlayabileceğini 
düşünmüş ve onlardan destek almayı da planlamıştır. 
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Çocuğun Adı: Eda Şenyurt (9 Yaş) Tarih: 18/09/2018

Alan: Fen Bilimleri 

Mevcut Performans: Eda, duyu organlarından sadece “burnu” isimlendirebilmekte, canlı ve cansız varlıkları ayırt 
edememekte ve kendisine gösterilen hayvan, bitki ve maddelerin çoğunluğunu etiketleyememektedir. Eda, ek 
olarak, hayvan ve bitki kavramları ile ışık ve ses kaynakları kavramlarına da sahip değildir. 

Uzun Dönemli Amaç: Eda, Ocak ayının son haftası itibarıyla %80 doğrulukla (denemelerin %80’inde) duyu organ-
larını isimlendirir, varlıkları hayvan, bitki ve madde olarak sınıflandırır, canlı ve cansız varlıkları ayırt eder, maddenin 
hâllerini sıralar ve ışık ve ses kaynaklarını sınıflandırır. 

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Ekim ayının son haftası itibarıyla 
Eda, %80 doğrulukla duyu organlarını 
sayar, duyu organlarını etiketler ve gö-
revlerini söyler. 

2. Kasım ayının son haftası itibarıyla 
Eda, %80 doğrulukla farklı özelliklerdeki 
6’şar hayvan, bitki ve maddeyi isimlen-
dirir ve varlıkları hayvan, bitki ve madde 
olarak sınıflandırır. 

3. Aralık ayının son haftası itibarıy-
la Eda, %80 doğrulukla çevresindeki 
varlıkların canlı olup olmadığını belirler, 
maddenin hâllerini sıralar ve her birine 
ikişer örnek verir. 

4. Ocak ayının son haftası itibarıyla 
Eda, %80 doğrulukla doğal ve yapay ışık 
ve ses kaynaklarını sınıflandırır ve ses 
şiddetine ilişkin temel bilgileri sıralar. 

1. Doğrudan Öğretim Modeli: 

a. Haftada 2 gün, 15’er dakika uy-
gulanacaktır.

b. Akran öğretiminden yararlanıla-
caktır.  

c. Kavram haritası kullanılacaktır.

2. Gömülü öğretim:

a. Günlük rutinler ve dersler için-
de oluşan fırsatlarda öğretimi 
yapılan konular hatırlatılacak ve 
tekrarlanacaktır.

3. Aile desteği:

a. Günlük rutinler içerisine yerleş-
tirilmiş etkinlikler/oyunlar yap-
maları sağlanacaktır. 

1. Gelişimi haftalık olarak izle-
necektir.

2. Gelişim İzleme Formu ile de-
ğerlendirilecektir.

3. İşaretlemeler Eda ile birlikte 
incelenecektir. 

4. İlerleme Eda ile birlikte de-
ğerlendirilecektir.

5. Aile çalışmaları kayıt altına 
alınacak ve aylık olarak izle-
necektir. 

6. İlerleme aylık olarak aile ile 
paylaşılacaktır.
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Eda’nın Fen Bilimleri konularındaki kazanımını, izlemeye yönelik değerlendirme kapsamında 
aşağıda örneği sunulan araç yardımıyla izleyebiliriz. Aracın nasıl geliştirildiği, uygulandığı ve 
sonuçlarının yorumlandığı hakkında ayrıntılı bilgi, araçla ilişkili tabloda sunulmuştur. Sunulan 
bilgileri ve geliştirilen aracı inceleyerek kendi öğrencilerimizin düzeylerine ve gereksinimlerine 
uygun şekilde uyarlayabiliriz veya kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.

FEN BİLİMLERİ - GELİŞİM 
İZLEME KONTROL 
LİSTESİ

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Fen Bilimlerine ilişkin 
temel ve ön koşul konu 
ve kavramlardaki öğren-
mesini izlemek amacıyla 
hazırlarız. 

 ● FEN 1.1’de ilk kısa dö-
nemli amaçta tanımlanan 
duyu organları ile örnek 
bir gelişim izleme kontrol 
listesi verilmiştir. 

 ● Örnekten yararlanıp, 
diğer kısa dönemli 
amaçlar için ve öğrenci-
nin performans düzeyini 
de dikkate alarak kendi 
kontrol listelerimizi oluş-
turabiliriz.

 ● Kontrol listelerimizi, BEP/
BGP’de hedeflenen kısa 
dönemli amaçları temel 
alarak oluşturalım.

 ● Konuların farklılaşması 
nedeniyle her bir kısa 
dönemli amaç için ayrı 
kontrol listesi oluştura-
lım.

 ● Formda konu, tarih ve 
işaretleme yapılacak 
bölümlere yer verelim 
(bk. FEN 1.1).

 ● Formda ayrıca, ge-
rektiğinde öğrencinin 
performansına yönelik 
açıklama yazılabilmesi 
için “Notlar” kısmı oluş-
turalım.

 ● Öğrencinin performan-
sını görüşme, yapılandı-
rılmış grid veya kavram 
haritası yoluyla haftalık 
olarak değerlendirelim. 

 ● Öğrencinin yanıtlarına 
göre kontrol listesi 
üzerinde uygun işaretle-
meler yapalım. 

 ● Öğrencinin performan-
sını etkileyebilecek 
herhangi bir faktör 
gözlemlediğimizde veya 
yanıtlarında dikkat çekici 
bazı özellikler var ise 
notlar kısmına yazalım. 

 ● Henüz öğretimi yapılma-
mış konuları/kavramları 
değerlendirmeyelim. 

 ● Kontrol listesine işaret-
lenen performansı her 
hafta öğrenci ile birlikte 
inceleyelim. 

 ● Öğrencinin hangi konu/
kavramda ne düzeyde 
performans ve ilerleme 
gösterdiğini, hedefe 
ulaşıp ulaşamadığını 
tartışalım. 

 ● Beklenen ilerleme 
görülmediği durumda 
öğretimde, ortamda 
ve materyallerde ne 
tür düzenlemelere ve 
değişikliklere gereksinim 
olduğuna öğrenci ile 
birlikte karar verelim. 

 ● O ana kadar olan son 
üç değerlendirmemizde 
sergilenen performansa 
göre bu değişiklik ve dü-
zenlemeleri belirleyelim.



A
B C

75

Engeli Olan Çocuklar İçin İlkokul Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu, Fasikül 6

FEN 1.1 - Gelişim İzleme Kontrol Listesi - Duyu Organları 

Öğrencinin Adı-Soyadı: ___________________________________

Yönerge:  Sayılan, etiketlenen veya görevleri sayılan duyu organları ile tarihin kesiştiği hücreye “+” koyunuz 
veya yeşile boyayınız. 

Sayılmayan, isimlendirilmeyen veya görevleri sayılamayan duyu organları ile tarihin kesiştiği hücreye “–“ 
koyunuz veya kırmızıya boyayınız.

Sayma İsimlendirme Görevleri

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

_ 
_/

_ 
_

 

 

 

 

 

NOTLAR:
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İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME: DİL GELİŞİMİ

Dil Gelişimi - Örnek Durum 1:

Ahmet 3. Sınıfa devam etmekte ancak sınıfındaki akranları ile karşılıklı sohbet edememekte ve belli bir konu 
üzerine konuşmayı sürdürememektedir. Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlendirmede Ahmet’in 
3 ve 4 sözcüklük cümleler kurabildiğini ancak sohbet sırasında akranlarının sorularını yanıtlamadığını, ko-
nuşma sırası kendisine gelince konuşmadan beklediğini ya da konu ile ilgisi olmayan bir ifade kullandığını, 
sohbette en fazla karşılıklı iki sıra alarak konuyu sürdürebildiğini belirlemiştir. Ahmet sohbet becerilerinde 
yaşadığı güçlükler nedeniyle akranları ile ilişki geliştirmekte, onlarla iletişim başlatmakta ve iletişimi sürdür-
mekte başarısız olmaktadır. Ayrıca bu durum zaman zaman arkadaşlarının Ahmet ile iletişim kurmaktan ka-
çınmasına ve bu da Ahmet’in sınıf içinde ve ders aralarında yalnız kalmasına neden olmaktadır. Öğretmeni, 
Ahmet’in sohbet becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini ve ailenin de bu sürece dâhil edilmesinin Ahmet’in 
farklı ortamlarda sohbet becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu düşünmektedir. Bunun için 
BEP/BGP’sinde uzun ve kısa dönemli amaçlarını belirlemiş, öğretim ve değerlendirme planını oluşturmuş-
tur. 

Not: Ahmet’le ilgili bu durum örnek olarak hazırlanmıştır. Aşağıda Ahmet’in becerileri ile ilişkili mevcut 
düzeyi dikkate alınarak bu becerilerini desteklemeye yönelik bir BEP/BGP örneği verilmiştir. Bizler 
de bu BEP/BGP örneğinden yararlanarak benzer durumdaki öğrencilerimiz için sınıf düzeylerine ve 
gereksinimlerine uygun bir BEP/BGP oluşturabiliriz.
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Çocuğun Adı: Ahmet Akça (8 yaş) Tarih: 21/09/2018

Alan: Dil ve İletişim - Sohbet

Mevcut Performans: Ahmet 3-4 sözcüklü cümleler kurabilmekte, sohbette en fazla karşılıklı iki sıra alarak sohbeti 
sürdürebilmektedir. 

Uzun Dönemli Amaç: Ahmet, Mayıs ayının son haftası itibarıyla akranları ile karşılıklı sıra almaya dayalı bir sohbeti 
sürdürür ve karşıdakinin sözel olmayan davranışlarına göre ifadelerini düzenler.  

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Ekim ayının son haftası itibarıyla 
Ahmet, 5 fırsattan 4’ünde diğer bi-
reylerle bağlamla ilgili bir konu üzeri-
ne sohbet başlatır. 

2. Kasım ayının son haftası itibarıyla 
Ahmet, 5 fırsattan 4’ünde diğer bi-
reylerle bağlamla ilgili bir soru sora-
rak sohbet başlatır.

3. Aralık ayının son haftası itibarıyla 
Ahmet, kendisi tarafından ya da ileti-
şim ortağı tarafından başlatılan konu 
üzerine sohbetin sürmesi için 5 fır-
sattan 4’ünde sorular sorar. 

4. Ocak ayının son haftası itibarıyla 
Ahmet, 5 fırsattan 4’ünde 3-4 karşı-
lıklı sıra alarak sohbet eder.  

5. Mart ayının son haftası itibarıyla 
Ahmet, 5 fırsattan 4’ünde 5-6 karşı-
lıklı sıra alarak sohbet eder.  

6. Mayıs ayının son haftası itibarıy-
la Ahmet, 5 fırsattan 4‘ünde sohbet 
içinde karşıdakinin sözel olmayan 
davranışlarına göre ifadelerini düzen-
ler.

1. Gömülü öğretim, fırsat öğretimi:

a. Günlük rutinler içerisine öğretim 
amaçları gömülecektir/yerleştirile-
cektir. 

b. Günlük rutinler içinde doğal olarak 
oluşan fırsatlarda sohbet becerileri 
desteklenecektir.

c. İletişim fırsatları yaratılacaktır (eri-
şilemez hâle getirme, eksik parça 
verme, az miktarda verme vb.).

d. Akran desteğinden yararlanılacaktır.

2. Kişisel deneyimler üzerine sohbet 
etme:

a. Haftada 2 gün, 15-20’şer dakika.

b. Çocuğun kısa bir süre önce yaşadı-
ğı deneyim üzerine (doktora gitme, 
ders arasında yaşanan bir durum 
vb.) başka bir öğrenci ile sohbet et-
mesi sağlanacaktır.

3. Aile desteği:

a. Haftada 5 gün, 30’ar dakika boyun-
ca.

b. Aile ile sohbet etkinlikleri ve günü-
nü anlatma etkinlikleri yapması sağ-
lanacaktır.

1. Gelişim haftalık olarak izlene-
cektir.

2. Sohbet becerileri yapılandırıl-
mış gözlem formu ile değer-
lendirilecektir. 

3. Sonuçlar Ahmet ile birlikte 
grafikleştirilecektir. 

4. İlerleme Ahmet ile birlikte 
değerlendirilecektir.

5. Aile çalışmaları kayıt altına 
alınacak ve aylık olarak izle-
necektir.  

6. İlerleme aylık olarak aile ile 
paylaşılacaktır.
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Ahmet’in sohbet becerileri ile ilişkili gelişimini, izlemeye yönelik değerlendirme kapsamında 
aşağıda örnekleri sunulan çok sayıda araç yardımıyla izleyebiliriz. Araçların nasıl geliştirildiği, 
uygulandığı ve sonuçlarının yorumlandığı hakkında ayrıntılı bilgi, araçla ilişkili tabloda sunul-
muştur. Sunulan bilgileri ve geliştirilen araçları inceleyerek kendi öğrencilerimizin düzeylerine 
ve gereksinimlerine uygun şekilde uyarlayabiliriz veya aynı amaca yönelik kendi araçlarımızı 
geliştirebiliriz.

