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Biçimlendirici değerlendirme
Biçimlendirici değerlendirme nedir?

bildirim olarak kullanılacak olan bilgileri sağlar”.

TeachUP (Teacher UpSkilling - Öğretmen
Becerilerini Geliştirme), European Schoolnet (2017
– 2020) tarafından koordine edilen bir Avrupa
politika girişimidir. Projede, öğretmenlerin ve
öğrenci öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik
dört tane MOOC (Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs)
gerçekleştirilmiştir. İlk kurs, tamamen biçimlendirici
değerlendirme konusuna ayrılmıştır ve bu yıl içinde
10 farklı dilde herkese açık hale gelecektir. Peki
biçimlendirici değerlendirme nasıl tanımlanır ve
uygulamada ne anlama gelir?

OECD (2005), uluslararası araştırmalara (İngilizce,
Fransızca ve Almanca) dayanarak biçimlendirici
değerlendirmeyle ilgili farkı yaklaşımları ve çeşitli
OECD ülkelerindeki sınıf uygulamalarıyla ilgili
gözlemleri sentezledi ve aşağıdakileri kapsayan
bir çerçeve önerdi:

Black & William’a göre (2010); biçimlendirici
değerlendirme, “öğretmenlerin ve öğrencilerinin
kendilerini
değerlendirme
sürecinde
gerçekleştirdikleri aktiviteler”dir ve bunlar eğitim ve
öğrenim aktivitelerinde değişiklikler yaparken geri

1. Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi ve
bireysel olarak öğrencinin bu hedeflere doğru
ilerlemesinin izlenmesi.
2. Öğrencinin anlama sürecini değerlendirmek için
çeşitli yaklaşımların kullanılması.
3. Tanımlanan ihtiyaçları karşılamak için, öğrenci
performansına ve öğretimin uyarlanmasına ilişkin
geribildirim verilmesi.
4. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak

katılması.
5. Farklı öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli
öğretim yöntemlerinin kullanılması.
6.
Etkileşim ve değerlendirme araçlarının
kullanımını teşvik eden bir sınıf kültürünün
oluşturulması.

anlamına gelen özetleyici değerlendirmeden
farklıdır (California Üniversitesi çalışmalarına
dayanan bu tabloda, biçimlendirici ve özetleyici
değerlendirmenin
özellikleri
ayrıntılarıyla
anlatılmaktadır).

Son olarak, biçimlendirici değerlendirme önemli
ve yenilikçi bir kavramdır; çünkü öğretmenlerin,
öğrencilere öğrenme yollarını geliştirme konusunda
en iyi şekilde nasıl yardımcı olacaklarına karar
vermelerini sağlar.

Biçimlendirici
değerlendirme,
öğrencilerin
kavrama güçlerini keşfetmek için günlük,
genelde resmi olmayan değerlendirmelerin
kullanılmasıdır. Dahası; öğretmenlere genel olarak,
verdikleri eğitimi öğrencilerin ihtiyaçlarına göre
ayarlamalarına ve uyarlamaların imkan sağlayan
“yerinde” geribildirimler verir.

Geribildirimin önemi

Öğretmenin değişen Rolü

TeachUP MOOC için kaydedilmiş olan bu videoröportajda; konuya odaklanan iki araştırmacı –
Janet Looney (Avrupa Eğitim ve Sosyal Politika
Enstitüsü Direktörü) ve Kay Livingstone (Eğitsel
Araştırma Politikası ve Uygulaması Profesörü) –
biçimlendirici değerlendirmeyle ilgili bir tanım
verirken, biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme
arasındaki farkı açıklamaktadır.

“Öğrencilerin öğrenmesi üzerindeki en büyük
etkiler, öğretmenlerin kendi verdikleri eğitimde
öğrenci konumuna gelmeleri ve öğrencilerin kendi
kendilerinin öğretmenleri olmaları durumunda
ortaya çıkar.” John Hattie, Melbourne Eğitim
Araştırma Enstitüsü Direktörü, Görünür Öğrenme,
2009.

