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Öğrencinin A dı Soyadı: ............................................................. . 

e Tarihi: .............................................................................. . Değerlendirm 

Etkinlik 

Tahta yüze yin zımparalanması ve temizlenmesi 

Resim yap ıştınlacak zemin üzerinde işaretleme 
ması yapıl 

Su bazlı a bşap boya ile boyama yapma 

Fotokopisi 
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çekilen kağıdın arkasına fırça yardımıyla 
sürülmesi 
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Resmin üz erine transfer tutkalı sürülmesi 

Resmin üz erine su bazlı vernik sürülmesi 
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Değerlendirme 

Bilgiye Dayalı Değerlendirme 

Göksel Armağan 

I. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

E
ğitim sözcüğü, farklı görüşteki eğitimcilerce değişik biçimlerde tanımlana
gelmiş olsa da bu tanımlarda bazı ortak noktalar bulunmaktadır. Bu ortak
noktaların ilki eğitimin bir süreç olduğudur, ikinci ortak nokta bireyin mev

cut haliyle yetersiz bulunduğu ve yeterli sayılacak bir hale getirilmesi gerektiği 
sayıltısıdır. Eğitim konusunda tüm eğitimcilerin katıldığı diğer bir husus ise eğitim 
sürecinde bir değişim beklentisidir. 

Eğitim bireyin istenilen davranışlarını geliştirmek, kusurlu davranışlarını düzelt
mek, istenmeyen davranışları silmek gibi amaçlarla yapılır. Eğitime tabi tutulan 
kişilerde, eğitim sürecinin sonucu olarak, planlanan davranış değişikliklerinin mey
dana gelmesi beklenir. Eğitim işleminin tamamlanmasıyla bu davranışlar eğitilen
lere kazandırılmış ya da kazandırılamamış olabilir. Uygulanan bir eğitimin başarılı 
olup olmadığının, başarılı ise ne derecede ve hangi bireyler için başarılı olduğunun 
bilinmesi istenir. 

Süreç olarak eğitim, toplumsal koşullar ile bu koşulları geliştirmesi söz konusu 
olan birey hakkında bilimsel geçerliği olan bilgiyi, öğrenme-öğretme sistemine 
adapte edecek kavram, ilke ve becerileri saptamak ve uygulamaktır. Son olarak eği
tim sürecinin başarısının kontrolü de gerekmektedir. Sonuç olarak eğitim süreci 
planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. 

Eğitimde ölçme ve değerlendirme konusunda iki temel görüş bulunmaktadır, 
bunlardan birincisi izlenimci görüş ( empresyonist) ikincisi ise psikometrik görüştür. 
Ölçme ve değerlendirmede sınırlamaların olmadığı, değerlendirme yapan kişiye 
bağlı olarak kriterlerin belirlendiği izlenimci görüş yanında, bireylerin bilişsel ve 
psikolojik özelliklerinin belirli kurallara göre değerlendirilmesi, bu özelliklerinin 
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sayısallaştırılması olarak tanımlanabilen psi
kometrik göıiiş de kullanılabilmektedir. 
Buradaki görüşlerin seçiminde, yani ölçme ve 
değerlendirmede hangi yöntemin uygun ola
cağının belirlenmesi, eğitimin amacına ve 
konuya bağlı olarak değişebilmektedir. 

Ölçme ve değerlendirme, genel kullanımda 
biribirinden ayrı anlam taşıyan iki kavramdır. 
Ölçme, geniş anlamıyla, herhangi bir niteliği 
gözlemek ve gözlem sonucunu sayılarla ya da 
başka sembollerle ifade etmektir. 
Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını bir 
ölçüte vurarak, ölçülen nitelik hakkında bir 
değer yargısına varma sürecidir. Dolayısıyla 

UYGULAMA 

ÖLCME

OEGERLENDIRM

Süreç Olarak Eğ/ılın 

ölçme bir betimleme, değerlendirme ise bir yargılama işlemidir. Değerlendirmenin 
güvenilir ölçme sonuçlarına dayanması, geçerli bir ölçütle yapılması, değer yargısı
na ulaşma işlemlerinde yanlışlık bulunmaması doğru bir değer yargısına ulaşmak 
için gereklidir. Değerlendirmenin dayanacağı ölçme sonuçlarının hatalarını azalt
mak, eğitimdeki niteliklerin ölçülmesinde çok zordur. Değerlendirmenin kullanaca
ğı eğitim kararına uygun bir ölçüt seçimi ise daha zordur. Çünkü uygun bir ölçme 
seçme işleminde, eğitimin amaçlarından öğrencinin özgeçmişine kadar bir çok etke
nin göz önüne alınması gereklidir. 

Bazı özellikler doğrudan gözlenebilir. Bazı özellikler ise doğrudan değil dolaylı 
biçimde gözlenir. Bu nedenle doğrudan ve dolaylı ölçme yöntemleri ortaya çıkmış
tır. Doğrudan ölçmede, ölçme konusu olan özelliğin kendisini dolaysız olarak ölçe
biliriz. Boy ve ağırlığın ölçülmesi gibi. Doğrudan ölçülemeyen özellikler, onlarla 
ilgili olduğu bilinen ya da ilgili olduğu sanılan başka bir özellik gözlenerek, dolay
lı olarak ölçülürler. Örneğin sıcaklık ve zeka, doğrudan değil dolaylı olarak ölçülür. 

