
ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN 
DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ MODÜLÜ          
KILAVUZ KİTABI, OKUL ÖNCESİ

2021 Şubat

A
B C



Kitapçık Yazım Komisyonu

Prof. Dr. Cevriye Ergül  - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Atılgan  - Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Doğan  - Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Banu Altunay  - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Meral Ç. Ökcün Akçamuş  - Ankara Üniversitesi 
Doç. Dr. Sonnur Işıtan  - Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Burcu Sezginsoy Şeker - Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Burak Aydın  - Ege Üniversitesi

T.C.Millî Eğitim Bakanlığı

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri ŞENSOY’a,
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa GELEN’e,

Proje çalışanları; Gülten ŞEN,
Emel ILICAN,

Mehmet Ali AYDOĞMUŞ,
Mehmet Ali IŞIKOĞLU,

Dizem CAN KÜÇÜK’e ve
Dairemiz çalışanları

Amine CANIDEMİR,
Meryem İZMİR,

Gül YÜCEL,
Ahmet Faruk TOKGÖZLÜ,

Bilge TAŞKİREÇ ve
Özlem ÖZKAN YAŞARAN’a da katkılarından dolayı

Teşekkür ederiz.

Bu yayın, Millî Eğitim Bakanlığı ve UNICEF’in iş birliğinde gerçekleştirilen Engeli Olan Çocuklar İçin Okul 
Öncesi Eğitim ve İlkokulda Değerlendirme Çerçevesi Programı kapsamında hazırlanmıştır.



MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

A
B C

Bu yayın Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNICEF’in finansal desteği ile hazırlanmıştır. 
Yayında beyan edilen görüşler kişilerin kendi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Millî Eğitim 

Bakanlığı ve UNICEF’in görüş ve politikalarını yansıtmamaktadır.

ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN 
DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ MODÜLÜ          
KILAVUZ KİTABI, OKUL ÖNCESİ

2021 Şubat



Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkârlar öğretmenlerdir.



İÇİNDEKİLER 

5

A
B C

SUNUŞ ............................................................................................................ 7

Öğretmen Eğitimi Modülünün Yapısı ve Kullanımına İlişkin ....................... 8
Okul Öncesi Öğretmen Eğitimi Programı: Öğretmen Eğitimi Modülü

Kılavuz Kitabı Fasikül ve Sayfa Numaraları ile Etkinlikler ve Sunular ........ 9

BUZ KIRMA ETKİNLİKLERİ ............................................................................. 11

ETKİNLİK 1A 1B 1C Kendimizi Tanıtalım .................................................. 11

ETKİNLİK 1D Üç Doğru Bir Yanlış ............................................................ 12

BÖLÜM 1 ......................................................................................................... 13

KAPSAYICI EĞİTİM ......................................................................................... 13

Kapsayıcı Eğitim Nedir? ................................................................................. 13

ETKİNLİK 2A Kapsayıcı Eğitim Nedir Etkinliği ......................................... 14

Engeli Olan Çocuklar ve Desteğe Gereksinim Duyan Çocuklar .................. 17

ETKİNLİK 2B Engeli Olan Çocuklar Etkinliği ............................................ 18

BÖLÜM 2 ......................................................................................................... 20

DEĞERLENDİRME TÜR VE ARAÇLARI ........................................................... 20

Temel Kavramlar ......................................................................................... 20

ETKİNLİK 3A Değerlendirme Türleri ve Araçları – Temel Kavramlar

– Hazırbulunuşluk .................................................................................... 21

ETKİNLİK 3B Değerlendirme Türleri – Temel Kavramlar – Sunum ............ 24

ETKİNLİK 3C Değerlendirme Türleri – Temel Kavramlar – Pekiştirme ...... 25

ETKİNLİK 3D Ölçme Araçları ve Bilgi Toplama Yolları 
– Temel Kavramlar Sunumu ..................................................................... 28

ETKİNLİK 3E Araç Geliştirmeye Hazırlık 
– Rubrik Hazırlama Demonstrasyonu ...................................................... 29

BÖLÜM 3 ......................................................................................................... 31

UYARLAMALAR VE İÇERİK DEĞİŞİKLİKLERİ ................................................ 31

DEĞERLENDİRMEDE UYARLAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER ..................... 31

ETKİNLİK 4A Uyarlama ve İçerik Değişiklikleri Etkinliği ........................... 32

ETKİNLİK 4B Uyarlama Türleri Etkinliği .................................................... 33

Bazı Yetersizlik Gruplarına Yönelik Değerlendirme İçin Uyarlamalar ................... 35



6

A
B C

ETKİNLİK 4C Bazı Yetersizlik Gruplarına Yönelik Yapılacak 
Değerlendirmelerde Uyarlamalar ..............................................................36

BÖLÜM 4 ...........................................................................................................39

TANIMAYA YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMA ......................................................39

Tanımaya Yönelik Değerlendirme: Neden ve Nasıl? ...................................39

ETKİNLİK 5A Değerlendirme İlkeleri Etkinlik Örneği .................................40

ETKİNLİK 5B Tanımaya Yönelik Değerlendirme Etkinlik Örneği .................42

ETKİNLİK 5C Tanımaya Yönelik Değerlendirme Üzerine Bir Etkinlik ...........44

ETKİNLİK 5D Tanımaya Yönelik Değerlendirme Sonuçlarını Grafikleştirme
ve Grafiği Yorumlama ................................................................................47

ETKİNLİK 5E Tanımaya Yönelik Değerlendirmede Aile Katılımının Önemi ..52

BÖLÜM 5 ...........................................................................................................54

İZLEMEYE YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMA ......................................................54

İzlemeye Yönelik Değerlendirme: Neden ve Nasıl? ....................................54

ETKİNLİK 6A İzlemeye Yönelik Değerlendirme Etkinliği ............................55

ETKİNLİK 6B BEP/BGP ve İzlemeye Yönelik Değerlendirmenin Önemi
ve Gerekliliği..............................................................................................58

ETKİNLİK 6C BEP Hazırlama ve Amaç Almaya Yönelik Bir Etkinlik ............60

ETKİNLİK 6D 6E BEP/BGP Hazırlamaya Yönelik Bir Etkinlik ......................62

ETKİNLİK 6F İzlemeye Yönelik Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Etkinlik .66

ETKİNLİK 6G İzlemeye Yönelik Değerlendirme Araçları Üzerine
Bir Etkinlik .................................................................................................68

ETKİNLİK 6H İzlemeye Yönelik Değerlendirme ve Eğitim .........................72

ETKİNLİK 6I İzlemeye Yönelik Değerlendirmede Paydaşların Katılımı ........76

BÖLÜM 6 ...........................................................................................................77

DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMA ..................................77

Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme: Neden ve Nasıl? ...................77

ETKİNLİK 7A Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme Etkinliği .............78



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

Kapsayıcı eğitim anlayışına dayanan bu çalışmada; engeli olan ya da desteğe gereksinim duyan 
öğrencilerimizin gelişim ve öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla sınıf içi değerlendirme süreçlerine 
odaklanılmaktadır. Değerlendirmeyi eğitim sürecinin en önemli bileşenlerinden biri olarak ele alan 
kapsayıcı eğitim anlayışı, eğitimin veriye dayalı olarak sürekli ve sistematik planlanmasını, uygulanmasını, 
değerlendirilmesini ve buna göre yeniden planlanması ve uygulanmasını öngörür. Eğitimin ancak bu 
şekilde engeli olan ya da desteğe gereksinim duyan çocuklarımızın bireysel gereksinimlerine ve gelişimsel 
özelliklerine en uygun hâle getirilebileceği fikrini benimser. 

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

Oluşturulan çerçeve ile sınıftaki engeli olan veya desteğe gereksinim duyan tüm çocuklarımızın tanımaya 
yönelik değerlendirmeler yoluyla gelişimsel özellikleri belirlenebilecektir. Böylece bu çocuklarımızın 
gereksinimleri dikkate alınarak bir eğitim planı oluşturabilecek, öğrencilerin gelişimleri bu plan çerçevesinde 
sürekli olarak izlenebilecektir. İzlemeler sonucu elde edilen veriler ise eğitimde gerekli düzenlemeleri 
yapmak üzere kullanılarak eğitim süreci daha etkili hâle getirilebilecektir.

Bütün bu çaba, engeli olan ve desteğe gereksinim duyan çocuklarımızın alacağı eğitiminin niteliğini 
yükseltmek ve böylece toplumsal yaşama daha etkin katılımlarını sağlamak amacına yöneliktir. Bu amaca 
ulaşabilmemiz ise ancak siz eğiticilerimizin gayret ve desteği ile mümkün olabilecektir. 

Gayret ve desteğiniz için teşekkürlerimizle…

SUNUŞ
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Öğretmen Eğitimi Modülünün Yapısı ve Kullanımına İlişkin…

Değerli Eğiticilerimiz, 

Bu kılavuz kitabı, engeli olan ya da desteğe gereksinim duyan çocuklarımızın öğrenme ve gelişimlerini 
izlemeye yönelik geliştirilen sınıf içi değerlendirme çerçevesini sınıflarında uygulayacak öğretmenlerimize 
vereceğiniz eğitim sırasında size yol gösterici olması amacıyla hazırladık. Kitapta, eğitim sırasında 
yararlanacağınız yöntemlere ve etkinliklere mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde yer vermeye çalıştık. 
Ayrıca yararlanmanız amacıyla eğitim sunularını da ekte sağladık. 

Kitapta ilk olarak öğretmen eğitimi programını ve program süresince yararlanacağınız öğretmen kılavuz 
kitabının ilgili fasikül numaralarını, bu modüldeki ilgili etkinlik numarasını ve sunu kodlarını sunduk. Böylece 
eğitim programının tüm eğiticilerimiz tarafından daha standart bir şekilde uygulanabilmesini amaçladık. 
Ardından ise programda yer alan her bir konu başlığı ile ilgili sunulacak eğitimin içeriğini ayrıntılandırdığımız 
bilgileri sırasıyla verdik. Özellikle eğitim sırasında gerçekleştirmenizi önerdiğimiz etkinlikleri; içeriğine, 
süresine, öğrenme çıktılarına ve uygulanmasına ilişkin bilgilerle birlikte ayrıntılı olarak açıkladık. 

