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ÖNSÖZ 

Yabancı dil öğretimi alanındaki bilimsel çalışmalar günümüzde 

büyük bir hızla devam etmekte ve giderek daha fazla önem 

kazanmaktadır. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile ilişkiler bağlamında 

Avrupa Konseyi’nin dil öğrenimi ve öğretimi alanındaki çalışmaları 

yoğunluk kazanmakta ve bir çok proje gündeme gelmektedir. Avrupa 

Dilleri Ortak Başvuru Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası ile iligili 

araştırma ve uygulamaların özellikle 2001 yılından sonra bu alana 

damgasını vuran çalışmaların en önemlilerinden olduğu ifade edilebilir.  

Yabancı dil öğretimi alanında son günlerde üzerinde en çok 

yoğunlaşılan  bir diğer nokta ise ölçme ve değerlendirmedir. Bu alandaki 

değişim ve gelişim sürecine paralel olarak, artık gereksinimlere yanıt 

vermekte zorlanan klasik değerlendirme yöntemlerine alternatif 

olabilecek yeni değerlendirme yöntem ve teknikleri ile ilgili çalışmalar 

artarak devam etmektedir. 

Gerek Avrupa Dil Gelişim Dosyası gerekse alternatif 

değerlendirme yöntemleri hakkında ayrı ayrı ve farklı boyutlarda yapılmış 

bilimsel araştırmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmada ise yabancı dil 

öğretimi alanında oldukça önemli olan bu iki konu birlikte ele alınarak 

birbirleri ile etkileşimleri incelenmiştir. Bir başka deyişle, Avrupa Dil 

Gelişim Dosyası uygulamalarının özgün değerlendirme teknikleri 

bağlamında incelendiğinde eğitsel bir araç olarak kullanılabilirliği 

irdelenmiştir.   
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1. BÖLÜM 

GİRİŞ 

Bu bölümde, çalışmaya temel oluşturan tezin amacı, tezin önemi ve 

konusu, araştırma problemi ve alt problemler, araştırma sürecinde karşılaşılan 

sınırlılıklar, araştırmanın genelinde öne çıkan kavramlar ve tezin içerisinde 

kullanılan kısaltmalar ele alınmıştır. 

1.1. Tezin Amacı 

Yabancı Dil Öğretimi alanında yeni yöntem ve teknikler geliştirmek için 

yapılan çalışmalar giderek artan bir hızla devam etmektedir. Son yıllarda, 

özellikle Avrupa’da çokdillilik ve çok kültürlülük kavramının ön plana çıkması ile 

birlikte yabancı dil öğrenim ve öğretimini belli bir çerçeve içerisinde düzenleme 

eğilimi Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni’nin yayınlanmasına ve bu bağlamda 

Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nın meydana gelmesine neden olmuşdur.  Aynı 

şekilde, yabancı dil öğretiminin en can alıcı kısımlarından biri olan ölçme ve 

değerlendirme alanında da mevcut değerlendirme tekniklerinin eğitsel ihtiyacı 

karşılamada yetersiz kalması nedeni ile alternatif değelendirme yolları aranmaya 

başlamış ve bu noktada “özgün değerlendirme” (authentic assessment) kavramı 

üzerinde çalışmaların yoğunlaşmaya başladığı gözlenmiştir.  

Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğretimi alanında oldukça yeni ve ilgi 

çekici olan Avrupa Dil Gelişim Dosyası uygulamaları ile “özgün değerlendirme” 
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tekniklerinin birbirleri ile ilişkilerini irdelemek, Avrupa Dil Gelişim Dosyası 

uygulamaları bağlamında özgün değerlendirme tekniklerinin öğrencilerin okuma 

becerilerine katkısı olup olmadığını araştırmak ve söz konusu konularda 

öğretmen ve öğrencilerin düşüncelerini alarak hem yabancı dil öğretimi alanına 

bilimsel katkı sağlamak hem de daha sonra bu konuda yapılacak olan 

çalışmalara bir temel oluşturmaktır. 