SOHBET BECERİLERİ 
YAPILANDIRILMIŞ 
GÖZLEM FORMU 

Aracı Nasıl 
Geliştirelim?

Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Karşılıklı sohbet ede-
rek ve öğrencinin soh-
bet becerilerini ortaya 
koyması için fırsatlar 
sunarak öğrencinin 
sohbete ilişkin;

 { Soru sorarak sohbet 
başlatma,

 { Yeni bir konudan 
söz ederek sohbet 
başlatma,

 { Sohbeti sürdürme,

 { Sohbette sıra alma,

 { Sohbeti karşıdaki 
kişinin davranışlarına 
göre düzenleme gibi 
becerilerini değerlen-
direbiliriz.

 { Sohbet sırasında 
öğrencinin sohbet 
becerilerine ilişkin 
gözlemlerimizi kaydet-
mek için bir gözlem 
formundan yararla-
nırız.

 ● Öğrencinin yaşına 
ve performans 
düzeyine göre se-
çilen kısa dönemli 
amaçlara uygun 
bir gözlem formu 
oluşturalım (bk. 
DİL 1.1).

 ● Gözlem formu-
nu, öğrencinin 
geliştirmesini 
hedeflediğimiz tüm 
sohbet davra-
nışlarını alt alta 
sıraladığımız bir 
sütun ve gözlemler 
sonucu belirlediği-
miz performansını 
işaretleyeceğimiz 
sütunlardan (notlar 
ve oran için ayrı 
ayrı) oluşturalım.

 ● Öğrenciyle sessiz bir ortamda 
karşılıklı göz temasının rahat 
kurulacağı bir pozisyonda 
oturalım.

 ● Öğrencinin kendini rahat 
hissetmesi sağlayalım. Bunun 
için önce birkaç dakika sohbet 
edelim veya ilgi çekici bir 
konuda kendimizle ilgili bir 
deneyimimizi paylaşalım. 

 ● Sohbet konusuna öğrencinin 
ilgi alanına giren bir konu ile 
başlayalım. 

 ● Öğrenci herhangi bir konuda 
sohbet başlatırsa liderliğini 
izleyelim. Sohbeti çocuğun 
başlattığı konuda sürdürelim.

 ● Sohbet süresince öğrenciye 
arkadaşça davranalım.

 ● Sohbet sırasında gülümseye-
rek, göz kontağı kurarak ve 
şaşırmış gibi sesler ve ifadeler 
kullanarak konuyla ilgilendiği-
mizi ve söylediklerine değer 
verdiğimizi belli edelim. 

 ● Sohbet sırasında öğrencinin 
daha uzun yanıtlar vermesi 
için açık uçlu soruları tercih 
edelim.

 ● Değerlendirme sonuçlarını 
ve ilerlemeleri kaydede-
ceğimiz bir kayıt formu 
oluşturalım (bk. DİL 1.2). 

 ● Kayıt formunu her bir kısa 
dönemli amaç için ayrı 
oluşturalım. Kayıt formun-
da tarihleri yatay, sağladığı-
mız sohbet fırsatlarını dikey 
sütunlara yerleştirelim. 
Böylece öğrencinin her bir 
kısa dönemli amaca yönelik 
gelişimini kayıt formu ile 
takip edelim. 

 ● Öğrencinin performansını 
ilk haftadan itibaren aynı 
kayıt formunun üzerine 
işaretleyelim ve öğrencinin 
performansı ile oluşan eği-
mi (yükselme ve düşme) 
her hafta inceleyelim.  
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 ● DİL 1.1’de örnek bir 
gözlem formu sunul-
muştur.

 ● Örnek formdan 
yararlanarak, sohbet 
becerilerinin gelişimini 
izleyeceğimiz öğrenci-
nin yaşına ve gelişimi-
ne uygun maddelerle 
kendi formumuzu 
oluşturabilir ve kullana-
biliriz.

 ● Sohbet sırasında amaçlara 
uygun olarak hedeflenen 
davranışların ortaya çıkması 
için fırsatlar sunalım (sohbet 
sırasında ona bakarak bekle-
me, anlamamış gibi yapma, 
yanlış anlamış gibi yapma, 
sözel olmayan davranışlarla 
kendini ifade etme gibi).

 ● Sohbet süresince öğrencinin 
anlayacağı uzunlukta ve karma-
şıklıkta cümleler kullanalım.

 ● Sohbetin kesintiye uğradığı 
zamanlarda öğrencinin son 
cümlesi üzerine yorumlar 
yapalım ve devamını merak 
ediyormuş gibi davranalım.

 ● Sohbetin derinleşmesi için 
kendi anılarımızı da anlatalım 
ve öğrencinin benzer deneyim-
lerini anlatmasını isteyelim. 

 ● Sohbet sırasında gözlemleme-
yi hedeflediğimiz davranışlara 
özellikle dikkat ederek, öğren-
cinin konu başlatıp başlatmadı-
ğı, sohbette kaç sıra aldığı gibi 
davranışlarına ilişkin gözlem 
formuna notlar alalım. Hedef 
davranışlar her gerçekleştiğin-
de “Notlar” sütununa bir “+” 
koyalım ve sohbet bittikten 
sonra artıları sayarak sundu-
ğumuz 5 fırsattan kaçında 
ilgili davranışı gösterdiğine 
ilişkin oranı “Oran” sütununa 
kaydedelim (Örneğin, 2/5 veya 
3/5 gibi).

 ● O ana kadar olan son 
üç değerlendirmemizde 
sergilenen performansa 
göre öğretimsel kararlar 
alalım (bk. Fasikül 3, Şekil 
3.6 Gelişim İzleme Karar 
Ağacı).

 ● Buna göre sunulan öğreti-
min öğrencinin öğrenme-
sinde etkili olup olmadığı-
na, yöntemde, materyalde, 
ortamda ve destek mikta-
rında değişikliğe gereksi-
nim olup olmadığına karar 
verelim. 

 ● Her bir kısa dönemli amaç 
için öğrencinin haftalık 
performansını DİL 1.2’de 
olduğu gibi sütun grafiği 
olacak şekilde hazırlayıp 
ilgili kısımları öğrencinin 
boyamasını sağlayalım. 
Böylece öğrencinin kendi 
gelişimini görmesini sağla-
yalım ve sohbet davranışla-
rına ilişkin farkındalığını ve 
motivasyonunu artıralım.
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DİL 1.1 - Sohbet Becerileri Yapılandırılmış Gözlem Formu

Öğrencinin Adı-Soyadı: ___________________________

Amaçlar

Değerlendirme Tarihleri

5/10/18

Notlar*

5/10/18

Oran**

12/10/18

Notlar*

12/10/18

Oran**

19/10/18

Notlar*

19/10/18

Oran**

26/10/18

Notlar*

26/10/18

Oran**

Diğer bireylerle 
bir konu üzerine 
sohbet başlatır.

+ + 2/5 + + + 3/5 + + + + 4/5 + + + + 4/5

Bağlamla ilgili soru 
sorarak sohbet 
başlatır.

0/5 0/5 + 1/5 + 1/5

Sohbetin sürmesi 
için sorular sorar.

0/5 0/5 0/5 + 1/5

Karşılıklı 3-4 sıra 
alarak sohbeti 
sürdürür. 

0/5 0/5 + 1/5 0/5

Karşılıklı 5-6 sıra 
alarak sohbeti 
sürdürür.

0/5 0/5 0/5 0/5

Karşıdakinin sözel 
olmayan davranış-
larına göre sohbeti 
düzenler.

0/5 0/5 0/5 0/5

*Sohbet sırasında davranış her ortaya çıktığında bir “+” konur.

**Öğrencinin gösterdiği hedef davranış sayısının öğretmenin sağladığı fırsat sayısına oranı yazılır.

Ahmet için belirlenen kısa dönemli amaçlara yönelik geliştirilmiş örnek bir yapılandırılmış göz-
lem formudur.   
Biz de kendi öğrencimizin gelişim düzeyine, gereksinimlerine ve öğretim amaçlarına uygun 
gözlem formları geliştirebilir, aşağıdaki kayıt formalarını ve grafikleri de kullanarak gelişimini 
izleyebiliriz.
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DİL 1.2 - Yapılandırılmış Gözlem Kayıt Formu

Öğrencinin Adı-Soyadı: ______________________________

1. Kısa Dönemli Amaç: Ekim’in son haftası itibarıyla Ahmet, 5 fırsattan 4’ünde diğer bireylerle bağlamla 
ilgili bir konu üzerine sohbet başlatacaktır.

05/10/18 12/10/18 19/10/18 26/10/18 2/11/18

Fırsat 5

Fırsat 4

Fırsat 3

Fırsat 2

Fırsat 1

TOPLAM 2/5 3/5 4/5 4/5 5/5

Not: Gri alanlar öğrencinin hedef davranışı gösterdiği fırsatlardır. Bu alanların öğrenci tarafından boyanması 
sağlanarak öğrencinin kendi gelişimini görmesi sağlanır ve sohbet davranışlarına ilişkin farkındalığı ve 
motivasyonu artırılır. 

Grafik DİL 1.2 ‘de gördüğümüz gibi öğretime başlandıktan sonra Ahmet’in, diğer bireylerle bağlama uygun 
bir konu üzerine sohbet başlatma becerileri ilerlemeye başlamıştır. Haftalık yapılan izlemeye yönelik de-
ğerlendirme sonuçları Ahmet’in bir konu üzerine sohbet başlatma oranının her hafta biraz daha arttığını ve 
öğretimin etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Son yapılan değerlendirmede Ahmet, kendisine sağlanan 5 
fırsatın 5’inde de (5/5) sohbet başlatabilmiş ve son üç oturumda 4/5 ve üzerine performans göstermiştir.   
Bu durumda, Ahmet’in ilk kısa dönemli amaç için ölçütü karşılamasından dolayı bir sonraki kısa dönemli 
amaca geçmemiz mümkündür. 

*Ahmet ile izleme değerlendirmeleri sohbet becerileri yapılandırılmış gözlem formu ile gerçek-
leştirilmektedir. Bununla birlikte Ahmet’in performansı üzerine farklı kaynaklardan bilgi edi-
nebilmek için sohbet becerileri ebeveyn derecelendirme ölçeği ve sohbet becerileri öz kontrol 
listesi kullanılabilir. Bu araçlar ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.
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SOHBET BECERİLERİ 
EBEVEYN 
DERECELENDİRME 
ÖLÇEĞİ

Aracı Nasıl 
Geliştirelim?

Nasıl 
Uygulayalım?

Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin okul dışı 
ortamlarda sohbet 
becerilerine ilişkin 
ebeveynden bilgi 
edinmek için amacıyla 
kullanırız. 

 ● Örnek bir 
derecelendirme 
ölçeği DİL 2.1’de 
sunulmuştur.

 ● Derecelendirme 
ölçeğini, evde ve 
farklı ortamlarda 
ortaya çıkmasını 
amaçladığımız sohbet 
davranışları üzerine 
oluşturalım.  

 ● Ebeveyn tarafından 
haftalık doldurulacak 
biçimde hazırlayalım. 

 ● Ebeveyne öncelikle sohbet 
becerilerinin neden önemli 
olduğuna ilişkin bilgi verelim.

 ● Ebeveyne derecelendirme 
ölçeğinin nasıl ve ne sıklıkta 
doldurulacağını açıklayalım. 

 ● Ebeveynin anlamadığı 
maddeler olursa örnekler 
vererek gerekli açıklamaları 
yapalım. 

 ● Derecelendirme ölçeğinin 
sonuçlarını haftalık olarak 
takip edelim.  

 ● Sonuçlarını tüm diğer dil 
değerlendirme sonuçları 
ile birlikte yorumlayalım.

 ● Tüm sonuçları ebeveynle 
paylaşalım ve öğrencinin 
gelişimi üzerine 
konuşalım. 

DİL 2.1 - Sohbet Becerileri için Ebeveyn Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin Adı-Soyadı: _______________________________

Yönerge: Gözlemlerinize dayanarak her bir davranışın ortaya çıkma sıklığını değerlendiriniz. Aşağıdaki seçe-
neklerden en uygun olanını, davranışın karşısındaki boşluğa yazınız. 

1=Nadiren; 2=Bazen; 3=Çoğunlukla 

Davranışlar
Değerlendirme Tarihleri

30/09 6/10 13/10 20/10 27/10 3/11 10/11

1. Sohbet başlatır. 1

2. Sohbet sırasında karşısındakini dinler. 2

3. Sohbet sırasında konuya uygun yanıt-
lar verir.

2

4. Sohbet sırasında konuya bağlı kalır. 1

5. Konu bittiğinde yeni bir konuda soh-
bet başlatır. 

1

6. Sohbeti uygun biçimde sonlandırır. 1

7. Sohbet sırasında yanıt verme süresi 
uygundur.

1

8. Sohbette anlaşılmayan konular için ek 
bilgi verir.

1

9. Sohbet sırasında anlamadığı konular-
da ek bilgi sorar.

2

TOPLAM 12
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Ahmet için belirlenen kısa dönemli amaçlara yönelik geliştirilmiş örnek bir yapılandırılmış göz-
lem formudur.   
Biz de kendi öğrencimizin gelişim düzeyine, gereksinimlerine ve öğretim amaçlarına uygun 
gözlem formları geliştirebilir, aşağıdaki kayıt formalarını ve grafikleri de kullanarak gelişimini 
izleyebiliriz. 