Bu kapsamda oluşturduğumuz içeriği sizler de lütfen sırasıyla ve öğretmen kılavuz kitabı ile eş zamanlı 
olarak inceleyiniz. Burada sunulan tüm etkinlikler ve sunular, kılavuz kitapta sunulan bilgilerin öğretmen 
eğitimi sırasında nasıl aktarılacağına ilişkin araçlardır. Dolayısıyla kılavuz kitabı ayrıntılı olarak incelemeniz, 
etkinlikleri amacına uygun olarak yürütebilmeniz açısından son derece önemlidir. Kılavuz kitabı ve eğitim 
modülünü incelerken eğiticilerin eğitimi sırasında size sunulan bilgileri ve sunum şeklini de hatırlayarak 
dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda kendiniz için notlar oluşturmanız, eğitim sürecini daha etkili 
sürdürebilmeniz için size yardımcı olacaktır. Öğretmenlerden ise konuları eğitim öncesinde öğretmen 
kılavuz kitabından okumalarını istemeniz, eğitimin daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. 

Çalışmalarınızda kolaylık ve başarı dileklerimizle…
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Okul Öncesi Öğretmen Eğitimi Programı: Öğretmen Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı Sayfa 
ve Fasikül Numaraları ile Etkinlikler ve Sunular

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı, Okul Öncesi

1. Gün Konu Başlığı Öğretmen Kılavuz Kitap 
(F. No.)

Öğretmen Eğitimi Modülü 
(s. No.)

Etkinlik

09:00-09:45 Buz Kırma Etkinliği - 10-12 1A-B-C-D

09:45-10:00 ARA

10:00-10:45 Kapsayıcı Eğitim F1 13-18 2A-2B
10:45-11:00 ARA

11:00-11:45 Kapsayıcı Eğitim F1 13-18 2A-2B
12:00-14:00 YEMEK ARASI

14:00-14:45 Değerlendirme Türleri F2 21-25 3A, 3B, 3C
14:45-15:00 ARA

15:00-15:45 Ölçme Araçları ve Veri Toplama 

Yolları

F2-3 28 3D

15:45-16:00 ARA

16:00-16:45 Ölçme Aracı Geliştirme - 29 3E

2. Gün Konu Başlığı Öğretmen Kılavuz Kitap 
(F. No.)

Öğretmen Eğitimi Modülü 
(s. No.)

Etkinlik

09:00-09:45 Uyarlamalar ve İçerik Değişiklikleri F4 32 4A

09:45-10:00 ARA

10:00-10:45 Uyarlamalar ve İçerik Değişiklikleri F4 33 4B
10:45-11:00 ARA

11:00-11:45 Uyarlamalar ve İçerik Değişiklikleri F4 36 4C
12:00-14:00 YEMEK ARASI

14:00-14:45 Tanımaya Yönelik Değerlendirme F3 40 5A
14:45-15:00 ARA

15:00-15:45 Tanımaya Yönelik Değerlendirme 
Uygulama

F5 42 5B

15:45-16:00 ARA

16:00-16:45 Tanımaya Yönelik Değerlendirme 
Uygulama

F5 44 5C

16:45-17:00 ARA

17:00-17:45 Tanımaya Yönelik Değerlendirme 
Uygulama

F5 44 5C

3. Gün Konu Başlığı Öğretmen Kılavuz Kitap 
(F. No.)

Öğretmen Eğitimi Modülü 
(s. No.)

Etkinlik

09:00-09:45 Tanımaya Yönelik Değerlendirme 
Örnek Uygulamalar

F5 47 5D

09:45-10:00 ARA

10:00-10:45 Tanımaya Yönelik Değerlendirme 
Örnek Uygulamalar

F5 47 5D

10:45-11:00 ARA

11:00-11:45 Tanımaya Yönelik Değerlendirme 
(Aile Katılımı)

F5 52 5E

9

A
B C



3. Gün (devam) Konu Başlığı Öğretmen Kılavuz Kitap 
(F. No.)

Öğretmen Eğitimi Modülü 
(s. No.)

Etkinlik

12:00-14:00 YEMEK ARASI
14:00-14:45 İzlemeye Yönelik Değerlendirme F3 55 6A

14:45-15:00 ARA

15:00-15:45 İzlemeye Yönelik Değerlendirme 
BEP/BGP

F3 58 6B

15:45-16:00 ARA

16:00-16:45 İzlemeye Yönelik Değerlendirme 
BEP/BGP

F3 60 6C

4. Gün Konu Başlığı Öğretmen Kılavuz Kitap 
(F. No.)

Öğretmen Eğitimi Modülü 
(s. No.)

Etkinlik

09:00-09:45 İzlemeye Yönelik Değerlendirme 
BEP/BGP

F3 62 6D

09:45-10:00 ARA

10:00-10:45 İzlemeye Yönelik Değerlendirme 
BEP/BGP

F3 62 6D

10:45-11:00 ARA

11:00-11:45 İzlemeye Yönelik Değerlendirme 
Örnek Uygulamalar

F6 62 6E

12:00-14:00 YEMEK ARASI

14:00-14:45 İzlemeye Yönelik Değerlendirme 
Örnek Uygulamalar

F6 66 6F

14:45-15:00 ARA

15:00-15:45 İzlemeye Yönelik Değerlendirme 
Örnek Uygulamalar

F6 68-72 6G-6H

15:45-16:00 ARA

16:00-16:45 İzlemeye Yönelik Değerlendirme 
Örnek Uygulamalar

F6 76 61

5. Gün Konu Başlığı Öğretmen Kılavuz Kitap 
(F. No.)

Öğretmen Eğitimi Modülü 
(s. No.)

Etkinlik

09:00-09:45 Düzey Belirlemeye Yönelik 
Değerlendirme 

F3 78 7A

09:45-10:00 ARA

10:00-10:45 Düzey Belirlemeye Yönelik 
Örnek Uygulama

F3 78 7A

10:45-11:00 ARA

11:00-11:45 Genel Değerlendirme - - -
11:45-12:30 Anket Uygulaması ve Kapanış - - -

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı, Okul Öncesi
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Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabi [Okul Öncesi)

BUZ KIRMA ETKİNLİKLERİ

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 katılımcı-
lar ile tanışılana kadar devam eder.

1b. Katılımcılar çember oluşturacak şekilde ayakta yan yana dizilir. Bir kişi ebe olur. Ebe ortaya geçerek 
parmağıyla işaret ettiği kişiye “ping” ya da “pong” der. Ebe işaret ettiği kişiye “ping” derse işaret edi-
len 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 ken-
di yanındakinin ismini ezberlediğini düşünüp yer değiştirmelerini istediğinde “ping-pong” diye bağırır. 
“Ping-pong” dendiğinde herkes yer değiştirmek zorundadır. Oyun bu şekilde devam eder.

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 söy-
ler. 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 değiş-
tirsin”, “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.

ETKİNLİK 1A 1B 1C Kendimizi Tanıtalım

11
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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 koymalarını 
ve 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.

ETKİNLİK 1D Üç doğru bir yanlış

Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı, Okul Öncesi
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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 okullarındaki özel sınıflar ve genel eğitimdeki kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 
eğitim ortamlarına devam etmektedirler. Kapsayıcı eğitim bu silsilenin en çağdaş ve bireyin katılım düzeyini 
en üst düzeye çekmeyi hedefleyen uygulamaları 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?

• Kapsayıcı eğitimin felsefesi

• Kapsayıcı eğitimin kaynaştırma ve bütünleştirmeden farkları

2.   Kapsayıcı eğitim kimleri kapsar?

3.   Kapsayıcı eğitim neden önemlidir?

4.   Kapsayıcı eğitim ortamlarında engeli olan öğrenciler için neler yapılmaktadır?

5.   Kapsayıcı eğitimde değerlendirme ne demektir?

Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgileri Öğretmen Kılavuz Kitabı Fasikül 1'de bulabilirsiniz.  

BÖLÜM 1
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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 • 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

İşleniş/Süreç 

• Katılımcılardan gönüllülük esaslı 4 kişi seçeriz. 

• Her birine boş bir A4 kâğıt veririz.

• Seçilen katılımcıları odanın 4 köşesine sırtları gruba dönük ve birbirlerini görmeyecek şekilde 
yerleştiririz.

• Seçilen kişilere 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).

ETKİNLİK 2A Kapsayıcı Eğitim Nedir Etkinliği
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• 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'den “Bölüm 1: 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.

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'deki "Engeli Olan Çocukların 
Genel Eğitim Ortamlarında Eğitimi” kısmını okumaları istenmelidir.

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 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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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 duyan 

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'den “Bölüm 1: Engeli Olan 

Çocukların Genel Eğitim Ortamlarında Eğitimi” kısmını okumaları istenmelidir.

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.
• 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? 

ETKİNLİK 2B Engeli Olan Çocuklar Etkinliği 
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• 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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DEĞERLENDİRME TÜR VE ARAÇLARI

Temel Kavramlar

Proje kapsamında hazırlanan çerçevenin pratikte etkin ve doğru kullanımı, uygulayıcıların kullanılan kavram-
lara 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 sunum-
la aktarılacak bilgilerin kalıcı olması için sunum öncesinde ve sonrasında etkinlikler düzenlenebilir. Eğiticiler 
sırasıyla, sunum öncesi kısa bir hazırbulunuşluk 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, beceri 
temelli değerlendirme türleri ve program temelli değerlendirme türleri. Amaç; sürecin başında öğrenci-
leri tanımak, süreç boyunca onları izlemek ve süreç sonunda düzey belirlemek olabilir. Bu amaçlara yönelik 
değerlendirmelerde, amaca uygun olması hâlinde, beceri temelli değerlendirme türleri olan portfolyo de-
ğerlendirme ve öz değerlendirme kullanılabilir. Özellikle kapsayıcı eğitimde kullanılan program temelli de-
ğerlendirme türleri ise doğruluğa dayalı, ölçüte dayalı ve akıcılığa dayalı olmak üzere üçe ayrılır. 