1. 2. Tezin Önemi 

Yabancı Dil Öğretimi alanında değerlendirme yöntemlerinin eğitim ve 

öğretim sürecine nitelik ve nicelik bakımından oldukça önemli etkileri olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Geleneksel değerlendirme yöntemlerine alternatif 

olarak sunulan özgün değerlendirme bu alanda giderek artan bir öneme 

sahipdir. Aynı şekilde, Avrupa Dil Gelişim Dosyası uygulamalarının son yıllarda 

Avrupa’da gerçekleştirilmiş olan en önemli ve kapsamlı çalışmalardan biri 

olduğunu ifade etmek ve Türkiye’nin de ilk günden beri bu çalışmalara gerek 

pilot uygulamalarla gerekse bilimsel araştırmalarla katılmakta olduğunu 

belirtmek yanlış olmayacakdır. Bu nedenle, Avrupa Dil Gelişim Dosyası 

uygulamalarının ve özgün değerlendirmenin bu uygulamalara etkilerinin 

araştırılması bakımından bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir.  
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1. 3. Tezin Konusu 

Bu çalışmanın konusu, Avrupa Konseyi’nin desteklediği bir dil öğretim 

projesi bağlamında geliştirilmiş olan Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nın 

uygulanması ve bu uygulama sırasında yaygın bir şekilde kullanılmakta olan ve 

ortaya çıkan ürünü toplam ve anlık değerlendiren geleneksel değerlendirme 

yöntemlerine alternatif olarak sunulan özgün değerlendirme yöntemlerinin 

kullanılmasıdır. 

1. 4.  Araştırma Problemi  

Araştırmanın problemi, “2006-2007 eğitim-öğretim yılında Üniversite 

İngilizce Hazırlık Okuluna devam eden öğrenciler üzerinde yürütülen Avrupa Dil 

Gelişim Dosyası (ADGD) uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen özgün 

değerlendirme çalışmalarının öğrencilerin İngilizce okuma becerisi başarılarına 

katkısı nasıldır?” sorusuna yanıt aramaktır. 

Bu problem çerçevesinde yanıt aranacak alt problemler şunlardır: 

1. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu 

İngilizce dersinde yürütülen ADGD uygulaması sonucunda, deney ve kontrol 

grubunda yer alan öğrencilerin Dil Yeterlik testinden aldıkları ön test ve son test 

puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
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2. ADGD uygulaması kapsamında gerçekleştirilen özgün 

değerlendirme çalışmaları ile iligili olarak yabancı dil  öğretmenlerinin görüşleri 

nelerdir? 

3. Özgün değerlendirme teknikleri bağlamında ADGD uygulamasının 

yabancı dil öğrenmelerine etkileri konusunda öğrenci görüşleri nelerdir? 

1. 5.  Sınırlılıklar 

Bu araştırmada aşağıda sözü edilen noktalar araştırmanın sınırlılıkları 

olarak tanımlanmıştır: 

Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda uygulanmakta olan kur sistemi 

nedeni ile ADGD uygulaması yalnızca 12 hafta ile sınırlı tutulmuştur.  

Araştırma 2006-2007 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde iki kontrol 

iki deney grubundan toplam 73 öğrenci üzerindeki uygulama ile sınırlıdır.   

ADGD uygulaması öncesinde uygulamayı gerçekleştirecek olan sınıf 

öğretmenlerine verilen eğitim iki hafta, ikişer gün toplam sekiz saat ile sınırlıdır.  

Öğrencilere öntest ve sontest olarak verilen Atılım Üniversitesi Hazırlık 

Okulu İngilizce Yeterlik Sınavı ağırlıklı olarak okuma becerisini ölçmeye yönelik 

bir sınav olduğundan bu çalışma ADGD uygulamasının öğrencilerin dört temel 

dil becerisinden yalnızca okuma becerisi başarılarının irdelenmesi ile sınırlıdır. 



5 
 

1. 6.  Kavramlar 

 

Özgün Değerlendirme: Öğrencilerin, gerekli bilgi ve becerilerin anlamlı 

uygulamalarını gösteren ve gerçek yaşam görevlerinin yerine getirmelerinin 

istendiği bir değerlendirme türü (Kohonen, 1999: 280). Özgün Değerlendirme 

kavramı kimi zaman “özgün durum belirleme” olarak da adlandırılmaktadır. 