Profesörler tarafından vurgulanan ana özellikler,
biçimlendirici değerlendirmenin öğrencileri ve
öğretmeni etkileşimli geri bildirimlere teşvik ettiği
gerçeğini ifade eder. Öğrenmenin ayrı bir şekilde
ölçülmesi değil, öğrenmeye entegre bir süreçtir.
Biçimlendirici değerlendirmeyle bağlantılı diğer
önemli hususlar; bir sınıf kültürü içinde açık ve
anlaşılır öğrenme hedeflerinin ve kriterlerinin
oluşturulması, öğrenmeyle ilgili bir düşünme
biçiminin (öğrenmeyi öğrenme) uyarılması ve
öğrencilerin kendi öğrenme süreçleri üzerinde
aidiyet oluşturmalarına imkan sağlamaya ve onları
bu yönde teşvik etmeye yönelik yöntemlerle ilgili
birikimin kullanılmasıdır.
Bir not defterindeki notların ötesinde; biçimlendirici
değerlendirmede öğretmenlerin nasıl öğrettiği,
öğrencilerin nasıl öğrendiği ve sınıfın nasıl işlediği
değerlendirilir. Biçimlendirici değerlendirme,
sıklıkla öğrenme İÇİN değerlendirme olarak da
adlandırılır ve ÖĞRENMENİN değerlendirilmesi

John Hattie’nin yukarıdaki ifadesi, TeachUP kursunun
özünü mükemmel bir şekilde yansıtmaktadır.
Biçimlendirici değerlendirme; öğrencilerin yanı
sıra, öğretmenlerin de eğitimin bireysel olarak
öğrencinin öğrenme süreci üzerinde etkisini ve bu
öğrenimi geliştirmek için eğitim uygulamalarının
nasıl uyarlanacağını öğrenmesiyle ilgilidir.
Söz konusu ifade, öğretmenin değişen rolünü de
yansıtmaktadır ve bu TeachUP kurs serisinin genel
temasını kapsar. Öğretmenlerin “bilgi aktarıcıları”
olarak önemi azalırken; öğrencilere kendi öğrenim
süreçlerini anlama ve böylece kendi kendilerine
öğrenme/öğretme konusunda yardımcı olan
“öğrenme koçları” olarak önemleri artmaktadır.
Biçimlendirici
değerlendirme,
öğretmenlerin
ders boyunca öğrencilerle diyalog oluşturmaya
odaklanarak, öğretim planlaması yerine öğrenme
planlaması yapmalarını gerektirir. Bu diyalog,
öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrendiklerini gözden
geçirmelerini, anlama konusundaki boşlukları

belirlemelerini ve verdikleri eğitimi buna göre
uyarlamalarını sağlar. Öğretmenlerin öğrencilerle
sürekli olarak etkileşime girmeleri, onların öğrenme
ihtiyaçlarını anlamaları ve yardıma ihtiyacı olan
öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırmaları gerekir.
Bu basit bir görev değildir, çünkü tüm öğrenciler
aynı şekilde öğrenmezler, bazı öğrenciler akran
öğrenme aktivitelerinden, bazıları ise bireysel geri
bildirimden fayda sağlar.
Uygulamada Biçimlendirici Değerlendirme
“Öğrenciler not alır almaz, öğrenme durur. Bundan
hoşlanmayabiliriz, ama bu konudaki araştırmalar
bunun insan aklının nasıl çalıştığının nispeten
istikrarlı bir özelliği olduğunu göstermektedir.”
Dylan William, Embedded Formative assessment’
adlı yayın
Notlar,
eğitim
sistemlerimizin
çoğunun
doğal bir parçasıdır ve doğrudan özetleyici
değerlendirmelerin kullanımı ile bağlantılıdır.
Bizler ve öğrencilerimizin çoğu için, notlar dışında
küçük bir yol vardır. Ancak, yukarıdaki alıntı
ile örneklendiği gibi, eğer öğrenme hakkında
konuşuyorsak, notlar en kullanışlı araç değildir.
İspanya’nın Palancia bölgesinde görev yapan ve
TeachUP projesine katılan iki öğretmen Javier ve
Julian (TeachUP MOCC ile ilgili video röportajlarını
burada bulabilirsiniz), meslektaşlarına geri adım
atmalarını ve biçimlendirici değerlendirmeyi
uygularken öğrencilere kontrol sunmalarını
önermektedir. Onların tavsiyesi; izlemek ve
dinlemek, sabırlı ve açık fikirli olmak, her zaman
otomatik bir şekilde müdahale etmemek ve böylece
sınıf liderliğinde bir değişikliğe imkan sağlamaktır.
Ancak, diğer yandan; öğrencilerin sadece
öğretmenlerin onlardan yapmalarını istediklerini
düşündükleri seyleri yapmamalarını, bunun yerine
ortaya çıkan zorluğu veya soruyu ele almak
için gerçekten doğru olduğunu düşündüklerini
yapmalarını sağlamak için öğretmenlerin proaktif
olması gerektiğini de ifade etmektedirler. Bu
gerçekten başarılması çok zor bir dengedir
ve öğretmenlerin TeachUP kursları gibi eğitim
fırsatlarıyla desteklenmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, yalnızca seçilen biçimlendirici
değerlendirme stratejilerini kullanmanın, bir
öğretmen için zaman zaman yeterli olmadığının