Öğretmen eğitimlerinde öğretmenlerin okul öncesi eğitimde engeli olan ya da desteğe gereksinim duyan 
çocuklar için yoğun olarak kullanabilecekleri araçlar üzerinde durulacaktır. Bu araçlar kontrol listeleri, dere-
celendirme ölçekleri ve rubrikler olarak sınıflanabilir.

Bu ölçme araçlarının dışında kullanılabilen bilgi toplama yolları ise gözlemler, anekdot kayıtları ve görüşme-
ler olarak sıralanabilir. 

Sunum içerisinde sayılan üç ana başlık ve alt başlıklar için önemli noktalara yer verilir. Detaylar için ise öğ-
retmen kılavuz kitabının ilgili bölümlerine yönlendirme yapılır. 

Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgileri Öğretmen Kılavuz Kitabı Fasikül 2'de bulabilirsiniz.

BÖLÜM 2
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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. 

• Katılımcıların mevcut bilgilerini ve uygulamalarını öğrenmek adına katılımcılar konuşmak için 
cesaretlendirilmelidir. 

• 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.

ETKİNLİK 3A Değerlendirme Türleri ve Araçları – Temel Kavramlar – Hazırbulunuşluk
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Amacına Göre 
Değerlendirme Türleri

Kontrol Listeleri

Gözlem Anekdot Kaydı Görüşme

Tanımaya Yönelik

İzlemeye Yönelik

Düzey Belirleyici

Portfolyolar

Öz Değerlendirme

Doğruluğa Dayalı

Ölçüte Dayalı

Akıcılığa Dayalı

D
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n
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Değerlendirme için Bilgi
Toplama Yolları

Beceri Temelli 
Değerlendirme

Değerlendirme
Ölçekleri

Program Temelli 
Değerlendirme

Rubrikler
Bütüncül

Analitik

1.

2.

3.
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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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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 • Değerlendirme türlerini sıralar.
• Değerlendirme türlerini sınıflar.

Araç-Gereç ve 
Materyaller

Sunu (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. 

ETKİNLİK 3B Değerlendirme Türleri – Temel Kavramlar – Sunum 
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Etkinlik Adı Değerlendirme türleri temel kavramlar – Pekiştirme  

Amaç Değerlendirme türlerine ilişkin temel kavramları ayırt etme

Süre 30 dakika

Yöntem/Teknikler Tartışma

Öğrenme Çıktıları • Değerlendirme türlerinin ne amaçla kullanıldığını söyler.
• Değerlendirme amaçları ile değerlendirme türlerini eşleştirir.

Araç-Gereç ve 
Materyaller

Zarf - Kâğıt - Kalem 

Uyarı ve Öneriler

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

İşleniş/Süreç 

Bu etkinlikte dört hayali kahraman vardır; Gülşen Öğretmen ile öğrencileri Gökhan, Mine ve Hamdi. 

ETKİNLİK 3C Değerlendirme Türleri – Temel Kavramlar – Pekiştirme 
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• 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. 

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

2. Gülşen Öğretmen 4 maddeden oluşan bir görüşme formu hazırlamış ve bütün çocuklar ile 
teker teker görüşerek kitap okumaya olan ilgilerini dönemin başında değerlendirmek istemiştir. 
Bu değerlendirmenin amacı nedir?

3. Gülşen Öğretmen dönem başında yaptığı değerlendirme sonucunda Gökhan’ın dil becerilerinin 
desteklenmesi gerektiğini belirlemiş, Gökhan’ın dil 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?

4. Gülşen Öğretmen hazırladığı genel plan sonunda Hamdi, Mine ve Gökhan’ın eğitim programı 
sonunda varılması gereken hedeflere ne derecede ulaştıklarını değerlendirmek istemektedir. 
Bu değerlendirmenin amacı nedir? 

5. Gülşen Öğretmen Hamdi’nin erken matematik 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 amacı nedir?

6. 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?  

7. 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 çocuklarla ve onların aileleriyle paylaşmak istemiştir. 
Bu hangi tür değerlendirmedir?
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Yanıtlar: 

1 ve 2: Tanıma amacıyla yapılan değerlendirme

3: İzleme amacıyla yapılan değerlendirme

4: Düzey belirleme amacıyla yapılan değerlendirme

5: Portfolyo değerlendirme

6: Öz değerlendirme

7: Program temelli değerlendirme

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 Sunumu 

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 • Ölçme araçları ve bilgi toplama yollarını sıralar.
• Ölçme araçları ve bilgi toplama yollarını 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 rubriklerin gerekliliğinin 
farkına varılması 

Süre 30 dakika

Yöntem/Teknikler Keşfetme - Örnek Olay – Beyin Fırtınası

Öğrenme Çıktıları • Puanlamada araç kullanmanın önemini fark eder.
• Rubriklerin gerekliliğini fark eder.

Araç-Gereç ve 
Materyaller

• Puanlanmak üzere katılımcılara sunulacak bir yiyecek, örneğin 
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).

• 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 rubrikler fikir verici olabilir).
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• 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 rubriğin, 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 doğrultuda 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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UYARLAMALAR VE İÇERİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Değerlendirmede Uyarlamalar ve Değişiklikler

Engeli olan çocuklar ve desteğe gereksinim duyan çocukların gereksinimleri akranlarından farklılaşabilir ve 
eğitimin sunumunda, içeriğinde, süresinde ve materyallerinde uyarlamalara ve değişikliklere gereksinim 
duyabilirler. Bu uyarlama ve içerik değişiklikleri çocukların eğitim 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.

BÖLÜM 3



Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı, Okul Öncesi

32

A
B C

Etkinlik Adı Etkinlik Uyarlama ve İçerik Değişiklikleri Nedir? 

Amaç 
Katılımcıların, çocukların bireysel farklılıkları doğrultusunda 
uyarlamaların ne olduğunu açıklamaları 

Süre 20 dk. 

Yöntem/Teknikler Grup çalışması 

Öğrenme Çıktıları
Katılımcılar;
• Çocuklar için yapılacak uyarlama ve içerik değişikliğinin ne 

olduğunu açıklar.

Araç-Gereç ve 
Materyaller

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

Uyarı ve Öneriler

• Bu etkinlik için zamanın iyi kullanımına dikkat edilmelidir.

İşleniş/Süreç 

• Katılımcılara beşerli gruplar hâlinde çok karıştırılmış (kör düğüme 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

ETKİNLİK 4A Uyarlama ve İçerik Değişiklikleri Etkinliği
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Etkinlik Adı Uyarlama Türlerini Tanıyalım Etkinliği

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

Süre 25 dk. 

Yöntem/Teknikler Grup çalışması, rol oynama. 

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;

• Çocuklar için ne tür uyarlama yapılabileceğini tartışırlar,

• Uyarlama ve içerik değişikliğinin önemini açıklarlar.  

Araç-Gereç ve 
Materyaller

Gözlerini kapatabilecek (eşarp ya da yapışkanlı kâğıt göz bandı vb.) 
malzemeler, ellerine bağlanabilecek herhangi bir malzeme (eşarp, 
bez, vb.), çeşitli yiyecekler, çatal, renkli kuru boyalar, katılımcılar 
çarptığında zarar vermeyeceğini düşündüğümüz, ortamda 
bulunabilecek (çöp kovası vb.) eşyalar.

A4 kâğıdı, renkli kalemler.

Ek 1. Farklı özelliklerde görsellerin olduğu matematik örüntü 
oluşturma kâğıtları

• Görsellerin küçültüldüğü matematik örüntü oluşturma kâğıdı,

• Görsellerin bir kısmı görünen diğer kısmı görünmeyen 
matematik örüntü oluşturma kâğıtları.

Ek 2. Uyarlama türleri tablosu   

Uyarı ve Öneriler

• Bu etkinlik için zamanın iyi kullanımına dikkat edilmelidir. 

ETKİNLİK 4B Uyarlama Türleri Etkinliği
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İşleniş/Süreç 

• Her grubun diğer grupları izlemesini isteriz. Birinci gruba grup sayısı kadar görsellerin küçük olduğu 
(Ek 1.a) ve görsellerin bir kısmı görünen diğer kısmı görünmeyen (Ek 1.b) örüntü kâğıdını vererek 
verilen soruları çözmelerini 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 malzeme ile çarptıklarında zarar görmeyecekleri eşyaları (çöp kovası vb.) koyarak düz çizgide 
yürümelerini isteriz.  

• Beşinci gruptakilerin ellerini bağlarız (bağlayabileceğimiz herhangi bir bez 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 matematik örüntü oluşturma kâğıtları

• Görsellerin küçültüldüğü (fotokopiyle silik) ve görsellerin bir kısmı görünen diğer kısmı görünmeyen 
matematik örüntü oluşturma kâğıtları.

Ek 2. Sorular
Ek 3. Uyarlama türleri tablosu

Ek 1.a.

Ek 1.b.

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.
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Ek 3 Uyarlama Türleri Tablosu

Bazı Yetersizlik Gruplarına Yönelik Değerlendirme için Uyarlamalar 

Bu oturumda değerlendirme için bazı yetersizlik gruplarına yönelik uyarlama örneklerini göreceğiz. 
Göreceğimiz uyarlamalar, değerlendirmenin yanı sıra eğitim için de kullanabileceğimiz uyarlamalardır.  
Değerlendirme (ve eğitim) sürecinde yapılacak olan uyarlamalar ve içerik değişiklikleri çocukların gelişim 
özelliklerine ve gereksinimlerine göre farklılaşmaktadır. Uyarlamalara ve içerik değişikliklerine karar verirken, 

• Çocukların gelişim özelliklerinin, 

• Güçlü ve zayıf yönlerinin ve 

• Öğrenme gereksinimlerinin neler olduğunu ve bunların değerlendirme sürecini nasıl etkileyebileceğini 
belirlememiz gerekir.

Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzunda engel gruplarına 
yönelik ayrıntılı uyarlama önerileri sunulmuştur. Uyarlama örneklerinin sunulduğu engel grupları şunlardır:

• Zihinsel Engel

• Duygu ve Davranış Bozukluğu

• Dil ve Konuşma Bozukluğu

• 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.  