SOHBET BECERİLERİ 
İÇİN ÖZ KONTROL 
LİSTESİ

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin kendi sohbet 
becerilerini değerlen-
dirmesini sağlamak 
amacıyla kullanırız. 

 ● Örnek bir öz kontrol 
listesi DİL 3.1’de sunul-
muştur.

 ● Öğrencinin önemli soh-
bet davranışlarına ilişkin 
farkındalığını artırması ve 
kendi sohbet davranış-
larını izlemesi açısından 
önemlidir.  

 ● Kontrol listesini öğren-
cide desteklenmesini 
hedeflediğimiz sohbet 
becerilerini içerecek 
biçimde hazırlayalım.  

 ● Öğrencinin sohbet 
becerilerini alt alta sıra-
ladığımız bir sütun ile öğ-
rencinin kendi davranışla-
rını “Evet” veya “Hayır” 
olarak işaretleyeceği 
ve ardından gerekli ise 
açıklamalarını yazacağı 
sütunlardan oluşturalım.

 ● Kontrol listesini öğ-
renciye haftalık olarak 
verelim.

 ● Öğrenciye kontrol listesi-
nin nasıl doldurulacağını 
açıklayalım. 

 ● İlk birkaç hafta öğrenci 
gereksinim duyarsa 
kontrol listesini birlikte 
dolduralım ve zamanla 
geri çekilelim, öğrencinin 
bağımsız doldurmasını 
sağlayalım. 

 ● Kontrol listesi sonuçlarını 
ve gelişimi öğrenciyle 
birlikte izleyelim.  

 ● Kontrol listesi sonuçlarını 
tüm diğer dil değer-
lendirme sonuçları ile 
birlikte yorumlayalım.
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DİL 3.1 - Sohbet Becerileri için Öz Kontrol Listesi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: __________________________

Yönerge: Son bir haftada katıldığın sohbetleri düşünerek, aşağıdaki davranışları gösterip göstermediğini 
düşün. En az bir kere o davranışı gösterdiysen “Evet” sütunundaki boşluğa, hiç göstermediysen “Hayır” 
sütunundaki boşluğa işaret koy. 

Davranışlar Evet Hayır Açıklama

1. Arkadaşlarımla sohbet başlattım.

2. Sohbet sırasında karşımdaki kişinin söylediklerini dinledim.

3. Sohbet sırasında bana sorulan soruları yanıtladım.

4. Sohbet sırasında konuya bağlı kalmaya dikkat ettim.

5. Sohbet sırasında ilgimi çeken bir konu hakkında konuşarak 
yeni bir konu başlattım.

6. Sohbet sırasında karşımdaki kişinin hareketlerine ve yüz ifade-
lerine dikkat ettim.

7. Sohbeti bitirmek istediğimde diğer kişilerin konuşmalarını ta-
mamlamalarını bekledim.

8. Sohbet sırasında arkadaşlarımı bekletmeden bana sordukları 
soruları yanıtladım.

9. Sohbet sırasında yanlış anlaşılmalar olduğunda o konuda açık-
lamalar yaptım. 

10. Sohbet sırasında anlamadığım konular olunca sorular sor-
dum.

Sohbet becerileri ebeveyn derecelendirme ölçeği ve sohbet becerileri öz kontrol listesi, Ahmet 
için belirlenen kısa dönemli amaçlara uygun olarak geliştirilmiştir. Bu nedenle bu araçların her 
ikisi de örnektir.   
Biz de kendi öğrencimizin gelişim düzeyine, gereksinimlerine ve öğretim amaçlarına uygun 
gözlem formları geliştirebiliriz. 
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Dil Gelişimi - Örnek Durum 2:

Sena 3. Sınıfa devam etmektedir. Dil performansını inceleyen öğretmeni, Sena’nın temel dil becerilerinde 
akranlarına benzer performans göstermesine rağmen öykü anlatma becerilerinde akranlarının oldukça ge-
risinde olduğunu gözlemiştir. Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlendirmede Sena’nın sıralı olay 
içeren resimlere bakarak öykü oluşturma ve anlatma becerilerinde akranlarından daha düşük performans 
gösterdiğini belirlemiştir. Öğretmen tarafından oluşturulan öyküleme kontrol listesine göre Sena, öyküleme 
becerilerinde %30 performans göstermektedir. Akranları ise aynı kontrol listesine göre %80 ve üstünde 
öyküleme performansı göstermektedir. Sena öykülemede genellikle sadece karakterleri isimlendirmekte, 
problem durumu içeren bir cümle ve sonuç cümlesi ile öyküyü tamamlamaktadır. Buna karşın; giriş cüm-
lesi, ortam, probleme yönelik içsel tepkiler, problemi çözmeye yönelik planlar ve girişimler gibi diğer öykü 
bileşenlerini anlatmada sınırlılıklar yaşamaktadır. Öğretmeni, Sena’nın sözel öyküleme becerilerinde yaşadı-
ğı sınırlılığın yaratıcı metin yazma becerilerini de olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedir. Bu nedenle öğ-
retmen, Sena’nın öyküleme becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini ve ailenin de bu sürece dâhil edilmesinin 
önemli olduğunu düşünmektedir. Bunun için BEP/BGP’sinde uzun ve kısa dönemli amaçlarını belirlemiş, 
öğretim ve değerlendirme planını oluşturmuştur. 

Not: Sena ile ilgili bu durum örnek olarak hazırlanmıştır. Aşağıda Sena’nın öyküleme becerileri ile ilişkili 
mevcut düzeyi dikkate alınarak bu becerilerini desteklemeye yönelik bir BEP/BGP örneği verilmiştir. 
Bizler de bu BEP/BGP örneğinden yararlanarak benzer durumdaki öğrencilerimiz için sınıf düzeylerine 
ve gereksinimlerine uygun bir BEP/BGP oluşturabiliriz.  
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Çocuğun Adı: Sena Deniz (9 yaş) Tarih: 24/09/2018

Alan: Dil ve İletişim - Öyküleme

Mevcut Performans: Sena, sıralı kartlara dayalı öykülemede sadece karakterleri isimlendirmekte, problem durumu 
içeren bir cümle ve sonuç cümlesi ile öyküyü tamamlamaktadır. Buna karşın; giriş cümlesi, ortam, probleme yöne-
lik içsel tepkiler, problemi çözmeye yönelik planlar ve girişimler gibi diğer öykü bileşenlerini anlatmada sınırlılıklar 
yaşamaktadır.

Uzun Dönemli Amaç: Sena birinci dönemin sonu itibarıyla karakterlerden, ortamdan söz ettiği, problem durumu-
nu, karakterlerin çözüm girişimini, girişimlerin sonucunu ve karakterlerin tepkilerini açıkladığı, bir başlangıcı ve bir 
sonu olan bir öykü anlatır.

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

Birinci döneminin sonu itibarıyla 
Sena bir öyküyü anlatırken; 

1. Giriş cümlesi kullanır.

2. Karakterlerden bahseder.

3. Sena bir öyküyü anlatırken ortamdan 
bahseder.

4. Problem durumunu açıklar.

5. Karakterlerin içsel tepkilerini açıklar.

6. Karakterlerin içsel planını açıklar. 

7. Karakterlerin problem durumunun çö-
zümü için girişimlerini açıklar.  

8. Çözüm girişimlerinin sonucunu açık-
lar.

9. Karakterlerin sonuca tepkilerini açık-
lar.

***Öyküleme becerileri bütün olarak 
çalışılacaktır. Tüm öğretim oturumların-
da kısa dönemli amaçların her birine 
yönelik öğretim yapılacaktır.

1. Strateji öğretimi / hikâye harita-
sı:

a. Haftada 3 gün, 20’şer dakika öğ-
retim yapılacaktır.

2. Model olma, genişletme, yeniden 
biçimlendirme:

a. Haftada 1 gün, 20 dakika gerçek-
leştirilecektir.

b. Akran desteğinden yararlanıla-
caktır.

3. Tekrar anlatma:

a. Haftada 1 gün, 15-20 dakika ça-
lışılacaktır. 

b. Model olunarak anlatılan öyküyü 
tekrar anlatma çalışmaları yapıla-
caktır.

c. Akran desteğinden yararlanıla-
caktır.

4. Aile desteği:

a. Haftada 2 gün, 30 dakika.

b. Resimlere bakma ve öykü anlat-
ma etkinlikleri yapmaları sağlana-
caktır.

1. Gelişim haftalık olarak izlene-
cektir. 

2. Öyküleme becerileri kontrol 
listesi kullanılacaktır.

3. Kısa dönemli amaçlardaki 
performans değerlendirile-
cektir.

4. Sonuçlar Sena ile birlikte gra-
fikleştirilecektir. 

5. İlerleme Sena ile birlikte de-
ğerlendirilecektir.

6. Aile çalışmaları kayıt altına 
alınacak ve aylık olarak izlene-
cektir.  

7. İlerleme aylık olarak aile ile 
paylaşılacaktır.
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Sena’nın öyküleme becerileri ile ilişkili gelişimini, izlemeye yönelik değerlendirme kapsamında 
aşağıda örnekleri sunulan çok sayıda araç yardımıyla izleyebiliriz. Araçların nasıl geliştirildiği, 
uygulandığı ve sonuçlarının yorumlandığı hakkında ayrıntılı bilgi, araçla ilişkili tabloda sunul-
muştur. Sunulan bilgileri ve geliştirilen araçları inceleyerek kendi öğrencilerimizin düzeylerine 
ve gereksinimlerine uygun şekilde uyarlayabiliriz veya aynı amaca yönelik kendi araçlarımızı 
geliştirebiliriz.

ÖYKÜLEME ÖRNEĞİ 
ALMA VE KONTROL 
LİSTESİ 

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencilerin bir öykü-
yü karşısındaki bireyin 
anlayabileceği biçimde 
anlatma becerilerini 
değerlendirmek amacıyla 
kullanırız.

 ● Öykülemede öğrenci-
lerin yazısız resimli bir 
öykü kitabına bakarak 
ya da sıralı resimli olay 
kartlarına (3-6 sıralı kart) 
bakarak kendi öykülerini 
anlatmalarını isteriz.  

 ● Resimli kartların öğren-
cinin tanıdığı nesne ve 
ortamları içermesine, bir 
problem durumu, çözüm 
ve tepki görsellerini içer-
mesine dikkat edelim.

 ● Resimli kartlardaki gör-
sellerin anlaşılır olmasına 
dikkat edelim ve kartların 
büyüklüğünü öğrencinin 
gereksinimlerine uygun 
olarak uyarlayalım.

 ● Öğrencinin konuyu 
anlatmak istememesi 
olasılığını göz önünde 
bulundurarak birden 
fazla konuda sıralı kartlar 
seçelim.

 ● Kitaptan öyküleme bece-
risinin değerlendirilmesi 
için sınıftaki herhangi bir 
öykü kitabının yazılarını 
kapatarak kullanabilir ya 
da yazısız resimli öykü 
kitapları temin edebiliriz. 

 ● Öğrenci ile sessiz bir 
ortamda karşılıklı göz te-
masının rahat kurulacağı 
bir pozisyonda oturalım.

 ● Öğrencinin kendini rahat 
hissetmesini sağlamak 
için önce birkaç dakika 
sohbet edelim.

 ● Sıralı kartları ya da kitabı 
öğrenciye dönük olarak 
masaya yerleştirelim. 

 ● Öyküsünü kurgulaması 
için öğrenciye önce tüm 
sayfaları ya da kartları 
sırasıyla tek tek göste-
relim. Ardından kapak 
sayfasına/ilk karta geri 
dönelim ve öğrenci-
nin resimlere/kartlara 
bakarak kendi öyküsünü 
anlatmasını isteyelim.

 ● Değerlendirme sonuç-
larının ve ilerlemelerin 
kaydedilmesi için kontrol 
listesini kullanalım (bk. 
DİL 4.1) ve grafik oluştu-
ralım (bk. DİL 4.2).

 ● Grafiğe değerlendirme 
oturumlarının tarihlerini 
yatay, öğrencilerin öykü-
leme performanslarını 
dikey olarak yerleştirelim. 

 ● Öğrencinin performan-
sını ilk haftadan itibaren 
aynı kayıt formunun 
üzerine işaretleyelim ve 
öğrencinin performansı 
ile oluşan eğimi (yüksel-
me ve düşme) her hafta 
inceleyelim.  

 ● O ana kadar olan son 
üç değerlendirmemizde 
sergilenen performansa 
göre yapılacak değişiklik 
ve düzenlemeleri belirle-
yelim (bk. Fasikül 3, Şekil 
3.6 Gelişim İzleme Karar 
Ağacı).
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 ● Tekrarlı değerlendirme 
için benzer uzunlukta ve 
karmaşıklıkta birden fazla 
sıralı resimli kart seti ya 
da resimli öykü kitabı 
hazırlayalım.

