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İlkokul Öğretmen Eğitimi Programı: Öğretmen Kılavuzu ve Eğiticilerin Eğitimi Kitabı
Fasikül ve Sayfa Numaraları ile Etkinlikler ve Sunular
1. Gün
09:00-09:45

Konu Başlığı
Buz Kırma Etkinliği

Öğretmen Kılavuz
Kitap (F. No.)

Eğiticilerin Eğitimi
Kitabı (s. No.)

Etkinlik

Sunu

-

10-13

1A-1B-1C-

-

1D-1E
09:45-10:00

ARA

10:00-10:45
10:45-11:00

Kapsayıcı Eğitim
ARA

F1

34-39

2A-2B

MD1

11:00-11:45
12:00-14:00

Kapsayıcı Eğitim
YEMEK ARASI

F1

34-39

2A-2B

MD1

14:00-14:45
14:45-15:00

Değerlendirme Türleri
ARA

F2

41-46

3A, 3B, 3C

DT1

15:00-15:45

F2-F3

49

3D

OA1

15:45-16:00

Ölçme Araçları ve Veri Toplama
Yolları
ARA

16:00-16:45

Ölçme Aracı Geliştirme

2. Gün

Konu Başlığı

-

50

3E

-

Öğretmen Kılavuz
Kitap (F. No.)

Eğiticilerin Eğitimi
Kitabı (s. No.)

Etkinlik

Sunu

F4

52-53

4A

YID1

09:00-09:45

Uyarlamalar ve İçerik Değişiklikleri

09:45-10:00

ARA

10:00-10:45
10:45-11:00

Uyarlamalar ve İçerik Değişiklikleri
ARA

F4

54

4B

YID1

11:00-11:45
12:00-14:00

Uyarlamalar ve İçerik Değişiklikleri
YEMEK ARASI

F4

58

4C

YID1

14:00-14:45
14:45-15:00

Tanımaya Yönelik Değerlendirme
ARA

F3

61-62

5A

MD5

15:00-15:45

Tanımaya Yönelik Değerlendirme
Uygulama
ARA

F5

64

5B

MD5

Tanımaya Yönelik Değerlendirme
Uygulama
ARA

F5

67-69

5C

TYU1

Tanımaya Yönelik Değerlendirme
Uygulama

F5

67-69

5C

TYU1

Öğretmen Kılavuz
Kitap (F. No.)

Eğiticilerin Eğitimi
Kitabı (s. No.)

Etkinlik

Sunu

Tanımaya Yönelik Değerlendirme
Örnek Uygulamalar
ARA

F5

70-75

5D

Tanımaya Yönelik Değerlendirme
Örnek Uygulamalar
ARA

F5

70-75

5D

Tanımaya Yönelik Değerlendirme
(Aile Katılımı)

F5

76-78

5E

15:45-16:00
16:00-16:45
16:45-17:00
17:00-17:45
3. Gün
09:00-09:45
09:45-10:00
10:00-10:45
10:45-11:00
11:00-11:45

Konu Başlığı
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3. Gün

Konu Başlığı

(devam)

Öğretmen Kılavuz
Kitap (F. No.)

Eğiticilerin Eğitimi Kitabı
(s. No.)

Etkinlik

Sunu

F3

79-82

6A

MD6

12:00-14:00

YEMEK ARASI

14:00-14:45

İzlemeye Yönelik Değerlendirme

14:45-15:00

ARA

15:00-15:45

İzlemeye Yönelik Değerlendirme
BEP/BGP
ARA

F3

83-85

6B

-

İzlemeye Yönelik Değerlendirme
BEP/BGP

F3

86-87

6C

BEP1

Öğretmen Kılavuz
Kitap (F. No.)

Eğiticilerin Eğitimi Kitabı
(s. No.)

Etkinlik

Sunu

İzlemeye Yönelik Değerlendirme
BEP/BGP
ARA

F3

88-91

6D

-

İzlemeye Yönelik Değerlendirme
BEP/BGP
ARA

F3

88-91

6D

-

İzlemeye Yönelik Değerlendirme
Örnek Uygulamalar
YEMEK ARASI

F6

88-91

6E

IYU1

İzlemeye Yönelik Değerlendirme
Örnek Uygulamalar
ARA

F6

92-93

6F

-

İzlemeye Yönelik Değerlendirme
Örnek Uygulamalar
ARA

F6

94-104

6G-6H

-

İzlemeye Yönelik Değerlendirme
Örnek Uygulamalar

F6

105

6I

-

Öğretmen Kılavuz
Kitap (F. No.)

Eğiticilerin Eğitimi Kitabı
(s. No.)

Etkinlik

Sunu

Düzey Belirlemeye Yönelik
Değerlendirme
ARA

F3

106-107

-

DBY1

F3

106-107

7A

10:45-11:00

Düzey Belirlemeye Yönelik
Değerlendirme
ARA

11:00-11:45
11:45-12:30

Genel Değerlendirme
Anket Uygulaması ve Kapanış

-

-

-

15:45-16:00
16:00-16:45
4. Gün
09:00-09:45
09:45-10:00
10:00-10:45
10:45-11:00
11:00-11:45
12:00-14:00
14:00-14:45
14:45-15:00
15:00-15:45
15:45-16:00
16:00-16:45
5. Gün
09:00-09:45
09:45-10:00
10:00-10:45

Konu Başlığı

Konu Başlığı
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BÖLÜM 1
YETİŞKİN EĞİTİMİ
Buz Kırma Etkinlikleri
ETKİNLİK 1A 1B 1C Kendimizi Tanıtalım

Etkinlik Adı

1a. “Kendimizi Tanıtalım”
1b. “Ping-Pong”
1c. “Karışık Salata”

Amaç

Katılımcıları birbirleri ile tanıştırmak ve kaynaştırmak

Süre

40-45 dk.

Yöntem/Teknikler

Oyun

Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların birbirini tanıması

Araç-Gereç ve
Materyaller

Küçük top (kâğıttan yapılmış da olabilir)

İşleniş/Süreç
1a. Elimize küçük bir top alıp adımızı ve soyadımızı söyleyip katılımcılardan herhangi birine atarız.
Topu tutan katılımcı aynı şekilde kendini tanıtarak gruptan bir kişiye topu atar. Oyun bu şekilde tüm
katılımcılar ile tanışılana kadar devam eder.
1b. Katılımcılar daire oluşturacak şekilde ayakta dizilir. Bir kişi ebe olur. Ebe ortaya geçerek parmağıyla
işaret ettiği kişiye “ping” ya da “pong” der. Ebe işaret ettiği kişiye “ping” derse işaret edilen kişi kendi
solundaki kişinin ismini 3 saniye içinde söylemelidir, “pong” derse sağındaki kişinin ismini söylemelidir.
Yanlış söylerse ebe olarak ortaya geçer. Ebe uzun süre ortada kalınca ya da herkesin kendi yanındakinin
ismini ezberlediğini düşünüp yer değiştirmelerini istediğinde “ping-pong” diye bağırır. “Ping – pong”
dendiğinde herkes yer değiştirmek zorundadır. Oyun bu şekilde devam eder.
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1c. Oyunda sandalyeler bir halka oluşturacak şekilde dizilir ve katılımcılar tüm sandalyelere oturduktan
sonra bir katılımcı ortada ayakta durur. Ortadaki katılımcı, gruptan bazılarına uyacak bazı özellikleri
söyler. Bu özelliklere uyan katılımcılar yer değiştirirken ortadaki katılımcı yerlerden birini kapmaya çalışır.
Bu özellikler “Tüm gözlüklüler yer değiştirsin”, “Tüm yüzük takanlar yer değiştirsin”, “Tüm evliler yer
değiştirsin”, “Tüm Galatasaraylılar yer değiştirsin” gibi genel ve eğlenceli olmalıdır. Ortadaki kişi arada
sırada “Herkes yer değiştirsin” diyerek oyunu daha eğlenceli bir hâle getirebilir. Oyun, yöneten kişi
uygun görünce ve hemen hemen herkes ortaya geldikten sonra bitirilir.

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinliklerden birini veya birkaçını tüm katılımcılarla eğitim oturumları başlamadan
gerçekleştirebiliriz. İsteğe bağlı olarak küçük gruplar hâlinde de gerçekleştirebiliriz.
• Tüm katılımcıların kendini tanıtmasını sağlamalıyız.
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ETKİNLİK 1D Eşya-Makine olalım
Etkinlik Adı

“Eşya-Makine olalım”

Amaç

Katılımcıları birbirleri ile kaynaştırmak

Süre

40-45 dk.

Yöntem/Teknikler

Oyun, rol oynama

Öğrenme Çıktıları

Katılımcıların birbirleri ile kaynaşması

Araç-Gereç ve
Materyaller

Kavanoz veya tabak

İşleniş / Süreç
1d. Katılımcılardan küçük gruplara ayrılmalarını isteriz. Her grubun kavanoz içerisindeki kâğıtlara yazılı
olan eşya/makine isimlerden çekmelerini isteriz. Çekilen kâğıtta ne olduğu diğer katılımcılara söylenmez.
Her grup sıra ile kâğıtta yazan eşya/makineyi canlandırır. Diğer katılımcıların bu eşya/makinenin ne
olduğunu bulmaları istenir. Etkinlik bu şekilde devam eder.
Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinliği tüm katılımcılarla eğitim oturumları sonunda, gün sonunda veya katılımcıların sıkıldıklarını
gözlediğimizde gerçekleştirebiliriz.
• Etkinlik süresini kendi zamanımıza göre ayarlayabiliriz.
• Tüm katılımcıların katılımını sağlarız.
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ETKİNLİK 1E Üç Doğru Bir Yanlış

Etkinlik Adı

“Üç doğru bir yanlış”

Amaç

Eğitimlerin eğlenceli şekilde sonlanmasını sağlamak, katılımcıları
kaynaştırmak

Süre

20-25 dk.

Yöntem/Teknikler

Oyun

Öğrenme Çıktıları

Kapanış etkinliği

Araç-Gereç ve
Materyaller

A4 kâğıt (katılımcı sayısı kadar)

İşleniş / Süreç
1e. Katılımcılara bir A4 kâğıdı vererek, kâğıdın üzerine ellerini parmakları açık olacak şekilde koymalarınıve
etrafından ellerinin şeklini çizmelerini isteriz. Ardından kâğıtta her bir parmağın ucuna kendileri ile ilgili
bir sıfat yazmalarını (ör. sabırlı, hareketli, sessiz, neşeli vb.) ancak sıfatlardan birinin yanlış bir tanımlama
olmasını isteriz. Yazmayı tamamladıktan sonra herkes kendi kâğıdını buruşturup ortaya atar. Tüm
katılımcılar ortaya attıktan sonra bir kişi ortadan buruşturulmuş bir kâğıt alır, açıp içini okur, el resmini
inceler ve o kişinin kim olacağını tahmin eder. Tahminleri kişiyi bulana kadar devam eder. Kişiyi bulduktan
sonra ise yazdığı 5 sıfattan hangisinin yanlış olduğunu tahmin eder. Doğru tahmin olduğunda alkışlanır
ve aynı oyun ortadaki kâğıtlar bitene kadar devam ettirilir.
Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinliği tüm katılımcılarla eğitimin sonunda gerçekleştirebiliriz.
• Etkinlik süresini kendi zamanımıza göre ayarlayabiliriz.
• Tüm katılımcıların katılımını sağlarız.
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Yetişkin Eğitimine Giriş
“Engelli Olan Çocuklar için Okul Öncesi ve İlkokul Değerlendirme Çerçevesi” projesi kapsamında geliştirilen değerlendirme çerçevesi, bu çerçevenin uygulayıcıları olan öğretmenlere formatör eğiticiler tarafından
öğretmen eğitimleri ile aktarılacaktır. Uygulayıcı öğretmenlere verilecek eğitimlerinin amacına ulaşması,
ancak ve ancak hâlihazırda birer yetişkin olan öğretmenlerin eğitimlerinin yetişkin eğitimi ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi ile olanaklıdır. Bu nedenle tüm öğretmen eğitimi sürecinin yetişkinlerin özellikleri
dikkate alınarak ve yetişkin eğitimi ilkelerine göre planlanması gereklidir. Bu bağlamda bu bölümde yetişkin
ve yetişkin eğitiminin özellikleri, yetişkinlere yönelik eğitiminin planlaması için dikkat edilmesi gerekenler,
yetişkin eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözümler ele alınmıştır.
Yetişkin; başkalarına bağımlılığı azalan ya da olmayan, kendi kendini yönetebilen, yaşam sorumluluğunu üstlenmiş, kendi kararlarını vererek sonuçlarından sorumlu olabilen, yasalar karşısında hak ve yükümlülükleri
olan kişilerdir. Yetişkinlerin toplumdaki rol, görev, hak ve sorumlulukları farklılaşarak artar.
Özellikle çağımızda bilginin geometrik artan hızı ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin paralelinde;
toplumsal yapıdaki dönüşümlerin getirdiği yeni kurallar, yeni yasalar ve çalışma yöntemlerindeki değişmeler
gibi pek çok neden eğitimin yaşam boyu devam eden bir ihtiyaç olması olgusunu doğurmaktadır. İnsan ise
çocukluktan başlayıp yetişkin olarak hayatını devam ettirir. İnsan yaşamı genel olarak çocukluk ve yetişkinlik
dönemlerinden oluşur. Çocukluk ve yetişkinlik dönemleri kronolojik olarak farklık gösterirken, insanın; fiziksel, psikolojik, toplumsal, yasal vb. bakımlardan rol ve sorumlulukları da değişir. Bu farklılıkların kaçınılmaz
bir sonucu olarak çocuk ve yetişkin bireylerin öğrenme gereksinimleri ve öğrenme biçimleri de farklılaşır.
Bu farklılıklar eğitim bilimde çocuk eğitimi için pedagoji, yetişkin eğitimi için ise andragoji olmak üzere iki
alanı doğurmuştur.
Pedagoji ve Andragoji
Pedagoji, Yunanca “çocuk” anlamına gelen “paid” ve “…nın yol göstericisi” anlamına gelen “agosus” sözcüklerinden türetilmiş; “çocuklara öğretme bilim ve sanatı” anlamı taşır (Tezcan & Deveci, 2018). Andragoji
kavramı da Yunanca “andros (adam)” ve “agein (eğitim)” anlamındaki sözcüklerden türetilerek “adam/yetişkin eğitimi” anlamında kullanılmaktadır (Duman, 2007, s. 160).
20. yüzyılın başına kadar eğitim sadece çocuklar için ve okulda yapılır anlayışı hüküm sürerken günümüzde
pek çok nedene bağlı olarak yetişkinlikte de eğitimin sürmesi kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bu durum eğitimi;
çocuk eğitimi (pedagoji), yetişkin eğitimi (andragoji) derken nihayetinde tüm yaşama yayılan ve bunların
bileşkesi olan yaşam boyu öğrenme kavramına taşımıştır (Bkz. Şekil 1).
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Şekil 1. Yaşam Boyu Öğrenme

Pedagoji ve Andragoji Arasındaki Farklar
Çocukların ve yetişkinlerin özellikleri gereği öğrenmeleri de farklıdır. Pedagoji ve andragoji arasındaki temel
farklılıklar aşağıda açıklanmıştır:
Öğrenme gereksinimi: Çocukların sorumlulukları daha az olduğu için öğrenme taleplerine, gereksinime
dayanmasa bile daha fazla zaman ayırabilirler. Oysa yetişkinlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları
sorumlulukları daha fazladır. Bu nedenle öğrenme taleplerinin gereksinimlerine hitap etmesi ve beklentileri
ile orantılı olması gerekir. Ancak bu koşulda yetişkinler öğrenme için zaman ayırırlar.
Öğreticinin rolü: Çocukların eğitiminde eğiticilerin rolü genellikle bilgi sağlamaktır. Ancak yetişkinler eğiticinin
bilgi sağlayıcı olmasını değil bilgiye nasıl ulaşacakları konusunda kılavuzluk etmelerini beklerler. Bu nedenle
eğiticinin rolü yetişkin eğitiminde yönlendirici olmak, kılavuzluk sağlamak olmalıdır.
Deneyim: Çocuklar öğrendikleri ile bir temel oluşturup hayata hazırlanırlar. Bu nedenle çocuklara yeni bir bilgi
doğrudan ve/veya ön bilgilerine dayalı olarak kazandırılabilir. Çocuklar süreç içinde öğrendikleri ile yaşadıkları
arasında bağ kurarlar. Ancak yetişkinler pek çok konuda bilgi sahibi ve deneyimlidirler. Bu nedenle yeni
öğrenmeleri önceki deneyimleri ile ilişkilendirerek öğrenirler. Yeni öğrenecekleri konular ile deneyimlerinin
çelişmemesini, deneyim ve bilgi arasında bağlantı kurabilmeyi isterler.
Öğrenme amacı: Çocuklar konuları öğrenme nedenlerini çoğunlukla bilmez, sadece öğrenmeleri gerektiğini
bilirler. Dolayısıyla ne için öğrendikleri, öğrenme amacı, çocuklar için başkaları tarafından belirlenir. Oysa
yetişkinler doğrudan amaca odaklıdırlar ve neyi neden öğrenmeleri gerektiğine kendileri karar verirler.
Öğrenmenin kalıcılığı: Çocukların öğrenmesinde kalıcılık sınırlı, kısa sürelidir. Oysa yetişkinlerde uzun
sürelidir.
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Yaşam Boyu Öğrenme

PEDAGOJİ

ANDRAGOJİ

Öğrenme Gereksinimi

Zaman > Sorumluluk

Zaman = Sorumluluk

Öğreticinin Rolü

Bilgi Sağlama

Bilgiye Yönlendirme

Deneyimler

Ön Bilgi

Öğrenme Amacı

Belirlenir

Belirler

Kalıcı Öğrenme

Kısa Süreli

Uzun Süreli

Bilgi

Bilgi

Yaşam

Şekil 1. Pedagoji ve andragoji farklılıkları
Yetişkinlerin eğitimi yukarıda da bahsedildiği gibi doğası gereği çocukların eğitiminden farklıdır. Yetişkinlerle
yapacağımız eğitim faaliyetlerinin amacına ulaşabilmesi için yetişkin eğitiminin özelliklerini bilmemiz ve
uygulamamız gerekir. Bu bağlamda aşağıda öncelikle yetişkin öğrenmesinin ilkeleri üzerinde duracağız.
Yetişkin Öğrenmesinin İlkeleri
Yetişkinlerin öğrenmesini; deneyimleri, öğrenmeye olan ilgileri, alışkanlıkları, değişime açık olma durumları,
yaşları, sağlık ve enerji düzeyleri ile sunulan öğrenme olanağının yeri, süresi, türü, zamanı gibi faktörler
etkiler. Bu faktörlere bağlı olarak yetişkinlerin öğrenebilmesi için pek çok durumu yetişkinlerin özelliklerine
göre dikkate almamız zorunludur. Malcolm Knowles 1970’lerde bu faktörlere bağlı olarak yetişkinlerin
öğrenmesine farklı ve sistemli bir bakış açısı getirmiştir. Bu bağlamda yetişkinlerin öğrenmelerini sırasıyla;
(1) Bilme gereksinimi, (2) Öğrenenlerin benlik algısı, (3) Öğrenenlerin yaşantılarının rolü, (4) Öğrenmeye
hazır olma, (5) Öğrenmeye yönelim ve (6) Güdülenme koşullarına bağlayan ilkeler belirlemiştir.
1. Bilme gereksinimi - Neden öğreniyorum?
Yetişkinler öğrenmeleri beklenen şeyleri neden öğrenmeleri gerektiğini bilmek isterler. Bu nedenle
yetişkinlere eğitim verirken onların neyi neden bilmeleri gerektiğini açıklamamız ve ikna etmemiz gereklidir.
Bu nedenle öğretmen eğitiminde yapmamız gereken ilk şey, öğretmenlerin öğrenme konusu olarak
sunduklarımızı neden bilmeleri gerektiklerinin farkına varmalarını sağlamamız olmalıdır.
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2. Öğrenenlerin benlik algısı - Dayatmaya karşı direnç
Hedef kitlemiz olan öğretmenlerin kendi kararlarını verebilen, sorumluluklarını üstelenen birer yetişkin olarak
kendilerini yönettiklerini göz önünde bulundurmalıyız. Buna bağlı olarak öğrenme yaşantılarını düzenlerken
öğretmenlerin birer öz-yönetimli yetişkin olduklarını dikkate alarak dayatmacı olmaktan kaçınmalıyız.
3. Öğrenenlerin deneyimlerinin rolü – Deneyim = Ben
Eğitim vereceğimiz öğretmenler yaşamları boyunca pek çok deneyim edinmişlerdir. Bununla birlikte
her bir öğretmenin farklı birer birey olarak farklı yaşamlarının olması deneyimlerinin de farklı olmasını
getirir. Öğrenme yaşantılarının organize edilmesinde öğretmenlerin bu deneyimlerinden yararlanmamız
gerekir. Böylece öğretmenlerin hem öğrenme sürecine etkin olarak katılımlarını sağlamış oluruz hem de
öğrenmelerini deneyimleri ile ilişkilendirerek öğrenmelerini kolaylaştırır ve kalıcı hâle gelmesini sağlamış
oluruz. Unutmamalıyız ki yetişkin olarak öğretmenlerin bildikleri bir çatının kiremitleri gibidir. Bir kiremit
eklemek ya da değiştirmek için diğer kiremitleri kaldırıp yenisini onlarla bütünleştirmemiz gereklidir.
4. Öğrenmeye hazır oluş - İşe yararsa hazırım
Yetişkinler ihtiyaç duydukları ve öğrenmelerinin gerekliliği konusunda ikna oldukları konuları öğrenmeye daha
kolay hazır olurlar. Bu nedenle öğrenirlerse ne işlerine yaracağı, öğrendiklerini nerede kullanabilecekleri,
öğrenmelerinin sağlayacağı faydalar gibi işe yararlılıkla ilgili vurgular yapmamız eğitim sürecini etkili
yapmamızı sağlar.
5. Öğrenmeye yönelim – Yaşam – Sorun – Görev
Yetişkinlerin öğrenme yönelimleri yaşam, sorun ya da görev odaklıdır. Bu nedenle yetişkinlerin yaşamında
görevleri yerine getirme ve/veya karşılaşacağı problemleri çözme olasılığı olan konular öğrenmelerini
kolaylaştırır.
6. Güdülenme – Daha çok içsel
Yetişkin eğitiminde dış güdüleyicilerin (gelir, terfi, saygı görme vb.) etkisi olabilir. Ancak yetişkin için daha
etkili olan güdüleyiciler; iş doyumu, öz güven, kendini gerçekleştirme gibi içsel olanlardır. Bu nedenle
eğitimin etkisini artırabilmemiz için içsel güdüleyicilerden yararlanmamız gereklidir.
Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Olumlu İlk İzlenim Oluşturma: Eğitimin başlangıcında katılımcılar üzerinde oluşturacağımız olumlu ilk izlenim
tüm eğitim sürecini olumlu etkileyecektir. Eğitimin başlangıcında oluşacak olumsuz izlenimi değiştirmemiz
ise son derece zordur. Bu nedenle eğitimin başında olumlu bir izlenim oluşturmaya özen göstermeliyiz.
Olumlu bir izlenim oluşturabilmek için eğitimi iyi planlamış olmamız ve iyi bir giriş yapmamız etkili olur.
Somut Gereksinimleri Karşılama: Katılımcıların düzenlediğimiz eğitimle hangi gereksinimlerini
karşılayacaklarının kendileri tarafından keşfedilmesine fırsat vermeliyiz. Yetişkinler işlerine yaracaklarını
keşfettiklerinde öğrenmeye daha açık ve motive hâle gelirler. Bu nedenle katılımcıların gereksinimlerini
ortaya çıkarabilecekleri etkinlikler ve yönlendirmeler yapmalıyız.
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Deneyimlerini Kullanmalarını Sağlama: Yetişkinler kendi bildiklerine ters düşen ya da uyuşmayan
şeyleri öğrenmeyi reddederler. Bu nedenle yetişkinlerin eğitim amaçlarına yönelik olarak deneyimlerini
paylaşmalarını sağlamalıyız. Öğrenmelerini deneyimlerle ilişkilendirmeliyiz ve/veya deneyimlerinden
hareketle öğrenmelerine kılavuzluk etmeliyiz.
Serbest İletişim ve Saygılı Olma: Eğitim süresince iletişime sınırlama koymamalıyız. Mümkün olduğunca
iletişimi açık tutmalıyız. Kendilerini ifade etmekte sınırlandıklarını düşünürlerse, yetişkinlerin öğrenmelerinin
de sınırlanacağını unutmamalıyız. Kendilerine saygı duyulduğunu hissettirmeli, abartılı olmayan bir şekilde
onurlandırmalıyız. Yetişkinlerin sıkı bir otoriter tavır karşısında olumsuz bir tutum takınacaklarını ve saygısızlık
olarak algılayacaklarını göz ününde bulundurmalıyız.
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ETKİNLİK 1F Çatı kiremidi