 

Geleneksel Değerlendirme: Bir öğrenme sürecinin değil de daha çok 

sonuçta oluşan asıl ürünün belli bir süre içinde ölçüldüğü, genellikle çoktan 

seçmeli testlerden oluşan değerlendirme türü. (Kohonen, 1999: 280) 

 

Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni: Avrupa eğitim sisteminde öğretim 

programları, ders kitapları, sınavları, öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretim 

stratejilerini kapsayan ve rehber niteliği taşıyan ortak bir çalışma. (OBM, 200: 1).  

 

Avrupa Dil Gelişim Dosyası: Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metnine  

bağlı olan bir eğitsel dil öğrenme ve öğrenilenler hakkında bilgi verme ve kayıt 

sağlama aracı (Demirel, 2001:125). 

 

Program Geliştirme: Program ögeleri olan hedef, içerik, öğrenme-

öğretme süreci ve değerlendirme boyutları arasındaki dinamik ilişkiler bütünü 

(Demirel, 2000: 311). 
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Özdeğerlendirme: Öğrencilerin öğrenme sürecinde gerçekleştirdikleri 

çalışmalar, öğretmen ya da öğrenciler tarafından belirlenmiş ölçütler 

doğrultusunda değerlendirmeleri ve öğrenmeleri hakkında kendi kararlarını 

vermeleri (Noonan ve Randy, 2005: Ross, 2006).  

 1. 7. Kısaltmalar 

AB : Avrupa Birliği (European Union) 

ADK : Avrupa Dil Konseyi (European Language Council) 

ADGD :Avrupa Dil Gelişim Dosyası(European Language Portfolio) 

AK : Avrupa Konseyi (Council of Europe) 

OBM : Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni (Common European  
Framework of Reference for Languages) 

ÖOS : Öğrenci Odaklı Sorular (Learner Anchor Questions) 
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2. BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde bu araştırmanın boyutlarının ve sınırlarının daha iyi 

anlaşılabilmesi için çalışmanın içinde yer aldığı ilgili kavramsal çerçeve ele 

alınmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın içinde sonraki bölümlerde daha ayrıntılı bir 

şekilde incelenecek olan Avrupa Konseyi ve Konseyin Yabancı Dil Öğretim 

Politikaları, Avrupa Dil Gelişim Dosyası, Özgün Değerlendirme Yöntemleri ve 

Avrupa Dil Gelişim Dosyası arasındaki ilişki aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

2.1. Avrupa Konseyi ve Yabancı Dil Öğretim Politikaları 

Avrupa Konseyi, 5 Mayıs 1949 yılında 10 Avrupa ülkesinin (Belçika, 

Danimarka, Fransa, Hollanda İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, ve Norveç) kurucu 

üye olarak katılımıyla Fransa’nın Strasbourg kentinde kurulmuştur. Türkiye, 

Avrupa Konseyi’ne 1949 yılında katılan ilk ülkelerden biri olmuş ve kurucu üye 

statüsünde Konseyin tüm çalışmalarına kesintisiz katılmıştır (Demirel, 

2003:239). 

Avrupa Konseyi’nin Avrupa’nın geleceği için belirlediği eğitim ve kültür 

politikaları içinde en çok öne çıkan konulardan bir tanesi dil politikalarıdır. 

“Konsey, Avrupanın geleceği için “çok kültürlü, çok dilli“ bir toplum yaratma 

anlayışını vazgeçilmez bir eğitim hedefi olarak belirlemiş ve bu hedefe ulaşma 

konusunda üye ülkeleri yönlendirmeye başlamıştır” (Demirel, 2003:241). Bu 



8 
 

yönlendirmeyi ve çok dillilik bilincini yaymak için Avrupa Konseyi, 2001 yılını 

‘Avrupa Diller Yılı' olarak ilan etmiştir (Sheils, 1999:62).  

Diller yılını ilan etmedeki temel amaç, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin dil 

ve kültür miraslarına sahip çıkmaları ve bunu diğer Avrupa ülkeleriyle 

paylaşmalarıdır. Bunun yanı sıra çok kültürlü, çok dilli Avrupalı olma bilincini 

yayarak birden çok dil öğrenmeyi teşvik etmektir. Bu yolla çok dil öğrenmenin 

farklı dil ve kültürel geçmişleri olan insanlar arasında hoşgörüyü arttıracağı ve 

bireylerin birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayacağı beklenmektedir (Demirel, 

2005:75). 