farkında olmak önemlidir; bunun yerine, sınıf
kültüründe öğrenci odaklı, dürüst ve güvenilir
bir diyaloğu teşvik eden açık ve net bir değişim
gereklidir.
Ancak,
öğrencilerin
soruları
dürüstçe
cevaplamaktan
ve
hata
yapmaktan
çekinmediklerinden veya geri bildirimde bulunup
akranları ve öğretmenleriyle işbirliği yaparken
çok utangaç davranmayacaklarından nasıl emin
olunabilir? Bazı koşullar, öğretmenlerin sınıfta
doğru atmosferi yaratmalarına yardımcı olabilir
- öğrenciyi öğretmen ve akranlarıyla diyalog
kurmaya teşvik edecek güvenli ve destekleyici bir
ortam yaratılabilir.
Aslında, doğru soruları sormak son derece
önemlidir, ancak öğrencilerin öğrenme ve
çalışma şeklini değiştirmeden öğretmenlerin
sınıfta çalışma şeklini değiştiremeyiz, öğrencileri
kendi öğrenimlerinin itici gücü olmalarını
sağlamak için harekete geçirmemiz gerekir. Akran
değerlendirmesi ve öz değerlendirme, öğrencilere
böyle bir fırsat sağlar. Londra’daki University
College adlı okulda Eğitsel Değerlendirme
Profesörü olarak görev yapan Dylan William’a
göre; öğrenciler kendi çalışmalarını ve sınıf
arkadaşlarının çalışmalarını değerlendirdiğinde,
herkes bu süreçten fayda sağlar. Geribildirim alan
kişi faydalanır, ama geribildirim veren kişi için de
fayda söz konusu olur. Öğrenciler, bir görev ve bu
görevin gereklilikleri hakkında düşünerek bu tür
bir görev için başarı kriterlerlerini içselleştirmeye
zorlanırlar. Sonuç olarak, öğrenciler başkalarına
bir çalışma hakkında geri bildirim verdiklerinde,
aynı çalışma türündeki kendi girişimleri daha
da artar, çünkü verilen görevdeki başarılı bir
çalışmanın nasıl göründüğünü artık daha net bir
şekilde anlamış olurlar.
Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi, eğer
iyi yapılırsa, buna bağlı olarak güçlü biçimlendirici
değerlendirme stratejileri söz konusu olabilir. Yeni
teknolojiler ve dijital öğrenme ortamları da verimli
öğrenci öğrenmesini destekleme potansiyeline
sahiptirler. European Schoolnet tarafından koordine
edilen ve dijital biçimlendirici değerlendirmeye
odaklanan yeni politika denemesi “Asses@
Learning”, artık başlamış durumdadır. Daha fazla
haber için, bizi izlemeye devam edin!