Etkinlik Adı

Çatı kiremidi

Amaç

Yetişkin eğitiminin özelliklerini kavramak

Süre

25 dakika

Yöntem/Teknikler

Küçük grup tartışması – Soru-cevap – Tartışma

Öğrenme Çıktıları

Araç-Gereç ve
Materyaller

• Yetişkin eğitiminin özelliklerini bilme,
• Yetişkin katılımcıların özelliklerini bilme,
• Yetişkinlere yönelik eğitim ilkelerini keşfetme.
Bilgisayar, barkovizyon (yansıtıcı), Yansı (kiremit fotoğrafları)

Uyarı ve Öneriler
• Küçük grup çalışmalarında kolayca konudan uzaklaşabilirler. Bu nedenle grup çalışmalarında grupları
sık periyotlarla ziyaret etmek önemlidir.
İşleniş / Süreç
• Tüm gruba eski bir çatıdaki kiremitlerin değiştirilmesi ve yeni bir çatıya kiremit döşemeye ilişkin
fotoğrafları gösteririz.
• Grubu 5 kişiden oluşan küçük gruplara ayırırız.
• İki resim ve eğitim arasındaki ilişkiyi tartışmalarını isteriz (5 dk.).
• Grupların görüşlerini alırız (3 dk.).
• Gruplara EK 1F -1’deki tabloyu verip ve sorulara çatı kiremitleri fotoğraflarına dayalı yanıt vermelerini
isteriz (5 dk.).
• Yetişkin eğitim ilkeleri ile ilişkilendirmelerini isteriz (3 dk.).
• Gruplara EK 1F -2’deki tabloyu verip pedagoji ve andragoji arasındaki farkları yazmalarını ve oklarla
eşleştirmelerini isteriz (5 dk.).
• Grupların fikirlerini gruplar arasında tartışmalarını sağlarız (5 dk.).
• Şekil 1’i kullanarak pedagoji ve andragoji arasındaki farkları özetleniriz (3 dk.).

19
B

C

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Eğiticilerin Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı, İlkokul

Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Katılımcıların yetişkin eğitimi konusunda bilgili ve/veya deneyimli olmaları durumunda Ek 1’de yer alan
şekil boş verilerek doldurmaları istenir ve doldurulan formlar üzerinden tartışma başlatılabilir.
Ekler
EK 1F -1 ve EK 1F -2
EK 1F-1

Kiremit Değiştirme

Kiremit Döşeme

Kiremitleri değiştirmek neden gerekli?

Kiremit döşemek neden gerekli?

Kiremitleri nasıl değiştirirsiniz?

Kiremitleri nasıl döşersiniz?

Kiremitleri ne zaman değiştirirsiniz?

Kiremitleri ne zaman döşersiniz?
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EK 1F-1

PEDAGOJİ

ANDRAGOJİ
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Yetişkin Eğitiminde Engeller ve Çözümleri
Eğitime katılan yetişkinlerin bireysel farklılıkları vardır. Bu farklılıkları bilmek ve bu farklılıklara göre
katılımcıların tiplerini tanımak karşılaşılabilecek olası sorunları daha ortaya çıkmadan önlemek ve/veya
henüz sorun hâline dönüşmeden çözmek açısından önemlidir. Bu nedenle aşağıda genel olarak yetişkin
katılımcılar sınıflandırılmış ve özelliklerinden bahsedilmiştir.
Yetişkin katılımcı tipleri
Önemli bir engel olmadığı sürece katılımcılar eğitime gönüllü, yeterince motive, gerçekten öğrenmeye ilgi
duyan, eğitimden yararlanmak isteyen ve eğitim çıktılarını işlerine ya da yaşamlarına aktarma potansiyeli
yüksek kişilerdir. Bu tür katılımcılar planladığımız ve uygulamaya koyduğumuz eğitimlerde en az sorun
çıkaran ve hatta eğitim sürecimizi kolaylaştıran katılımcılardır. Öğrenmek amacıyla gelen bu katılımcıların
odak noktasında eğitim süreci vardır. Bazı yetişkinlerin temel amacı ise eğitim olmayabilir. Bu tip katılımcılar
eğitimi bahane ederek işten kaçmak, ortamlarından uzaklaşarak tatil yapmak, dinlenmek amacı güderler.
Bazı katılımcılar ise üstlerinin baskısı ya da başka zorlayıcı nedenlerle mecburi katılan kişilerdir. Bu katılımcılar
ilgisiz, isteksiz ve hatta kızgın olabilirler ve diğer katılımcıların öğrenmelerini de olumsuz etkileyebilirler.
Ancak yukarıda bahsedilen yetişkin eğitimi ilkeleri, iyi bir planlama ve doğru müdahalelerle tüm katılımcıların
öğrenmeleri etkili hâle getirilebilir.
Aşağıda Tablo 1’de farklı yetişkin katılımcılarının özellikleri ile öğretim etkinliklerine katılmalarını sağlamak,
öğrenme düzeylerini artırmak ve öğrenme sorunu oluşturmalarını engellemek için olası yapılabilecekler
verilmiştir.

Yetişkin Eğitimini Engelleyici Faktörler
Kişisel Faktörler:
Yetişkin bireylerin kişisel özelliklerinden kaynaklanan ve öğrenmelerini engelleyen faktörler olabilir. Bu
faktörler kişilik özellikleri, deneyimleri, yaşadıkları çevre ve kültür gibi değişkenlere bağlıdır.
Bilinmeyenden korkma: Genel olarak ele alındığında tüm bireylerde olduğu gibi yetişkinler de bilmedikleri
şeylerden korkarlar. Bu nedenle eğitime başlamadan önce yetişkinlerin ne öğreneceklerini onlara
bildirmemiz, korkularını azaltmayı sağlayacağından eğitimin verimini artıracaktır.
Gülünç olma kaygısı: Yetişkinler katılacakları eğitim etkinliklerde yanlış yapma ya da gülünç duruma düşme
kaygısı yaşayabilirler. Bu durum; onların iletişim kurmalarının ve etkinliklere katılmalarının önünde bir engel
oluşturabilir. Yetişkinlerin bu özellikleri dikkate alınarak onlara saygın olduklarını, yapacakları her katkının
kıymetli olduğunu, bu eğitimin bir “birlikte öğrenme süreci” olduğunu ve birlikte bilgi paylaşımı yaptığımızı
belirtmemiz ve hissettirmemiz gereklidir.
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Öz güven eksikliği ve sosyal açıdan yetersizlik kaygısı: Bazı yetişkinler katıldıkları eğitim etkinliklerinde
kendilerini yetersiz, sosyal açıdan zayıf hissedebilirler. Yetişkinlerin özgüvenlerinin düşük olması onların
öğrenmeleri önünde bir engel oluşturur. Bu nedenle yetişkin eğitiminde sürekli olarak cesaretlendirici,
teşvik edici ve destekleyici olmamız gerekir.
Okula ve öğrenmeye karşı olumsuz tutumlar: Okula ve öğrenmeye karşı oluşan olumsuz tutumlar
öğrenme önünde önemli bir engel oluşturur. Bu olumsuz tutumlar genellikle geçmiş deneyimlerden
kaynaklanır. Yetişkinlerin kendi deneyimlerini paylaşmalarını, etkinlik temelli yaklaşımlar kullanmayı ve
olabildiğince eğitimi eğlenceli hâle getirmeyi sağlamamız, bu olumsuz tutumların yaratacağı olumsuz
etkileri azaltacaktır.
Eğitimin sağlayacağı yarara inanmama: Yetişkinler verilen eğitimle sağlanacak bir yarar olamadığını
düşündüklerinde ya da verilen eğitimin yararına inanmadıklarında öğrenmeye ilgi duymaz ve motivasyon
sağlayamazlar. Bu nedenle eğitimin neden gerektiği, yaşamlarında nasıl kullanılacağı ve buna bağlı
sağlayacakları yararlara vurguda bulunmamız gerekir.
Zihinsel ve fiziksel sorunlar: Katılımcılar zihnen öğrenmeye hazır olmayabilir, bedenen ya da zihnen yorgun
olabilirler. Dahası zihinleri başka sorun ya da işlerle meşgul olabilir. Öğrenme önündeki bu türden engelleri
ortadan kaldırabilmemiz için mümkün olduğunca eğitimi ilgi çekici, eğlenceli ve katılımcı hâle getirmemiz
gerekir.
Ev yaşamıyla ilgili ve diğer dış faktörler:
Katılımcıların ev işlerinden fırsat bulamamaları, aile üyelerinin eğitime katılmalarına karşı koyması, evdeki
koşulların, öğrenme için gerekli çalışmaya elverişli olmaması gibi sorunlar yetişkinlerin öğrenmeleri önünde
engelleyici faktörler olabilir. Bu durumda eğitim kurallarını bozmadan anlayışlı ve destekleyici olmamız
gerekir.
Katılımcıların çalışma süreleri, nöbet zorunlulukları, ulaşım zorlukları, ekonomik yetersizlikleri gibi dış
faktörler de yetişkin eğitimde engelleyici olabilir. Bu türden faktörlerin farkında olmak ve eğitimde bunları da
göz önünde bulundurmak gerekir.
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Aşağıda Tablo 1’de yetişkin eğitiminde karşılaşılması olası bazı zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yolları
verilmiştir.
Tablo 1 Yetişkin eğitimi sırasında karşılaşılan zorluklar ve çözümleri *
Zorluk

Nasıl başa çıkarım

Katılımcılar
kendi aralarında
konuşuyorlar.

• Durumu saygısızlık olarak görmem.

Katılımcıların biri diğer
katılımcıları bastırıyor
ve sürekli kendisi
konuşuyor.

• Bu kişinin katılıma çok istekli olduğunu düşünürüm, diğer katılımcıların da
eğitime katılmaları için teşvik ederim.

Katılımcılar elektronik
cihazları kullanıyorlar.

• Elektronik cihazların kullanımı ile ilgili kurallar konulması için katılımcıları
yönlendiririm.

• Eğitime devam ederken konuşanlara doğru yürüyüp göz temasında bulunurum.
• Olumlu bir örnek vererek konuşanların isimlerini kullanırım (Ayşe Hanım
zamanında, gözlenebilir ve tanımlayıcı dönütler verir.).

• Eğitimin yapıldığı salonun değişik yerlerindeki katılımcılar ile göz teması
kurarak diğer katılımcıları cesaretlendiririm.

• Eğitim ve ara zamanlarını duyururum ve elektronik cihazlarını aralarda
kullanabileceklerini hatırlatırım.
• Aradan sonra eğitime başlamadan önce kuralları hatırlatırım.
• Eğitim sırasında elektronik cihaz kullanımını gördüğüm ya da duyduğum
zaman, ara verip rahatsız olduğumu belirtirim.
Katılımcılar sıkıldılar.

• Eğitime ara veririm ya da ara vermeyi teklif ederim.
• Kısa canlandırıcı bir etkinlik yaparım (ör. Herkesi ayağa kaldırıp gözlerini
kapatmalarını ve ardından derin nefes alıp vermelerini isterim).
• Etkileşimli bir etkinlik yaptırırım (ör. Kısa bir soru sorarım, yanlarındaki katılımcı
ile cevaplarını tartışmalarını isterim.).

Katılımcı konudan
sapıyor.

• Süreçle ilgili öneri getirerek ana konuya dönmeyi sağlarım.

Katılımcı içine kapanık
ve sorulara cevap
vermiyor.

• Katılımcı rahatsız ya da yorgun olabilir. Ayrıca kişisel ve ailevi sıkıntısı da olabilir.
Sıkıntıyı kişisel algılamam.

• Katılımcının söylediğini özetlerim ve esas konu ile ilişkilendiririm.

• Ara verdiğimde hatırını sorarım.
• Eğitime yaptığı katkıları takdir ettiğimi söylerim.
• Kendini güvende hissetmiyor olabilir, bu yüzden kendine güvenmesini ve iyi
hissetmesini sağlarım.

Katılımcı çok acemi,
• Probleme dikkat çekmem, “Bakalım söylemek istediğinizi doğru anlamış
mıyım” deyip cevabı daha anlaşılır bir şekilde toparlarım.
fikirlerini iyi bir şekilde
sunamıyor.
* Kaynak: Güven, Gökmen, Hancı, 2008, s.118
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ETKİNLİK 1G. Yetişkin Eğitimi Sorunları

Etkinlik Adı

Yetişkin Eğitimi Sorunları

Amaç

Yetişkin eğitimi sırasında karşılaşabilecekleri sorunlara karşın
çözüm üretme

Süre

45 dakika

Yöntem/Teknikler

Küçük Grup
Grup tartışması

Öğrenme Çıktıları
Araç-Gereç ve
Materyaller

• Yetişkin eğitiminde karşılaşılacak engelleri fark etme
• Yetişkin eğitimi sorunlarını çözmeye istekli olma
• Yetişkin eğitimi sorunlarına çözüm üretme
A4 kâğıda basılı her grup için bir tane EK 1G-1 kâğıtları

Uyarı ve Öneriler

• Yapılacak drama etkinliğinde grup konudan uzaklaşabilir, dikkat dağılabilir. Konunun dağılmasına izin
vermeden katılımcıları tekrar konuya çekmeye çalışılmalıdır.

İşleniş/Süreç

•
•
•
•
•

Yetişkin eğitiminde engel olabilecek faktörlerden bahsederek konuya giriş yaparız (5 dk.).
Grubu 5 küçük gruba ayırırız.
Her gruba rastgele EK 1G-1 formlarından (1-5 arasında) birini veririz.
Gruplarında tartışmalarını ve formları doldurmalarını isteriz (15 dk.).
Her bir grup tüm grupla tartışma sonuçlarını paylaşır ve tartışılır (20 dk.).
Katılımcılara EK-1G-B (Yetişkin eğitiminde senaryoda verilen engeller/sorunlar için çözüm üretme
çalışma yaprağı) ödev olarak verilir.
Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Gruplara ayrılma ve grup tartışmalarının yapılması mümkün olmaması durumunda, yetişkin katılımcıların
öğrenme engellerinin neler olacağını ve çözümlerin neler olacağını iki sütuna ayrılmış bir kâğıtta (EK1G-A) yazmaları istenebilir ve sonrasında birlikte tartışılır.
Ekler
1. EK 1G-1-5: Her bir formdan bir çıktı (toplam 5 adet).
2. EK 1G-A: İki sütundan oluşan ve birinci sütunda olası engellerin, ikinci sütunda çözümlerin yazılacağı
çalışma kâğıdı (katılımcı sayısı kadar).
3. EK 1G-B: Senaryo
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EK 1G-1

KATILIMCI DAVRANIŞLARI

NELER YAPABİLİRİZ

• Bazı katılımcılar sizin ve diğer katılımcıların
dikkatini dağıtıyor.

Örneğin
•

Olabildiğince etkinliklere katılmalarını sağlarız.

•

Sık ve kısa aralıklarla söz verebiliriz.

•

Göz teması kurabiliriz.

•

Deneyimlerine başvurabiliriz.

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
• Konuya ilişkin bilgileri sınırlı, ilgisiz ve tartışılan
konuları tamamen yanlış anlayan bir katılımcınız
var.

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

• Her şeyden şikâyet etme eğilimi olan sözel ya da
sözel olmayan olumsuz davranışlar sergileyen bir
katılımcınız var.

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

26
B

C

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Eğiticilerin Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı, İlkokul

EK 1G-2

KATILIMCI DAVRANIŞLARI

NELER YAPABİLİRİZ

• Bazı katılımcılarınız öz güven eksikliği ya da
başarısızlık korkusu ile kendilerini engelliyorlar.

Örneğin
•

Cesaretlendirici davranabiliriz.

•

Takdir edebiliriz.

•

Sözel pekiştireç verebiliriz.

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

• Etkinliklere katılmayan, eğitimin zaman kaybı
olduğunu düşünen bir katılımcınız var.

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

• Sadece mecburiyetten eğitime katıldığını,
isteksiz olduğu yansıtan bir katılımcınız var.

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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EK 1G-3

KATILIMCI DAVRANIŞLARI

NELER YAPABİLİRİZ

• Katılımcılarınız arasında her konuda konuşmaya
giren, liderlik yapmak isteyen, grubun ilgi odağı
olmaktan hoşlanan birisi var.

Örneğin
•

Konuşmalarında öneriler isteyebiliriz.

•

Konuya ilişkin
hatırlatabiliriz.

•

Uzatılan konuşmalarda nazikçe sözü başkasına
vererek, sözü devrettirebiliriz.

deneyimlerini

paylaşmasını

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
• Yavaş öğrenen, yapabileceğinden kuşkulu ve
endişeli bir katılımcınız var.

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

• Öğrenme sürecini davranışları ile süreci kesintiye
uğratan katılımcılarınız var.
• Sadece kendi varmış gibi davranan,

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

• İlgisiz sorular soran,
• Diğer katılımcıların
engelleyen,

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

...............................................................................
kendilerini

• Söz almadan sürekli konuşan vb.
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EK 1G-4

KATILIMCI DAVRANIŞLARI

NELER YAPABİLİRİZ

• Katılımcılar arasında konuşmayan, soruları
yanıtlamayan, etkinliklere katılmayan gönüllü
olmayan ya da utangaç olan birisi var.

Örneğin
•

Sorulara
yanıt
zorlamamalıyız.

verme

konusunda

•

Gönülsüz söz vermekten kaçınmalıyız.

•

Küçük adımlarla ısınmalarını sağlamalıyız.

•

Cesaretlendirici ve pozitif yaklaşmalıyız.

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
• Doğrudan ya da dolaylı olarak kırıcı ve yerici sözler
sarf eden ve hatta tartışmaya hazırım mesajı
veren bir katılımcınız var.

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

• Grubunuzda dersinize ve sizin rolünüze ortak
olmaya çalışan katılımcınız var.
• Ders vermek için her şeyi bildiğini düşünen,
• Derse müdahale eden,
• Dersin nasıl yapılacağını
yapılmayacağını ifade eden,

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

hatta

böyle

• Öneri ile eleştiri arasındaki farkı bilmeyenler.

...............................................................................
...............................................................................
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EK 1G-5
KATILIMCI DAVRANIŞLARI
• Sürekli
yanlarındaki
katılımcılarınız var.

NELER YAPABİLİRİZ
kişilerle

konuşan

Örneğin
•

Göz teması kurarız.

•

Zaman zaman yanlarına giderek derse devam
edebiliriz.

•

Konuya ilişkin deneyimlerini paylaşmalarını
isteyebiliriz.

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
• Bir katılımcınız sık sık şakalar yaparak diğer
katılımcıların dikkatini dağıtıyor ve dersin akışını
bozuyor.

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

• Dikkatini toparlayamayan hatta uyuklayan bir
katılımcınız var.

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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EK 1G-A. Yetişkin eğitiminde karşılaşılan engeller/sorunlar ve çözüm önerileri deneyim paylaşımı çalışma
yaprağı
Yetişkin eğitiminde karşılaştığınız engel/sorunlara ilişkin üç örnek yazarak karşısına çözüm
önerilerinizi belirtiniz.