Eğitimde ölçme konusu olan özelliklerin çok azı doğrudan gözlenebilir. 
Eğitimde, yanlışsız ve güzel okuyabilme, iyi konuşabilme ya da elle yapılan işler 
gibi özellikler doğrudan gözlenebilirken, gelişmesi beklenen davranışların ne ölçü
de kazanıldığınız gözlemek oldukça güçtür. Davranışların ölçülebilmesi için ya 
davranışların, ya o davranışlar sonunda ortaya çıkan ürünün, ya da her ikisinin göz
lenip nicelendirilmesi gerekir. 

Eğitimin amacı öğrencilerde istendik davranışlar geliştirmek olduğuna göre, eği
timde en geçerli ölçme, o davranışların bireylerde doğrudan doğruya ve gerçek 
hayat şartları altında gözlenmesiyle yapılan ölçme olmalıdır. Davranış ürünlere 
bakılarak ölçülecekse, nicelendirilecek ürünler de gerçek koşullar altında ortaya 
çıkarılmış olmalıdır. Fakat bu tarz bir ölçme işlemi her zaman uygulanamamakta
dır. Bu nedenle, eğitimde ölçme sorununa başka yöntemlerle yaklaşma yolları da 
aranmıştır. 
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Çoğu kez ölçme işleminin ardından, değerlendirme (bir yargıya varma) işlemi 
yapılmaktadır. Değerlendirmede, ölçümlerden bir anlam çıkarma veya bir karşılaş
tırma işlemi yapılmaktadır. 

Ölçümler temel kabul edilerek yapılan değerlendirmeler mutlak değerlendirme
ler ve bağıl değerlendirmeler olarak iki grupta incelenir. Mutlak değerlendirme, 
daha önceden değişmez standartların saptandığı durumlarda kullanılırken (örneğin 
geçme notunun 60 olması gibi), her bir bireyin grup içindeki başarı düzeyini değer
lendirmede (normal dağılım eğrisine göre not vermede olduğu gibi) bağıl değerlen
dirme kullanılabilir. 

Öğrenmede amaç esas olarak ele alındığında, üç değerlendirme yaklaşımından 
söz etmek mümkündür. Bunlar eksikleri belirleyici, şekillendirici ve tamamlayıcı 
değerlendirmedir. Eksikleri belirlemeyi amaçlayan değerlendirme genel olarak eği
tim öncesinde yapılırken, tamamlayıcı değerlendirme eğitim sonunda yapılmakta
dır. Eğitim süresince şekillendirici değerlendirme yapılarak motivasyonun artırıl
ması hedeflenmektedir. 

II. Eğitim Hedeflerinin Sınıflandırılması

Her eğitim etkinliği, yeni davranışlar kazandırmayı ya da davranışlarda istenilen 
değişiklikler oluşturmayı amaçlar. Kazandırılması kararlaştırılan davranışlar eğiti
min hedefleri olarak düşünülebilir. 

Benjamin Bloom ve arkadaşları l 956 yılında, eğitim sonucu olarak gelişebilecek 
davranışları üç ana alana ayırmıştır: Bilişsel alan (cognitive domain), duyuşsal alan 
(affective domain) ve psikomotor alan (psychomotor domain). Bilişsel alan davra
nışları bilgilerle ve bilgilerden doğan zihinsel yeteneklerle ilgilidir. Duyuşsal alan
da ilgi, tutum ve değer vermeyle ilgili davranışlar kapsanır. Psikomotor alan davra
nışları ise insanın kas ve zihin koordinasyonuyla yaptığı becerilerdir. Davranışların 
daha kolay tanımlanmasını sağlayan bu ayrım yapılıyor olsa da bu davranış alan
lan biribirlerinden kopuk değildirler. Yani öğrenilmiş bir davranış aynı anda birden 
fazla bir alana girebilir. Ayrıca her alan da kendi içinde basitten karmaşığa, kolay
dan zora, somuttan soyuta aşamalı olarak sıralanmıştır. 

A. Bilişsel Alandaki Davranışların Sınıflandırılması

Bilişsel alan kategorileri kuru ve ezberlenmiş bilginin hatırlanmasıyla başlayıp, 
kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme alt kategorilerine ayrılır. Bilgi 
basamağından değerlendirme basamağına doğru çıkıldıkça davranışlar karmaşıkla
şır ve onların öğrenilip geliştirilmesi güçleşir. 

Bilişsel alanın bilgi basamağında, bir alandaki bilgilerin ve o bilgilerle uğraşma 
araç ve yöntemlerinin gerektiğinde hatırlanabilecek kadar öğrenilmesi hedef alınır. 
Kavrama basamağında bilgilerin hatırlanmasından öte yorumlayabilme davranışı 
vardır. Uygulama basamağında bilgilerin yeni durumlara uygulanabilmesi amaç 
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