 ● Öğrenci için alınan kısa 
dönemli amaçlara göre 
öyküleme becerileri 
kontrol listesi oluşturalım 
(bk. DİL 4.1).

 ● Kitap ile öyküleme de-
ğerlendirmesi yapacak-
sak öğrencinin sayfayı 
anlatıp bitirmesi ve ardın-
dan beklemesi durumun-
da ona anlatımını bitirdiği 
zaman sayfayı çevirebile-
ceğini söyleyelim. 

 ● Öyküleme sırasında 
öğrenciye ipucu verme-
yelim ve ipucu içeren 
sorular sormayalım. 
Öğrenciye “hı-hı” “Aa!”, 
“tamam” “öyle mi” gibi 
ipucu içermeyen ve de-
vam etmesini sağlayan 
doğal tepkiler verelim.

 ● Öykülemenin değerlen-
dirilmesinde de öğren-
cinin takıldığı noktalarda 
“hı-hı” ve “evet” “ve 
sonra“ gibi ifadeler 
kullanalım ve devamı için 
beklenti içinde öğrenciye 
bakalım. Öğrencinin ko-
nunun ortasında suskun 
kalması durumlarında 
söylediği son şeyi tekrar-
layarak, devam etmesi 
için teşvik edelim.

 ● Öyküleme süresince öğ-
rencinin anlattıklarını göz 
teması kurarak ilgiyle 
dinleyelim. 

 ● Buna göre sunulan 
öğretimin öğrencinin 
öğrenmesinde etkili olup 
olmadığına, yöntemde, 
materyalde, ortamda ve 
destek miktarında deği-
şikliğe gereksinim olup 
olmadığına karar verelim. 

 ● Öğrencinin öğretimi 
yapılan beceride süre 
içindeki performansını 
tek bakışla belirleyebil-
diğimiz için grafikleri 
mutlaka kullanalım.

 ● Sıralı kartları ev ödevi 
olarak göndererek ve 
çocuğun ebeveynlerle 
öyküleme yapmasını sağ-
layarak becerinin farklı 
ortamlarda kullanılmasını 
sağlayalım. 

 ● Evde aile tarafından ger-
çekleştirilen öyküleme 
etkinlikleri için Ebeveyn 
Kontrol Listesi hazırlaya-
lım (bk. DİL 4.3).

 ● Ebeveyn kontrol listesi 
sonuçlarını tüm diğer dil 
değerlendirme sonuçları 
ile birlikte yorumlayalım.
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DİL 4.1 - Öyküleme Becerileri Kontrol Listesi 

Yönerge: Aldığınız öyküleme örneğinde aşağıdaki öyküleme davranışlarının ortaya çıkıp çıkmadığını değer-
lendiriniz. Evet ise “+”; hayır ise “–“ işaretini koyunuz. 

Davranışlar
Değerlendirme Tarihleri

24/09 01/10 08/10 15/10 25/10 01/11 08/11

1. Öyküyü bir başlangıç cümlesi ile başlattı. + + + +

2. Öyküdeki tüm karakterlerden söz etti. + + + +

3. Ortamdan söz etti. – + + +

4. Problem durumunu açıkladı. – – – +

5. Karakterlerin içsel tepkileri üzerine açıklama 
yaptı.

– – –

6. Karakterlerin içsel planı üzerine bir açıklama 
yaptı.

– – –

7. Karakterlerin çözüm girişimlerini açıkladı. – – –

8. Girişimlerin sonucunu açıkladı. – – –

9. Karakterlerin sonuca tepkilerini açıkladı. – – –

. 10 Öyküyü bir sonuç cümlesi ile bitirdi. + + + +

TOPLAM %30 %40 %40 %50

Sena için belirlenen kısa dönemli amaçlara yönelik geliştirilmiş örnek bir öyküleme becerileri 
kontrol listesidir.   
Biz de kendi öğrencimizin gelişim düzeyine, gereksinimlerine ve öğretim amaçlarına uygun 
gözlem formları geliştirebilir, aşağıdaki grafikleri de kullanarak gelişimini izleyebiliriz. 
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DİL 4.2 - Öyküleme Becerileri Performans Grafiği

Öyküleme Performansı
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Grafik DİL 4.2‘de gördüğümüz üzere Sena’yla öyküleme becerilerinin öğretimine başlandıktan sonra, 
Sena’nın öyküleme performansı gelişmeye başlamıştır. Sena öyküleme yaparken ilk dört haftada kısa 
dönemli amaçlardan beşini yapmaya başlamıştır. Bununla birlikte Tablo DİL 4.1’e baktığımızda Sena’nın 
öykülemede, karakterlerin içsel tepkileri üzerine açıklama yapmadığı, karakterlerin içsel bir planı üzerine 
açıklama yapmadığı, karakterlerin çözüm girişimlerini açıklamadığı, girişimlerin sonucunu açıklamadığı ve 
karakterlerin sonuca tepkilerini açıklamadığı görülmüştür. Bu becerilerin kazanımı oluşana kadar Sena ile 
öğretim çalışmalarına devam edilecektir. 

Sena ile izleme değerlendirmeleri, öyküleme becerileri kontrol listesi ile gerçekleştirilmektedir.  
Bununla birlikte Sena’nın performansı üzerine farklı kaynaklardan bilgi edinebilmek için farklı 
araçlar kullanılabilir. Bu araçlar ile ilgili örnekler ve bilgiler aşağıda sunulmuştur. 
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DİL 4.3 - Öyküleme Becerileri Aile Kontrol Listesi

Yönerge: Çocuğunuzun anlattığı öyküde aşağıdaki öyküleme davranışlarının ortaya çıkıp çıkmadığını değer-
lendiriniz. Evet ise “+”; hayır ise “–“ işaretini koyunuz. 

Davranışlar

Değerlendirme Tarihleri

04/10 11/10 18/10 25/10 01/11 08/11

1. Öyküyü ”Bir Zamanlar”, “Çok Eskiden” gibi 
başlangıç cümlesi ile başlattı.

2. Öyküdeki tüm karakterlerden söz etti.

3. Ortamdan söz etti.

4. Karakterlerin başına gelen problem durumu-
nu /sorununu açıkladı.

5. Karakterlerin duyguları ve o an ne hissettik-
leri üzerine açıklama yaptı.

6. Karakterlerin problemi çözmek için yaptıkları 
planları açıkladı.

7. Karakterlerin problemi çözmek için neler 
yaptıklarını açıkladı. 

8. Karakterlerin problemi çözme girişimlerinin 
sonucunu açıkladı. 

9. Karakterlerin problem durumunun çözümü-
ne verdikleri tepkileri açıkladı.

. 10 Öyküyü bir sonuç cümlesi ile bitirdi.

TOPLAM
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ÖYKÜLEME BECERİLERİ 
İÇİN ÖZ KONTROL LİSTESİ

Aracı Nasıl Geliştirelim?
Nasıl
Uygulayalım?

Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin kendi öyküleme 
becerilerini değerlendir-
mesini sağlamak amacıyla 
kullanırız.  

 ● Örnek bir öz kontrol listesi 
DİL 5.1’de sunulmuştur.

 ● Öğrencinin öykülemede 
olması gereken içeriğe 
ilişkin farkındalığını artırması 
ve kendi öyküleme bece-
rilerini izlemesi açısından 
önemlidir.  

 ● Kontrol listesini öğrencide 
desteklemeyi hedeflediği-
miz öyküleme becerilerini 
içerecek biçimde hazırla-
yalım.  

 ● Öğrencinin öyküleme 
becerilerini alt alta sıraladı-
ğımız bir sütun ile öğren-
cinin kendi davranışlarını 
“Evet” veya “Hayır” olarak 
işaretleyeceği sütunlardan 
oluşturalım.

 ● Kontrol listesini öğ-
renciye haftalık olarak 
verelim.

 ● Kontrol listesinin nasıl 
doldurulacağını öğrenci-
ye açıklayalım. 

 ● İlk birkaç hafta öğrenci 
gereksinim duyarsa 
kontrol listesini birlikte 
dolduralım ve zamanla 
geri çekilelim, öğrenci-
nin bağımsız doldurma-
sını sağlayalım. 

 ● Kontrol listesi so-
nuçlarını ve gelişimi 
öğrenciyle birlikte 
izleyelim.  

 ● Kontrol listesi so-
nuçlarını tüm diğer 
dil değerlendirme 
sonuçları ile birlikte 
yorumlayalım.

DİL 5.1 - Öyküleme Becerileri Öz Kontrol Listesi

…../….. …../….. …../…..

Davranışlar Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

1. “Bir zamanlar” gibi bir başlangıç cümlesi kullandım.

2. Resimlerdeki tüm karakterlerden söz ettim. 

3. Ortamdan söz ettim. 

4. Karakterlerin başına gelen sorunu/problem durumunu açık-
ladım.

5. Karakterlerin problem durumu karşısında ne hissettiklerini 
açıkladım.

6. Karakterlerin problem durumunu çözmek için kurdukları plan 
üzerine açıklama yaptım.

7. Karakterlerin problemi çözmek için neler yaptıklarını açıkla-
dım.

8. Karakterlerin çözüm girişimlerin sonucunu açıkladım.

9. Karakterlerin bu sonuca ne tepki verdiklerini açıkladım.

. 10 Öyküyü bir sonuç cümlesi ile bitirdim.

TOPLAM
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Sena için belirlenen kısa dönemli amaçlara yönelik geliştirilmiş örnek bir öyküleme becerileri 
öz kontrol listesidir.   
Biz de kendi öğrencimizin gelişim düzeyine, gereksinimlerine ve öğretim amaçlarına uygun öz 
kontrol listeleri geliştirebiliriz. 

İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME: SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

Sosyal-Duygusal Gelişim - Örnek Durum 1*:

Baran 4. Sınıfa devam etmekte ancak sınıf düzeyindeki sosyal becerilerden bazılarını bağımsız olarak ger-
çekleştirememektedir. Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlendirmede ve gözlemlerinde Baran’ın 
grupla yapılan çalışmaları tamamlamakta zorlandığını, konuşmalara katılmadığını ve arkadaşları ile oyun oy-
narken kurallara uymadığını, sırasını beklemediğini, oyunu kazanan veya kaybeden taraf olduğunda aşırı tep-
kiler verdiğini belirlemiştir. Arkadaşları ise Baran’ın bu davranışları nedeniyle onunla oyun oynamak isteme-
mektedir. Öğretmeni, Baran’ın grup etkinliklerine katılımının ve oyun davranışlarını geliştirmenin Baran’ın 
hem sosyal-duygusal gelişimi hem de akademik başarısı için gerekli olduğunu düşünmektedir. 

*Baran’ın sosyal duygusal gelişim alanındaki gereksinimleri temelinde iki uzun dönemli amaç 
belirlenmiştir. Bunlardan ilki grup etkinliklerine katılım davranışlarını artırmaya yönelik; 
ikincisi ise oyun davranışlarını desteklemeye yöneliktir. İki amaç için hazırlanan BEP/BGP 
örnekleri ve araçları aşağıda sunulmuştur. 
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Çocuğun Adı: Baran Demir (9,8 yaş) Tarih: 21/09/2018

Alan: Sosyal-Duygusal Gelişim – Grup Etkinliklerine Katılım

Mevcut Performans: Baran, grupla yapılan çalışmaları tamamlamada ve yönergeleri yerine getirmede zorlanmakta 
ve konuşmalara katılmamaktadır. 

Uzun Dönemli Amaç: Birinci dönemin sonu itibarıyla Baran, “Grup Etkinliklerine Katılım Derecelendirme Ölçeği” 
ile değerlendirilen grup etkinliklerine katılım davranışlarını (yönergeleri yerine getirme, verilen görevleri tamamlama, 
tartışma ve etkinliklere katılma ve gruptakilerle iş birliği yapma) en az “3=Çoğunlukla” düzeyinde bağımsız olarak 
gerçekleştirir. 

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Ekim ayının sonu itibarıyla Ba-
ran, “Grup Etkinliklerine Katılım 
Derecelendirme Ölçeği” ile de-
ğerlendirilen grup etkinliklerine 
katılım davranışlarını öğretmenin 
sunduğu görsel ve sözel ipuçları/
destek ile “2=Bazen” düzeyinde 
gerçekleştirir. 

2. Kasım ayının sonu itibarıyla 
Baran, “Grup Etkinliklerine Katı-
lım Derecelendirme Ölçeği” ile 
değerlendirilen grup etkinliklerine 
katılım davranışlarını bağımsız ola-
rak “2=Bazen” düzeyinde gerçek-
leştirir.

3. Aralık ayının sonu itibarıyla Ba-
ran, “Grup Etkinliklerine Katılım 
Derecelendirme Ölçeği” ile de-
ğerlendirilen grup etkinliklerine 
katılım davranışlarını öğretmenin 
sunduğu görsel ve sözel ipuçları/
destek ile “3=Çoğunlukla” düze-
yinde gerçekleştirir.