ENGELLER/SORUNLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİM
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EK 1G-B. Yetişkin eğitiminde senaryoda verilen engeller/sorunlar için çözüm üretme çalışma yaprağı
Yetişkin eğitimi verdiğiniz bir ortamda aşağıdaki senaryoda verilen durumla karşılaştınız.

SENARYO
Birlikte çalıştığınız grup içinde bulunan bir kişi söz istedi. Siz de o kişiye söz verdiniz.
Ancak sözü alan katılımcı sözü bırakmıyor ve konudan uzaklaşarak sözü uzatıyor. Aynı
zamanda salondaki başka bir katılımcının telefonu çalıyor. Telefonun sesini kapatmak ya
da meşgule almak yerine uzun süre çalmasını bekleyerek sonunda telefona yanıt veriyor
ve yüksek sesle konuşmaya başlıyor. Bir yandan da ortamda katılımcılardan bir grup
kendi aralarında konuşmaya başlıyor. Öğrenme ortamının kontrolünüzden çıkmak üzere
olduğu bir kaos anı yaşıyorsunuz.

ÇÖZÜM ve GEREKÇE
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Yetişkin Eğitimine Hazırlık
İyi bir hazırlık yapmalıyız. İyi bir hazırlık her şeyin yolunda gitmesi için en temel aşamadır. İyi bir hazırlık
ise; etkinlik odaklı ve yetişkin eğitimi ilkelerine dayalı detaylı bir planlama yapmamız, kullanacağımız
materyallerimizi ve araç-gereçlerimizi önceden hazırlamamız ve içeriğe hâkim olmamızla mümkün olur.
Aşağıda Tablo 2’de eğitim öncesindeki hazırlıklarımızı belirlememiz için bir kontrol listesi verilmiştir.
Tablo 2. Yetişkin eğitimi öncesi hazırlıklar için kontrol listesi

Evet

Hayır

1. Eğitimini vereceğim konuya yeterince hâkimim.
2.Eğitim için (etkinlikler, amaç süre vb.) detaylı bir plan yaptım.
3.Planımı yetişkinlere yönelik olarak hazırladım.
4.Etkinlik temelli, öğrenenlerin etkin katılacağı bir plan yaptım.
5.Materyallerim ve kullanacağım araç-gereçler hazır.
6.Uzun süreli düz anlatım ve sunulardan kaçındım.
Eğitiminizi Değerlendirin
Her eğitim oturumundan sonra o eğitime ilişkin olarak kendimizi değerlendirmemizin pek çok faydası vardır.
Böyle bir değerlendirme, eğitimimizin güçlü ve zayıf yanlarını görmemizi sağlayacaktır. Böylelikle kendi
kendimize dönüt vererek zayıf yanlarımızı güçlendirmemiz, deneyimlerimizi pekiştirmemiz, gelişmemiz ve
bir sonraki eğitimde daha iyi bir eğitim sürdürmemiz mümkün olur. Tablo 3’te yetişkin eğitimi sonrasında
eğitimimizi değerlendirebileceğimiz bir derecelendirme ölçeği verilmiştir.
Tablo 3. Eğitim sonrası kendini değerlendirme derecelendirme ölçeği
Yönerge: Verilen önerme için gerçekleştirme derecenize 1=en düşük 5=en yüksek olacak şekilde puan
veriniz.
1. Eğitimin başında iyi bir giriş yaptım.

1

2

3

4

5

2. Eğitim kurallarını yeterince açık şekilde bildirdim.

1

2

3

4

5

3. Eğitimin başında eğitim amaçlarını tam olarak açıkladım.

1

2

3

4

5

4. Katılımcıları motive edebildim.

1

2

3

4

5

5. Eğitim süresince aktif katılımı sağladım.

1

2

3

4

5

6. Eğitim süresince etkili bir iletişim kurabildim.

1

2

3

4

5

7. Katılımcıların sorularına doyurucu yanıtlar verebildim.

1

2

3

4

5

8. Eğitim süresince demokratik ve saygılı davrandım.

1

2

3

4

5

9. Katılımcılara etkili geri bildirim verebildim.

1

2

3

4

5

10. Katılımcıların deneyimlerine yeterince başvurdum.

1

2

3

4

5

11. Katılımcıların kendilerini değerlendirmelerine fırsat verdim.

1

2

3

4

5

12. Eğitim boyunca kendimi yeterli hissettim.

1

2

3

4

5

13. Eğitimin tümündeki başarıma verdiğim puanım

1

2

3

4

5
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BÖLÜM 2
KAPSAYICI EĞİTİM
Kapsayıcı Eğitim Nedir?
Farklılıklara duyarlık ve saygı anlayışının eğitim alanına yansıması kapsayıcı eğitimdir. Kapsayıcı eğitim hem
bir anlayış hem de bir eğitim uygulamasıdır. Kapsayıcı eğitim içinde önemli bir grubu ise engeli olan çocuklar
(özel gereksinimli çocuklar) oluşturmaktadır. Ülkemizde engeli olan çocuklar ayrıştırılmış özel eğitim okulları,
genel eğitim sınıflarındaki özel sınıflar ve genel eğitimdeki kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
ortamlarına devam etmektedirler. Kapsayıcı eğitim bu silsilenin en çağdaş ve bireyin katılımını, katılım
düzeyini en üst düzeye çekmeyi hedefleyen uygulamalarını içermektedir.
Bu oturumda önceden hazırladığımız sunulardan ve birlikte yapacağımız etkinliklerden yararlanacağız.
Kapsayıcı eğitim anlayışının doğasına uygun olarak birlikte yapılan işin keyifli ve öğretici olacağını düşünüyoruz.
Bu nedenle hem konuların sunumu hem de etkinliklerde sizlerden beklenen etkin katılım göstermenizdir.
Kapsayıcı eğitimin doğasını anlamaya çalışacağımız bu oturumda aşağıdaki soruların yanıtını bulmaya
çalışacağız:
1. Kapsayıcı eğitim nedir, ne değildir?
• Felsefesi
• Kaynaştırma ve bütünleştirmeden farkları
1. Kapsayıcı eğitim kimleri kapsar?
2. Kapsayıcı eğitim neden önemlidir?
3. Kapsayıcı eğitim ortamlarında engeli olan öğrenciler için neler yapılmaktadır?
4. Kapsayıcı eğitimde değerlendirme ne demektir?
Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgileri Öğretmen Kılavuz Kitabı Fasikül 1'de bulabilirsiniz.
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ETKİNLİK 2A Kapsayıcı Eğitim Nedir Etkinliği

Etkinlik Adı

Kâğıt Katlama - Yırtma Etkinliği

Amaç

Katılımcıların kapsayıcı eğitimin doğasını anlamalarını sağlamak

Süre

45 dakika (25 dakika etkinlik + 20 dakika sunu)

Yöntem/Teknikler

Küçük grup çalışması, tartışma

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Kapsayıcı eğitimin temel özelliklerini sıralar.
• Kapsayıcı eğitimin ilke niteliğindeki kavramlarını söyler.
• Kapsayıcı eğitimin kapsamını açıklar.
• Kapsayıcı eğitimin engeli olan çocuklarla ilişkisini açıklar.
• Kapsayıcı eğitimin öneminin farkına varır.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek 2A. A4 kâğıt örneği
Bilgisayar, sunu materyali, projeksiyon, tahta veya flipchart, tahta
kalemi

Uyarı ve Öneriler

•
•
•
•

Bu etkinlik için zamanın uygun kullanımına dikkat edilmelidir.
Etkinlik başlatılmadan önce katılım hassasiyeti hatırlatılmalıdır.
Etkinlik için temsilci seçiminde etkinliğin kolay olduğu vurgulanmalıdır.
Mümkünse oturumdan birkaç gün önce katılımcılardan Fasikül 1'de Engeli Olan Çocukların Genel
Eğitim Ortamlarında Eğitimi kısmını okumaları istenmelidir.

İşleniş/Süreç
• Katılımcılardan gönüllülük esaslı 4 temsilci seçeriz.
• Her temsilciye boş bir A4 kâğıt veririz.
• 4 temsilciyi odanın 4 köşesine sırtları gruba dönük ve birbirlerini görmeyecek şekilde yerleştiririz.
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• Temsilcilere şu yönergeyi veririz:
-Şimdi kâğıdı ikiye katlayın. Bir daha ikiye katlayın. Bir daha ikiye katlayın.
-Şimdi bir köşesini koparın, bir köşesini daha, bir köşesini daha, bir köşesini daha.
-Şimdi elinizdeki kâğıdı açın ve gruba dönün.
• 4 temsilcinin kâğıtları birbirinden kısmen de olsa farklı görünecektir. Gruba şu iki soruyu sorarız:
-Neden kâğıtlar aynı olmasına rağmen sonuç farklı oldu?
-Kâğıtların sonuçta aynı çıkması için ne yapmak gerekir?
• Gelen yanıtları tahtaya küçük notlar olarak yazarız.
• MD1.3 kodlu Kapsayıcı Eğitim Neden Önemlidir? Başlıklı slaytı açın ve yanıtları bu slaytla
bağlantılı olarak tartışın. (Buraya kadar 25 dakika).
• Bu tartışmanın ardından MD1.1-MD1.8 kodlu slaytları kullanarak eğitime devam ederiz. Bu noktada
uygun yerlerde daha önce katılımcılardan gelen yanıtlarla da bağlantı kurarız.
• Katılımcılardan Fasikül 1'de Engeli Olan Çocukların Genel Eğitim Ortamlarında Eğitimi kısmını
okumalarını isteriz.
• Bir sonraki oturumun konusunu hatırlatarak oturumu sonlandırırız (Sunum kısmı 20 dakika).
• Tüm etkinlik için 45 dakika ayrılır.
Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Katılımcı sayısına ve eğitim mekânının yapısına göre etkinlik için belirlenen temsilci sayısı değişebilir.
Örneğin yuvarlak bir odada sayı 5’e çıkarılabilir veya az katılımcılı bir grupta 2 temsilci seçilebilir.
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Ek 2A Kâğıt Katlama-Yırtma Etkinliği Malzemesi (Temsili)

Sayın Eğitimci,

Bu kâğıt, etkinlikte kullanacağınız A4 boyutunda boş fotokopi kâğıdı temsilen konmuştur.
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Engeli Olan Çocuklar ve Desteğe Gereksinim Duyan Çocuklar
Bir önceki oturumda kapsayıcı eğitimin doğası, kapsamı, kilit kavramları, neden önemli olduğu konularını
gözden geçirdik. Kapsayıcı eğitim içinde engeli olan çocukların (özel gereksinimli çocukların) önemli bir yer
tuttuğundan bahsettik. Burada hem engeli olan çocukların hem de tanı almamış olmakla birlikte desteğe
gereksinim duyan çocukların temel özellikleri ele alınacaktır.

Bir önceki oturumun devamı niteliğinde olan bu oturumda da yine hazırladığımız sunulardan ve birlikte
yapacağımız bir etkinlikten yararlanacağız. Genel olarak engeli olan ve desteğe gereksinim duyan çocuklara
odaklanacak bu oturumda aşağıdaki soruların yanıtını bulmaya çalışacağız:
1. Engeli olan çocuklar hangi gruplardan oluşmaktadır?
2. Her bir engel grubunun temel özellikleri nelerdir?
3. Engel tanısı olmadığı hâlde desteğe gereksinim duyan çocukların özellikleri nelerdir?

Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgileri Öğretmen Kılavuz Kitabı Fasikül 1'de bulabilirsiniz.
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ETKİNLİK 2B Engeli Olan Çocuklar Etkinliği

Etkinlik Adı

Engeli Olan Çocuklar Etkinliği

Amaç

Katılımcıların engeli olan ve desteğe gereksinim duyan çocuklarla
ilgili bilgilerini geliştirmelerini sağlamak

Süre

45 dakika (25 dakika etkinlik + 20 dakika sunu)

Yöntem/Teknikler

Küçük grup çalışması, tartışma

Öğrenme Çıktıları

Bu oturumun sonunda katılımcılar;
• Engeli olan çocuklarla ilgili sınıflamaları özetler.
• Engeli olan çocukların temel özelliklerini listeler.
• Desteğe gereksinim duyan çocukların ana özelliklerini söyler.
• Kapsayıcı eğitimin engeli olan ve desteğe gereksinim çocukların
eğitimindeki önemini tartışır.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Katılımcı sayısı kadar yara bandı, bilgisayar, sunu materyali,
projeksiyon, tahta veya flipchart, tahta kalemi

Uyarı ve Öneriler

•
•
•
•
•

Bu etkinlik için zamanın uygun kullanımına dikkat edilmelidir.
Etkinlik başlatılmadan önce katılım hassasiyeti hatırlatılmalıdır.
Etkinlik için temsilci seçiminde etkinliğin kolay olduğu vurgulanmalıdır.
Mümkünse oturumdan birkaç gün önce katılımcılardan Fasikül 1'de “Genel Eğitim Ortamlarındaki
Engeli Olan Çocuklar” ve “Tanı Almamış Ancak Desteğe Gereksinim Duyan Çocuklar”
kısımlarını okumaları istenmelidir.
Bu oturumun bir önceki oturumun devamı niteliğinde olduğu vurgulanmalıdır.

İşleniş/Süreç
• Bir önceki oturumla bağlantı kurarız.
• Ardından tüm katılımcılardan kendilerinde olan veya o an kurgulayacakları bir rahatsızlık/hastalık
söylemelerini isteriz. Formatör eğitici (biz) kendisinin parmağında bir kesik olduğunu söyler..
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• Kendi parmağımıza bir yara bandı yapıştırırız.
• Sonra hastalıkları ne olursa olsun katılımcılara tek tek giderek parmaklarına yara bandı yapıştırırız.
• Bu esnada katılımcılara şu soruları sorarız:
-Sizce neden herkese yara bandı yapıştırdım?
-Sizce neden herkesin parmağına yara bandı yapıştırdım?
• Gelen yanıtları tahtaya küçük notlar olarak yazarız.
• Yazılanlar eşliğinde küçük bir tartışma sonucuna varırız (Buraya kadar 25 dakika).
• Bu tartışmanın ardından MD1.9 - MD1.18 kodlu slaytları kullanarak eğitime devam ederiz. Bu noktada uygun yerlerde daha önce katılımcılardan gelen yanıtlarla da bağlantı kurarız.
• Katılımcılardan Fasikül 1'deki “Genel Eğitim Ortamlarındaki Engeli Olan Çocuklar” ve “Tanı
Almamış Ancak Desteğe Gereksinim Duyan Çocuklar” kısımlarını okumalarını isteriz.
• Bir sonraki oturumun konusunu hatırlatarak oturumu sonlandırırız (Sunum kısmı 20 dakika).
• Tüm etkinlik için 45 dakika ayrılır.
Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Katılımcı sayısına bağlı olarak kaç katılımcının parmağına yara bandı yapıştırılacağı değişebilir. Kalabalık
gruplarda 6-7 kişiye yapıştırmak yeterli olacaktır.
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BÖLÜM 3
DEĞERLENDİRME TÜR VE ARAÇLARI
Temel Kavramlar
Proje kapsamında hazırlanan çerçevenin pratikte etkin ve doğru kullanımı uygulayıcıların kullanılan kavramlara
hâkim olmasıyla mümkündür. Temel kavramlar sistemli ve örüntülü olarak ele alınmadığında birbiri ile
kolayca karışabilir ve kişiler arası iletişimin zorlaşmasına sebep olur. Değerlendirme türleri ve araçları ile
ilgili temel kavramları katılımcılara aktarmada kullanılabilecek stratejilerden biri sunuş yoludur. Yapılacak
sunumla aktarılacak bilgilerin kalıcı olması için sunum öncesinde ve sonrasında etkinlikler düzenlenebilir.
Eğiticiler sırasıyla, sunum öncesi kısa bir hazırbulunuşluluk etkinliği, sunumun aktarılması ve sonrasında
kavramlar arasındaki farklılıkları ayırt edebilmeyi amaçlayan pekiştirme etkinliği basamaklarını takip edebilir.
Değerlendirme türleri ve araçları - temel kavramlar sunumu üç ana başlıktan oluşur: değerlendirme türleri,
ölçme araçları ve bilgi toplama yolları.
Değerlendirme türleri kendi içerisinde üç gruba ayrılabilir, amacına göre değerlendirme türleri,
performans temelli değerlendirme türleri ve program temelli değerlendirme türleri. Amaç sürecin
başında öğrencileri tanımak, süreç boyunca onları izlemek ve süreç sonunda düzey belirlemek olabilir. Bu
amaçlara yönelik değerlendirmelerde amaca uygun olması hâlinde, performans temelli değerlendirme
türleri olan portfolyo değerlendirme, performans değerlendirme, öz ve akran değerlendirme kullanılabilir.
Özellikle kapsayıcı eğitimde kullanılan program temelli değerlendirme türleri ise doğruluğa dayalı, ölçüte
dayalı ve akıcılığa dayalı olmak üzere üçe ayrılır.
Çoktan seçmeli testler, kısa yanıtlı sorular, yazılı ve sözlü yoklamalar gibi katılımcıların bilgi - beceri sahibi
olmaları beklenen geleneksel ölçme araçlarına burada değinilmemiştir. Bunların dışında kalan ve öğretmen
eğitimlerde üzerinde durulacak olan, öğretmenlerin özellikle engeli olan ya da desteğe gereksinim
duyan öğrenciler için yoğun kullanabileceği araçlar; kontrol listeleri, derecelendirme ölçekleri, rubrikler,
yapılandırılmış gridler ve dallanmış ağaçlar olarak sınıflanabilir.
Bu ölçme araçlarının dışında kullanılabilen bilgi toplama yolları ise gözlemler, günlükler, anekdot kayıtları ve
görüşmeler olarak sıralanabilir.
Sunum içerisinde sayılan üç ana başlık ve alt başlıklar için önemli noktalara yer verilir. Detaylar için ise
Öğretmen Kılavuz Kitabının ilgili bölümlerine yönlendirme yapılır.

Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgileri Öğretmen Kılavuz Kitabı Fasikül 2'de bulabilirsiniz.
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ETKİNLİK 3A Değerlendirme Türleri ve Araçları – Temel Kavramlar – Hazırbulunuşluk
Etkinlik Adı

Değerlendirme türleri ve araçları temel kavramlar – Hazırbulunuşluk

Amaç

Öğretmenlerin uygulamalarda neler yaptığını ve değerlendirme
türleri ve araçları hakkında bilgi seviyelerinin ne olduğunu tespit
etme

Süre

10 dakika

Yöntem/Teknikler

Tartışma

Öğrenme Çıktıları

Öğrenme etkinliği değil

Araç-Gereç ve
Materyaller

Tahta – tahta kalemi

Uyarı ve Öneriler

•
•

Eğitici, hazırbulunuşluk etkinliği sonrasında yapılacak sunumun detaylarına hâkim olmalıdır.

•

Soruları sorarken belli bir sıra takip etmek zorunluluğu yoktur, etkinliğin akışına göre notlar alınabilir.
Etkinliğin bir soru-cevaptan ziyade bir tartışma etkinliği olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

•

Tahtaya alınan notlar sunum yaparken kullanılabilir. Bu sebeple katılımcılardan gelen yanıtlar
aşağıda verilenlere benzer şekilde diyagram hâline getirilmeye çalışılabilir.

•

Alınan notlar bir sonraki etkinlikte etkili şekilde kullanılmalıdır.

Katılımcıların mevcut bilgilerini ve uygulamalarını öğrenmek adına katılımcılar konuşmak için
cesaretlendirilmelidir.
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Tanımaya Yönelik
Amacına Göre
Değerlendirme Türleri

İzlemeye Yönelik

Değerlendirme

Düzey Belirleyici

1.

Portfolyolar

Performans
Temelli
Değerlendirme

Performans
Değerlendirme
Öz Değerlendirme
Akran
Değerlendirme

Doğruluğa Dayalı
Program Temelli
Değerlendirme

Ölçüte Dayalı

Akıcılığa Dayalı
Akıcılığa Dayalı

2.

Kontrol Listeleri

Ölçme Araçları

Değerlendirme
Ölçekleri

Rubrikler

Bütüncül
Analitik

Yapılandırılmış
Grid

Tanılayıcı Dallanmış
Ağaç
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Değerlendirme için Bilgi
Toplama Yolları

3.

Gözlem

Anekdot Kaydı

Görüşme

Görüşme

İşleniş / Süreç

• Katılımcılara bu etkinliğin bir ön hazırlık olduğunu söyleriz.
• Etkinliğin temel amacının katılımcıların mevcut uygulamalarını ve bilgilerini not alarak bir sonraki
etkinlikle bağ kurmaları olduğunu belirtiriz.

•
•
•
•
•

Katılımcılara hangi amaçlar için değerlendirme yaptıklarını sorar ve not alırız.
Katılımcılara beceri temelli değerlendirme dendiğinde ne anladıklarını sorar ve not alırız.
Katılımcılara program temelli değerlendirme dendiğinde ne anladıklarını sorar ve not alırız.
Katılımcılara hangi ölçme araçlarını hangi amaçla kullandıklarını sorar ve not alırız.
Katılımcılara kullandıkları diğer bilgi toplama yollarını sorar ve not alırız.

Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Öğretmenlerden gelen yanıtları sistematik olarak (örneğin diyagramlar) kaydedemesek de diğer
şekillerde notlar almaya devam etmeliyiz.
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ETKİNLİK 3B Değerlendirme Türleri – Temel Kavramlar

Etkinlik Adı

Değerlendirme türleri – Temel kavramlar sunumu

Amaç

Değerlendirme türleri – Temel kavramlarını aktarma

Süre

20 dakika

Yöntem/Teknikler

Sunuş – Anlatım – Bilgisayar destekli öğretim

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Değerlendirme türlerini sıralar
• Değerlendirme türlerini sınıflar

Araç-Gereç ve
Materyaller

Sunum (Uygulayıcılara bir PowerPoint dosyası temin edilecektir. Fakat
uygulayıcıların bu dosyayı kendi sunum yaklaşımları ve öğretmen
kılavuz kitabında yer alan detaylar doğrultusunda değiştirmeleri /
uyarlamaları beklenmektedir)

Uyarı ve Öneriler

•
•

Hazırbulunuşluk etkinliğinde alınan notlar, sunum esnasında kullanılmalıdır.
Anlatım esnasında katılımcılardan gelen sorular yanıtlanmalıdır.