U
ya

rl
am

al
ar
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Etkinlik Adı
Yetersizlik Gruplarına Yönelik Değerlendirme Uyarlamalarını Nasıl 
Yapalım Etkinliği

Amaç 
Katılımcıların çocukların bireysel farklılıkları doğrultusunda 
uyarlamalar planlamaları

Süre 45 dk.

Yöntem/Teknikler Grup çalışması 

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• Çocukların özelliklerine uygun ortam, değerlendirme araçları 

ve sunum, cevap ve tepki, uygun süre ve zaman uyarlamalarını 
tartışırlar.

• Çocukların 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 çocuğun değerlendirildiği senaryolar.

Uyarı ve Öneriler

• Bu etkinlik için zamanın iyi kullanımına dikkat edilmelidir.

İşleniş/Süreç 

• Katılımcıları beş gruba ayırırız. Daire olarak oturmalarını sağlarız. 

• Farklı beş çocuğun değerlendirme senaryolarını (Ek 1) veririz. Gruptaki herkese renkli birer post-it ve 
birer su şişesi veririz (3 dakika). 

• Herkesin kendi kâğıdına (post-it) çocuğun 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 kütlesi konusunda ne hissediyorsunuz?” diye sorarız. Kısaca görüşlerini alırız (2 dakika).  

ETKİNLİK 4C Bazı Yetersizlik Gruplarına Yönelik Yapılacak Değerlendirmelerde Uyarlamalar
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• “Bazı Engel Gruplarına Yönelik Nasıl Uyarlama Yaparız? Başlıklı sunumuzu açarız. Sunumda, 
değerlendirmede bazı engel gruplarına yönelik nasıl uyarlamalar yapacağımızı anlatırız (15 dakika). 

• “Bu şişelerin (yazdıklarımızın) kütlesini 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 çocuğun değerlendirildiği senaryolar

Ek 1. Senaryo Örnekleri

Ek 1.b.

Senaryo 1. Öğretmeni Ayşe’nin bilişsel becerilerini değerlendirmek istiyor. Çocuklar serbest oyun 
etkinlik saatindeler. Ortam çok gürültülü. Öğretmen Ayşe’yi yanına çağırıyor ve bir masaya oturtuyor. 
Öğretmen masanın üzerindeki eşyaları kenara çekiyor. Masaya 1,5 cm büyüklükte hazırlanmış şekiller 
içeren bir kâğıt koyuyor. Şekiller fotokopide de silik çıkmış. Çocuk “öğretmenim daha yakından bakabilir 
miyim?” diyor ve öğretmen izin veriyor. Çocuk kâğıda neredeyse burnu değecek şekilde yaklaşıyor ve 
şekillere bakıyor. Kâğıda gölgesi düşüyor ve görmesi daha zorlaşıyor. Öğretmen “Alt taraftaki şekillere 
bak. Üçgen olanı göster” diyor. Kâğıdın üzerinde çok sayıda görsel var. Ayşe diğer görsellere bakıyor. 
Öğretmeni “Aşağıdaki şekillerden üçgeni göster” diye söylüyor ve Ayşe “aşağı…” diyerek kâğıdın her 
yerine bakıyor. Öğretmeni Ayşe’nin parmağını tutuyor ve şekillerin olduğu yeri gösteriyor. Öğretmeni 
diğer sorulara geçtiğinde Ayşe’ye “Biraz daha hızlı ol olur mu?” diyor. “Bak en altta çiçekler var, say ve 
bana kaç tane olduğunu söyle” diyor ve çocuk parmağıyla çiçek resimlerini bulmaya çalışırken “Neyse, 
bunu bırakalım. Şimdi senden bir şeyler çizmeni istiyorum” diyerek Ayşe’ye soluk yazan bir kalem veriyor 
ve söylediklerini çizmesini istiyor. Ayşe kalemle çizdiklerini görebilmek için kâğıda burnunu dayayarak 
bakıyor. Değerlendirme bittiğinde Ayşe gözlerinin yorulduğunu söylüyor.    

Senaryo 2. Öğretmeni Eren’in tuvalete gitme ihtiyacı hissettiğinde tuvalete götürüyor ve bu arada 
öz bakım becerilerini de değerlendirmek istiyor. Eren tuvaletini yaptıktan sonra Eren’e “pantolonunu 
çek” diyor ve üzerinde fermuar ve düğme olan pantolonu çekmesini bekliyor. Eren bir süre bekliyor ve 
öğretmenine bakıyor. Öğretmeni “Eren pantolonunu çek” diyor. Eren pantolonunu çıkarmaya çalışıyor. 
Öğretmen tekrar “pantolonunu çek” deyince pantolonunu yukarıya doğru çekiyor ve duruyor. Düğmeyle 
oynamaya başlıyor. Öğretmen düğmeyi ilikleyip fermuarı çekiyor. Eren tuvaletteki aksesuarlara bakmaya 
başlıyor ve elini uzatıyor. Öğretmen musluğu parmağıyla gösteriyor “Bu nedir?” diye soruyor. Çocuk daha 
“mus…” derken öğretmen “musluğu aç de” diyor ve çocuktan söylemesini istiyor. Çocuk “musluğu…” 
derken öğretmen musluğu açıyor ve çocuk elini musluğa doğru uzatıyor. Öğretmeni tuvalette olan 
eşyaları sorup cevaplamasına fırsat vermeden sonraki soruyu soruyor. Çalışmaya katılım gösterdiğinde 
(yanıt verdiğinde vb.) sessiz kalıyor.     
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Senaryo 3. Demet işitmede problem yaşıyor. Öğretmeni motor becerilerini değerlendirmek istiyor, 
top oynayan ve koşan çocukların olduğu çocuk bahçesine götürüyor. Çocuk bahçesi kalabalık ve 
gürültülü. Öğretmeni abartılı dudak hareketleri, mimik ve jestlerle “Demet tavşan gibi hop hop zıpla 
da ben göreyim” diyor. Demet bir süre öğretmenin dudaklarına bakıyor. Öğretmeni tekrarlıyor. Demet 
yine öğretmenine bakıyor. Öğretmeni salıncağı gösteriyor ve “Peki bu nedir?” diye soruyor. Demet 
“saa..” diye söylemeye başlayınca, öğretmeni hemen “salıncak öyle değil mi?” diyor. Demet sessizce 
gösterilen salıncağın yanına gidiyor ve sallanıyor. Öğretmeni topu atmasını istiyor. Demet topa bakıyor 
ve topu kucağına alıyor. Öğretmeni “kızım topu atsana” diyor. Demet öğretmene bakıyor. Benzer şekilde 
sorularına devam ediyor ve önündeki kâğıda “-“ işareti koyuyor. 

Senaryo 4. Öğretmeni Aslı’nın dil gelişimini değerlendirmek istiyor. Aslı’yı oyuncakların da olduğu oyun 
köşesine götürüyor. Diğer çocuklar da oradalar ve evcilik oynuyorlar. Sınıfta çocukların sesleri yükseliyor. 
Aslı evcilik oynayan çocuklara bakıyor. Öğretmeni “ Gel bakalım Aslı, sana bir öykü okuyacağım, beni 
dikkatlice dinle çünkü sonra sana sorular soracağım.” diyor ve okumaya başlıyor.  Aslı dikkatle dinlemeye 
başlıyor ama öykü bir hayli uzun. Öğretmeni kitabı kendine doğru tuttuğu için Aslı resimleri de göremiyor. 
Öğretmen hızlı bir şekilde okumaya devam ediyor. Aslı arkadaşlarına bakmaya başlıyor ve onları dinliyor. 
Öğretmen okumayı tamamlıyor ve “Çok güzel bir öyküymüş değil mi, sen de sevdin mi?” diye soruyor. 
Aslı “Evet, sevdim.” diye yanıt veriyor ve öğretmeni soruları sormaya başlıyor. Aslı ilk 2 soruya yanıt 
veriyor ama sonraki sorular için sadece öğretmenine bakıyor. Öğretmeni ise önündeki kâğıda birçok “-“ 
işareti koyuyor. 

Senaryo 5. Öğretmeni Ahmet’in küçük kas becerilerini değerlendirmek istiyor. Ortamda ışık az, perdeler 
kapalı. Diğer çocuklar da orada oyun oynuyorlar ve ortam gürültülü. Ahmet’i tekerlekli sandalyesiyle 
masaya çağırıyor. Ahmet tekerlekli sandalyesini koşturan arkadaşlarının ve oyuncakların 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 bir makas ve kâğıt koyuyor. Ahmet’e “kâğıdı makasla kes” 
diyor ve Ahmet makası tutmaya çalışıyor, ama makas ağır geliyor ve elinden düşürüyor. Öğretmen 
“Başka bir şey yapalım seninle diyor ve önünden materyalleri alıp, bu kez kâğıt ve kalem veriyor. Ahmet’e 
“bir insan resmi çiz Ahmet” diyor. Ahmet kâğıda ulaşmakta zorlanıyor ve kâğıda dokunduğunda kâğıt 
masanın üzerinde kayıyor. Bir süre sonra bir elini kâğıda dayayarak, kalemle çizmeye başlıyor. Daha 
sadece kafasını çizmişken öğretmeni “Süremiz doldu” diyerek kalem ve kâğıdı elinden alıyor. Öğretmen 
sırayla “-“ işaretlerini koyuyor. Ardından yerine gitmesini söylüyor.        
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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 ve 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?

BÖLÜM 4

• 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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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 1. Değerlendirme İlkelerini Bulalım Kâğıdı

Bilgisayar, MD5.2 kodlu Sınıf Değerlendirmenin İlkeleri sunumu, 
projeksiyon, tahta veya flipchart, tahta kalemi

Uyarı ve Öneriler

• Bu etkinlik için zamanın uygun kullanımına dikkat edilmelidir.
• Etkinlik başlatılmadan önce mutlaka “ilke” kavramının ne olduğu açıklanmalıdır.
• 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 sunumu).
• 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.

