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SUNUŞ

Değerli yabancı dil eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal 
ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yakla-
şım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin 
çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve 
değerlendirme önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenlerimiz programda belirtilen sürelerinin üçte 
birinden fazlasını ölçme ve değerlendirme ile ilgili etkinliklere harcamaktadırlar. Ölçme ve değer-
lendirmede etkili ve verimli olabilmek için öğretmenlerin önemli değerlendirme becerilerine ihti-
yacı vardır. Bu konularda çeşitli dönemlerde yapılan çalışmalar, sınıf içi değerlendirme konusunda 
öğretmenlerin kendilerini yeterli hissetmediklerini göstermektedir. Bu kapsamda, öğretmenlerin 
yeterliklerinin arttırılması için Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan bir protokol ile “Okul ve Sınıf 
Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi” çalışması hayata geçi-
rilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi için alan 
bazlı ve etkinlik temelli uygulamalarla öğretmenlerimizin özellikle biçimlendirici değerlendirme 
kapasitelerini arttırmak ve dezavantajlı öğrenciler de dâhil olmak üzere bütün öğrencilerimizin 
gelişimlerine daha bütüncül destek olabilmektir. Bu amaç kapsamında, biçimlendirici değerlen-
dirme konusunda öğretmenlerimize kılavuzluk/rehberlik edecek bir öğretmen rehber kitapçığı 
ortaya konulmuştur.

Öğretmen rehber kitapçığı toplam dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ölçme 
ve değerlendirmenin temel kavramlarına atıfta bulunulmaktadır. İkinci bölümde biçimlendi-
rici değerlendirme amacıyla kullanılabilecek teknik ve araçlara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde 
öğretim programıyla ilişkilendirilip tasarlanan etkinlik örnekleri yer almaktadır. Son bölümde ise 
biçimlendirici değerlendirme sürecinde paydaşlar ile etkileşimde dikkat edilmesi gereken husus-
lar açıklanmaktadır.

Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize faydalı olması dileğiyle...
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DAHA İYİ ÖĞRENME
DAHA NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ

VE BUNA BAĞLI OLARAK DA GELİŞME,
KALKINMA VE TOPLUMSAL REFAH DEMEKTİR.

AMAÇ

İnsan yeryüzünde var olduğundan beri kendini geliştirmekte ve ilerlemeyi, en önde olmayı 
hedeflemektedir. Bilinmeyeni bilinenle açıklamaya çalışmak bu tarihsel sürecin önemli bir mihenk 
taşıdır. Deneyim ve gözlemlerini aklı ile birleştiren insanoğlu, adına öğrenme dediğimiz bir yolcu-
luğa devam etmektedir. Bu süreçte biriktirilenler ise gelecek kuşaklar için bir sonraki basamağa 
ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Öğrenme, genel olarak bireylerin ihtiyaçları olan bilgi, beceri ve 
tutumları edinmiş veya kazanmış olma durumu olarak tanımlanabilir. Ancak öğrenmenin gerçek-
leşmesi, gerçekleşmesi için verilmesi gereken desteğin tanımlanması, süreçte ölçme ve değer-
lendirme mekanizmaları üzerinden izlenmesi önemli çabalar gerektirmektedir. Bu çabayı iş bir-
liği içerisinde hem öğrenen hem öğretmen hem de program geliştiricilerin birlikte sarf etmeleri 
gerekmektedir. Harcanacak çabanın ne olacağı ve her birey için farklı veya aynı olup olmayacağı, 
düşünülmesi ve üzerine ortak çalışılmasını gerektiren bir süreçtir.

Elinizdeki bu doküman, adına öğrenme dediğimiz ve yukarıda kısmen değindiğimiz bir serü-
vende öğrenilenlerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yeni öğrenmeler için kullanılması süre-
ciyle ilgilidir. Öğrenilenler daha sonraki öğrenmelere temel teşkil ettiği için bu sürecin iyi kıla-
vuzlanması ve öğrenenler için yol gösterici olması gerekmektedir. Okul sistemi içerisinde bu işi 
öğretmenler yaptığı, yöneticiler ve okul psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri kendilerine 
yardımcı olduğu için hepsinin süreçteki katkılarını etkin bir koordinasyon içerisinde düşünmek 
elzemdir. Bu yolla okul ve sınıf temelli değerlendirme, öğrencilerin kapasiteleri ne ölçüde olursa 
olsun ve bilgi-beceri düzeyinde olursa olsun öğrenmeleri için faydalanabilecekleri, kendilerini 
daha iyi geliştirebilecekleri bir sürece dönüşecektir. Bu kaynak kitapçık bu süreci daha kolay 
yönetilebilir hâle getirmek için hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta önce ölçme ve değerlendirme süreci 
ile ilgili temel bilgiler hakkında genel bir hatırlatma sunulmakta, devamında ise özellikle biçim-
lendirici (formatif) değerlendirme sürecinin ögeleri açıklanmakta, sonrasında ise yabancı dil eği-
timi çerçevesinde biçimlendirici değerlendirmenin nasıl yapılacağına yönelik hem teorik hem 
de uygulamaya dönük örnekler verilmektedir. Yabancı dil eğitimine yönelik geliştirilen örnekler 
mevcut öğretim programına uygun olacak biçimde tasarlanmıştır. “Daha iyi öğrenme daha nite-
likli insan gücü ve buna bağlı olarak da gelişme, kalkınma ve toplumsal refah demektir.” temel 
düşüncesi, yapılan çalışmanın arka planını oluşturmaktadır.
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UYGULAMADA DIKKAT EDILMESI GEREKEN 
HUSUSLAR VE ÖNERILER

Öğretmen rehber kitapçıklarında öğrencilerin öğrenmesini ve geli-
şimini takip etmede kullanılabilecek yöntem, teknik ve araç-gereçle-
rin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır. 
Ayrıca,  yapılan uygulamalar sonucunda ortaya çıkan ve öğretmenle-
rin karşılaşabileceği genel durumlar karşısında kullanılabilecek pra-
tik çözümlere ve alternatif önerilere kısaca değinilmiştir.



V

Dönüt Verme 
ve İletişim

• Biçimlendirici değerlendirme etkinliklerinde öğrenci ve/veya veliye değerlendirme 
araçları kanıt gösterilerek dönüt verilmesi daha etkili olacaktır. 

• Dönütlerin sözlü ve yazı olmasının yanında söz ötesi denilen jest, mimik ve beden 
diliyle de olabileceği unutulmamalıdır. 

• Öğrencilere sağlanacak az destek/yarım destek veya yönlendirme hiç destek sağ-
lamamakla aynıdır. O nedenle dönütlerin öğrencilerin gelişimine yönelik açık ve net 
yönlendirme yapması gerekir.

• Eğitim sürecinin önemli bir parçası olan velilerimizle daha etkin bir iletişim kurul-
malıdır, öğrencilerin çalışmalarına verilen yazılı dönütler velilere kontrol amaçlı 
gönderilebilir.

• Ayrıca iletişimin hızlı, etkili ve masrafsız olması için sınıf bazında veliler için farklı 
iletişim kanalları vesilesi ile gruplar oluşturulabilir. Bu gruplar üzerinden yapılacak 
paylaşımlar ile bilgilendirmeler, dönütler anında verilebilmelidir. Ancak öğrencilerin 
bireysel gelişimiyle ilgili durumlar genel gruplarda tartışılmamalıdır.

Kalabalık Sınıflarda 
Uygulama

• Bireysel çalışma yapmaktan ziyade grup (2,3,4 veya 5 kişilik) çalışmalarına daha 
çok yer verilmelidir. Böylece yapılacak grup değerlendirmeleri sayesinde iş yükü 
azalacaktır.

• Açık değerlendirme ölçüt belirlenerek akranların birbirini değerlendirmesi 
sağlanabilir.

• Bütün çalışmalar yerine içlerinden örnekler (numune) alınarak dönütler verilebilir.
• Her öğrenci için ayrı bir gözlem formu hazırlamak yerine tüm öğrencilerin isimlerinin 

ve gözlenecek özelliklerin yazılı olduğu tek sayfadan oluşan bir form hazırlanabilir. 
• Farklı etkinlik istasyonları hazırlanarak öğrenci gruplarının bu farklı etkinlikler ara-

sında rotasyon yapması sağlanabilir. Böylece öğretmenin ve öğrencilerin daha aktif 
ve pasif olacağı durumlar seçilerek her bir öğrenciye erişilmesi sağlanabilir. Örnek 
olarak bir grup öğrenci akranlarının daha önce hazırladığı kavram haritalarını verilen 
rubrik ve yönergelere göre değerlendirirken diğer grup kavram haritası oluşturabi-
lir. Bir diğer grup ise deneyimlerine yönelik günlük tutma faaliyeti gerçekleştirebilir.

• Hızlı tekniklere özellikle pekiştirme sürecinde daha fazla yer verilebilir.

Hazırlık Süresi

• Yeni bir uygulama yaparken ilk başlarda daha fazla hazırlık süresi gerekecektir. 
Zamanla uygulamalarda belirli bir yetkinliğe ulaşınca hazırlık süresi kısalacaktır. 
Bunun için rutinler edinmeye çalışmak yerinde olur.

• Zümre öğretmenleriyle iş bölümü yapılması iş yükünü azaltacaktır. Bu bakımdan 
mesleki öğrenme topluluğunun oluşturulması ve yürütülmesi elzemdir.

• Hazır etkinlik ve araçların belirlenerek dersin amaçlarına göre uyarlanması zaman-
dan tasarruf sağlayabilecektir.

Değerlendirme 
Araçları

• Biçimlendirici değerlendirmede kullanılan ölçme değerlendirme araçları önceden 
belirlenmelidir. Bazı konularda bazı değerlendirme araçları daha uygundur. Dersin 
konu ve kazanımları için en uygun olan araçlar seçilmelidir.

Ders Saatinin 
Yetersizliği-

Öğretim Programının 
Yetiştirilmesi

• Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında öğretmenlerde müfredatın yetiştiri-
lememesi kaygısı olabilir. Aslında biçimlendirici değerlendirme öğretim sürecinin 
bir parçası olması nedeni ile öğretimi planlarken uygulanan çözüm önerileri fay-
dalı olacaktır. Örneğin kritik kabul edilen kazanımlara biraz daha süre ekleyip diğer 
kazanımların süresi kısmen azaltılabilir. Ayrıca ders kitaplarında yer alan bazı etkin-
likler, sorular, problemler küçük birkaç değişiklik ile biçimlendirici değerlendirme 
amaçlı kullanılabilir. 

Ekonomiklik

• Fotokopi ve diğer baskı giderlerini azaltmak için dijital ortamlar kullanılabilir (Web 
2.0 araçları, kahoot, quizzes, plickers gibi). Benzer şekilde şekillerin sayısını azal-
tılabilir ya da kullanma gereksinimi duyuluyorsa içi boş veya açık renkli görseller 
kullanılabilir.

• Çıkış kartları, öz değerlendirme vb. çalışmaların uygulanmasında, her sayfa için bir 
uygulama yerine iki veya dört tane olacak biçimde tasarlanarak çoğaltılabilir. 

• Kullanılacak puanlama anahtarını her öğrenciye çıktı almak yerine öğrenci çalış-
masının üzerine puanlama anahtarındaki seviyesi ve dönütler not edilir, öğrenciler 
kâğıtlarında yazan seviyenin anlamına sınıf panosunda yer alan puanlama anahta-
rından bakabilirler.
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BD nedir?

Öğrenme için değerlendirme (assessment for learning) olarak da ifade edilen biçimlendirici değerlendirme 
(BD) kavramının birçok tanımı yapılmıştır. BD, her öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve iyileştirmek 
amacıyla ve öğretimin uygun şekilde ayarlanması için öğretim sürecinin sürekli ve etkileşimli bir şekilde uyar-
lanması; öğrenme ortamındaki kanıtların öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için öğretme işinde kullanılması 
veya öğretmen ve öğrenciler tarafından öğrenme sürecinde öğrenmeyi desteklemek amacıyla öğretimi düzen-
lemek için dönüt vererek amaçlanan hedeflere ulaşmayı arttırmakta kullanılan bir yöntem olarak tanımlan-
maktadır (Black ve Wiliam, 1998; McManus, 2008). Verilen tanımlar BD’nin bir süreç olduğunu, öğretim süreci-
nin her hangi bir anındaki kesit olmadığını göstermektedir. BD, planlamadan öğrenme çıktılarına kadar dersin 
bütününe yayılır. BD her türlü dezavantaja sahip öğrencilerin gelişim süreçlerine büyük katkı sağlamaktadır. 
Ayrıca, BD uygulamaları ile farklı seviyedeki öğrenciler arasındaki açık kapanır. Bu yönüyle BD kapsayıcı bir 
özellik taşımaktadır (Box, 2019).

BD sadece bir yöntem veya araç değildir. BD yanlış anlamaları (eksik öğrenmeleri) ortaya koyabilen ve/veya 
öğrenmeyle ilgili anında dönüt sağlanabilen bir uygulama şeklidir. Fakat BD uygun şartlarda (yer, zaman, konu vb.) 
kullanılmazsa sonuçlar hayal kırıklığına uğratabilir. BD bir seferde uygulanan ve anında sonuçlarını göreceğimiz 
sihirli bir uygulama değildir. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışına geçilmesini ve bu geçiş bir miktar zaman ala-
cağı için sabır gerektirir. BD uygulamalarının öğrenme eksikliklerini giderdiği bilinmektedir (Box, 2019).

Neden BD?

Eğitimciler için yukarıdaki sorunun cevabı oldukça açıktır. Öğretim sürecini BD ile bütünleştirmek nitelikli 
öğrenmeyi sağlamak için etkin bir yaklaşımdır. Peki, nitelikli öğrenme eğitimciler için neden önemli hedefler-
den biridir? Neden mevcut durumumuzdan tatmin olmuyoruz? Bu soruların cevabı bireysel ve sosyal yaşam 
kalitesi ve ekonomik kalkınma ile doğrudan ilişkilidir (Clarke, 2012). Biliyoruz ki nitelikli öğrencilerin farklı konu-
lar ve bir konuyla faklı bağlamlar arasında transfer edilebilen üst düzey düşünme becerilerine sahip olmaları 
gerekmektedir. Aynı zamanda transfer edilebilir ve aktarılabilir genel öğrenme becerilerine de ihtiyaçları vardır. 
Çünkü hızla artan ve değişen bilgilerin tamamının okullarda öğrencilere öğretilmesi veya kazandırılması müm-
kün değildir.

Günümüzde toplumlar vatandaşlarının farklı veri kaynaklarına ulaşarak ve onları kullanarak işe yarar, geçerli 
bilgiyi özümseyerek kendilerine mal etmelerini bekler. 21. yüzyıl dünyası çoklu disiplinler ve disiplinler arası iliş-
kiler kurabilen hayat boyu nitelikli öğrenmeyi alışkanlık haline getirmiş bireylerin dünyasıdır. BD, öğrencilerin 
yüksek başarıya ulaşmalarına yol açarken transfer edilebilir beceriler de kazanmalarını sağlayarak hayat boyu 
öğrenenler olmalarına yardım eder. BD’nin önemli bir amacı da öğrencilerin öğrenme ortamında kendi kendi-
lerini kontrol edebilen ve ömür boyu öğrenebilen bireyler olmalarını sağlamaktır (Box, 2019). Bundan dolayı 
gelişmiş ülkeler eğitim sistemleri içerisinde BD’yi oldukça önem verilen bir konuma getirmişler ve program-
larına yerleştirmişlerdir (Clarke, 2011).

Türkiye’de BD’nin gelişimi nasıldır?

Ülkemizde değerlendirme 2000’li yıllardan önce ağırlıklı olarak sonuç odaklı bir anlayışta düzey belirlemeye 
yönelik olarak ele alınmaktaydı. 2004 yılında yeni bir anlayışla geliştirilen öğretim programlarının yürütülmeye 
başlamasıyla birlikte eğitim sistemimiz ölçme ve değerlendirme açısından farklı bir açılımla karşılaşmıştır. Bu 
açılım geleneksel ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerinin yanında önce “alternatif” daha sonra ise “tamam-
layıcı” olarak adlandırılan araç ve yöntemlerinin kullanılmasını öngörmüştür. Bu uygulamadaki amaç sonuç 
odaklı değerlendirmenin yanı sıra süreci de değerlendiren bir anlayışı eğitim sistemine yerleştirmekti. Zamanla 
sınıflarda gerçekleştirilen ölçme değerlendirme çalışmaları kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılan-
dırılmış grid, performans görevleri ve benzeri araçların kullanılmaya başlamasıyla çeşitlenmiştir. Ancak, bu araç-
ların sınıflarda kullanımı çoğu zaman biçimlendirici değerlendirme amacına uygun olarak gerçekleştirilememiş, 
sonuç odaklı kalmıştır. BD’nin etkili uygulanamamasında iki önemli sebepten söz edilebilir. Bunlardan biri yeni 
anlayışa uygun geliştirilen öğretim programlarının etkin yürütülebilmesi için gereken öğretmen eğitiminin hem 
lisans boyutunda hem de mesleki gelişim aşamasında beklenen standartlarda gerçekleştirilememiş olmasıdır. 
Diğer önemli sebep ise kalabalık sınıflar ve öğretmenlerin ders yoğunluğuna bağlı olarak dönüt mekanizması-
nın yeterince etkili çalışamamasıdır. Günümüzde BD, alternatif ve tamamlayıcı araçların kullanımından ziyade 
öğrenmeyi kılavuzlamak şeklinde ön plana çıkmaktadır. Bu bakımdan gelecek nesillerin nitelikli iş gücü ola-
rak yetiştirilebilmesinde BD’nin sınıflarda etkili şekilde kullanımı elzemdir. Dolayısıyla öğretmenlerin BD’yi etkili 
kullanabilme kapasitelerinin güçlendirilmesi geleceğin lider Türkiye’sine ulaşma açısında önem arz etmektedir.
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BD ile ilgili temel ilkeler nelerdir?

Biçimlendirici değerlendirme:
• Etkili ders planının ve öğrenme etkinliklerinin içine gömülüdür,
• Öğrenme sürecine dair öğretmen ve öğrenciye rehberlik yapar.
• Her bir öğrenciye özeldir, yapıcıdır ve güdüleyicidir,
• Dönütle işleyen, çift yönlü bir etkileşim sürecine vurgu yapar,
• Ölçütlerin anlaşılmasını ve öğrenme hedeflerinin paylaşılmasını destekler,
• Öğrencilerin gelişim süreçlerinin farkında olmalarına yardımcı olur,
• Öğrencilere öz ve akran değerlendirme bilinci kazandırarak öğrenci ve öğretmenlerin yansıtma bece-

rilerini geliştirir,
• Aile ve öğretmen arasındaki işbirliğini geliştirir,
• Dönütlerle ailenin de öğrencinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar,
• Her öğrencinin uygun dönütlerle desteklenmesi halinde gelişebileceği fikrini destekler.

Bu ilkelerin tamamı şüphesiz önemlidir. Fakat BD’nin merkezinde dönüt vardır. Bu nedenle dönütün önemini 
ve verilmesinde dikkat edilmesi gereken ana ilkelere değinmekte fayda vardır.

BD’de dönüt neden verilir?

Dönüt, gözlenen bir bilgi, beceri, tutum ve değer ile bunun ilgili standart ya da ölçüt ile mukayese edilmesi 
ve böylece gözlenen durumun geliştirilmesinin hedeflendiği iki yönlü bir süreç olarak tanımlanabilir. Dönütün 
etkili biçimlendirici değerlendirmenin önemli bir bileşeni olduğu bilinmektedir. Şekil 1’de dönütün BD amacıyla 
kullanılmasının rolü şematik olarak görülmektedir.

Öğrencinin Performansının
Değerlendirilmesi

Öğrenciye dönüt verilmesi
(zamanında ve anlaşılır)

Öğrencinin değerlendirme
becerileri gelişir.

Öğrenci yeni değerlendirme
becerilerini deneyimler

Öğrenci kazanımları
yeniden düzenlenir.

Öğrenci yeni
kazanımları deneyimler.

Öğrencinin performansı, öz değerlendirme
ve bağımsız öğrenme becerileri gelişir.

Şekil 1. BD’de dönütün rolü (Gronlund, 1998’den uyarlanmıştır.)
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BD sürecinde etkili ve zamanında verilen dönüt öğrenme sürecini ve çıktılarını önemli ölçüde geliştirmekte-
dir. Ancak dönüt uygun şekilde verilmediği takdirde bir etkisinin olması beklenemez. Hatta uzun vadede olum-
suz etki yapabilir. Bu nedenle öğretmenlerin dönüt vermede BD ilkelerine hakim olması ve uygulamada bun-
lara dikkat etmesi elzemdir. İngiltere Değerlendirme Reform Grubu (2002) tarafından derlenen öğretmenlerin 
dönüt vermede kullanmaları önerilen ana ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

• Dönüt her bir öğrenci için belirlenen öğrenme çıktılarına odaklı olmalı ve akranlarla karşılaştırma 
içermemelidir.

• Sözlü ve sözsüz dil öğrencilere becerileri hakkında güçlü bir mesaj vermelidir.
• Öğrenci çalışmaların hepsinin puanlanması başarısı düşük öğrencilerin güdüsünü düşürürken, yüksek 

başarılı öğrencilerde ise aşırı güven kaynaklı rehavete sebep olacağından puanlama yalnızca gerekli 
olduğu durumlarda yapılmalıdır.

• Dönüt başarı ve gelişime odaklanmalı düzeltme ya da doğrulama eksenli olmamalıdır.
• Dönütler beklenen seviye ile öğrencinin durumu arasındaki açığı kapatacak önerileri içermelidir.
• Öğrencilere kendi çalışmalarını geliştirme/iyileştirme şansı verilmelidir.
• Öğrenciler kendilerini ve akranlarını değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi için eğitilmelidir.
• Sık sık ve zamanında (hemen) verilmelidir.
• Öğrencinin mevcut akademik durumunu tanımlamalı ve yargı ifadesi içermemelidir.
• Öğrencilerin kişilik özelliklerine değil öğrenme ortamında geliştirdikleri özelliklerine odaklanmalıdır.

Yukarıda verilen biçimlendirici değerlendirme ve dönütün temel ilkeleri ışığında BD planlamasında öğret-
men neler yapmalıdır?

Öğretmen;

• Kapsayıcı bir sınıf ortamı oluşturmalı.
• Etkinlikleri öğrenci seviyesine uygun tasarlamalı.
• Öğrencileri mümkün olduğu kadar sürece katarak öğrencilerin gereksinimlerine özgü kazanımlara 

uygun ölçütler geliştirmeli.
• Etkili sorularla sınıf içi tartışmaları ve analizleri zenginleştirmeli.
• Öğrencilerin iyi birer öz ve akran değerlendirici olmalarına imkân sağlamalı.
• Öğrenme hedeflerine ve öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarına odaklanan zamanında ve düzenli dönütler 

için fırsat oluşturmalıdır.

Yukarıdaki maddeler kılavuz niteliğindedir. Sınıf ortamı, öğrenci sayısı ve özellikleri, öğretmen nitelikleri ve 
fiziksel alt yapı gibi unsurlar dikkate alınarak maddeler çoğaltılabilir. Maddeler genellikle öğretmenden öğret-
mene ve farklı yaş grupları için değişiklik gösterebilir. Bu sayede her bir öğretmen hem BD’ye uygun hem de 
kendi şartlarına özel bir öğrenme ortamı hazırlamış olur.

BD etkinliğinin planlanması ne kadar iyi yapılırsa yapılsın veya kaç tane araç ve yöntem kullanılırsa kullanıl-
sın önemli olan BD uygulamaları sürecinde kaç öğrencinin ne derece aktif katılım sağladığı, düşündüğü, öğren-
diği ve bu öğrenmeyi değerlendirdiğidir (Clarke, 2012).



1.
ÖĞRETIMDE

 DEĞERLENDIRME
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Bu kitapçığın odağında ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenme ve öğretme ortamlarının biçimlendirici 
değerlendirme (BD) çerçevesinde geliştirilmesi yatmaktadır. Bu sayede öğrenme ve öğretme ortamına farklı 
bilgi ve becerilerle gelen öğrencilerin öğrenmelerinin ve gelişimlerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu nedenle kitapçıkta ölçme ve değerlendirme ile ilgili geleneksel tanımlamalara girilmeden kısa fakat öz 
bir şekilde nitelikli bir ölçme ve değerlendirme sürecinin özellikleri tanımlanmış, biçimlendirici değerlendir-
menin planlanma süreçleri incelenmiş ve sınıf içinde öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerinden 
nasıl faydalanabileceği özetlenmiştir. Diğer yandan her ne kadar ölçme ve değerlendirmeyle ilgili tanımla-
malara girilmese de kolay anlama açısından bazı boyutlara kısaca değinilecektir. Bilindiği gibi anlaşabilmek 
için olay, olgu veya kavramları benzer şekilde ifade eden ortak bir dil kullanmak gerekmektedir. Bu kitap-
çıkta ölçme ve değerlendirme ile ilgili yapılacak her türlü açıklama, verilecek her türlü yönerge veya uygu-
lama ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramlar ile yapılacağından kullanılan terim/kavramlarla ilgili ortak 
anlam oluşturmak kitapçığın amacına ulaşmasında önemlidir. Bu nedenle hedeften sapmamak adına metin 
içerisinde olmasa da kitapçığın ekler kısmına terimler sözlüğünün eklenmesi uygun bulunmuştur. Sözlükte 
sıklıkla karşılaşılacak olan bazı kavramların buradaki kullanımına uygun tanımlarını yapma gereği duyul-
muştur. Bu sayede okuyucu ile kitapçığı kaleme alanlar arasında ortak bir anlam yapılandırılması sağlan-
maya çalışılmıştır.

Her ölçme ve değerlendirme kitabında yer alan bu kavramlar yerine bu kitapçık boyunca sıklıkla vurgu 
yapılan hususlar şu şekildedir:

• Öğrencilere BD’nin öğrenmelerine nasıl katkı sağlayacağının açıklanması,
• Öğrencilerin dönüt sürecine (karşılıklı) dâhil edilmesi,
• Hazırbulunuşlukları farklı olan öğrenciler için BD etkinliklerinde eşitlik ve denkliğin sağlanması,
• Yargıda bulunmak yerine öğrenci gelişimine odaklanılması

1.1. Öğretimde değerlendirme

Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılması yoluyla ölçülen özellik hakkında karar 
verme süreci olarak tanımlanabilir (Turgut, 1984). Değerlendirme, amacına göre incelendiğinde üç başlık 
altında ele alınmaktadır.

1. Tanıma ve yerleştirme amacıyla değerlendirme
Tanıma ve yerleştirme amacıyla gerçekleştirilen değerlendirmede bireyin/grubun güçlü ve zayıf yanları 

ve ihtiyaçları belirlenir. Öğretmen, öğrencilerin öğrenme için gerekli olan özelliklerini belirleyerek buna göre 
öğrencileri yönlendirir. Tanımaya ve yerleştirmeye dönük değerlendirmede, öğrencilerin eğitimle ilgili özgeç-
mişleri ile öğrenmelerini etkileyebilecek kişisel ve toplumsal özelliklerinin saptaması yapılır. Öğrencileri eği-
tim özgeçmişleri yönünden tanımak için öğrencilerin,

• Temel öğrenme becerilerine,
• Dersin özel hedeflerinde kapsanacak özelliklere ve
• Derste gerçekleşecek öğrenmelerin önkoşullarına sahip olma derecelerine göre incelenmesi gerekir 

(Özçelik, 2010, s. 219).

Buradan elde edilen sonuçlar öğretmene, uygun öğretim etkinliklerini planlamaya yardımcı olacak bil-
gileri sağlar. Tanıma ve yerleştirme amacıyla yapılan değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar, öğrenciye 
uygun öğrenme-öğretme etkinliklerinin düzenlenmesini, öğrencinin düzeyine uygun sınıf ya da öğretim 
basamağına yerleştirilmesini sağlar. Tanıma ve yerleştirme amacıyla yapılan değerlendirmeler, öğretim 
sürecinin başında yapılır. Bu değerlendirmeler öğrenciler derse başlamadan, öğretim dönemine başlama-
dan ya da okula başlamadan önce olabilir.

2. Düzey belirleme amacıyla değerlendirme
Bir öğretim sürecinin sonunda gerçekleştirilen ölçme sonuçlarını temel alır. Tipik olarak ölçme ile elde 

edilen puanlar öğrencilerin kazanımlara ne derece ulaştığının cevabını vermektedir.  Değer biçme amacıyla 
yapılan değerlendirme önceden planlı olmak üzere ünite sonlarında ya da dönem sonunda öğretim tamam-
landıktan sonra yapılır.

3. Biçimlendirme amacıyla değerlendirme
Bir öğretmenin öğretimi desteklemek için sürekli kararlar alması gerekmektedir. Nitelikli bir öğretmen, 

öğrencilerinin durumunu tespit edebilmek ve öğretimi uygun şekilde yürütebilmek için sürekli bir değer-
lendirme yapması gerektiğinin farkındadır. Öğretim kararları için öğretmen durumu iyi tespit edebilmesi 
gerekmektedir. Bunun sonucunda, örneğin, öğretmen öğrenci oturma düzenini ya da gruplandırma şeklinde 
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değişiklik yapar, yeni bir etkinlik düzenleyebilir ya da ek çalışma sayfaları hazırlayabilir. Öğretimi destekle-
mek amacıyla yapılan değerlendirme biçimlendirici değerlendirme (BD) olarak adlandırılır. Bu kitapçık kap-
samında öğrenmeyi destekleme amaçlı biçimlendirici değerlendirme üzerinde durulmuştur ve ilerleyen 
bölümlerde daha detaylı olarak incelenmiştir.

1.2. Sınıf içi değerlendirme

Sınıf içi değerlendirme, öğrenmeyi desteklemek, kılavuzlamak ve izlemek amacıyla öğretmenin kararlar 
almasında kullanılmak üzere bilgi/veri toplanması, bilginin değerlendirilmesi ve bilginin kullanımı olarak 
tanımlanabilir.

Ne zaman gerçekleşirse gerçekleşsin, sınıf içi değerlendirmenin amacını netleştirmek ilk adımdır. “Neden 
bunu yapıyoruz?”, “Bununla ben öğretimi daha etkin hale getirmek için ne kazanacağım?”, “Bu yolla toplana-
cak bilgi ile hangi karar desteklenecek veya hangi karar değiştirilecek?”, “Hangi kazanımlar ya da eğitim çık-
tıkları ölçülecek?” gibi sorulara cevap verecek şekilde değerlendirmenin amacı ortaya konur. Geleneksel ola-
rak ölçme ve değerlendirme öğrencilerin öğrenme kazanımlarını belirleme ve not verme olarak kabul edil-
mektedir. Fakat başka ve daha önemli sebepler de bulunmaktadır. Örneğin, değerlendirme öğrencinin gelişi-
mini destekler, öğrenciye geri bildirim sağlar, öğrencinin gelişimini izlemeyi sağlar ve/veya öğrenciyi motive 
eder. Bu nedenle bu süreç alışılmış dar kapsamından çıkarılıp daha geniş bir uygulama alanına taşımalıdır.

1.2.1. Ölçüt

Sınıf içi değerlendirmede karşılan önemli bir kavram olan ölçüt değerlendirme yapmak için ölçme sonuç-
larının karşılaştırılacağı sınır değerdir. Bir öğrencinin gösterdiği bilgi, beceri ya da performansın başarılı sayı-
labilmesi için kabul edilen minimum yeterlik standardı olarak da tanımlanabilir. “Öğrencilerin İngilizce der-
sinden başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alması gerekir” ifadesindeki 60 puan ölçüttür. Fakat BD kap-
samında önemli olan puanlama yapmak değil öğrenciye dönüt vermektir. Puanlama bu çerçevede kullanı-
labilmekle birlikte her bir puana karşılık gelen beceri, performans, anlama yeterliğini gösteren ölçütün ne 
olduğu daha önemlidir.

Değerlendirmede kullanılan standartlar ve ölçütler öğrencilere öğretmenin onlardan beklentilerini ilet-
mektedir. Soruların ve dönütlerin niteliği, görevlerin zorluğu ve ölçütlerin içeriği öğretmenin öğrencilere 
neler başarabileceklerine inandığını anlatır. Bu beklentiler, öğrencileri motive etmek ve sınıftaki akademik 
başarı ikliminde önemlidir. Ülkemizde standartlar gibi işlev gören ve bu amaçla kullanılabilecek kazanımlar, 
her bir dersin öğretim programında bulunmaktadır.
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Şekil 2’de sınıf içi değerlendirmede gerçekleştirilmesi gereken kararlar ve süreçler kontrol listesi olarak 
verilmiştir. Öğretmenlerin bu kontrol listesini göz önünde bulundurması, gerçekleştirdiği ölçme ve değerlen-
dirmenin niteliğini iyileştirecektir.