Kişiselleştirilmiş
öğrenme
Kişiselleştirilmiş öğrenme nedir?
TeachUP (Teacher UpSkilling - Öğretmen
Becerilerini Geliştirme), European Schoolnet
(2017 – 2020) tarafından koordine edilen bir
Avrupa politika girişimidir. Projede, öğretmenlerin
ve öğrenci öğretmenlerin mesleki gelişimine
yönelik dört tane MOOC (Kitlesel Açık Çevrimiçi
Kurs) gerçekleştirilmiştir. İkinci kurs, tamamen
kişiselleştirilmiş öğrenme konusuna ayrılmıştır
ve bu yıl içinde 10 farklı dilde herkese açık hale
gelecektir. Peki kişiselleştirilmiş öğrenme nasıl
tanımlanır ve uygulamada ne anlama gelir?
Kişiselleştirilmiş öğrenme, öğrenenin kendi
öğrenme sürecini daha fazla sahiplendiği ve
buna bağlı olarak daha iyi öğrenme sonuçları
elde etmek için bu sürecin odağını ve tarzını
şekillendirebileceği bir öğrenme yolunu ifade eder.
Araştırmalar öğrencilerin öğrenme süreçlerinde
kontrolün kendilerinde olduğunu hissettiklerinde,
kendi yaşamlarıyla ilgili olan ve başkalarıyla
bağlantı içinde bir şeyler öğrendiklerinde daha
motive olduklarını göstermektedir.
Kişiselleştirilmiş öğrenmenin amacı; öğrencilerin
yetenek, öğrenme fikri, tercih edilen öğrenme
stilleri ve stratejileri, öz yeterlilik inançları ve dil
kullanımı, kültür ve sosyal arka plan gibi sosyoçevresel faktörlerdeki farklılıklarını “göz önünde
bulundurmaktır” (Conner & Sliwka, 2014).
Kişiselleştirilmiş öğrenme, şu şekilde tanımlanabilir:
Eğitim ve öğrenim; öğrencilerin bireysel ilgi ve
isteklerinin yanı sıra öğrenme gereksinimlerini de
karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Kişiselleştirilmiş
öğrenim ile, öğrenciler öğrenme hedefleri ve öz

gelişim değerlendirmesi de dahil olmak üzere
kendi öğrenme süreçlerinin tasarımına aktif olarak
katılır. (Bray and McClaskey 2013)
Bu tabloda, Barbara Bray ve Kathleen
McClaskey (2014); farklılaştırma, kişiselleştirme
ve bireyselleştirme arasındaki ortak yanları ve
farklılıkları ana hatlarıyla belirtmektedir. Yazarlara
göre; bunlar arasındaki fark odak noktasıdır.
‘Kişiselleştirme’ öğrenci merkezliyken, diğer ikisi
– ‘farklılaştırma’ ve ‘bireyselleştirme’ – öğretmen
merkezlidir. Kişiselleştirilmiş öğrenmede, öğrenci
kendi öğrenme sürecini yönlendirir. Öğrenci kendi
öğrenme sürecinin sorumluluğunu aldığında, eğitim
ve öğrenim değişir.
Pedagojik literatürdeki tanımlayıcı belirsizlikler
ve örtüşmeler nedeniyle; Deed, Cox, Dorman
ve al. (2014), kişiselleştirilmiş öğrenmenin daha
ziyade “tanımlayıcı özelliği, öğrencilerin örgün
eğitim süreci üzerindeki tercihlerini ve bu sürece
yaklaşımlarını ortaya koyan” bir meta-yapı
olduğunu ileri sürmektedir. Bu yaklaşım, öğretmenin
bilgiyi aktardığı ve zaman, alan ve öğrenme
rutinleri kullanımını düzenlediği, öğrencilere çok
az hareket alanı bırakan “herkese uyan tek beden”
(Patrick, S., Kennedy, K. & Powell, A, 2013) hissiyle
daha geleneksel öğretim yaklaşımlarıyla tezat
oluşturabilir (Deed, Cox, Dorman & al., 2014).
Son olarak, Bill & Melinda Gates Foundation
tarafından geliştirilen çalışma tanımının dört unsuru,
kişiselleştirilmiş öğrenmenin sınıfta uygulanması için
bazı somut unsurlar sunmaktadır (Bill & Melinda
Gates Foundation, 2015; atıfta bulundu: Hyslop &
Mead, 2015):