4. Güz döneminin sonu itibarıyla 
Baran, “Grup Etkinliklerine Katılım 
Derecelendirme Ölçeği” ile değer-
lendirilen grup etkinliklerine katı-
lım davranışlarını bağımsız olarak 
en az “3=Çoğunlukla” düzeyinde 
gerçekleştirir.

1. Grup etkinliklerine katılım davra-
nışları konusunda bilgilendirme:

a. 1 kez 20 dakika yapılacaktır.

b. Grup etkinlikleri öncesinde katılım 
davranışlarına yönelik hatırlatma 
yapılacaktır.

2. Grup çalışmaları sırasında sözel ve 
görsel hatırlatıcılar/Yönergelerin ya-
zılı sunumu/Akran öğretimi:  

a. Tüm grup çalışmalarında katılım 
davranışlarını artırmak amacıyla uy-
gulanacaktır.

1. Gelişim haftalık olarak izlene-
cektir.  

2. “Grup Etkinliklerine Katılım 
Derecelendirme Ölçeği” ile 
öğretmen tarafından değerlen-
dirilecektir.

3. “Grup Etkinliklerine Katılım Öz 
Değerlendirme Formu” ile de 
Baran tarafından değerlendire-
cektir.

4. Gelişme Baran ile birlikte de-
ğerlendirilecektir.

5. İlerleme aylık olarak aile ile pay-
laşılacaktır.
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Grup etkinliklerine katılım becerileri ile ilişkili olarak yapılacak izlemeye yönelik değerlendirme örnek içeriği 
ve araçları aşağıda sunulmuştur.

GRUP ETKİNLİKLERİNE 
KATILIM 
DERECELENDİRME 
ÖLÇEĞİ 

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin grup etkinlik-
lerine katılımını değerlen-
dirmek ve izlemek için 
kullanırız.  

 ● Bu amaçla oluşturulan iki 
derecelendirme ölçeği 
aşağıda örnek olarak 
sunulmuştur. 

 ● Bunlardan ilki öğretmen 
tarafından (Grup Etkinlik-
lerine Katılım Derecelen-
dirme Ölçeği, SOS 1.1) 
ikincisi ise öğrencinin 
kendisi tarafından (Grup 
Etkinliklerine Katılım Öz 
Derecelendirme Ölçeği, 
SOS 1.2) yapılacak izle-
meye yöneliktir. 

 ● Öğrencinin yaşına ve per-
formans düzeyine göre 
seçilen kısa dönemli 
amaçlara uygun bir dere-
celendirme ölçeğini hazır-
layalım (bk. SOS 1.1).

 ● Öğrencinin geliştirmesini 
hedeflediğimiz tüm katı-
lım davranışlarını alt alta 
sıraladığımız bir sütun 
ve gözlemler sonucu 
belirlediğimiz performan-
sını işaretleyeceğimiz 
sütunlardan oluşturalım. 

 ● Benzer bir ölçeği ise öğ-
renci için kendinin katılım 
davranışlarını izlemesi 
amacıyla oluşturalım (bk. 
SOS 1.2).

 ● Derecelendirme düzeyle-
rini davranışın özelliğine 
ve öğrencinin yaşına 
ve gelişimsel özellikle-
rine göre belirleyelim. 
Örneğin, ''1=Nadiren'' 
''2=Bazen'' ''3= Çoğun-
lukla''  ''4=Her Zaman'' 
şeklinde bir derecelendir-
me kullanılabilir.

 ● Öğretimde yer alan 
kazanımların grup ça-
lışmasına uygunluğunu 
dikkate alarak her hafta 
önceden belirlenmiş bir 
ders kapsamında grup 
etkinliği düzenleyelim ve 
hedeflenen davranışların 
gelişimini bu etkinlikler 
sırasında gözlemleyelim.  

 ● Gözlemler sırasında ge-
rektiğinde, kısa dönemli 
amaçlarda hedeflendiği 
gibi, görsel ve sözel ipuç-
ları/destek sunalım. Et-
kinlik sırasında öğrenciyi 
gözlemleyelim ve notlar 
alalım. Etkinlik bittiğinde 
ise her bir davranışın ne 
düzeyde ortaya çıktığını 
derecelendirme ölçeğine 
işleyelim. 

 ● Etkinlik sonunda ayrıca 
öğrenciden öz değerlen-
dirme derecelendirme 
ölçeğini doldurmasını 
bekleyelim.

 ● Derecelendirme ölçeği-
ne işaretlenen perfor-
mansı her hafta öğrenci 
ile birlikte inceleyelim. 

 ● Öğrencinin hangi dav-
ranışlarda ne düzeyde 
performans ve ilerleme 
gösterdiğini tartışalım.

 ● Varsa öğretmen ve 
öğrenci değerlendirme-
leri arasındaki farkları 
tartışalım. 

 ● İstenen ilerleme ortaya 
çıkmıyorsa etkinliklerde 
ve sunduğumuz des-
tekte ne tür düzenle-
melere ve değişikliklere 
gereksinim olduğunu 
öğrenci ile birlikte karar-
laştıralım. 

 ● O ana kadar olan son üç 
değerlendirmemizde, 
sergilenen performan-
sa göre değişiklik ve 
düzenlemelere karar 
verelim.
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SOS 1.1 - Grup Etkinliklerine Katılım Derecelendirme Ölçeği

Öğrenci Adı: _____________________________________

Yönerge: Grup etkinliği sırasındaki gözlemlerinize dayanarak öğrencinin katılım davranışlarını aşağıdaki de-
recelendirme düzeylerinden uygun olanı seçerek değerlendiriniz. Katılım davranışlarını görsel ve sözel ipuç-
larıyla desteklediğinizde davranışın puanını daire içine alınız.  Örneğin, ①②③④.

1=Nadiren 2=Bazen 3=Çoğunlukla         4=Her Zaman
…
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…
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…
/…
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/…
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/…
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…
/…

A
ra

lık
 S

o
n

u

…
/…
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B
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n
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1. Yönergeleri 
yerine getirir. 

2. Verilen 
görevleri 
tamamlar.

3. Tartışma ve 
etkinliklere 
katılır.

4. Gruptaki-
lerle iş birliği 
yapar.
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SOS 1.2 – Grup Etkinliklerine Katılım Öz Derecelendirme Ölçeği

Öğrenci Adı: _______________________________ 

Yönerge: Aşağıda grup etkinlikleri sırasında yapmamız gereken bazı davranışlar sıralanmıştır. Bu haftaki 
grup etkinliği sırasındaki davranışlarını düşün ve her birini ne düzeyde yaptığını aşağıdaki rakamlardan uygun 
olanını seçerek forma işaretle.  

1=Hayır          2=Bazen          3=Evet*  
1.
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2.
 h
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ta

3.
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1. Yönergeleri 
yerine getir-
dim. 

2. Verilen 
görevleri ta-
mamladım.

3. Tartışma ve 
etkinliklere 
katıldım.

4. Gruptaki-
lerle iş birliği 
yaptım.

*Öğrencinin düzeyine ve gereksinimlerine göre başka derecelendirme düzeyleri veya işaretlerini de kullanabiliriz.
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Çocuğun Adı: Baran Demir (9,8 yaş) Tarih: 21/09/2018

Alan: Sosyal-Duygusal Gelişim – Oyun Davranışları

Mevcut Performans: Baran, oyun oynamayı sevmesine ve oyunlara katılım göstermesine rağmen oyunun kuralları-
na uymada ve oyunda sırasını beklemede zorluk yaşamakta ve oyunu kazanan veya kaybeden taraf olduğunda aşırı 
tepkiler vermektedir.

Uzun Dönemli Amaç: Yıl sonu itibarıyla Baran, oyun davranışlarını (oyunun kurallarına uyma, oyunda sırasını bekle-
me, oyun sırasında uygun ses tonunu kullanma, kaybeden olduğunda karşı tarafı tebrik etme, kazanan olduğunda 
karşı tarafı teselli etme) arka arkaya 5 oyunda en az “3=Sıklıkla” düzeyinde bağımsız olarak gerçekleştirir.

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Ekim ayının sonu itibarıyla Ba-
ran, katıldığı oyunlarda en az 1 
oyun davranışını arka arkaya 3 
oyunda en az “3=Sıklıkla” düzeyin-
de bağımsız olarak gösterir.  

2. Aralık ayının sonu itibarıyla 
Baran, katıldığı oyunlarda en az 
2 oyun davranışını arka arkaya 3 
oyunda en az “3=Sıklıkla” düzeyin-
de bağımsız olarak gösterir.  

3. Şubat ayının sonu itibarıyla 
Baran, katıldığı oyunlarda en az 
3 oyun davranışını arka arkaya 3 
oyunda en az “3=Sıklıkla” düzeyin-
de bağımsız olarak gösterir.  

4. Nisan ayının sonu itibarıyla 
Baran, katıldığı oyunlarda en az 
4 oyun davranışını arka arkaya 3 
oyunda en az “3=Sıklıkla” düzeyin-
de bağımsız olarak gösterir.  

1. Oyun davranışları ve kuralları ko-
nusunda bilgilendirme: 

a. 2 kez 20’şer dakika yapılacaktır.

b. Oyunlar öncesinde oyun davranış-
larına yönelik hatırlatma yapılacak-
tır.

2. Oyunlar sırasında sözel ve görsel 
hatırlatıcılar:

a. Tüm oyunlarda uygun oyun davra-
nışlarını artırmak amacıyla uygula-
nacaktır.

3. Aile desteği:

a. Haftada 2 gün, 20 dakika boyunca.

b. Davranışların desteklenmesi ve 
genellenmesi çalışmaları yapmaları 
sağlanacaktır.   

1. Gelişim haftalık olarak izlene-
cektir.  

2. “Oyun Davranışları Derecelen-
dirme Ölçeği” ile değerlendiri-
lecektir.

3. Gelişme Baran ile birlikte ince-
lenecektir.

4. Aile çalışmaları kayıt altına alı-
nacak ve aylık olarak izlenecek-
tir.  

5. İlerleme aylık olarak aile ile pay-
laşılacaktır.
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Oyun davranışları ile ilişkili olarak yapılacak izlemeye yönelik değerlendirme örnek içeriği ve araçları aşağıda 
sunulmuştur.

OYUN DAVRANIŞLARI 
DERECELENDİRME 
ÖLÇEĞİ

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin oyun 
davranışlarını değer-
lendirmek ve izlemek 
amacıyla kullanırız. 

 ● SOS 2.1.’de örnek 
bir oyun davranışları 
derecelendirme ölçeği 
sunulmuştur. 

 ● Öğrencinin yaşına ve 
performans düzeyine 
göre seçilen kısa dö-
nemli amaçlara uygun 
bir derecelendirme 
ölçeğini hazırlayalım 
(bk. SOS 2.1).

 ● Öğrencinin geliştirme-
sini hedeflediğimiz tüm 
oyun davranışlarını alt 
alta sıraladığımız bir 
sütun ve gözlemler 
sonucu belirlediğimiz 
performansını işaretle-
yeceğimiz sütunlardan 
oluşturalım. 

 ● Derecelendirme düzey-
lerini davranışın özelliği-
ne ve öğrencinin yaşına 
ve gelişimsel özellikle-
rine göre belirleyelim. 
Örneğin, 
''1= Nadiren'' ''2=Ba-
zen'' ''3=Çoğunlukla''  
''4=Her Zaman'' şeklin-
de bir derecelendirme 
kullanılabilir.

 ● Her hafta hedeflenen 
davranışların gözlenebi-
leceği bir oyun etkin-
liği düzenleyelim ve 
davranışlardaki gelişimi 
bu etkinlikler sırasında 
gözlemleyelim.  

 ● Gözlemler sırasında 
gerektiğinde görsel ve 
sözel ipuçları/destek 
sunalım. Oyun boyunca 
öğrenciyi gözlemleye-
lim ve notlar alalım. 
Oyun bittiğinde ise 
her bir davranışın ne 
düzeyde ortaya çıktığını 
derecelendirme ölçeği-
ne işleyelim. 

 ● Derecelendirme ölçeğine 
işaretlenen performansı 
her hafta öğrenci ile 
birlikte inceleyelim. 

 ● Öğrencinin hangi dav-
ranışlarda ne düzeyde 
performans ve ilerleme 
gösterdiğini tartışalım.

 ● İstenen ilerleme ortaya 
çıkmıyorsa etkinliklerde 
ve sunulan destekte ne 
tür düzenlemelere ve 
değişikliklere gereksinim 
olduğuna öğrenci ile 
birlikte karar verelim. 

 ● O ana kadar olan son 
üç değerlendirmemizde 
sergilenen performansa 
göre bu değişiklik ve dü-
zenlemeleri belirleyelim.
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SOS 2.1 - Oyun Davranışları Derecelendirme Ölçeği

Öğrenci Adı Soyadını: _____________________________        

Yönerge: Oyun sırasındaki gözlemlerinize dayanarak öğrencinin oyun davranışlarını aşağıdaki derecelen-
dirme düzeylerinden uygun olanı seçerek değerlendiriniz. Oyun davranışlarını görsel ve sözel ipuçlarıyla 
desteklediğinizde davranışın puanını daire içine alınız.  Örneğin, ①②③④.