Değerlendirmenin amacı belirlendi. ☐
Ölçme sonucunda elde edilen verilerin nasıl kullanılacağına karar verildi. ☐
Ölçülecek kazanımlar belirlenir ve önceliklerine göre sıralandı. ☐
Ölçülmek istenen kazanımların türü tespit edildi. ☐
Ölçülmek istenen kazanıma erişebilmesi için öğrencinin hangi bilişsel süreçleri yerine getirmesi gerektiği 
belirlendi. ☐

Kazanıma uygun ölçme yöntemi belirlendi. ☐
Ölçme yönteminin değerlendirme amacına uygunluğundan emin olundu. ☐
Ölçme sonucunda elde edilen verileri değerlendirirken kullanılacak ölçütler belirlendi. ☐
Mümkünse her öğrencinin kendi performansını ortaya koymasında adil olacak ölçme yöntemi belirlendi. ☐
Kullanışlı ölçme yöntemi seçildi. ☐
Kullanılan ölçme yöntemiyle öğrenciye nasıl bir dönüt sağlanacağı belirlendi. ☐
Ölçme yöntemi ve içeriği için meslektaşlardan görüş alındı. ☐
Öğrencilerin ölçme sırasında oluşturduğu ürünler/çıktılar öğrencilerle paylaşıldı (yazılı sınav kâğıdı gibi). ☐

Şekil 2. Kontrol listesi: Sınıf içi ölçme değerlendirme süreci planlanırken dikkat edilmesi gerekenler

1.3. Okul ve sınıf tabanlı biçimlendirici değerlendirme

Kitapçığın bu bölümünde Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirme (OSTD) çalışmasının temel unsurlarından olan 
biçimlendirici değerlendirme (BD) konusu üzerinde durulacaktır. Yapılan araştırmalar sınıf içi değerlendirme 
uygulamalarının öğrencilerin öğrenmesine olan olumlu etkisine vurgu yapmaktadır. Farklı sınıf içi değerlen-
dirme uygulamaları düşünüldüğünde biçimlendirici değerlendirme öğrenme sürecine ve öğrenmenin kalite-
sine olan güçlü katkısı ile ön plana çıkmaktadır. Kaldı ki, biçimlendirici değerlendirme, öğrencinin öğrenme 
sürecinin irdelenmesi sonucunda elde edilen bulguların yine öğrenmenin kalitesini artırmak amacı ile kullanıl-
masıdır (Wiliam, 2010). Biçimlendirici değerlendirmenin odağında her bir öğrencinin öğrenme sürecini iyileş-
tirme vardır “not” verme yoktur. Bundan dolayı öğrenme için değerlendirme olarak da tanımlanan BD’nin tek bir 
tanımı olmamakla birlikte BD “öğretmen ve öğrenciler tarafından öğrenme sürecinde devam eden öğrenmeyi 
ve öğretmeyi düzenlemek için dönüt vererek amaçlanan hedeflere ulaşmayı arttırmada kullanılan bir yön-
tem” olarak tanımlanabilir (McManus, 2008). Tanımdan da anlaşılacağı üzere BD öğrencilerin ne öğrendiklerinin 
değerlendirilmesinden ziyade öğrencilerin öğrenmelerinin arttırılmasına yoğunlaşır. BD alıştırma ve görevlerin 
oluşturup bunlara dönüt verilmesinden ibaret değildir. BD ve dönüt öğrencilerin öğrenme sürecinin ve dene-
yimlerinin önemli bir parçasıdır. Bu kitapçık ile öğretmenlerin BD ve biçimlendirici dönütün amaçları hakkında 
düşünmeleri, öğrencileri BD etkinliklerine dâhil etmeyi planlamaları, öğrencilerin öğrenme hedeflerinin far-
kında olmaları ve bunlara ulaşmaları için yapılması gerekenleri düşünmeleri, kendi uygulamaları hakkında 
yansıtmalar yaparak BD kapasitelerini geliştirmek hedeflenmektedir. Çünkü öğrenme için değerlendirme aşa-
ğıda ifade edilen öğrenme ortamlarında belirgin olarak ortaya çıkabilmektedir:

• Ezber ve tekrar yerine değerlendirmenin yöntemi ve içeriği hususunda özgünlüğe ve derinliğe 
odaklanan,

• Öğrenciler için önemli kararlar almada iyi hazırlanmış ama sınırlı miktarda düzey belirleyici değerlen-
dirmeler içeren,

• Öğrencilere öğrenmelerini gösterme ve geliştirme fırsatı sunan etkinlik ve görevler içeren,
• Düzey belirleyici değerlendirme öncesinde öğrencilerin kendine güven ve yeterliklerini geliştiren,
• Sistematik ve yapıcı dönüt bakımından zengin olan,
• Düzenli ve sürekli olarak öğrenciye durumunu bildiren yapılandırılmamış (sözlü, anlık) dönüt bakımın-

dan zengin olan,
• Öğrencilerin kendi öğrenmelerinde sorumluluk almasına ve kendi ile akranlarının gelişimlerinin de-

ğerlendirilmesine imkân sağlayan.
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Kitapçık boyunca BD ile doğrudan ilişkili bazı husus, ilke veya yöntemlere okuyucuların daha iyi içselleş-
tirmesi için bilinçli bir şekilde tekrar tekrar değinilmiştir. Giriş bölümünde kısaca değinilen bu hususlar ara-
sında öğrencilere BD’nin öğrenmelerine nasıl katkı sağlayacağının açıklanması, öğrencilerin dönüt sürecine 
(karşılıklı) dâhil edilmesi, dönüt verilerek neyin amaçlandığı hususunda öğrenciyle ortak bir anlamın oluştu-
rulması, BD etkinliklerinde zamanında ve yapıcı dönütler verilmesi, farklı hazırbulunuşlukları olan öğrenciler 
için BD etkinliklerinde eşitlik ve denkliğin sağlanması, yargıda bulunmak yerine öğrenci gelişimine odakla-
nılması yer almaktadır.

1.3.1. Biçimlendirici değerlendirme ve öğrenme ilişkisi

Yapılan çalışmalar biçimlendirici değerlendirmenin düzey belirlemeye (sonuç odaklı) yönelik değerlen-
dirme gibi yalnızca bir yargıda bulunmak için yapılan değerlendirme olmadığını öğrencilerin daha iyi öğren-
melerine ve gelişmelerine katkı sağladığını göstermektedir (Black ve Wiliam, 1998). Sonuç odaklı değer-
lendirmede öğrencinin önceden belirlenmiş öğrenme hedefine ulaşıp ulaşmadığına bakılıp bir yargıya varı-
lırken biçimlendirici değerlendirmede öğrencinin belirlenen öğrenme hedefine ulaşma yolculuğunda onu 
yönlendirebilmek amacı ile bulunduğu seviyeyi değerlendirmektir. Bu iki değerlendirme türünü bir analoji ile 
açıklamak gerekirse navigasyon cihazı ile ulaşmak istediğimiz bir noktaya (ör. Türkiye Büyük Millet Meclisi) 
ulaşmak için şu andaki konumunuzdan başlayan yolculuğunuzu düşününüz. Sonuç odaklı değerlendirme 
varış noktasına ulaşıp ulaşmadığımız hakkında bilgi verirken, cihazımızdaki GPS düzenli olarak bizim konu-
mumuzu alır, cihazda yol üzerindeki koşulları (trafik, yol yapımı vb.) göz önünde bulundurarak bize varış nok-
tasına nasıl ulaşacağımızı konusunda yol gösterir. Bu yol gösterme bazen rotamızın yeniden düzenlemesini 
de içerebilir. Biçimlendirici değerlendirme ve öğretim arasındaki ilişki de böyledir; her bir öğrenci (farklı baş-
langıç noktaları veya farklı ulaşım araçlarına sahip olan) için ulaşmasını hedeflediğimiz öğrenme noktasını 
(kazanıma) biz onlara rehberlik ederken düzenli olarak bulundukları yeri/seviyeyi ölçüp değerlendiririz ki 
onların hedefe ulaşmalarını sağlayabilelim. Biçimlendirici değerlendirme bu bağlamda öğretim sürecinden 
ayrık düşünülemez.

Biçimlendirici değerlendirmeyi öğretmen ve öğrencilerin öğrenmeyi daha etkin olarak gerçekleştirmek 
için sorması gerekenüçtemel soru olarak tanımlayabiliriz (Hattie ve Timperley, 2007):

• Nereye gidiyorum?
• Nasıl gidiyorum?
• Sonraki hedefim neresidir?

Bu üç sorunun öğrenme etkinlikleri devam ederken düzenli olarak sorulup cevabının öğrenme-öğre-
tim sürecine dâhil edilmesi esasen biçimlendirici değerlendirmedir. Amaç öğrenmeyi ve öğretim sürecini 
biçimlendirmektir. BD temelinde öğrencilerin öğrenmelerine onların yeterlikleri hakkında bilgi vererek des-
tek olma yatmaktadır (Yorke, 2003). BD öğrencilerine öğrenmeleri hakkında geri ya da ileri yönde bildirim 
sağlayan her türlü görev ya da işlem olarak görülmektedir. Öğrenme ve öğretim etkinliklerini biçimlendir-
meye ve değiştirmeye yönelik gerek öğretmen gerek ise öğrenci (öz ve akran değerlendirme) tarafından 
yapılan her türlü faaliyet bu kapsamda değerlendirilebilir. Fakat buradaki önemli husus öğretmenin elde 
edilen bulgular neticesinde öğretimini öğrenci ihtiyaç ve gereksinimlerine göre şekillendirmesidir. Benzer 
bir durum öğrenci içinde söz konusudur. Biçimlendirici değerlendirme öğrencilerin de gerek içerden (öz 
değerlendirme) ve gerekse dışardan (öğretmen, akran vb.) gelen dönütlere göre kendi öğrenme sürecini ve 
yollarını değiştirmesi ile de ilişkilidir.

Bir diğer deyiş ile biçimlendirici değerlendirme gözlem ve etkileşim (gerek öğretmen değerlendirmesi 
gerekse öz ve akran değerlendirme) ile elde ettiğimiz bilginin kullanılmasıdır. Yukarıdaki biçimlendirici 
değerlendirme açıklamalarından da anlaşılacağı gibi bu uygulamalar ile öğrenci farklılıkları da dikkate alına-
bilmekte, her bir öğrencinin özelliklerine yönelik öğrenme sürecinde farklılaştırma yapılması gerekmektedir. 
Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında öne çıkan dört unsur vardır (Irons, 2007):

• Öğrenmesinin merkezde olması,
• Öğrenme hedeflerinin ve göstergelerinin net olarak tanımlanması ve biçimlendirici değerlendirme sü-

recini yönlendirmesi,
• Farklı biçimlendirici değerlendirme yöntemlerinin kullanılması,
• Bu hedefler doğrultusunda öğrencilere uygun dönüt verilmesi.

Bu dört unsurdan ilki olan öğrenmenin merkezde olması yukarıda biçimlendirici değerlendirme tanımı 
verilirken de vurgulanmış olup en temel unsurdur. Biçimlendirici değerlendirmenin amacı zaten her bir 
öğrencinin öğrenme sürecini güçlendirmektir. Öğretmenlerin sınıftaki hedefi de bu olmalıdır. Ancak bu 
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hedefin gerçekleşebilmesi için, yukarıdaki navigasyon örneğindeki TBMM’ye gitmek gibi öğrenme hedefi 
de net olarak belirlenmeli ve göstergeleri tespit edilmelidir (ikinci unsur). Bu ilk iki unsurun üzerine kurulan 
son iki unsur ise biçimlendirici değerlendirme uygulamaları konusunda yol gösterici olarak düşünülebilir. 
Öğretmenin ele aldığı farklı kazanımlar ve farklı öğrenci grupları için ihtiyacına uygun olarak farklı biçimlen-
dirici değerlendirme yöntemleri kullanması gerekir. Öğretmen aynı kazanım için birden fazla biçimlendirici 
değerlendirme yöntemi arasından sınıfına en uygun olanı seçmelidir. Biçimlendirici değerlendirme dönüt 
olmadan düşünülemez (dördüncü unsur). Biçimlendirici değerlendirmenin yukarıda verilen amacı da zaten 
dönütü gerekli kılar; bu amaç, öğrencilere kazanıma ulaşma yolunda sona kadar beklemeden dönüt vererek 
öğrenme - öğretim sürecini biçimlendirmektir.

1.3.2. Dönüt

Biçimlendirici değerlendirme yalnızca bir değerlendirme değildir ve biçimlendirici dönüt de yalnızca dönüt 
verme olarak düşünülemez. Biçimlendirici değerlendirme ve dönüt aslında öğretimin ve öğrenmenin birer 
parçasıdır. Biçimlendirici değerlendirmeyi öğretimin parçası yapmak için öğretmen-öğrenci ve öğrencilerin 
kendi aralarındaki etkileşimleri artıracak şekilde dersin planlanması gerekir. Knight (2001) iyi bir BD’yi kaza-
nımlar doğrultusunda tasarlanan etkinliklere yönelik verilen dönütlere dayalı birçok öğrenme etkileşimine 
imkân sağlayan öğrenme ortamı olarak tasvir etmektedir. Bu tasvir BD ile öğrenme-öğretme sürecinin iç içe 
geçtiğini ifade etmektedir. Böyle bir öğrenme ortamı modüler bir yapıdan ziyade birbirini takip eden seriler 
şeklinde düşünülmelidir. Yani, bir satranç oyunundaki hamleler gibi verilen dönütler doğrultusunda öğrenci 
ve öğretmen bir sonraki adımı tasarlar ve uygular. Dolayısıyla bir sonraki adımın ne olacağı öğretmen ve 
öğrencinin etkileşimine ve kazanımlarına bağlıdır.

Navigasyon cihazı kullanarak TBMM’ye yolculuk örneğini tekrar düşünürsek, biz yolda ilerlerken cihazın 
bize konumumuz ve nasıl bir yol izlememiz konusundaki dönütleri, karmaşık olması, anlamlı olmaması, 
bilmediğimiz bir dilde konuşulması veya gecikmeli gelmesi durumunda yanlış bir yola sapabilir ve hedef-
ten uzaklaşabiliriz. Biçimlendirici değerlendirme de aynen böyledir, öğretmenlerin etkili dönütler olmadan 
öğrenciler, öğrenme süreçlerinde kaybolabilirler. Araştırmalar biçimlendirici değerlendirme kapsamında 
verilen etkili dönütlerin (yargılayıcı olmayan, destekleyici, tam gerektiğinde ve hızlı, net) öğrenmenin ilerle-
mesi ve öğrenci başarısının artmasında rol oynadığını göstermektedir (Shute, 2008). Biçimlendirici değerlen-
dirme yapmayıp (dönüt de verilmediğinde) sadece sonuç odaklı değerlendirme yapılacak olursa, öğrencilere 
bir kaç hafta boyunca işlenen ünite sonunda TBMM’e yerine Kızılay’a ulaştıklarını söylemek zorunda kalına-
bilir. Ama yolculuğun o kısmı bitmiştir ve öğrenci hedeflenen noktada değildir. İşte bu analoji üzerinden de 
açıklandığı gibi biçimlendirici değerlendirmede etkili dönüt verme olmazsa olmazdır, biçimlendirici değer-
lendirmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Biçimlendirici değerlendirmenin başarılı olabilmesi için yalnızca öğrenme üzerine değil aynı zamanda 
güdülenmeye de odaklanması gerekmektedir. Aslında biçimlendirici değerlendirme ve dönüt öğrencilerin 
içsel güdülerini olumlu etkilemektedir. Çünkü öğretmenin verdiği olumlu ve yapıcı dönütler öğrencinin ken-
dine güven ve yeterlik algısını olumlu anlamda etkilemektedir. Bu olumlu etki içsel güdülenmeyi ve aka-
demik başarıyı arttırmaktadır. Ancak dönütün yalnızca öğrenciyi teşvik etmek amaçlı (yalnızca iyi yönleri 
övmek veya genel övücü ifadeler kullanmak) olması halinde esas hedef olan öğrenme ve öğrencinin kendi 
durumunun farkında olmasından sapılmasına ve uzun vadede güdü kaybına sebep olabilir. Dolayısıyla dönü-
tün nasıl verildiği çok önemlidir. Öğrenciler;

• Dönütün adil olmadığını düşündüklerinde,
• Dönüt yeterince açık olmadığında ya da dönütü anlamadıklarında,
• Dönütün yapılan iş veya görev ile ilişkili olmadığını düşündüklerinde,
• Zamanında dönüt almadıklarında,
• Dönüt aşırı eleştirel olduğunda ve yapıcı olmadığında, güdü kaybına uğrarlar.

Biçimlendirici değerlendirme ve dönütün önceliği öğrencilerin kendi öğrenmeleri hakkında bilgi sahibi 
olmalarını sağlamaktır. Dönütün öğrenme çıktıları ve kazanımlar ile uyumlu olması önemlidir. Böylece 
öğrencinin mevcut durumu ile hedef arasındaki boşluğu dolduracak şekilde yönlendirmeler (dönüt) yapıla-
bilir. Etkili dönüt, araştırma sonuçlarına göre yargılayıcı olmayan, destekleyici, zamanında olandır. Dönütün 
süreç odaklı olması elzemdir. Süreç değerlendirmesi üzerine dönüt verilirken bahis konusu “öğrenci” değil, 

“değerlendirme görevi” olmalıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, öğrencinin çözmüş olduğu bir matematik 
problemi için “Çok güzel çözmüşsün” demek yerine “Çözüm yöntemin kurallara uyuyor” denilmelidir. İkinci 
dönütte, odaklandığımız öğrenci değil, onun kullandığı yöntemdir. Böylece öğrencinin kullandığı yöntem 
uygun olmadığı zaman da öğrenci kendisinin eleştirildiğini değil, kullandığı yöntemin irdelendiğini hissede-
cektir. Böylece kullanılan dönütler öğrencilerin biçimlendirici değerlendirmeye ve ilgili derse olan algılarının 
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gelişimine yönelik olmasını sağlayabilecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise 
öğrenciler ile etkileşimin sağlanmasıdır. Bu etkileşim çift yönlü olmalıdır. Öğrencilere dönütlerin dikte edilir-
cesine verilmesi veya dönütün akranları ile tartışılması dönütün etkililiğini azaltacaktır. Öğrenciye yardımcı 
olacak ve tehdit edici olmayan dönütün özellikleri Şekil 3’te verilmiştir (Johnson ve Johnson, 2002).

✓ Etkili dönütün özellikleri ✖ Etkili olmayan dönütün özellikleri

✓ Öğrencinin gelişimini ortaya koyar. ✖ Belirsizlik içerir.

✓ Gelişme/iyileşme için ne yapılması gerektiğini belirtir. ✖ Çok geneldir.

✓ Yazılı, sözel veya görsel olarak verilebilir. ✖ Öğrencinin kişisel özelliklerine odaklıdır.

✓ Olumlu eylemler üzerine yoğunlaşır. ✖ Ödül gibi kullanılır.

✓ Sık sık ve zamanında (hemen) verilir.

✓ Duruma özel ve somuttur (genel veya soyut değildir).

✓ Var olan durumu tanımlar, yargı ifadesi içermez.

✓ Öğrencinin kişisel özelliklerine değil, performansına 
odaklanır.

Şekil 3. Etkili ve etkili olmayan dönütün özellikleri

Şekil 4’te bir öğretmenin öğrenciye verebileceği etkili ve etkili olmayan dönüt örnekleri verilmiştir.

✓ Effective feedback ✓ Why effective?

Your presentation was great. You followed all of the 
instructions.

Here, the behaviour of the student is associated with the 
expected behaviour/criteria.

Zeynep, you answered all of the questions correctly. 
Please be more careful with the pronunciation of “spicy, 
sour, recipes”.

The development demonstrated by the student is 
emphasized and specific problems are mentioned.

Your text is great, there are only 7 spelling mistakes in 
it. Please check the word list in Unit 3 again. Write each 
of the words five times. Then, try to use the words in 
sentences.

Actions that can help the student’s development are listed.

You spoke too fast. It would be good/great if you tried to 
pronounce each word more slowly and paused between 
the sentences.

Situation/student-specific feedback is provided.

✖ Ineffective feedback ✖ Why ineffective?

You performed better than most of your classmates. The feedback is too general. The student does not know 
why and what s/he did better than his/her classmates.

This answer is strange. / I did not like this answer. The feedback is vague. The feedback provided does not 
tell the student what and/or how s/he should change.

You are a very good student. I am really happy with your 
performance.

The feedback is too general. The teacher should tell 
the student what s/he specifically likes about his/her 
performance.

Şekil 4. Etkili ve etkili olmayan dönütlere örnekler

Dönüt vermede öğrencilerin öğrenmek için harcadıkları çabanın niteliği üzerine düşünmelerini sağla-
yacak dönütün verilmemesi ve uygun öğrenme ortamının oluşturulamaması önemli bir hatadır. Daha iyi 
öğrenme için, öğrenciye öğrenme süreçlerini analiz etmelerine yardımcı olacak zaman ve ortam sağlama-
lıdır. Bu kapsamda yeterliklerin derecelerini gösteren rubriklerin hazırlanması ve öğrenci ile paylaşılarak ne 
anlama geldiklerinin açıklanması öğrencilerin mevcut ve beklenen arasındaki boşluğu doldurmalarında yol 
gösterecektir.

Dönütler verilirken bir mukayese yapmak gerekmektedir. Bu açıklamada mukayesenin belirli bir yeter-
lik, standart veya ölçüt (öğretim programı kazanımları ve yeterlikleri) ile kıyaslanmasına vurgu yapılmış-
tır. Ancak, bazı durumlarda dönütler sınıfın içerisindeki durum (norm) ile veya bireyin kendi gelişimiyle 
mukayese edilebilir. Norma dayalı dönüt öğrenciler arasında rekabete ve güdü kaybına sebep olacağı ve 
ayrıca gelişim için öğrencinin kullanabileceği yeterince bilgi içermediği için tavsiye edilmemektedir. Bundan 
dolayı özellikle dezavantajlı gruplardaki öğrencilerin yeterliklerini değerlendirip dönüt verirken norma dayalı 



11

dönütün kullanılmaması gerekir. Bir diğer mukayese ise, özellikle düşük başarı gösteren veya çeşitli sebep-
lerden ötürü akranlarının gerisinde olan, öğrencilerin kendi içinde değerlendirmekte ve önceki durumlarını 
referans almaktadır. Böylece öğrencinin bireysel gelişimine daha çok odaklanılmış olur.

Johnson ve Johnson (2002) dönütün daha etkili olabilmesi için aşağıdaki önerileri geliştirmiştir;
• Her öğrenci kendisine verilen dönütü özetlemelidir.
• Kendi öğrenmesini arttırmada hangi eylemlerin faydalı ve/veya faydasız olduğunu özetlemelidir.
• Dönüte dayalı hangi eylemlerini devam ettirmeye veya hangilerini değiştirmeye karar verdiğini 

özetlemelidir.

1.3.3. Biçimlendirici değerlendirmeyi planlama

Biçimlendirici değerlendirme tüm öğretim sürecine yayılması gereken bir uygulamadır. Salatanın sosu 
gibi homojen bir dağılım gösterir ve yaptığımız salatanın tadını tamamen belirleyen etmenlerdendir. Ancak 
sistematik yapılmadığı zaman biçimlendirici değerlendirme arzu edilen öğretimi güçlendirme hedefine ula-
şamaz. Bu nedenle, aşçının salatanın sosunu hazırlarken gösterdiği hassasiyetteki gibi, biçimlendirici değer-
lendirme planlamasında da öğretmenin sistematik düşünmesi, bir plan doğrultusunda hareket etmesi biçim-
lendirici değerlendirmenin kullanımını güçlendirecek ve öğrenmenin etkisini arttıracaktır.  Öğretmenlerin 
biçimlendirici değerlendirmeyi planlamada düşünmesi gereken ilk adım, dersin işleyişi içerisine biçimlen-
dirici değerlendirmeyi nasıl bütünleştireceğidir. Biçimlendirici değerlendirme dersin durdurulup, değerlen-
dirme yapılıp sonra derse geri dönülen bir yapı değil, şekerin çayın içerisinde dağıldığı gibi dersin içeriğine 
tamamen dağılıp, ayrılmaz bir parçası haline gelmesidir.

Bir derse, konuya hazırlanırken öğretmenin ilk yaptığı şey amaçladığı kazanım bağlamında öğrenciler için 
alt öğrenme hedefleri belirlemektir. Kullandığı yöntem, yaklaşım ne olursa olsun öğretmenlikte bu ilk adım 
her zaman vardır. Öğretmen daha sonra belirlediği alt öğrenme hedefleri için kendi uzmanlığında en uygun 
gördüğü öğretim yöntemlerini belirler. Öğretmenin yapması gereken bu yöntemler uygulanırken öğren-
cilerden beklediği gözlemlenebilir davranışları (ayın evrelerini sayabilme, ters takla atabilme, sol anahta-
rını çizebilme, kesirlerde toplama yapmak için payda eşitleme vb.) belirlemelidir. Bu da zaten daha önce 

“Biçimlendirici değerlendirme ve öğrenme ilişkisi” başlığı altında bahsedilen navigasyon cihazı analojisin-
deki gibi, doğru yolda gittiğimizi anlamak için belirli yerlerden geçip geçmediğimizi kontrol etmek gibidir. 
Biçimlendirici değerlendirme de işte burada devreye girecek şekilde planlanmalıdır. Öğretmenler belirledik-
leri gözlemlenebilir alt öğrenme hedeflerine öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığını, nasıl ulaştıklarının gösterge-
lerini incelemelidir. Bu göstergeler için de alt öğrenme hedeflerine uygun biçimlendirici değerlendirme yön-
temlerini dersten önce planlamalıdır.

1.3.4. Kazanım analizi

Öğrenmenin planlanmasındaki ilk adım kazanımın ve o kazanım için alt öğrenme hedeflerinin belirlen-
mesidir. Nasıl ki yolculuğa çıktığımızda her zaman ulaşmayı hedeflediğimiz bir nokta varsa, öğrenme ve 
öğretim sürecinde de her zaman planlanmış bir kazanım söz konusudur. “Hedefler, diğer öğelere başlangıç 
noktası olma özelliği taşıdığından ayrı bir öneme sahiptir. Hedeflerin doğru belirlenmesi, belirlendiği şekilde 
öğrencilere kazandırılmaya çalışılması, ölçmelere yol göstermesi ve değerlendirmede ölçütler takımı ola-
rak kullanılması tutarlı bir eğitim programının elde edilmesi için bir zorunluluktur” (Bümen, 2006, s. 1). 
Biçimlendirici değerlendirme öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğu için belirlenen kazanıma uygun 
(Taksonomideki seviyesi göz önünde bulundurularak) biçimlendirici değerlendirme yöntem ve araçları kul-
lanımı elzemdir. Bu nedenle, kitapçığın bu bölümünde Bloom’un yenilenmiş taksonomisi genel hatları ile ele 
alınacaktır. Ancak, hatırlanılması gereken en önemli husus BD ile amacımız bu kazanımlara ulaşılıp ulaşıl-
madığını belirlemek değil bu kazanımlara erişim için öğrencilere yol göstermek ve yardımcı olmaktır. Aksi 
takdirde yapılan değerlendirme sonuç odaklı değerlendirme olacaktır.

Yenilenmiş Bloom Taksonomisinde bilişsel boyut için altı seviye bulunmaktadır. Bu seviyeler Hatırlama, 
Anlama, Uygulama, Çözümleme, Değerlendirme ve Yaratma olarak sıralanmaktadır. Bu seviyeler, aşağıdaki 
tabloda her bir seviye için kullanılabilecek bazı fiiller (bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri, tutum 
ya da yapması beklenen davranışlar halinde) ile gösterilmektedir. Ayrıca seviyeler için öğretim programın-
dan alınmış örnek kazanımlar verilmiştir. Bu kazanımlar kitapçıkta ilerleyen bölümlerde örnek biçimlendirici 
değerlendirme hazırlanmış kazanımlar olması nedeni ile farklı Bloom Taksonomisi seviyelerdeki kazanım-
ların bu bağlamda incelenmesi ve ele alınması da sağlanacaktır.
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Tablo 1. Bloom’s Revised Taxonomy-Cognitive Domain

Category
Action verbs
Acquisition verbs?

Learning outcome examples from the MONE instructional 
program (MEB, 2018)

Remembering

Choose
Define
Find
Label
List
Match

Name
Omit
Recall
Select
Show
Spell

E5.4.S3. Students will be able to tell the time and numbers from 1 to 100.
E5.5.S1. Students will be able to name the common illnesses in a 
simple way.
E6.1.L1. Students will be able to recognize phrases, words, and 
expressions related to repeated actions.
E7.2.L1. Students will be able to recognize frequency adverbs in 
simple oral texts.

Understanding

Classify
Compare
Contrast
Demonstrate
Explain
Illustrate

Interpret
Outline
Rephrase
Summarize
Translate

E5.3.S2. Students will be able to give information about likes/
dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way.
E6.1.SI1. Students will be able to talk about repeated actions.
E8.2.SP2. Students will be able to give a simple description of 
daily activities in a simple way.
E8.3.L1. Students will be able to get the gist of short, clear, 
simple descriptions of a process.

Applying

Choose
Construct
Develop
Identify
Interview
Make use of

Model
Organize
Plan
Select
Utilize

E4.1.S3. Students will be able to give and respond to simple 
instructions verbally.
E6.1.SP1. Students will be able to use a series of phrases and 
simple expressions to express their repeated actions.
E8.3.SP1. Students will be able to give a simple description about 
a process.

Analyzing

Analyze
Classify
Compare
Contrast
Discover 
Distinguish

Examine
Inference
List
Simplify
Take part in

E4.3.S1. Students will be able to talk about their
own and others’ possessions.
E6.5.R1. Students will be able to understand general meaning in 
simple texts related to the feelings and personal opinions about 
places and things.
E7.1.W1. Students will be able to write simple pieces to compare 
people.

Evaluating

Assess
Choose
Conclude
Criticize
Decide
Disprove

Interpret
Judge
Justify
Perceive
Support
Value

E6.2.SP1. Students will be able to express their opinions about 
the food they like and don’t like.
E8.2.SP1. Students will be able to express what they prefer, like 
and dislike.
E8.3.R2. Students will be able to guess the meaning of unknown 
words from the text.

Creating

Adapt
Change
Choose
Combine
Compose
Construct
Delete
Design

Discuss
Elaborate
Improve
Modify
Plan
Predict
Propose
Solve

E4.1.S1. Students will be able to interact with their classmates 
through asking for and giving permission in short utterances.
E7.1.SP1. Students will be able to report on apperances and 
personalities of other people.
E7.2.W1. Students will be able to write pieces about routines/
daily activities by using frequency adverbs.
E8.1.W1. Students will be able to write a short and simple 
letter apologizing and giving reasons for not attending a party in 
response to an invitation.
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Ancak öğretim süreci sadece bilişsel kazanımlardan ibaret değildir. Eğitim-öğretim sürecinde öğretmen-
lerin ayrıca duyuşsal ve psikomotor alanlara yönelik kazanımları da söz konusudur. Tablo 2’de duyuşsal 
kazanımlar için kullanılan taksonomi özetlenmiştir.

Tablo 2. Bloom’s Revised Taxonomy-Affective Domain

Category Action verbs Learning outcome examples from the MONE 
instructional program (MEB, 2018)

Receiving phenomena 
Awareness, willingness to 
hear, selected attention.

Asks
Chooses
Describes
Follows
Gives
Holds

Identifies
Locates
Selects
Sits
Replies
Uses

E6.9.L1. Students will be able to recognize 
appropriate attitudes to save energy and to protect 
the environment.
E7.1.SP1. Students will be able to report on 
appearances and personalities of other people.

Responding to phenomena
Active participation on the 
part of the learners. Attends 
and reacts to a particular 
phenomenon. Learning 
outcomes may emphasize 
compliance in responding, 
willingness to respond, or 
satisfaction in responding 
(motivation).

Assists
Aids
Complies
Conforms
Discusses
Greets
Helps
Labels

Performs
Practices
Presents
Reads
Reports
Selects
Writes

E6.9.SP1. Students will be able to talk to people
about the protection of the environment.
E8.9.SI2. Students will be able to involve in simple 
discussions about scientific achievements.

Valuing
The worth or value a person 
attaches to a particular 
object, phenomenon, or 
behavior. This ranges from 
simple acceptance to the 
more complex state of 
commitment. Valuing is 
based on the internalization 
of a set of specified values, 
while clues to these values 
are expressed in the learner’s 
overt behavior and are often 
identifiable.

Demonstrates
Differentiates
Explains
Follows
Forms
Initiates
Invites
Joins

Justifies
Proposes
Reads
Reports
Selects
Shares
Studies

E4.2.S1. Students will be able to talk about nations 
and nationalities.

Organization
Organizes values into 
priorities by contrasting 
different values, resolving 
conflicts between them, and 
creating a unique value 
system. The emphasis is 
on comparing, relating, and 
synthesizing values.

Adheres
Alters
Arranges
Combines
Compares
Completes
Defends
Explains
Formulates,

Generalizes, 
İdentifies
İntegrates
Modifies
Orders
Organizes
Prepares
Relates
Synthesizes

E6.9.SI1. Students will be able to give each 
other suggestions about the protection of the 
environment.

Internalizing values 
(Characterization)
Has a value system that 
controls their behavior. 
The behavior is pervasive, 
consistent, predictable, 
and most importantly, 
characteristic of the learner. 
Instructional objectives 
are concerned with the 
student’s general patterns of 
adjustment (personal, social, 
emotional).

Acts
Discriminates 
Displays
İnfluences
Listens
Modifies
Performs
Practices

Proposes
Qualifies
Questions
Revises
Serves
Solves
Verifies

E7.1.R1. Students will be able to understand a 
simple text about appearances, personalities, and 
comparisons including explanations and reasons.
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Benzer şekilde, öğrenmenin üçüncü alanının, psikomotor alan kazanımları ve öğretim programında yer 
alan bazı kazanımlar Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Bloom’s Taxonomy-Psychomotor Domain

Category Action verbs Learning outcome examples from the MONE instructional 
program (MEB, 2018)

Perception (Awareness)
The ability to use sensory 
cues to guide motor activity. 
This ranges from sensory 
stimulation, through cue 
selection, to translation.

Chooses
Describes
Detects 
Differentiates
Distinguishes
Identifies
Isolates
Relates
Selects

E5.2.L2. Students will be able to recognize the use of rising 
intonation to ask for clarification.
E5.3.R1. Students will be able to follow a simple story with visual 
aids.

Set
Readiness to act. It includes 
mental, physical, and 
emotional sets. These three 
sets are dispositions that 
predetermine a person’s 
response to different 
situations (sometimes called 
mindsets).

Begins
Displays
Explains
Moves
Proceeds
Reacts
Shows
States
Volunteers

E6.9.R2. Students will be able to follow short, simple written 
instructions.

Guided response
The early stages in learning 
a complex skill that includes 
imitation and trial and error. 
Adequacy of performance is 
achieved by practicing

Copies
Traces
Follows
React
Reproduce 
Responds

E6.10.W1. Students will be able to write simple pieces about 
concepts related to democracy.

Adaptation
Skills are well developed and 
the individual can modify 
movement patterns to fit 
special requirements

Adapts
Alters
Changes
Rearranges
Reorganizes
Revises
Varies

E8.1.SI1. Students will be able to interact with reasonable ease in 
structured situations and short conversations involving accepting and 
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.

Origination
Creating new movement 
patterns to fit a particular 
situation or specific problem. 
Learning outcomes 
emphasize creativity based 
upon highly developed skills.

Arranges
Builds
Combines 
Composes 
Constructs
Creates
Designs
Initiate
Makes
Originates

E8.1.SP1. Students will be able to structure a talk to make simple 
inquiries, give explanations and reasons.
E8.1.W1. Students will be able to write a short and simple letter 
apologizing and giving reasons for not attending a party in response 
to an invitation.