İşleniş / Süreç
Sunumda yer alan slaytlar mümkün olduğunca akıcı ve birbiri ile ilişkili olarak hazırlanmaya çalışılmıştır.
Bu doğrultuda akıcılığı artırmak için sunum süresince;
- Sunumun detaylarına hâkim olmaya,
- Görselleri etkili kullanmaya,
- Tonlamalara ve vurgulara dikkat etmeye,
- Sözlü olmayan iletişim kurmaya,
- Soru sormayı teşvik etmeye ve
- Sunumu istekli ve sıkıcı olmayan bir şekilde devam ettirmeye dikkat etmeliyiz.
Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Temel kavramlar sunumu 20 dakikalık iki parça olarak hazırlanmıştır, ilk sunumda değerlendirme türleri,
ikinci sunumda ölçme araçları ve bilgi toplama yolları verilmiştir. Sunumun 45 dakikalık tek oturumda
verilmesi de tercih edilebilir. Zaman planlaması doğrultusunda sunum, değerlendirme türleri, ölçme
araçları ve bilgi toplama yolları olarak üçe de ayrılabilir.
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ETKİNLİK 3C Değerlendirme Türleri ve Araçları – Temel Kavramlar – Pekiştirme

Etkinlik Adı

Değerlendirme türleri temel kavramlar – Pekiştirme

Amaç

Değerlendirme türlerine ilişkin temel kavramları ayırt etme

Süre

30 dakika

Yöntem/Teknikler

Tartışma

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Değerlendirme türlerinin ne amaçla kullanıldığını söyler.
• Değerlendirme amaçları ile değerlendirme türlerini eşleştirir.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Zarf - kâğıt - kalem

İşleniş / Süreç
Bu etkinlikte dört hayali kahraman vardır; Gülşen Öğretmen ve öğrencileri Gökhan, Mine ve Hamdi.
Aşağıda kısa paragraflar hâlinde Gülşen Öğretmen’in bir dönem boyunca yaptığı değerlendirmelere
örnekler verilmiştir.

• Bu örneklerin çıktısını alır ve birer birer zarflara yerleştiririz. Katılımcılar küçük gruplara ayrılır. Zarfları
gruplara dağıtırız.

• Her bir grupta yer alan katılımcılar örnekleri okuduktan sonra, örneğin sonunda yer alan soruya yazılı
olarak yanıt verir. Yanıtlar zarflara yerleştirilir ve gruplar zarfları değiştirir.

• Her bir örnek için her bir gruptan yanıtları toplar ve verilen yanıtlar doğrultusunda tartışmayı yönetiriz.
Aşağıdaki senaryoları okuyarak verilen senaryoda hangi değerlendirme amacı ya da türünün verildiğini
belirleyiniz.
1.

Gülşen Öğretmen 10 maddeden oluşan bir kontrol listesi hazırlamış ve bütün öğrencilerin temel
matematik becerilerini dönemin başında değerlendirmek istemiştir. Bu değerlendirmenin amacı
nedir?

2. Gülşen Öğretmen 4 maddeden oluşan bir görüşme formu hazırlamış ve bütün öğrencileri ile
teker teker görüşerek matematiğe olan ilgilerini dönemin başında değerlendirmek istemiştir. Bu
değerlendirmenin amacı nedir?
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3. Gülşen Öğretmen 10 maddeden oluşan bir gözlem formu hazırlamıştır ve dönem başında gözlemlerini yapmıştır. Bütün öğrencileri teker teker gözleyerek önceki yılın hedeflenen Hayat Bilgisi dersi
kazanımlarına ne düzeyde ulaştıklarını belirlemeye çalışmıştır. Bu değerlendirmenin amacı nedir?
4. Gülşen Öğretmen dönem başında yaptığı değerlendirme sonucunda Gökhan’ın okuma becerilerinin desteklenmesi gerektiğini belirlemiş, Gökhan’ın okuma becerilerini geliştirmek amacıyla bir plan
hazırlamıştır. Gülşen Öğretmen 12 maddelik bir kontrol listesi hazırlamış ve 4 hafta boyunca haftada
bir kontrol listesini doldurmuştur. Bu değerlendirmenin amacı nedir?
5. Gülşen Öğretmen Mine’nin ilk iki ünitedeki sosyal bilgiler gelişimini değerlendirmek amacıyla yapılandırılmış grid hazırlamıştır. Bu değerlendirmenin amacı nedir?
6. Gülşen Öğretmen dönem sonunda Hamdi, Mine ve Gökhan’ın eğitim programı sonunda varılması gereken hedeflere ne derecede ulaştıklarını değerlendirmek istemektedir. Bu değerlendirmenin
amacı nedir?
7. Gülşen Öğretmen Hamdi’nin sohbet becerilerini geliştirmek üzere uzun ve kısa dönemli amaçlar
belirlemiş, Hamdi ile birlikte ulaşılmak istenen ölçütleri tanımlamış, Hamdi’nin çalışma örneklerini ve
sürece ilişkin verilerini toplamıştır. Bu değerlendirmenin türü nedir?
8. Gülşen Öğretmen öğrencilerine bir hafta süre vermiş ve arkadaşlığın önemi hakkında bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Hazırladığı rubrikle öğrencilerin kompozisyonlarını değerlendirmiştir. Bu
hangi tür değerlendirmedir.
9. Gülşen Öğretmen evet-hayır ile yanıtlanabilecek bir soru listesi hazırlamıştır, bu listede yer alan sorulardan iki tanesi şöyledir: “Arkadaşlarımla sohbet başlattım”, “Sohbet sırasında bana sorulan soruları
yanıtladım”. Bu hangi tür değerlendirme için hazırlanmış bir listedir?
10. Gülşen Öğretmen Hamdi’den yazdığı kısa öyküyü sesli olarak okumasını istemiş sonrasında Mine
ve Gökhan’ın yanıtlaması için şu soruları sormuştur:
a. Hamdi’nin öyküsünde en çok neyi beğendiniz?
b. Hamdi’nin öyküsünü güzelleştirmek için ne tavsiye edersiniz?
Gülşen Öğretmen hangi tür değerlendirmeyi kullanıyordur?
11. Gülşen Öğretmen eğitim programını temel alarak sık sık yaptığı ölçümlemeler ve bu ölçümlemelerden gelen verilerin grafiklerinden faydalanarak, kendi başlangıç seviyelerine ve programın amaçlarına göre gelişimlerini öğrencilerle ve onların aileleriyle paylaşmak istemiştir. Bu hangi tür değerlendirmedir?
Yanıtlar:
1, 2 ve 3 : Tanıma amacıyla yapılan değerlendirme
4 ve 5 : İzleme amacıyla yapılan değerlendirme
6 : Düzey belirleme amacıyla yapılan değerlendirme
7 : Portfolyo değerlendirme
8 : Performans değerlendirme - genişletilmiş performans görevi
9 : Öz değerlendirme
10 : Akran değerlendirme
11 : Program temelli değerlendirme
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Uyarı ve Öneriler

• Grup sayısı örnek sayısı kadar olabilir. Örneğin bu etkinlikte toplam yedi senaryo olduğundan, yedi
•
•

küçük grup oluşturulabilir. Daha fazla veya az sayıda örnek senaryo da kullanılabilir.
Katılımcıların sorunun yanıtını vermede zorlanması durumunda onlara verilebilecek ipuçları
hazırlanabilir.
Alınan yanıtlardan sonra o değerlendirme türü hakkında kısa bir tekrar yapılabilir.

Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Katılımcı sayısına göre yeni örnekler yazılabilir. Süreci kolaylaştırmak amacıyla etkinlik esnasında tahtaya
değerlendirme türlerinin diyagramı çizilebilir.
Eğiticiler hâlihazırda kılavuz kitaplarda yer alan ölçme aracı örneklerinin ve bilgi toplama yolları
örneklerinin çıktılarını alarak zarflara yerleştirebilir ve katılımcılardan zarflarda yer alan örneklerin ismini
söylemesini isteyebilir.
Not: Yukarıda yer alan görsellere Microsoft Word – Resim ekle özelliği kullanılarak erişilmiştir.
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ETKİNLİK 3D Ölçme Araçları ve Bilgi Toplama Yolları – Temel Kavramlar

Etkinlik Adı

Ölçme araçları ve bilgi toplama yolları – Temel kavramlar sunumu

Amaç

Ölçme araçları ve bilgi toplama yolları hakkında temel kavramları
açıklama

Süre

20 dakika

Yöntem/Teknikler

Sunuş – Anlatım – Bilgisayar destekli öğretim

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Ölçme araçları ve bilgi toplama yolları sıralar
• Ölçme araçları ve bilgi toplama yolları sınıflar

Araç-Gereç ve
Materyaller

Sunum (Uygulayıcılara bir PowerPoint dosyası temin edilecektir. Fakat
uygulayıcıların bu dosyayı kendi sunum yaklaşımları ve öğretmen
kılavuz kitabında yer alan detaylar doğrultusunda değiştirmeleri/
uyarlamaları beklenmektedir)

Uyarı ve Öneriler

• Hazırbulunuşluk etkinliğinde alınan notlar, sunum esnasında kullanılmalıdır.
• Anlatım esnasında katılımcılardan gelen sorular yanıtlanmalıdır.
İşleniş / Süreç
Sunumda yer alan slaytlar mümkün olduğunca akıcı ve birbiri ile ilişkili olarak hazırlanmaya çalışılmıştır.
Bu doğrultuda akıcılığı artırmak için sunum süresince;
- Sunumun detaylarına hâkim olmaya,
- Görselleri etkili kullanmaya,
- Tonlamalara ve vurgulara dikkat etmeye,
- Sözlü olmayan iletişim kurmaya,
- Soru sormayı teşvik etmeye ve
- Sunumu istekli ve sıkıcı olmayan bir şekilde devam ettirmeye dikkat etmeliyiz.
Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Sunum 45 dakikalık tek oturum yerine parçalara ayrılarak yapılabilir. Zaman planlaması doğrultusunda
sunum, değerlendirme türleri, ölçme araçları ve bilgi toplama yolları olarak üçe ayrılabilir. Alternatif olarak,
değerlendirme türleri ve ölçme araçları/bilgi toplama yolları olarak ikiye de ayrılabilir.
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ETKİNLİK 3E Araç Geliştirmeye Hazırlık – Rubrik Hazırlama Demonstrasyonu

Etkinlik Adı

Araç geliştirme – Rubrik hazırlama demonstrasyonu

Amaç

Puanlamada araç kullanmanın öneminin ve rubrik’lerin gerekliliğinin
farkına varılması

Süre

30 dakika

Yöntem/Teknikler

Keşfetme – Örnek Olay – Beyin Fırtınası

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Puanlamada araç kullanmanın önemini fark eder.
• Rubrik’lerin gerekliliğini fark eder.

• Puanlanmak üzere katılımcılara sunulacak bir yiyecek, örneğin

Araç-Gereç ve
Materyaller

kurabiye

• Tahta ve kalem

İşleniş / Süreç

• Katılımcıların her birine kurabiye ikram eder ve tadına bakmalarını isteriz. Kurabiye hakkında bir
açıklama yapmayız.

• Katılımcıların her birinden tadına baktıkları kurabiyeye 1 ile 20 arasında bir puan vermelerini ister ve
bunları kaydederiz. Eğer bu basamakta katılımcıların büyük çoğunluğu çok yüksek veya çok düşük
puanlar verirlerse etkinlik amacına ulaşmayacaktır.

• Puanları tahtada veya elektronik bir araçla (örneğin Excel) grafikleştirebiliriz.
• Katılımcıların birbirlerinden farklı puanlar vermeleri beklenmektedir. Katılımcılara puanların böyle farklı
olmasının nedeninin ne olabileceğini sorarız.

• Katılımcılara daha farklı nasıl bir puanlama yapılabileceğini sorarız.
• Katılımcılara kurabiyenin hangi özelliklerini dikkate aldıklarını sorarız. İfade edilen farklı özelliklerini not
alırız, örneğin lezzeti, kokusu, görünüşü, kıvamı ve malzeme kalitesi.

• 20 puanı kurabiyenin farklı özelliklerine dağıtmak için katılımcıların fikirlerini alır ve oy çokluğuna dayalı

olarak puanlamayı böleriz (örneğin lezzete 5 puan, kokuya 2 puan, görünüşe 3 puan, kıvama 5 puan
ve malzemeye 5 puan).
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• Her bir özelliğe verilecek puanların kendi içinde dağılımını, yani ölçütleri oy çokluğu ile belirleriz.

•
•

Örneğin lezzet için verilecek 5 puanı; vasat bir lezzetse 1 puan, ortalamanın altında lezzetliyse 2,
ortalama lezzetliyse 3, ortalamadan daha lezzetliyse 4 ve son derece lezzetliyse 5 puan olarak ölçütleri
belirleyebiliriz. Alternatif olarak ortalamanın altında lezzetliyse 1, ortalama lezzetliyse 3 ve son derece
lezzetliyse 5 olarak puanlamayı yapabilir, yani 2 ve 4 puanı kullanmayabiliriz. Ölçütleri her özellik için
aynı şekilde belirleriz. Ölçütler tek cümle olmak zorunda değildir (öğretmen kılavuz kitabında yer alan
rubrik’ler fikir verici olabilir).
Katılımcılardan kurabiyenin tadına bir kez daha bakmaları ve puanlamayı rubrik kullanarak yapmalarını
isteriz. Puanları kaydeder ve yapılan ilk puanlama ile karşılaştırırız.
Eğer puanlar rubrik kullanıldığında daha tutarlıysa, yani farklılıklar azaldıysa, etkinliğin amacına ulaşılmış
olur.

Uyarı ve Öneriler

• Rubrik öncesi puanların farklılaşmadığı, rubrikle puanlamada daha benzer puanlar elde edilmediği
takdirde etkinlik amacına ulaşmayacaktır.

• Bu etkinliğin aynı zamanda hem eğlendirici hem öğretici olması beklenmektedir. Fakat etkinliğin
eğlence boyutunun öğrenme boyutunun önüne geçmemesine dikkat edilmelidir.

• Etkinlik sonunda ortaya çıkacak rubrikin, öğretmenlerin öğrenci performanslarını/becerilerini belirlemek
üzere hazırlayacakları rubriklerden çok uzak olmamasına dikkat edilmelidir.

• Etkinliğin temel amacı farkındalık oluşturmaktır. Özenli davranılmazsa etkinlik amacına ulaşamayabilir.
Etkinliğin Alternatif Uygulanışı

•
•
•

Kurabiye yerine başka yiyecekler kullanılabilir. Yiyecek üzerine bir etkinlik tasarlamak istemeyen
eğiticiler oyuncak, tablo, müzik eseri veya kısa öykü gibi başka materyaller kullanabilir.
Etkinliğin eğlence boyutunu kullanmak istemeyen eğiticiler, öğrenci(ler) tarafından hazırlanmış
performans görevlerinden birini kullanabilir.
Etkinliğin işlenişinde verilen puanlamalar örnektir, eğitici puanlamayı kendi ve/veya katılımcıların
uzlaştıkları/eğilimleri doğrultusunda değiştirebilir. Örneğin 1-20 arası yerine 1-10 arası puanlamayı
tercih edebilir. Fakat 10’dan daha az bir puanlama tavsiye edilmez.
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BÖLÜM 4
UYARLAMALAR ve İÇERİK DEĞİŞİKLİKLERİ
DEĞERLENDİRMEDE UYARLAMALAR ve DEĞİŞİKLİKLER
Engeli olan öğrenciler ve desteğe gereksinim duyan öğrencilerin gereksinimleri akranlarından farklılaşabilir
ve öğretimin sunumunda, içeriğinde, süresinde ve materyallerinde uyarlamalara ve değişikliklere gereksinim
duyabilirler. Bu uyarlama ve içerik değişiklikleri öğrencilerin öğretim ve değerlendirme uygulamalarına tam
katılımlarını sağlayabilmek açısından son derece önemlidir.
Uyarlama ve içerik değişikliği kavramları genellikle bir arada kullanılırlar ancak farklı anlamları vardır. Bu
oturumda iki konu üzerinde duracağız: (1) Uyarlama ve içerik değişikliği, (2) Uyarlama türleri. Konuyla ilgili
aşağıdaki soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız:
1. Uyarlama ve içerik değişikliği nedir? Aralarındaki farklılık nedir?
2. Değerlendirmede uyarlama türleri nelerdir?
3. Değerlendirmede uyarlamalar ve içerik değişiklikleri kimler için yapılır?

Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgileri Öğretmen Kılavuz Kitabı Fasikül 4'te bulabilirsiniz.
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ETKİNLİK 4A Uyarlama ve İçerik Değişiklikleri Etkinliği
Etkinlik Adı

Etkinlik Uyarlama ve İçerik Değişiklikleri Nedir?

Amaç

Katılımcıların öğrencilerin bireysel farklılıkları
uyarlamaların ne olduğunu açıklamaları.

Süre

20 dk.

Yöntem/Teknikler

Grup çalışması.

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Öğrenciler için yapılacak uyarlama ve içerik değişikliğinin ne
olduğunu açıklar.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Çok karıştırılmış küçük yün yumakları,
Karıştırılmış ama açılabilir küçük yün yumakları.

doğrultusunda

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik için zamanın iyi kullanımına dikkat edilmelidir.
İşleniş / Süreç
• Katılımcılara beşerli gruplar hâlinde çok karıştırılmış (kördüğüme yakın) küçük yün yumaklarını (ip de
olabilir) veririz ve bu yumakları 4 dakikada çözmelerini isteriz. Süre bittiğinde yumakları bir kenara
bırakmalarını söyleriz.
• Katılımcı gruplara karıştırılmış ama açılabilir, küçük yün yumaklarını (karışık ip de olabilir) veririz. 4
dakikada açmalarını isteriz ve açarlar.
• Katılımcılara “Bu tür durumlar için nasıl çözümler önerirsiniz? Sizce bunu yapamamanızın nedenleri
nelerdi? Zamana ihtiyacınız oldu mu? Size yeterli zaman tanınsaydı yumağı daha fazla açabilir
miydiniz?” şeklinde sorular sorarak grupların görüşlerini alırız (2 dakika).
• “Çok karıştırılmış yün yumağı için içerik değişikliği, açılabilir yumak için de uyarlama gerekli.” diyerek
“Uyarlama ve İçerik Değişikliği Nedir?” başlıklı sunumuzu yaparız (10 dakika).
Ekler -
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ETKİNLİK 4B Uyarlama Türleri Etkinliği

Etkinlik Adı

Uyarlama Türlerini Tanıyalım Etkinliği

Amaç

Katılımcıların öğrencilerin bireysel farklılıkları doğrultusunda
uyarlama türlerinin ne olduğunu ve önemini açıklamaları.

Süre

25 dk.

Yöntem/Teknikler

Grup çalışması, rol oynama.

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Öğrenciler için ne tür uyarlama yapılabileceğini tartışırlar,
• Uyarlama ve içerik değişikliğinin önemini açıklar.
Gözlerini kapatabilecek (eşarp, ya da yapışkanlı kâğıt, göz bandı vb.)
malzemeler, ellerine bağlanabilecek herhangi bir malzeme (eşarp,
bez, küçük çorap vb.), çeşitli yiyecekler, çatal, renkli kuru boyalar,
katılımcılar çarptığında zarar vermeyeceğini düşündüğümüz,
ortamda bulunabilecek (çöp kovası vb.) eşyalar.
A4 kâğıt, renkli kalemler.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek 1. Farklı özelliklerde yazıların olduğu kâğıtlar:

• 6 punto ile yazılmış bir metin,
• Boşluk bırakılmamış, satır araları dar, bazı kelimelerin başı ve
sonu yazılmamış (eksik bırakılmış) bir metin.

Ek 2. Sorular
Ek 3. Uyarlama türleri tablosu
Uyarı ve Öneriler

• Bu etkinlik için zamanın iyi kullanımına dikkat edilmelidir.

54
B

C

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Eğiticilerin Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı, İlkokul

İşleniş / Süreç

• Her grubun diğer grupları izlemesini isteriz. Birinci gruba gruptaki kişi sayısı kadar 6 punto (Ek 1.a)
•

ve boşluk bırakılmamış, satır araları dar, bazı kelimelerin başı ve sonu yazılmamış (eksik bırakılmış)
bir metin (Ek 1.b) vererek verilen metinleri sırayla okumalarını isteriz.
İkinci gruptaki katılımcıların gözlerini (yapışkanlı kâğıt, göz bandı vb.) malzemelerle kapatırız veya
elektrikleri ve perdeleri kapatarak karanlık bir ortam yaratırız. Kuru boya ile kâğıt veririz ve şekil
çizerek boyamasını isteriz.

• Üçüncü gruptakilerin yarısına sorular verip (Ek 2), diğer yarısındakilerin ağzını bant vb. malzemeyle
•
•
•
•
•

kapatarak sorulan sorulara cevap vermelerini isteriz.
Dördüncü gruptakilerin gözlerini kapatabileceğimiz (eşarp, bez ya da yapışkanlı kâğıt, göz bandı
vb.) bir malzemeyle, çarptığında zarar görmeyeceği eşyaları (çöp kovası vb.) koyarak düz çizgide
yürümelerini isteriz.
Beşinci gruptakilerin ellerini bağlarız (bağlayabileceğimiz herhangi bir bez ya da küçük çorap
olabilir), önlerindeki elmayı-salatalığı çatalla yemelerini isteriz (toplam süre 15 dakika).
(Her bir gruba A4 kâğıt veririz) Ne tür durumlar için uyarlamalara veya araçlara ihtiyaç duydunuz?”
diye sorarız.
Her grubun ne tür uyarlamalara ihtiyaç duyduklarını sorarak, tartışırız ve uyarlama türlerini
gruplandırarak, uyarlama türleri listesini doldurmalarını sağlarız. Tabloyu duvara asarız (7 dakika).
Sunumda uyarlama türlerini gösterip, kısaca örneklerle açıklarız (10 dakika).