Avrupa'da çok dilliliği yayma ve bunu üye ülkelerin eğitim politikalarına 

yansımalarını sağlamak amacıyla Konseyin bünyesinde yer alan ‘Yaşayan Diller 

Bölümü', ‘Dil Politikası Birimi'ne dönüştürülmüştür. Birimin temel görüşü, 

demokratik vatandaşlık hakları bağlamında herkesin dil öğrenme hakkı 

olduğudur.  

Bu hak o ülkenin resmî dilinin dışında yer alan tüm dilleri de içermektedir. 

“Diller zenginliğine sahip Avrupa kıtasında yaşayan insanlar için çok dil 

öğrenmek kültürel mirası yeni kuşaklara devretmek ve mevcut dilleri 

yaşatabilmek için bir zenginliğin doğurgusudur. Bu dil zenginliğine sahip 

çıkılmalıdır. Bu bağlamda dil politikası birimi Avrupa kıtasında çok dilliliği 

yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmakta seminerler düzenlemekte ve projeler 

üretmektedir” (Demirel, 2003:243). Avrupa Konseyi’ne üye toplam 48 ülkede 



9 
 

yürütülen en yaygın dil eğitim politikası projesi “Avrupa Dil Gelişim Dosyası 

(European Language Portfolio)” projesidir (Demirel, 2005:75).  

Sonuç olarak, Avrupa Birliği’nin dil politakalarını çok dilliliğe göre 

düzenlemiş olduğu bir gerçektir. Çok kültürlü çok dilli Avrupa Birliği ile 

bütünleşme sürecinde milli dil politikasının belirlenmesinin de aynı doğrultuda 

olması beklenmektedir. Demirel’in ifade ettiği gibi “çok dil bilerek yetişen 

bireylerin öncelikle Türkiye'de daha sonra da Avrupa'da daha iyi iş ve çalışma 

olanaklarına kavuşması bu düşüncenin ülke genelinde yaygınlaşmasına ve 

kabul görmesine neden olacaktır. Bireyin çok dil öğrenmeye güdülenmişlik 

düzeyi toplumsal ve ekonomik istemlerle doğru orantılı olarak gelişecektir” 

(Demirel, 2005:77). Bu bağlamda Avrupa Dil Gelişim Dosyası uygulamasının 

Türkiye'deki yabancı dil öğretimini olumlu yönde etkileyeceği muhakkaktır. 

2.2. Avrupa Dil Gelişim Dosyası 

Avrupa Diller Yılını kutlama etkinlikleri nedeniyle Avrupa Konseyi, Dil 

Politikaları Birimi tarafından geliştirilen Avrupa Dil Gelişim Dosyası projesinin, 

15-17 Ekim 2000 tarihleri arasında Polonya'nın Cracow kentinde düzenlenen 

Eğitim Bakanları Daimi Konferansı sonunda imzalanan sonuç bildirgesiyle 

Konseye üye tüm ülkelerde uygulanması karar altına alınmıştır. Bu bağlamda, 

2004-2005 öğretim yılına kadar önce pilot okullarda uygulamaların yapılması, 

2004-2005 öğretim yılından sonra da, tüm Avrupa Konseyi üye ülkelerinde bu 

uygulamanın yaygınlaştırılması planlanmıştır (Demirel, 2005:78). 
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Bu proje ile Avrupa yurttaşları arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, 

değişik kültürlere saygı gösterilmesi, kültür ve dil farklılıklarının korunması, farklı 

ülkelerdeki dil öğretim programlarının birbirine uyumunun sağlanması ve dil 

öğretimine standartların getirilmesi amaçlanmaktadır (Demirel, 2005:80). 

Bu projenin temel amacı, her Avrupa vatandaşının bir dil pasaportuna 

sahip olmasıdır. Bu pasaportu taşımaktaki temel amaç, Avrupa vatandaşlarının 

çok dilli yetiştirmelerini sağlamak ve onları çok dil öğrenmeye teşvik etmektir. 

Başka bir anlatımla, çok dillilik ve çok kültürlülük bağlamı içerisinde her Avrupa 

vatandaşının, ilköğretimde birinci yabancı dili, orta öğretimde ikinci yabancı dili 

ve üniversite düzeyinde de üçüncü yabancı dili öğrenmesi gerektiğini 

vurgulamak ve onları dil öğrenmeye teşvik etmektir (Demirel, 2003:245).  