ETKİNLİK 5A Değerlendirme İlkeleri Etkinlik Örneği
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Etkinliğin Alternatif Uygulanışı
Katılımcı sayısına göre grup sayısı azaltılabilir. 

Ek 1. Değerlendirme İlkelerini Bulalım Kâğıdı  

Beş adet değerlendirme ilkesi yazınız. 

1.

2.

3.

4.

5.
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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. 

Araç-Gereç ve 
Materyaller

Ek 1. Tanıma örnek olay kâğıdı

Bilgisayar, sunu materyali, projeksiyon, tahta, tahta kalemi

Uyarı ve Öneriler

• Bu etkinlik için zamanın uygun kullanımına dikkat edilmelidir.

• Materyal dağıtılmadan önce etkinlikle ilgili bilgi verilmemelidir.

• Gruplardan kendilerine sorulan sorulara kısa ve net yanıtlar vermelerinin beklendiği açıkça 
aktarılmalıdır. 

• Grup sözcülerinden önceki grupların söylediklerini iyi takip etmesi ve sadece ekleme yapmaları 
istenebilir.

• Grupların birbiriyle etkileşime girmemeleri sağlanmalıdır.

• Katılımcılardan o gün gelmeden önce Fasikül 3'te Değerlendirme Çerçevesi-Tanımaya Yönelik 
Değerlendirme kısmını okumaları istenmelidir.

ETKİNLİK 5B Tanımaya Yönelik Değerlendirme Etkinlik Örneği
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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 bilgisayarda yazmasını 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.

Ek 1 Tanıma Örnek Olay Kâğıdı

Ece Öğretmen beş yıllık okul öncesi öğretmenidir. Bu eğitim öğretim yılında Çankırı’ya tayin 
olmuştur. Yeni başladığı okulda sınıfında 20 çocuk vardır. 

Soru 1: Ece Öğretmen ilk kez karşılaştığı çocuklarla 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 çocuklardan ikisinin bilişsel gelişiminin 
yaşıtlarından farklılık gösterdiğini fark etmiştir. Bu durumda Ece öğretmen ne yapmalıdır? 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Soru 3: Ece Öğretmenin sınıfta şu ana kadar yaptıkları düşünülürse, çocuklarla ilgili hangi bilgilere sahip 
olmuş olmalıdır? Bu bilgiler çerçevesinde ne yapmalıdır?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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Etkinlik Adı
Tanımaya yönelik değerlendirmelerde kullanılacak araçları belirleme 
ve yeni araçlar geliştirme ve uygulama 

Amaç 

• Tanımaya yönelik değerlendirme araçlarını belirleme
• Tanımaya yönelik değerlendirme için yeni araçlar geliştirme
• Tanımaya yönelik değerlendirme 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 uygulayacağını ve sonuçların nasıl 

yorumlanacağını açıklar.

Araç-Gereç ve 
Materyaller

Ek-1 Gelişim alanlarına göre tanımada kullanabilecekleri araçları 
ve nasıl geliştirebileceklerini yazabilecekleri Tanımaya Yönelik 
Değerlendirme Araçları Çalışma Sayfası (grup sayısı kadar) 

Uyarı ve Öneriler

• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Farklı yaş grupları ve farklı gelişim alanları için buna benzer 
etkinlikler geliştirip kullanabiliriz.

• Bu etkinliğe örnek olarak hazırlanmış olan Tanımaya Yönelik Değerlendirme Araçları Çalışma Sayfasını 
(Ek-1) katılımcıların incelemelerini isteyerek başlarız.  

İşleniş/Süreç 

• Sunuyu 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.).

• 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 Tanımaya Yönelik Değerlendirme Araçları Çalışma Sayfasını (Ek-1) dağıtırız ve grupların 
dil gelişimi ve bilişsel gelişim alanlarında tanımaya yönelik değerlendirmeleri nasıl yapacaklarını 
düşünerek sayfaları doldurmalarını isteriz (15 dk.)

• Çalışmalar sırasında aralarda dolaşarak dönütler veririz. Daha sonrasında grupların oluşturdukları 
içeriği sunmalarını ve diğer grupların ise dönüt vermelerini isteriz (15 dk). 

ETKİNLİK 5C Tanımaya Yönelik Değerlendirme Üzerine Bir Etkinlik
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Ekler

Ek-1 Tanımaya Yönelik Değerlendirme Araçları Çalışma Sayfası

Ek-1

Tanımaya Yönelik Değerlendirme Araçları Çalışma Sayfası

(Kısa cevaplar ve maddeler şeklinde doldurunuz)

Dil Gelişimi

Hangi araçları 
kullanabiliriz?

Bu araçları nasıl geliştiririz?
Bu araçları nasıl uygularız ve 

yorumlarız?
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Bilişsel Gelişim

Hangi araçları 
kullanabiliriz?

Bu araçları nasıl geliştiririz?
Bu araçları nasıl uygularız ve 

yorumlarız?
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Etkinlik Adı Tanımaya yönelik değerlendirme sonuçları: Analizi ve yorumlanması 

Amaç 
Öğrenme ortamlarında tanımaya yönelik değerlendirme sonuçlarını 
analiz etme (görselleştirme/grafikleştirme) ve yorumlama 

Süre 2 oturum (90 dakika)

Yöntem/Teknikler Tartışma, grup çalışması, anlatım

Öğrenme Çıktıları

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

yorumlarlar.

              Araç-Gereç ve 
              Materyaller

Ek-1 Dil gelişimi ve bilişsel gelişim için öğrenme ortamında yer alan 
tüm çocukların gelişim düzeyi raporu (grup sayısı kadar) 

Ek-2 Dil gelişimi (erken okuryazarlık) gelişim düzeyi grafiği – çalışma 
yaprağı (grup sayısı kadar) 

Ek-3 Bilişsel gelişim (erken matematik) gelişim düzeyi grafiği- 
çalışma yaprağı (grup sayısı kadar) 

A4 kâğıt, kırmızı ve mavi renkli kalemler, Sunu

Uyarı ve Öneriler
• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Farklı yaş grupları ve farklı gelişim alanları için de buna benzer 

örnekler geliştirip kullanabiliriz. 
• Bu etkinliğe tanımaya yönelik değerlendirme (tarama) sonuçlarının nasıl yorumlanacağına ilişkin bir 

grup tartışması ile başlarız.  

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.). 

• Katılımcıların bir önceki etkinlikteki gruplara göre ayrılmalarını sağlarız. Her bir gruba örnek gelişim 
düzeyi raporunu (Ek-1) ve çalışma yapraklarını (Ek-2 ve Ek-3) dağıtırız. 

• Gelişim düzeyi raporuna göre önce dil gelişimi için (Ek-2; 15 dk.) ve daha sonra bilişsel gelişim için 
(Ek-3; 15 dk.) grafik oluşturmalarını sonra da altına grafiği yorumlamalarını isteriz. Grafik yorumlarına 
kendilerine verilen örnek gelişim düzeyi raporlarına göre desteklenmesi gereken çocukları belirleyerek 
yazmalarını isteriz. Çalışmalar sırasında aralarda dolaşarak dönütler veririz. Daha sonrasında sunudaki 
grafikleri yansıtarak tüm grup ile gelişim düzeyi 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. 

ETKİNLİK 5D Tanımaya Yönelik Değerlendirme Sonuçlarını Grafikleştirme ve Grafiği Yorumlama
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Ekler

Ek-1 Dil gelişim ve bilişsel gelişim için öğrenme ortamında yer alan tüm çocukların gelişim düzeyi raporu 
(grup sayısı kadar) 

Ek-2 Dil gelişimi (erken okuryazarlık) gelişim düzeyi grafiği – çalışma yaprağı (grup sayısı kadar) 

Ek-3 Bilişsel gelişim (erken matematik) gelişim düzeyi grafiği – çalışma yaprağı (grup sayısı kadar)

Ek-1.

 Dil gelişimi ve bilişsel gelişim için öğrenme ortamında yer alan tüm çocukların gelişim düzeyi raporu 
(60-72 Ay)

A. Dil Gelişimi: Öğretmen sene başında dil gelişimi kapsamında tüm çocuklara yönelik tarama 
yapıp çocukların erken okuryazarlık becerilerindeki mevcut düzeylerinin ne olduğunu incelemek 
istemektedir. Taramada tüm çocukların yazı farkındalığı ve ses bilgisi farkındalığı becerilerini birer 
kontrol listesi kullanarak değerlendirmiştir. Tarama sonucunda öğrenme ortamındaki çocukların 
kontrol listelerinden aldıkları puanlar aşağıdaki gibidir:

İsim
Ses Bilgisi 

Farkındalığı
Yazı 

Farkındalığı

İpek 15 10

Beril 18 12

Tuna 16 9

Eymen 20 10

Mustafa 14 8

Yavuz 15 9

Janset 17 10

Ömer 16 8

Nazlı 14 12

Kağan 17 11

Elif 16 8

Bahar 3 8

Altan 18 11

Efe 17 12

Seçkin 14 9



Engeli Olan Çocuklar İçin Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Eğitimi Modülü Kılavuz Kitabı, Okul Öncesi

49

A
B C

B. Bilişsel Gelişim: Öğretmen sene başında bilişsel gelişim kapsamında tüm çocuklara yönelik tarama 
yapıp çocukların erken matematikteki mevcut düzeylerinin ne olduğunu ve bu yıl ele alınacak konulara 
ilişkin ön koşul becerilere sahip olup olmadıklarını incelemek istemektedir. Taramada çocuklara bir 
önceki yaş grubunun (48-60 ay) erken matematik kazanımlarını temel alarak oluşturduğu bir kontrol 
listesini kullanmıştır. Tarama sonucunda öğrenme ortamındaki çocukların puanları aşağıdaki gibidir:

İsim Puan

İpek 16

Beril 15

Tuna 18

Eymen 16

Mustafa 15

Yavuz 14

Janset 16

Ömer 17

Nazlı 12

Kağan 16

Elif 15

Bahar 7

Altan 16

Efe 12

Seçkin 15
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Ek-2. Dil gelişimi (erken okuryazarlık) gelişim düzeyi grafiği – çalışma yaprağı 

Grafik Yorumu:
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Ek -3 Bilişsel gelişim (erken matematik) gelişim düzeyi grafiği – çalışma yaprağı 

Grafik Yorumu:
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Etkinlik Adı Etkinlik 8-D: Tanımaya yönelik değerlendirmede aile katılımı

Amaç Tanımaya yönelik değerlendirmede aile katılımını sağlamanın 
önemini kavrama 

Süre 1 ders saati (45 dakika)

Yöntem/Teknikler Tartışma, grup çalışması, anlatım

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar;
• 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 erken okuryazarlık becerilerine ilişkin örnek bir 
gelişim düzeyi raporu (grup sayısı kadar)

Farklı renkte kalem, boş kâğıt ve silgi

Uyarı ve Öneriler

• Bu etkinlik örnek bir durum ve örnek bir gelişim alanı için hazırlanmıştır. Farklı yaş grupları ve farklı 
gelişim alanları için de buna benzer örnekler geliştirip kullanabiliriz.