1.3.5. Kazanıma uygun ölçme aracı belirleme

Bu kitapçıkta dikkate alınan en temel konulardan biri derslerde, kazanımlara uygun değerlendirme yön-
tem ve araçların kullanmasıdır. Nasıl ki biçimlendirici değerlendirme ve sonuç odaklı değerlendirme ama-
cına uygun şekilde yerinde kullanılmalıysa, biçimlendirici değerlendirme amacı ile kullanılabilecek yöntem-
ler seçilirken de dikkatli olunmalıdır. Seçilecek yöntemin mutlaka belirlenmiş olan kazanım ve alt öğrenme 
hedefi ile uyumlu olması gereklidir. Bu uyumu sağlamak için de eğitimciler yukarıda bahsedilen Bloom tak-
sonomisi gibi sınıflandırmalara başvurmaktadır.
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Ölçme-değerlendirme yöntemlerine bakıldığı zaman bu yöntemlerin ölçmeyi hedefledikleri kazanımlar 
bağlamında ayrışabildiği görülmektedir. Bazı yöntemler Bloom Taksonomisi’ne göre alt seviye kazanımları 
ölçmek için uygunken üst seviye kazanımları ölçmekte yetersiz kalabilirler. Örneğin, bir öğretmen, öğretim 
programında karşısına çıkacak olan bir kazanımı önce incelemeli, ardından Tablo 1’i de düşünerek seviyesi-
nin “hatırlama” olduğunu fark edebilmelidir. Bu seviyedeki kazanımların ölçülmesinde, kısa cevaplı sorular, 
eşleştirme soruları, doğru-yanlış soruları veya çoktan seçmeli soruları içeren ölçme araçları kullanılabilir.

Öte yandan öğretmen yabancı dil olarak İngilizce dersi öğretim programını açtığında başka bir kazanım 
ise ‘Çözümleme’ seviyesinde olduğunu fark edecektir. Bu tür bir kazanımı geleneksel ölçme araçları kul-
lanarak tam anlamı ile ele alamayız. Bu nedenledir ki daha üst seviye kazanımlar için tamamlayıcı ölçme 
araçları kullanılmalıdır. Çözümleme kazanımlarında öğrenciden belirli bilgi birikimine sahip olduktan sonra 
karşılaştığı durumu/problemi çözümlemesi istenmektedir. Öğrenciden beklenen, bilgi seviyesinin ötesinde-
dir. Bu nedenle de açık-uçlu sorular, kısa projeler, farklı performansa dayalı değerlendirme araçları kullanı-
labilir. Aslında bu noktada öğretmenlerin dikkat etmesi gereken başka bir nokta da bu tür karmaşık form-
daki değerlendirme uygulamalarının nasıl puanlanacağıdır. Bu puanlama yöntemlerinde öğrencinin gözle-
nen davranışı kategorikse (evet-hayır, doğru-yanlış vb.) kontrol listesi; öğrenci davranışının başarı düzey-
leri ele alınıyorsa ve bunlar basitten karmaşığa doğru betimsel ifadelerle tanımlanabiliyorsa dereceli puan-
lama anahtarı kullanılır. Yine kazanımın yol göstermesi doğrultusunda herhangi bir beceriyi ayrıntılı ölçmeye 
yönelik performansa dayalı değerlendirmede analitik dereceli puanlama anahtarı tercih edilebilirken, nispe-
ten daha genel olan uygulamalarda bütüncül dereceli puanlama anahtarı tercih edilebilir. Bu tür puanlama 
anahtarlarına kitapçığın sonraki bölümündeki uygulama örneklerinde yer verilecektir (bk. Bölüm 2).

Toparlayacak olursak BD etkinlikleri tasarlarken aşağıdaki hususları mümkün olduğunca dikkate almak 
gerekir (Irons, 2007):

• BD etkinliklerinin açık ve anlaşılır hedefleri olmalıdır böylece öğrencilerin etkinliklere katılımları ve rol-
leri daha iyi belirlenmiş olur.

• Konuya özgü, yapıcı, hızlı ve kolayca dönüte imkân sağlayacak şekilde etkinlikler tasarlanmalıdır
• Öğrencilerin anlamaları, performansları veya görevleriyle ilgili öğretmenle veya akranlarıyla konuş-

malarına ve tartışmalarına imkân sağlayacak yollar/süreçler düşünülmelidir.
• Öğrencilerin güçlü olduğu ve iyi yaptığı ve geliştirmesi gereken hususlara dönütler verilerek beklenen 

ile mevcut arasındaki boşluğu doldurmalarına imkân tanınmalıdır.
• Öğrencilerin daha ileri öğrenmelerinde faydalanabileceği şekilde dönütler farklı düzeydeki öğrencilere 

rehberlik etmelidir.
• Akran değerlendirme, akrandan dönüt alma ve öz-değerlendirme yapma olanakları öğrencilere 

verilmelidir.

1.3.6. Değerlendirmede kapsayıcılık

Öğrencilerin farklı gereksinimlerine duyarlı bir öğrenme süreci planlamak için söz konusu kişilerin özel-
liklerini bilmek gerekir. Bu özellikler bireysel, toplumsal ve kültürel boyutlarda farklı olabilir. Bütün bu fark-
lılıklara dikkat ederek eğitim ortamlarını hazırlayıp her bireyin katılımına imkân sağlamaya kapsayıcı eğitim 
denir. “1.3.1. Biçimlendirici değerlendirme ve öğrenme ilişkisi” başlığında vermiş olduğumuz navigasyon 
cihazı örneğini hatırlayalım. Her öğrenci kendi öğrenme yolculuğuna çıkar, yolu kendi gözünden deneyimler. 
Öğretmenin görevi de yolculuğa çıkmadan önce öğrencilerinin nerede olduğunu anlayıp, yolculuğu onla-
rın farklılıklarına göre düzenlemektir. Sınıfımızdaki öğrencilerin farklılıklarını üç başlık altında ele alabiliriz: 
Hazırbulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili. Öğrencilerin derste edinilecek kazanım için önceden sahip olmaları 
gereken ön bilgi ve becerileri olduğunu varsayarız ancak durum her zaman böyle olmaz. Öğrencilerin ele 
alacağımız kazanım için hazırbulunuşlukları bizim beklediğimiz seviyenin altında veya üzerinde olabilir. Bu 
nedenle biçimlendirici değerlendirme yöntemleri ile öğrencilerin TBMM yolcuğuna nereden başladıklarına 
karar vermek gerekir. Bunun için “Sınıftaki öğrencilerin yolculuğa başlangıç noktaları neresidir?” sorusu 
sorulmalıdır. Ayrıca öğrencilerin sahip oldukları ulaşım aracı da dersten önce geliştirmiş oldukları, onların 
kazanıma ulaşmasını sağlayacak beceriler olarak düşünülebilir.

Öğrencilerin ilgi anlamında farklılıklarını ders içindeki tercihlerinden veya daha ziyade ders dışı katıldık-
ları faaliyetlerden anlayabiliriz. İngilizce dersinde, yemek pişirmeye (Year 8, Unit 3) ilgi duyan bir öğrenciden 
İngilizce yemek tarifi yazması istenebileceği gibi görsel çalışmalara ilgisi olan öğrenciden de aynı konuyla 
ilgili bir karikatür veya resim çizmesi istenebilir. 

Üçüncü farklılaşma başlığı ise öğrenme profilidir. Öğrencilerimizin öğrenme tercihleri farklılıklar gös-
terir. Örneğin, işitsel yatkınlığı olan bir öğrenci duyarak öğrenmeyi tercih ederken, işitsel yatkınlığı olma-
yan bir öğrenci için yönergelerin sözlü verilmesinin yanı sıra yazılı olarak da verilmesi gerekebilir. Benzer 
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şekilde, biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında da mümkün olan yerlerde öğrencilerden öğrenme 
profillerine uyumlu ürünler ortaya koymaları istenebilir. Örneğin, İngilizce dersinde vereceğimiz sorgulayıcı 
bir çalışmanın sonuçlarını bazı öğrencilerden poster sunumu şeklinde, bazı öğrencilerden yazılı bir rapor ile 
alabiliriz. Bahsi geçen bu son iki farklılaştırma çalışmalarında öğretmenler, öğrencileri tanıma anlamında 
okullarındaki rehber öğretmenlerinden destek alabilirler (bk. Bölüm 4).

Öğrenci temelli, farklılaştırılmış eğitim, değerlendirme uygulamalarının yanı sıra öğretmenler dezavan-
tajlı öğrencileri de düşünmek zorundadır. Sınıftaki dezavantajlı öğrenciler maddi olanakların kısıtlı olması, 
göç durumları veya özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler olabilir. Dezavantajlı öğrenciler ile ilgili en önemli 
hedef belki de onları okulda tutmak ve öğretimlerine devam edebilmelerini sağlamaktır. Ama öğrenci fark-
lılıklarına dikkat eden biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının yokluğunda öğrenciler okulda hiçbir şey 
başaramadıklarını düşünecekler ve okul onlar için anlamsız hale gelecektir. Dezavantajlı öğrenciler için de 
ilk adım farkındalıktır. Öğretmenlerin öncelikle sınıflarındaki dezavantajlı öğrencileri tanımaları ve onların 
ihtiyaçlarını (dil farklılığı, özel eğitim gereksinimi vb.) belirlemeleri gereklidir. Dezavantajlı öğrencilerin ihti-
yaçlarının belirlenmesi ve bu konuda destek olunmasında öğretmen, okul yönetimi ve rehber danışman iş 
birliğinde çalışmalar yürütülmelidir. Branş öğretmeni de okul temelli oluşturulacak biçimlendirici değer-
lendirme yaklaşımını sınıfında uyguladığı yöntemlerde farklılaştırmaya giderek veya başka yöntem ve araç-
lar kullanarak ele almalıdır. BD ve biçimlendirici dönüt öğretimin kapsayıcı olmasına ve farklılaştırılmasına 
imkân tanımaktadır. Çünkü BD kapsamında değerlendirme ve dönüt bireylerin mevcut durumu üzerinden ve 
ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Bu sayede “herkese uyan tek beden” anlayışından kapsayıcı ve kişiye 
özgü “terzilik” ön plana çıkmaktadır.

1.4. Değerlendirme sonuçlarının kullanımı

Sınıf içi ölçme değerlendirmenin en temel amacı eğitim ve öğretimi destekleme ve dolayısıyla geliştirme-
dir. Yukarıda bahsedildiği gibi bu amacına göre yapılan değerlendirme biçimlendirici değerlendirme olarak 
tanımlanır. Öğretmenler, öğrencilerin akademik alanlarda gelişimlerini takip etmek için sistematik izleme 
yöntemini kullandıklarında, ek veya farklı öğretim yöntemlerine ihtiyaç duyan öğrencileri daha iyi tanımlaya-
bilir, süreci yeniden planlayıp daha iyi öğrenme ortamı oluşturabilirler.

Gelişimin takibi, öğretmenlerin öğrencilerin akademik performanslarını iki temel amaçla (haftalık veya 
aylık olarak gibi) düzenli olarak değerlendirilmesidir: 1) öğrencilerin öğretim programından ne derece yarar-
landıklarını belirlemek ve 2) öğretimden yararlanamayan öğrenciler için daha etkili öğretim etkinlikleriyle 
yeni bir öğrenim süreci oluşturmak amacı güdülür. Biçimlendirici değerlendirme çatısı altında bu iki süreç, 
öğrencinin gelişimi takip etme ve öğrenmeyi artırma, birbirini tamamlar. Ayrıca, öğretmen her dersinde bir 
iki öğrenciyi odak olarak belirleyip, onların davranışlarıyla ilgili gözlemlerini not ederek bütün sınıfın belli 
aralıklarla gelişimlerinin takibini sağlayan bir tarama yöntemi oluşturabilir. Ancak, kısmen uzun aralıklarla 
değerlendirmeleri içeren izleme çalışmalarının yanında ders içerisinde öğrencilerin bir beceri, kavram veya 
tutuma yönelik gelişimleri dikkate almak gerekir. Öğrencilerin eksikliklerinin farkına varması ve bunları 
gidermek için kendisine uygun rehberliğin yapılması öğrenmenin artırılması ve niteliği açısından gereklidir.

Öğretim sürecinde öğretmenin yaptığı BD’ler sadece daha iyi öğretim ve daha iyi öğrenme sağlamaz, aynı 
zamanda öğrendikleri becerileri yaşamlarına transfer etmelerini de kolaylaştırır. Bu anlamda öğretmenler 
öğrencilerin gelecek yaşamlarına da önemli bir destek sağlamış olur. Unutulmamalıdır ki her ne kadar kla-
sik bir görüş olarak kabul edilse de okul, bireyleri daha huzurlu bir hayat için yetiştirmektedir.

1.4.1. Öğrencinin gelişimini takip etme

Sınıf içinde yapılan ölçmenin çoğu düzey belirleme, bir başka değişle not verme amaçlıdır. Yıl boyunca 
uygulanan bu sınavlarda çoğunlukla öğrencilerin kazandıkları bilgiler, bazen de beceriler ölçülür. Bir başka 
deyişle akademik bir yılın farklı zamanlarında farklı bilgiler, muhakemeler ve diğer beceriler çok farklı araçlar 
ile değerlendirilebilir. Ancak, kullanılan ölçme araçlarının farklı olması ve içeriklerinin örtüşmemesi, dahası 
aynı içerikte sınavlar olsa bile soruların zorluk derecesinin farklılık göstermesinden dolayı farklı zamanlar-
daki ölçme sonuçları birbirleriyle karşılaştırılamaz. Puanların denkliğinin olmaması, ilerlemeyi nicel olarak 
ortaya koymayı veya tarif etmeyi olanaksızlaştırır. Kısaca, var olan sistemde her bir öğrencinin herhangi 
bir derste dönem başından dönem sonuna doğru nasıl bir gelişim gösterdiği sistematik bir şekilde takip 
edilmemektedir.

Kazanımlar beceri edinimini hedefleyenler (problem çözme becerisi, eleştirel düşünme becerisi, üst biliş 
beceri gibi) ile bilginin, kavramanın ve akıl yürütmenin açıkça kullanımını hedefleyenler (okuma becerisi, 
iletişim kurma becerisi, yabancı dilde konuşma becerisi, mikroskop gibi bir laboratuvar aletini/düzeneğini 
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kullanabilme becerisi, bilgisayar kullanabilme becerisi ve bütün bunları istekle ve içtenlikle kullanma arzusu 
gibi) olarak ikiye ayrılabilir.

 Eğitim alanında gelişimin takibi beceri odaklı yapılmalıdır. Takipte öncelikli olarak öğrencinin gelişim gös-
termesini beklediğimiz alanları belirlememiz gerekmektedir. Sınıfımızdaki bütün öğrenciler için aynı beceri 
alanları belirleyebileceğimiz gibi bireyselleştirilmiş beceri alanları da tanımlayabiliriz.

1.4.2. Öğrenmeyi geliştirme

Öğretmenlerin tecrübeleri, öğrencilerinin muhtemel durumlarını önceden tahmin etmelerine ve buna 
göre plan yapmalarına destek sağlar. Biçimlendirici değerlendirme ise öğrencilerin öğrenme aktivitelerine 
gösterdikleri tepkilere göre daha iyi öğrenmeyi gerçekleştirecek kararlar alınmasına yardım etmektedir. 
Kullanılan öğretim yöntemlerinin işe yaramadığı noktada öğretmenin hangi yöntem ve tekniklerde veya 
hangi süreçte değişikliğe gitmesi gerektiğine dair karar vermesi gerekmektedir. Öğretmenin, farklı durum-
lar için ilk kullandığı stratejiden farklı stratejiler kullanmaya hazırlıklı olması gerekmektedir. Bu bağlamda 
örnek stratejiler aşağıda verilmiştir:

• Özellikle uygulamalı alıştırmalar ve/veya farklı etkinlikler yardımıyla öğrencilerin kendilerinin öğrene-
bileceklerini keşfetmesine olanak sağlayarak öğrencilerin konuyla ilgili tecrübeleri artırılır.

• Öğretim sürecinde farklı öğretim tekniklerinin kullanılması gerekir.
• Aynı becerinin veya bilginin gelişimi/öğrenilmesi için farklı etkinlikler sunulur. Örneğin, verileri grafikle 

sunmada farklı grafik çeşitleri ya da grafiklerin yanı sıra tablolar kullanılır.
• Öğrencilerin bilgi, görüş ve fikirlerini test etmeleri ve tartışmaları sağlanır. Bu yolla öğrenciler önyar-

gılı veya yanlış görüşlerini değiştirebilir ve hem alternatif hem de daha bilimsel görüşlere açık olabilir.
• Kullanılacak farklı yollarla öğrencilerin alternatif görüşlere/bilgilere ulaşmaları sağlanır.
• Öğrencilere daha ileri bir seviyede çalışma deneyimi yaşatmak için daha zorlu (destekle birlikte, onları 

daha çok düşündürecek, daha çaba sarf ettirecek) görevler verilebilir.

1.4.3. Biçimlendirici değerlendirme ve öğretmen iş yükü

Kalabalık sınıf ortamlarında düzenli dönüt vermenin çok kolay değildir. Genelde biçimlendirici değerlen-
dirme ve yapıcı dönüt öğretmen ve öğrencilerin nitelikli vakit harcamalarını gerektirmektedir. Bu nedenle iş 
yükü artmaktadır. İş yükünü makul bir düzeye çekilebilmek için aşağıdaki stratejiler önerilmektedir.

• Sonuç odaklı değerlendirmenin payını ve miktarını azaltmak biçimlendirici değerlendirmeye daha fazla 
zaman kalmasını sağlamak,

• Sonuç odaklı ve biçimlendirici değerlendirmeleri eşzamanlı olarak gerçekleştirmek.
• Öz ve akran değerlendirmeden biçimlendirici değerlendirme etkinliklerinde faydalanmak.
• Hızlı teknikler olarak bilinen ve kitapçığın ilerleyen bölümlerinde ele alınan tekniklerden/araçlardan 

biçimlendirici değerlendirme amaçlı yararlanmak,
• Bilişim teknolojilerinden faydalanarak özellikle benzer durumlar için benzer dönütler oluşturmak ve 

vermek,
• Rubrikler hazırlanarak daha sistematik ve zamandan tasarruf sağlayan bir dönüt sistemi oluşturulabi-

lir. Rubrikler öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine de katkı sağlayacaktır. Ancak, öğrenciler ile 
mümkün olduğunca belirlenen ölçütlerin ne anlama geldiği ve ne yapılması gerektiği hususunda tar-
tışılması daha iyi verimin alınmasına katkı sağlayacaktır.
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2.1. Çalışma yaprağı

Çalışma yaprakları, işlem yaprakları, alıştırma yaprakları veya çalışma kâğıtları olarak da karşımıza çıkan, 
eğitimde oldukça sık kullanılan araçlardır. Öğretmenler tarafından hazırlanan çalışma yaprakları kısadır ve 
genellikle bir ya da iki sayfadan oluşur. Sınıftaki her öğrencinin, öğretmenin planını takip edip etmediğinin 
anlaşılması, etkinliklere aktif katılımının sağlanması, hem yazılı hem de sözlü dil becerilerini kullanması ve 
diğer öğrenciler ile iletişime geçmesi için uygun bir araçtır. Ülkemizde yapılan araştırmalarda çalışma yap-
raklarının öğrencilerin derse olan ilgilerini artırdığı ve başarılarını pozitif yönde etkilediği saptanmıştır (Kurt, 
2002; Kurt ve Ayas, 2010; Saka ve Akdeniz, 2001; Özmen ve Yıldırım, 2005).

Öğretmen, çalışma yaprağı hazırlarken öncelikle öğrencilerinin hangi görevleri yerine getirmelerini iste-
diğine karar verir, ardından öğrencilerin yaş ve becerilerine göre çalışma yaprağının yönergelerini yazar ve 
çalışma yaprağının tasarım ve düzenlemesini yapar. Çalışma yaprağında farklı soru türleri kullanılabilir: Kısa 
cevaplı soru, boşluk doldurma, doğru/yanlış, eşleştirme, çoktan seçmeli ve uzun cevap (aşağıda farklı soru 
türlerinin hazırlanma süreçleri verilmiştir). Ayrıca kavram haritaları, balık kılçığı diyagramları, bulmacalar, şekil 
etiketlenmesi, şekil çizilmesi, grafik tamamlanması ya da çizilmesi de çalışma yapraklarında kullanılabilir.

2.1.1. Çalışma yaprağı hazırlama basamakları ve süreçte dikkat edilecek hususlar 

Çalışma yaprağı hazırlama basamakları ve süreçte dikkat edilecek hususlar YÖK (1998) tarafından aşağıdaki 
gibi açıklanmıştır.

• Öncelikle öğrencinin ulaşmasını istediğimiz hedef(ler) belirlenir. Burada öğrencilerin farklı özelliklerine 
göre farklı hedefler de belirlenebilir.

• Bu hedefe ulaşmak için öğrencinin yerine getirmesini istediğimiz görev ve sorumluluklar belirlenir.
• Görevleri belirlerken çalışma yaprağının öğrenciler tarafından bireysel, eşli ya da gruplar hâlinde mi 

doldurulacağına karar verilir.
• Çeşitli türde etkinlikler ve sorular hazırlanır.
• Soru ve etkinlikler hazırlanırken öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve becerilerinin farklı olma 

ihtimali göz önünde bulundurulur.
• Ana etkinliklerin ve soruların yanı sıra erken bitirme ihtimali olan öğrenciler için ek etkinlik ve sorular 

dâhil edilir.

Çalışma yaprağı hazırlarken sistematik bir yapı takip etmek uygun olur. Bir çalışma yaprağı hazırlarken dik-
kat edilmesi gereken unsurlar ve her bir unsurda olması önerilen önemli hususlar aşağıda verilmiştir.

a) Yönerge
• Yönergeleri öğrencilerin görevi gerçekleştirmek için takip edecekleri sıraya göre listeleyin.
• Bir defada sadece bir yönerge yazın ve verin. Yönergeleri numaralandırın. Numaralar, gerektiğinde 

yönergelere referans vermenizi kolaylaştıracaktır.
• Soruları numaralandırın.
• Önemli noktaları kalın veya italik yazarak ya da farklı renk kullanarak belirgin hâle getirin.
• Öğrencilerin tanıdığı kelimeleri kullanın ve cümlelerin kısa olmasına dikkat edin.

b) Diyagram, grafik ve görseller
• Basit görseller kullanın.
• Görsellerin başlıklarını ve ne ile ilgili olduklarını yazarak etiketleyin.
• Eğer mümkünse renkli görseller kullanın (dörtten fazla renk kullanmamaya çalışın).

c) Sayfa düzeni
• Çalışma yaprağının okunmasını kolaylaştırmak için ana ve alt başlıklar kullanın.
• Her başlığa ve sayfaya numara verin.
• Çalışma yaprağını oluşturmaya başlamadan önce tasarımını yapın.
• Gerektiği takdirde değişik yazı tipleri kullanın.
• Çalışma yaprağını ilgi çekici hâle getirin.

d) Ön deneme
• Kendiniz çalışma yaprağını yaparak cevap anahtarını hazırlayın.
• Çalışma yaprağını hazırladıktan sonra birkaç öğrenci ile deneme yapın ve öğrencilerin görüşlerini 

alın. Dönütler çerçevesinde değişiklik gerekiyorsa çalışma yaprağını güncelleyin (YÖK, 1998). Eğer 
öğrenciler ile uygulama imkânınız yoksa çalışma yaprağını kullandıktan sonra öğrencilerin ve sizin 
dönütlerinize göre güncellemeleri yapın.
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2.1.2. Çalışma yaprağı için soru hazırlama

Çalışma yaprakları bir öğretim materyali olarak kullanılmalarının yanı sıra öğrencilerin bilişsel, duyuşsal 
ve devinişsel özelliklerini ölçmek amacıyla da kullanılabilir. Bu amaçla çalışma yaprakları farklı etkinliklerle 
uygulanabileceği gibi değişik soru tipleri eklenerek de uygulanabilir. Bu soru tipleri kısa cevaplı, boşluk dol-
durma, doğru/yanlış, eşleştirme, çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular şeklinde sıralanabilir. Bu soru tipleri 
sadece çalışma yapraklarında değil, aynı zamanda diğer zamanlarda öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarının 
ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Her bir soru tipine ilişkin kısa kısa açıklamalar aşağıda 
verilmiştir.

a) Kısa cevaplı ve boşluk doldurma soruları
Bir kelime, cümle, sayı veya sembol ile cevaplanacak soru tipidir. Kısa cevaplı soruları direkt olarak soru-

dan oluşurken, boşluk doldurma soruları yarım kalmış cümlelerden oluşur. Bu kategoride ayrıca öğrenciler 
tarafından çözülecek problemler de yer almaktadır. Kısa cevaplı ve boşluk doldurma sorularını yazarken kul-
lanılacak kontrol listesi Tablo 4'te verilmiştir. Bu kontrol listesindeki maddeleri soru hazırlarken kılavuz olarak 
kullanabilirsiniz.

Tablo 4. Kısa cevaplı ve boşluk doldurma soruları kontrol listesi-1

İfadeler Evet Hayır

Bu soru tipi ölçülecek kazanım için uygun mu? □ □
Soru sayı, sembol, kelime kısa/öz sözcük veya ifade ile cevaplanabilir mi? □ □
Ders kitabında yer alan ifadelerin aynısının kullanımından kaçınıldı mı? □ □
Sorular sadece bir cevap doğru olacak şekilde yazıldı mı? □ □
Boşluk doldurma sorularında boşluk çizgilerinin uzunlukları eşit mi? □ □
Boşluk sonunda ipucu verilmesinden kaçınıldı mı? □ □
Aynı soru içinde ikiden fazla boşluk bırakılmasından kaçınıldı mı? □ □
Öğrencilerin düzeylerine göre farklı güçlüklerde sorular soruldu mu? □ □
Eğer soru yeniden düzenlenmişse hâlâ kazanıma uygun mu? □ □

Kaynak: Linn ve Gronlund’dan (2000) uyarlanmıştır.

b) Doğru/yanlış soruları
Öğrencilerin olgular ve ilkeler ile ilgili ifadelerin, terimlerin tanımlarının doğruluğunu belirleme becerilerini 

ölçmede kullanılır. Doğru/yanlış sorularını yazarken kullanılacak kontrol listesi Tablo 5'te verilmiştir. Bu kontrol 
listesindeki maddeleri soru hazırlarken kılavuz olarak kullanabilirsiniz.

Tablo 5. Doğru/yanlış soruları kontrol listesi-2

İfadeler Evet Hayır

Bu soru tipi ölçülecek kazanım için uygun mu? □ □
Her cümle açıkça doğru veya yanlış diye yargılanabilir mi? □ □
Önemsiz ve saçma cümlelerden kaçınıldı mı? □ □
Olumsuz cümlelerden (özellikle ikili olumsuz) kaçınıldı mı? □ □
Soruları yazarken basit ve açık bir dil kullanıldı mı? □ □
Doğru ve yanlış soruları genellikle aynı uzunlukta mı? □ □
Doğru ve yanlış cevaplı soru sayısı yaklaşık olarak eşit mi? □ □
Saptanabilir cevap örüntülerinden kaçınıldı mı? (ör. D, Y, D, Y) □ □
Öğrencilerin düzeylerine göre farklı güçlüklerde sorular soruldu mu? □ □
Eğer soru yeniden düzenlenmişse hâlâ kazanıma uygun mu? □ □

Kaynak: Linn ve Gronlund’dan (2000) uyarlanmıştır.
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c) Eşleştirme soruları
Eşleştirme paralel sütunların birinde yer alan kelime, sayı ve sembollerin diğer sütunda yer alan kelime, 

cümle veya ifadelerle eşleştirilmesidir. Genellikle iki konu arasındaki ilişkiyi tanımlama becerisinin vurgulan-
dığı kazanımlar için kullanılır. Eşleştirme sorularını yazarken kullanılacak kontrol listesi aşağıda verilmiştir 
(Tablo 6, Linn ve Gronlund, 2000’den uyarlanmıştır). Bu kontrol listesindeki maddeleri soru hazırlarken kıla-
vuz olarak kullanabilirsiniz.

Tablo 6. Eşleştrime soruları kontrol listesi-3

İfadeler Evet Hayır

Bu soru tipi ölçülecek kazanım için uygun mu? □ □
Listelerdeki eşleştirilecek maddeler homojen mi? □ □
Cevapların listesi, önermelerin listesinden uzun mu? □ □
Cevaplar kısa/öz ve sağ tarafta mı? □ □
Cevaplar alfabetik ya da sayısal düzene göre yerleştirildi mi? □ □
Yönergeler eşleştirme için gerekli temel bilgiyi içeriyor mu? □ □
Yönergeler bazı cevapların birden fazla kullanılabileceğini belirtiyor mu? (Uygun olan 
durumlarda) □ □
Eşleştirilecek maddelerin hepsi aynı sayfada yer alıyor mu? □ □
Öğrencilerin düzeylerine göre farklı güçlüklerde sorular soruldu mu? □ □
Eğer soru yeniden düzenlenmişse hâlâ kazanıma uygun mu? □ □

Kaynak: Linn ve Gronlund’dan (2000) uyarlanmıştır.

d) Çoktan seçmeli sorular
Çoktan seçmeli sorular problem ve listelenmiş çözümlerden oluşur. Problem bazen doğrudan soru ola-

rak yöneltilir veya tamamlanmamış bir cümle olarak verilir ve sorunun kökü olarak adlandırılır. Öğrencilerden 
sorunun kökünü okuyup verilen seçeneklerden doğru olduğunu düşündüğünü işaretlemesi istenir. Çoktan seç-
meli soruları yazarken kullanılacak kontrol listesi Tablo 7'de verilmiştir. Bu kontrol listesindeki maddeleri soru 
hazırlarken kılavuz olarak kullanabilirsiniz.

Tablo 7. Çoktan seçmeli sorular kontrol listesi-4

İfadeler Evet Hayır

Bu soru tipi ölçülecek kazanım için uygun mu? □ □
Her soru kökü anlamlı bir problem sunuyor mu? □ □
Soru kökleri yazılırken ilgisiz bilgilerden kaçınıldı mı? □ □
Soru kökleri (mümkünse) pozitif mi? □ □
Eğer negatif ifadeler kullanıldıysa bu ifadeler özellikle belirginleştirildi mi? (örneğin altı çizili 
yazmak, büyük harflerle yazmak, koyu yazmak) □ □
Seçenekler soru kökü ile dil bilgisi açısından uyumlu mu? □ □
Seçenekleri yazarken kısa/öz olmasına ve gereksiz kelimeler içermemesine dikkat edildi mi? □ □
Seçenek uzunlukları birbirine yakın mı? □ □
Seçenekler dil bilgisi bakımından benzer yapıda mı? □ □
Tek bir doğru cevap var mı? □ □
Çeldirici seçenekler bilenle bilmeyen öğrenciyi ayırt ediyor mu? □ □
Seçenekler yazılırken doğru cevabı çağrıştıran ipuçlarından kaçınıldı mı? □ □
“Yukarıdakilerin hiçbiri” ya da “Yukarıdakilerin hepsi” seçeneğinin kullanımından kaçınıldı mı  ya 
da bunlar uygun bir şekilde kullanıldı mı? □ □
Öğrencilerin düzeylerine göre farklı güçlüklerde sorular soruldu mu? □ □
Eğer soru yeniden düzenlenmişse hâlâ kazanıma uygun mu? □ □

Kaynak: Linn ve Gronlund’dan (2000) uyarlanmıştır.



Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı
Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi
YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI

22

e) Açık uçlu sorular
Açık uçlu sorularda öğrenciler fikirlerini kendi kelimelerini kullanarak ifade edebilirler. Bu sorular, üst düzey 

zihinsel/bilişsel becerilerin değerlendirilmesinde kullanılır. Açık uçlu soruları yazarken kullanılacak kontrol lis-
tesi Tablo 8'de verilmiştir. Bu kontrol listesindeki maddeleri soru hazırlarken kılavuz olarak kullanabilirsiniz.

Tablo 8. Açık uçlu sorular kontrol listesi-5

İfadeler Evet Hayır

Bu soru tipi ölçülecek kazanım için uygun mu? □ □
Sorular üst düzey kazanımları ölçmek için tasarlandı mı? □ □
Soru kökü açık bir şekilde ifade edildi mi? □ □
Öğrenciler cevaplarının nasıl değerlendirileceğine dair bilgilendirildiler mi? □ □
Öğrencilere cevap vermeleri için yeterli zaman verildi mi? □ □
Öğrencilere her sorunun puanı ve yanıt verme süresi hakkında bilgi verildi mi? □ □
Öğrencilerin becerilerine göre değişik düzeyde sorular soruldu mu? □ □
Eğer soru yeniden düzenlenmişse hâlâ kazanıma uygun mu? □ □

Kaynak: Linn ve Gronlund’dan (2000) uyarlanmıştır..

2.1.3. Çalışma yaprağı örneği

Yabancı dil olarak İngilizce eğitimi alanında çalışma yaprağı kullanımına ve öğretmen tarafından verilebilecek 
dönütlere örnekler verilmiştir (bk. 2.1.5. Formative assessment activity table: Handouts).

2.1.4. Çalışma yaprağına biçimlendirici değerlendirme ile dönüt verme

Öğrenci çalışmasına verilen dönüt örneklerini Appendix B ve Appendix C’de görebilirsiniz. Sizce hangi dö-
nüt öğrenci için daha faydalı ve daha etkilidir? Neden?

Etkili bir dönüt için:
• Kazanımlara ya da öğrenci için belirlenen hedeflere odaklanılmalıdır, öğrencilerin birbirleri ile karşılaş-

tırılmasına değil.
• Kullanılan dil ile öğretmen, öğrenciye becerileri hakkında güçlü mesajlar vermelidir.
• Notlandırma yapmak başarısı düşük öğrenci için moral bozucu olurken, başarısı yüksek öğrenciler için 

bazen kendini beğenmişliğe yol açabilir. Her ürünü değerlendirirken not vermek zorunda değilsiniz.
• Düzeltme yapmak yerine, öğrencinin başarısı ve gelişimine yönelik özgün dönüt vermelisiniz.
• Öğrencilerin şu anki durumları ve istenen performansları arasındaki açığı kapatacak, geliştirici tavsi-

yelere odaklanmalısınız.
• Öğrencilerin gelişmek için fırsatlara ihtiyacı olduğunu unutmamalısınız (Clarke, 2005).
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2.1.5. Formative assessment activity table-1: Handouts

Subject English

Grade 4

Unit/Theme My Friends (Unit 9)

Sub-topics Describing People/Talking About Possessions

Learning output
Students will be able to understand the main ideas in short, clear, simple messages 
and announcements (e.g., describing people and their features)
Students will be able to understand short, oral texts about possessions.