Önümüzdeki yıllarda, Avrupa'da serbest dolaşım hakkı ve iş izni 

alabilmek için her Avrupa vatandaşının bu pasaportu yanında taşıması gerekli 

olacaktır. Başka bir anlatımla, normal pasaportun yanı sıra dil pasaportu da 

geçerli olacak ve dil pasaportunda o ülkenin dilini bildiğinizi belgelendirmeniz 

gerekecektir. Bu bağlamda, dil pasaportu olanlar Avrupa’nın herhangi bir 

ülkesinde uzun süreli iş ve oturma izni alma şansına sahip olacaktır (Demirel, 

2005:80).  

Demirel, Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nın iki temel işlevinden söz 

etmektedir:  
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• Birincisi, bilgilendirme işlevi yani kişinin dil öz geçmişi hakkında 

bütün bilgilerin bu dosyada yer almasıdır. Yabancı bir dili öğrenmek için ayrılan 

süreden, öğrenim yaptığı kuruma, öğrendiği dille ilgili aldığı sertifikalar, 

diplomalar hepsi bu işlevi yerine getirmektedir. 

•  İkincisi, dil gelişim dosyasının eğitsel işlevidir. Eğitsel işlev, bireyin dil 

öğrenme konusundaki kararları kendisinin vermesine yardımcı olması ve bir dil 

öğrenme konusunda öğrencinin özerk olması yani öğrenme otonomisine sahip 

olmasıdır. Bu anlayışla, dil öğrenen kişi kendisini öğrenme sürecinde bağımsız 

hissedecek ve kendi kendini değerlendirme şansına sahip olacaktır. (Demirel, 

2007:28) 

Bu eğitsel yararların yanı sıra dil öğrenmenin saydam olması, dil 

düzeylerinin belirlenmesi, öğrenmiş olduğu bu bilgileri aktarabilmesi, transfer 

edebilmesi açısından da bireye önemli katkılar getirmektedir. Bu anlamda 

öğrenen özerkliği (learner autonomy) kavramı devreye girmekte ve dil öğrenme 

sürecinin bireye dönük olduğu ve bunun sınıf içinde değil yaşamın her 

aşamasında olduğu gerçeği ön plana çıkmaktadır.  

Avrupa Dil Gelişim Dosyası üç bölümden oluşmaktadır. Dil Pasaportu, Dil 

Öğrenim Geçmişi ve Dil Dosyası.  

Dil Pasaportu belirli dönemlerde değişik dillerdeki yeterliliğinize ilişkin 

genel bilgileri içerir. Biçimsel nitelikleri ve kendini değerlendirme kayıtlarını 
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tutarak önemli dil ve kültürler arası öğrenme deneyimleri ile dil yetilerini tanımlar. 

Avrupa Konseyi tarafından sunulan Standart Pasaport tüm Avrupa’da denklik ve 

serbest dolaşım süreçlerini kolaylaştırmaktadır.  

Dil Öğrenim Geçmişi bildiğiniz dillerle neler yapabileceğinizi belirtmenizi, 

mesleki eğitimde ya da işyerinde edindiklerinizin yanı sıra örgün eğitim 

sistemleri içinde ve dışında kazandığınız dilsel ve kültürel deneyimleriniz 

hakkındaki bilgileri eklemenizi sağlar, öğrenme sürecinizi ve gelişiminizi 

değerlendirip yansıtarak eğitim sürecinizi planlamanızı hızlandırır. Ayrıca, bu 

bölüm birçok dilde dil becerilerinin geliştirilmesi gibi çok dilliliği yaygınlaştırmak 

üzere düzenlenmiştir.  

Dil Dosyası Dil Öğrenim Geçmişi ve Dil Pasaportu bölümlerinde kayıtlı 

olan başarı ve deneyimlerinizi örneklerle açıklamanız ve belgelendirmeniz için 

gerekli materyalleri seçmenize olanak sağlar.  

Dil pasaportunda belirlenen dil düzeyleri, başlangıç, orta ve ileri düzey 

olmak üzere altı aşamada ele alınmaktadır. Bu düzeyler aşağıda gösterilmiştir   

(OBM, 2001:23). 