• Bu etkinliğe tanımaya yönelik değerlendirmede aile katılımının öneminden söz ederek başlayınız.  
İşleniş/Süreç 

• Aile katılımı konusunu açarak tüm değerlendirme süreçlerine aile katılımının sağlanmasının önemin-
den 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 katılımcıların daha önce bölünmüş oldukları gruplara ayrılmalarını isteriz. Gruplardan üç 
kişinin aile rolünü, 2 kişinin ise öğretmen rolünü oynamasını isteriz. Aile rolü oynayan katılımcı guru-
buna Bahar’ın erken okuryazarlık becerilerine ilişkin bir ev gözlem raporu veririz. Öğretmen grubuna 
ise, Bahar’ın öğrenme ortamındaki erken okuryazarlık becerileri üzerine bir gelişim düzeyi raporu ve-
ririz. Öğretmenlere çocuğun gelişim düzeyi raporunu yorumlamalarını ve amaç olarak neleri öğrete-
ceklerini maddeler hâlinde sıralamalarını isteriz. Bu süreçte aile grubu ellerindeki raporları öğretmen 
rolü oynayan gruba göstermezler (10 dk.).

• Öğretmenler gelişim düzeyi yorumlarını ve desteklenecek amaçları tamamladıktan sonra ebeveyn-
lerin ellerindeki raporları öğretmen grubuna sunmalarını isteriz. Tüm grubun ebeveyn gözlemleri üze-
rinden amaçları ve gelişim düzeyi raporunu renkli kalemlerle tekrar revize etmelerini isteriz (10 dk.).

• Tüm grupların toplanarak sırasıyla gelişim düzeyi raporlarını, amaçlarını ve aile raporuna göre yaptıkla-
rı değişiklikleri sunmalarını isteriz. Sunumlar ile eş zamanlı olarak aile katılımının önemi üzerine grup 
tartışması yürütürüz (15 dk.).

ETKİNLİK 5E Tanımaya Yönelik Değerlendirmede Aile Katılımının Önemi
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Ekler

Ek-1 Örnek bir çocuğa ilişkin aile gözlem raporu

Ek -2 Örnek çocuğun erken okuryazarlık becerilerine ilişkin örnek bir gelişim düzeyi raporu

Ek -1 

Örnek bir çocuğa ilişkin aile görüşmesinden elde edilen bilgiler:

Bahar ile evde sık sık bilmeceler, tekerlemeler söyleriz. Çok eğlenir bunlarla. Özellikle bilmeceleri çok 
sever. Hatta kendisi bilmeceler bulur. Evde herkese de sorar sırayla. Bilmece düşünürken çok komik 
de olur. Kelimeler kafiyeli olsun diye çok uğraşır. Hepsine de kafiyeli bir kelime bulur ama sonunda. Bir 
de isim, eşya oyununu çok sever. Yazamadığı için biz de oyunu sözlü oynarız. Bir harf seçeriz. O hemen 
bulur o harfle başlayan kelimeleri. Bazen bizim düşünemediklerimizi bile hemen bulur söyler.

Ek -2 
Örnek çocuğun erken okuryazarlık becerilerine ilişkin örnek bir gelişim düzeyi raporu

Öğretmen sene başında öğrenme ortamındaki tüm çocuklar için erken okuryazarlık becerilerinden ses 
bilgisi farkındalığı üzerine tanımaya yönelik değerlendirmeler yapmıştır. Değerlendirme sürecinde tüm 
çocuklara bazı cümleler söylemiş ve onları sözcüklerine ayırmalarını istemiş, sözcükleri hecelerine 
ayırmalarını istemiş, uyaklı sözcüklerin resimlerini eşlemelerini istemiştir. Öğrenme ortamındaki 
çocukların tümü bu becerileri %75-80 doğrulukta yaparken Bahar, cümlelerini sözcüklerine ayırmayı 
%20 doğrulukta yapmış ve sözcükleri hecelerine ayırma ile uyaklı sözcükleri eşleştirme görevlerini 
yapamamıştır. Bahar sözcükleri ilk seslerine göre eşleme görevlerinde de güçlükler yaşamış ve bu 
soruların çoğunluğuna yanıt vermemiştir. 

Gelişim düzeyi üzerine yorum

Desteklenmesi gereken amaçlar
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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.  

BÖLÜM 5
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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

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

• Etkinliğin bir sonraki aşama olan Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme ile bağlantısı göz 
önünde bulundurulmalıdır.

• Grupların birbiriyle etkileşime girmemeleri sağlanmalıdır.

• Katılımcılardan o günkü eğitime gelmeden önce Fasikül 3'te Değerlendirme Çerçevesi-İzlemeye 
Yönelik Değerlendirme kısmını okumaları istenmelidir.

ETKİNLİK 6A İzlemeye Yönelik Değerlendirme Etkinliği
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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 şekilde temel düzeyde 
veriyoruz. Örneğin, BGP’nin içinde neler olduğunu söylüyoruz, ancak BGP örneğini birebir 
paylaşmıyoruz.

• 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 sınıftaki çocuklardan Sena’nın ses bilgisi 
farkındalığı becerisinin akranlarının gerisinde olduğunu saptamıştır. Öğretmen, çocuğun yaşı gereği 
çok önemli olmayabilecek bu durumun ilerideki akademik gelişimini olumsuz etkileyebileceğini 
düşünmüştür.  

Soru 4: Ece Öğretmen bu aşamada ne yapmalıdır? (Yanıt tek cümle olmalıdır)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Soru 5: Ece Öğretmen Sena’nın 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?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Ek 1. İzleme Örnek Olay Kâğıdı
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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.). 

• 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.).  

ETKİNLİK 6B BEP/BGP ve İzlemeye Yönelik Değerlendirmenin Önemi ve Gerekliliği
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• 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

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

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

3. …………………………………………………

4. …………………………………………………

5. …………………………………………………

6. …………………………………………………

7. …………………………………………………

8. …………………………………………………

         YOLCULUK SIRASINDA

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

3. …………………………………………………

4. …………………………………………………

5. …………………………………………………

6. …………………………………………………

7. …………………………………………………

8. …………………………………………………

Ek 9A.2. 

BEP/BGP BİLEŞENLERİ

1. Uzun dönemli amaç (UDA)

2. Kısa dönemli amaç (KDA)

3. Eğitim Planı (EP)

4. Değerlendirme Planı (DEP)

5. Uyarlamalar (UY)

BEP/BGP BİLEŞENLERİ

1. Gelişim/öğrenme sürecini izleme (GEL-İZ)

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

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

4. Gelişimi tesadüflere bırakmama (TES-BRK)

BEP/BGP ile İzlemeye Yönelik Değerlendirme Ögeleri Listesi
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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 yaş grupları ve farklı gelişim alanları için de 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 alma başlıklı 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. 

• Sunum tamamlandıktan sonra gruplarla en çok nerelerde zorlandıkları ve nasıl düzelttikleri üzerine 
bir tartışma yürütürüz (10 dk.).  

ETKİNLİK 6C BEP Hazırlama ve Amaç Almaya Yönelik Bir Etkinlik
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Ekler

Ek-1 Uzun Dönemli ve Kısa Dönemli Amaç Alma Etkinlik Sayfası

Örnek Durum-1

UDA………………………………………………………………………………………………………….........

KDA …………………………………………………………………………………………………………

KDA …………………………………………………………………………………………………………

KDA …………………………………………………………………………………………………………

KDA …………………………………………………………………………………………………………

KDA …………………………………………………………………………………………………………

Örnek Durum-2

UDA………………………………………………………………………………………………………….........

KDA …………………………………………………………………………………………………………

KDA …………………………………………………………………………………………………………

KDA …………………………………………………………………………………………………………

KDA …………………………………………………………………………………………………………

KDA …………………………………………………………………………………………………………

Örnek Durum-3

UDA………………………………………………………………………………………………………….........

KDA …………………………………………………………………………………………………………

KDA …………………………………………………………………………………………………………

KDA …………………………………………………………………………………………………………

KDA …………………………………………………………………………………………………………

KDA …………………………………………………………………………………………………………

KDA …………………………………………………………………………………………………………
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Etkinlik Adı Mevcut gelişim düzeyi raporunu temel alarak BEP/BGP hazırlama 

Amaç Verilen örnek durumdaki mevcut gelişim düzeyine göre uzun ve 
kısa dönemli amaç yazma 
Verilen bir örnek durum için değerlendirme planı hazırlama

Süre 2 ders saati (90 dakika)

Yöntem/Teknikler Tartışma, grup çalışması, anlatım

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

Araç-Gereç ve 
Materyaller

Ek-1 Ses bilgisi farkındalığı için örnek gelişim düzeyi raporu (grup 
sayısı kadar),

Ek-2 Örüntü oluşturma için örnek gelişim düzeyi raporu (grup sayısı 
kadar), 

Ek-3 Ses bilgisi farkındalığı için boş BEP/BGP sayfası (grup sayısı 
kadar), 

Ek-4 Örüntü oluşturma için boş BEP/BGP sayfası (grup sayısı 
kadar), 

A4 kâğıt, kalemler, Sunum

Uyarı ve Öneriler

• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Farklı yaş grupları ve farklı gelişim alanları için benzer örnekler 
geliştirip kullanabiliriz. 