1=Nadiren 2=Bazen 3=Çoğunlukla  4=Her Zaman

Oyun Davranışları
1. 

hafta
2. 

hafta
3. 

hafta
4. 

hafta
5. 

hafta
6. 

hafta
7. 

hafta
8. 

hafta
9. 

hafta

1. Oyunun kurallarına uyar.

2. Oyunda sırasını bekler.

3. Oyun esnasında uygun ses tonunu kulla-
nır.

4. Oyunda kaybeden taraf olduğunda şikâ-
yet etmeden ve olumsuz bir tepki göster-
meden karşı tarafı tebrik eder.

5. Oyunda kazanan taraf olduğunda küçüm-
semeden ve dalga geçmeden vb. karşı 
tarafı teselli eder.

NOTLAR:

Sosyal-Duygusal Gelişim - Örnek Durum 2:

Ayşe 2. Sınıfa devam etmektedir. Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlendirmede ve gözlemlerin-
de Ayşe’nin kendi duygularını ifade etmekte zorlandığını ve arkadaşları ile iletişiminde sorunlar yaşadığını 
belirlemiştir. Arkadaşlarının duygusal durumlarını ayırt edememekte, bu nedenle de uygun olmayan şekil-
de etkileşim başlatmaya çalışmaktadır. Ayrıca arkadaşlarının etkileşim başlatma girişimlerini de genellikle 
olumsuz olarak algılamakta ve olumsuz tepkiler verebilmektedir. Öğretmeni bu durumun Ayşe’nin duyguları 
tanıyamaması ve hangi durumların hangi duygulara neden olabileceği konusunda bilgisinin yetersiz olma-
sı ile ilişkili olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle, Ayşe’nin sosyal becerilerinin ve özellikle diğerlerinin 
ve kendinin yaşadığı duyguları tanıma, nedenlerini açıklama ve uygun şekilde davranma gibi becerilerinin 
desteklenmesinin Ayşe’nin sosyal-duygusal gelişimi açısından gerekli olduğunu düşünmektedir. Ailesi de 
gerekli desteği verirse Ayşe kısa zamanda bu konuda önemli düzeyde gelişme gösterebilecektir. Bunun için 
öncellikle BEP/BGP’sinde buna yönelik uzun ve kısa dönemli amaçlarını belirlemiş, öğretim ve değerlendir-
me planını oluşturmuştur. 
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Çocuğun Adı: Ayşe Çelik (7,3 yaş) Tarih: 21/09/2018

Alan: Sosyal-Duygusal Gelişim – Temel Duygular

Mevcut Performans: Ayşe, kendi duygularını ifade etmekte zorlanmakta ve arkadaşları ile iletişiminde sorunlar 
yaşamaktadır. Arkadaşlarının duygusal durumlarını ayırt edememekte, bu nedenle de uygun olmayan şekilde etki-
leşim başlatmaya çalışmaktadır. Ayrıca arkadaşlarının etkileşim başlatma girişimlerini de genellikle olumsuz olarak 
algılamakta ve olumsuz tepkiler verebilmektedir.

Uzun Dönemli Amaç: 16 hafta sonunda, Ayşe fırsatların %80’inde (5 fırsatın 4’ünde) diğerleri ve kendinin yaşa-
dığı temel duyguları (mutlu, üzgün, korkmuş, kızgın) isimlendirir, olası nedenlerini açıklar ve uygun yanıtlar/tepkiler 
gösterir. 

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. 3. hafta sonunda Ayşe, fırsatların 
%80’inde resimlerle gösterilen te-
mel duygu ifadelerini doğru olarak 
isimlendirir ve olası nedenlerini 
açıklar. 

2. 6. hafta sonunda Ayşe, fırsatların  
diğerleri %80’inde tarafından çe-
şitli durumlarda ifade edilen temel 
duyguları doğru olarak isimlendirir 
ve olası nedenlerini açıklar.

3. 10. hafta sonunda Ayşe, fırsat-
ların %80’inde çeşitli durumlarda 
kendinin yaşadığı temel duyguları 
doğru olarak isimlendirir ve neden-
lerini açıklar.

4. 16. hafta sonunda Ayşe, fırsatla-
rın %80’inde diğerleri tarafından 
gösterilen temel duygulara yönelik 
uygun yanıtların/tepkilerin ne olabi-
leceğini doğru olarak açıklar. 

1. Doğrudan öğretim (duygu kartla-
rı/örnek olaylar) ve gömülü öğre-
tim:

a. Haftada 3 gün, 15’er dakika uy-
gulanacaktır.

b. Duygu kartları ve örnek olaylar ile 
doğrudan öğretim yapılacaktır.

c. Etkinlikler ve rutinler sırasında 
ortaya çıkan olaylar üzerine ya-
pılan yorumlar, tartışmalar, açık-
lamalar vb. ile gömülü öğretim 
yapılacaktır.

d. Akranlar ile duygu tanıma çalış-
maları/oyunları düzenlenecektir.

2. Aile desteği:

a. Ailenin günlük rutinleri ve yaşa-
dıkları olaylar çerçevesinde duy-
gularını ifade etmeleri, nedenleri 
hakkında konuşmaları ve model 
olmaları sağlanacaktır.

1. Gelişim haftalık olarak izlenecek-
tir.

2. Kontrol listesi ile değerlendirile-
cektir.

3. Performans Ayşe ile birlikte işa-
retlenecektir. 

4. İlerleme Ayşe ile birlikte değer-
lendirilecektir.

5. Aile çalışmaları kayıt altına alına-
cak ve aylık olarak izlenecektir.  

6. İlerleme aylık olarak aile ile pay-
laşılacaktır.
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Temel duyguları tanıma ve nedenlerini açıklama becerileri ile ilişkili olarak yapılacak izlemeye yönelik 
değerlendirme örnek içeriği ve araçları aşağıda sunulmuştur. 

TEMEL DUYGULAR- 
 KONTROL LİSTESİ

Aracı Nasıl
Geliştirelim?

Nasıl 
Uygulayalım?

Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin temel 
duyguları tanıma ve 
açıklama becerileri-
nin gelişimini izlemek 
amacıyla kullanırız.  

 ● SOS 3.1.’de örnek bir 
kontrol listesi sunul-
muştur. 

 ● Öğrencinin yaşına ve 
performans düzeyine göre 
seçilen kısa dönemli amaç-
lara uygun bir derecelen-
dirme ölçeğini hazırlayalım 
(bk. SOS 1.1).

 ● Öğrencinin geliştirmesini 
hedeflediğimiz tüm katılım 
davranışlarını alt alta 
sıraladığımız bir sütun ve 
gözlemler sonucu belir-
lediğimiz performansını 
işaretleyeceğimiz sütunlar-
dan oluşturalım. 

 ● Değerlendirmelerde kul-
lanmak üzere duyguların 
yüz ifadeleri ile gösterildiği 
duygu kartları ile belirli bir 
duygunun ortaya çıkma-
sına neden olan kısa (1-3 
cümle) örnek olaylar oluş-
turalım (Örneğin, Can’ın en 
sevdiği arkadaşı başka bir 
şehre taşınıyor. Sence Can 
ne hisseder?). 

 ● Öğrencinin temel 
duyguları isimlendirme 
ve açıklama performan-
sını duygu kartları ve 
örnek olaylar kullanarak 
haftalık olarak değerlen-
direlim. 

 ● Öğrencinin her bir 
temel duygudaki isim-
lendirme ve açıklama 
performansını kontrol 
listesine “+” veya “–“ 
olarak işaretleyelim. 

 ● Son 5 fırsatta 4 doğru 
(%80) isimlendirme/
açıklama elde edildiğin-
de bir sonraki kısa dö-
nemli amaca geçelim. 

 ● Her bir kısa dönemli 
amaca ulaşıldığında 
kontrol listesinde yer 
alan en son sütunu 
renkli boyayarak bir son-
raki amaca geçtiğimizi 
gösterelim.  

 ● Kontrol listesine işaret-
lenen performansı her 
hafta öğrenci ile birlikte 
inceleyelim. 

 ● Öğrencinin hangi 
duygularda ne düzeyde 
performans ve ilerleme 
gösterdiğini tartışalım. 

 ● Öğrencinin ayırt edeme-
diği ve yanlış isimlendir-
diği/açıkladığı duygu-
lardaki hataları birlikte 
inceleyelim. 

 ● İstenen ilerleme ortaya 
çıkmıyorsa etkinlikler-
de ve sunduğumuz 
destekle ne tür düzenle-
melere ve değişikliklere 
gereksinim olduğunu 
öğrenci ile birlikte karar-
laştıralım. 

 ● O ana kadar olan son 
üç değerlendirmemizde 
sergilenen performansa 
göre bu değişiklik ve 
düzenlemelere karar 
verelim.
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SOS 3.1 – Temel Duygular Kontrol Listesi

Öğrenci Adı Soyadı: _______________________________       
Yönerge: Öğrenci duyguyu;

Doğru isimlendirdiğinde/açıkladığında “+” 

Yanlış isimlendirdiğinde/açıkladığında ise “–“ işaretini koyunuz.

Son 5 fırsatta 4 doğru (%80) isimlendirme/açıklama elde ettiğinizde bir sonraki kısa dönemli amaca geçiniz. 
Her bir kısa dönemli amaca ulaşıldığında en son sütunu renkli boyayarak bir sonraki amaca geçildiğini 
gösteriniz.  

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

…
/…

Mutlu

İsimlendirme

Açıklama

Üzgün

İsimlendirme

Açıklama

Korkmuş

İsimlendirme

Açıklama

Kızgın

İsimlendirme

Açıklama

Notlar
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İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME: ÖZ BAKIM VE GÜNLÜK YAŞAM

Öz Bakım ve Günlük Yaşam - Örnek Durum 1:

Ayşe 3. Sınıfa devam etmekte ancak giyinme ve kişisel temizlik gibi temel öz bakım becerilerinden bazı-
larını ve defterlerini/kitaplarını düzenli tutma gibi günlük yaşam becerilerinden bazılarını bağımsız olarak 
gerçekleştirememektedir. Mont, eldiven ve atkı gibi dış giysilerini ancak yardımla giyebilmekte, tuvalet 
sonrası veya kirlendiğinde ellerini yıkamak için hatırlatmaya gerek duymakta ve çöplerini %70 durumda 
çöpe atmayıp, sırasında veya cebinde tutmaktadır. Defterlerinin/kitaplarının ise %90’ı yırtık, sayfaların uçları 
kıvrılmış ve düzensiz durumdadır. Ayşe’nin bu becerileri yaşına uygun düzeyde gerçekleştirmesi, gelişimi ve 
arkadaşları ile ilişkileri açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, öğretmeni Ayşe’nin BEP/BGP’sinde öz 
bakım ve günlük yaşam becerilerine yönelik amaç almaya karar vermiştir. 

Not: Ayşe ile ilgili bu durum örnek olarak hazırlanmıştır. Gerçek bir durum değildir. Aşağıda Ayşe’nin 
öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile ilişkili gelişimsel düzeyi dikkate alınarak bu becerilerini destek-
lemeye yönelik bir BEP/BGP örneği verilmiştir. Bizler de bu BEP/BGP örneğinden yararlanarak benzer 
durumdaki öğrencilerimiz için yaşlarına ve gereksinimlerine uygun bir BEP/BGP oluşturabiliriz.  
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Çocuğun Adı: Ayşe Sezgin Tarih: 21/09/2018

Alan: Öz Bakım ve Günlük Yaşam - Giyinme, kişisel temizlik ve basit işler

Mevcut Düzey: Ayşe; mont, eldiven ve atkı gibi dış giysilerini ancak yardımla giyebilmekte, tuvalet sonrası veya 
kirlendiğinde ellerini yıkamak için hatırlatmaya gerek duymakta ve çöplerini %70 durumda çöpe atmayıp, sırasında 
veya cebinde tutmaktadır. Defterlerinin/kitaplarının ise %90’ı yırtık, sayfaların uçları kıvrılmış ve düzensiz durumda-
dır. 

Uzun Dönemli Amaç: Ocak ayının son haftası itibarıyla Ayşe, bağımsız olarak giysilerini giyer, her tuvalet sonrası ve 
kirlenince ellerini yıkar, %80 durumda ise çöplerini çöpe atar, defter ve kitaplarını düzenli tutar. 

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Ekim ayının son haftası itibarıyla Ayşe, 
bağımsız olarak mont, eldiven, şapkayı 
giyer ve atkısını takar, tuvaletten çıktıktan 
sonra ya da kirlenince ellerini yıkar.

2. Kasım ayının son haftası itibarıyla 
Ayşe, %50 durumda bağımsız olarak çöp-
lerini çöpe atar, derecelendirme ölçeği ile 
değerlendirilen defter/kitap düzeninde en 
az “2=Düzenlemeye Başladı” düzeyinde 
performans gösterir.  