Ekler
Ek 1. Farklı özelliklerde metinler
• 6 puntoyla, koyu zemin üzerine koyu renk yazılmış bir metin,
• Boşluk bırakılmamış, satır araları dar, bazı kelimelerin başı ve sonu yazılmamış (eksik bırakılmış) bir
metin.
Ek 2. Sorular
Ek 3. Uyarlama türleri tablosu
Ek -1.a
Ormanların birinde kendisiyle çok övünen bir tavşan varmış.
– Bu ormanda benden hızlı koşan yoktur. Varsa gelsin yarışalım, diye hava atıyormuş. Kaplumbağa bir
gün;
– O kadar böbürlenme, kendine de o kadar güvenme. Ben senden daha hızlı koşarım. İstersen
yarışalım, demiş.
Tavşan kaplumbağanın bu sözlerine kahkahalarla gülerek;
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– Sen mi benimle yarışacaksın?, diyerek alay etmiş. Ama yine de yarışı kabul etmiş.
Kaplumbağa ve tavşan, birlikte yarışın başlangıç ve bitiş yerlerini belirlemişler, yarış başlamış.
Tavşan yarışa çok hızlı başlamış. Ama biraz ileriye gidince geri dönüp bakmış ki, kaplumbağa hiç
görünmüyor. Yatmış bir ağacın dibine uyumuş. Tavşan ağacın dibinde derin bir uykuya dalınca,
kaplumbağa da epey yol almış. Tavşan uyanınca bir de bakmış ki kaplumbağa yarışı bitirmek üzere.
Tavşan koşmuş koşmuş ama bir türlü kaplumbağayı yakalayamamış. Haliyle kaplumbağa varış yerine
ondan önce ulaşmış.
Yarışı kazanmanın haklı gururu ile kaplumbağa;
-Hiçbir zaman kendini başkalarından üstün görme. Sen uyudun, ben çalışarak seni geçtim, demiş.
Ek 1.b.
Ormanlarınbirindekendisiyleçokövbirtavşvarmış.
– Bu ormandabendenhızlıkoşan yoktur. Varsagelsiyarışalım,diyehavaatıyormuş. Kaplumbağabirgün;
– Okadarböbürlenme, denkinedeokadargünme. Bensendendahahızlıkoşarım. Nestersiyarışalım, demiş.
Navtaşkaplumbağanınudsözlerinekahkahalarlagülerek;
– Senmi benimleyarışacaksın?, biyerekalayetmiş. Amayinede ışırayıkaduletmiş.
Kaplumdağavetavşan, etkilbiryarışın başlangıç vebitişyerleriuibelirlemişleryarış başlamış.
Ek 2 Sorular
1. Adın ve soyadın ne?
2. Önündeki boyalara bak ve ne renk olduğunu söyle.
3. Bu elimdeki nedir? (Kalemi gösterir)
4. “Penceredeki kedi tenceredeki eti yedi” de.
5. “Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Nesi için Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal
satar? Kârı için Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal satar” diye söyle.

Uyarlamalar

Ek 3 Uyarlama Türleri Tablosu
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Bazı Yetersizlik Gruplarına Yönelik Değerlendirme İçin Uyarlamalar
Bu oturumda değerlendirme için bazı yetersizlik gruplarına yönelik uyarlama örneklerini göreceğiz.
Göreceğimiz uyarlamalar, değerlendirmenin yanı sıra öğretim için de kullanabileceğimiz uyarlamalardır.
Değerlendirme (ve eğitim) sürecinde yapılacak olan uyarlamalar ve içerik değişiklikleri öğrencilerin gelişim
özelliklerine ve gereksinimlerine göre farklılaşmaktadır. Uyarlamalara ve içerik değişikliklerine karar
verirken;

• Öğrencilerin gelişim özelliklerinin,
• Güçlü ve zayıf yönlerinin ve
• Öğrenme gereksinimlerinin neler olduğunu ve bunların değerlendirme sürecini nasıl
etkileyebileceğini belirlememiz gerekir.

Engeli Olan Öğrenciler için İlkokul Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu’nda uyarlama engel
gruplarına yönelik ayrıntılı uyarlama önerileri sunulmuştur. Uyarlama örneklerinin sunulduğu engel grupları
şunlardır:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zihinsel Engel
Duygu ve Davranış Bozukluğu
Dil ve Konuşma Bozukluğu
Öğrenme Güçlüğü
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)
Görme Engeli
İşitme Engeli
Bedensel Engel
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Süreğen Hastalıklar

Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgileri Öğretmen Kılavuz Kitabı Fasikül 4'te bulabilirsiniz.

57
B

C

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Eğiticilerin Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı, İlkokul

ETKİNLİK 4C Bazı Yetersizlik Gruplarına Yönelik Yapılacak Değerlendirmelerde Uyarlamalar
Etkinlik Adı

Yetersizlik Gruplarına Yönelik Değerlendirme Uyarlamalarını Nasıl
Yapalım Etkinliği

Amaç

Katılımcıların, öğrencilerin
uyarlamalar planlamaları.

Süre

45 dk.

Yöntem/Teknikler

Grup çalışması

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Öğrencilerin özelliklerine uygun ortam, değerlendirme araçları
ve sunum, cevap ve tepki, uygun süre ve zaman uyarlamalarını
tartışırlar.
• Öğrencilerin özelliklerine uygun ortam, değerlendirme araçları
ve sunum, cevap ve tepki, uygun süre ve zaman uyarlamaları
oluştururlar.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Renkli keçeli kalemler, renkli post-it’ler, su şişeleri, A4 kâğıtları
Ek 1. Beş öğrencinin değerlendirildiği senaryolar

bireysel

farklılıkları

doğrultusunda

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik için zamanın iyi kullanımına dikkat edilmelidir.
İşleniş / Süreç
• Katılımcıları beş gruba ayırırız. Daire olarak oturmalarını sağlarız.
• Farklı beş öğrencinin değerlendirme senaryolarını (Ek 1) veririz. Gruptaki herkese renkli birer post-it
ve birer su şişesi veririz (3 dakika).
• Herkesin kendi kâğıdına (post-it) öğrencinin değerlendirme sırasında problem yaşayabileceği bir
durumu yazarak ellerindeki şişeye yapıştırmalarını söyleriz (10 dakika).
• Gruptaki bir kişiden başlayarak elindeki şişeyi yanındakine vermesi, onun da aldığı şişeyi ve kendi
şişesini (iki şişe) yanındakine vermesi, alan kişinin de yine aldığı iki şişeyi ve kendi şişesini (3 şişe)
yanındakine vermesi şeklinde devam ederek tüm şişelerin ilk katılımcıya gelmesini sağlarız. “Şişelerin
ağırlığı konusunda ne hissediyorsunuz?” diye sorarız. Kısaca görüşlerini alırız (2 dakika).
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• “Yetersizlik Gruplarına Yönelik Değerlendirme Uyarlamalarını Nasıl Yapalım” Başlıklı sunumuzu açarız.
Sunumda değerlendirmede bazı engel gruplarına yönelik nasıl uyarlamalar yapacağımızı anlatırız (15
dakika).
• “Bu şişelerin (yazdıklarımızın) ağırlığını ortadan kaldırmak/hafifletmek için nasıl uyarlama yapabiliriz?
Şimdi buna bakalım” diyerek ilk katılımcının yine 5 şişeyi kucağına almasını, sonra bunlardan birini
almasını ve şişenin üzerindeki kâğıtta yazılı problemi ortadan kaldırmak için bir uyarlama önerisi
üretmesini isteriz. Uyarlama üretilen şişeyi ortaya bırakarak geriye kalan şişeleri yanındakine
vermesini ve onun da birisini seçip, bir uyarlama üretmesini ve geriye kalan şişeleri yanındakine
vermesini isteyerek şişeler bitene kadar bu süreci devam ettiririz. Gruplarda üretilen uyarlamaların
ise bir A4 kâğıdına yazılmasını isteriz. Her grubun sunulan önerileri duvara asmalarını ve herkesin
okumasını isteriz ve etkinliği sona erdiririz (15 dakika).
Ekler
Ek 1. Beş öğrencinin değerlendirildiği senaryolar
Ek 1. Senaryo Örnekleri
Senaryo 1. Ayşe’nin öğretmeni sınıfta masanın önüne bir sandalye çekerek Ayşe’yi oturtuyor. Masanın
üzerinde çok çeşitli eşyalar var. Öğretmen masanın üzerindeki eşyaları masanın kenarına doğru çekiyor.
Sınıfta perdeler kapalı. Değerlendirme sırasında öğretmen ve öğrenci karşılıklı oturuyor. 10 punto ve
aralıksız yazılmış olan bir metin veriyor. Öğrenci “Öğretmenim daha yakından bakabilir miyim?” diyor ve
öğretmen izin veriyor. Öğrenci kâğıda neredeyse burnu değecek şekilde yaklaşıyor ve metni okumaya
çalışıyor. Kâğıda gölgesi düşüyor ve görmesi daha zorlaşıyor. Yazıların bazılarını okuyor, bazılarını
okuyamıyor. Öğretmen bir işlem kâğıdını veriyor ve “Bölme işlemini yap” diyor. Kâğıdın üzerinde
diğer sorulara ait işlemler de yerleştirilmiş. Ayşe diğer sorulara bakıyor ve kâğıt çok karışık geliyor.
Öğretmeni “Üstteki (iki basamaklı sayı ile iki basamaklı sayıyı bölme işlemi) bölme işlemini yap” diye
söylüyor ve Ayşe bölme işlemini yapmaya başlıyor. İşlem küçük punto ile yazılmış ve fotokopide de silik
çıkmış. Parmaklarıyla sayarak işlemi buluyor. Yazarken öğretmenin verdiği kurşun kalemle ne yazdığını
göremiyor. Kısa bir süre sonra öğretmeni “Süren doldu” diyor ve diğer soruya geçiyor.
Senaryo 2. Öğretmeni Eren’in okuma-yazma becerilerini değerlendirmek istiyor. Arkadaşları sınıfta ve
birbirleriyle konuşuyor. Öğretmen Eren’i kendi masasına götürüyor. Masanın üzerinde eşyalar var ve
Eren eşyalara bakıyor. Eren ayakta iken önüne üzerinde öykü yazılı bir kâğıt koyuyor ve Eren’e “Öyküyü
oku” diyor. Yazıda satır araları dar, küçük punto, başlangıç ve bitişinin neresi olduğu belli açık değil. Eren
yavaş bir şekilde yazıyı okumaya başlıyor, Bir süre sonra dikkati çevresindeki arkadaşlarına yöneliyor.
Öğretmeni daha hızlı okumasını söylüyor. Eren hızlı okumaya çalışırken kelimeleri atlıyor veya yanlış
okuyor. Öykü bittiğinde öğretmeni sorularını sormaya başlıyor. Eren’e öykünün kahramanını sorduğunda,
Eren öykünün kahramanını (at) söylüyor. Öğretmen Eren’in cevabını “Aferin doğru söyledin” diyerek
pekiştiriyor. Çalışmaya katılım gösterdiğinde (verilen yazıyı okumaya çalıştığında vb.) öğretmen sessiz
kalıyor.
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Senaryo 3. Demet işitmede ve konuşmada problem yaşıyor. Öğretmeni hayat bilgisindeki düzeyini
değerlendirmek istiyor. Sınıfta arkadaşları konuşuyor ve sınıf çok güneş alıyor. Demet’i öğretmen
masasına çağırıyor. Masa büyük olduğu için biraz yukarıya uzanmak zorunda kalıyor. Öğretmeni
pencereye arkası dönük şekilde oturarak ve abartılı dudak hareketleri, mimik ve jestlerle “…. neye denir?
söyle” diyerek uzun bir tanım soruyor. Demet bir süre öğretmenin dudaklarına bakıyor. Öğretmeni
sorusunu tekrarlıyor. Demet yine öğretmenine bakıyor. Öğretmeni “… neye denir?” söyle diye sorusunu
tekrarlıyor. Demet “Denir” diye ses çıkarıyor. Öğretmen benzer şekilde sorularına devam ediyor ve her
defasında önündeki kâğıda “-“ işareti koyuyor.

Senaryo 4. Aslı, öğrenme güçlüğü olan bir öğrenci. Aslı’nın öğretmeni, onu fen bilimlerinde
değerlendirmek istiyor. Çok güneş almayan sınıflarındalar. Öğretmen masasının üzerinde çok çeşitli ders
materyalleri var. Masanın bir kenarında çalışmaya başlıyorlar. Değerlendirme sırasında öğretmeni Aslı’nın
yanında oturuyor. Aslı’ya birçok görselin olduğu bir kâğıt veriyor. Üzerinde 10 punto yazılı sorular var.
Soruların satır araları dar ve soruların nerede başladığı nerede bittiği ve hangi görselin hangi soruya ait
olduğu belirsiz. Soru metinleri oldukça uzun. Aslı’ya “Soruları oku ve cevapla” diyor. Aslı “Hangi soruyu
öğretmenim?” diye soruyor. Öğretmen gösteriyor. Aslı soruları okurken bazı kelimeleri hatalı okuyor.
Öğretmeni boş bir kâğıda cevaplarını yazmasını istiyor. Yazı yazarken Aslı düz şekilde yazmakta zorlanıyor
ve bazı harfleri ters yazıyor. Öğretmeni soruyu okuması için kısa bir süre tanıyıp, cevaplamasını istiyor.
Öğretmeni öğrencinin çalışma davranışlarına sessiz kalıyor.

Senaryo 5. Öğretmeni Ahmet’in okuma-yazma becerilerini değerlendirmek istiyor. Ahmet’i tekerlekli
sandalyesiyle masasına çağırıyor. Ortamda ışık az. Diğer çocuklar da teneffüsteler, bazıları oyun
oynuyorlar ve ortam gürültülü. Ahmet tekerlekli sandalyesini, koşturan arkadaşlarının arasında hareket
ettirmeye çalışıyor. Zorlanınca öğretmeni yardımcı oluyor ve bir süre sonra Ahmet masaya ulaşıyor ama
masanın yapısı yüzünden tekerlekli sandalyesini masaya fazla yaklaştıramıyor. Ahmet’in boyuna göre
masa yüksek. Öğretmeni Ahmet’in önüne kâğıt ve kalem veriyor ve “söylediklerimi yaz” diyor. Ahmet
kâğıda ulaşmakta zorlanıyor ve kâğıda dokunduğunda masanın üzerinde kayıyor. Bir süre sonra bir elini
kâğıda dayayarak, yazmaya başlıyor. Ahmet birkaç sözcük yazdıktan sonra öğretmeni “Tamam Ahmet,
süren doldu” diyerek kalem ve kâğıdı elinden alıyor. Ahmet akıcı ve anlaşılır konuşmada problem yaşıyor
ve öğretmeni Ahmet’e “Verdiğim yazıyı oku” diyor. Ahmet bazı kelimeleri söylemekte zorluk yaşıyor.
Öğretmeni kısa bir süre sonra “Yeterli” diyor ve kâğıdı önünden alıyor. Ardından yerine gitmesini söylüyor.

60
B

C

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Eğiticilerin Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı, İlkokul

BÖLÜM 5
TANIMAYA YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMA
Tanımaya Yönelik Değerlendirme: Neden ve Nasıl?
Önceki oturumlarda değerlendirme yöntem ve araçlarını konuştuk. Orada da kısaca değinildiği üzere amaca
göre değerlendirme üçe ayrılmaktadır: Tanımaya, izlemeye, düzey belirlemeye yönelik değerlendirme. Bu
ve bundan sonraki birkaç oturumda sınıf içi değerlendirmenin ilkeleri, tanımaya yönelik değerlendirmenin
neden ve nasıl yapıldığı üzerinde duracağız.
İlk oturumda önceden hazırladığımız sunulardan ve birlikte yapacağımız etkinliklerden yararlanacağız. Bu
çerçevede ilk olarak iki konu üzerinde duracağız: (1) Sınıf içi değerlendirmenin ilkeleri ve (2) Tanımaya yönelik
değerlendirmenin amacı ve süreci. Bu oturumda aşağıdaki soruların yanıtını bulmaya çalışacağız.

1. Sınıf içi değerlendirme çerçevesinin ilkeleri nelerdir?
2. Tanımaya yönelik değerlendirme;
• Neden yapılır? Yapılmazsa ne olur?
• Nasıl yapılır?
-Hangi aşamalar izlenir?
-Hangi alanlarda değerlendirme yapılır?
-Değerlendirme sonuçlarına göre ne yapılır?

• Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgileri Öğretmen Kılavuz Kitabı Fasikül 3'te bulabilirsiniz.
• Bu bölümle ilgili uygulama örneklerini ise Öğretmen Kılavuz Kitabı Fasikül 5'te
bulabilirsiniz.
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ETKİNLİK 5A Değerlendirme İlkeleri Etkinliği
Etkinlik Adı

İlkeleri Bulalım (5 dakikada 5 ilke)

Amaç

Katılımcıların kapsayıcı eğitimde sınıf içi değerlendirmenin ilkelerini
gözden geçirmelerini sağlamak

Süre

15 dk.

Yöntem/Teknikler

Küçük grup çalışması, tartışma

Öğrenme Çıktıları

Bu oturumun sonunda katılımcılar;
• Sınıf içi değerlendirmenin genel ilkelerini sıralar.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek 5A.1. Değerlendirme İlkelerini Bulalım Kâğıdı
Bilgisayar, sunu materyali, projeksiyon, tahta veya flipchart, tahta
kalemi

Uyarı ve Öneriler
1. Bu etkinlik için zamanın uygun kullanımına dikkat edilmelidir.
2. Etkinlik başlatılmadan önce mutlaka “ilke” kavramının ne olduğu açıklanmalıdır.
3. Gruptan ne beklendiği açıkça aktarılmalıdır.
İşleniş / Süreç
• Katılımcılardan 3 alt grup oluştururuz (8-8-9 kişilik olabilir).
• Her grubun bir sözcü seçmesini isteriz.
• Gruplara birer “Değerlendirme İlkelerini Bulalım Kâğıdı” veririz.
• Gruplardan 5 dakikada 5 ilke yazmalarını isteriz (5 dakika süre verilir).
• Yanıtların sözcüler aracılığıyla sesli okunmasını isteriz.
• Sunuyu açarız (MD5.2 kodlu Sınıf Değerlendirmenin İlkeleri slaytı).
• Sunudan ilkeleri okuruz, bu sırada grup sözcülerinin kendi listelerindeki ilkelerle ortak ilke olup
olmadığını kontrol etmelerini isteriz.
• Fasikül 3'ten “Değerlendirme İlkeleri”ni okumalarını isteyerek oturumu sonlandırırız.
• Tüm etkinlik için 15 dakika ayrılır.
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Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Katılımcı sayısına göre grup sayısı azaltılabilir.
Ek 5A.1. Değerlendirme İlkelerini Bulalım Kâğıdı
Beş adet değerlendirme ilkesi yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
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ETKİNLİK 5B Tanımaya Yönelik Değerlendirme Etkinliği
Etkinlik Adı

Tanımaya yönelik değerlendirme: Neden ve nasıl?

Amaç

Katılımcıların tanımaya yönelik değerlendirme ile ilgili bilgilerini
geliştirme

Süre

30 dk. (20 dakika etkinlik 10 dakika sunu)

Yöntem/Teknikler

Örnek olay, küçük grup çalışması, tartışma

Öğrenme Çıktıları

Bu oturumun sonunda katılımcılar;

•
•
•
•

Tanımaya yönelik değerlendirme sürecinin aşamalarını sıralar.
Tanımaya yönelik değerlendirme alanlarını sınıflar.
Tanımaya yönelik değerlendirmenin nedenlerini açıklar.
Tanımaya yönelik değerlendirme sonucunda ne yapacağını
açıklar.

Ek 5.B Tanıma örnek olay kâğıdı
Bilgisayar, sunu materyali, projeksiyon, tahta, tahta kalemi

Araç-Gereç ve
Materyaller
Uyarı ve Öneriler
1.

Bu etkinlik için zamanın uygun kullanımına dikkat edilmelidir.