• Bu etkinliğe örnek olarak hazırlanmış mevcut gelişim düzeyi raporunu (Ek-1 ve Ek-2) okuyarak 
başlarız.  

ETKİNLİK 6D 6E BEP/BGP Hazırlamaya Yönelik Bir Etkinlik
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İşleniş/Süreç 

• Katılımcılara bu etkinlik içinde kendilerine gelişim düzeyi raporu örnekleri verileceğini bu raporlara 
dayalı olarak BEP hazırlayacaklarını açıklarız ve ses bilgisi farkındalığı için örnek gelişim düzeyini 
içeren sayfayı yansıtarak okuruz (5 dk.).

• Sayfanın okunmasından sonra katılımcıların yeniden gruplarına ayrılmalarını isteriz.

• Her bir gruba bir öğrencinin ses bilgisi farkındalığı için örnek mevcut gelişim düzeyi raporunu (Ek-1) 
ve boş BGP/BEP formlarını (Ek-3) veririz. Gelişim düzeyi raporuna göre ses bilgisi farkındalığı 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

• Örüntü oluşturma örnek mevcut gelişim düzeyi raporunun sunusunu açarız ve tüm gruba okuruz 
(5 dk.).

• Her bir gruba örüntü oluşturma becerileri için örnek gelişim düzeyi raporunu (Ek-2) ve boş BGP/
BEP formlarını (EK-3) veririz. Gelişim düzeyi raporuna göre örüntü oluşturma becerileri için BEP/
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 Ses bilgisi farkındalığı için örnek gelişim düzeyi raporu 

Ek-2 Erken matematik için örnek gelişim düzeyi raporu 

Ek-3 Ses bilgisi farkındalığı için boş BEP/BGP sayfası 

Ek-4 Örüntü oluşturma için boş BEP/BGP sayfası
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Ek-1. 

Ses bilgisi farkındalığı için örnek gelişim düzeyi raporu: 

Anasınıfına devam eden Bahar, ses bilgisi farkındalığında öğrenme ortamındaki akranlarına göre geride 
bir beceri düzeyi göstermektedir. Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlendirmede Bahar’ın 
cümleleri sözcüklerine 1/5 oranında (%20) doğrulukta ayırabildiğini, ancak sözcükleri hecelerine ayırmada, 
uyaklı (kafiyeli) sözcükleri ayırt etme ve aynı sesle başlayan sözcükleri eşleştirmede başarısız olduğunu 
belirlemiştir. Aynı öğrenme ortamında bulunan akranları, cümleleri sözcüklerine ayırmayı, sözcüğü 
hecelerine ayırmayı ve uyaklı sözcükleri ayırt etmeyi %75-80 doğrulukla yapabilirken Bahar, bu becerileri 
yerine getirememektedir. Aynı sesle başlayan sözcükleri eşleştirmede ise hiç doğru yanıt verememektedir. 
Bahar’ın ses bilgisi farkındalığı becerilerinde yaşadığı sınırlılıklar, onun ileride okumayı öğrenme sürecinde 
güçlük yaşamasına neden olabilir. Öğretmeni Bahar’ın ses bilgisi farkındalığı becerilerinin geliştirilmesi 
gerektiğini ve ailenin de bu sürece destek sunabileceğini düşünmektedir. Bunun için BEP'inde/BGP’sinde 
uzun ve kısa dönemli amaçlarını belirlemiş, eğitim ve değerlendirme planını oluşturmuştur.

Ek-2. 

Erken matematik için örnek gelişim düzeyi raporu: 

Yaptığı tarama sonucunda öğretmen, öğrenme ortamındaki tüm çocukların erken matematik becerilerini 
incelemiş ve Bahar’ın becerilerde ortamdaki en fazla güçlük yaşayan çocuk olduğunu belirlemiştir. Bahar’ın 
erken matematik becerilerini ayrıntılı incelemiş özellikle örüntü oluşturmada çok hata yaptığını ve iki 
farklı nesneli örüntüleri oluşturmada güçlük yaşadığını fark etmiştir. Öğretmen Bahar’ın örüntü oluşturma 
becerilerini daha ayrıntılı olarak incelemiştir.  

Bahar’ın Örüntü Oluşturma Beceri Düzeyi Raporu:

Bahar 60-72 ay yaş grubunda eğitim görmesine rağmen iki nesneli örüntü oluşturma görevlerini yerine 
getirememektedir.  Öğretmeni, tanıma aşamasında yaptığı değerlendirmede Bahar’ın kendisine verilen 
örüntü oluşturma görevlerinde, verilen bir iki nesneli bir örüntünün aynısını 3/4 oranında doğru yaptığını, 
yarım bırakılan örüntünün devamını 1/5 oranında tamamlayabildiğini, eksik bırakılan bir örüntüyü ise hiç 
tamamlayamadığını, nesnenin özelliklerine göre örüntü oluşturma görevini ise yapamadığını belirlemiştir. 
Arkadaşları ise üç nesneli örüntülerin aynısını  yapmakta ve bu örüntüleri eksik bırakıldığında tamamlamaktadır. 
Öğretmeni Bahar’ın örüntü oluşturma becerilerini geliştirmeye yönelik ek bir öğretim yapmaya ve aileden 
de Bahar ile birlikte evde örüntü oluşturma 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.  Ses bilgisi farkındalığı için boş BEP/BGP sayfası

Ek-4. Örüntü oluşturma için boş BEP/BGP sayfası

Çocuğun Adı: Bahar (65 ay) Tarih: 

Alan: Dil Gelişimi / Ses bilgisi farkındalığı

Mevcut Düzey: Bahar cümleleri %20 doğrulukta sözcüklerine ayırır.  

Uzun Dönemli Amaç:

Kısa Dönemli Amaçlar Eğitim Planı Değerlendirme Planı

Çocuğun Adı: Bahar (65 ay) Tarih: 

Alan: Bilişsel gelişim-erken matematik / Örüntü oluşturma

Mevcut Düzey: Bahar dört denemenin birinde iki nesneli bir örüntünün devamını tamamlar. 

Uzun Dönemli Amaç:

Kısa Dönemli Amaçlar Eğitim Planı Değerlendirme Planı
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Etkinlik Adı İzlemeye yönelik değerlendirmede araçlar 

Amaç İzlemeye yönelik değerlendirme araçlarını belirleme
İzleme için yeni araçlar geliştirme
İzleme 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 Gelişim alanlarına göre izlemede kullanabilecekleri araçları 
ve nasıl geliştirebileceklerini yazabilecekleri İzlemeye Yönelik 
Değerlendirme Araçları Etkinlik Sayfası (grup sayısı kadar) 

Uyarı ve Öneriler

• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Farklı yaş grupları ve farklı gelişim alanları için benzer örnekler 
geliştirip kullanabiliriz.

• Bu etkinliğe, örnek olarak hazırlanmış olan İzlemeye Yönelik Değerlendirme Araçları Etkinlik Sayfasını 
(Ek-1) dağıtarak ve katılımcıların onları incelemelerini isteyerek başlarız.  

İşleniş/Süreç 

• Sunuyu 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.).

• İzlemeye yönelik araç geliştirme konulu kısa bir sunum yaparız (15 dk.). 

ETKİNLİK 6F İzlemeye Yönelik Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Etkinlik
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• Sunumdan sonra katılımcıların daha önce ayrılmış oldukları 5’er kişilik gruplara yeniden ayrılmasını 
isteriz.  

• Her bir gruba İzlemeye Yönelik Değerlendirme Araçları Etkinlik Sayfasını (Ek-1) dağıtırız grupların 
dil gelişimi ve bilişsel gelişim alanlarında izlemeye yönelik değerlendirmeleri nasıl yapacaklarını 
düşünerek sayfaları doldurmalarını isteriz (15 dk.).

• Çalışmalar sırasında aralarda dolaşarak dönütler veririz. Daha sonrasında gruplardan birer temsilcinin 
kendi çalışmalarını sunmasını isteriz ve bu sunumlar üzerine sınıf içinde bir tartışma yürütürüz (10 dk.). 

Ekler

• Ek-1 İzlemeye Yönelik Değerlendirme Araçları Etkinlik Sayfası

Ek-1. İzlemeye Yönelik Değerlendirme Araçları Etkinliği 

Dil gelişimi

Hangi araçları kullanabiliriz? Bu araçları nasıl 
geliştiririz?

Bu araçları nasıl uygularız ve 
yorumlarız?

Bilişsel gelişim

Hangi araçları kullanabiliriz? Bu araçları nasıl 
geliştiririz?

Bu araçları nasıl uygularız ve 
yorumlarız?

 (Kısa cevaplar ve maddeler şeklinde doldurunuz)
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Etkinlik Adı Etkinlik 9-F: İzlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarına dayalı 
olarak grafik oluşturma, grafiği yorumlama, çocuklara geri bildirim 
verme, grafik sonuçlarına göre eğitimin ve içeriğin yeniden gözden 
geçirilmesi gereken durumları belirleme.

Amaç İzlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarını grafikleştirme
Bu grafikler üzerinden yorum yapma
Değerlendirme sonuçlarına göre geri bildirim verme ya da eğitimi 
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 eğitimin, destek miktarının, içeriğin ve 
materyallerin yeniden gözden geçirilmesi gereken durumları 
belirlerler.

Araç-Gereç ve 
Materyaller

Ek-1 Ses bilgisi farkındalığı için veri kayıt formu (grup sayısı kadar), 

Ek-2 Ses bilgisi farkındalığı için gelişim grafiği çalışma yaprağı (grup 
sayısı kadar), 

Ek-3 Örüntü oluşturma için kayıt formu (grup sayısı kadar),

Ek-4 Örüntü oluşturma gelişim grafiği- çalışma yaprağı (grup sayısı 
kadar), 

A4 kâğıt, kırmızı ve mavi renkli kalemler, Sunu

Uyarı ve Öneriler

• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Farklı yaş grupları ve farklı gelişim alanları için de benzer 
örnekler geliştirip kullanabiliriz. 