Skill: Listening

 Assessment objectives and criteria for success:
The following should be observed for the success of the assessment activity:

Yoyo description game
• Students will be able to point to the described organ/features (e.g., eyes, hair, height).
• Students will sit down and stand up at the right time (i.e., when one of their characteristics is (not) mentioned).

Describing people handout
• Students will be able to match physical appearance characteristics with people who have them.
• Students will be able to describe their classmates.
• These objectives are related to the learning outcomes E4.9.L1., E4.9.S1., E4.9.S2., E4.9.S3. and students are 

expected to fulfill one, some or all of them.
 Assessment tools and justification for their use

Yoyo description game
Definition: The yoyo description game is a fun activity that allows students to practice taught material and teachers 

to check students’ progress.
Procedure: At the beginning of the game, all students are asked to draw an avatar/create an avatar using various 

materials that will represent them. After the students finish creating their avatars they are asked to stand up. The 
teacher utters various descriptive sentences (e.g., That avatar/person has green eyes /That person has long hair). The 
students are asked to listen carefully to those sentences and to do the following two things:

i. First, point to the organ/feature described (e.g., eyes, hair) on their Avatar.
ii. Then, if their avatar’s eye colour is mentioned in the sentence, they should continue standing up, if not they 

should sit down.
When the teacher says the second sentence (e.g., That person has black hair) again all students should point to 

their avatar’s hair. Students whose avatar’s hair is black and are sitting should stand up, those who are standing and 
have avatars with black hair should not change their position, and those who are standing but do not have avatars with 
black hair should sit down. The activity continues in the same manner with the teacher uttering sentences describing 
the various physical properties of the students.

Justification:
• Self-assessment: Every time students hear a descriptive sentence and decide to sit down or stand up, they 

assess themselves as they have a chance to compare their actions with classmates with similar physical 
characteristics.

• The actions of students after every sentence are valuable pieces of information for the teacher about what 
students know and what topics still need practice or further instruction.

Describing people handout
Definition: Handouts are printed pages that include activities related to the taught topics and that students complete 

with a writing instrument.
Procedure: The teacher gives each student one of the “Describing people” handouts (see Appendix A) and asks 

them to move/look around the class and fill in the handout with the appropriate names. While students are filling the 
handout in, the teacher walks among them and checks students’ charts. If problems are detected in any of the students’ 
charts, the teacher points to the problematic part and asks the student to focus on and try to solve the problems in the 
handout. If the problem continues, students (2 or 3) who do not have any problems in their charts are asked to help 
their classmate to fill in the chart correctly. If needed, further teacher feedback is provided to individual students or 
groups of students. During these feedback sessions, teachers ask students guiding questions that will help them fill 
in the chart correctly.

Justification:
• The handouts are easy to use tools, familiar to students and teachers.
• They yield instant results and feedback for the students and teachers.
• They are easily used as self- and peer-assessment tools.
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 Guidelines for implementation
Yoyo description game
• Students are learning how to describe people and talk about possessions.
• So far, they have talked about eye colour (e.g., blue, black, brown, green), hair colour (e.g., blond, black, brown, 

dark), hair type (e.g., curly, straight, wavy), hair length (e.g., short, long), height (e.g., tall, medium-height, short) 
and weight (e.g., slim, fat).

• To check students’ progress, the teacher tells them that they will play the “Yoyo description game”.
• First, they are asked to draw an avatar or create an avatar from different materials that will represent them in the game.
• When the students finish their drawings/puppets, the teacher asks all of them to stand up.
• When the students hear a descriptive sentence uttered by the teacher (e.g., That avatar/person has green eyes) 

all students should:
(i) first, point to the organ described (e.g., eyes).
(ii) then, if their avatar’s eye colour is mentioned in the sentence they should continue standing up, if not they 
should sit down.

• When the teacher says the second sentence (e.g., That person has black hair) again all students should point to 
their avatar’s hair. Students whose avatar’s hair is black and are sitting should stand up, those who are standing 
and have avatars with black hair should not change their position, and those who are standing but do not have 
avatars with black hair should sit down.

• Students are instructed to listen carefully to all of the sentences and to behave accordingly.
• An example set of descriptive sentences to be used by the teacher are given below:

Are you ready?
That person/avatar has black hair.
That person’s hair is short.
That person is tall.
That person is slim.
That person has black eyes.
That person’s hair is curly.

• The pointing to the described characteristic shows the teacher whether or not the students know what is 
described (e.g., eyes, hair, height).

• The fact that the students sit down or stand up at the right time allows the teacher to monitor students’ knowl-
edge related to the specific descriptive words (e.g., straight/wavy/curly hair).

• During this game, the teacher provides feedback only when students consistently (e.g., more than 3 times incor-
rectly point or stand up/sit down) have problems following the commands.

• If the students do not have problems with the tested descriptive expressions, the teacher starts introducing new 
ones (e.g., bold, has a moustache).

“Describing people” handout
• If the teacher notices gaps in students’ knowledge related to describing people (e.g., type of hair) or talking about 

possessions, s/he discusses these topics in new contexts (see Example 1).
Example 1
The teacher observes that students have problems with “types of hair”. To close this gap, s/he asks students with straight, 

wavy and curly hair to come to the board, and talks about and points to students with different types of hair a number of times.
• To make sure that the students now do not have any problems with the taught characteristics, the teacher gives 

them the “Describing people” handout (see Appendix A).
• S/he asks them to move/look around the class and fill in the handout.
• While the students are filling the handout in, the teacher walks among them and checks the students’ charts.
• If the teacher detects problems in the students’ charts, s/he points to the problematic section(s) and asks stu-

dents to work on that/those section(s).
• If the problem continues, students (2 or 3) who do not have any problems in their charts are asked to help their 

classmate to fill in the chart correctly.
• If there are still unresolved problems, further teacher feedback is provided to individual students or groups of stu-

dents e.g., one-to-one sessions with each of the students/groups where the teacher presents and discusses the 
problematic points; "Look, Melek has curly hair but Zeynep has straight hair. Who else has curly hair? Look around."

 Giving feedback
Yoyo description game
This game is used by the teachers to observe students.
Note: The teacher should walk around the class and should observe all of the students carefully. Quiet and introvert 

students should be paid special attention and should be encouraged to participate. To encourage such students, 
the teacher might ask questions such as:

• Mehmet what about your avatar? Let me see your avatar.
• Can I have a look at your avatar again? Does she have blond hair?
If students consistently have problems to follow the instructions, the teacher might help by pointing out the described 

characteristics (e.g., black hair) or stopping the game and asking “Whose hair is black?”
“Describing people” handout
See Appendices B and C for example teacher feedback.
However, if students still do not reach the desired level, it is useful to review your teaching techniques and strategies.
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Appendix A

Describing people

Instruction: Write the names of all the people in your class who are/have

1. blond hair:

2. green eyes:

3. tall:

4. short hair:

5. thin:

6. straight hair:

Appendix B: 

“Describing people” teacher feedback: Example 1
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Appendix C: 

“Describing people” teacher feedback: Example 2
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2.2. Ürün dosyası (Portfolyo)

Ürün dosyası, günümüzde eğitimde en sık kullanılan tamamlayıcı değerlendirme yöntemlerinden biridir. 
Ürün dosyasının geniş kapsamlı ve çok amaçlı doğasından dolayı birçok tanımı yapılmıştır. Grace’e (1992) göre 
ürün dosyası, öğrencilerin öğrenme sürecinin kaydıdır. Öğrencilerin ne öğrendiğini, öğrenmeyi nasıl gerçekleş-
tirdiğini, nasıl düşündüğünü, sorulan soruları nasıl analiz edip sentezlediğini, problemleri nasıl çözümlediğini, 
birleştirdiğini ve ürettiğini kayıt altına alan araçtır. Arter, Spandel ve Culham’a (1995) göre ise ürün dosyaları 
öğrencilere öz değerlendirme ve öğrenme sürecini kendi kontrol altına almayı öğreten, dolayısıyla öğrencilerin 
özgüvenlerini yapılandırıp geliştiren çok amaçlı araçlardır. Paulson, Paulson ve Meyer’a (1991) göre ürün dosya-
ları, geleneksel sınavlarla ölçülmesi zor olan öğrenmeleri hem öğretimi hem de değerlendirmeyi birleştirerek 
değerlendirmeye yarayan araçlardır.

Özetlemek gerekirse, ürün dosyaları:
• Öğrenci ürünlerini biriktirerek öğrenme sürecini kayıt altına alır.
• Hedeflere yönelik oluşturulur (ör. öğrencilere bazı becerilerin kazandırılması, öz değerlendirme ve/

veya akran değerlendirme becerilerin geliştirilmesi).
• Ürün dosyaları, öğrencilere ürünleri hakkında yansıtma ve yorum yapma fırsatı verir.

2.2.1. Etkili bir ürün dosyası hazırlama

• Öğrencilere ürün dosyasının amaçları ve öğrenim hedefleri anlatılmalı ve sürece katılımları 
sağlanmalıdır.

• Ürün dosyasına dâhil edilen çalışmalar öğrencileri ve performanslarını en iyi yansıtan çalışmalar ol-
malıdır. Öğrencilerin bu belgeleri seçebilmeleri için malzeme seçme kıstaslarının belirlenip öğrencilere 
açık şekilde anlatılması gerekmektedir.

• Öğrenciler tarafından seçilen çalışmaların değerlendirme kriterleri belirlenmelidir (Kan, 2007; Paulson 
ve diğ., 1991).

2.2.2. Ürün dosyası geliştirme basamakları

Ürün dosyası geliştirme aşamasında tek bir doğru yol yoktur. Her bir kurumun, sınıfın/seviyenin (ör. orta, 
lise) ve branşın (ör. yabancı dil, matematik, müzik), alternatif değerlendirmeye farklı bir yaklaşımı olduğun-
dan tasarlanan ürün dosyaları farklılık gösterebilir. Ancak, ürün dosyası geliştirme sürecinin örgütleme ve 
planlama, biriktirme ve yansıtma olmak üzere üç temel aşaması vardır. Bu aşamalar alt boyutlarıyla birlikte 
aşağıda açıklanmıştır.

a) Örgütleme ve planlama aşaması
Örgütleme ve planlama aşamasında ürün dosyasının kapsam ve amaçları, hangi ürünlerin ürün dosya-

sına dâhil edileceği, biriktirilen ürünlerin nasıl sergileneceği ve ürün dosyalarının nerede tutulacağı (ör. öğrenci 
dolapları, sınıf içindeki raflar) gibi önemli konularla ilgili kararlar alınır. Örgütleme ve planlama aşamasında dik-
kat edilmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

i) Ürün dosyasının kapsam ve amaçlarının belirlenmesi
Okuldaki paydaşların (ör. okul yöneticisi, öğretmenler, öğrenciler, veliler, okul-aile birliği temsilcileri) 

fikirleri alınarak, değerlendirmede hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğu ve bu bilgilerin nasıl ve nereden top-
lanacağına karar verilmelidir. Karar verme aşamasında alan/branş öğretmenleri süreci yönetebilmelidir 
(Kan, 2009).

ii) Ürün dosyası değerlendirme takviminin belirlenmesi
Öğretmenler, yöneticiler ve mümkünse aileler bir araya gelerek ürün dosyasında hangi ürünlerin yer 

alması ve bunları geliştirirken hangi aşamalardan, ne kadar zamanda geçilmesi gerektiği konusunda 
kararlar alırlar. Tablo 9’da bir değerlendirme takvimi örneğine yer verilmiştir. Verilen örnekte öğrenci-
lerden belirleyecekleri bir konu hakkında araştırma raporu ve bu konu ile ilgili bir poster hazırlamaları 
istenmektedir.
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Tablo 9. Değerlendirme takvimi örneği

Olması gereken 
ürünler Aşamalar Zaman (Not: Kesin tarihler 

de yazılmalıdır)

1. Bilgilendirici 
deneme yazısı

1.1 Beyin fırtınası 1 ders saati (03 Ocak 2019)

1.2 Konuyu araştırma 1 hafta

1.3 Yazı planı 1 ders saati

1.4 İlk taslak 1 hafta (ödev olarak verilebilir)

1.5 Akran değerlendirmesi 30 dakika

1.6 İkinci taslak 1 ders saati

1.7 Öğretmen geri dönüt aşaması 1 hafta (her öğrenci için 15 dk.)

1.8 Son ürün 1 hafta (ödev olarak verilebilir)

2. Kitap kapağı 
tasarımı

2.1. Belirtilen kitabın okunması 2 hafta
2.2. Kitapla ilgili yansıtıcı yazının yazılması: Ana fikir, karakterler, 
çıkarılması gereken dersler, öğrencide bıraktığı izler, duygular 3 gün

2.3. Kitap kapağının ilk taslağının hazırlanması (ör. kullanıla-
cak malzemeler, renkler, bölümler, yazılar) 1 hafta

2.4. İlk taslakların seçilen sınıf arkadaşlarıyla tartışılması 1 ders saati

2.5. Kitap kapağının son versiyonunun hazırlanması 1 hafta

iii) Puanlama ölçütleri ve standartların geliştirilmesi
Çalışma ortakları (ör. öğretmen, öğrenci, alan uzmanları) öğrenim hedeflerinin ve amaçlarının ne ola-

cağını belirledikten sonra bunların nasıl değerlendirileceğine karar verir. Ürün dosyaları bir bütün olarak 
değerlendirilebileceği gibi, ürün dosyası içindeki her bir çalışma ayrı ayrı da incelenebilir (Okçu, 2007). 
Alınan karara göre kontrol listeleri, oranlama ölçeği ve/veya puanlama rubrikleri vb. oluşturulur. Ürün 
dosyasında farklı türden ürünlerin yer alacağına karar verilirse (ör., kısa öykü, grafikler), her biri için ayrı 
puanlama planı yapılabilir (Rolheiser, Bower ve Stevahn, 2000). Daha önceki yıllarda üretilen ve öğrenci 
çalışmalarına rehberlik edebilecek örnekler varsa öğrencilerle paylaşılır.

iv) Değerlendiricilerin eğitilmesi
Ürün dosyasının iki ya da üç uzman (ör. farklı seviyelerde ders veren branş öğretmenleri) tarafından 

değerlendirilmesi, bu kişilerin de değerlendirme konusunda iyi bir eğitimden geçmiş olması değerlendir-
menin güvenirliği, geçerliği ve ürün dosyasından elde edilecek kazanımların en yüksek seviyede olması açı-
sından önemlidir. Bu yüzden değerlendirme yapacak kişilere ürün dosyası puanlama kriterlerinin ne olduğu 
ve referansların nasıl kullanılarak puanlama yapılacağı konusunda eğitim verilmelidir.

v) Ürün dosyalarının değerlendirilmesi
Komisyon (ör. uzman öğretmen, dışarıdan gelen alan uzmanı) ürün dosyalarını daha önceden belirlenmiş 

kriterleri kullanarak puanlar.

vi) Sonuçların rapor edilmesi
Sonuçlar ürün dosyasının tüm paydaşlarına (öğretmen, öğrenci, aile ve diğer toplum üyeleri) anlayabile-

ceği formatta ve dilde, daha önce ilan edilen/belirlenen zamanda ilan edilir (Kan, 2007).

b) Biriktirme aşaması
Biriktirme aşamasında öğrenciler, ürün dosyasının hazırlanmasındaki amaca uygun olduğunu düşündükleri 

ürünleri bir araya getirirler. Ürün dosyasına dâhil edilecek ürünler ve belgeler seçilirken aşağıdaki etmenler rol oynar:

• Üzerinde çalışılan konular,
• Öğrenme süreci aşamalarının sayısı ve süresi,
• Özel çalışmaların var olup olmadığı,
• İncelenen temaların kapsam ve derinliği,
• Ürünlerin değerlendirmeye tâbi tutulacak ölçütleri yansıtması gerekliliği (Erdoğan, 2006).

c) Yansıtma aşaması
Yansıtma aşamasında öğrenciler öğrenme süreçleri ve gelişimleri, neyi bildikleri ve yapabildikleri, bunları 

nasıl edindikleri konusunda üst bilişsel (bilişüstü) yansıtmalar yapar (Erdoğan, 2006). Bu yansıtmalar farklı yer-
lere (ör. öğrenme kayıtları, yansıtma günlüğü) ve farklı biçimlerde (ör. notlar, resimler) not edilebilir.



29

2.2.3. Ürün dosyası türleri

Ürün dosyaları başlıca iki kategoriye ayrılır (Rolheiser ve diğ., 2000; Tedick ve Klee, 1998):

a) Gelişim/süreç ürün dosyası
Gelişim/süreç ürün dosyası öğrencilerin belirli bir zaman dilimi içinde (ör. bir dönem ve/veya akademik yıl 

boyunca) hedefe yönelik olarak akademik, beceri vs. alanlarında nasıl ilerleyip geliştiklerini kayıt altına alan 
araçtır. Bu ürün dosyaları öğrencilerin kısa veya uzun süreli olarak sürdürdüğü bütün çalışmaları içerir, dola-
yısıyla da biçimlendirici değerlendirme aracı olarak kullanılmaya çok uygundur. Gelişim/süreç ürün dosyası 
içinde yer alan çalışmalara genellikle puan verilmemesi, öğrenciye durumu ile ilgili geri bildirim verilmesi daha 
uygundur.

b) En iyi ürün/vitrin ürün dosyası
En iyi ürün portfolyosuna sıklıkla vitrin ürün dosyası da denilmektedir. Öğrenciler buraya kendilerini en iyi 

yansıttığına inandıkları çalışmaları koyarlar. Bu nedenle bu portfolyoların düzey belirleyici değerlendirme aracı 
olarak kullanılması daha uygundur.

Vitrin ürün dosyalarının en önemli özelliklerinden biri de öğrencilere öz değerlendirme fırsatı vermesidir. 
Öğrenciler en ileri düzey öğrenmeyi gösteren ürünlerini seçerler ve kendilerinden bu ürünlerin neden en iyi 
çabalarını ve başarılarını temsil ettiğini anlatmaları istenir. Bu da öğrencilerin kendi gelişimlerini nasıl gördükle-
rini, kendilerini hangi kıstasları önemseyip kullanarak değerlendirdiklerini anlama fırsatı verir.

2.2.4. Ürün dosyası kullanımının nedenleri

Ürün dosyası, aşağıda da görüleceği gibi pek çok değerlendirme çalışmasında kullanılmaya uygun bir 
araçtır.

a) Çoklu zekâya uygun gelişim gösterme
Farklı öğrencilerin farklı yetenekleri ve öğrenme biçimleri bulunmaktadır. Bu yüzden tüm öğrenciler aynı 

şekilde değerlendirilmemelidir (Georgi ve Crowe, 1998). Klasik ölçme ve değerlendirme araçları öğrencilerin 
“zekâ profillerini” dikkate almamaktadır (Lazear, 1992). Oysa ürün dosyası ile öğrencilere değişik alanlardaki 
zekâlarını sergileme imkânı verilebilmektedir. Örneğin, yabancı dil eğitim dersinde bir hikâye okuduktan sonra 
öğrencilerden hikâyenin onlarda oluşturduğu duyguyu ifade etmeleri istendiğinde, bazı öğrenciler duygularını 
yazarak, bazıları resim çizerek, bir başka grup da melodi/müzik ile ifade edebilir. Böylece farklı zekâ profillerin-
deki öğrencilere kendini en iyi şekilde ifade etme fırsatı verilir.

b) Dezavantajlı öğrenciler
Sınıf içinde farklı özellik ve becerilere sahip öğrenciler bulunduğu gibi farklı yerlerde (ör. şehir ve köy) yaşa-

yan öğrenciler de vardır. Ürün dosyaları her öğrencinin belirli bir zaman diliminde hedeflere yönelik gerçekleş-
tirdiği gelişim ve ilerlemeyi gösterdiğinden, her gruptan öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılmaya uygun 
bir araçtır.

c) Okul-aile iş birliği
Ürün dosyası değerlendirmenin en önemli özelliklerinden biri de öğrenciler, öğretmenler ve aileler arasın-

daki iş birliğini yansıtmaya fırsat vermesi (Little, 2009; Valencia, 1990), böylece daha geniş ama birbirine daha 
sıkı bağlı bir okul-aile iş birliği oluşturmasıdır. Öğrenciler ve öğretmenler karşılıklı konuşarak ürün dosyası için-
deki malzemeleri zaman içinde ve adım adım geliştirirler. Bu iş birliği sayesinde öğrenciler, konuları ne kadar iyi 
öğrendiklerini ve sonra ne öğreneceklerini öğrenebilmektedirler. Bunun yanında, öğrenci ailelerinin, ürün dos-
yası değerlendirme sürecinin her aşamasına katılması önemlidir (Ioannou-Georgiou ve Pavlou, 2002). Ailelerin 
değerlendirme sürecine dâhil edilmesi, öğrencilerinin öğrenmelerinin bir parçası olmalarını ve okulda yapılan-
ları daha iyi anlamalarını sağlamaktadır.

d) Öz değerlendirme
Öğrenciler ürün dosyalarına tüm çalışmalarını koymazlar. Seçilen ürünler, programda belirlenen amaç ve 

hedefler doğrultusunda, öğrencilerin performanslarını en iyi yansıtan seçkin çalışmalardır. Bu belgeler aynı 
zamanda öğrencilerin hedeflere giderken nasıl bir gelişme gösterdiklerini kanıtlayan dokümanlardır (Kan, 
2007). Bu kıstasları anlayan öğrencilerde öz değerlendirme becerileri gelişmektedir. Öğrencilerde, ilk önce 
oluşturdukları ürün dosyalarına, daha sonrasında da genel anlamda öğrenme ve değerlendirmeye yönelik 
sahiplik duyguları artmaktadır (Erdoğan, 2006).
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2.2.5. Formative assessment activity table-2: Portfolios

Subject English

Grade 7

Unit/Theme Wild Animals (Unit 4)

Sub-topics Describing the frequency of actions / Giving explanations and reasons / Making 
simple inquiries / Making simple suggestions / Talking about past events

Learning outputs Students read, listen to and understand materials giving information about wildlife.
Students prepare maps, reports, presentations etc. describing wildlife.

Skills, attitudes and values Skills in focus: All skills (Reading, writing, listening, speaking)

Attitudes:
• Portfolios develop students’ capacity to investigate, analyze, synthetize and 

organize various types of materials. Students will need these skills outside 
school in their everyday lives as well.

• By allowing students to choose their own research materials, students are 
taught to take responsibility for their own learning.

 Assessment objectives and criteria for success:
For the success of the activity students will be able to
• research and find suitable materials for their projects
• analyse and synthetize the information presented in the materials they scrutinize
• organize and present the research materials and products in an organized manner

These objectives are related to the learning outcomes E7.4.L2., E7.4.SI1., E7.4.W1. and students are expected to 
fulfill one, some or all of them.

 Assessment tools and justification for their use

Definition: A portfolio is a purposeful collection of work (e.g., papers, posters, tables, drawings) and other forms of 
evidence that learning has taken place.

Procedure: Students prepare various written or multimedia assignments during the three weeks in which this topic 
is presented and discussed. At pre-determined dates, students submit either all of the materials they have developed 
or choose the best of their works for a “show case” portfolio and submit only them. The portfolios could be assessed at 
a school level or by other audiences (e.g., municipality, representatives from other institutions state).

Justification:
• Portfolios are the heart of competence-based educational system as they allow assessment of more complex 

cognitive learning.
• Due to their informative and formative value, portfolios help experts assess students correctly and adequately 

on various skills and abilities and allow them to support students what they really need.  
• Both students and teachers, as well as parents are able to see students’ learning progress and development 

stages.
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 Guidelines for implementation
• In the last three weeks, students read materials, talked, did research and wrote about wild animals living on 

different continents.
• Every week they were given different tasks to complete:
Week 1: Try to learn as many things about land and sea wild animals living in different places (e.g., Africa vs. 

Antarctica, Pacific Ocean vs. Black Sea).
Possible sources: Watch documentaries on TV, listen to various radio programs, read books and articles.
Aims: Learn the names of as many wild animals as possible, learn where they live and what their habits are.
Expected Output: Create a World Wildlife Map and place 10 wild animals on the map. Give brief information about 

their lives and habits (see Appendix A for some examples).
Week 2: Find information about organizations and people trying to protect, preserve and help wild animals.
Sources: Watch documentaries and various TV programs, read books, articles and reports
Aims: To learn as much as possible about a specific person, groups of people or organizations striving to save wild 

life around the world.
Expected product: Prepare a report/Power Point presentation/video etc. about a person, group of people or an 

organization trying to save wild life. The report/Power Point presentation/video etc. should have the following sections:
1. Personal information
2. Early life
3. Cause of social movement
4. Effect of social movement
5. Individual accomplishments
6. His/Her awards
7. Groups s/he worked with
8. Learner profile
9. Sources (See Appendix B for an example Power Point presentation).
Week 3: Learn as much as possible about the status of wild life in one of the regions in your country.
Possible sources: People living in the region, local newspapers, journals, academics doing related research, 

articles, documentaries
Expected product: Write a report, or prepare a poster/pamphlet/video about the status of wild life in one of the 

regions in your country. Make sure to include statistical data and rich visual materials.
Week 4: Wild Life Information Day.
Each student is given a space where they display their maps, reports, Power Point presentations, posters etc. 

Students may be asked to display only one of their work based on the setting and students’ work. Other students from 
the school, teachers and parents are invited to Wild Life Information Day where they are able to read/ watch/listen to 
the materials created by the students and to ask questions related to them. 

After the Wild Life Information Day, students catalogue all the sources and materials they used to create their maps, 
reports, pamphlets etc. as well as their final products in a portfolio that they submit to the teachers who evaluates 
students’ portfolios based on pre-determined criteria.

 Giving feedback
*Steps to be followed while providing feedback to student portfolios are given below (adapted from Fredman et al., 

2001).
The rubric that is provided in Appendix C is not for scoring purposes. The teacher should use the rubric to addresses 

students’ knowledge, skills, or perceptions that meet the expectations or need more improvements.

*One example of evaluation criteria for portfolios is given in Appendix C.
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Appendix A

Example World Wildlife Maps

Example 1
Rhinos
*They are mammals. 
*They weigh 1.5 tons.
*They have two big horns.
*They are endangered animals.

Giraffes
*They live in the grasslands.
*They have long necks.
*They are herbivorous. 
*They run really fast.  

Lions
*They live in the forest.
*They hunt during the day.
*They are carnivorous and they eat meat.
*Their live for 10-14 years. 

Zebras
*They live in the savannas.
*They have black and white stripes.
*They sound like horses.  
*Lions hunt them.
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Example 2
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Appendix B
Power Point presentation about Jane Goodall
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Appendix C

Ürün dosyası için dereceli puanlama anahtarı (Rubric)

4
Örnek olacak 

nitelikte

3
Yeterli

2
Sınırlı

1
Geliştirilmeli

I. İçerik
Puan: _______

Ürün dosyası tüm 
gerekli örnekleri 
içeriyor.

Ürün dosyası tüm 
gerekli örneklerin 
büyük çoğunluğunu 
içeriyor.

Ürün dosyası tüm 
gerekli örneklerin 
birazını içeriyor.

Ürün dosyası tüm 
gerekli örneklerin 
çok azını içeriyor.

II. Düzenleme
Puan: _______

Ürün dosyası tam 
olarak istenilen 
yönde düzenlenmiş. 
Okuyucu her şeyi 
kolaylıkla bulabiliyor.

Ürün dosyası iyi 
düzenlenmiş. 
Okuyucu aradığı şey-
leri bulabiliyor.

Ürün dosyası kıs-
men düzenli sayıla-
bilir. Okuyucu aradı-
ğını bulmakta biraz 
zorlanabiliyor.

Ürün dosyasında 
düzene ilişkin bir 
görüntü olsa da 
okuyucu aradı-
ğını bulmakta çok 
zorlanıyor.

III. Örneklerin Niteliği
Puan: _______

Örnekler öğrencinin 
konuyla ilgili bilgi-
sini ve gelişimini tam 
olarak yansıtıyor.

Örnekler öğrencinin 
gelişimini yansıtıyor 
ancak bilgilerin bir 
kısmını yansıtmıyor.

Örnekler öğrencinin 
gelişimini ve bilgisini 
kısmen yansıtıyor.

Örnekler gelişigüzel 
seçilmiş, öğrencinin 
gelişimini ve bilgisini 
yansıtmıyor.

IV. Dilbilgisi
Puan: _______

Dilbilgisi ile ilgili hata 
bulunmuyor. (Sözcük 
bilgisi, imla, gramer 
vb.)

Dilbilgisi ile ilgili çok 
az ve anlamı bozma-
yan hatalar var.

Dilbilgisi ile ilgili göze 
çarpan anlamı bozan 
bazı hatalar var.

Dilbilgisi ile ilgili çok 
sayıda ve anlamı 
bozan hata var.

V. Ürün dosyasının 
sunumu
Puan: _______

Öğrenci ürün dosya-
sını açık ve anlaşılır 
biçimde sundu. Diğer 
öğrenciler ile uygun 
göz teması kurdu ve 
sorulan tüm soru-
lara özgüvenli, doğru 
yanıtlar verdi.

Öğrenci ürün dos-
yasını büyük ölçüde 
açık ve anlaşılır 
biçimde sundu. Diğer 
öğrenciler ile uygun 
göz teması kurdu 
ve sorulan sorulara 
çoğunlukla doğru 
yanıtlar verdi.

Öğrenci ürün dos-
yasını kısmen açık 
ve anlaşılır biçimde 
sundu. Diğer öğren-
ciler ile nadiren 
göz teması kurdu 
ve sorulan soru-
ların bazılarını 
yanıtlayabildi.

Öğrenci ürün dosya-
sını açık ve anlaşılır 
biçimde sunamadı. 
Diğer öğrenciler ile 
göz teması kurmadı 
ve sorulan soruları 
yanıtlarken zorlandı.

VI. Ürün dosyasının bir 
bütün olarak etkililiği
Puan: _______

Ürün dosyası, öğren-
cinin bilgi, beceri ve 
yeterliklerini çok iyi 
biçimde yansıtıyor.

Ürün dosyası, öğren-
cinin bilgi, beceri ve 
yeterliklerini yan-
sıtmaya yardımcı 
oluyor.

Ürün dosyası, öğren-
cinin bilgi, beceri ve 
yeterliklerini kısmen 
yansıtıyor.

Ürün dosyası, öğren-
cinin bilgi, beceri 
ve yeterliklerini 
yansıtmıyor.
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2.3. Performansa dayalı değerlendirme

Performansa dayalı değerlendirme, öğrencileri yeni öğrenme durumlarına sevk edip gözlemlemek ama-
cıyla onlara gerçek hayatta karşılaşmaları muhtemel problem durumları sunan, öğrencilerin üst düzey zihinsel 
becerilerinin geliştirilmesi ile ölçülmesini sağlayan etkinliklerdir (Popham, 2011; Kutlu, Doğan ve Karakaya, 
2017). Başka bir tanıma göre performansa dayalı değerlendirme, öğrenmeyi pekiştirme amacıyla öğrencilerin 
sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanarak günlük hayatla ilişkilendirilmiş bir ürün ortaya koymaları esasına 
dayanan uygulamalardır (Başol, 2015).

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilere birtakım görevler verilebilmektedir. Performans görevlerine 
örnek olarak yaratıcı performanslar (sergi, dergi, gazete, pano, tarih şeridi, rol oynama vb.), yazılı görevler (araş-
tırma raporu, makale, kompozisyon, açık uçlu soruları cevaplama, çalışmalar vb.), sunumlar, sınıf dışı çalışma-
lar (işlenecek konu hakkında bilgi toplama, metin okuma, görüşme yapma, etkinlikte kullanılacak materyalleri 
hazırlama vb.) gibi etkinlikler gösterilebilir (MEB, 2009).

Öğrencilerin performansları belirlenirken iki tür performansa dayalı iki tür değerlendirme yapılabilir: 
Bunlardan birincisi “sınırlandırılmış yanıtlı performansa dayalı değerlendirme” iken, diğeri “sınırlandırılma-
mış yanıtlı performansa dayalı değerlendirme”dir. Sınırlandırılmış yanıtlı performansa dayalı değerlendirme 
uzun süreç ve veri toplama gerektirmeyen, genellikle sınıf içerisinde öğretmen kontrolünde gerçekleştirilen 
performansa dayalı değerlendirme türüdür. Sınırlandırılmış performansa dayalı değerlendirmeye dilsiz harita 
doldurma, tablo ve grafik oluşturma ile yarım bırakılan hikâyeyi tamamlama gibi birtakım etkinlikler örnek 
olarak verilebilir. Sınırlandırılmamış yanıtlı performansa dayalı değerlendirme ise herhangi bir konuya ilişkin 
daha uzun süreç (bir hafta-bir ay) ve okul dışı faaliyet gerektiren, bilginin toplanması, çözümlenmesi ve düzen-
lenmesi gibi genellikle problem çözmeye yönelik etkinlikler içeren performansa dayalı değerlendirme türüdür. 
Sınırlandırılmamış yanıtlı performansa dayalı değerlendirmeye çevre kirliliğini önlemek için yapılması gere-
ken çalışmalar ve kültürel mirasın geleceğe aktarılmasını sağlamak için özgün fikirler geliştirme gibi konular 
örnek olarak verilebilir (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2017). Buna ilaveten, öğrencilerin performansını değerlen-
dirmede ürün ve süreç olmak üzere iki yön bulunmaktadır. Ürün, öğrencilerin ürettiği süreç ise öğrencilerin 
ürünü tamamlarken yaptığı etkinliktir (Göçer, 2014).

Performansa dayalı değerlendirme dört temel bölümden oluşmaktadır (Alıcı, 2017; Kutlu, Doğan ve 
Karakaya, 2017):

1. Tanımlama: Öğrencilere verilen görevin ait olduğu ders, sınıf düzeyi, kazanım, konu, öğrenme çıktıları 
ve puanlama yöntemi gibi genel bilgilerin tanıtıldığı bölümdür.