2. Materyal dağıtılmadan önce etkinlikle ilgili bilgi verilmemelidir.
3. Gruplardan kendilerine sorulan sorulara kısa ve net yanıtlar vermelerinin beklendiği açıkça
aktarılmalıdır.
4. Grup sözcülerinden önceki grupların söylediklerini iyi takip etmesi ve sadece ekleme yapmaları
istenebilir.
5. Grupların birbiriyle etkileşime girmemeleri sağlanmalıdır.
6. Katılımcılardan o günkü eğitime gelmeden önce Fasikül 3'teki Değerlendirme Çerçevesi - Tanımaya Yönelik Değerlendirme kısmını okumaları istenmelidir.
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İşleniş / Süreç
• Katılımcılardan 3 grup oluştururuz (Değerlendirme İlkeleri etkinliğindeki gruplar).
• Her grubun bir raportör ve sözcü seçmesini isteriz.
• Gruplara birer “Örnek olay kâğıdı” veririz.
• Gruplardan örnek olayı okumalarını isteriz.
• Okunan örnek olayla ilgili verilen soruları grup olarak yanıtlamalarını isteriz.
• Grupların yanıtlarını sözcüler aracılığıyla dile getirmelerini isteriz (Buraya kadar 15 dakika).
• Bir raportör belirleriz, her bir soru altına olası yanıtları bilgisayara girmesini sağlarız (5 dakika).
• Yanıtların ardından hazırlamış olduğumuz sunuyu yaparız (MD5.3-MD5.8 arası slaytlar; 10 dakika).
Böylece grubun yanıtı ile hazırlanmış olan içeriğin tutarlılığı görülmüş olur.
Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Grup iklimi ve zaman sınırlamasını göz önünde bulundurarak, eğitimci eğer planlanan etkinliğin
yetişmeyeceğini düşünürse katılımcıları gruplara ayırmadan soru-cevap yöntemi ve anlatım yöntemini
kullanabilir.
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Ek 5B Tanıma Örnek Olay Kâğıdı
Ece Öğretmen sekiz yıllık sınıf öğretmenidir. Bu eğitim öğretim yılında Çankırı’ya tayin olmuştur.
Yeni başladığı ilkokulda üçüncü sınıfları okutacaktır ve sınıfında 25 öğrenci vardır.
Soru 1: Ece Öğretmen ilk kez karşılaştığı sınıfla ilgili olarak; (a) Değerlendirme bağlamında ilk
ne yapmalıdır? (b) Bu uygulama ile amacı ne olmalıdır? (Bu sorular için birer cümlelik yanıtlar
yeterlidir)
(a)...........................................................................................................................................................
(b)...........................................................................................................................................................
Soru 2: Ece Öğretmen yaptığı bu ilk uygulama sonucunda öğrencilerinden ikisinin genel olarak
okumayla ilgili akranlarından daha düşük performans gösterdiklerini fark etmiştir. Bu durumda Ece
Öğretmen ne yapmalıdır?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Soru 3: Ece Öğretmen bu ana kadar yaptıklarına dayalı olarak hangi bilgilere sahip olmalıdır? Bu bilgiler
çerçevesinde ne yapmalıdır?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ETKİNLİK 5C Sınıf İçi Tanıma Üzerine Bir Etkinlik
Etkinlik Adı

Sınıf içi tanımaya yönelik değerlendirmelerde kullanılacak araçları
belirleme ve yeni araçlar geliştirme ve uygulama

Amaç

Sınıf içi tanımaya yönelik değerlendirme araçlarını belirleme,
Sınıf içi tanıma için yeni araçlar geliştirme
Sınıf içi tanıma araçlarını nasıl uygulayacaklarını açıklama

Süre

1 ders saati (45 dakika)

Yöntem/Teknikler

Tartışma, grup çalışması, anlatım

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Tanımaya yönelik kullanabilecekleri araçlarını tanımlar.
• Tanımaya yönelik yeni araçları nasıl geliştirebileceklerini açıklar.
• Tanımaya yönelik araçları nasıl uygulayacaklarını ve sonuçları
nasıl yorumlayacaklarını açıklar.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek-1 Derslere göre taramada kullanabilecekleri araçları ve nasıl
geliştirebileceklerini yazabilecekleri Sınıf İçi Tanıma Araçları Çalışma
Sayfası (grup sayısı kadar)

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Farklı sınıf düzeyleri ve farklı dersler için buna benzer etkinlikler
geliştirip kullanabiliriz.
• Bu etkinliğe örnek olarak hazırlanmış olan Sınıf İçi Tanıma Araçları Çalışma Sayfasını (Ek-1) katılımcıların
incelemelerini isteyerek başlarız.
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İşleniş / Süreç
• Sunumu açmadan önce etkinliğin konusunun tanımaya yönelik değerlendirme olduğunu açıklarız
ve katılımcılara tanımanın ne olduğu, ne işe yaradığı ile neden ve nasıl yapılması gerektiğine ilişkin
sorular sorarız (5 dk.).
• Sınıf içi tanımaya yönelik araç geliştirme konulu kısa bir sunum yaparız (15 dk.).
• Sunumdan sonra katılımcıları bir önceki etkinlikte ayrıldıkları 5’er kişilik gruplara ayırırız.
• Her bir gruba Sınıf İçi Tanıma Araçları Çalışma Sayfasını (Ek-1) dağıtırız ve grupların Türkçe ve
Matematik derslerinde tanımaya yönelik değerlendirmeleri nasıl yapacaklarını düşünerek sayfaları
doldurmalarını isteriz (15 dk.).
• Çalışmalar sırasında aralarda dolaşarak dönütler veriniz. Daha sonrasında grupların oluşturdukları
içeriği sözcülerinin sunmalarını ve diğer grupların ise dönüt vermelerini isteriz (15 dk.).
Ekler
Ek-1 Tarama Araçları Çalışma Sayfası
Ek-1
Sınıf İçi İzleme Araçları Etkinliği
(Kısa cevaplar ve maddeler şeklinde doldurunuz)
Türkçe
Hangi araçları kullanabiliriz?

Bu araçları nasıl
geliştiririz?

68
B

C

Bu araçları nasıl uygularız ve
yorumlarız?

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Eğiticilerin Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı, İlkokul

Matematik
Hangi araçları kullanabiliriz?

Bu araçları nasıl
geliştiririz?

Bu araçları nasıl uygularız ve
yorumlarız?
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ETKİNLİK 5D Tanımaya Yönelik Değerlendirme Sonuçlarını Grafikleştirme
Etkinlik Adı

Tanımaya yönelik değerlendirme sonuçları: Analizi ve yorumlanması

Amaç

Sınıf içi tanımaya yönelik değerlendirme sonuçlarını analiz etme
(görselleştirme/grafikleştirme) ve yorumlama

Süre

2 oturum (90 dakika)

Yöntem/Teknikler

Tartışma, grup çalışması, anlatım

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Tanımaya yönelik değerlendirme sonuçlarını analiz ederler.
• Sonuçları grafikleştirirler.
• Desteklenmesi gereken çocukları belirlemek amacıyla grafikleri
yorumlarlar.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek-1 Türkçe ve Matematik dersi için sınıf performansı raporu
(katılımcı sayısı kadar)
Ek-2 Okuma akıcılığı ve doğruluğu sınıf performans grafiği – çalışma
yaprağı (grup sayısı kadar)
Ek-3 Matematik performans grafiği - çalışma yaprağı (grup sayısı
kadar), A4 kâğıt, kırmızı ve mavi renkli kalemler, Sunum

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Farklı sınıf düzeyleri ve farklı dersler için de buna benzer
örnekler geliştirip kullanabiliriz.
• Bu etkinliğe sınıf içi tanımaya yönelik değerlendirme (tarama) sonuçlarının nasıl yorumlanacağına
ilişkin bir grup tartışması ile başlarız.
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İşleniş / Süreç

• Etkinliğe başlarken bu etkinlikte tarama sonuçlarının nasıl grafikleştirileceğinin ve

•
•

•

yorumlanacağının ele alınacağını açıklarız. Daha sonra tüm gruba, tanımaya yönelik
değerlendirme sonuçlarına göre risk grubu çocukları nasıl belirleyebileceklerini sorar ve kısa bir
tartışma yürütürüz (5 dk.).
Aradan sonra katılımcıların bir önceki etkinlikteki gruplara göre ayrılmalarını sağlarız. Her bir
gruba örnek sınıf performansı raporunu (Ek-1) ve çalışma yapraklarını (Ek-2 ve Ek-3) dağıtırız.
Performans raporuna göre önce Türkçe dersi için (Ek-2; 15 dk.) ve daha sonra Matematik dersi
için (Ek-3; 15 dk.) grafik oluşturmalarını sonra da grafiğin altına grafiği yorumlamalarını isteriz.
Grafik yorumlarına, kendilerine verilen örnek sınıf performans düzeylerine göre desteklenmesi
gereken çocukları belirleyerek yazmalarını isteriz. Çalışmalar sırasında aralarda dolaşarak
dönütler veririz. Daha sonrasında sunudaki grafikleri yansıtarak tüm grup ile performans
raporları ve desteklenmesi gereken çocuklar üzerine tartışma yürütürüz (10 dk.).
Bundan sonraki aşamada, taramalarda belirlenen öğrencilerin ayrıntılı tanıma amacıyla tüm
akademik ve gelişim alanlarında değerlendirilmesi gerektiğini vurgularız.

Ekler
Ek-1 Türkçe ve Matematik dersi için sınıf performansı raporu
Ek-2 Okuma akıcılığı ve doğruluğu sınıf performans grafiği – çalışma yaprağı
Ek-3 Matematik sınıf performans grafiği – çalışma yaprağı
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Ek-1
3-A Sınıfı Okuma Akıcılığı ve Doğruluğu ile Matematik Performans Düzeyi Raporu
A. Türkçe Dersi: Öğretmen sene başında Türkçe dersi kapsamında tüm sınıfa yönelik tarama yapıp
öğrencilerin okuma doğruluğu ve akıcılıktaki mevcut düzeylerinin ne olduğunu incelemek
istemektedir. Taramada tüm öğrencilere anlamlı ve anlamsız sözcük listeleri ile 2. sınıf düzeyindeki
bir metin okutturmuş, öğrencilerin hem kaç sözcüğü doğru olarak okuyabildiklerini hem de
dakikada kaç sözcük okuyabildiklerini incelemiştir. Tarama sonucunda sınıftaki çocukların
performansları aşağıdaki gibidir:

İsim

Anlamlı Sözcük

Anlamsız Sözcük

Metin Okuma

Ilgın

56

45

64

Ahmet

62

50

76

Deniz

59

48

69

Alaz

61

47

80

Göktürk

58

46

71

Tuna

62

51

82

Fırat

61

48

74

Sena

27

15

35

Umut

59

42

72

Kemal

60

48

78

Uygar

35

30

42

Ela

65

50

81

Lara

53

39

59

Doruk

62

50

77

Hande

66

51

91
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B. Matematik Dersi: Öğretmen sene başında matematik dersi kapsamında tüm sınıfa yönelik tarama
yapıp öğrencilerin Matematikteki mevcut düzeylerinin ne olduğunu ve bu yıl ele alınacak konulara
ilişkin ön koşul becerilere sahip olup olmadıklarını incelemek istemektedir. Taramada işlemler ile
ilgili olarak öğrencilere iki basamaklı sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri ile problemleri içeren
sorular oluşturmuştur. İşlemlerle ilgili 7’şer soru ve problemlerle ilgili 3’er soru hazırlamış ve sınıfa
uygulamıştır. Tarama sonucunda sınıftaki çocukların performansları aşağıdaki gibidir:
İsim

Puan

Ilgın

90

Ahmet

80

Deniz

80

Alaz

80

Göktürk

90

Tuna

100

Fırat

70

Sena

50

Umut

80

Kemal

70

Uygar

60

Ela

80

Lara

70

Doruk

70

Hande

80
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Ek-2
Okuma Akıcılığı ve Doğruluğu Sınıf Performans Grafiği – Çalışma Yaprağı

3-A Sınıfı öğrencileri okuma akıcılığı ve doğruluğu performansları
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Anlamlı sözcük

Grafik Yorumu:
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Ek-3
Matematik Dersi Sınıf Performans Grafiği – Çalışma Yaprağı

3-A Sınıfı öğrencileri matematik performansları
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Çıkarma
Grafik Yorumu:
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ETKİNLİK 5E Sınıf İçi Tanımaya Yönelik Değerlendirmede Aile Katılımının Önemi
Etkinlik Adı

Tanımaya yönelik değerlendirmede aile katılımı

Amaç

Sınıf içi tanımaya yönelik değerlendirmede aile katılımını sağlamanın önemini kavrama

Süre

1 ders saati (45 dakika)

Yöntem/Teknikler

Tartışma, grup çalışması, anlatım

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Sınıf içi tanımaya yönelik değerlendirme sürecine aile katılımı
sağlamanın önemini kavrar.
• Aile katılımını sağlamak için neler yapabileceklerini açıklar.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek-1 Örnek bir çocuğa ilişkin ebeveyn gözlem raporu (her birinden
grup sayısı kadar)
Ek -2 Örnek çocuğun problem çözme becerilerine ilişkin örnek bir
performans raporu (grup sayısı kadar),
Farklı renkte kalem, boş kâğıt ve silgi.

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik örnek bir durum ve örnek bir ders için hazırlanmıştır. Değişik sınıf düzeyleri ve farklı
dersler için de buna benzer örnekler geliştirip kullanabiliriz.
• Bu etkinliğe, tanımaya yönelik değerlendirmede aile katılımının öneminden söz ederek başlayınız.

İşleniş / Süreç
• Aile katılımı sunusuna atıfta bulunarak tüm değerlendirme süreçlerine aile katılımının sağlanmasının
öneminden söz ederek başlarız. Tüm katılımcılara özellikle tanıma sürecinde aile katılımının
sağlanmasının neden önemli olduğuna ve katılımın sağlanmaması durumunda neler olabileceğine
ilişkin sorular sorarız. Öneriler üzerinden büyük grup tartışması yürütürüz (10 dk.).
• Daha sonra katılımcıları daha önce bölünmüş oldukları gruplara ayrılmalarını isteriz. Gruplardan üç
kişinin aile rolünü, 2 kişinin ise öğretmen rolünü oynamasını isteriz. Aile rolü oynayan katılımcı guruba
Sena’nın problem çözme becerilerine ve onunla ilişkili becerilere ilişkin bir ev gözlem raporu veririz.
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Öğretmen gruba ise, Sena’nın sınıf içindeki problem çözme becerileri üzerine bir performans raporu
veririz. Öğretmenlere çocuğun performansını yorumlamalarını ve amaç olarak neleri öğreteceklerini
maddeler hâlinde sıralamalarını isteriz. Bu süreçte aile grubu, ellerindeki raporları öğretmen rolü
oynayan gruba göstermezler (10 dk.).
• Öğretmenler performans yorumlarını ve çalışılacak amaçları tamamladıktan sonra ebeveynlerin
ellerindeki raporları öğretmen grubuna sunmalarını isteriz. Tüm grubun ebeveyn gözlemleri üzerinden
amaçları ve performans raporunu renkli kalemlerle tekrar revize etmelerini isteriz (10 dk.).
• Tüm grupların toplanarak sırasıyla performans raporlarını, amaçlarını ve aile raporuna göre yaptıkları
değişiklikleri sunmalarını isteriz. Sunumlar ile eş zamanlı olarak aile katılımının önemi üzerine grup
tartışması yürütürüz (15 dk.).
Ekler
Ek-1 Örnek bir çocuğa ilişkin aile gözlem raporu
Ek -2 Örnek çocuğun problem çözme becerilerine ilişkin örnek bir performans raporu
Ek -1
Örnek bir çocuğa ilişkin aile görüşmesinden elde edilen bilgiler:
Sena ile evde sık sık matematik oyunları oynarız. Sürekli benden ona problemler sormamı ister. Ben de
sorarım. Hepsini hemen yanıtlar, çoğuna da doğru yanıt verir. Ben de “Aferin Sena, bunu da bildin.” der
överim. O da çok mutlu olur, “Anne yine sor lütfen, ama daha zor olsun.” diyerek daha çok soru sormam
için ısrar eder. Çok eğleniyor ve bence matematikte de çok iyi. Ama okuması o kadar iyi değil. Okumayı
da hiç sevmiyor ama matematiği çok seviyor.
Ek -2
Örnek çocuğun problem çözme becerilerine ilişkin örnek bir performans raporu:
Öğretmen sene başında toplama ve çıkarma problemi çözme becerilerinde tüm sınıfı tanımaya yönelik
değerlendirmeler yapmıştır. Değerlendirme sürecinde tüm çocuklara eldesiz toplama işlemi gerektiren
10, onluk bozmadan çıkarma işlemi gerektiren 10 problem olmak üzere toplam 20 problem içeren çalışma
sayfaları dağıtmıştır. Değerlendirmeler sonucunda öğretmen, Sena haricinde tüm sınıfın toplama işlemi
gerektiren problemleri ortalama %80-90 doğrulukla, çıkarma işlemi gerektiren problemleri ise % 70-80
doğrulukla yaptıklarını belirlemiştir. Sena ise hem herkesten daha geç tamamlamıştır hem de toplama
ve çıkarma işlemlerinin sadece %30’unu doğru yapabilmiştir.
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Performans yorumu

Desteklenmesi gereken amaçlar
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BÖLÜM 6
İZLEMEYE YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMA
İzlemeye Yönelik Değerlendirme: Neden ve Nasıl?
Önceki oturumlarda tanımaya yönelik değerlendirmenin ne olduğunu konuştuk. Bundan sonraki oturumlarda ise sınıf içi değerlendirme çerçevesinin ikinci ve en önemli ayağı olan izlemeye yönelik değerlendirmeyi
birlikte ele alacağız.
Oturumu sürdürürken önceden hazırladığımız sunulardan ve birlikte yapacağımız etkinliklerden yararlanacağız. Bu çerçevede sunumda izlemeye yönelik değerlendirmenin amacı ve sürecini gözden geçireceğiz. Bu
oturumda aşağıdaki soruların yanıtını bulmaya çalışacağız.
1. İzlemeye yönelik değerlendirme;
• Neden yapılır? Yapılmazsa ne olur?
• Nasıl yapılır?
-Nasıl bir plan çerçevesinde yapılır? (BEP/BGP)
-BEP/BGP nedir?
-BEP/BGP’nin içeriğinde neler vardır?
-Döngüsü ve sürekliliği nasıl sağlanır?
-Değerlendirme sonuçlarına göre nasıl bir karara varılır?

• Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgileri Öğretmen Kılavuz Kitabı Fasikül 3'te bulabilirsiniz.
• Bu bölümle ilgili uygulama örneklerini ise; Öğretmen Kılavuz Kitabı Fasikül 6'da
bulabilirsiniz.
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Etkinlik 6A İzlemeye Yönelik Değerlendirme Etkinliği
Etkinlik Adı

İzlemeye yönelik değerlendirme: Neden ve nasıl?

Amaç

Katılımcıların izlemeye yönelik değerlendirme ile ilgili bilgilerini
geliştirme

Süre

45 dk.

Yöntem/Teknikler

Örnek olay, küçük grup çalışması, tartışma

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• İzlemeye yönelik değerlendirmenin nedenlerini açıklar.
• İzlemeye yönelik değerlendirmenin nasıl yapıldığını açıklar.
• BEP/BGP’nin nasıl hazırlanacağını anlatır.
• İzlemeye yönelik değerlendirme sonucunda ne yapacağını
açıklar.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek 1 İzleme örnek olay kâğıdı
Bilgisayar, sunu materyali, projeksiyon, tahta, tahta kalemi

Uyarı ve Öneriler
1.

Bu etkinlik daha önceki tanımaya yönelik değerlendirmenin ilk etkinliğinin (Ece Öğretmen) devamı
niteliğindedir. Bu nedenle önceki etkinliğin hatırlatılması önemlidir.

2. Grup sözcülerinden önceki grupların söylediklerini iyi takip etmesi ve sadece ekleme yapmaları
istenebilir.
3. Eğitimci, gelen yanıtları gruplarken daha sonra kendi göstereceği slaytlardaki ile tutarlı olmasına
dikkat eder.
4. Etkinliğin bir sonraki aşama olan Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme ile bağlantısı göz
önünde bulundurulmalıdır.
5. Grupların birbiriyle etkileşime girmemeleri sağlanmalıdır.
6. Katılımcılardan o günkü eğitime gelmeden önce Fasikül 3'teki Değerlendirme Çerçevesi-İzlemeye
Yönelik Değerlendirme kısmını okumaları istenmelidir.
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İşleniş / Süreç
• Katılımcılardan 3 grup oluştururuz (25 kişilik bir grupta 7-7-8 kişilik alt gruplar gibi).
• Her grubun bir raportör ve sözcü seçmesini isteriz.
• Gruplara birer “Örnek olay kâğıdı” veririz.
• Gruplardan örnek olayı okumalarını isteriz. Örnek olayın “Tanımaya Yönelik Değerlendirme”
etkinliğindeki örneğin devamı olduğunu belirtiriz.
• Okunan örnek olayla ilgili verilen soruları grup olarak yanıtlamalarını isteriz.
• Grupların yanıtlarını sözcüler aracılığıyla aktarmalarını isteriz (Buraya kadar 20 dakika).
• Bir raportör belirleriz, her bir soru altına olası yanıtları bilgisayara girmesini sağlarız (5 dakika).
• Yanıtların ardından hazırlamış olduğumuz sunuyu yaparız (Sunu kodu: MD6; 10 dakika).
Böylece grubun yanıtı ile hazırlanmış olan içeriğin tutarlılığı görülmüş olur.
• Bu sunuda yer yer “İzleme Örnek Olay Kâğıdı”ndaki soruları hatırlatarak sunu ile örnek olay
uyumunu sağlarız.
• Sunuda örnekleri ayrıntılı olarak değil, uygulamaya aşinalık oluşturacak temel düzeyde veririz.
Örneğin, BGP’nin içinde neler olduğunu söyleriz, ancak BGP örneğini birebir paylaşmayız.
• Etkinliğin sonunda, bundan sonraki oturumlarda izlemeye yönelik değerlendirmenin tüm
bileşenlerine yönelik ayrıntılı çalışmalar yapacağımızı belirtiriz.
Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Grup iklimi ve zaman sınırlamasını göz önünde bulundurarak, eğitimci eğer planlanan etkinliğin
yetişmeyeceğini düşünürse katılımcıları gruplara ayırmadan soru-cevap yöntemi ve anlatım yöntemini
kullanabilir.
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Tanımaya yönelik değerlendirme kısmındaki örnek olayı hatırlıyorsunuz. Orada Ece
Öğretmen önce genel tarama sonra gelişimini farklı bulduğu öğrencilere yönelik ayrıntılı
bir tanımaya yönelik değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirme sonucunda öğrencisi
Sena’nın okuma becerisinin akranlarının gerisinde olduğunu saptamıştır. Okuma becerileri
ile ilgili olarak en çok akıcı okumada sorun olduğunu belirlemiştir. Bunun yanı sıra öğrencinin
akıcı okumada yaşadığı sorunların okumayla bağlantılı diğer derslerdeki performansa da
olumsuz yansıdığını görmüştür.
Soru 4: Ece Öğretmen bu aşamada ne yapmalıdır? (Yanıt tek cümle olmalıdır)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Soru 5: Ece Öğretmen öğrencisinin gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturacağı planı nasıl
hazırlamalıdır? (Yanıtınızı, BEP/BGP bileşenlerini de düşünerek veriniz)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Soru 6: Ece Öğretmen izleme sürecinde elde ettiği sonuçları nasıl kullanmalıdır?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

82
B

C

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Eğiticilerin Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı, İlkokul

Etkinlik 6B BEP/BGP ve İzlemeye Yönelik Değerlendirmenin Önemi ve Gerekliliği
Etkinlik Adı

BEP/BGP ve İzlemeye Yönelik Değerlendirme Gerekli mi?