1. Öğrenci profilleri. Her öğrencinin bireysel olarak
kendi güçlü yanları, ihtiyaçları, motivasyonları ve
hedefleri hakkında güncel bir kayıdı vardır.
2. Kişisel Öğrenme yolları. Tüm öğrenciler için
açık ve yüksek beklentiler söz konusudur,
ancak her öğrenci bireysel öğrenme gelişimine,
motivasyonlarına ve hedeflerine göre cevap
veren ve adapte olan özelleştirilmiş bir yol izler.
3. Yetkinlik Bazlı İlerleme. Her öğrencinin açık ve
net bir şekilde tanımlanmış olan hedeflere doğru
ilerleyişi, sürekli olarak değerlendirilir. Öğrenci
ilerleme kaydettiği anda kredi kazanır.
4. Esnek Öğrenme Ortamları. Öğrencinin
ihtiyaçları, öğrenme ortamının tasarımını
yönlendirir. Tüm operasyonel unsurlar - personel
planları, alan kullanımı ve zaman tahsisi hedeflerine ulaşmalarında öğrencilere destek
olmak için müdahale eder ve uyarlanır.
Uygulamada Kişiselleştirilmiş Öğrenme
“Öğrenme, öğretimin ürünü değildir. Öğrenme,
öğrencilerin aktivitesinin ürünüdür.” John Holt
Eğer
öğrencilerin
öğrenmesini
istiyorsak,
öğretmenlerin aktif hale gelmeleri ve kendi
öğrenim süreçlerinin kontrolünü almaları gerekir.
Bu nedenle öğretmenlerin işi, öğrencilere bu
tür bir eylem geliştirmeleri konusunda yardımcı
olmaktır. Eğitim bağlamında, eylemlilik; öğretmen
ile öğrenme sürecinin öğrenci tarafından kontrolü
arasındaki karmaşık etkileşimini tanımlar. Daha
fazla öğrenci eylemliliği, belirli bir bağlamda
veya öğrenme alanı içerisinde öğrencileri çeşitli
olası yollarla tepki verme konusunda güçlendirir.
Öğrencilerin bazı görev gerekliliklerini nasıl ele
alacağı konusundaki özerkliğinde meydana

gelen bu artış, öğretmenler için yeni bir belirsizlik
unsuruna neden olmaktadır. Buna cevap olarak;
problem çözme becerilerini geliştirmeleri ve bu
yapıyı bağımsız ve etkin bir şekilde dengelemeleri
gerekir. Bu nedenle, öğretmenler ve öğrenciler;
öğrenme süreci üzerindeki sorumluluk konusunda
karmaşık bir etkileşime girerler (Deed, Cox,
Dorman & al., 2014).
Öğrencilere eyleme geçmeleri, daha özgür hale
gelmeleri ve kendi öğrenme süreçlerine daha fazla
sahip çıkmaları konusunda yardımcı olmak için,
onların öğrenme profillerinin ne olduğunu bilmek
ve bu temel üzerinde hareket etmek önemlidir.
Bu tür bir profil; öğrenme hedefleriyle ilgili olarak
öğrenciye özgü amaçları, elde edilecek öğrenme
çıktılarının türleri veya öğrencinin bir hedefle ilgili
yetkinliği gösterme şekli konusundaki tercihleri
hakkında temel bilgileri içerir.
Kendi öğrenci profillerini oluşturma sürecinde;
öğrenciler bir eylem duygusu geliştirerek
güçlendiklerini ve deneyimlerinin kontrolünü ellerine
aldıklarını hissederler. Öğretmenler, öğrencilere
olumlu ve olumsuz öğrenme deneyimleri hakkında
düşünmeye sevk edici sorular sorarak yardımcı
olabilirler. Kanada / Vancouver’da bulunan Saint
Patrick Ortaokulu’nun hazırladığı bu video, bu tür
aktivitelerin sonuçlarına harika bir örnektir.
Sınıfta kişiselleştirilmiş öğrenmeyi uygularken,
değerlendirme sürecini göz önünde bulundurmak
da elbette önemlidir. Öğrenmeyi geliştirmek
amacıyla yapılan değerlendirme uygulaması
olan biçimlendirici değerlendirme; kişiselleştirilmiş
öğrenme için sadece önemli bir ön koşul değil, aynı
zamanda kişiselleştirilmiş bir öğrenim ortamındaki
değerlendirmenin ana unsurudur.