2. Görev: Öğrencilere çözüm bulmaları/araştırmaları gereken bir problem durumunun verildiği bölümdür.

3. Yönerge: Öğrencilerin görevlerini yerine getirirken dikkat etmesi gereken hususların tanıtıldığı kısım 
olup; görev öncesi, görev sırası ve görev sonrası olmak üzere üç boyutta ele alınan bölümdür.

4. Puanlama: Öğrencilerin görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak araç ve yöntemlerin (dereceli 
puanlama anahtarı ve formlar gibi) bulunduğu bölümdür.

Öğrencilerin belirli bilgi ve becerileri gösterme ve uygulama yeteneklerini değerlendirmede kullanılan 
performansa dayalı değerlendirmenin birtakım yararları ve sınırlılıkları bulunmaktadır. Performansa dayalı 
değerlendirme öğrencilerin herhangi bir problem durumuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği işlem basamakları-
nın net olarak görülmesini sağlar. Doğru cevaba/cevaplara ulaşmak için alternatif yolları ve çözüm önerileri-
ni ortaya çıkarır. Genellikle günlük yaşama ilişkin konu ve sorunlara odaklandığı için öğrencileri gerçek yaşa-
ma hazırlar. Öte yandan, performansa dayalı değerlendirme ile ilk defa karşılaşan öğrencilere görevler zor 
gelebilir. Ayrıca, performansın değerlendirilmesine ilişkin ölçütler net olmadığında birtakım sorunlar orta-
ya çıkabilir. Performansa dayalı değerlendirme yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir (Bahar, Nartgün, 
Durmuş ve Bıçak, 2014; MEB, 2009):

• Görev türünün belirlenmesinde öğrenci özelliklerinin yanı sıra sınıf ve okulun olanakları dikkate 
alınmalıdır.

• Performans görevlerinin bireysel mi grup değerlendirmeleri şeklinde mi yapılacağı önceden 
belirlenmelidir.

• Görev sürecinde velilerin üstleneceği roller tanımlanmalı, velilerin öğrencilerin görevlerini yapmak ye-
rine onlara yardımcı olmaları gerektiği hatırlatılmalıdır.

• Seçilen görevler öğretim programında verilen kazanımlar ve öğretilen konularla doğrudan ilişkili olmalıdır.
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• Görevlerin değerlendirme araç ve yöntemleri önceden belirlenmeli, ölçütler önceden hazırlanmalıdır. 
Ölçütlerin öğrencilerle birlikte de hazırlanabileceği unutulmamalıdır.

• Görevler üzerinde çalışılmaya başlamadan önce öğrenme çıktıları ve değerlendirme ölçütleri öğrenci-
lere açıklanmalıdır.

• Süreç içerisinde ve sonunda öğrencilere yaptıkları göreve ilişkin mutlaka etkili dönüt verilmelidir. Bu 
amaçla öğrencilerin görevleriyle ilgili pozitif yönler ve geliştirilmesi gereken yönler olumlu dil kulla-
nılarak öğrencilere açıklanmalı, öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi adına onlara ek etkinlikler ve 
çalışmalar yaptırılmalıdır.

Performansa dayalı değerlendirmenin gerçekleştirilme aşamaları sınırlandırılmamış yanıtlı performansa 
dayalı değerlendirme örneği üzerinden şu şekilde açıklanabilir (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2017):

1. Ölçülecek zihinsel süreçlerin belirlenmesi ve ders içeriğiyle ilişkilendirilmesi: İlk aşamada öğrenci-
lere kazandırılmak istenen üst düzey zihinsel süreçler belirlenir ve bunlar, öğretim programında verilen 
kazanım veya kazanımlarla ilişkilendirilir. Burada önemli olan, üst düzey zihinsel süreçlerin belirlenmesi 
ve bunların gerektirdiği davranışların/göstergelerin açık bir şekilde ortaya konulmasıdır.

Örneğin, 

Yabancı dil olarak İngilizce öğretmeni Rania Hanım, vereceği görev aracılığıyla öğrencilerine 
üst düzey düşünme becerileri kazandırmak istemekte ve ölçme değerlendirme sürecini 
performansa dayalı değerlendirmeyle yürütmek istemektedir. Bunun için üst düzey zihinsel 
süreç olarak problem çözmeyi seçmiş, bunun gerektirdiği davranış olarak da problem çözme 
basamaklarını etkili bir biçimde kullanarak mantıklı bir çözüm üretme davranışını belirlemiştir. 
Kazanım olarak da 2018 İngilizce dersi öğretim programı “My Town: Giving Directions” öğrenme 
alanı içerisinde yer alan “Speaking E5.2.S1. Students will be able to talk about the locations of 
things and people in simple conversations” ve “E5.2.S2. Students will be able to give directions 
in a simple way” kazanımlarını seçmiştir.

Şekil 5. Ölçülecek zihinsel süreçlerin belirlenmesi ile ilgili örnek metin

2. Görev kısmının oluşturulması: İkinci aşamada öğretmen, öğrencilerinin tamamlayabileceği bir görev 
veya çözebileceği bir problem durumu oluşturur. Bu, bir tür sorudur ve öğrencinin problemle ilgili ola-
rak hangi görevleri yerine getirmesi gerektiğini açıklar. Görev veya problem gerçek yaşama dayalı veya 
gerçek yaşamda gerçekleşme olasılığı olan kurgusal bir durumu içerebilir.

Rania Öğretmen ikinci aşamadaki görev kısmını şöyle yapılandırmıştır:

Dear Students,

Because of the recent developments in technology and science, many people have a chance 
to travel to different places. When foreigners/visitors from other towns come to our city/town/
village, they sometimes get lost or do not know where to go. Look at the given map (see Appendix 
A), choose a place and help the visitor find that place easily. Find the quickest route and write 
clear directions that will help the person get to the cinema/shopping centre/ circus.

Şekil 6. Görev kısmının oluşturulması ile ilgili örnek metin

3. Yönergenin hazırlanması: Üçüncü aşamada öğrencilere görevlerini yaparken neleri, nasıl yapmala-
rı gerektiğini açıklayan kısa bir yönerge hazırlanır. Yönergede görevin kolayca başarılmasını sağlaya-
cak ipuçları verilmemeli, göreve ilişkin soruların bulunmamasına da özen gösterilmelidir. Öte yandan 
yönergenin sonunda öğrencilerin performans görevini ne zaman, nasıl teslim edeceği, sunum yapılıp 
yapılmayacağı ve görevin hangi ölçütler ışığında değerlendirileceği açıklanmalıdır.
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Görevinize başlamadan önce şunlara dikkat etmelisiniz:
• Konuya ilişkin bilgi eksiklerinizi gideriniz.
• Çalışma planı hazırlayınız.
• Farklı alanlarda yeni fikirler geliştiren başarılı girişimcilerin çalışmalarını inceleyiniz.

Görevinizi yaparken şunlara dikkat etmelisiniz:
• Konuya ilişkin kaynak taraması yapınız.
• İçinde yaşadığınız toplumu gözlemleyerek veya kaynak kişilere ulaşarak insanların karşı-

laştıkları sorunları araştırınız.
• Fikirlerinizin özgün olmasına özen gösteriniz.
• Görevinizle ilgili olarak kaynak kişilerden ve/veya velilerinizden yardım alabilirsiniz.

Görevinizin bitiminde şunlara dikkat etmelisiniz:
• Görevinizde yararlandığınız kaynakları lütfen yazınız.
• Görevinize ilişkin raporunuzu lütfen el yazısıyla hazırlayınız.
• Raporu yazarken dil bilgisi kurallarına dikkat ediniz.
• Görevinizin son teslim tarihi ….........................………’dir.
• Görevinizi sunuma dönüştüreceğinizi ve arkadaşlarınızla paylaşacağınızı unutmayınız.
• Her bir sunum için süre en fazla 7 dakika olacaktır.
• Sunumunuzu sözlü sunum şeklinde veya bilgisayar kullanarak yapabilirsiniz.

Göreviniz aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:
• Sorunu belirleme: İnsanların kaynak kullanımlarına ilişkin önemli bir problem belirlenmelidir.
• Çözüm önerisi: Çözüm mantıklı ve gerçekleştirilebilir olmalıdır.
• Özgünlük: Ürün doğrudan sorunla ilgili olmalıdır ve daha önce kullanılmamış bir çözüm olmalıdır.
• İçerik: Konuyla ilgili gerektiği kadar bilgi verilmeli, bu bilgiler mantıklı bir sırayı takip etmeli, 

gereken yerlerde görseller kullanılmalı

Şekil 7.Yönergeyle ilgili örnek metin

4. Puanlama yönteminin belirlenmesi: Son aşamada ise görevlerin değerlendirileceği biçimlendirici 
değerlendirme aracı (bütüncül, analitik dereceli puanlama anahtarı vb.) ile öğrencilerin kullanacağı 
diğer biçimlendirici değerlendirme araçları (öz değerlendirme, akran değerlendirme vb.) hazırlanır. 
Görevler değerlendirilir. Öğrencilerin eksik yönlerinin neler olduğu ve bunları gidermek için neler yap-
maları gerektiğine ilişkin hususlar kendilerine açıklanır.
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Ölçütler
Başarı Düzeyleri

Düzey DüşüncelerGeliştirilmesi gerekir 
(1)

Kabul edilebilir
(2)

Oldukça başarılı 
(3)

Sorunu 
belirleme

Sorun önemli ve 
çözüme kavuşturulabi-
lir değil.

Sorun önemli ve çözüm 
önerisinin sorunla iliş-
kilendirilmesi ve ger-
çekçi olması konusunda 
eksiklikler var.

Sorun önemli ve 
çözüme kavuşturulabilir.

Çözüm 
önerisi

Mantıklı ve çözüm öne-
risi ile ilişkili ve gerçek-
leştirilebilir değil.

Kısmen mantıklı ve 
gerçekleştirilebilir.

Mantıklı ve 
gerçekleştirilebilir.

Özgünlük Ürün benzerlerinin 
aynısı.

Ürün kısmen bu düzey 
olmayabilir.

Ürün özgün ve benzer-
lerinden farklı.

İçerik
Ürün tasarımı, üretim, 
dağıtım ve tüketim ağı 
eksik açıklanmış.

Ürün tasarımı, üre-
tim, dağıtım ve tüke-
tim ağı kısmen doğru 
açıklanmış.

Ürün tasarımı, üre-
tim, dağıtım ve tüketim 
ağı tam olarak doğru 
açıklanmış.

Şekil 8. Dereceli puanlama anahtarı örneği
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Yabancı dil olarak İngilizce eğitimi alanında performansa dayalı değerlendirme kullanımına ve verilebile-
cek geri dönütlere ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir.

2.3.1. Formative assessment activity table-3: Performance activities

Subject English

Grade 5

Unit/Theme My Town (Unit 2)

Sub-topics Asking for and giving directions (Making simple inquiries) / Talking about locations 
of things and people

Learning outputs
Students give and understand simple directions to get from one place to another.
Students talk about the locations of things and people in simple conversations.

Skills
Skills in focus: Listening, speaking, vocabulary
Other skills: Writing, reading

 Assessment objectives and criteria for success:
The following should be observed for the success of the assessment activity:
• Students will be able to ask for directions (e.g., How can I go to the nearest cinema?)
• Students will be able to use expressions related to giving directions (e.g., go straight, turn left).
• Students will be able to understand and follow directions.
These objectives are related to the learning outcomes E5.2.L1., E5.2.S1., E5.2.S2. and students are expected to 

fulfill one, some or all of them.

 Assessment tools and justification for their use
Definition and procedure: "Solve the problem" activity begins with the teacher posing a problem to the students 

and asking them to solve it (e.g., Write down directions that will lead a person to a specific location). Students can 
respond orally or in writing. Then, students are asked to perform/demonstrate their solution to the posed problem.

Justification:
• Such activities foster collaboration among students.
• Problem solving exercises allow teachers to gather evidence in two key ways:

(i) By observing students’ work (e.g., who contributes what).
(ii) By listening to their discussions and explanations of their thinking (e.g., how students make suggestions, how 

students support their ideas).
• The responses given by the students indicate their level of understanding regarding the unit being studied.
• The teacher is also provided with information related to the type of teaching practices needed during future lessons.
• Problem solving assessment is also important since it imitates real language use (i.e., variety in giving directions).

 Guidelines for implementation
Problem solving
• Students are learning about asking for and giving directions.
• To examine students’ understanding of the topic, the teacher instructs students to form 5 or 6 groups and each 

group is asked to solve a problem (i.e., write down directions taking a person new in town to one of the spots on 
the map given in Appendix A).

• Example problems
(i) I am hungry. I want to go to a restaurant. Is there a restaurant near here?
(ii) I have a little brother and I want to go to a toyshop. How can I go to the nearest toyshop?
(iii) I love watching movies. Is there a cinema near here?

• The students are given 10 minutes to complete the writing of their directions.
• While students work in groups trying to solve the problems given to them, the teacher walks around and collects 

evidence of student learning that will inform his/her next steps in teaching (e.g., note down what students have 
problems with, identify the mastered areas).

• Each group reads their directions to the class while the other groups are asked to follow the directions and to try 
to guess as quickly as possible where the person is going.

• The group that guesses first wins the right to present their work to the class next.
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 Giving feedback
• Assessing students in a problem-solving environment is fairly different from traditional methods of evaluating 

language skills (i.e., summative assessment). By asking students to solve open-ended problems (i.e., problems 
that have multiple solutions or can be resolved utilizing a variety of approaches), teachers give students a chance 
to make sense of the context and think about the language involved. A rich problem-solving environment also 
provides the teacher with an array of feedback and assessment opportunities. The feedback to be provided to 
the students during this activity will be group and context specific (e.g., while some groups may have problems 
finding the correct vocabulary items, others might struggle with grammar and comprehension). The teachers are 
advised to be vigilant and flexible. Teacher might provide verbal feedback for the students’ responses to ask them 
to complete the directions. Here is an example by considering second problem in the guidelines for implementation 
section:

(ii) I have a little brother and I want to go to a toyshop. How can I go to the nearest toyshop?
Students’ response: Go straight; it will be in front of you.
Teachers feedback: Are you sure that s/he will find what s/he looks for at the direction (waiting for the response for a 
while)? Is shopping center located at the end of the street? Is it left or right side of the road? Which road is that? 
The teacher can use similar guiding questions and sometimes direct descriptions to feedback to the students.
However, if students still do not reach the desired level, it is useful to review your teaching techniques and strategies.

Peer feedback: The teachers should make sure that students form heterogeneous groups for the problem solving 
activity. Students should be given a chance to learn from each other.

Appendix A

New city map

FIRE STATION

SCHOOL

SHOPPING CENTER
BANK

GROCERY MUSEUM
PHARMACYBARBER

CINEMA

POOL

POLICE STATION

HOSPITAL

White Street

Sun Street

Ginger Road

Sun Street

Movie Road

Daisy Road

Rainbow Road

YOU ARE HERE
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2.4. Kavram haritaları

Kavram haritaları bir öğrenme, öğretme stratejisidir. Daha geniş bir kavram başlığı altındaki kavramların 
birbirleriyle ilişkilerini gösterir. Bu strateji tek bir kavramın aynı kategorideki diğer kavramlarla ilişkisini ortaya 
koyar. Öğrencilerin öğrenmeleri gereken kavramların neler olduğu ve bu kavramlar arasında nasıl bir bağ 
kurulacağını gösterir (Demirel, 2002). Aynı konuya veya aynı kavrama yönelik kavram haritaları, haritayı oluş-
turanların görüşlerini yansıttıkları için farklı farklı çizilmiş olabilirler (Kaptan, 1998).

2.4.1. Kavram haritalarının kullanım amaçları

Kavram haritası sayesinde, öğrenci harita üzerinde anahtar kavramla ilgili bilgi, düşünce ve tutumları sınıf-
landırabilir. Ayrıca kavramlar arasındaki ilişkiyi görür. Kavram haritaları, eğitim-öğretimde bir öğrenme aracı 
olarak kullanılabileceği gibi yaratıcılık geliştirme, iletişim kurma, problem çözme ve değerlendirme aracı olarak 
da kullanılabilir.

Kavram haritaları, öğrencinin verilen kavramlar arasında kurduğu ilişkiyi temsil eder. Kavram haritaları 
sayesinde bu ilişki görselleştirilmiş ve sergilenmiş olur. Kavramlar harita üzerinde en alt ve en üst kavramları 
kapsayacak şekilde ortaya konulur. Kurulan ilişkiler, haritayı oluşturan öğrencinin kavramları nasıl sentezledi-
ğini göstermiş olur.

2.4.2. Kavram haritalarının türleri

a) Hiyerarşik kavram haritaları
Bilgileri genelden özele doğru sınıflandırmayı temel alan kavram haritalarıdır. Kavramları sistematik ola-

rak gösterecek şekilde hazırlanır. Böylece hiyerarşik bir dağılım gösteren kavram haritaları ortaya çıkmış olur. 
Bunlara hiyerarşik kavram haritaları da denir.

Şekil 9.Hiyerarşik kavram haritası örneği

COWS

MILK

Cat Coat Belt

LEATHER

provideproduce

is important to is used for

Human
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b) Hiyerarşik olmayan kavram haritaları
Birincil kavramın merkezde yer aldığı, ikincil kavramların haritanın merkezinden çevreye doğru yayıldığı kav-

ram haritalarıdır. İkincil kavramların da alt kavramları varsa benzer şekilde işlem tekrarlanır. Örümcek ağına 
benzediği için örümcek kavram haritası olarak da adlandırılmıştır.

Şekil 10. Hiyerarşik olmayan kavram haritası örneği

c) Zincir kavram haritaları
Bir kavramın alt kavramlarını gösteren kavram haritalarıdır. Herhangi bir kavram yerine bazen bir işlemin 

basamaklarını göstermek için de kullanılabilir. Kavramlar birbirini takip eden zincirler içinde gösterildiği için 
bunlara zincir kavram haritaları denir.

Şekil 11. Zincir kavram haritası örneği 

ANIMALS
Feathers

Tail
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2.4.3. Kavram haritaları kullanmanın faydaları

Kavram haritası kullanmak öğrencilerin;
• Bilgileri birleştirmelerine yardımcı olur.
• Bilgileri daha uzun süre akılda tutmalarını sağlar.
• Kavramsal ilişkileri daha kolay anlamalarına olanak tanır.
• Kaygı düzeylerini azaltır (Okebukola ve Jedege,1988).
• Anlama seviyelerini değerlendirmelerine yardım eder.
• Kategorilere ayırma, birleştirme, detaylandırma, analiz etme gibi üst düzey zihinsel becerileri geliştirir 

(Jonassen, Beissner ve Yacci, 1993).
• Anlamlı öğrenmeyi idrak etmelerine yardımcı olur.

2.4.4. Kavram haritalarının kullanım alanları

Kavram haritaları konunun işlenişinde öğrenmeyi kolaylaştırmada, öğrenme sürecini kontrol etmede, kav-
ram yanılgılarını ortaya çıkarmada ve değerlendirme sürecinde kullanılabilir. Görüldüğü gibi kavram haritala-
rının çok yönlü bir kullanım alanı vardır. Bizim buradaki öncelikli amacımız, kavram haritalarını biçimlendirici 
değerlendirme sürecinin bir parçası olarak kullanmaya çalışmaktır.

2.4.5. Kavram haritalarının geliştirilme süreci

Kavram haritaları hazırlarken öğretmenlerin aşağıdaki sıralamaya dikkat etmeleri gerekir ancak bu sırala-
manın genel bir hatırlatma amacı taşıdığı da bilinmelidir. Öğretmenler, öğretmek istedikleri alana göre değişe-
bilen farklı yaklaşım ve ilkelere göre öğrencilere de kavram haritaları oluşturtabilir .

Kavram haritası hazırlanırken genel olarak izlenebilecek aşamalar şunlardır:
• Öğretilecek konunun tüm kavramları tahtaya listelenir.
• En genel kavram en üste yerleştirilir.
• Eşit kavramlar aynı satırda sıralanır.
• Diğer kavramlar genellik derecelerine göre azalan şekilde sıralanır.
• İki kavram arasındaki ilişkiyi göstermek üzere iki kavram bir çizgi ile birleştirilir.
• Kavramlar arasındaki ilişki ifadesi çizgi üzerine birkaç sözcük ile yazılır.
• İlişkinin yönü önemli ise belirtilecek ilişki yönü ok ile gösterilir.

2.4.6. Kavram haritalarının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Kavram haritası hazırlarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
• Aşırı karmaşık hâle getirilmiş kavram haritaları oluşturmaktan kaçınılmalıdır.
• Kavramlar arası ilişkileri belirtmek amacıyla uygun bağlantı kelimeleri seçilmelidir.
• Her kavram, haritada yalnızca bir kez yer almalıdır.
• Her kavram, en az bir kavramla ilişkilendirilmiş olmalıdır.
• Kavram haritası hazırlanırken seviye göz önünde bulundurulmalıdır.

2.4.7. Kavram haritalarının değerlendirmede kullanımı

Kavram haritası öğrenme öncesi, sırası ve sonrasında değerlendirme amacıyla kullanılabilir. Kavram hari-
tası bazı öğrencilerin daha fazla ilgisini çekeceğinden ve kavramların haritaya dökülmesinin tek bir yolu olma-
dığından, başlangıçta öğrencilerin çizdiği haritalara puan verilmeden sadece yazılı dönüt verilmesi tavsiye edilir. 
Böylece öğretmenler, öğrencilerin kavramları ne kadar iyi anlayıp anlamadıklarını onlara söyleyebilir ve/veya 
takıldıkları yerleri çözebilmelerine yardımcı olabilir. Öğretmenler, öğrencilerin haritada zorluk yaşadıkları alan-
ları belirleyip, bireysel olarak geliştirmeleri gereken noktaları tartışıp haritayı yeniden çizmelerini isteyebilir.

Öğrenciler kavram haritası yapma konusunda deneyim kazandıklarında, yaptıkları haritalar değişik yollarla 
puanlandırılarak değerlendirilebilir. “Kavram sayısı, bağlantı, hiyerarşi, çapraz bağlantılar, örnekler” göz önünde 
bulundurularak puanlama yapılabilir. Bu yöntemde her kavram için bir puan, bağlantı kelimeleri anlamlı ve tutar-
lıysa bir puan, kavramlar hiyerarşik bir yapıda (genelden özele gibi) ele alınmışsa beş puan, çapraz bağlantılar 
geçerliyse 10 puan verilebilir. Geçerli bağlantılar kurulmuş fakat ilişkilendirmede sıkıntı yaşanmışsa iki puan verile-
bilir. Doğru verilen her örnek için 1 puan verilir. Bir diğer puanlama yönteminde de kavram haritasındaki önerme-
lere dikkat edilir. Önermelerin doğru olup olmaması ve ilişkilerin yönü esas alınır. Önermelere 0-3 arasında puan 
verilerek değerlendirme yapılır. Üç puanın dağılımı ise kavramlar arasındaki ilişkinin varlığı, etiketin doğruluğu ve 
kavramlar arasında nedensel ya da hiyerarşik bir ilişkinin olduğunu gösteren okun yönü ile yapılır (Yaman, 2017).
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2.4.8. Formative assessment activity table-4: Concept maps

Subject English

Grade 8

Unit/Theme The Internet (Unit 5)

Sub-topics Talking about Internet habits / Exchanging information about the Internet / 
Accepting and refusing / Making excuses

Learning outputs

• Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about 
Internet habits.

• Students will be able to find specific information about the Internet in various 
texts.

• Students will be able to compare and contrast texts, and make inferences 
based on the information presented in texts.

• Students will be able to create graffiti walls (concept maps) showing the gist 
of the stories they have read.

Skills
Skills in focus: Reading

Other skills: Writing, speaking, listening

 Assessment objectives and criteria for success:
The following should be observed for the success of the assessment activity:
• Students read the given texts carefully and answer the questions related to the texts.
• Students select the most important ten words from each text (i.e., the words that represent the gist of the texts).
• Students write, draw, scribble etc. things that show that they understand each text individually but they are also 

able to show how the texts are similar to and/or different from each other.
• The relationships between the texts and ideas should be shown clearly.
• Important details that add to the strength of the messages should be listed.
These objectives are related to the learning outcomes E8.5.L1., E8.5.SI1., E8.5.SI2., E8.5.R1., E8.5.R2. and 

students are expected to fulfill one, some or all of them.

 Assessment tools and justification for their use
Graffiti wall/Concept maps
Definition: The graffiti wall is a fun way of creating conceptual maps. It allows students to generate a visual 

representation of what they have learned during a unit of study, or after reading/listening to a text (see Appendix A).

Procedure: After completing a unit, reading a story, listening to a fairy-tale etc. students are given cardboards/
white pieces of paper etc. and encouraged to write or draw what they have learned about a topic and what they think 
is really important about this topic (e.g., main idea in a text, main characters, plot).

Justification:
• The graffiti wall activity allows students to learn from each other. They can compare and contrast their graffiti 

walls with the other groups but they can also compare their lines of thought with the members in their own 
group.

• The graffiti wall is an authentic activity showing students that there are different ways to look at the same texts 
and different ways to solve the same problem.

• Students are allowed to summarize different texts in their own way, the way the best suits their skills and 
interests (e.g., writing, drawing, decorating). This, in turn, encourages shy students or students reluctant to take 
part in class activities to voice their ideas and to work with their peers.

• The graffiti wall activity asks students to summarize, and compare and contrast various texts. That is, it requires 
higher-level thinking.

• By analysing and comparing the graffiti walls of the different groups, the teacher can identify areas that have 
been mastered by the students as well as areas that are problematic for the whole class or most of the students.

• The activity provides valuable information that the teachers can use for planning further lessons (e.g., allows the 
teacher to identify strengths and gaps in students’ learning and comprehension; students may make connections, 
describe characters and events in a manner that the teacher might not even thought of when planning the unit).
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 Guidelines for implementation
• Students are in their reading class and they are told that today they will discuss the Internet, how often and why 

young people use it, and its effects on their everyday lives.
• Students are divided into 6 groups.

(Note: The number of groups could be smaller or bigger depending on the size of the class. The important thing is 
that the number is even.)

• The teacher prepares 3 texts (i.e., each text is read by two groups of students).
• Texts are 150-200 words long and all of them describe the Internet habits of teenagers and how these habits 

affect their everyday lives but these teenagers live in different countries (e.g., Bulgaria, Saudi Arabia, Canada) 
around the world.

• Students are asked to do two things:

*Find answers for the following questions while reading the texts:
(i) What are the positive effects of the Internet on the lives of the characters in the text?
(ii) What are the negative effects of the Internet on the lives of the characters in the text?
(iii) What is the main idea/message of the text?
(iv) Which websites do the teenagers visit and what is their purpose for using the net?

*Choose 10 words that give the gist of the story.
• After students finish reading the texts and the activities related to them, they are told that now they are going to 

create graffiti walls related to the texts that they have read.

(Note: If this is the first time the class is going to create a graffiti wall, the teacher shows students examples of graffiti 
walls and explains the process and the steps of creating it before asking the students to work on it.)

• The teacher divides the class into three groups and gives each group large paperboards (Note: The whiteboard in 
the classroom can be used as well). The suitable classroom walls are allocated to different groups of students.

• The teacher tells students that they have to think about the texts they have read and to jot down/draw a picture/
diagram/symbol, shortly everything that they think is important about the topic, add personal opinions, show 
relations between the texts, connect the information they have learned from the new texts to other areas of 
study /of their lives.

• The teacher tells students that, as in the examples, their responses should be “graffiti-like.” They do not have to 
write in straight lines or express their thoughts in full sentences.

• Students from the same group rotate either adding to or reviewing the work of their peers.
• The teacher closely observes what the students are doing and intervenes when students deviate from the main 

goal of the activity or need help.
• To see how students’ grasp of the topic develops or changes, the teacher may leave the graffiti walls up during 

the remainder of the unit (e.g., for 2-3 weeks).
• If students want to, they can continue to add comments and drawings to their graffiti walls.

(Note: The graffiti walls created by the students can be displayed in the appropriate places in the schools.)

 Giving feedback
• The teacher closely observes what the students are doing and intervenes when the students deviate from the 

main goal of the activity or need help (see Appendix B for two examples of feedback).
• The teacher may ask students to read the story again and s/he might think of other ways of reading the story if 

s/he decides that the students do not understand the story.
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Appendix A

Example 1: Positive and negative effects of the Internet on teenagers’ lives
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Example 2: Fighting pollution

Example 3: Heat, light and sound
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Appendix B: Feedback given to a graffiti wall exercise

Example 1: General
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Example 2: Specific
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2.5. Biçimlendirici değerlendirme amaçlı kullanılabilen hızlı teknikler

Sınıf içerisinde biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının öğrenme sürecine olumlu etkilerini artıra-
bilmek için hızlı değerlendirmeler yapılabilir. Böylelikle, öğrenciye anında dönüt vererek, sürecin geri kalan 
kısmı için performans yükseltilebilir. Bu tür ders içi hızlı değerlendirmeler için hazırlanabilecek bazı mater-
yaller sadece tek bir derste değil, birçok derste aktif şekilde kullanılabilir. Böylece süreci hızlı şekilde de-
ğerlendirmenin yanı sıra ders de daha eğlenceli hale getirilebilir. Aşağıda bu doğrultuda kullanılması tav-
siye edilen bazı teknikler anlatılmıştır. Öğretmenler de burada yazılı olan örneklere ek olarak yeni teknikler 
uygulayabilirler.

2.5.1. Kart gösterme tekniği

Kart gösterme tekniği öğrencilerin kendilerinin ve/veya sınıf arkadaşlarının performanslarını nasıl değer-
lendirdiklerinin ortaya çıkmasını sağlayan ve biçimlendirici değerlendirme olarak kullanılabilen bir araçtır. Bu 
teknikte, öğretmenler üç ile beş renkten oluşan bir grup kart hazırlar. Her renge sınıfta tartışılan ve herkesçe 
kabul edilen bir anlam verilir (ör. Yeşil: Çok başarılı; Mavi: Yeterli; Kırmızı: Geliştirilmeli). Örneğin, 7. sınıf İngilizce 
dersinde öğrencilerden Dreams Ünitesi (Unit 7) kapsamında geleceğe yönelik tahminlerle ilgili 10-15 cümle-
lik sunum yapmaları istenir. Sunumun taşıması gereken özellikler kısaca açıklanır (ör. Presenters should use 
grammatically correct sentences and appropriate vocabulary. The presentation should be cohesive and its con-
tent should be relevant). Öğrencilere üçer kart dağıtılır ve nasıl kullanacakları anlatılır (ör., Arkadaşlarınızın su-
numlarını dikkatlice dinleyin. Sunumun sonunda size verilen kartları kullanarak arkadaşlarınızı değerlendirin). 
Sınıfa değerlendirme yaparken kullanacakları kıstasları içeren puanlama anahtarı tanıtılır (bk. Tablo 10) ve öğ-
rencilerden heterojen gruplara ayrılmaları ve 15-20 dakika içinde sunumlarını hazırlamaları istenir.

Tablo 10. Kart gösterme oyunu için dereceli puanlama anahtarı

Green (3) The presentation fulfills all linguistic, structural and content requirements. The presentation is 
coherent.

Blue (2) The presentation partially fulfills all linguistic, structural and content requirements. The presentation 
is only partially coherent.

Red (1) The presentation has important linguistic, structural and content flaws. The presentation is not 
coherent.

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra gruplar sunumlarını yaparlar. Diğer gruplardan dereceli puanlama 
anahtarını kullanarak, izledikleri sunumu kendilerine dağıtılan kartları göstererek değerlendirmeleri istenir. 
Gruplar izledikleri sunumu uygun kartlarla değerlendirirler.

Tüm gruplar sunumlarını gerçekleştirip değerlendirmeler tamamlandıktan sonra yeşil ve kırmızı kart ile 
değerlendirilen gruplar birleşirler. Yeni oluşturulan grup(lar) kırmızı kart ile değerlendirilen grupların su-
numlarındaki eksiklikleri tamamlamak için çalışırlar.

Sunumları mavi kart ile değerlendirilen gruplar ise kendi aralarında birleşerek sunumlarındaki eksiklik-
leri gidermeye çalışırlar. Daha sonra mavi ve kırmızı alan tüm gruplar sunumlarını tekrar gerçekleştirirler. 
Diğer gruplar son sunumları tekrar kartlarla değerlendirirler. En son öğretmen rehberliğinde sınıfça son bir 
değerlendirme yapılarak eksiklikler giderilir. Bu değerlendirme etkinliğinde öğretmen bir rehber rolü üstle-
nerek grupları sürekli gözleyer ve sık sık geri bildirimlerde bulunur. Öğrencilerin zorluk yaşadıkları nokta-
larda onlara yol göstererek düzeltmeleri kendilerinin yapmasını sağlar.

2.5.2. Kısa sınavlar

Belirlenen kazanım ve grup için hazırlanan kısa sınavlarla, öğrencilerin öğrenmede karşılaştıkları güçlük-
lerin ortaya çıkarılması ve/veya öğrencilerin kazanımlara erişim düzeylerinin saptanması sağlanabilir. Kısa 
sınavların uygulaması, puanlaması ve değerlendirmesi doğru yapılmadığında bu durum sınıf içi öğretim za-
manının etkililiğini önemli derecede azaltabilmektedir. Bu yüzden kısa sınavlarda kullanılacak sorular kısa 
ve net cevap gerektiren sorulardan oluşmalıdır. Soru sayısına da dikkat edilmeli, çok fazla soru hazırlanma-
malıdır. Sorular, doğru/yanlış veya boşluk doldurma şeklinde hazırlanabilir. Örneğin 7. sınıf İngilizce dersinin 
In the Kitchen ünitesinde (Unit 3) mutfakta kullanılan araç- gereçlerin İngilizce isimlerinin öğrenilip öğrenil-
mediğini kontrol etmek isteyen öğretmen, sadece 5 maddeden oluşan Tablo 11'deki gibi kısa bir sınav yapıp 
öğrencilerin hangi sözcükleri öğrendiklerini kontrol edebilir. Kısa sınavdaki amaç öğrencilere not vermek 
değil eksiklerini belirleyerek onlara rehber olmak ve dersi ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlemektir.
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Tablo 11. Kısa sınav örneği

Instruction: First, match the pictures with the definitions. Then, write the names of the objects

Pictures Name the object Definition

1 a. You can roast a chicken and bake a cake 
with it. 