I. Başlangıç düzeyi (Temel kullanıcı),  

A1 ( Giriş ) 

A2 ( temel gereksinim )  



13 
 

II. Orta düzey (Bağımsız Kullanıcı) 

B1 ( Eşik Düzey) 

B2 ( Bağımsız)  

III. İleri düzey (Yetkin Kullanıcı)   

C1 ( Özerk ) 

C2 ( Ustalık )  

Bu düzeylerle dil öğrenimine Avrupa Konseyi tarafından yeni standartlar 

getirilmekte, her mesleğin standartları olduğu gibi dil öğretiminde de bu 

standartlar temel alınmaktadır.  Bireylerden bu standartlara ne kadar ulaştıklarını 

belgelendirmeleri beklenmektedir. Standartlaşma, belgelendirme işlemiyle bir 

anlamlılık kazanmaktadır. 

Dil yeterlik alanları dil öğrenmedeki dört temel dil becerisine (dinleme, 

konuşma, okuma ve yazma) göre belirlenmektedir. Dil becerileri anlama 

bağlamında dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama olmak üzere ikiye 

ayrılmakta; konuşma becerisi de karşılıklı konuşma ve sözlü anlatım olmak 

üzere ikiye ayrılmakta ve yazma becerisi de yazılı anlatım olmak üzere dil 

becerileri üç aşamada ele alınmaktadır (OBM, 2001:24).  

Avrupa Dil Gelişim Dosyası dil öğrenme ve öğretme sürecindeki bu 

belirlemelere ek olarak değerlendirme boyutuna da bazı yenilikler getirmektedir 
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(Kohonen, 1999:285). Dil Gelişim Dosyası uygulaması ile özdeğerlendirme (self-

assessment) kavramı gündeme gelmektedir. Bu değerlendirme yaklaşımı ile 

birey kendini ve dil gelişim sürecini sürekli değerlendirme olanağı 

bulabilmektedir. Bunun yanı sıra bireyden öğrenmeyi öğrenmesi de 

beklenmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin öğrencilere dil öğrenme sürecinde 

daha çok yardımcı olmaları beklenmektedir. Bunun da ötesinde Avrupa Dil 

Gelişim Dosyası’nın temelinde yatan felsefelerin yukarıda sözü edilen 

kavramları da içine alan özgün değerlendirme yöntemleri ile oldukça ilişkili 

olduğu düşünülmektedir ki bu çalışmaya esas konu olan da bu ilişkidir. 

2.2.1. Avrupadaki Avrupa Dil Gelişim Dosyası Uygulamaları 

Bu çalışmanın daha önceki bölümlerinde resmi olarak ortaya çıkışı ve 

kabul ediliş süreci detaylı olarak anlatılmış olan Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nın 

Avrupa genelinde pilot olarak uygulanmaya ve kullanılmaya başlanması ile ilgili 

çalışmalar  2000 yılından önce başlamıştır (Demirel, 2005:81). Ancak bu 

bölümde kullanılacak olan sayısal ve istatistiki veriler 2000-2007 yıllarını 

kapsamaktadır (Schaerer, 2007:6). Avrupa Konseyi, Dil Politikaları Birimine 

bağlı olarak projenin tüm Avrupa’daki uygulamaları ile ilgili Avrupa Dil Gelişim 

Dosyası Genel Raportörü tarafından yıllık dönemsel raporlar hazırlanmakta ve 

bu raporlar gerek basılarak gerekse internet ortamında yayınlanmaktadır. 
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Şu ana kadar üretilmiş, dağıtılmış ve kullanılmış olan Avrupa Dil 

Portfolyolarının sayısal verilerinin bir tablo halinde incelenmesinin yararlı olacağı 

düşünülmektedir (Bakınız: Tablo 2.1). 

Tablo 2. 1. Üretilmiş, dağıtılmış ve kullanılmış olan Avrupa Dil Portfolyoları’nın 
rapor edilen sayıları. Schärer,R. European Language Portfolio 
Interim Report (2007). 