Amaç

BEP/BGP hazırlamanın ve izlemeye yönelik değerlendirmenin
önemini ve gerekliliğini kavrama

Süre

1 ders saati (45 dakika)

Yöntem/Teknikler

Tartışma, grup çalışması, anlatım, uygulama

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• BEP/BGP’nin önemini ve gereğini kavrarlar.
• BEP/BGP’nin içeriğini kavrarlar.
• İzlemeye yönelik değerlendirmenin önemini kavrarlar.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek-1 Yolculuk Etkinliği (grup sayısı kadar)
Ek-2 BEP/BGP ile İzlemeye Yönelik Değerlendirme Ögeleri Listesi
(grup sayısı kadar)

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik bir yol haritası oluşturma ile ilişkilendirilmiştir. Katılımcıların özelliklerine uygun ve aynı
amaca yönelik başka etkinlikler de planlanabilir.
• Süre kullanımına dikkat edilmelidir.
İşleniş / Süreç
• Önce 4-5’er kişilik gruplar oluştururuz.
• Her bir gruba Ek-1’de sunulan senaryoyu verir ve okumalarını isteriz.
• Senaryoda belirtilen hedefe ulaşmak için neler yapmaları gerektiğini yolculuk öncesi ve yolculuk
sırası için ayrı ayrı planlamalarını ve planlarını ekte sunulan uygun boşluklara grup olarak yazmalarını
isteriz (15 dk.).
• Ardından her bir gruptan seçilen bir sözcünün sırasıyla yolculuk öncesinde ve sırasında yapmayı
planladıklarını sunmalarını isteriz (5 dk.).
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• Sunumlarını tamamlandıktan sonra gruplara bu kez BEP/BGP ile izlemeye yönelik değerlendirme
ögelerini içeren listeyi (Ek-2) veririz ve bu listeyi kendi yolculuk öncesinde ve sırasında yapmayı
planladıklarını içeren liste ile eşleştirmelerini isteriz. Bunun için kendi listelerindeki her bir maddenin
BEP/BGP ve izlemeye yönelik değerlendirme bileşenlerinden hangisini karşıladığını işaretlemelerini
isteriz. Maddelerin yanına kısaltmalarla eşleştirmeler yapılabilir (10 dk.).
• Grup sözcülerinin bu kez yaptıkları eşleştirmeleri diğer gruplara sunmalarını isteriz (5 dk.).
• Sunumlar tamamlandıktan sonra gruplardan bu eşleştirmelerle ilgili düşüncelerini paylaşmalarını
isteyerek ve sonuçları özetleyerek etkinliği bitiririz (10 dk.).
Ekler
• Ek-1 Yolculuk Etkinliği
• Ek-2 BEP/BGP ile İzlemeye Yönelik Değerlendirme Ögeleri Listesi
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Ek 1. Yolculuk Etkinliği
Özel olarak seçilmiş bir kuryesiniz. Size bu işi ancak sizin yapabileceğiniz söylendi ve elinize
bir paket verildi. Bu paketi bulunduğunuz yerden yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki bir adrese
(örn. Muğla) teslim etmeniz istendi. Bir aylık süreniz var ve oraya sadece yürüyerek ulaşmanız
isteniyor. Siz de gönüllüsünüz ve bu işi başarmak istiyorsunuz.
Yolculuk öncesinde ve yolculuk sırasında bu işi başarmak için neler yaparsınız?

YOLCULUK ÖNCESİNDE

YOLCULUK SIRASINDA

1. …………………………………………………

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

2. …………………………………………………

3. …………………………………………………

3. …………………………………………………

4. …………………………………………………

4. …………………………………………………

5. …………………………………………………

5. …………………………………………………

6. …………………………………………………

6. …………………………………………………

7. …………………………………………………

7. …………………………………………………

8. …………………………………………………

8. …………………………………………………

Ek 9A.2.
BEP/BGP ile İzlemeye Yönelik Değerlendirme Öğeleri Listesi

BEP/BGP BİLEŞENLERİ
1.

Uzun dönemli amaç (UDA)

BEP/BGP BİLEŞENLERİ
1.

Gelişim/öğrenme sürecini izleme (GEL-İZ)

2. Kısa dönemli amaç (KDA)

2. Eğitimin etkili olup olmadığını izleme (ÖĞR-İZ)

3. Eğitim Planı (EP)
4. Değerlendirme Planı (DEP)

3. Gerekirse yöntem, amaç, materyal ve ortamda değişiklikler yapma (DEĞ-YAP)

5. Uyarlamalar (UY)

4. Gelişimi tesadüflere bırakmama (TES-BRK)
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Etkinlik 6C BEP Hazırlama ve Amaç Almaya Yönelik Bir Etkinlik
Etkinlik Adı

BEP/BGP hazırlama, uzun dönemli ve kısa dönemli amaç alma

Amaç

BEP/BGP hazırlama
Uzun dönemli amaç alma
Kısa dönemli amaç alma

Süre

1 ders saati (45 dakika)

Yöntem/Teknikler

Tartışma, grup çalışması, anlatım, uygulama

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• BEP/BGP’nin nasıl hazırlanacağını açıklarlar.
• Uzun dönemli amaç yazarlar.
• Kısa dönemli amaç yazarlar.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek-1 Uzun Dönemli ve Kısa Dönemli Amaç Alma Etkinlik Sayfası
(katılımcı sayısı kadar)

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Farklı sınıf düzeyleri ve farklı dersler için de (sosyal bilgiler,
fen bilimleri vb.) buna benzer örnekler geliştirip kullanabiliriz.
• Bu etkinliğe, amaç almaya ilişkin sunuyu yaparak başlarız.
İşleniş / Süreç
• Sunumu açmadan önce etkinliğin konusunun BEP/BGP geliştirme ve program geliştirirken amaç
alma olduğunu açıklarız ve katılımcılara daha önce hiç BEP/BGP hazırlayıp hazırlamadıklarına, amaç
almada sorun yaşayıp yaşamadıklarına, nelerde zorlandıklarına ilişkin sorular sorarız (5 dk.).
• Sunuma başlamadan önce her katılımcıya Uzun Dönemli ve Kısa Dönemli Amaç Alma Etkinlik Sayfasını (Ek-1) dağıtırız.
• Daha sonra BEP/BGP geliştirme ve amaç almaya ilişkin sunuyu yaparız (30 dk.). Sunum sırasında
amaç alma başlıklarına gelindiğinde sunumu yapar ve sonraki aşamada katılımcıların etkinlik sayfasındaki ilgili yere kendi amaçlarını yazmalarını isteriz. Katılımcılar amaç almayı tamamladıktan sonra
bir sonraki sunumda doğru amaçları gösteririz ve katılımcıların kendi sayfalarını kontrol etmelerini
isteriz. Tüm kısa dönemli amaç alma yöntemleri tamamlanana kadar etkinliği bu şekilde sürdürürüz.
Sunumu özet yaparak bitiririz.
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• Sunum tamamlandıktan sonra gruplarla en çok nerelerde zorlandıkları ve nasıl düzelttikleri üzerine
bir tartışma yürütürüz (10 dk.).
Ekler
• Ek-1 Uzun Dönemli ve Kısa Dönemli Amaç Alma Etkinlik Sayfası
Ek-1 Sınıf İçi İzleme Araçları Etkinlik Sayfası

Örnek Durum-1
UDA………………………………………………………………………………………………………….........
KDA …………………………………………………………………………………………………………
KDA …………………………………………………………………………………………………………
KDA …………………………………………………………………………………………………………
KDA …………………………………………………………………………………………………………
Örnek Durum-2
UDA………………………………………………………………………………………………………….........
KDA …………………………………………………………………………………………………………
KDA …………………………………………………………………………………………………………
KDA …………………………………………………………………………………………………………
KDA …………………………………………………………………………………………………………
Örnek Durum-3
UDA………………………………………………………………………………………………………….........
KDA …………………………………………………………………………………………………………
KDA …………………………………………………………………………………………………………
KDA …………………………………………………………………………………………………………
KDA …………………………………………………………………………………………………………
KDA …………………………………………………………………………………………………………
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Etkinlik 6D 6E BEP/BGP Hazırlamaya Yönelik Bir Etkinlik
Etkinlik Adı

Mevcut performans raporunu temel alarak BEP/BGP hazırlama

Amaç

BEP/BGP hazırlama
Uzun dönemli amaç alma
Kısa dönemli amaç alma

Süre

2 ders saati (90 dakika)

Yöntem/Teknikler

Tartışma, grup çalışması, anlatım

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Performans düzeyine göre uzun dönemli amaçları yazar.
• Kısa dönemli amaçları yazar.
• Öğretim yöntemini yazar.
• İzlemeye yönelik değerlendirme planını oluşturur.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek-1 Okuma akıcılığı için örnek mevcut performans raporu (katılımcı
sayısı kadar)
Ek-2 Çıkarma işlemi için örnek mevcut performans raporu (katılımcı
sayısı kadar)
Ek-3 Okuma akıcılığı için boş BEP/BGP sayfası (grup sayısının iki
katı kadar)
Ek-4 Çıkarma işlemi için boş BEP/BGP sayfası (grup sayısının iki
katı kadar)
A4 kâğıt, kalemler, sunum

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Farklı sınıf düzeyleri ve farklı dersler/konular için benzer
örnekler geliştirip kullanabiliriz.
• Bu etkinliğe, örnek olarak hazırlanmış mevcut performans düzeyi raporunu (Ek-1 ve Ek-2) okuyarak
başlarız.
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İşleniş / Süreç
• Sunumu açarak katılımcılara ne yapılacağını açıklarız ve okuma akıcılığı için örnek performans
düzeyini içeren sunu sayfasını yansıtarak okuruz (5 dk.).
• Sunumdan sonra katılımcıların yeniden gruplarına ayrılmalarını isteriz.
• Her bir gruba bir öğrencinin okuma akıcılığı için örnek mevcut performans raporunu (Ek-1) ve
boş BGP/BEP formlarını (Ek-3) veririz. Performans raporuna göre okuma akıcılığı için BEB/BGP
formlarına uzun dönemli ve kısa dönemli amaçları, öğretim yöntemini ve değerlendirme planını
yazmalarını isteriz. Çalışmalar sırasında aralarda dolaşarak dönütler veririz (Ek-2; 30 dk.).
• Grupların BEP/BGP’leri tamamlamasının ardından kendi planımızı sunu ile yansıtarak tüm grup ile
amaçlar ve değerlendirme planı üzerine tartışma yürütürüz (10 dk.).
15 dk. ARA
• Çıkarma işlemi örnek mevcut performans raporunun sunusunu açarız ve tüm gruba okuruz (5dk.).
• Her bir gruba çıkarma işlemi için örnek performans raporunu (Ek-2) ve boş BGP/BEP formlarını
(EK-3) veririz. Performans raporuna göre onluk bozarak çıkarma için BEB/BGP formlarına uzun
dönemli ve kısa dönemli amaçları, öğretim yöntemini yazmalarını ve ardından değerlendirme
planına izlemeye yönelik değerlendirmeyi nasıl yapacaklarını yazmalarını isteriz. Çalışmalar sırasında
aralarda dolaşarak dönütler veririz (EK-3; 30 dk.).
• Grupların BEP/BGP’leri tamamlamasının ardından kendi planımızı sunu ile yansıtarak tüm grup ile
amaçlar ve değerlendirme planı üzerine tartışma yürütürüz (10 dk.).
Ekler
• Ek-1 Okuma akıcılığı ve doğruluğu için örnek mevcut performans raporu
• Ek-2 Çıkarma işlemi için örnek mevcut performans raporu
• Ek-3 Okuma akıcılığı ve doğruluğu için boş BEP/BGP sayfası
• Ek-4 Çıkarma işlemi için boş BEP/BGP sayfası
Ek-1. Okuma akıcılığı ve doğruluğu için örnek mevcut performans raporu
Sena 3. sınıfa devam etmekte ancak sınıf düzeyindeki ders kitaplarında yer alan metinleri akranları kadar
akıcı okuyamamaktadır. Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlendirmede Sena’nın kendisine
verilen 2. sınıf düzeyinde bir metinde dakikada 35 sözcük okuyabildiğini, sözcüklerin çoğunluğunu okurken
hecelediğini ve okurken de ortalama 4-5 sözcüğü hatalı okuduğunu belirlemiştir. Arkadaşları ise kendilerine
bir metin verildiğinde ortalama olarak dakikada 70-75 sözcüğü ortalama 1-2 hata ile okuyabilmektedir. Sena
okumada yaşadığı güçlük nedeniyle okuma gerektiren diğer tüm derslerde de başarısız olmaktadır. Ayrıca
bu durum Sena’nın arkadaşlarının yanında kendini kötü hissetmesine neden olmaktadır. Sena’nın annebabası da çocuklarının okuma becerileriyle ilgili olarak endişe yaşamaktadır. Öğretmeni Sena’nın okuma
performansını geliştirmeye yönelik sınıfta ek öğretim yapmaya ve aileden de Sena 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.
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Ek-2. Çıkarma işlemi için örnek mevcut performans raporu
Yaptığı tarama sonucunda öğretmen sınıftaki tüm çocukların toplama ve çıkarma işlemlerinde ve
problemlerindeki performanslarını incelemiş ve Sena’nın sınıftaki en düşük performansı gösteren öğrenci
olduğunu belirlemiştir. Sena’nın çalışma kâğıdını incelemiş ve özellikle çıkarma işlemlerinde çok hata yaptığını
ve çıkarma işlemi gerektiren problemlerden hiçbirini doğru olarak çözemediğini fark etmiştir. Öğretmen
Sena’nın çıkarma işlemlerindeki performansını ve hatalarını daha ayrıntılı incelemek üzere sadece çıkarma
işlemlerini ve problemlerini içeren başka bir çalışma kâğıdı uygulamış ve sınıf içinde öğretim yaparken
Sena’nın işlem yapma ve problem çözme becerilerini gözlemlemiştir.
Sena’nın Çıkarma İşlemi Performans Düzeyi Raporu:
Sena 3. sınıfa devam etmesine rağmen iki basamaklı sayılarla onluk bozarak çıkarma işlemi yapamamaktadır.
Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlendirmede Sena’nın kendisine verilen çıkarma işlemi çalışma
sayfasında iki basamaklı bir sayıdan iki basamaklı bir sayıyı ancak %20 doğrulukla yani 10 işlemden 2’sinde
doğru olarak çıkarabildiğini belirlemiştir. Arkadaşları ise iki basamaklı sayılarla onluk bozarak çıkarma
işlemini ortalama %80-90 doğrulukta yapmaktadırlar ve üç basamaklı sayılarla onluk bozarak çıkarma
işlemini de yapmaya başlamışlardır. Sena matematikte yaşadığı güçlük nedeniyle derste sık sık karnının
ağrıdığını söylemekte ve işlemleri yapmamak için öğretmenden izin istemektedir. Ayrıca bu durum Sena’nın
bir sonraki kazanım olan çıkarma işlemlerini içeren problem çözme becerilerinin öğretimine geçilmesine
engel olmaktadır. Öğretmeni Sena’nın onluk bozarak çıkarma performansını geliştirmeye yönelik sınıfta
ek öğretim yapmaya ve aileden de Sena ile birlikte evde çıkarma işlemi çalışmaları 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.
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Ek-3. Okuma akıcılığı ve doğruluğu için boş BEP/BGP sayfası
Çocuğun Adı: Sena (8.5 yaş)

Tarih:

Alan: Türkçe / Akıcı Okuma
Mevcut Performans: Sena ikinci sınıf düzeyindeki bir metinde 4-5 hata ile dakikada 30-35 sözcük okur.
Uzun Dönemli Amaç:
Kısa Dönemli Amaçlar

Eğitim Planı

Değerlendirme Planı

EK-4. Çıkarma işlemi için boş BEP/BGP sayfası
Çocuğun Adı: Sena (8.5 yaş)

Tarih:

Alan: Matematik / Çıkarma
Mevcut Performans: Sena iki basamaklı bir saydan iki basamaklı bir sayıyı onluk bozarak %20 doğrulukta
çıkarmaktadır.
Uzun Dönemli Amaç:
Kısa Dönemli Amaçlar

Öğretim Planı

Değerlendirme Planı
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Etkinlik 6F Sınıf İçi İzlemeye Yönelik Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Etkinlik
Etkinlik Adı

Etkinlik 9-F: İzlemeye yönelik değerlendirmede araçlar

Amaç

Sınıf içi izlemeye yönelik değerlendirme araçlarını belirleme,
Sınıf içi izleme için yeni araçlar geliştirme
Sınıf içi izleme araçlarını nasıl uygulayacaklarını açıklama

Süre

1 ders saati (45 dakika)

Yöntem/Teknikler

Tartışma, grup çalışması, anlatım

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• İzlemeye yönelik kullanabilecekleri araçları tanımlarlar.
• İzlemeye yönelik yeni araçları nasıl geliştirebileceklerini
açıklarlar.
• İzlemeye yönelik araçları nasıl uygulayacaklarını ve sonuçları
nasıl yorumlayacaklarını açıklarlar.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek-1 Derslere göre izlemede kullanabilecekleri araçları ve nasıl
geliştirebileceklerini yazabilecekleri Sınıf İçi İzleme Araçları Etkinlik
Sayfası (grup sayısı kadar)

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Farklı sınıf düzeyleri ve farklı dersler/konular için benzer
örnekler geliştirip kullanabiliriz.
• Bu etkinliğe, örnek olarak hazırlanmış olan Sınıf İçi İzleme Araçları Etkinlik Sayfasını (Ek-1) dağıtarak
ve katılımcıların onları incelemelerini isteyerek başlarız.
İşleniş / Süreç
• Sunumu açmadan önce etkinliğin konusunun izlemeye yönelik değerlendirme araçları olduğunu
açıklarız ve katılımcılara izlemenin ne olduğu ne işe yaradığı ile neden ve nasıl yapılması gerektiğine
ilişkin sorular sorarız (5 dk.).
• Sınıf içi izlemeye yönelik araç geliştirme konulu kısa bir sunum yaparız (15 dk.).
• Sunumdan sonra katılımcıların daha önce ayrılmış oldukları 5’er kişilik gruplara yeniden ayrılmasını
isteriz.
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• Her bir gruba Sınıf İçi İzleme Araçları Çalışma Sayfasını (Ek-1) dağıtırız ve grupların Türkçe ve
Matematik derslerinde tanımaya yönelik değerlendirmeleri nasıl yapacaklarını düşünerek sayfaları
doldurmalarını isteriz (15 dk.).
• Çalışmalar sırasında aralarda dolaşarak dönütler veririz. Daha sonrasında grupların oluşturdukları
araç raporlarını sunmalarını isteriz ve sınıf içinde bir tartışma yürütürüz (10 dk.).
Ekler
• Ek-1 Sınıf İçi İzleme Araçları Etkinlik Sayfası
Ek-1. Sınıf İçi İzleme Araçları Etkinliği
(Kısa cevaplar ve maddeler şeklinde doldurunuz)
Türkçe
Hangi araçları kullanabiliriz?

Bu araçları nasıl
geliştiririz?

Bu araçları nasıl uygularız ve
yorumlarız?

Bu araçları nasıl
geliştiririz?

Bu araçları nasıl uygularız ve
yorumlarız?

Matematik
Hangi araçları kullanabiliriz?
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Etkinlik 6G Sınıf İçi İzlemeye Yönelik Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Etkinlik
Etkinlik Adı

Etkinlik 12: Sınıf içi izlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarına
dayalı olarak grafik oluşturma, grafiği yorumlama, çocuklara geri
bildirim verme, grafik sonuçlarına göre öğretimin ve içeriğin
yeniden gözden geçirilmesi gereken durumları belirleme.

Amaç

Sınıf içi izlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarını grafikleştirme
Bu grafikler üzerinden yorum yapma
Değerlendirme sonuçlarına göre geri bildirim verme ya da öğretimi
düzenleme

Süre

1 ders saati (45 dakika)

Yöntem/Teknikler

Tartışma, grup çalışması, anlatım

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• İzlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarını analiz ederler ve
yorumlarlar.
• İzlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarından bir grafik
oluştururlar.
• Grafik sonuçlarını yorumlarlar.
• Grafik sonuçlarına göre öğretimin, destek miktarının, içeriğin ve
materyallerin yeniden gözden geçirilmesi gereken durumlarını
belirlerler.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek-1 Okuma akıcılığı ve doğruluğu için veri kayıt formu (grup sayısı
kadar)
Ek-2 Okuma akıcılığı ve doğruluğu için performans grafiği çalışma
yaprağı (grup sayısı kadar)
Ek-3 Onluk bozarak çıkarma becerisi için kayıt formu (grup sayısı
kadar)
Ek-4 Onluk bozarak çıkarma performans grafiği çalışma yaprağı
(grup sayısı kadar)
A4 kâğıt, kırmızı ve mavi renkli kalemler, Sunum
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Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Farklı sınıf düzeyleri ve farklı dersler/konular için de benzer
örnekler geliştirip kullanabiliriz.
• Bu etkinliğe, örnek olarak hazırlanmış kayıt formlarını (Ek-1 ve Ek-3) inceleyerek başlarız.
İşleniş / Süreç
• Sunum açılarak katılımcılara ne yapılacağını açıklarız (5 dk.). Sunumdan sonra katılımcılar yeniden ilk
etkinlikte ayrıldıkları gruplara ayrılırlar.
• Her bir gruba örnek olarak doldurulmuş kayıt formlarını (Ek-1 ve Ek-3) ve grafik çalışma yapraklarını
(Ek-2 ve Ek-4) veririz. Katılımcıların gruplar hâlinde performans raporuna göre önce okuma akıcılığı
için (Ek-2; 15 dk.) ve daha sonra çıkarma işlemi için (Ek-4; 15 dk.) grafik oluşturmalarını sonra da altına
grafiği yorumlamalarını isteriz. Grafik yorumlarına bir sonraki aşamada ne yapacaklarını ve öğrenciye
nasıl geri bildirim vereceklerini yazmalarını isteriz. Çalışmalar sırasında aralarda dolaşarak dönütler
veririz. Daha sonrasında sunuda yer alan kendi grafiklerimizi ve yorumlarımızı sunu ile yansıtarak tüm
grup ile tartışma yürütürüz (10 dk.).