2 b. You can stir your soup with it.

3 c. It has four prongs. You can eat salad with 
it.

4 d. You can slice, dice and chop with it.

5 e. It has sharp holes and you can cut food 
into small pieces with it. 

2.5.3. Kahoot

Kısa sınavların web ortamına taşınması hem öğretmenler hem de öğrenciler için birçok kolaylık sağlar. 
Kahoot, kısa sınavlar için tasarlanmış eğlenceli bir uygulamadır. Öğretmenin daha önceden uygulama üze-
rinden hazırladığı sorular, ders esnasında bir biçimlendirici değerlendirme materyali olarak kullanılır. Kısa sı-
navlar doğruluk kriteri üzerinden değerlendirilirken, uygulama sayesinde hız faktörü de kolaylıkla ölçülebilir 
hale gelmekte, bu durum öğrenciyi motive etmektedir. Socrative, Zip Grade, Quizizz ve Plickers gibi benzer 
uygulamalar bu kapsamda incelenebilir. Bu tür uygulamalar sayesinde öğretim ve değerlendirme süreçleri 
daha eğlenceli hale getirilebilir.

2.5.4. Slogan oluşturma

Öğrencilerden bir derste işlenen konuya dair etkileyici bir cümle oluşturmaları istenir. Orijinal, kısa (1-4 
kelimeden oluşan), iddialı ve gerçekçi olma, hafızada kalma ve doğru bilgi içerme gibi slogan özellikleri ha-
tırlatılır. Sloganlar tahtaya yazılır; farklı olan, dikkat çeken sloganlar sınıftaki “Yaz-Süsle-As” vb. şekilde isim-
lendirilmiş sınıf panosuna asılır.

2.5.5. Sosyal medya panosu

Öğrencilerden, o derste öğrendiklerini kağıt-kalem kullanarak 140 karakter ile özetlemeleri istenir. Bir 
sosyal ağ modeline benzetme yapılarak, ağdaki kuralların uygulanması öğrenci için eğlenceli olur. Sınıfta 
seslendirilen mesajlar, beğeni durumlarına göre sosyal medya panosuna asılır.
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2.5.6. Bilgi kartları

Derste öğrenilenlerin yazılabileceği bir kart düzeni oluşturulur. İfadeler belirli bir kalıp üzerinden yazılır. 
Tüm derslerde her öğrenci bu bilgi kartlarını doldurmak zorunda değildir. Bazen sadece bir öğrenci, bazen 
öğretmenin belirleyeceği birkaç öğrenci kartları doldurabilir.

In this lesson I have learned 
……………………………………………………………………………………………….......................................................

……………………………………………………………………………………………….......................................................

Şekil 12. Örnek bilgi kartı formatı-1

In this lesson I had difficulties with 
……………………………………………………………………………………………….......................................................

……………………………………………………………………………………………….......................................................

Şekil 13. Örnek bilgi fartı formatı-2

In this lesson I have learned 
……………………………………………………………………………………………….......................................................

……………………………………………………………………………………………….......................................................

Şekil 14. Örnek bilgi kartı formatı-3

2.5.7. Evet/hayır kartları

Sınıfta cevap kartları için çok fazla kullanım alanı vardır. Öğrencilere iki kart verilir, birisinde “evet”, diğe-
rinde “hayır” yazar. Öğrenciler, öğretmenin soracağı soruları cevaplamak için kartları kullanırlar. Öğretmen 
sınıfın genel durumuna bakıp, sürecin nasıl devam edeceğine karar verir. Aynı kartların doğru/yanlış kartları, 
matematik işlem kartları, noktalama işaretleri kartları vb. şekilleri de yapılabilir.

2.5.8. Soru kutusu

Öğretmen, A4 kağıdını 10 parçaya bölerek öğretimi yapılacak konuya dair sorular hazırlar. Bu soruları 
katlayıp bir kavanoza koyar. Bu kavanozun ismi, “soru kutusu”dur. Öğrenciler sırayla kavanozdan soru çekip 
yüksek sesle okuyarak cevap verirler. Cevap verilen soru kavanozun dışına, verilemeyen soru tekrar kava-
nozun içine atılır. Böylelikle aynı soru birkaç öğrenci sonra yeniden çekilebilir. Bir öğrenci o soruya doğru ce-
vap verene kadar süreç devam eder.

Soru kutusu öğretmen tarafından hazırlanabileceği gibi öğrencilere de hazırlatılabilir. Bu sefer öğrenci-
ler sıraya girerler. Öğretmen kavanozdan kağıt çekerek süratle soruyu sorar. Cevap veremeyen öğrencinin 
“Geçiniz” diyerek cevap hakkını bir başka arkadaşına devrettiği aktif bir ölçme gerçekleştirilir.

Soru kutusu kartı, 7. sınıfta yabancı dil olarak İngilizce dersinde öğretilen Appearance and Personality Ünitesi’nde 
(Unit 1) geçen sözcüklerin öğretilmesinde faydalanılacak yöntemlere örnek verilebilir. Bu aktivitenin amacı, öğren-
cilere kelimelerin zıt anlamlarını öğretmektir. Öğretmen, Şekil 15'teki numaralandırılmış kelimeleri, ayrı kağıtlara 
yazarak kavanoza koyar ve öğrencilerden her çekilen kelimenin zıt anlamlısını söylemelerini ister.

1 slim 7 outgoing

2 beautiful 8 attractive

3 tall 9 overweight

4 honest 10 intelligent

5 punctual 11 hardworking

6 selfish 12 stubborn

Şekil 15. Soru kutusu kartı örneği
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2.5.9. Emojiler

Emojiler, popüler kültürün bir parçasıdır. “Emoji” kelimesi Japoncadan İngilizceye geçmiş bir kelimedir. 
Kelimedeki “e” fotoğraf, “moji” ise harf veya karakter anlamına gelmektedir. Emojilerin, kelime ve deyim-
lerin yerini aldığı görülmektedir. Öğretmenlerimiz derslerinde emojilerin görsel gücünden faydalanabilirler. 
Öğrenciler için karmaşık kavramların öğretimini gerçekleştirirken onların aşina olduğu emojiler kullanılarak 
ilgileri çekilebilir ve öğrenmenin kalıcılığı sağlayabilirler.

Şekil 16. Emoji örnekleri

Örneğin, konumla ilgili kavramlar konusunu işlerken biçimlendirici değerlendirme etkinliklerinden “kav-
ram karikatürü” kullanılabilir. Bu etkinlikte öğrencilerden kavram karikatüründe bulunan karakterlerin söy-
lediklerini değerlendirmeleri, hangisinin doğru hangilerinin ise yanlış olduğunu belirtmeleri istenebilir. Daha 
sonra, önceden hazırlanan emoji kartları kullanılarak öğrencilerin verdikleri cevaplar değerlendirilebilir.

2.5.10. Analoji

Öğrencilerin bir benzetme oluşturması üzerine kurulu bir değerlendirme şeklidir. Bu uygulamada, öğren-
cilerin aşina oldukları bir şey ile yeni bilgi arasında bağ kurmak ve bu bağ üzerine açıklama yapmak gerek-
mektedir. Derslerde analojiyi kullanmak öğretmene ve öğrenciye kolaylıklar sağlar, öğrencilerde kavramsal 
değişimin sağlanmasında önemli rol oynar.

Kalbimizin bir pompaya benzetilmesi, sinir sistemimin telefon kablolarına benzetilmesi, akyuvarların or-
dudaki askerlere benzetilmesi, yabancı dil kullanımı bisiklet kullanımına benzetilmesi analojiye örnek olarak 
verilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, öğrencinin kurduğu bağ üzerine açıklama yapmasını iste-
mektir. Böylelikle öğretilmek istenen kavram veya kavramlar tam olarak anlaşılır.

Öğrencilerin analoji kurmaları ve kurulan analoji ile hedef ile kaynak arasındaki ilişkinin tasvir edilmesini 
dikkatlice takip eden öğretmen öğrencilerin eksik ve hatalı oldukları yerleri kolayca tespit edebilmesine ve 
düzeltmesine imkân sağlayabilir.

2.5.11. Çift sütun

Bu teknik, biçimlendirici değerlendirme ve öğrencinin düşünme becerilerini geliştirme amacıyla kullanı-
lır. İki sütunlu bir günlüğün sol sütunu temel kelimeler, fikirler ve alıntılar içindir. Sağ sütunda ise öğrencinin 
bu kelime, fikir ve alıntılara gösterdiği tepkiler yer alır. Bu, üst düzey bilişsel süreçler gerektiren bir teknik-
tir. Verilen tepkilerden ortaya çıkabilecek sorular da öğrenciler tarafından eklenebilir. Öğrencilerin cevapları 
okunup bilgi ve anlama düzeyi değerlendirilir. Örneğin, “Planets” (Year 7, Unit 10) temalı bir ders için aşağı-
daki anahtar kelimeler verilip, öğrencinin bildiklerini yazması istenebilir.

Write down what the following words mean to you.

Basic terms Thoughts/ideas

1. Planet

2. Meteor

3. Satellite

Şekil 17. Çift sütun örneği
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2.5.12. Yumruktan beşe

Hızlı değerlendirme için gayet uygun bir teknik olan yumruktan beşe ile öğrencilere anlama seviyelerine 
dair soru sorulur. Sorular evet/hayır sorusu olmamalıdır. Öğrenciler sorunun yanıtından tam emin olama-
mışlarsa ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorlarsa bir parmak kaldırırlar. Anlama seviyesi arttıkça kaldırılan 
parmak sayısı artar. Tam olarak anlayan ve bilgisini gösterebilecek öğrenciler bir parmaklarını birden kaldı-
rırlar. Sınıfa bu genel bakış öğretmen için çok önemlidir. Sürecin nasıl devam ettirileceğine karar vermede 
havadaki parmaklar öğretmene yol gösterecektir.

Altınıcı sınıf İngilizce dersinde  Yummy Breakfast (Unit 2) "some-any" konusunu anlatan öğretmen “yum-
ruktan beşe” şeklinde bir yönerge verir. Dört veya beş parmağını gösteren öğrenciler, anladıklarını ve kendi 
başlarına pratik yapmaya hazır olduklarını ifade etmektedir. Üç parmak, anlayabildikleri anlamına gelir an-
cak bir akranın onlara yardım etmesi, yeniden açıklama yapması gerekir. Bir ya da iki parmak gösteren öğ-
renciler ise öğretmenle kalıp konuyu yeniden anlatmasını talep edenlerdir.

2.5.13. Başparmak yukarı/başparmak aşağı

Öğrencilerin sunulan bilgileri anlayıp anlamadıklarını belirlemenin bir yolu da başparmak yukarı/baş-
parmak aşağı tekniğidir. Konuda belirli bir seviyeye gelindiğinde öğretmen sınıfın genel durumunu görmek 
adına “başparmak” şeklinde seslenir. Sınıfın genel durumunu görerek sürecin devamına karar verir.

Şekil 18. Başparmak yukarı/başparmak aşağı örneği

2.5.14. Köşeleme

Hareket isteyen bir biçimlendirici değerlendirme tekniğidir. Öğretmen, sınıfın her köşesine bir isim ve-
rir, köşeleri “Kesinlikle katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle katılmıyorum” şeklinde isim-
lendirir. Konuyla ilgili bir ifadeyi seslendirir. Öğrenciler kendi kararları doğrultusunda uygun gördükleri kö-
şeye giderler. Öğretmen, öğrencilerden cevaplarını tercih etmedeki sebeplerini paylaşmalarını istemelidir. 
Sebeplerini anlatan, sınıfla paylaşan öğrenciler tüm sınıfça dinlenmelidir.

2.5.15. Arkadaşa öğret

Öğrencinin bir kavram ya da süreci anlayıp anlamadığını belirlemenin en iyi yollarından biri de konuyu bir 
arkadaşlarına öğretmelerini istemektir. Öğrenciler gereken bilgi ve becerileri düşünür, arkadaşlarına anlatır. 
Öğrenci arkadaşına anlatabildiği kadar öğrenmiştir. Bu tekrar aynı zamanda öğrenilenlerin pekişmesini de 
sağlar.

Burada verilen teknikler sadece fikir vermek içindir. Öğretmenler hem bu teknikleri başka 
derslere uyarlayabilir hem kendileri yeni teknikler geliştirebilir. Burada önemli olan, öğretme-
nin kısa sürede öğrencilerin gelişim durumlarını belirleyip anında dersin işleyişini mevcut du-
ruma göre düzenleyebilmesidir. Böylece öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha iyi rehberlik 
edilmiş olur.
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2.6. Dereceli puanlama anahtarı (Rubrik)

Sınıf içerisinde biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının faydalarından ve dönüt vermenin öğrenme 
süreci üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetmiştik. Tüm bu olumlu etkileri ortaya çıkarabilmek için bir 
öğretmenin sınıfında uygulamakta olduğu biçimlendirici değerlendirme etkinliği ile birlikte etkinlik süresince 
ve sonunda öğrencinin performansını değerlendirmesi için bir yöntem olmalıdır. Geleneksel ölçme ve değer-
lendirme yöntemlerinde tek doğru cevap olduğu zaman öğrencinin verdiği cevap ya doğrudur (ör. 10 puan) 
ya da yanlıştır (ör. 0 puan). Öğrenciye kısmi puanlar verilebilmesine rağmen öğrencinin kendi performansı 
hakkında sahip olacağı bilgi sınırlı olacaktır.

Biçimlendirici değerlendirmede, geleneksel puanlamanın sınırlı değerlendirmesinden çıkmanın yolu 
dereceli puanlama anahtarı (rubrik) kullanmaktır. Dereceli puanlama anahtarı, öğrencilerin performansları-
nın yeterlik düzeyini önceden hazırlanmış ölçütlerden biri ile derecelendirmeyi sağlamaktadır. Dereceli puan-
lama anahtarları bir biçimlendirici değerlendirme aracı olmaktan ziyade farklı değerlendirme araçları (port-
folyo, çalışma, performansa dayalı değerlendirme vb.) ile birlikte kullanılabilecek bir puanlama yöntemidir. 
Dereceli puanlama anahtarlarında öğrencilerden beklenen performans (bilgi, beceri, tutum, değer vb.) açık 
biçimde, alt göstergeleri ile tanımlanmıştır. Böylece, öğrencinin performansının dereceli puanlama anahta-
rındaki hangi seviyede olduğu net olarak belirlenebilir. Seviyenin açıklaması da yazılmış olduğu için seçilen 
seviye aynı zamanda öğrenciye durumu hakkında kısa ama açık dönütler sağlar.

Dereceli puanlama anahtarı kullanmanın faydaları şu şekilde sıralanabilir:
• Değerlendirmenin daha nesnel ve tutarlı olması,
• Sistematik dönüt verebilme,
• Ölçütlerin açık olarak ifade edilmesi ve paylaşılması,
• Biçimlendirici değerlendirmede gelişimi belgeleyebilme.

2.6.1. Dereceli puanlama anahtarı hazırlama

Sınıf içerisinde temelde bütüncül ve analitik olmak üzere iki çeşit dereceli puanlama anahtarı kullanıla-
bilmektedir. Bu iki dereceli puanlama anahtarı arasındaki temel fark, ele aldıkları detaydır. Bütüncül dereceli 
puanlama anahtarında sadece seviyeler belirlenirken, analitik dereceli puanlama anahtarında birden fazla alt 
performans göstergesi ve her biri için açıklamaları ile seviyeler belirlenir. Esasen analitik dereceli puanlama 
anahtarının, birden fazla bütüncül dereceli puanlama anahtarının birleşmesiyle oluştuğu düşünülebilir. Bu iki 
dereceli puanlama anahtarını detaylıca inceleyelim.
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1. Bütüncül dereceli puanlama anahtarı
Bu dereceli puanlama anahtarında öğretmenin amacı, tüm sürece genel bir bakış sağlamaktır. Sınıf içinde 

detaylara inme gerektirmeyen konularda, özellikle genel becerilerin değerlendirilmesinde bütüncül dereceli 
puanlama anahtarları etkin bir şekilde kullanılabilir. Örneğin, Tablo 12'deki bütüncül dereceli puanlama anah-
tarı öğrencilerin sınıf içinde ilgili derste fikirlerini/çözümlerini sunum şeklindeki paylaşımlarını değerlendirme 
amacıyla kullanılabilir.

Tablo 12. Öğrenci sunumlarını değerlendirmede kullanılabilen bütüncül bir dereceli puanlama anahtarı

Holistic rubric sample

During the presentation

4
Excellent

The speech demonstrates thorough and accurate knowledge of the subject matter. Key points are 
well organized. Eye contact is made throughout the presentation, and gestures are effectively used 
to emphasize important points. The speaker is articulate and uses memorable language that is 
grammatical correct. The visual aid is correct and concise and is used to make the presentation more 
effective. Questions from the audience are clearly answered with specific and appropriate information.

3
Adequate

The speech demonstrates accurate knowledge except in minor details. Organization is, for the most 
part, effective. Eye contact is made throughout most of the presentation and some gestures are used 
to provide emphasis. The speaker uses clear language that is grammatically correct. The visual aid is 
correct but may not be used to add to the presentation. Questions from the audience are answered with 
basic responses.

2
Limited

The speech demonstrates some knowledge of the topic, but there are inaccuracies in important details. 
Organization is inadequate and ineffective. Limited eye contact is made, and although a few gestures 
may be used, they are not tied to points of emphasis. Language is somewhat vague and may contain 
some grammatical errors. The visual aid is mentioned, but it is not clearly tied to the presentation. 
Answers to questions from the audience are basic and are often unclear or ineffective.

1
Poor

The speech demonstrates little to no knowledge of the subject. There is no discernable organization. 
Speaker does not make eye contact with the audience, and no gestures are used. Language is confusing 
and contains many grammatical errors. There is no visual aid or it is not mentioned. Questions from the 
audience are answered ineffectively or are not answered.

Kaynak: http://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Teaching/Educator-Evaluation-System/How-to-Design-and-Select-
Quality-Assessments/HO9-Holistic-Rubric-Example.pdf

Tablo 12'de verilen dereceli puanlama anahtarı genel olarak yazılmıştır. Öğretmenler seviye açıklamalarını 
alanlarına uygun şekilde değiştirebilirler. Fakat bütüncül dereceli puanlama anahtarı hazırlanırken dikkat edile-
cek husus, her seviyenin gözlenebilir öğrenci göstergeleri şeklinde yazılmış olmasıdır. Bu şekilde hem puanla-
mada tutarlılık sağlanabilir hem de sonucu öğrenen öğrenciye anlık hızlı dönüt verilmiş olur.

2. Analitik dereceli puanlama anahtarı
Analitik dereceli puanlama anahtarı öğrenci performansı (ör. hem bilgi hem beceri) değerlendirmede ter-

cih edilmelidir. Öğrencinin birden fazla ölçüte dayalı, karmaşık performans göstermesi gerektiği zaman her 
biri için seviyeler belirlenir ve hepsi bir arada analitik dereceli puanlama anahtarını oluşturur. Bu sayede süreç 
içerisindeki her bir parça (ölçüt) ayrıca değerlendirilmiş olur. Tablo 13'te bir örneği bulunan analitik dereceli 
puanlama anahtarında da görüldüğü üzere, her bir kriter için ayrı bütüncül dereceli puanlama anahtarlarının 
bir araya gelmesi gibi düşünülebilir. Tablo 13'te analitik dereceli puanlama anahtarı örneği verilmiştir. Verilen 
örnek, öğrencilerin çalışma sunumlarında farklı öğrenci yeterliklerini değerlendirmede kullanılabilen ayrıntılı 
bir dereceli puanlama anahtarıdır.
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Tablo 13. Çalışma sunumu değerlendirme dereceli puanlama anahtarı

Sample Analytic Rubric: Oral Presentation

Excellent Adequate Limited Poor

Content

The speech 
demonstrates 
thorough and accurate 
knowledge of the 
subject matter.

The speech 
demonstrates accurate 
knowledge except in 
minor details.

The speech 
demonstrates some 
knowledge of the 
topic, but there 
are inaccuracies in 
important details

The speech 
demonstrates little to 
no knowledge of the 
subject.

Organization
Organization is evident 
and key points are 
ordered well.

Most of the 
presentation is well 
organized.

Organization is 
inadequate and 
ineffective.

There is no discernable 
organization.

Eye Contact

Eye contact is 
consistent and effective 
throughout the 
presentation.

Eye contact is made 
throughout most of the 
presentation.

Limited eye contact is 
made.

Speaker does not make 
eye-contact with the 
audience and/or reads 
from notes.

Gestures
Gestures are effectively 
used to emphasize 
important points.

Gestures are 
sometimes used to 
provide emphasis.

A few gestures are 
used but they are 
usually ineffective.

No gestures are used.

Language

The speaker is articulate 
and uses memorable 
language that is 
grammatically correct.

The speaker uses 
clear language that is 
grammatically correct.

Language is 
somewhat vague and 
may contain some 
grammatical errors.

Language is confusing 
and contains many 
grammatical errors.

Visual Aid

The visual aid is 
correct and concise 
and is used to make 
the presentation more 
effective.

The visual aid is 
correct but does 
not add muchto the 
presentation.

The visual aid has some 
errors and although 
it is mentioned, it is 
not clearly tied to the 
presentation.

There is no visual aid or 
it is not mentioned at all 
in the presentation.

Responding to 
Questions

Questions from the 
audience are clearly 
answered with specific 
and appropriate 
information and 
examples.

Questions posed by the 
audience are answered 
with basic responses.

Answers to questions 
from the audience are 
basic and are often 
unclear or ineffective.

Questions from the 
audience are answered 
ineffectively or are not 
answered at all.

Tablo 13'deki analitik dereceli puanlama anahtarında görüleceği üzere, bir öğrencinin her bir ölçütteki se-
viyesi belirlenerek, her birinde belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performansının nerede olduğu, neyi 
doğru yaptığı ve neyi eksik yaptığı görülebilir.

2.6.2. Dereceli puanlama anahtarının kullanımı

Dereceli puanlama anahtarları pek çok farklı biçimlendirici değerlendirme aracıyla öğrencinin performansını 
önceden belirlenmiş kriterler doğrultusunda değerlendirme amaçlı kullanılabilir. Bu nedenle dereceli puan-
lama anahtarının kullanımını kısıtlamak uygun değildir; portfolyo, performansa dayalı değerlendirme, açık uçlu 
soru puanlaması veya sanatsal ürün ortaya koyma gibi çok çeşitli değerlendirme aracı ile birlikte kullanılabilir. 
Bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi, bu değer-
lendirme aracının etkinliğini artırmada yararlı olacaktır:

1. Dereceli puanlama anahtarı geliştirirken önce değerlendirmesi yapılacak öğrenme hedefleri belirlen-
meli, bu hedefler bağlamında öğrencide görülmek istenen bilgi, beceri, tutum vb. tespit edilmelidir.

2. Belirlenen gözlenebilir öğrenci davranışları tüm etkinlik/görev için genel bir değerlendirme ise bütün-
cül dereceli puanlama anahtarı, detaylı birden fazla ölçütlerin her biri için değerlendirme gerektiriyorsa 
da analitik dereceli puanlama anahtarı hazırlanmalıdır.

3. Dereceli puanlama anahtarında kullanılacak her bir seviye için davranışın somut örnekleri geliştirilmeli 
ve açık şekilde ifade edilmelidir.

4. Dereceli puanlama anahtarı öğrenciler ve diğer paydaşlarla paylaşılmalıdır.
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2.6.3. Puanlama anahtarına dönüt verme

Dereceli puanlama anahtarlarında öğrenci performansı, her bir gösterge için seviyeler olacak şekilde ta-
nımlanmıştır. Dereceli puanlama anahtarlarında her bir seviyeye ait kutucukta öğrenci performansı şeklinde 
açıklamalar yazılmış olduğu için işaretlenen seviye aynı zamanda kısa ama açık dönütler sağlar. Örneğin, 
yukarıda Tablo 12’te yer alan “çalışma sunum değerlendirme dereceli puanlama anahtarı” bağlamında bir 
öğrenciye “eye contact” kriterinden “limited” verilmesi öğrencinin sunum sırasında çok az göz teması kurdu-
ğunu, sunumun daha başarılı olması için dinleyiciyle daha sık temas kurmasının daha iyi olacağını göster-
mektedir. Aynı öğrenci “gestures” kriterinden “excellent” alırsa sunum boyunca vücut dilini etkin bir şekilde 
kullanmış demektir. Böylece, puanlama anahtarında her bir kriterden hangi derecede olduğunu gören öğ-
renci, o derecenin açıklamasını okuyarak dönüt almış olacaktır. Puanlama anahtarları öğrencilerin yanı sıra 
veliler gibi diğer paydaşlar ile de hızlıca iletişim kurmayı sağlayabilir.

2.7. Gözlem formu

Öğretim programlarında psikomotor ve duyuşsal alan davranışlarıyla ilgili birçok kazanım olmasına rağmen 
uygulamada bu kazanımlara gereken önemin verilmediği gözlenmektedir (Turgut ve Baykul, 2013). Bu durum, 
bilişsel alan davranışlarının ölçülmesinde kullanılan ölçme yöntemlerinin psikomotor ve duyuşsal alan davra-
nışlarının ölçülmesinde yetersiz kalışı ve bu davranışların ölçülmesinin oldukça güç oluşundan kaynaklanmak-
tadır. Ancak, tüm bilim dallarında eskiden beri sık kullanılan bir bilgi toplama yöntemi (Tekin, 1991) olan gözlem 
yöntemi, bu alandaki davranışların ölçülmesine olanak sağlamaktadır.

Eğitimde özellikle psikomotor (Gelbal, 2013) ve duyuşsal alan davranışlarının ölçülmesinde yaygın ola-
rak kullanılan gözlem yöntemi (Nartgün, 2010; Turgut ve Baykul, 2013), ilgili davranışların öğretmen tara-
fından gözlenmesi ve bu gözlemlerin kayıt altına alınması esası üzerine kuruludur. Öğretmenler, öğrenciler 
hakkında kapsamlı ve sürece dayalı olarak doğru ve hızlı bilgi edinmek ve öğrencilerin kazanımlara ulaşma 
derecelerini belirlemek amacıyla bu yöntemden faydalanabilirler. Gözlem formları performans ödevleri ve 
çalışmalarda, öğrencinin gelişim sürecini belirli zaman dilimleri içerisinde izlemek amacıyla kullanılabilir. 
Bunun yanında öğrencilerin kâğıt-kalem kullanımına engel bulunan durumlarda gözlem formları ile davra-
nış gelişim sürecini izlemek mümkün olabilir. Gelişim sürecinin izlenmesi de öğrenciye ve aileye dönüt ver-
meyi kolaylaştırabilir (Gelbal, 2013). Gözlem yöntemi, daha önceden geliştirilen veya geliştirilecek gözlem 
formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarları kullanarak uygulanabilmektedir.

2.7.1. Gözlem formu hazırlama

Gözlem formlarının geliştirilmesi sürecinde ilk yapılması gereken, gözlemin amacını saptamaktır. Bundan 
sonra, hangi davranışlarının gözleneceği sorusu cevaplanır (Turgut ve Baykul, 2013). Bunun için hedef kaza-
nımın göstergesi sayılabilecek birtakım davranışların belirlenmesi gerekmektedir (Nartgün, 2010). Bu aşa-
madan sonra, gözlemin kim(ler) tarafından, nerede ve nasıl yapılacağı, gözlem sonuçlarının nasıl kaydedi-
leceği ve puanlanacağı kararlaştırılır (Turgut ve Baykul, 2013). Örneğin, öğrencilere kazandırılmak istenen 
hedef “grupla iş birliği içinde çalışma alışkanlığı” ise bu hedefin göstergesi sayılabilecek davranışlar şunlar 
olabilir (Nartgün, 2010):

• İş birliği gerektiren grup çalışmalarına isteyerek katılma.
• Grup içindeki sorumluluklarını yerine getirme.
• Gruptaki diğer bireyleri sahip olduğu bilgi, beceri ve kaynaklarla destekleme.
• Grup içindeki çatışmaları grup içinde çözmeye çalışma.
• Grup üyelerinin farklı görüş ve düşüncelerine saygı duyma.

Öğrenciden beklenen davranışın iki çıktısı olduğu durumlarda, davranışlara karşılık gelen seçenek yapısı 
“gözlendi-gözlenmedi” veya “evet-hayır” vb. şeklinde düzenlenir. Bazen bir davranış tam olarak gösterilemeye-
bilir. Davranış kısmi olarak gösterilebilir ise gözlem formu dereceli (Gelbal, 2013) olarak da hazırlanabilir.

Bu araçların yapımı, kullanımı ve değerlendirilmesi oldukça kolaydır. Seçenek ifadeleri puanlara dönüştü-
rülebildiği için toplam puan hesaplanabilir ve dolayısıyla gözlem sonuçları üzerinde istatistiksel çözümleme-
ler de yapılabilir. Örneğin, İngilizce dersinde öğrencilerin yeni öğretilen sözcükleri doğru telaffuz edip edeme-
diklerini kontrol etmek isteyen öğretmen, gözlem formu hazırlar ve öğrencilerin ortaya koyacağı becerilerle 
ilgili not alır: “Correct pronunciation=1, Incorrect pronunciation=0”. Eğer becerinin derecesi de ölçülecekse 
puanlama, “Incorrect pronunciation=0, Partially correct pronunciation=1, Correct pronunciation=2” şeklinde 
yapılabilir (Turgut ve Baykul, 2013).
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2.7.2. Gözlem formunun kullanımı

Gözlem formunda yer alan davranışların gözlemlenebilmesi için uygun ortamların oluşturulması gerek-
mektedir (Nartgün, 2010). Çok karmaşık ve kısa sürede gerçekleşen becerilerin gözlemleneceği durum-
larda, performans filme alınabilir ve yavaş çekimde davranışın ayrıntıları iyice gözlenebilir. Benzer davra-
nışlar için performansın tekrar ettirilmesi ve her seferinde belirli kritik davranışların gözlenmesi (Turgut ve 
Baykul, 2013) ya da birden fazla gözlemci kullanılması önerilebilir. Gözlem formlarının kalabalık sınıflarda 
uygulanacağı durumlarda ise gözlenecek davranışların azaltılması, gözlem sürecinin birkaç dersi kapsaya-
cak şekilde uzatılması veya gözlemci sayısının artırılması, karşılaşılabilecek problemlerin çözümü nokta-
sında birer öneri olarak sunulabilir. Bunun dışında gözlem formlarının kullanımında başka problemlerle de 
karşılaşılması olasıdır. Bunlardan sık karşılaşılanlar aşağıda sıralanmıştır (Turgut ve Baykul, 2013):

• Davranış ifadelerinin kazanımı yansıtmaması, açık ve nesnel olmaması.
• Gözlenmek istenen davranışın yeterince gözlenememesi nedeniyle form üzerinde gelişigüzel işaret-

leme yapılması.
• Gözlemcinin, kendi öznel eğilimlerine göre bazı öğrencilere daha yüksek, bazılarına daha düşük puan 

vermesi.
• Dereceli gözlem formlarında seçenek sayısının çok yüksek ya da çok düşük tutulması.
• İyi değerlendirilen bir davranıştan sonra iyiye, kötü değerlendirilen bir davranıştan sonra kötüye kayma 

eğilimi (hareleme etkisi).

2.7.3. Gözlem formu ile dönüt verme

Gözlem formları değerlendirildikten sonra karşılaşılan öğrenme eksikliklerinin giderilmesine yönelik dö-
nütlerin işe koşulması gerekir. Dönütler sınıfın geneline yönelik olabileceği gibi sadece bir öğrenciye yönelik 
de olabilir. Örneğin, İngilizce dersinde öğretmen öğrencilerinin içinde bulundukları oyun gruplarındaki rolleri 
ile bu rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranıp davranmadıklarını gözlemlemek iste-
mektedir. Tablo 15’teki üç numaralı davranış ile ilgili öğrenme eksikliği sınıfın genelini ilgilendiriyorsa öğret-
men, soru-cevap yöntemini kullanarak kuralların insanlar için neden önemli olduğuna ilişkin bir tartışma 
yaptırır. Bu davranışla ilgili öğrenme eksikliği olan bir öğrenciden ise kuralları belirlenmiş bir oyunu gözlem-
lemesi istenebilir. Öğretmen, ilgili davranışı gözlemlediği etkinlik süreci içerisinde de dönütler vererek ek-
sikliklerin giderilmesine katkı sağlayabilir (Örneğin, Tablo 14’te yer alan dört numaralı davranış için, gözlem 
sonucu “Needs work” olan bir öğrenciye “You are talking to your teacher. Can you use this request?” şeklinde 
bir dönüt verilebilir). Öğrencilere verilen dönütlerden sonra, ilgili davranışlar aynı ölçme aracı veya alternatif 
ölçme araçlarıyla tekrar gözlemlenerek öğrencilerin kazanıma ulaşma dereceleri ve dönütlerin işe yararlılığı 
hakkında daha somut bilgiler edinilebilir.

Tablo 14. Group work and activities observation form

Criteria for observation Excellent Acceptable Needs work

1. Joins the activities and games. □ □ □
2. Uses correct pronunciation. □ □ □
3. Uses grammatically correct language. □ □ □
4. Uses context-appropriate language (Formal vs. informal; 
Example: Requesting something from a classmate vs. a teacher). □ □ □
5. Actively participates by asking and answering appropriate 
questions. □ □ □

6. Adds extra creative elements to the game/activity. □ □ □
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Yabancı dil olarak İngilizce eğitimi alanında gözlem formu kullanımına ve öğretmen tarafından verilebile-
cek geri dönütlere ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir.

2.7.4. Formative assessment activity table-5: Observation list

Subject English

Grade 6

Unit/Theme Life (Unit 1)

Sub-topics Understand texts describing what people do regularly (Making simple inquiries). / Telling the 
time, days and dates.

Learning output

To uncover whether students are able to recognize phrases, words, and expressions related 
to repeated actions.
To assess whether students are able to use phrases, words, and expressions related to 
repeated actions.
To check whether students are able to compare and contrast their daily routines with other 
people.