 

ADGD ve OBM ilk olarak 1991’de Avrupa Konseyi’nin düzenlediği bir 

sempozyumda sunulmuşlardır. Her ikisi de betimleyici eğitim araçlarıdır ve 

Avrupa Konseyi’nin amaç ve ideallerinin gerçekleşmesine yardımcı bir tutum 

izlemektedirler. Bu amaç ve idealler ise dilbilimsel ve kültürel çeşitlilik, ulusal, 

Okul/ 
akademik 
yıl 

Üretilmiş/ 
dağıtılmış 
bireysel 
ADGDlerin 
kümülatif 
toplamı  

Okul/akademik 
yıl olarak rapor 
edilmiş ADGD 
kullanıcılarının 
sayısı 

Takvim yılı 
içerisinde 
onaylanmış 
ADGD 
modellerinin 
sayısı 
    
 
                     
kümülatif 

Tüm 
onaylanmış 
ADGD 
modellerinin 
kullanılmakta 
olan ortalama 
kopya sayısı 

Tasarım ve 
pilot 
uygulama 
aşamaları 
boyunca 
şekillenen 
çarpanların 
sayısı 
 
kümülatif                   

2000’e 
kadar 

~ ~30.000 6                                 5000 300                
300 

2001-2002 ~ ~135.000 19                        
25 

        5400 950             
1250 

2002-2003 ~ ~220.000 16                       
41 

        5400 800             
2250 

2003-2004 ~ ~315.000 17                        
58 

        5400 850             
3100 

2004-2005 ~1.250.000 ~514.000 11                        
69 

        7500 550             
3650 

2005-2006 ~2.000.000 ~504.000 4       
73 

        6900 200             
3850 

2006-2007 ~2.500.000 ~584.000 15                        
88 

        6600 750             
4600 

2007-2008 ~3.000.000 ~? 11                        
99 

          ? 550             
5150   
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kurumsal ve sosyal sınırların ötesinde bir anlayış, çok dilli ve çok kültürlü bir 

eğitim olarak sıralanmaktadır. 

ADGD ve OBM temel Avrupalı değerlere dayandıkları için çeşitlilik içinde 

bir bütün oluşturmaları bakımından dil ve dil eğitimi politikaları bakımından etkili 

araçlar olduklarını kanıtlamışlardır.  

Son Avrupa Dil Gelişim Dosyası Raporunda, ADGD’nin Avrupa 

Konseyi’nin hedeflerinin öğrencilere ve vatandaşlara sunmasında nasıl yardımcı 

olduğuna dair örnekler sunulmaktadır. Bu araştırmada da deneysel uygulama 

aşamasında araştırmanın araçlarından biri olarak kullanılan ADGD ile yapılmış 

bu çalışmalardan örnekler sunmak yerinde olacaktır: 

• 28 üye ülkedeki takım çalışmaları sonucunda 93 farklı onaylanmış 

ADGD modeli tasarlanmıştır. Bunlar temel Avrupa ilke ve prensiplerine dayanan 

bağlamsal uygulamalardır. 

• 16 üye ülkede, temel eğitimden yetişkin eğitimine, özel sektörden 

önetici kurumlara kadar eğitimin hemen her alanında işbirliğini hedefleyen 

ADGD modelleri geliştirilmiştir.  

• Birçok ADGD modeli, ulusal, yerel ve kurumsal limitlerin çok ötesinde, 

çok dilli, kültürlerarası etkileşimi hedefleyen uluslararası takımlar tarafından 

geliştirilmiştir. 
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• ADGD lerdeki gelişmelerin çoğu eğitim programlarındaki yeniliklerle 

doğrudan ilgilidir ve bu gelişmeler eğitim alanında aydınlanma sağlayacak 

düzeyde kararların etkinleşmesine yardımcı olmuşlardır.  

• Birçok ADGD modeli eğitim programlarındaki bu reformları izleyerek 

yeniden düzenlenmiş ve bazı durumlarda ADGD çalışmaları bu reformları 

etkilemişlerdir. 

• ADGD öğretmen ve öğrencilere, çok dillilik, öğrenen özerkliği, 

kültürlerarası etkileşim becerisi, özdeğerlendirme vb. karmaşık sayılabilecek 

kavramların tanıtımında bir araç olarak kullanılmıştır. 

• ADGD’nin eğitim kurumlarında kullanılması ile ilgili olarak tüm okul 

politikalarını içeren düzenlemeler yapılmıştır. Bu politikalar eğitim izlenceleri 

arasındaki dil kullanımını olduğu kadar eğitimin dilini de kapsamaktadırlar. 