3. Aralık ayının son haftası itibarıyla Ayşe, 
%80 durumda bağımsız olarak çöpleri-
ni çöpe atar, derecelendirme ölçeği ile 
değerlendirilen defter/kitap düzeninde 
“3=Düzenliyor” düzeyinde performans 
gösterir.  

4. Ocak ayının son haftası itibarıyla Ayşe, 
derecelendirme ölçeği ile değerlendirilen 
defter/kitap düzeninde “4=Düzenledi” dü-
zeyinde performans gösterir.  

1. Fırsat öğretimi yapılacak / model 
olunacaktır: 

a. Uygun fırsatlar oluştuğunda (giyinir-
ken, tuvaleti kullanırken, çöpü oldu-
ğunda vb.) desteklenecek, model 
olunacaktır. 

b. Görsel ve sözel hatırlatıcılar kullanı-
lacaktır.

c. Akran desteğinden yararlanılacaktır.

2. Aile desteği alınacaktır:

a. Tüm fırsatlarda destek olmaları ve 
model olmaları sağlanacaktır.

b. Becerilerin farklı ortam ve durumla-
ra genellenmesi sağlanacaktır.  

1. Gelişimi haftalık olarak 
izlenecektir.  

2. İzleme formları ile 
değerlendirilecektir.

3. İzleme sonucu Ayşe 
ile birlikte formlara 
işaretlenecektir. 

4. İlerleme Ayşe ile birlik-
te değerlendirilecektir.

5. Aile çalışmaları kayıt 
altına alınacak ve aylık 
olarak izlenecektir.  

6. İlerleme aylık olarak 
aile ile paylaşılacaktır.
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Ayşe’nin öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile ilişkili gelişimini, izlemeye yönelik değer-
lendirme kapsamında aşağıda sunulan öz bakım ve günlük yaşam izleme formları (ÖZB 1.1 
ve GÜN 1.1 gibi formlar) kullanarak izleyebiliriz. Formların nasıl geliştirildiği, uygulandığı ve 
sonuçlarının yorumlandığı aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak sunulmuştur.

ÖZ BAKIM/GÜNLÜK 
YAŞAM BECERİLERİ 
İZLEME FORMU

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin öz bakım ve 
günlük yaşam becerile-
rindeki gelişimini izlemek 
amacıyla oluşturabilece-
ğimiz bir formdur.

 ● ÖZB 1.1 ve GÜN 1.1’de 
öz bakım ve günlük 
yaşam için örnek izleme 
formları sunulmuştur.

 ● Örnek izleme form-
larından yararlanarak, 
izleyeceğimiz öğrencinin 
yaşına ve gelişimine 
uygun maddelerle kendi 
formumuzu oluşturabilir 
ve kullanabiliriz.

 ● İzleme formlarını, öğ-
rencinin BEP/BGP’sinde 
hedeflenen becerileri 
temel alarak oluşturalım.

 ● Beceriler farklılaşıyorsa 
her bir kısa dönemli 
amaç için ayrı izleme 
formu hazırlayalım.

 ● İzleme formlarını, öğren-
cinin geliştirmesini hedef-
lediğimiz tüm becerileri 
alt alta sıraladığımız bir 
sütun ve gözlemler 
sonucu belirlediğimiz 
performansını işaretle-
yeceğimiz sütunlardan 
oluşturalım.

 ● Öğrencinin geliştirmesini 
hedeflediğimiz becerileri 
ne düzeyde gösterdiğini 
öğretim, etkinlikler ve 
günlük rutinler sırasında 
gözlemleyelim. 

 ● İzleme formlarında 
belirtildiği gibi gözlemle-
re dayanarak formlarda 
işaretlemeler yapalım. 
Örneğin, çöp atma 
becerisi için her çöp 
atma fırsatı oluştuğunda 
işaretleme yaparken, 
defter/kitap düzeninde 
haftanın sonuna doğru 
işaretleme yapalım.

 ● İzleme formlarına işa-
retlemelerimizi müm-
künse öğrenci ile birlikte 
yapalım. 

 ● Öğrencinin performan-
sını etkileyebilecek 
herhangi bir faktör göz-
lemlediğimizde açıklama 
kısmına yazalım. 

 ● İzleme formuna işaretle-
diğimiz beceri düzeyini 
her hafta öğrenci ile 
birlikte inceleyelim. 

 ● Öğrenciyle neleri 
öğrendiğini ve ne kadar 
ilerlediğini konuşalım. 

 ● Beklediğimiz ilerlemeyi 
göremediğimiz durum-
da öğretimde, ortamda 
ve materyallerde ne 
tür düzenlemelere ve 
değişikliklere gereksinim 
olduğuna öğrenci ile 
birlikte karar verelim. 

 ● Gelişim genellikle çok 
hızlı olmayacağından, o 
ana kadar olan son üç 
değerlendirmemizde 
sergilenen performans 
düzeyinde ilerleme olup 
olmadığına göre bir deği-
şiklik veya düzenlemeye 
ihtiyaç olup olmadığına 
karar verelim.  
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ÖZB 1.1 - Öz Bakım Becerileri İzleme Formu (1. kısa dönemli amaç için)

Öğrencinin Adı-Soyadı: ____________________________   

Yönerge: Öğrencinin her bir beceriyi ne düzeyde yapabildiğini aşağıdaki açıklamalardan yararlanarak uygun 
kutucuğa işaretleyiniz.

B=Bağımsız;         Y=Yardımla*;         Z=Çok Zorlanıyor veya Yapamıyor

*Yardımla seçeneği, öğrencinin davranışı fiziksel/sözel yardım ve sözel hatırlatma yoluyla yapabildiğini işaret 
eder.

Tarih Mont Şapka Atkı Eldiven El yıkama

_ _/_ _/_ _
B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

_ _/_ _/_ _
B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

_ _/_ _/_ _
B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

_ _/_ _/_ _
B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

_ _/_ _/_ _
B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

_ _/_ _/_ _
B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

_ _/_ _/_ _
B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

_ _/_ _/_ _
B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

B
☐

Y
☐

Z
☐

Açıklama
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GÜN 1.1 - Günlük Yaşam Becerileri İzleme Formu (Çöp ve Defter/Kitap Düzeni)

Öğrencinin Adı-Soyadı: _________________________      

Çöp Atma: 

Davranışı her gözlemlediğinizde işaretleme yapın. 

Bağımsız yaparsa; ilgili fırsatı yuvarlak içine alın, 

Hatırlatarak yaparsa; ilgili fırsat numarasını parantez içine alın, 

Yapmadıysa; ilgili fırsat numarasının üzerini çizin.

Defter/Kitap Düzeni:

Haftalık gözlemlerinizden elde ettiğiniz bilgileri bir arada değerlendirerek haftada bir kez işaretleme yapın. 

1=Düzenlemiyor: Defter ve kitaplarının çoğunluğu yırtık, sayfaların uçları kıvrılmış ve düzensiz durumda. 

2=Düzenlemeye Başladı: Defter ve kitaplarında yırtıkları tamir etmeye, kıvrılmış sayfaları düzeltmeye baş-
ladı.

3=Düzenliyor: Defter ve kitaplarının bir bölümünü düzenledi, diğerlerinde de yırtıkları tamir etmeye, kıvrıl-
mış sayfaları düzeltmeye devam ediyor. 

4=Düzenledi: Defter ve kitaplarının çoğunluğunu düzenledi.

Tarih Çöp Atma Fırsatları
Çöp-
Bağımsız yap-
ma oranı

Çöp-Hatırla-
tarak yapma 
oranı

Defter/Kitap 
Düzeni

1. Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 
☐

2 
☐       

3 
☐

4 
☐

2. Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 
☐

2 
☐       

3 
☐

4 
☐

3. Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 
☐

2 
☐       

3 
☐

4 
☐

4. Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 
☐

2 
☐       

3 
☐

4 
☐

5. Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 
☐

2 
☐       

3 
☐

4 
☐

6. Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 
☐

2 
☐       

3 
☐

4 
☐

7. Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 
☐

2 
☐       

3 
☐

4 
☐

8. Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 
☐

2 
☐       

3 
☐

4 
☐

Açıklamalar
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İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME: MOTOR GELİŞİM

Motor Gelişim - Örnek Durum 1:

Arda 2. Sınıfa devam etmekte ancak sınıf düzeyindeki akademik becerilerde ve motor gelişime ilişkin bazı 
becerilerde güçlükler yaşamaktadır. Kaba motor alanda; dengede durma, koşarken beden koordinasyonu-
nu sağlama ve top atma/tutmada güçlük yaşamaktadır. Arda’nın motor alanda yaşadığı güçlükler sosyal 
ve duygusal başarısını ve arkadaşlarıyla ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir. Motor beceriler gerektiren 
oyunlarda yeterince başarılı olamadığı için arkadaşları onu takımlarına almak istememekte ve oyun dışında 
bırakmaktadırlar. Anne ve babası da Arda’nın sık sık düşüp yaralandığını, eşyalara çarptığını ve evde eşyaları 
düşürdüğünü, kırdığını belirtmişlerdir. Öğretmeni, Arda’nın akademik becerilerine ek olarak, kaba motor be-
cerilerindeki performansını da desteklemeye karar vermiş ve buna yönelik oyun ve hareket içeren etkinlikler 
yapmayı ve beden eğitimi dersinde Arda’yı desteklemeyi planlamıştır. Bu amaca yönelik belirlediği uzun ve 
kısa dönemli amaçları ile öğretim ve değerlendirme planı aşağıda sunulmuştur.

Not: Arda ile ilgili bu durum örnek olarak hazırlanmıştır. Gerçek bir durum değildir. Aşağıda Arda’nın 
motor becerileri ile ilişkili gelişimsel düzeyi dikkate alınarak bu becerilerini desteklemeye yönelik bir 
BEP/BGP örneği verilmiştir. Bizler de bu BEP/BGP örneğinden yararlanarak benzer durumdaki öğren-
cilerimiz için yaşlarına ve gereksinimlerine uygun bir BEP/BGP oluşturabiliriz.  
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Çocuğun Adı: Arda Demir Tarih: 21/09/2018

Alan: Motor gelişim

Mevcut Performans: Arda; dengede durmada, koşarken beden koordinasyonunu sağlama ve top atmada/tutmada 
güçlük yaşamaktadır. Beş saniyeden fazla tek ayak üzerinde dengede duramamakta ve bu arada vücudunu da sabit 
tutamamaktadır. Oyunlar sırasında sık sık düşmekte veya çevresindekilere çarpmaktadır. Kendisine atılan topları da 
sadece %30 durumda (Örneğin, 10 durumdan 3’ünde) yakalayabilmektedir.

Uzun Dönemli Amaç: Mayıs ayının sonu itibarıyla Arda, 20 saniye boyunca gözü kapalı bir şekilde tek ayak üzerin-
de dengede durur, denge tahtasının üzerinde yürür, engelli parkurda engellerin en az %80’ine çarpmadan koşar ve 
kendisine atılan topları %80 durumda başarı ile yakalar.

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Kasım ayının son haftası itiba-
rıyla Arda, gözü açık bir şekilde 
tek ayağının üzerinde 20 saniye 
boyunca dengeli bir şekilde durur.

2. Aralık ayının son haftası itibarıy-
la Arda, gözü kapalı bir şekilde tek 
ayağının üzerinde 20 saniye boyun-
ca dengeli bir şekilde durur.

3. Mart ayının son haftası itibarıyla 
Arda, yerdeki bir denge tahtasının 
üzerinde kolları açık bir şekilde 20 
saniye boyunca bağımsız olarak ve 
dengeli bir şekilde yürür.

4. Nisan ayının son haftası itibarıy-
la Arda, engellerle oluşturulmuş bir 
parkurda engellerin en az %80’ine 
çarpmadan koşar.

5. Mayıs ayının son haftası itiba-
rıyla Arda, kendisine atılan topları 
%80 durumda başarı ile yakalar.

1. Denge, engelli parkur ve top ya-
kalama içeren oyunlar ve hare-
ketlerden yararlanılacaktır:

a. Haftada 2 gün, 20’şer dakika 
uygulanacaktır.

2. Aile desteği alınacaktır:

b. Haftada 3 gün, 30’ar dakika bo-
yunca hedeflenen etkinlikleri 
yapmaları sağlanacaktır.

1. Gelişimi haftalık olarak izlenecek-
tir.  

2. Oyunlar ve etkinlikler sırasında 
gözlem yoluyla değerlendirilecek-
tir. 

3. Gözlem sonuçları izleme formuna 
kaydedilecektir. 

4. Kaydetme Arda ile birlikte yapıla-
caktır. 

. 5 İlerleme Arda ile birlikte 
değerlendirilecektir.