Skills, attitudes and 
values

Skills in focus: Listening, vocabulary
Other skills: Speaking, Writing
Attitudes: Students will be encouraged to approach listening in English (i.e., their foreign 
language) more positively.
Using authentic tasks and formative assessment techniques in class will prepare students 
better for real life contexts where they will be required to use English.

 Assessment objectives and criteria for success:
The following should be observed for the success of the assessment activity:
• Frequency words handouts:

Students will be able to colour the appropriate number of squares representing the taught frequency words 
(i.e., ALWAYS=7, USUALLY=6, OFTEN=5 or 4 (i.e., more than half of the times), SOMETIMES=2 or 3 (i.e., less than 
50%), NEVER=0).

• Observation checklist:
The teacher keeps a close record of the students’ answers, analyses them and makes decisions related to future 
classes (see Appendix G).
These objectives are related to the learning outcomes E6.1.L1., E6.1.SI1., E6.1.SP1 and students are expected 
to fulfill one, some or all of them.

 Assessment tools and justification for their use
Observation checklists
Definition and procedure:
Observation checklists are great tools for collecting data about students during a unit of study. Before beginning a 

new unit, teachers should make a list of all the skills/types of knowledge students will need to demonstrate mastery 
of the unit’s outcome(s). Then, on a chart, the teacher lists the students’ names down the left hand side and the skills, 
vocabulary items, grammatical structures in focus across the top (see Appendix C). While students are completing the 
related activities, the teacher walks around the class and checks off the skills s/he sees students (do not) demonstrate.

Justification:
Allow teachers to record students’ skills without disrupting student work.
Make observations consistent for all students (i.e., same observation criteria are used for all students).
Allow teachers to observe both low and high level skills.
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 Guidelines for implementation
Students are learning about daily routines and the frequency expressions that they have covered so far are:
*always
*usually
*often
*sometimes
*never
Before introducing the remaining frequency/routine expressions, the teacher decides to stop and check whether 

the students understand what this first basic bunch of expressions represent and how they compare to each other. This 
is done to follow the principle of “breaking down the teaching material into manageable units”.

The teacher asks students to colour the handout given in Appendix A providing students with the following 
instruction:

“Colour as many squares/rectangles as you think each of the expressions represents. You have 5 minutes.”
While students colour the handout, the teacher walks around the class with an observation checklist (see Appendix 

B) and notes down the expressions that students know [uses the plus sign (+)] and the ones they have problems with 
[uses the minus sign (-)]. Now, the teacher has information about who knows what in his/her class and s/he can target 
very specific problems that different students have (see Appendix C and Appendix D).

After the 5 minutes are up, the teacher asks the students who do not have problems with the assessed frequency 
expressions to form groups at the back of the class and do the activities dealing with different frequency words.

The teacher asks the students who have problems with two or more of the frequency phrases to come together 
and sit in the front rows in the class. The teacher tells the students that they are going to hear a conversation between 
John and Marta where they discuss and explain the meanings of the time expressions they have been working on. 
After the students listen to the dialogue twice, the teacher asks them to colour the “frequency words 2” handout (see 
Appendix E).

(*Note: A Computer or a tape-recorder/recording device is needed for this exercise.)
Suggestion: If no suitable listening material is available, the teachers teaching Grade 6 should collaborate and 

create one since they know their students best.
Using the same observation checklist (but this time using a different colour pen), the teacher gathers information 

about the progress made by the students. If there are students who have changed their minds and coloured a different 
number of squares before and after the listening activity, the teacher asks them to explain why and they work together 
on 1-2 example contexts where the frequency expressions are used. Then, as a group, they begin the frequency words 
(they start with "always"). After listening to the students’ explanations and discussions related to that time expression, 
the teacher himself/herself colours the chart on the board. The discussions and examples continue until all of the time 
expressions are covered.

 Giving feedback
To assemble reliable sets of data that will enable the teacher to identify the gaps in student knowledge better (e.g., 

to uncover the expressions that students know and the ones they have problems with) the teacher observes students 
closely and keeps a detailed record of their utterances (see Appendices A, B, C and D).

To build “photo albums” of student progress over time (e.g., before and after listening to the dialogue with the 
explanations) the teacher creates various contexts that allow for multiple learning and observation opportunities for 
the students and teachers (see Appendices E, F).

However, if students still do not reach the desired level, it is useful to review your teaching techniques and strategies.
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Appendix A

Frequency words 1

Name:.....................................................................................

1 2 3 4 5 6 7

(ia) always

(iia) sometimes

(iiia) often

(iva) usually

(va) never

Appendix B

Observation checklist

Students Always Sometimes Often Usually Never

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Appendix C

Frequency words 1 exercise: Example student answers
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Appendix D

Frequency words 1 Exercise: example observatıon checklist use
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Appendix E

Frequency words 2

1 2 3 4 5 6 7

always

sometimes

often

usually

never

always usuallysometim
es

often

never

always
always

usually

sometimes

oft
en

nevernever

always

usually
sometimes

often

never
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Appendix F

Frequency words 2 exercise: Example student answers
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Appendix G

Frequency words 2 exercise: Example observation checklist use
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2.8. Kontrol listesi

Kontrol listesi, bir ölçme aracı olarak kullanılabildiği gibi bir öğretim aracı olarak da kullanılabilir. 
Öğrencinin bir davranışı öğrenmesi ya da bunun değerlendirilmesi evresinde neleri, hangi sıra ile ve nasıl 
yapacağını izlemek amacıyla kullanılır. Öğrenciden beklenen performansın en önemli gözlenebilir yanlarını 
içerir. Kontrol listeleri daha çok süreci ölçer ve kurallara uyulup uyulmadığını, belirli işlem yollarının izlenip 
izlenmediğini, bir davranışın gösterilip gösterilmediğini belirlemede önemlidir (Tekin, 2017).

2.8.1. Kontrol listesi hazırlama

• İfadeler öğrenci davranışına yönelik olmalıdır. Bu nedenle üçüncü şahıs çekimi tercih edilmelidir. 
Örneğin, dinliyor, yapıyor, konuşuyor, dikkat ediyor vb.

• Kazanımın/performansın alt basamaklarını mümkün olduğunca içermelidir. Bunun için de kazanımın/
performansın göstergeleri listelenmeli ve her bir gösterge tabloya dâhil edilmelidir.

• Değerlendirmeyi kolaylaştırmak amacıyla gözlemlenebilir özelliklere sırasıyla yer verilmelidir.
• Eğer öğrencinin farklı zamanlardaki durumu karşılaştırılacaksa kontrol listesi tablosunda öğrencinin 

adı-soyadı ile birlikte tarih bilgisine de yer ayrılmalıdır.

“İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular” kazanımı 
kapsamında "konuşmalarında sesini ve beden dilini etkili bir şekilde kullanma" konusuna ilişkin kontrol listesi 
örneği şu şekilde oluşturulabilir:

Tablo 15. Örnek kontrol listesi formu

Öğrencinin adı-soyadı:................................................................................................................ Tarih:..........................................................

Nitelikler Evet Hayır

Dinleyicinin işitebileceği bir sesle konuşuyor. □ □
Gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınıyor. □ □
Vurgu ve tonlamaya dikkat ediyor. □ □
Yüzü dinleyiciye dönük konuşuyor. □ □
Dinleyiciyle göz teması kuruyor. □ □
Yüz ve kafa hareketlerini konuşmanın içeriğine uygun kullanıyor. □ □
El ve kol hareketlerini konuşmanın içeriğine uygun kullanıyor. □ □
Konuşması sırasında aşırı hareketlerden kaçınıyor. □ □

2.8.2. Kontrol listesinin kullanımı

Kontrol listelerinde, değerlendirilmek istenen özellikler “var/yok”, “evet/hayır” gibi kelimelerle veya bu keli-
melerin yer aldığı sütunların “x” gibi sembollerle işaretlenmesi yoluyla belirtilir. Öğrencinin belirlenen özellik-
leri gözlemlenerek gözlem sırası ve/veya sonrasında ilgili kısım işaretlenir. Kontrol listeleri her bir öğrenci için 
bireysel olarak kullanılabileceği gibi grup çalışmalarında birden fazla öğrenci için ortak olarak da kullanılabilir.

2.8.3. Kontrol listesi ile dönüt verme

Kontrol listesinden hareketle öğrencilere dönüt verilirken her bir özellik üzerinden ayrı dönüt verilmelidir. 
Özellikle “hayır” veya “yok” olarak işaretlenen göstergeleri üzerinde durularak eksikliğin/hatanın giderilmesi 
önemlidir. Örneğin, “Dinleyicinin işitebileceği bir sesle konuşuyor” maddesinde öğrenci için “Hayır” işaretlen-
mişse ona konuşurken sesini biraz daha yükseltmesi konusunda telkinde bulunulmalı, doğru bir örnek din-
letilmeli, eğer öğrencinin fiziksel veya psikolojik bir sorunu varsa ilgili birimlere (hastane veya okul rehberlik 
birimi) yönlendirilmelidir.
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2.8.4. Formative assessment activity table-6: Checklist

Subject English

Grade 8

Unit/Theme The Internet (Unit 5)

Sub-topics Talking about Internet habits / Exchanging information about the Internet / 
Accepting and refusing / Making excuses

Aim(s) of the assessment 
process

• Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about 
Internet habits.

• Students will be able to find specific information about the Internet in various texts .
• Students will be able to compare and contrast texts, and make inferences 

based on the information presented in texts.
• Students will be able to write reflective journal entries showing the gist of the 

stories they have read.

Skills, attitudes and values

Skills in focus: Reading and writing

Attitudes:
• Students will be encouraged to critically approach texts.
• Using authentic tasks (e.g., summarizing, identifying the gist, establishing 

relations between texts) and formative assessment techniques in class will 
prepare students better for real life contexts where they will be required to 
use English.

 Assessment objectives and criteria for success:
The following should be observed for the success of the assessment activity:
• Students will be able to present the topic clearly in their journals.
• Students will be able to organize their ideas logically.
• Students’ journals contain complete thoughts.
• Students will be able to represent their ideas using correct grammar.
• Students will be able to spell the words they use correctly.
• Students will be able to use correct punctuation.
• These objectives are related to the learning outcomes E8.5.L1., E8.5.SI1., E8.5.SI2., E8.5.R1., E8.5.R2. and 

students are expected to fulfill one, some or all of them.

 Assessment tools and justification for their use
Checklists
Definition and procedure:
Class checklists are important tools for gathering data about students’ development during a unit of study. At the 

beginning of each unit, before giving students activities to complete, teachers should make a list of the all the skills and/
or types of knowledge students will need to demonstrate mastery of the unit’s outcome(s). Then, on a chart, they may list 
the students’ names down the left hand side and the skills across the top (see Appendix A). As the students take part in 
various activities, teachers observe the students and check off the skills they see students demonstrate with proficiency.

Justification:
• Checklists are valuable recordings of students’ learning experiences (e.g., exercises that clarify a confusing topic, 

a conversation with a classmate that leads to an idea for a project).
• Teachers use checklists to identify areas that students need more instruction or practice with.
• The activity enables the teachers to get to know their students better.

 Guidelines for implementation
• Today students individually read three texts (100-150 words long) presenting information about the Internet 

habits of teenagers in three different countries (e.g., Germany, China, Greece) and discussed the positive and 
negative effects of the internet on their everyday lives.

• Now, the teacher wants students to reflect back on the lesson and to write down the main ideas and thoughts 
they are going to take away from the readings and discussions of this lesson.

• Students are given 10-20 min to work on this activity.
• When students finish writing their entries they submit their work to the instructor.
• The teacher will read and comment on the reflective journals using the checklist given in Appendix A but will also 

use the data as a guide for future instruction sessions.
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 Giving feedback
• Checklists can be used as self-assessment tools: Students get the checklists in advance and they use them 

before they submit their work.
• Teachers can use checklists to read and assess students’ written work (see Appendices B1 and B2). The information 

coming from the checklists can be used to provide feedback that will help students make their writing stronger.
• For example, teacher can give feedback to Mustafa verbally and/or written form based on the check list provided 

as Appendix B2. 

Teacher: Mustafa your topic reflects internet habits but not covers other issues. It is clear that you have great ideas 
about the topic, but they are not well coherent. Except the words of “children” and “divorce,” the essay has no spelling 
errors.

However, if students still do not reach the desired level, it is useful to review your teaching techniques and strategies.

Appendix A

Reflective journal entry checklist

Note: The teachers should put a tick for each correct observation in each of the criteria boxes. If they think that a tick is not 
representing the information, then they should write their comments in the space provided.

Students

Criteria

Topic is 
clear

Ideas are 
organized 
logically

Contains 
complete 
thoughts

Grammar is 
correct

Spelling is 
correct

Uses correct 
punctuation

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Appendix B1

A student essay with teacher feedback
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Appendix B2

Checklist used as a feedback tool

Students

Criteria

Topic is 
clear

Ideas are 
organized 
logically

Contains 
complete 
thoughts

Grammar is 
correct

Spelling is 
correct

Uses correct 
punctuation

1. Mustafa Partially Partially Many 
problematic 

ones

Many 
problems

-Use of 
prepositions
-Sentence 
structure

-Tense use

Only few 
problems
-Childrien
-Divoce

Many 
problems
-Full stop
-Comma

2.

3.

4.

5.

6.
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2.9. Öz, akran ve grup değerlendirme araçları

Bu bölümde biçimlendirici değerlendirme araçlarından öz, akran ve grup değerlendirme araçlarından bah-
sedilmektedir. İlk olarak “öz, akran ve grup” değerlendirme formlarının ne olduğu hakkında genel bilgi veril-
mekte, ardından araçların geliştirilme süreci birer örnek üzerinde gösterilmekte ve son olarak da uygulamada 
dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmektedir.

2.9.1. Öz değerlendirme

Öz değerlendirme, öğrencilerin çalışmalarına ve davranışlarına ilişkin yansıtıcı düşünce ve değerlendirme 
yeterliklerini geliştirilmesi açısından önemli bir değerlendirme aracıdır. Öğrencilerin kendilerini bağımsız bir 
şekilde sorgulayarak öğrendiklerini, ürettiklerini ve ortaya koydukları ürünleri değerlendirmeleri, gözden 
geçirmeleri ve iyileştirmeleri için; aynı zamanda güçlü ve zayıf yönlerini keşfederek ortaya koymaları açısın-
dan önemlidir. Ayrıca, öğrencilerin öğrenmelerini teşvik edebilen bir araç özelliği de taşımaktadır. Öğrenciler öz 
değerlendirme yaparken kendilerini daha iyi tanıma, keşfetme ve ifade etme fırsatı bulurlar. Her öğrenci kendi 
öğrenmesini geliştirmek için sorumluluk almalı ve öz değerlendirme yaparak öğretmenleriyle birlikte sürece 
dâhil olmalıdır.

a) Öz değerlendirme formu hazırlama
Öğrenciler farklı gelişim düzeylerinde oldukları için öz değerlendirme formu hazırlanırken öğrencilerin geli-

şimsel düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, öğretim programında yer alan kazanımlar öz değerlen-
dirme formu hazırlanırken ölçüt olarak kullanılabilir. Öğrencinin öğretim sürecinde ulaşması beklenen kaza-
nımlara ne ölçüde ulaştığının bu form yardımıyla daha kolay değerlendirebilmesi beklenmektedir. Bu yolla 
öğrencinin değerlendirme sürecine aktif katılımı ve kendi performansı hakkında kendi değerlendirmelerini 
yapabilmesi sağlanmış olur.

Bir öz değerlendirme formu hazırlamada dikkat edilecek önemli hususlar şunlardır:
• Dersin hangi aşamasında öz değerlendirme formu kullanılacağına karar verilir.
• Konu sonunda ulaşılacak kazanım göstergeleri listelenir.
• Bu göstergeler öz değerlendirme form ifadesine dönüştürülür.
• Formlarda madde ve seçenek sayısı fazla olmamalıdır.
• Form tasarımı yapılırken öğrencilerin farklı gelişim düzeyleri (ilkokul, ortaokul) göz önünde bulundu-

rulmalıdır. Örneğin, küçük yaş grubu öğrenciler için hazırlanan formlarda yazılı ifadeler sade olmalı ve 
görsellerle desteklenmelidir.

• Farklı içerik ve konular için farklı öz değerlendirme formları geliştirilmelidir.

Takip eden sayfalarda yer alan iki öz değerlendirme formu örneği, öğrencilerin grup içi görev ve sorumlu-
luklarını değerlendirmeleri için hazırlanmıştır.
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Öz Değerlendirme Formu -1

Değerlendirmeyi yapan öğrencinin,
Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

Sevgili öğrencim, aşağıda yer alan ifadelerin altında bulunan kutucuğu “beni ifade ediyor” diye düşünü-
yorsan maviye “beni kısmen ifade ediyor” diye düşünüyorsan yeşile “beni hiç ifade etmiyor” diye düşü-
nüyorsan kırmızıya boya.

Öğrenme hedeflerimi 
anlıyorum.

Her zaman elimden gelenin en 
iyisini yapıyorum.

Arkadaşlarım yardım 
istemeden yardım ediyorum.

Anlamadığım zaman
sorular soruyorum.

Seçimlerim için sorumluluk
alıyorum.

Arkadaşlarıma
yardım ediyorum.

Arkadaşlarıma saygılı 
davranıyorum.

Başladığım işi 
bitiriyorum.

Şekil 19. Öz değerlendirme örneği-1



79

Öz Değerlendirme Formu -2

Değerlendirmeyi yapan öğrencinin,
Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

Kendimi Değerlendiriyorum

Ölçütler Hiçbir Zaman Bazen Sık sık Her Zaman

Grup çalışmasında katkıda bulundum. □ □ □ □
Grupta bilimsel ve yaratıcı fikirler ürettim. □ □ □ □
Grupta herkesle uyum içerisinde çalıştım. □ □ □ □
Grupta üstüme düşen tüm sorumluluğu yerine 
getirdim. □ □ □ □
Grupta diğerlerinin fikirlerine saygılı oldum. □ □ □ □

Şekil 20. Öz değerlendirme örneği-2
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Aşağıda verilen üçüncü öz değerlendirme formu örneği ise öğrencinin yansıtıcı düşüncelerini ortaya koy-
maya yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu tür öz değerlendirme formlarında aşağıda yer alan ifadelere 
benzer ifadeler kullanılabilir:

Öz Değerlendirme Formu -3

Değerlendirmeyi yapan öğrencinin,
Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

‣ Bu çalışmada bana kolay gelen:……………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
‣ Bu çalışmada en çok beğendiğim:………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
‣ Bu çalışmada en çok zorlandığım:………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
‣ Bu çalışma bence farklı yapılabilirdi.
Örneğin;...………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................

Şekil 21. Öz değerlendirme örneği-3
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b) Öz değerlendirme formunun kullanımı
Öz değerlendirme her ne kadar öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerini ortaya koymaya yarasa da onlar-

dan her zaman ve her şey hakkında yansıtıcı düşünmeleri istenmemelidir çünkü kısa süre sonra sürekli öz 
değerlendirme yapmaktan sıkılacaklardır.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken ikinci önemli nokta, öz değerlendirme aracının öğrencilerin kendi 
notlarını verdikleri bir değerlendirme aracı olarak kullanılmamasıdır. Eğer bu araç not verme amacıyla kullanı-
lırsa, öğrenciler ne kadar dürüst olurlarsa olsunlar kendilerine verdikleri notların gerçeği yansıtmadığı, kendile-
rine oldukça yüksek notlar verdikleri ve yaptıkları hataları göz ardı ettikleri görülebilir. Bu nedenle, öz değerlen-
dirmenin etkili olabilmesi için doğru bir amaca hizmet edecek şekilde kullanılması gerekmektedir.

Bu nedenle, öğrencilere öğrendiklerinin neden önemli olduğunun vurgulanması, hangi öğrenme stratejile-
rinde başarılı oldukları, neye odaklanmaları gerektiği ve niçin bunun önemli olduğu net olarak belirtilmelidir.

Ayrıca, öz değerlendirme araçlarının öğrencilere tanıtılması, ne işe yaradıklarının ve ne amaçla kullanılacak-
larının çok iyi şekilde açıklanması gerekir. Özellikle vurgu yapılması gereken unsurlardan biri de öğrencilere 
dürüst cevap vermeleri, duygu ve düşüncelerini çekinmeden, utanmadan ve korkmadan yazmaları gerektiğinin 
söylenmesidir. Bu araçların geliştirilme aşamasında öğretmenler sınıfla birlikte ölçütler belirler ve daha sonra 
belirli aralıklarla öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri sağlanır.

c) Öz değerlendirme formu ile dönüt verme
Sınıflarda öğrencilere uygulanan öz değerlendirme formları daha sonra toplanıp gözden geçirilmelidir. Öz 

değerlendirme formlarının yanı sıra aynı öğrenciye ait bireysel değerlendirme formu ve akran değerlendirme 
formları karşılaştırılmalı, bunların birbiriyle ne kadar tutarlı olup olmadığına bakılmalıdır. Bu karşılaştırma yapıl-
dıktan sonra her öğrenciye ait çok kısa değerlendirme cümlelerinin yazıldığı kayıtlar tutulmalıdır. Bunlar her 
öğrencinin gelişiminin takibini sağlar ve kolaylaştırır.

Bu değerlendirmeler sonucunda problem yaşayan ve kendisiyle ilgili olumsuz değerlendirme yapan öğren-
cilerle bireysel olarak konuşulmalı ve problemin ne olduğu ve nasıl çözülebileceği tartışılmalıdır. Buradan alınan 
bilgiler öğrenci ürün dosyalarına konularak ebeveynlerle paylaşılmalıdır. Aynı zamanda tutulan rapor ve formlar 
rehber öğretmenle paylaşılarak onların da yardımına başvurulabilir.

Öğrencilerin neleri başarabildikleri ve “henüz” neleri başaramadıkları tam olarak bilinmeli ve buna göre 
değerlendirme yapılmalıdır. Öğrencilere süreç içinde dönütler verilerek neleri yanlış, neleri doğru yaptıkları ifade 
edilmeli, böylece gelişimlerinin farkında olmaları sağlanmalıdır. Doğru ve yansız değerlendirme yapmak için 
her öğrenciye ait bir rapor defteri (dosyası) tutulmalıdır. Bu defterde hangi öğrenme ve gelişim alanlarına yer 
verileceğine karar verilmeli (akademik hedefler, beceriler, öğrenme yaklaşımı vb.), bunları belirlerken de kesin 
ve net olunmalıdır. Akademik ve akademik olmayan davranışlar iyi belirlenmeli ve eğer akademik başarı ölçü-
lecek ise çaba, sınıf içi davranış, devam-devamsızlık, derse yönelik tutum gibi akademik olmayan faktörler bu 
değerlendirmenin içine katılmamalıdır.

2.9.2. Akran değerlendirme

Akran değerlendirme, öğrencinin gerçekleştirdiği etkinliğin veya ürünün önceden belirlenmiş ölçütlere 
göre arkadaşları tarafından değerlendirilmesidir. Bu form, grup çalışmalarında grup üyelerinin birbirlerinin 
performanslarını değerlendirmesi amacıyla kullanılabilir. Bu formun kullanılması sosyal becerilerin geliş-
mesine de katkı sağlar. Bu amaçla akran değerlendirmesi öğrencilerin objektif karar verme becerilerini, 
eleştirme yeteneklerini ve öz farkındalıklarını geliştirmeye yardımcı olur.

a) Akran değerlendirme formu hazırlama
Akran değerlendirme formu hazırlanırken de çocukların gelişimsel düzeyleri göz önünde bulundurulma-

lıdır. Ayrıca, öğretim programında yer alan kazanımlar akran değerlendirme formu hazırlanırken ölçüt olarak 
kullanılabilir. Öğrencinin öğretim sürecinde ulaşması beklenen kazanımlara ne ölçüde ulaştığının bu form 
yardımıyla daha kolay değerlendirilebilmesi beklenmektedir. Bu yolla öğrencinin değerlendirme sürecine 
aktif katılımı ve arkadaşlarının performansı hakkında kanaat oluşturması sağlanmış olur.

Bir akran değerlendirme formu hazırlamada dikkat edilecek önemli hususlar şunlardır:
• Dersin hangi aşamasında akran değerlendirme formu kullanılacağına karar verilir.
• Konu sonunda ulaşılacak kazanım göstergeleri listelenir.
• Bu göstergeler akran değerlendirme form ifadesine dönüştürülür.
• Formlarda madde ve seçenek sayısı fazla olmamalıdır.
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• Form tasarımı yapılırken öğrencilerin farklı gelişim düzeyleri (ilkokul, ortaokul) göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Örneğin küçük yaş grubu öğrenciler için hazırlanan formlarda yazılı ifadeler sade olmalı ve 
görsellerle desteklenmelidir.

b) Akran değerlendirme formunun kullanımı
Akran değerlendirme aracı ortak hazırlanan grup ödevlerinde ve sunumlarda, grup olarak hazırlanmış 

performans görevlerinin değerlendirmesinde ve uygulamaya dayalı öğrenci çalışmalarında kullanılabilir. 
Akran değerlendirme hem öğrencilerin grup içindeki bireysel çabalarını ortaya koymada hem de gruba kat-
kısını değerlendirme de etkili bir araçlardan biridir. Ancak bu aracın etkili ve faydalı olabilmesi için sınıfta öğ-
rencilere akran değerlendirme hakkında bilgi verilmeli, amacı ve önemine vurgu yapılarak değerlendirme 
ölçütleri, akrandan beklenenler çok iyi bir şekilde edilmelidir.

Uygulama aşamasında dikkat edilmesi gereken ilk şey, öğrencilerin akranlarına adil davranmalarıdır. 
Birbirlerine ilişkin değerlendirme yapacak bireyler çok yakın arkadaşlardan seçilmemeli ve tarafsız değer-
lendirme yapmaları konusunda uyarılmalıdır. Yapılan değerlendirmenin gerçek amacın öğrencilerin birbir-
lerinden geri bildirim almasını sağlamak olduğu ve herhangi bir puanlama veya notlandırma yapılmayaca-
ğına, bu aracın mantığının dönüt vermek olduğuna, tamamen biçimlendirici bir şekilde kullanıldığına vurgu 
yapılmalıdır.

c) Akran değerlendirme formu ile dönüt verme
Öz değerlendirme başlığı altında verilen öneriler akran değerlendirme formları için de kullanılabilir.

2.9.3. Grup değerlendirme

Grup değerlendirmesi, bir gruba ait çalışmaların veya ürünlerin öğretmen tarafından veya sınıftaki diğer 
gruba ait üyeler ile kendi gruplarında bulunan üyeler tarafından değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Grup ödevle-
rinin kazandırmaya çalıştığı en temel davranışlar sadece çalışılan konunun öğrenilmesi değildir; ortak hareket 
edebilme, farklı görüşlere saygı duyma, ortak plan yapabilme, bilgiyi paylaşma, grup lideri olma, sorumluluk 
alma ve yardımlaşma gibi davranışları kazandırmak da esastır.

a) Grup değerlendirme formu hazırlama
Grup değerlendirme formu hazırlanırken öncelikle öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınmalıdır. 

Ayrıca öğretim programında yer alan kazanımlar grup değerlendirme formu hazırlanırken ölçüt olarak kul-
lanılabilir. Öğrencinin öğretim sürecinde ulaşması beklenen kazanımlara ne ölçüde ulaştığının bu form yar-
dımıyla daha kolay değerlendirilebilmesi beklenmektedir. Bu yolla öğrencinin değerlendirme sürecine aktif 
katılımı ve grup arkadaşları hakkında değerlendirmeler yapabilmesi sağlanmış olur.
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Akran ve grup değerlendirme formu

Değerlendirmeyi yapan öğrencinin,
Adı Soyadı : .............................................................................................
Numarası : .............................................................................................
Şubesi : .............................................................................................
Tarih : .............................................................................................
Çalışmanın İsmi : .............................................................................................

Sevgili öğrenciler,

Bu formda grup olarak çalışmada yerine getirdiğiniz görevlere ilişkin ifadeler yer almaktadır. Bu ifade-
leri inceleyerek arkadaşlarınıza grup içerisindeki görevleri yerine getirme durumuna göre uygun sayıda  
sembolü vermeniz beklenmektedir.

  : iyi  : orta  :geliştirilebilir

İfadeler
Gruptaki arkadaşlarınızın isimleri

..………….............. ..………….............. ..………….............. ..…………..............

Grup toplantılarına katılma

Grup çalışması için birlikte plan hazırlama

Gruptaki görevini zamanında yerine getirme

Çalışma süresince yararlı fikirler üretme

Grup üyeleri ile yardımlaşma

Şekil 22: Akran ve grup değerlendrime formu
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Bir grup değerlendirme formu hazırlamada dikkat edilecek önemli hususlar şunlardır:
• Dersin hangi aşamasında grup değerlendirme formu kullanılacağına karar verilir.
• Konu sonunda ulaşılacak kazanım göstergeleri listelenir.
• Bu göstergeler grup değerlendirme form ifadesine dönüştürülür.
• Formlarda madde ve seçenek sayısı fazla olmamalıdır.
• Form tasarımı yapılırken öğrencilerin farklı gelişim düzeyleri (ilkokul, ortaokul) göz önünde bulundu-

rulmalıdır. Örneğin küçük yaş grubu öğrenciler için hazırlanan formlarda yazılı ifadeler sade olmalı ve 
görsellerle desteklenmelidir.

b) Grup değerlendirme formunun kullanımı
Öğrencilere grup çalışmaları verildiği zaman genelde çalışmanın hazırlanma ve teslim (sunum, performans, 

uygulama vb.) aşamasında sıklıkla grup üyelerinden şikayetler geldiği gözlenir. Grupta herkesin eşit çalışma-
dığı ya da bazılarının sürece hiç katkı sağlamadığı, hatta sadece bir kişinin bütün sorumluluğu üstlendiği ve 
grup çalışması yapılması yerine bu tek kişinin tek başına işin üstesinden gelmeye çalıştığı dile getirilir. Bu, grup 
çalışmaların en büyük sorunlarından biridir. Bu nedenle, öğretmenlerin büyük bir kısmı grup çalışması vermek 
yerine bireysel çalışma vermeyi tercih etmektedir. Ancak öğrencilerin öğrenilmesi istenen konunun dışında 
yukarıda ifade edilen davranışları öğrenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle, grup çalışmasında yaşanabilecek 
problemleri azaltabilecek tedbirler alınabilir. Yaşanabilecek bir diğer sorun ise öğrencilere bir araştırma konusu 
verildiğinde genelde konunun internette bulunup kopyalanması, hiç okunmadan ve üzerinde emek harcanma-
dan teslim edilmesi veya işin ebeveynlere ya da başkalarına yaptırılmasıdır. Bu noktada, öğrencilere en başta 
belirli yönerge ve kurallar verip yaşanabilecek olası problemler için tedbir almakta fayda vardır.

c) Grup değerlendirme formuna dönüt verme
Örneğin, ödev teslim edildikten sonra grup üyelerine ödev hakkında sözlü kısa bir sınav yapılarak o ödev 

için çalışan, emek veren ve konu hakkında bilgi sahibi olanlar tespit edilerek adil bir puanlama yapılabilir. Diğer 
bir alternatif ise şu şekilde olabilir: Örneğin, bir grup çalışmasında 500 puan üzerinden grubun toplamda aldığı 
puan 475 olsun. Öğretmen grup üyelerine “Bu puanı aranızda eşit dağıtayım mı yoksa herkese ayrı ayrı hak 
ettiği puanı mı vereyim?” diye sorar. Burada öğretmen iki durumla karşılaşabilir: İlkinde öğrenciler aldıkları 
puanın eşit paylaşılmasına karar verebilir ve kendi aralarında uzlaşma sağlayarak az çalışana da aynı notun 
verilmesine rıza gösterebilir. İkincisinde ise az çalışan kişi dürüst davranarak hak etmediğini söyleyip az not 
almaya gönüllü olabilir.
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Şimdi ise grup olarak çalışmanızı değerlendirmeniz beklenmektedir. Aşağıdaki ifadeler sizin grubunuzda 
yapılmışsa “Evet”i, yapılmamışsa “Hayır”ı işaretleyiniz.

Ölçütler Evet Hayır

Grup çalışması için plan hazırladık. □ □
Çalışmamızı zamanında bitirdik. □ □
Çalışmamızı eksiksiz yaptık. □ □
Çalışma sırasında birbirimizle fikir alışverişinde bulunduk. □ □
Çalışma sırasında birbirimizin fikirlerine önem verdik. □ □
Çalışma sırasında birbirimize yardım ettik. □ □

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere grup çalışmanızla ilgili görüşlerinizi yazmanız beklenmektedir.

Grup çalışmamızla ilgili görüşlerim:

1. Grubumuzdaki görev dağılımını ……………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………....................................................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................
............................................................................................................................................................................... şeklinde yaptık.

2. Grubumuzda en verimli çalışanlar …………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................

3. Grupla çalışmanın en güzel yanı/yanları …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................................

4. Grupla çalışmanın en zor yanı/yanları..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Bir dahaki grup çalışmasında ………………………………………………………………………......................................................
.......................................................................................................................................................................………………………………
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..........…………değiştirmek isterim.

6. Aynı çalışmayı tekrar yapacak olsam …………………………………………….........................................................................
........................................................................................…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………… şeklinde değiştirirdim.

Şekil 23. Grup değerlendirme örneği
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2.9.4. Formative assessment activity table-7: Self-assessment

Subject English

Grade 4

Unit/Theme Free time (Unit 4)

Sub-topics Expressing likes and dislikes / Making simple inquiries/ Asking for clarification

Learning outputs
• Students will be able to express their likes and dislikes.
• Students will be able to write and act role-plays.
• Students will be able to ask for clarification in conversations.

Skills, 
attitudes and values

Skills in focus: Speaking and listening

Other skills: Writing and reading

Attitudes:
• Students will be encouraged to approach speaking and listening in English 

(i.e., their foreign language) more positively.
• Using authentic tasks and formative assessment techniques in class will 

prepare students better for real life contexts where they will be required to 
use English.

• Gardner and Lambert (1972) argue that one of the more prominent factors 
encouraging students to learn a foreign language is the desire to communicate 
with the members of that community. By including FA activities such as the 
described ones, students will see that they are able to discuss many topics in 
their foreign language, which, in turn, it is hoped, will develop their belief that 
they can interact in English.