Bazı yazarlar uygulamada etkili kişiselleştirilmiş
öğrenmenin temel unsurlarını halihazırda
özetlemiştir. Örneğin (Hyslop & Mead,
2015) tanımı, farklı kişiselleştirme seviyelerine
odaklanmaktadır. Aşağıdaki unsurları içerir:
•Öğrenciler, ilgi alanları üzerinde düşünerek,
ilgilerini çeken farklı içerikleri deneyimleyebilirler

•öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki
•sınıf içinde bir bütün olarak güçlü topluluk
duygusu
•öğrencilerin yetenek seviyelerine göre
ilerlemelerini sağlayan öğrenme deneyimlerine
erişme hakları

dizilimlerde

•öğrenciler için, öğrenimlerinin yönü hakkında
karar alma fırsatları

•Öğrenciler, içerikler konusunda farklı hızlarda
ilerleyebilirler

•ilgi alanlarına, ebeveyn katkısına ve öğretmen
gözlemlerinin yanı sıra değerlendirme verilerine
dayanan kişisel öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan
içerik

•Öğrenciler,
çalışabilirler

içerliklerle

farklı

•Öğrenme, sadece bir not veya kursun sonunda
değil, öğrenciler üstatlık göstermeye hazır
olduklarında değerlendirilir.
Ayrıca, McLoughlin ve Lee (2008; Scott’tan alıntı:
2015), kişiselleştirilmiş öğrenmenin öğeleri olması
muhtemel olan somut yetkinliklere, stratejilere ve
yöntemlere odaklanan bir tanım sunmuştur:
•bireysel yaratıcılığa ve performansa odaklanan
dijital yetkinlikler
•öğrenci için tasarlanan öğrenmeyi içeren metaöğrenme stratejileri
•endüktif ve yaratıcı akıl yürütme ve problem
çözme modları
•öğrenci odaklı içerik oluşturma ve işbirlikçi bilgi
oluşturma
•yatay (akranlar arası) öğrenme
•sosyal etiketleme
•işbirlikçi düzenleme (edit)
•akran değerlendirmesi
Son olarak, Patrick, Kennedy ve Powell’ın (2013)
tanımı, kişiselleştirilmiş öğrenmenin öğrenciler
için etkili bir şekilde sağlaması gereken aşağıdaki
fırsatlara odaklanmaktadır:

•öğrencilerin kendi çalışma takvimlerini ve günlük
programlarını yönetmesi
•öğrencilerin
kullanması

kişisel

öğrenme

araçlarını

Kişiselleştirilmiş öğrenmenin tüm önerilmiş unsurları
göz önüne alındığında, uygulamalarının
öğretmenler için zorlu bir görev olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle, Sota ve Mahon (2016)
öğretmenlere tek bir ders veya konuda öğrenmeyi
kişiselleştirerek “küçük bir başlangıç” yapmalarını,
daha sonra kişiselleştirilmiş öğrenmenin daha
fazla öğesini kademeli olarak eklemelerini tavsiye
etmiştir. Bu yaklaşım, değişim yapma sürecini
yönetilebilir kılarken, öğretmenlerin ve okul
personelinin bu değişikliklerin etkinliğini daha
kolay değerlendirmesini sağlar (Sota & Mahon,
2016). Son olarak; Praina, Coxa ve et. al. (2013)
kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımlarını zorunlu
olarak gelişimsel olarak görmüştür. Bu nedenle,
uzun bir zaman dilimi boyunca bir dizi öğretmen
ve öğrenci stratejilerini, deneyimlerini ve
anlayışını gerektirir ve bu da sonuçta öğrencilerin
müfredatlarını öğretmenleriyle birlikte tasarlama
kapasitesini edinmelerine yol açar.
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