6. Aile çalışmaları kayıt altına alına-
cak ve aylık olarak izlenecektir.  

. 7 İlerleme aylık olarak aile ile 
paylaşılacaktır.
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Arda’nın motor becerileri ile ilişkili gelişimini, izlemeye yönelik değerlendirme kapsamında 
aşağıda sunulan motor becerileri izleme formunu (MOT 1.1) kullanarak izleyebiliriz. Formun 
nasıl geliştirildiği, uygulandığı ve sonuçlarının yorumlandığı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

MOTOR GELİŞİM 
BECERİLERİ İZLEME 
FORMU

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Öğrencinin motor 
gelişimine yönelik 
sunulan desteğin 
etkilerini ve hedeflenen 
becerilerdeki gelişimini 
izlemek amacıyla 
oluşturabileceğimiz bir 
formdur.

 ● MOT 1.1’de motor 
gelişim için örnek izleme 
formu sunulmuştur.

 ● Örnek izleme 
formundan yararlanarak, 
izleyeceğimiz öğrencinin 
yaşına ve gelişimine 
uygun maddelerle kendi 
formumuzu oluşturabilir 
ve kullanabiliriz.

 ● İzleme formunu BEP/
BGP’de hedeflenen 
becerileri temel alarak 
oluşturalım.

 ● İzleme formunu, 
gözlemin yapıldığı tarih 
sütunu ile her bir motor 
davranışa yönelik süre 
veya yüzdenin yazılacağı 
sütunlardan oluşturalım. 

 ● Öğrencinin geliştirmesini 
hedeflediğimiz becerileri 
ne düzeyde gösterdiğini 
öğretim, etkinlikler ve 
günlük rutinler sırasında 
gözlemleyelim. 

 ● İzleme formunda 
belirtildiği gibi 
gözlemlere dayanarak 
öğrenci performansını 
kaydedelim. 

 ● İzleme formuna 
performans kaydını 
mümkünse öğrenci ile 
birlikte yapalım. 

 ● İzleme formuna 
kaydettiğimiz 
performans düzeyini her 
hafta öğrenci ile birlikte 
inceleyelim. 

 ● Öğrenciyle neleri, ne 
kadar yapabildiğini 
konuşalım. 

 ● Beklediğimiz ilerlemeyi 
göremediğimiz durumda 
öğretimde, ortamda 
ve etkinliklerde ne 
tür düzenlemelere ve 
değişikliklere gereksinim 
olduğuna öğrenci ile 
birlikte karar verelim. 
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MOT 1.1 - Motor Beceriler İzleme Formu 

Öğrencinin Adı-Soyadı: _________________________      

Yönerge: Gözlemler sırasında öğrencinin her bir becerideki performansını saniye olarak veya % olarak ilgili 
boşluğa kaydediniz.                                                   

Tarih

Gözü açık tek 
ayak üzerinde 

dengede durma 
(sn.)

Gözü kapalı tek 
ayak üzerinde 

dengede durma 
(sn.)

Denge tahtasın-
da yürüme (sn.)

Engelli parkurda 
koşma (%)

Top yakalama 
(%)

…./…../…..

…./…../…..

…./…../…..

…./…../…..

…./…../…..

…./…../…..

…./…../…..

…./…../…..

…./…../…..

…./…../…..
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İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME: DİKKAT

Dikkat - Örnek Durum 1:

Üçüncü sınıfa devam eden Mehmet dikkatini sürdürmede ve görevi tamamlamada güçlük yaşamaktadır. 
Öğretmeni, görev sırasında dikkatini 1-2 dakikadan fazla sürdüremediğini, yerinde oturmakta zorlandığını ve 
sürekli ayağa kalkarak diğerleri ile konuştuğunu, başka bir şeyle uğraşarak etkinliği sürdüremediğini gözle-
miştir. Bu nedenle öğretmeni, görev tamamlamaya yönelik davranışlarının geliştirilmesi gerektiğini, bunun 
için de Mehmet’in BEP/BGP’sinde konuya ilişkin amaç almaya karar vermiştir. Mevcut dikkat ve yerinde 
oturma süresini göz önünde bulundurarak kademeli bir şekilde artırmayı amaçlamıştır.

Not: Mehmet’le ilgili bu durum örnek olarak hazırlanmıştır. Gerçek bir durum değildir. Aşağıda Meh-
met’in dikkat ile ilişkili çalışma ve görevi tamamlama becerilerini desteklemeye yönelik bir BEP/
BGP örneği verilmiştir. Bizler de bu BEP/BGP örneğinden yararlanarak benzer durumdaki öğrencileri-
miz için yaşlarına ve gereksinimlerine uygun bir BEP/BGP oluşturabiliriz.  
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Çocuğun Adı: Mehmet Keskin (8 yaş) Tarih: 21/09/2018

Alan: Çalışma Becerileri – Görevi tamamlama

Mevcut Performans: Mehmet, görev sırasında dikkatini 1-2 dakikadan fazla sürdürememekte, yerinde oturmakta 
zorlanmakta ve sürekli ayağa kalkarak diğerleri ile konuşmakta, başka bir şeyle uğraşmaktadır. Ayrıca görevi yöner-
gelere uygun şekilde yapmamakta ve çok sayıda yanlış ve eksiği olmaktadır.

Uzun Dönemli Amaç: Mayıs ayının son haftası itibarıyla Mehmet, verilen bir görevde 12 dakika boyunca dikkatini 
sürdürür, bu süre boyunca yerinde oturmaya devam eder ve etkinliği sürdürür. Bu süre içinde en fazla iki sözel veya 
görsel hatırlatma kullanılır.

Kısa Dönemli Amaçlar Öğretim Planı Değerlendirme Planı

1. Kasım ayının son haftası itibarıyla 
Mehmet, verilen bir görevde en az 5 da-
kika boyunca dikkatini sürdürür, bu süre 
boyunca yerinde oturmaya devam eder 
ve etkinliği sürdürür. Bu süre içinde en 
fazla dört sözel veya görsel hatırlatma 
kullanılır. 

2. Ocak ayının son haftası itibarıyla Meh-
met, verilen bir görevde en az 8 dakika 
boyunca dikkatini sürdürür, bu süre bo-
yunca yerinde oturmaya devam eder ve 
etkinliği sürdürür. Bu süre içinde en fazla 
üç sözel veya görsel hatırlatma kullanılır. 

3. Mart ayının son haftası itibarıyla Meh-
met, verilen bir görevde en az 10 dakika 
boyunca dikkatini sürdürür, bu süre bo-
yunca yerinde oturmaya devam eder ve 
etkinliği sürdürür. Bu süre içinde en fazla 
üç sözel veya görsel hatırlatma kullanılır. 

4. Mayıs ayının son haftası itibarıyla 
Mehmet, verilen bir görevde 12 dakika 
boyunca dikkatini sürdürür, bu süre bo-
yunca yerinde oturmaya devam eder ve 
etkinliği sürdürür. Bu süre içinde en fazla 
iki sözel veya görsel hatırlatma kullanılır. 

1. Strateji öğretimi: 

a. Haftada 3 gün, 15’er dakika 
yapılacaktır. 

b. Kendini izleme öğretilecek-
tir. 

c. Kendini talimatlandırma öğ-
retilecektir.

d. Görsel ve sözel hatırlatıcılar 
kullanılacaktır.

e. Hedeflenen davranışı ger-
çekleştirdiğinde ödül verile-
cektir. 

2. Aile desteği:

a. Tüm fırsatlarda,

b. Becerileri farklı ortam ve du-
rumlara genelleme çalışma-
ları yapmaları sağlanacaktır. 

1. Gelişim günlük olarak izlene-
cektir. 

2. Gözlemler yoluyla ve izleme 
formu kullanılarak izleme yapı-
lacaktır.  

3. Mehmet kendi performansını 
izleyecektir.

4. İlerleme Mehmet ile birlikte 
değerlendirilecektir.

5. Aile çalışmaları kayıt altına alı-
nacak ve aylık olarak izlenecek-
tir.  

6. İlerleme aylık olarak aile ile pay-
laşılacaktır.
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Etkinliği sürdürme becerileri ile ilişkili olarak yapılacak izlemeye yönelik değerlendirme örnek içeriği ve 
araçları aşağıda sunulmuştur.

ETKİNLİĞİ SÜRDÜRME
İZLEME FORMU 

Aracı Nasıl Geliştirelim? Nasıl Uygulayalım?
Sonuçları Nasıl 
Yorumlayalım?

 ● Etkinliği sürdürme izle-
me formunu; öğrencinin 
dikkati sürdürme, yerin-
de oturma ve yönergele-
re uyma becerilerindeki 
gelişimini izlemek ama-
cıyla hazırlayabiliriz. 

 ● Aynı zamanda öğrencinin 
kendini izlemesi için de 
benzer bir form hazırla-
yabiliriz. 

 ● Örnek öğretmen formu 
DİK 1.1’de, öğrenci 
formu ise DİK 1.2’de 
sunulmuştur.

 ● Biz de öğrencimizin 
gelişim özelliklerini 
dikkate alarak, örnek 
olarak verilen formlardan 
da yararlanarak benzer 
formlar oluşturabiliriz. 

 ● Formumuzu, BEP/
BGP’de hedeflenen 
becerileri temel alarak 
oluşturalım.

 ● Beceriler farklılaşıyorsa 
her bir kısa dönemli 
amaç için ayrı izleme 
formları hazırlayalım. Bu-
rada süreler farklılaştığı 
için hedeflenen bece-
rileri 5 dakika sürdür-
meyi amaçlayan ilk kısa 
dönemli amaç için örnek 
bir form hazırlanmıştır. 

 ● Öğretmen formunu, ta-
rihin girildiği bir sütun ile 
gözlemler sonucu her bir 
becerideki performansın 
işaretleneceği sütunlar-
dan oluşturalım. 

 ● Öğrenci formunu ise, 
gün ve dersin adının 
girildiği bir sütun ile 
öğrencinin o dersteki 
görevle ilişkili her bir 
becerideki performansını 
işaretleyeceği sütunlar-
dan oluşturalım. 

 ● Öğrencinin hedefle-
nen davranışlardaki 
performansını her gün 
bir görev içeren günün 
ilk etkinliği sırasında 
gözleyelim ve forma 
kaydedelim. 

 ● Gözlemler sırasında ge-
rektiğinde, kısa dönemli 
amaçlarda hedeflendiği 
şekilde ve sayıda görsel 
ve sözel ipuçları/destek-
leri sunalım. 

 ● Gözlemler sırasında öğ-
rencinin ne kadar süreyle 
hedeflenen davranışları 
gerçekleştirdiğini belirle-
mek için süre tutalım. 

 ● Öğrencinin ise her gün 2 
veya 3 etkinlikteki görev-
lerde kendi davranışlarını 
izleyerek etkinlik sonun-
da forma kaydetmesini 
sağlayalım.       

 ● İzleme formlarına işaret-
lediğimiz performansı 
her gün öğrenci ile 
birlikte inceleyelim. 

 ● Öğrencinin hangi 
becerilerde ne düzeyde 
performans ve ilerleme 
gösterdiğini tartışalım. 

 ● Öğrenciden beklediğimiz 
ilerleme görülmediği 
durumda öğretimde, or-
tamda ve materyallerde 
ne tür düzenlemelere ve 
değişikliklere gereksinim 
olduğunu öğrenci ile 
birlikte kararlaştıralım. 

 ● O ana kadar olan son 
üç değerlendirmemizde 
sergilenen performansa 
göre yapılacak değişiklik 
ve düzenlemeleri karar-
laştıralım.



A
B C

Engeli Olan Çocuklar İçin İlkokul Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu, Fasikül 6

116

DİK 1.1 - Etkinliği Sürdürme (Dikkat, Yerinde Oturma ve Yönergelere Uyma) Becerileri İzleme Öğret-
men Formu

Öğrenci Adı Soyadı: ______________________________

Yönerge: Günün ilk görev etkinliğinde öğrenciyi gözlemleyiniz. Hedeflenen süre boyunca davranış gerçek-
leştiğinde “+” işaretini; davranış gerçekleşmediğinde ise “–“ işaretini yuvarlak içine alınız. Ayrıca davranışın 
ne kadar sürdüğünü kaydediniz.  

Tarih:

Dikkatini sürdürme – 
5 dakika

 

Yerinde oturma – 
5 dakika

 

Etkinliği sürdürme – 
5 dakika

 

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

__/___/___ +      Süre:……..          – +      Süre:……..          – +      Süre:……..          –

TOPLAM
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DİK 1.2 - Etkinliği Sürdürme (Dikkat, Yerinde Oturma ve Yönergelere Uyma) Becerileri İzleme - Öğren-
ci Formu

Öğrenci Adı Soyadı: __________________________________

Yönerge: Ders sırasındaki davranışlarını düşün. Belirtilen davranışları 5 dakika boyunca yaptığını düşünüyor-
san “+” işaretini; yapmadığını düşünüyorsan “–“ işaretini yuvarlak içine alınız.

Gün/Ders

Dikkatini sürdürme –
 5 dakika

 

Yerinde oturma – 
5 dakika

 

Etkinliği sürdürme – 
5 dakika

 

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

_________ / _________ +                          – +                          – +                          –

TOPLAM
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