 Assessment objectives and criteria for success:
The following should be used as criteria for success:
Reporters will be able to:

(i) ask their interviewees about their likes and dislikes (e.g., Do you like dancing/ cooking/ pictures/bananas?),
(ii) construct grammatically correct sentences (questions),
(iii) use appropriate vocabulary items,
(iv) entertain the audience (i.e., use funny, creative questions).

Interviewees will be able to:
(i) talk about likes and dislikes,
(ii) construct grammatically correct sentences (both affirmative and negative),
(iii) use appropriate vocabulary items,
(iv) entertain the audience (i.e., use funny, creative language while answering reporter’s questions).

These objectives are related to the learning outcomes E4.4.L1., E4.4.S1., E4.4.S2., E4.4.S3. and students are 
expected to fulfill one, some or all of them.

 Assessment tools and justification for their use
Self-assessment

Definition: Self-assessment involves students reflecting about their own learning in relation to unit goals or 
outcomes. Checklists, Likert scales or open-ended questions can be used to assist students with their reflections (see 
Appendix A).

Procedure: Students watch their role-plays and fill in the self-assessment form.
(Note: If there are no recording facilities in the schools and/or students do not have personal computers, the teacher 

warns students to try to remember and reflect on their performance).

Justification:
Help to develop students’ autonomy.
Allow students to think about how they learn well /poorly.
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 Guidelines for implementation
• Students have been learning how to express likes and dislikes, and now it is time to check their level of 

development and understanding of the topic.
• The teacher asks students to choose partners with whom they are going to develop and act out role-plays.
• Students are told that they will prepare a role-play where one of them is going to be a reporter while the other 

one is going to be a well-known/favourite cartoon character or superhero.
• The reporter is going to ask the cartoon character/superhero about his/her likes and dislikes, and the cartoon 

character is going to answer those questions.
• Reporters can ask 3 questions in total (1 likes, 1 dislikes, 1 likes or dislikes).
• Students are also given a sheet on which the assessment criteria are listed and explained in a language suitable 

for the age of the learners (see Appendix A).
• Students are told that they have 7-10 minutes to prepare their role-plays (e.g., to jot down some ideas related to 

their dialogues and to practice once or twice).
• After this initial stage, students are asked to join another pair and the pairs give each other feedback using the 

evaluation criteria. This stage can last from 10 to 15 minutes.
• The teacher listens to the group discussions and, if needed clarifies some points related to the topic or the 

assessment criteria.
• This stage allows the teacher to get sense of how well the students understand the topic as well as the evaluation 

criteria.
• Then, students are asked to act their role-plays in front of the class while the teacher video records them.
• After completing all role-plays, the teacher uploads them to the students’ laptops.
• Students are given the self-assessment sheets and asked to watch and evaluate their performances using the 

criteria listed on the sheets.
• When the students are done filling in the self-assessment forms, the teacher collects them and uses the 

information to plan his/her further lessons.

 Giving feedback
• During “Stage 1: Preparing the role-play dialogues”, teachers will walk around the class and provide feedback 

to the pairs following the assessment criteria (e.g., some pairs will need help with grammar while others with 
vocabulary and cohesion). The teachers may correct grammatical errors in the following sentence: “I likes plane.” 
By asking questions such as “Is this the correct way of saying? What would be the wrong with the grammar in 
use? When does a verb get “s” or “es” suffix? 

• During “Stage 2: Revision of and peer-feedback to role-play dialogues”, teachers will walk around the class 
but this time they will provide feedback only when students cannot agree on an issue or where the criteria are 
misinterpreted.

• During Stage 3, teachers can take (mental) notes that will help them identify the gap “between a learner’s current 
status in learning and some desired educational goal” (Heritage 2010:3). If possible, teachers video record 
students and later they can provide feedback to students while watching the videos with them.

• If teachers video tape students’ role-plays, they can watch the recordings later for more objective assessment, 
and for identifying previously unnoticed gaps/common problems.

• The teacher can compare their evaluation of students’ performance with the evaluation on the self-assessment 
forms (see Appendix B).

• However, if students still do not reach the desired level, it is useful to for teacher to review her/his teaching 
techniques and strategies.
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Appendix A

A self-assessment form

Name: ........................................................................

1. Questions (i.e., Are the questions related to likes/dislikes?):

2. Answers (i.e., Are the answers related to likes/dislikes?):

3. Grammar:

4. Vocabulary:

5. Funny
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Appendix B

A filled in self-assessment form
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2.9.5. Formative assessment activity table-8: Peer-assessment

Subject English

Grade 7

Unit/Theme Biographies (Unit 3) (Note: In the English 7 Book it is Unit 2)

Sub-topics Writing about past events (Making simple inquiries) / Telling the time, days and 
dates / Giving explanations and reasons

Learning output

• Students write and revise a report about the life of a famous inventor/
scientists.

• Students suggest, discuss and question information about names and dates 
in past events.

Skills, attitudes and values

Skills in focus: Writing and reading
Other skills: Speaking and listening
Attitudes:

• Peer assessment activities show students that they can benefit not only 
from their teachers but also from a bigger number of sources. They learn 
to trust and support each other (i.e., communities of practice are created).

• By practicing self-assessment, students are taught to take responsibility for 
their own learning.

 Assessment objectives and criteria for success:
Students will be able to objectively evaluate whether or not sufficient information related to the following is 

presented in the texts:
• Childhood of the scientist/inventor (i.e., date and place of birth, parents, spouses, children, other relatives if 

related to their lives as scientists/inventors) is given in the text.
• Educational background of the scientist/inventor (e.g., primary, middle, high school, university, influential 

teachers/lecturers/friends, other related education and training).
• Most important inventions/discoveries of the scientist/inventor.
• Uses of the inventions/discoveries of the scientist/inventor to our everyday lives, industry, medicine etc.
Students will be able to objectively evaluate whether or not
• each of the sections of the report is clearly identified,
• clear transitions are made between the sections of the text,
• the structures used in the report are appropriate (e.g., past tense use, dates and times are used appropriately).
These objectives are related to the learning outcomes E7.3.SI1., E7.3.L1., E7.3.SP1., E7.3.R1., E7.3.W1. and 

students are expected to fulfill one, some or all of them.

 Assessment tools and justification for their use
Definition: Peer assessment is a process in which students provide feedback to other students (see Appendices B 

and C). The purpose of this feedback is to help classmates improve their learning.

Procedure: After students finish writing the first drafts of their essays, the teacher asks them to form pairs and 
gives all students the peer assessment handout on which the essay assessment criteria are listed. The teacher asks 
students to read the assessment criteria carefully and to give feedback to each other’s essays following them. During 
the peer-feedback session, the teacher circulates around the classroom and listens to students’ discussions. The 
teacher interferes only when s/he realises that there are problems with the interpretation of the assessment criteria 
or when s/he wants to probe students’ thinking.

Justification:
• Peers are important sources of feedback for learning.
• Peer feedback has a number of advantages, both for those students who provide the feedback and for those 

who receive it. Both givers and receivers of peer feedback have to think about what learning is and to internalize 
the success criteria. Understanding these deepens students’ grasp of their own learning, makes them less 
dependent on the authority of the teacher and boosts their self-confidence.

• Peer feedback can also be a formative assessment for teachers. What students say or write about each other’s 
work can show how well they understand the learning goals and success criteria, and the depth of their thinking 
about the tasks.
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 Guidelines for implementation
• Last week students

(i) read texts discussing the lives of famous researchers/inventors,
(ii) were told that they would write reports about the lives of their favourite scientists/inventors,
(iii) were presented with the learning goals of the unit and assessment criteria for the writing projects,
(iv) were asked to do research about their favourite scientist/inventor.

• Today, students start writing the first draft of their reports using the data coming from their research and keeping 
in mind the assessment criteria presented to them. They are given 30 minutes to complete the task.

• After the time is up, students are asked to form pairs and give each other feedback using the criteria given in the 
peer assessment handout (see Appendix A). The peer-feedback sessions last for 15 minutes.

• During the peer-feedback session, the teacher circulates around the classroom and listens to students’ 
discussions. The teacher interferes/takes part in the discussions when s/he realizes that there are problems 
with the interpretation of the assessment criteria or when s/he wants to probe students’ thinking.

• After the peer-review session, students are asked to write the second draft of their reports taking into 
consideration their peers’ comments. Students have 25 min to complete the second draft.

 Giving feedback

Peer assessment feedback is grounded in the three questions that frame the feedback loop:
i. Where is my peer going (i.e., What are the assessment criteria/aims of this project)?
ii. Where is my peer now (i.e., How my peer’s work compares to the expectations/requirements described in 

the assessment criteria)?
iii. Where is my peer going next (i.e., What should be improved, changed, deleted, added so that my peer is able 

to reach the goals of the activity)?
In order to be able to answer these questions students need to understand what the learning goals and success 

criteria of the lesson/activity are. Therefore, these should be presented to the students and discussed in detail 
with them.

There are various ways in which teachers can teach their students to provide peer feedback. Here are the five most 
frequently mentioned ones in the related literature:
i. Model providing feedback: Students understand the purpose and value feedback when they themselves 

receive quality feedback from their teachers.
ii. Use feedback prompts and protocols: Provide signposts that will help students provide good feedback 

(Prompt Examples: I wonder why …; A strength I see in your work is …; I am confused because …)
iii. Analyse strong and weak feedback: Exemplify and discuss the characteristics of strong and weak feedback 

with students.
iv. Provide feedback on feedback: Monitor student peer assessments.
v. Practice giving feedback: Create as many opportunities as possible for the students to practice peer 

assessment.
vi. (Adapted from Peer Assessment, https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/

Documents/peer_assessment.pdf)
vii. Using the statements showed in Appendix A, the teacher might give feedback to the students and their 

peers as you can see in Appendix B. Just a gentle reminder is the feedback should only focus the work that 
the student has performed not the students’ personality. A teacher feedback to the peer-assessment hand-
out would be as follows:

“It seems you rated your peer’s essay as he had done everything well. As seen in criteria/observation form you must 
provide educational background of the scientists, however, your peer’s essay does not include detailed description of 
the educational life of the scientist. Please check your answers based on the handout that was delivered to you earlier.  
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Appendix A

Peer assessment handout

Part A:
The report includes detailed and relevant 
information related to the

Your rating of the report

Yes Needs more work
(Briefly explain why)

No
(Briefly explain why)

1.

childhood of the scientist/inventor (i.e., date 
and place of birth, parents, spouses, children, 
other relatives if related to their lives as 
scientists/inventors)

2.

educational background of the scientist/
inventor (e.g., primary, middle, high school, 
university, influential teachers/ lecturers/ 
friends, other related education and training)

3. most important inventions/ discoveries of the 
scientist/inventor

4.
uses of the inventions/discoveries of the 
scientist/inventor to our everyday lives, 
industry, medicine etc.

Part B Your rating of the report

Yes Needs more work
(Briefly explain why)

No
(Briefly explain why)

1. Each of the sections of the report is clearly 
identified.

2. Clear transitions are made between the 
sections.

3.
The structures used in the report are 
appropriate (e.g., past tense use, dates and 
times are used appropriately).

4. Vocabulary items are field and genre 
appropriate.
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Appendix B 

First draft of a student essay

Appendix C 

Peer assessment given to a first draft of a student essay
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3.1. Picture dictation drawings

• Picture dictation exercises teach students to listen carefully to the material presented to them and to 
try to catch every detail. An example of a picture drawing exercise is presented below:

Instruction: Listen carefully and draw

1. At the bottom of the picture, there is a big blue lake.
2. There are two green ducks in the lake.
3. There is a green house above the lake.
4. The house has a big pink window and two orange doors.
5. On the right side of the house, there is a small purple tree.
6. On the left side of the house, there is a big black flower pot/basket.
7. There are three pink flowers in the pot.
8. In the left top side of the picture, there is a small red sun.
9. There are two big hills behind the house.
10. There are two white clouds on the right top side of the picture.

• Different students have different strengths. Some are good with words while others are better able to 
demonstrate their understanding by creating a drawing or a series of drawings.

• Asking students to draw what they hear is a good exercise enabling them to show what they have 
learned up to a given point in a unit of study.

• After completing units related to prepositions, adjectives and colours, students are asked to draw a 
picture representing their knowledge.

• After completing their individual drawings, students are asked to form groups of 4-5.
• Each group is given the picture drawing instruction sheet and the students are asked to examine the 

parallelisms/overlaps between the instructions and the drawings. Students are instructed to put a tick 
next to each correct section of the drawing.

• Next, the teacher walks around the class and stops next to each group and selects the picture with the 
least number of ticks.

• Finally, the teacher shows the class the pictures s/he has selected and wants students to give those 
pictures feedback following the instructions on the picture drawing sheet.

Example picture drawing
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3.2. Find the object game/Spot the change game

• Students are told that they will play the “find the object game/spot the change game”. For this, 
they need to form groups of five.

• One of the groups is asked to leave the room while the others make some changes in the classroom 
(e.g., change the places of some objects, write on/clean notes from the board etc.).

• When the classroom is ready, the teacher invites the students waiting outside to the classroom.
• Each student has the right to ask two questions aiming to identify the changes in the room (e.g., Have 

you swapped your glasses?, Have you moved the teacher’s table?, Have you opened the window?).
• If the students are able to identify the change, they get a point.
• When all of the five students are done asking their two questions and their points are allocated, the 

next group of five students is instructed to leave the classroom and the game starts again.

3.3. Questioning

• In groups, students read 2-3 short texts about national and international festivals in different countries 
(e.g., Carnival of Venice in Italy, Festival of Colours in India, Pingxi Lantern Festival in Taiwan, Running 
of the Bulls in Spain, Songkran Water Festival in Thailand, Saint Patrick’s Day in Ireland).

Example text
The Festival of Colours (Holi), India

Holi is a spring festival also known as the Festival of 
Colours. It is an ancient Hindu religious festival. It starts 
with a Holika bonfire on the night before Holi. People gather, 
sing and dance around the bonfire. The next morning the 
Festival of Colours begins. Everyone plays, chases and 
colours each other with dry powder and coloured water. 
Some people carry water guns and coloured water-filled 
balloons for their water fight. Anyone and everyone is fair 
game, friend or stranger, rich or poor, man or woman, 
children and elders. Groups carry drums and musical 
instruments, go from place to place, sing and dance.
(Adapted from http://www.emlii.com/78e50642/22-Breathta-
king-Festivals-Around-The-World-That-You-Must-See-Before-
You-Die )

• To determine the depth of student understanding of the texts, the teacher asks students various 
questions.

• The questioning begins with lower level questions focusing on the facts and general information about 
the topic (Check Bloom’s Taxonomy).

Example low-level questions:

(i) In which country is the festival? / When does it take place? (Knowledge)
(ii) What do people do during Holi? (Comprehension)
(iii) What does the word “bonfire” mean? (Comprehension)
(iv) If you were there (Festival of Colours in India), which colours would you like to be coloured in? 
(Application)

• When the teacher establishes that his/her students understand the basics of the texts, s/he moves 
to higher-level questions that will give students a chance to think about and reflect on their learning.

Example higher-level questions:

(i) What are the similarities and differences between the Festival of Colours in India and the Songkran 
Water Festival in Thailand? (Analysis)

(ii) Would you recommend going to the Festival of Colours in India to your friends? Why / Why not? 
(Evaluation)

(iii) What else can be done during the Festival of Colours in India so that it becomes even more enjoyable? 
(Design)
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3.4. Three facts and a fib

• In class, students have learned the names of different types of food and what people eat for breakfast 
in different countries.

• Now, the teacher wants students to form groups of four and tells them that they are going to play a 
game called “three facts and a fib”.

• For this game every student is given the “Foods: Likes and dislikes” handout given below:

Food: Likes and dislikes

Students Likes Dislikes Eats for breakfast Does not eat for breakfast

1.

2.

3.

• Each student in the group will ask his/her groupmates what they like, what they do not like, what they 
usually eat for breakfast and what they do not eat for breakfast.

• While students are filling in the forms, the teacher circulates throughout the class and reads what they 
have written and/or listens to students’ conversations.

• After students complete filling in their “Foods: Likes and dislikes” handouts, the teacher asks each 
group to choose a representative.

• The group representative will tell the rest of the group 3 facts and 1 fib about the food preferences of 
his/her group members.

• The group that is able to spot the fib wins a point and is presenting their preferences next.

3.5. Turn and talk

• Students have learned about different groups of food and now it is “turn and talk” time (i.e., time to talk 
about their most/least favourite foods, when and how they eat them, why they (do not) like them).

• The “turn and talk” strategy allows all students to talk about a topic, question, problem etc. that the 
teacher has introduced in class.

• Students are told to turn to a neighbour or choose a classmate, and to discuss their most/least 
favourite foods, when and how they eat these foods, why they like them.

• Each student has 5 minutes to talk and then, it is their partner’s turn.
• (Note: Some pairs may choose to divide the talking time into smaller units. That is okay as long as both 

of them contribute equally.)
• While students discuss their favourite foods, the teacher circulates throughout the classroom and tries 

to note down what students know and have learned about the topic being studied.
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Biçimlendirici değerlendirme genel anlamda sınıf içi uygulamaları kapsasa da özellikle sonuçlarının yorum-
lanması ve dönüt verme sürecinde etkileşim içinde olunması gereken bazı paydaşlar bulunmaktadır. Aşağıda, 
söz konusu paydaşlar ve bu paydaşlarla kurulacak etkileşim içeriği hakkında bilgilere yer verilmiştir:

4.1. Öğrenci

Öğrenme-öğretme sürecinin diğer unsurları gibi ölçme ve değerlendirmenin de odak noktası öğrenci olup 
biçimlendirici değerlendirmede esas olan, değerlendirme etkinlikleriyle birlikte öğrenme sürecinin geliştiril-
mesidir. Bu nedenle biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında öğrencilerle iş birliği ve etkileşim oldukça 
önemli bir yer tutmaktadır.

Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında öğrencilerin hazır bulunuşluklarının hangi düzeyde oldu-
ğunun bilinmesi, öncelikle onların bilişsel, duyuşsal ve devinişsel açıdan tanınmasını gerektirmektedir. 
Değerlendirmenin sadece sonucu değil süreci de etkilediği öğrencilere hissettirilmelidir. Bu nedenle değerlen-
dirmenin sadece sınavlardan ibaret olmadığı, bu tür uygulamalarda sınav stresi ve kaygısından çok “ne kadar 
öğrendim, nasıl daha iyi öğrenebilirim?” gibi öğrenmeyi destekleyici soruların önemli olduğu öğrencilere açık-
lanmalıdır. Bunun yanı sıra biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında öğrencilere neleri başardıkları vur-
gulanarak onları motive edici dönütler verilmeli, bundan sonra daha neleri öğrenmeleri gerektiği açıklanmalı 
(Mcafee ve Leong, 2012), kullanılanlara benzer veya farklı ne tür uygulamaların yapılmasının istendiği konu-
sunda onlardan da görüş alınmalıdır. Bu uygulamaların öğrencilerin öğrenme sürecini hızlandıracağı ve hedef 
belirleme noktasında hem öğrenciye hem de öğretmene katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

4.2. Zümre öğretmenleri (okul, ilçe, il)

Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında esas olan öğrenci başarısının sonuç odaklı belirlenmesi ve 
karşılaştırılması değildir. Bu durum da zümre öğretmenleri arasında rekabet ortamından çok, iş birliği ikliminin 
hâkim olmasını gerekli kılmaktadır. Okul, okulda bulunmaması durumunda ilçe ve/veya ildeki zümre öğret-
menleri; bir araya gelerek dersleri özelinde geliştirdikleri farklı değerlendirme uygulamalarını birbirleriyle pay-
laşabilirler, öğrenme-öğretme sürecini zenginleştirici değerlendirme uygulamalarının yapılması hususunda 
birbirlerini teşvik edebilirler, kendi sınıflarındaki dezavantajlı öğrencilere yönelik ne tür uygulamalar yaptıklarını 
ve ne tür dönütler verdiklerini birbirleriyle paylaşarak üzerinde tartışabilirler. Zümre öğretmenleri arasındaki bu 
yönde bir etkileşim, biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının daha kapsayıcı ve dinamik bir yapıda olma-
sına olanak sağlayacaktır.

4.3. Veliler

Velilerin çoğunluğu çocuklarının neyi nasıl öğrendiklerinden çok, onların sınavlarda aldıkları not ve sonuç-
taki başarılarıyla ilgilenmektedir. Velilerin bu bakış açısı doğrudan öğrencilere de yansımaktadır. Bu nedenle 
velilere biçimlendirici değerlendirme sonuçlarının ne anlama geldiği hakkında bilgi verilmelidir. Bu uygulama-
lar sayesinde öğrencilerin öğrenme sürecinin zenginleşeceği, bu tür değerlendirmede not kaygısının asgari 
düzeyde olduğu ve asıl olanın öğrenmenin geliştirilmesi olduğu, biçimlendirici değerlendirme ile öğrencilerin 
kendilerini daha iyi tanıyarak potansiyellerinin farkına varabilecekleri, öğrenme eksikliklerini görerek bunları 
giderebilme noktasında daha etkili adımlar atabileceği açıklanmalıdır. Çocuklarının öğrenme süreci ile ilgili ken-
dilerine, objektif ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dayalı dönütler verilerek onlara öğrenme-öğretme 
sürecinin önemli bir parçası oldukları sezdirilmelidir.
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Bu noktada velileri de sürece dâhil etmek amacıyla onlarla yapılacak toplantılarda/görüşmelerde alterna-
tif rapor formları (öz değerlendirme, gözlem vb.) sunularak görüş ve tepkileri öğrenilebilir (Mcafee ve Leong, 
2012). Örneğin, bu alternatif değerlendirme formlarında öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra velilere de görüşle-
rini yazabileceği bölüm(ler) ayrılabilir:

Öğrenci bilgileri

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

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

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

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

Değerlendirme 
etkinliği

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

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

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

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

Öğretmen 
görüşleri

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

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

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

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

Ailenin 
görüşleri/
gözlemleri

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

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

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

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

Şekil 24. Alternatif değerlendirme formu örneği

4.4. Diğer zümre öğretmenleri

Ders öğretim programlarında çeşitli ünite/temalarda farklı disiplinlerle iş birliği gerektiren konular yer 
almaktadır. Öğretimin yanı sıra değerlendirme uygulamalarında da ilgili disiplinlerin öğretmenleriyle iş birliği 
içinde olunması süreci daha aktif ve etkili kılacaktır. Bu nedenle, biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının 
geliştirilmesi ve öğrencilere etkili dönüt verilmesi noktasında, ilgili disiplinlerin öğretmenleriyle görüş alışve-
rişinde bulunulması önemlidir. Ayrıca, biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında teknoloji temelli mater-
yallerin hazırlanması kapsamında bilişim-teknoloji öğretmenleriyle iş birliği içinde olunmasının daha nitelikli 
ölçme ve değerlendirme materyallerinin uygulamaya konulması açısından etkili olacağı düşünülmektedir.

4.5. Okul rehberlik ve özel eğitim öğretmenleri

Biçimlendirici değerlendirme, öğrencileri birbirleriyle karşılaştırmak yerine her bir öğrencinin farklı aşama-
lardaki öğrenme gelişim düzeyini karşılaştırmaya odaklıdır. Bu nedenle, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devi-
nişsel yönleriyle tanınması gerekmektedir. Bu noktada, okul rehberlik ve özel eğitim öğretmenlerinin sağlaya-
cağı destek oldukça önemlidir. Okul rehberlik öğretmenleri, öğrencileri tanınmaya yönelik ölçek, anket, test vb. 
ölçme araçları uygulayabilir ve sonuçlarını branş öğretmenleriyle paylaşabilirler. Bunun yanında farklı özellik-
lere sahip öğrencilere ne tür dönütler (fiziksel, sözel vb.) verilmesi gerektiği konusunda da okul rehberlik öğret-
menleri ile iş birliği kurulabilir. Özellikle duyuşsal açıdan problemi olan öğrencilere çözüm bulma sürecinde 
okul rehberlik öğretmenlerinden destek alınırken bilişsel sorunları olan öğrenciler için de özel eğitim öğret-
menlerinden destek alınmalıdır. Bu süreçte özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler 
eğer varsa okullardaki/kurumlardaki destek eğitim odalarına yönlendirilebilir. Okulda okul rehberlik öğretmeni 
olmaması durumunda öğrenci için okul idaresi (müdür veya görevli müdür yardımcısı) Rehberlik Araştırma 
Merkezi’nden (RAM) yardım alabilir veya öğrenciyi velinin de izniyle RAM’a yönlendirebilir.

Ölçme-değerlendirme uygulamalarında, öğrencilerin verdikleri cevaplarda bazen onların ruh halinin değiş-
tiğini gösteren izler bulunabilir. Böyle durumlarda da okul rehberlik öğretmeni ve özel eğitim öğretmenlerinin 
desteğine başvurulabilir. Öğretmenlerin bu iş birliği sürecinde,

• Görüşlere ve katkılara açık olmaları,
• Her şeyi bilmeleri ve yapabilmelerinin mümkün olmadığının farkına varmaları,
• Hangi uzmanlardan nasıl katkı alabileceklerini öğrenmeye çalışmaları beklenmektedir.
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4.6. Yöneticiler

Sonuç odaklı değerlendirmenin benimsendiği bir okul ortamında süreç odaklı değerlendirmeler yapabilme 
ve süreç odaklı değerlendirmenin benimsenmesini sağlamada okul yöneticisinin önemli bir rolü vardır. Okul 
yöneticisi;

• Süreç odaklı değerlendirmeyi özendirmeli,
• Öğretmenlerle bu konuda işbirliği yapmalı,
• Süreç odaklı değerlendirmelerde kullanılacak materyallerin teminini ve çoğaltılmasını sağlamalı,
• Süreç odaklı değerlendirmeye dönük hizmet içi eğitimleri organize etmeli,
• Velileri benimsenen değerlendirme türüne dair bilgilendirmelidir.

4.7. Akademisyenler ve diğer uzmanlar

Biçimlendirici değerlendirme uygulamaları öğrencilerin seviyelerine, beklentilerine ve özelliklerine göre 
değişim gösterebilecek esnek ve dinamik bir yapıda olmalıdır. Bu durum, değerlendirme materyallerinin ve 
uygulamalarının zenginleştirilmesini gerektirmektedir. Bu noktada öğretmenlerden materyal hazırlanması, 
uygulama örnekleri oluşturulması, uygun dönütlerin neler olabileceği ve nasıl verileceği gibi konularda ilgili 
akademisyenlerle ve uzmanlarla iş birliği içinde olmaları beklenmektedir. Özellikle Bakanlık tarafından tüm 
illerde kurulan Ölçme ve Değerlendirme Merkezlerinde görevli uzmanlarla iş birliği içinde olunması ve onlar-
dan destek alınması da hem materyallerin oluşturulması hem de uygulanmasında sürece katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, paydaşlarla nitelikli etkileşim, tüm paydaşların etkin bir şekilde biçimlendirici değerlendirme 
sürecinin içinde yer almalarını sağlayarak sürecin kendini yenilemesi ve geliştirmesine fırsat tanıyacaktır.
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TERIMLER SÖZLÜĞÜ

Akran 
değerlendirme

Aynı gruptaki öğrencilerin belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini değerlendirme sürecidir. Bu 
süreç öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini artırır ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirir.

Analoji Bazı ortak yönleri bulunan iki şey arasındaki benzeşmedir.

Bağlantı kelimeleri Bağlaçlar.

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

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

Beyin fırtınası

Birden fazla kişinin bir araya gelerek bir konuyla ilgili fikirlerini tartışmaksızın açıklayarak, bir-
birleriyle fikir alışverişinde bulundukları, takım çalışanlarını motive ederek kısa sürede çok fazla 
fikrin üretilmesine ve süreçlerin neden başarısız olduğuna dair çıkarımlar yapılabilmesine ola-
nak sağlayan bir sürekli kalite geliştirme aracıdır.

Biçimlendirici 
değerlendirme

Öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve öğretimin uygun şekilde ayarlanması için öğrenci-
nin durumunun sık sık ve etkileşimli bir şekilde değerlendirilmesidir.

Bilişsel süreç Organizmanın bir nesne yada olayın varlığına ilişkin bilgi edinme yada bilinçli hale gelme 
sürecidir.

Çalışma yaprağı
Herhangi bir konunun öğretimi sürecinde öğrencilerin yapması gerekenlerin belirtildiği işlem 
basamaklarını içeren, bilgilerini kendi kendilerine yapılandırmalarına yardım eden ve aynı anda 
tüm sınıfın verilen etkinliğe katılımını sağlayan materyallerdir.

Çoklu zeka kuramı Çoklu zekâ kuramı 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekâyı tek ve baskın bir yetenek ola-
rak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir.

Değerlendirme Ölçme sonuçlarını bir kriter/ölçüt ile karşılaştırarak karar vermedir.

Dereceli puanlama 
anahtarı / rubrik

Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından 
yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama anahtarıdır. Herhangi bir çalışmanın puanlan-
ması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Dereceli puanlama anahtarı bütüncül ve analitik 
olarak iki grupta incelenebilir.

Destek eğitim odası

Okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında 
yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihti-
yacı olan öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla 
özel araç gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır.

Devinişsel alan Fiziksel hareketi, hareketsel beceri alanını kullanmayı ve koordinasyonu içerir. Psikomotor dav-
ranışlar zihin-kas koordinasyonu ile yapılan davranışlardır.

Diyagram Herhangi bir olayın gelişimini, değişimini gösteren grafiktir.

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

Geçerlik Ölçme aracının ölçülmek istenen özelliği, başka bir özelliğe karıştırmadan, amaca uygun ola-
rak ölçmesidir.

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

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

Gözlem formu Gözlem işinin kayıt altına alındığı belgedir.
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Gramer Dil bilgisi.

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

Güvenirlik Ölçme aracının hatasız ölçme yapabilme durumunu gösterir. Başka bir deyişle, bir ölçme işle-
minin tekrarlanmasında sonuçların birbirine benzer olma derecesidir.

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

Heterojen grup Birbirinden bağımsız işlevleri olan değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüktür.

Hiyerarşi Aşama sırası. Makamların, rütbelerin vb. önem sırası, astlık ve üstlük düzeni, aşama gözetile-
rek yapılan sınıflamadır.

İmge Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, görüntüsüdür.

İşlem yaprakları
Herhangi bir konunun öğretimi sürecinde öğrencilerin yapması gerekenlerin belirtildiği işlem 
basamaklarını içeren, bilgilerini kendi kendilerine yapılandırmalarına yardım eden ve aynı anda 
tüm sınıfın verilen etkinliğe katılımını sağlayan materyallerdendir.

Kavram haritası Kavramlar arasındaki ilişkiyi gösteren grafiksel araçtır.

Kavram yanılgısı Öğrenen bireyin herhangi bir konuda öğretmenlerinin anlattıklarından farklı tarzda bilimsel ger-
çeklere uymayacak şekilde düşünmesidir.

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

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

Metafor Bir sözcüğün alışılmış anlamı dışında kalan bir anlamda kullanılmasıdır.

Okul ve sınıf tabanlı 
değerlendirme

Öğrencinin ihtiyaç ve yetenekleri temelinde, «ulusal müfredat genelinde ve ötesinde, öğrencinin 
performansını kaydetmek ve kazanımlarının profilini ortaya koymak» için kullanılan alternatif 
yöntemlerdir.

Öğretme stratejisi Öğrenme – öğretme sürecinin amaçlarına ulaşabilmesi için izlenen genel çerçeveye, yol.

Ölçme Gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle ifade edilmesidir.

Önerme Kabul edilmesi dileğiyle öne sürülen düşünce, görüş, öneri.

Öz değerlendirme
Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. Öz değerlendirme öğrencilerin ken-
dilerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olur. Kendi performans ve 
gelişimlerini bağımsız olarak ve gerçekçi şekilde değerlendirmeye yönlendirir.

Performansa dayalı 
değerlendirme

Öğrencinin bilgi ve becerisinin ölçme sonucunda ortaya çıkan bir ürün (makale, resim vs.) ola-
rak değerlendirilmesidir.

Portfolyo (Ürün 
Dosyası)

Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve 
güçlü yönlerini öğrenme alanları ile ilişkili olarak göstermiş çaba ve ilerleme ile gelmiş olduk-
ları başarı düzeyini yansıtan ürünlerden oluşan; çalışma koleksiyonu, sistemli ve amaçlı olarak 
oluşturulan gelişim dosyalarıdır.

RAM Rehberlik araştırma merkezi.

Rotasyon bir birimde çalışan görevlilerin, öğrencilerin zaman zaman ve düzenli olarak yer değiştirmeleri, 
bir işi sırayla yapmalarıdır.
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Sentezlemek Çeşitli ögeleri bir araya getirme, özgün bir bütün içinde birleştirmedir.

Sonuç 
değerlendirme

Ölçme işlemi sonucunda öğrencinin ne kadar öğrendiğini ortaya koymak (puan vermek) için 
yapılan değerlendirmedir.

Sürdürülebilir Çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumaktır.

Süreç 
değerlendirme

Öğrenenlerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak tamamlamaları gereken eksiklikler konu-
sunda hem öğretmene hem de öğrenciye dönüt vermek, öğrencilerin süreç içerisindeki iler-
leme aşamalarını görmelerini sağlamaktır. Süreç odaklı ölçme-değerlendirmede öğrenenden 
bilgiyi hatırlaması değil, bilgiyi uygulaması, analiz-sentez etmesi, değerlendirmesi beklenmek-
tedir. Dolayısıyla amaçtan bağımsız değerlendirme, özgün (authentic) görevler, bilginin yapılan-
dırılması, ortam odaklı değerlendirme ve çoklu bakış açıları öne çıkan unsurlar olmuştur.

Taksonomi İstendik davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin önkoşulu 
olacak şekilde aşamalı sıralanmasıdır.

Tesadüfi hata Kaynağı, yönü, miktarı bilinmeyen hatalardır. Öğretmenin yazılı kağıtlarını okurken bazı sorula-
rın cevaplarını görmemesi tesadüfi hataya örnektir.

Yaklaşım Bir konuyu, sorunu ele alış, inceleyiş, ona bütünsel olarak bakış biçimidir.

Yansıtıcı düşünce 
becerisi

Hipotezler oluşturma, hipotezler üzerinde çalışma ve test etme, tümevarım yoluyla veri toplama 
ve tümdengelimci yaklaşımla sonuçlara ulaşmayı içeren bir üst düzey düşünme becerisidir.
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