• Bu etkinliğe, örnek olarak hazırlanmış kayıt formlarını (Ek-1 ve Ek-3) inceleyerek başlarız.  

ETKİNLİK 6G İzlemeye Yönelik Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Etkinlik
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İşleniş/Süreç 

• Etkinliğin başlangıcında katılımcılara bu etkinlik kapsamında çocukların izlemeye yönelik 
değerlendirme sonuçları için grafikler oluşturulacağını ve bu grafiklerin yorumlanacağını açıklarız (5 
dk.) ve katılımcıları yeniden ilk etkinlikte ayrıldıkları gruplara ayırırız. 

• 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 gelişim düzeyi raporuna göre önce ses bilgisi 
farkındalığı için (Ek-2;  15 dk.) ve daha sonra örüntü oluşturma 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 de yazmalarını isteriz. Çalışmalar sırasında aralarda 
dolaşarak dönütler veririz. Daha sonrasında etkinlik dosyasında yer alan kendi grafiklerimizi ve 
yorumlarımızı yansıtarak tüm grup ile tartışma yürütürüz (10 dk.).  

Ekler

Ek-1 Ses bilgisi farkındalığı için veri kayıt formu 

Ek-2 Ses bilgisi farkındalığı için gelişim grafiği çalışma yaprağı 

Ek-3 Örüntü oluşturma için kayıt formu 

Ek-4 Örüntü oluşturma gelişim grafiği  - çalışma yaprağı 

Ek-1

Cümleler 04/01/19 11/01/19 18/01/19 25/01/19 01/02/19 08/02/19 15/02/19

1. Cümle + + + + + + +

2. Cümle + + - + + +

3. Cümle - - - + + + +

4. Cümle - - - - + + +

5. Cümle - - - + - - +

Toplam 1/5 2/5 2/5 3/5 4/5 4/5 5/5

Yüzde %20 %40 %40 %60 %80 %80 %100

Ses bilgisi farkındalığı için veri kayıt formu (cümleleri sözcüklerine ayırma)
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Ek-2. Ses bilgisi farkındalığı için gelişim grafiği çalışma yaprağı

Grafik Yorumu:

Ek-3. Örüntü oluşturma becerisi için kayıt formu

Denemeler 04/01/19 11/01/19 18/01/19 25/01/19 01/02/19 08/02/19 15/02/19

1. Deneme + - - - - - +

2. Deneme - - + + - + -

3. Deneme - - - - - - -

4. Deneme - - - + - + -

5. Deneme - - - - + - +

Toplam 1/5 0/5 1/5 2/5 1/5 2/5 2/5

Yüzde %20 %0 %20 %40 %20 %40 %40

Ses bilgisi farkındalığı için veri kayıt formu (cümleleri sözcüklerine ayırma)
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Ek-3. Örüntü oluşturma becerisi için kayıt formu

Grafik Yorumu:
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Doğruluk yüzdesi
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Etkinlik Adı İzlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak ayrıntılı 
değerlendirme yapma ve yöntemi yeniden düzenleme, uyarlama 
yapma

Amaç İzlemeye 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 Eğitimi Düzenleme Etkinlik Sayfası (grup sayısı kadar), 

Ek-2 Ebeveyn gözlemi, öğretmen gözlemi ve öğretmen 
değerlendirme raporu (grup sayısı kadar), 

A4 kâğıt, kalemler 

Uyarı ve Öneriler

• Bu etkinlik örnek olarak hazırlanmıştır. Farklı yaş grupları ve farklı gelişim alanları için de buna benzer 
örnekler geliştirip kullanabiliriz. 

• Bu etkinliği bir önceki ekinlikte yer alan örnek durumlarda örüntü tamamlama becerileri doğruluk 
oranının artmaması ile ilişkilendirerek sunarız. 

ETKİNLİK 6H İzlemeye Yönelik Değerlendirme ve Eğitim
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İşleniş/Süreç 

• Katılımcılara bu etkinlikte örnek çocukta örüntü oluşturmada 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 Eğitimi Düzenleme Etkinlik Sayfasını (Ek-1) dağıtırız. Grupların bu etkinlik sayfalarını 
doldurmalarını isteriz (10 dk.). Doldurulan formların ardından çocukta beklenen gelişimin olmaması 
durumunda, öğretmenin daha ayrıntılı bir değerlendirme yapabileceğini açıklarız. Örnek olarak, 
ebeveyn gözlemlerinden yararlanabileceğini ve kendisinin de gözlemler yapılabileceğini açıklarız. 

• Her bir gruba ebeveyn gözlem raporunu (Ek-2), öğretmen gözlem ve değerlendirme raporunu  (Ek-
3) veririz. Raporları okuyarak farklı renkli kalemlerle Eğitimi Düzenleme Etkinlik Sayfasına eklemeler 
yapmalarını isteriz (15 dk.).  Çalışmalar sırasında aralarda dolaşarak dönütler veririz.

• Daha sonra grupların her birinden bir temsilcinin çalışmalarının son hâlini sunmalarını isteriz.  
Örnek çocuğun örüntü tamamlama becerilerinin desteklenmesi için neler yapılabileceği üzerine bir 
tartışma yürütürüz (15 dk.).   

Ekler

Ek-1 Eğitimi Düzenleme Etkinlik Sayfası 

Ek-2 Ebeveyn gözlemi, öğretmen gözlemi ve öğretmen değerlendirme raporu
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Ek-1

Eğitimi Düzenleme Etkinlik Sayfası 

Ne Tür Düzenlemeler Yapılabilir?

A. Öğretim Yöntemleri

C. Destek Miktarı

B. Öğretim Materyalleri

  D. Ortam
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Ek-2 

Ebeveyn gözlem raporu örneği 

Bahar, masa başı etkinliklerinde kolayca sıkılabilmektedir. Özellikle etkinlik kalabalık bir ortamda yapılıyorsa 
ve etkinliğe motive değilse yanıtları uydurabilmektedir. Bu nedenle Bahar’la masa başında çalışırken sessiz 
bir ortam sağlamaya dikkat ediyorum. Çünkü dikkati çok çabuk dağılabiliyor. Etkinliği sürdürmesi için onu 
sık sık övüyorum. O da çok mutlu oluyor ve etkinliği daha bir istekle yapıyor. 

Örüntü oluşturma becerileri üzerine öğretmen gözlem ve değerlendirme raporu

Bahar’ın örüntü tamamlama çalışmaları yaparken dikkati kolayca dağılıyor. Özellikle sınıfta hafif bir gürültü 
olduğunda etkinliği sürdürmeyi bırakıyor ve ona devam etmesi konusunda sıklıkla hatırlatmalar yapmak 
durumunda kalıyorum. Örüntü oluşturma çalışmalarını genellikle isteksizce masada yatarak yapmaya 
çalışıyor ve dikkatini vermekte zorlanıyor. Bunun sonucunda da örüntü tamamlama çalışmaları akranlarına 
göre çok daha uzun sürüyor. 

Bahar’ın eksik bırakılan örüntüyü tamamlama çalışmalarında genellikle boş bırakılan kısma son nesnenin 
aynısını koymaya çalıştığını ya da örüntü içinde kırmızı renk varsa örüntüde eksik yere her zaman kırmızı olan 
nesneyi koyduğunu gözlemledim. 
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Etkinlik Adı İzlemeye yönelik değerlendirme sürecine ve eğitim planı geliştirme 
sürecine paydaş katılımı 

Amaç İzlemeye 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

Öğrenme Çıktıları Katılımcılar;
• İzlemeye yönelik değerlendirme sürecine paydaşların katılımını 

nasıl sağlayabileceğini ve neden önemli olduğunu açıklar. 
• Eğitim planı geliştirme ve eğitim sürecine paydaşların katılımını 

nasıl sağlayabileceğini ve neden önemli olduğunu açıklar

Araç-Gereç ve 
Materyaller

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. 

• Etkinlik dosyasındaki zihin haritası örneğini içeren dosya gösterilerek katılımcıların ne yapacaklarını 
anlamasını sağlarız. 

ETKİNLİK 6I İzlemeye Yönelik Değerlendirmede Paydaşların Katılımı 

İşleniş/Süreç 

• Katılımcılara bu etkinlikte paydaşların katılımının ele alınacağını açıklarız ve daha önce yapılan aile 
katılımı ve BEP sunularını 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 katılımın nasıl sağlanacağı üzerine bir grup 

tartışması yürütürüz (10 dk.). 
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DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMA

Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme: Neden ve Nasıl?

Önceki oturumlarda tanımaya yönelik değerlendirmenin ne olduğunu öğrendik. 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? 

BÖLÜM 6

Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgileri Öğretmen Kılavuz Kitabı Fasikül 3'te bulabilirsiniz. 
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Etkinlik Adı Düzey belirlemeye yönelik değerlendirme: Neden ve nasıl? 

Amaç Katılımcıların düzey belirlemeye yönelik değerlendirme ile ilgili 
bilgilerini geliştirme

Süre 45 dakika

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

Büyük renkli fon kâğıtları ve farklı renklerde kalemler (Grup sayısı 
kadar) 

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.

ETKİNLİK 7A Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme Etkinliği

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 “Tanıma ve İzlemeye Yönelik Değerlendirme” 

etkinliğindeki örneğin devamı olduğunu belirtiriz.
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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.

• 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.
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Tanıma ve izlemeye yönelik değerlendirme kısmındaki örnek olayı hatırlıyorsunuz. Orada Ece 
Öğretmen önce genel tarama sonra gelişimini farklı bulduğu çocuklara yönelik ayrıntılı bir 
tanımaya yönelik değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirme sonucunda sınıftaki çocuklardan 
Sena’nın ses bilgisi farkındalığı becerisinin akranlarının gerisinde olduğunu saptamıştır. Öğretmen, 
çocuğun yaşı gereği çok önemli olmayabilecek bu durumun ilerideki akademik gelişimini olumsuz 
etkileyebileceğini düşünmüştür. Daha sonra hazırladığı BEP'i/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?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Ek 1. Düzey Belirleme Örnek Olay Kâğıdı
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