Ekler
• Ek-1 Okuma akıcılığı ve doğruluğu için veri kayıt formu
• Ek-2 Okuma akıcılığı ve doğruluğu için performans grafiği çalışma yaprağı
• Ek-3 Onluk bozarak çıkarma becerisi için kayıt formu
• Ek-4 Onluk bozarak çıkarma performans grafiği
Ek-1. Okuma akıcılığı ve doğruluğu için örnek performans raporu
04/01/19

11/01/19

18/01/19

25/01/19

01/02/19

08/02/19

15/02/19

Dakikada
okunan
sözcük
sayısı

40

42

50

56

52

60

65

Hata sayısı

4

5

5

6

7

6

6
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Ek-2. Okuma akıcılığı ve doğruluğu için performans grafiği çalışma yaprağı
100
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70
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40
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4. Oca

11. Oca

18. Oca

25. Oca

Okunan Sözcük Sayısı

Grafik Yorumu:
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1. Şub

Hata Sayısı

8. Şub

15. Şub
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Ek-3. Onluk bozarak çıkarma becerisi için kayıt formu
İşlemler

04/1/19

11/1/19

18/1/19

25/1/19

01/2/19

1. işlem

+

+

+

-

+

2. işlem

+

+

+

-

-

3. işlem

-

-

-

+

-

4. işlem

-

-

-

-

-

5. işlem

-

-

-

-

-

6. işlem

-

-

-

-

+

7. işlem

-

+

-

-

-

8. işlem

-

-

-

-

-

9. işlem

-

-

-

-

-

10. işlem

-

-

-

-

-

Performans
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2/10
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Yüzde

%20

%30
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%10
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Ek-4. Onluk bozarak çıkarma performans grafiği
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Doğruluk oranı
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Etkinlik 6H Sınıf İçi İzlemeye Yönelik Değerlendirme ve Öğretim
Etkinlik Adı

Etkinlik 1: Sınıf içi izlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarına
dayalı olarak ayrıntılı değerlendirme yapma ve amaçları, yöntemi
yeniden düzenleme, uyarlama yapma

Amaç

Sınıf içi izlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarını göz önüne
alarak öğrencide beklenen gelişimin olmaması durumunda ayrıntılı
değerlendirmeler yapma
Değerlendirmelerin sonucuna göre öğretim yöntemlerini,
materyalleri, destek miktarını, ortamı vb. yeniden düzenleme
Değerlendirme sonuçlarına göre uyarlamalar yapma

Süre

1 ders saati (45 dakika)

Yöntem/Teknikler

Tartışma, grup çalışması, anlatım

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• İzlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarını analiz ederler ve
yorumlarlar.
• İzlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarına göre ve öğrencinin
gereksinimlerine göre öğretim yöntemini, materyalleri, destek
miktarını ve ortamı yeniden düzenlerler.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek-1 Bir okuma metni ve bir çocuk için okuma performansı çeviri
yazı örneği (grup sayısı kadar)
Ek-2 Okuma hataları kayıt formu (grup sayısı kadar)
Ek-3 Örnek çıkarma işlemi çalışma sayfası (grup sayısı kadar)
Ek-4 Örnek çıkarma işlemi çalışma sayfası hata analizi formu (grup
sayısı kadar),
Ek-5 Öğretim Düzenleme sayfası (grup sayısı kadar)
A4 kâğıt, kalemler, Sunum

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Farklı sınıf düzeyleri ve farklı dersler için de buna benzer
örnekler geliştirip kullanabiliriz.
• Bu etkinliği bir önceki ekinlikte yer alan örnek durumlarda okuma hatalarının azalmaması ve çıkarma
işlemi doğruluk oranının artmaması ile ilişkilendirerek sunarız.
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İşleniş / Süreç
• Katılımcılara bu etkinlikte örnek çocukta okuma hatalarında azalma olmaması ve çıkarmada gelişim
olmaması durumunda tekrar değerlendirme yapılmasına ilişkin örnek bir durumu ele alacağımızı
açıklarız (5 dk.).
• Sunumdan sonra katılımcıları ilk etkinlikte ayrıldıkları gruplara tekrar ayırırız.
• Her bir gruba okuma metni ve okuma performansı çeviri yazı örneğini (Ek-1), okuma hataları kayıt
formunu (Ek-2) ve örnek uyarlama gereksinimleri belirleme formunu veririz (EK-5). Okuma performansına göre çocuğun okuma hatalarını belirlemelerini isteriz (Ek-2; 10 dk.). Ardından çıkarma
işlemi çalışma sayfasını veririz (Ek-3) ve çıkarma işlemi örnekleri için hatalarını bulmalarını isteriz
(Ek-3; 10 dk.). Son olarak örnek uyarlama gereksinimleri belirleme formuna göre (Ek-5) yapılabilecek
uyarlamalar kısmını doldurmalarını isteriz (10 dk.). Çalışmalar sırasında aralarda dolaşarak dönütler
veririz. Daha sonra katılımcılarla örnek çocuğun okuma hatalarının azaltılması ve çıkarma performansının artırılması için neler yapılabileceği üzerine bir tartışma yürütürüz (10 dk.).
Ekler
• Ek-1 Bir okuma metni ve bir çocuk için okuma performansı çeviri yazı örneği
• Ek-2 Okuma hataları kayıt formu
• Ek-3 Örnek çıkarma işlemi çalışma sayfası
• Ek-3 Örnek çıkarma işlemi çalışma sayfası – Hata analizi
• Ek-5 Öğretim Düzenleme sayfası
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Ek-1. Bir okuma metni ve bir çocuk için okuma performansı çeviri yazı örneği

Sevinç Çığlıkları
Ahmet, bir sabah okula gidiyordu. Elinde çantası ağır ağır yürüyordu. Derken başına bir şeyin değip
geçtiğini hissetti. Başını kaldırdı. Bu bir kırlangıçtı. Sanki Ahmet’e bir şey söylemek istiyordu.
-Acaba benden ne istiyor?
Ahmet etrafına bakındı. Yolda tek başına yürüyordu. Kırlangıç geri döndü. Alçalarak geldi. Ahmet başını
eğmeseydi, kırlangıç ona çarpacaktı.
-Neden böyle yapıyor kırlangıç?
Kuşu izledi. Çantasını başının üzerine koyup bekledi. Kuş yeniden dönmüş ve saldırıya geçmişti. Bekledi.
Kırlangıç bu kez ciik ciik... diyerek yanından uçup gitmişti.
Bunda bir iş vardı. Bir ağacın arkasına sinmiş bir kedi gördü. Kedinin başını göremiyordu. Ama bir şeyle
uğraştığı belli idi.
Ahmet usulca yanaşıp baktı, kedi bir kuş yavrusu ile oynuyordu. Onu bir ayağı ile itiyor, havaya kaldırıyor
sonra da üzerine atılıyordu.
Ahmet anlamıştı: Kırlangıç kendisinden yardım istiyordu. Yavrusunun kurtarılması için onu uyarıyordu.
Ahmet birden kediye doğru koştu. Korkan kedi, yavruyu bırakıp kaçtı. Uzanıp yavruyu avucuna aldı ve
yukarı kaldırdı.
-Al işte yavrun, dedi.
Ana kırlangıç yeniden geldi. Ahmet’in yanından rüzgâr gibi geçti. Aaaa! Bu da ne? Kırlangıç Ahmet’in
elindeki yavruyu iki ayağının arasına almıştı. Havada asılı gibi duran yavruyu yuvasına bırakmaz mı? Derken
bir cıvıltı başladı yuvada. Diğer yavrular kardeşlerine kavuşmanın sevincini yaşıyorlardı.
Ahmet de sevinmişti. Yavru sonunda yuvasındaydı. Kırlangıç yaklaştı. Ahmet’in etrafında sevinç çığlıkları
atarak uçtu, uçtu. Ahmet kırlangıcın kendisine teşekkür ettiğini düşünüyordu. Sonra, zor durumda olan
birine yardım etmenin gururuyla koşarak okuluna gitti.
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Ek-1 (devam). Bir okuma metni ve bir çocuk için okuma performansı çeviri yazı örneği

Sevinç Çığlıkları
Ahmet, bir sabah okula gidiyordu. Elinde çantası ağır ağır yürüyordu. Erken başına bir şeyin değip geçtiğini
hissetti. Başnı aldırdı. Bu bir kırlangıçtı. Saki Ahmet’e bir şey söylemek istiyordu.
-Acaba beden ne istiyor?
Ahmet etrafına bakındı. Yoda tek başına yürüyordu. Kırlangıç geri döndü. Alçarak geldi. Ahmet başını
eğmeseydi, kırlangıç ona çarpacaktı.
-Neden öyle yapıyor kırgıç?
Kuşu izledi. Çantanı başının üzerine kopuy bekledi. Kuş yeniden dönmüş ve saldırıya geçmişti. Bekledi.
Kırcı bu kez ciik ciik... diyerek yandan uçup gitmişti.
Bunda bir iş vardı. Bir ağacın arasına sinmiş bir kedi gördü. Kedinin başını göremiyordu. Ama bir şeyle
uğraştığı belli idi.
Ahmet usulca yaşıp baktı, kedi bir kuş yavrusu ile oynuyordu. Onu bir ayağı ile itiyor, haya kaldırıyor sonra
da üzerine atılıyordu.
Ahmet anlamıştı: Kırcı kedisinden yardım istiyordu. Yavrunun kurtarması için onu uyarıyordu.
Ahmet birden kediye doğru koşuyor. Korkan kedi, yuvayı bırakıp kaçtı. Uzanıp yavruyu avuna aldı ve yukarı
kalırdı.
--Al işte yuvan, dedi.
Ana kırgıç yeniden geldi. Ahmet’in yanında rüzgâr gibi geçti. Aaaa! Bu da ne? Kırcı Ahmet’in elindeki
yavruyu iki ayağının arana almıştı. Havada nasıl gibi duran yavruyu yuvasına bırakmaz mı? Derken bir cıvıltı
başlamış yuvada. Diğer yuvalar kardeşlerine kavuşmasın sevincini yaşıyorlardı.
Ahmet de sevinmişti. Yavru sonunda yuvasındaydı. Kırgıç yaklaştı. Ahmet’in etrafında sevinç çığlıkları
atarak uçmuş, uçmuş. Ahmet kırgıcın kendisine teşekkür ettiğini düşünüyordu. Sonra, zor durumda olan
birine yardım etmenin yururuyla koşup okuluna gitti.
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Ek-2. Okuma hataları analiz kayıt formu
Öğrencinin Adı - Soyadı:

Tarih:

Dakikada Okunan Kelime Sayısı:
Dakikada Okunan Doğru Kelime Sayısı:
Tüm Metinde Okunan Doğru Kelime Sayısı:
Tüm Metinde Toplam Kelime Sayısı:
Harf Atlama -

Başta
Ortada
Sonda

Hece Atlama -

Başta
Ortada
Sonda

Sözcük Atlama
Tersten Okuma (yoktu-koytu; en-ne; çok-koç)
Harf Karıştırma (basket – masket – pasket)
Son Uydurma – sözcük sonlarını değiştirme (baktıbakıp; okuldan-okula)
Yanlış Okuma (yuva-yavru; kırlangıç-kırgıç)
Harf Tekrarı
Hece Tekrarı
Sözcük Tekrarı
Satır Atlama
Satır Tekrarı
Heceleyerek okuma
Noktalama işaretlerine dikkat etmeden okuma
Uygun olmayan ses tonu ile okuma
Çok Yavaş Okuma
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Ek-3. Örnek çıkarma işlemi çalışma sayfası
35 - 16 = 25

40 – 26 = 26

43 - 16 = 33

48 – 14 = 34

50 - 17 = 46

75 – 12 = 63

63 - 11 = 52

37 – 18 = 21

21 - 16 = 15

60 – 18 = 58

Ek-4. Çıkarma işlemi çalışma sayfası - Hata Analizi
35 - 16 = 25(1)

40 – 26 = 26

43 - 16 = 33(1)

48 – 14 = 34

50 - 17 = 46(2)

75 – 12 = 63

63 - 11 = 52

37 – 18 = 21

(3)

21 - 16 = 15(3)

60 – 18 = 58

(2)

1.

(2)

Birler basamağında üstteki sayı alttaki sayıdan küçüktür. Öğrenci üstteki sayıyı olduğu gibi yazar.

2. Birler basamağında üstteki sayı 0’dır. Öğrenci onluk bozmak yerine alttaki sayıyı olduğu gibi yazar.
3. Birler basamağında üstteki sayı alttaki sayıdan küçüktür. Öğrenci üstteki sayıyı alttaki sayıdan çıkararak
sonucu yazar.
Olası Hatalar
1.

İşlem değiştirme

2. Yakın değer bulma
3. Rastgele hata
4. Her durumda büyük rakamdan küçük rakamı çıkarma
5. Sıfır rakamı ile yapılan hatalar
6. Onluk bozmama
7.

Onluk bozmayı devam ettirememe

8. İşlemi yarıda bırakma
9. İşlem yapılacak sayıları soldan hizalama
10. İşlem çözmeye soldan başlama
11. Yazma hataları
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Ek-5 Öğretim Düzenleme sayfası
A. Öğretim Yöntemleri

C. Destek Miktarı

D. Ortam
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Etkinlik 6I Sınıf İçi İzlemeye Yönelik Değerlendirmede Paydaşların Katılımı
Etkinlik Adı

Etkinlik 1: İzlemeye yönelik değerlendirme sürecine ve eğitim planı
geliştirme sürecine paydaş katılımı

Amaç

Sınıf içi izlemeye yönelik değerlendirme sürecine paydaşların katılımının
nasıl sağlanacağı ve önemini açıklama
Eğitim planı geliştirme sürecine paydaşların katılımının önemini ve
nasıl sağlanacağını açıklama

Süre

1 ders saati (45 dakika)

Yöntem/Teknikler

Tartışma, grup çalışması, anlatım, zihin haritaları

Öğrenme Çıktıları

Araç-Gereç ve
Materyaller

• Katılımcılar;
• İzlemeye yönelik değerlendirme sürecine paydaşların katılımını
nasıl sağlayabileceğini ve neden önemli olduğunu açıklar.
• Eğitim planı geliştirme ve öğretim sürecine paydaşların katılımını
nasıl sağlayabileceğini ve neden önemli olduğunu açıklar.
Büyük renkli fon kâğıtları ve farklı renklerde kalemler (Grup sayısı
kadar)

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Aynı amaca uygun benzer etkinlikler geliştirilebilir.
• Bu etkinliği uygulama ile başlatır daha sonra grup ürünlerini tartışarak bitiririz.
• Etkinlikteki zihin haritası kavramını, sunudaki örneği göstererek katılımcıların anlamasını sağlarız.
İşleyiş/Süreç
• Katılımcılara bu etkinlikte paydaşların katılımının ele alınacağını açıklarız ve daha önce yapılan aile
katılımı ve BEP sunumlarını hatırlamalarını isteriz (5 dk.).
• Sunumdan sonra katılımcıları ilk etkinlikte ayrıldıkları gruplara tekrar ayırırız.
• Her bir gruba renkli fon kâğıtlarını ve renkli kalemleri dağıtırız. Gruplardan üçüne “izlemeye yönelik
değerlendirme sürecine paydaşların katılımı” konusunu veririz. Diğer iki gruba “eğitim planı
hazırlanması sürecine paydaşların katılımı” konusunu veririz. Grupların kendilerine verilen konularda
paydaşların kimler olduğu, sürece nasıl katılım sağlayacaklarını ve neden önemli olduğunu düşünerek
birbiri ile ilişkili çizimler ve zihin haritaları oluşturmalarını isteriz (20 dk.).
• Her bir grubun sırayla kendi çalışmasını sunmasını sağlarız (10dk.).
• Paydaşların sürece katılımı, bu katılımın önemi ve nasıl katılımın sağlanacağı üzerine bir grup
tartışması yürütürüz (10 dk.).
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BÖLÜM 7
DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMA
Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme: Neden ve Nasıl?
Önceki oturumlarda tanımaya ve izlemeye yönelik değerlendirmenin ne olduğunu konuştuk. Bundan sonraki oturumlarda ise sınıf içi değerlendirme çerçevesinin son aşaması olan düzey belirlemeye yönelik değerlendirmeyi birlikte ele alacağız.
Oturumu sürdürürken önceden hazırladığımız sunulardan ve birlikte yapacağımız etkinliklerden yararlanacağız. Bu çerçevede sunumda düzey belirlemeye yönelik değerlendirmenin amacı ve sürecini gözden geçireceğiz ve aşağıdaki soruların yanıtını bulmaya çalışacağız.

1. Düzey belirlemeye yönelik değerlendirme;
• Neden yapılır? Yapılmazsa ne olur?
• Nasıl yapılır?
-Hangi aşamalar izlenir?
-Hangi alanlarda değerlendirme yapılır?
-Değerlendirme sonuçlarına göre ne yapılır?

Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgileri Öğretmen Kılavuz Kitabı Fasikül 3'te bulabilirsiniz.
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ETKİNLİK 7A Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme Etkinliği
Etkinlik Adı

Düzey belirlemeye yönelik değerlendirme: Neden ve nasıl?

Amaç

Katılımcıların düzey belirlemeye yönelik değerlendirme ile ilgili
bilgilerini geliştirme

Süre

45 dk.

Yöntem/Teknikler

Örnek olay, küçük grup çalışması, tartışma

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Düzey belirlemeye yönelik değerlendirmenin nedenlerini
açıklar.
• Düzey belirlemeye yönelik değerlendirmenin nasıl yapıldığını
açıklar.
• Düzey belirlemeye yönelik değerlendirme sonucunda ne
yapacağını açıklar.

Araç-Gereç ve
Materyaller

Ek 1. Düzey belirleme örnek olay kâğıdı
Bilgisayar, sunu materyali, projeksiyon, tahta, tahta kalemi

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik daha önceki tanımaya ve izlemeye yönelik değerlendirme etkinliklerinin (Ece Öğretmen)
devamı niteliğindedir. Bu nedenle önceki etkinliklerin hatırlatılması önemlidir.
• Grup sözcülerinden, önceki grupların söylediklerini iyi takip etmesi ve sadece ekleme yapmaları
istenebilir.
• Eğitimci, gelen yanıtları gruplarken daha sonra kendi göstereceği slaytlardaki ile tutarlı olmasına
dikkat eder.
• Katılımcılardan o günkü eğitime gelmeden önce Fasikül 3'teki Değerlendirme Çerçevesi-Düzey
Belirlemeye Yönelik Değerlendirme kısmını okumaları istenmelidir.
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İşleyiş/Süreç
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katılımcılardan 3 grup oluştururuz (25 kişilik bir grupta 7-7-8 kişilik alt gruplar gibi).
Her grubun bir raportör ve sözcü seçmesini isteriz.
Gruplara birer “Örnek olay kâğıdı” veririz.
Gruplardan örnek olayı okumalarını isteriz. Örnek olayın “Tanıma ve İzlemeye Yönelik Değerlendirme”
etkinliğindeki örneğin devamı olduğunu belirtiriz.
Okunan örnek olayla ilgili verilen soruları grup olarak yanıtlamalarını isteriz.
Grupların yanıtlarını sözcüler aracılığıyla aktarmalarını isteriz (Buraya kadar 20 dakika).
Bir raportör belirleriz, her bir soru altına olası yanıtları bilgisayara girmesini sağlarız (5 dakika).
Yanıtların ardından hazırlamış olduğumuz sunuyu yaparız (10 dakika). Böylece grubun yanıtı ile
hazırlanmış olan içeriğin tutarlılığı görülmüş olur.
Bu sunuda yer yer “Düzey Belirleme Örnek Olay Kâğıdı”ndaki soruları hatırlatarak sunu ile örnek olay
uyumunu sağlarız.
Etkinliğin sonunda, bundan sonraki oturumlarda düzey belirlemeye yönelik değerlendirmenin tüm
bileşenlerine yönelik ayrıntılı çalışmalar yapacağımızı belirtiriz.

Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
• Grup iklimi ve zaman sınırlamasını göz önünde bulundurarak, eğitimci eğer planlanan etkinliğin
yetişmeyeceğini düşünürse katılımcıları gruplara ayırmadan soru-cevap yöntemi ve anlatım
yöntemini kullanabilir.
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Ek 1. Düzey Belirleme Örnek Olay Kâğıdı

Tanımaya ve izlemeye yönelik değerlendirme kısmındaki örnek olayı hatırlıyorsunuz. Orada
Ece Öğretmen önce genel tarama sonra gelişimini farklı bulduğu öğrencilere yönelik ayrıntılı
bir tanımaya yönelik değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirme sonucunda öğrencisi
Sena’nın okuma becerisinin akranlarının gerisinde olduğunu saptamıştır. Okuma becerileri
ile ilgili olarak en çok akıcı okumada sorun olduğunu belirlemiştir. Bunun yanı sıra öğrencinin
akıcı okumada yaşadığı sorunların okumayla bağlantılı diğer derslerdeki performansa da
olumsuz yansıdığını görmüştür. Daha sonra hazırladığı BEP/BGP’yi uygulamış ve izlemeye
yönelik değerlendirmeler yapmıştır. Şimdi ise dönem sonuna gelinmiştir.
Soru 7: Ece Öğretmen bu aşamada ne yapmalıdır? (Yanıt tek cümle olmalıdır)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Soru 8: Ece Öğretmen izlemeden elde ettiği verilerden/bilgilerden yararlanmanın yanı sıra başka
hangi yöntem ve araçlardan yararlanabilir?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Soru 9: Ece Öğretmen dönem sonunda ve yıl sonunda düzey belirleyici değerlendirmeden elde
ettiği sonuçları nasıl kullanmalıdır?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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