• ADGD modellerinin farklı yaş grupları ve farklı hedef gruplarına 

yönelmesi farklı temel hedefler ve yaklaşımlar getirmiştir.  

• Çok dillilik kavramı “iletişim için dil” ve “kültürlerarası yeterlik” 

temalarıyla bağdaştırıldığında, hem büyük hem de orta ölçekli işletmelerin, 

gerek işveren gerekse çalışan açısından oldukça dikkatini çekmiştir. 
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• Öğretmen ve öğrenciler için ADGD seminer ve çalıştayları temel hedef 

ve kavramları idarecilere açıklayabilecekleri en önemli ve tek yol haline gelmiş 

ve bu yönde talepler giderek artmıştır (Schärer, 2007:5-6). 

Avrupa çapında yapılmış olan bazı uygulama projelerinin sistemler 

düzeyinde geliştirilecek olan uzun vadeli etki ve yararların geliştirilmesinde 

oldukça yol aldıkları görülmektedir. Bu projeler: 

-İspanyol ADGD Projesi: Tüm bölge ve okul sektörlerinin kapsamakta ve 

uluslararası dilleri olduğu kadar bölgesel dilleri de içermektedir. 

- İsviçre ADGD uygulama projesi: tüm dilleri, okul ve bölge sektörlerini 

kapsamaktadır. 

- Thüringen (Almanya) ADGD uygulama projesi: maddi kısıtlamalara 

rağmen rapor edilmiş %40 yaygınlık oranına sahiptir. 

- Rusya Federasyonu ADGD Uygulama Projesi: kendi çokdilli ve 

çokkültürlü bölgesinde “kartopu” stratejisini uygulamaktadır. 

- İrlanda ADGD Projesi: Göçmnlerin dilbilimsel entegrasyonu üzerine 

yoğunlaşmaktadır. 

- Hollanda Elektronik ADGD Projesi: Yeni temeller oluşturmaktadır. 
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- ALTE/EQUALS ve CERCLES ADGD projeleri: Kurumsal uygulamalar 

olan bu projeler daha çok yetişkinler ve temel eğitim sonrası sektörler için 

yapılmaktadırlar (Schärer, 2007:6). 

Tüm bu ADGD uygulamaları, ADGD ve tabii ki OBM’nin hem bir katalizör 

hem de etkin birer değişim aracı olduklarını göstermektedirler. Birçok ADGD 

projesinin ulusal, kurumsal ve hatta dilbilimsel sınırların ötesine ulaştığı elde 

edilen raporlarda görülmektedir. OBM ve ADGD’nin kavram ve hedeflerini içeren 

yeni nesil öğrenme ve öğretme araç ve malzemeleri geliştirilmekte ve bu 

doğrultuda yeniden gözden geçirilen eğitim izlenceleri geliştirilmektedir. Avrupa 

Birliği tarafından maddi olarak desteklenen geniş ölçekli araştırma projelerinin 

ADGD ile ilgili olarak konuya katkı sağlayacakları düşünülmektedir. Avrupa 

Birliği’nin desteklediği DYLAN (Language Dynamics and Management of 

Diversity) projesi çok dillilik, kültürel çeşitlilik gibi kavramlara dayanan ve bilimsel 

destek sağlayan 6. OBM kaynaklı AB projesi olarak örnek gösterilebilir. 

2. 2. 2. Türkiye’deki ‘ Dil Gelişim Dosyası Uygulamaları 

Türkiye'de ADGD projesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı’nda 2001 tarihinde alınan bir makam onayı ile başlatılmıştır. Bu 

uygulamanın özellikle özel okullarımızda yani yabancı dille eğitim yapan özel 

Türk okulları, Anadolu liseleri ve süper liselerde başlaması, kademeli bir 

yaklaşımla daha sonra genel liselere doğru yaygınlaştırılması uygun 

görülmüştür. Dil projesinin ilk aşamasında Ankara ile Antalya'dan 20 devlet 
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okulu ile dört özel okul pilot okul olarak alınmış ve bu okullarda pilot 

uygulamalara başlanmıştır. 2004 yılında pilot okul sayısı 30'a çıkarılmıştır. 2005 

ve daha sonraki yıllarda kademeli olarak bu uygulamanın ülke genelinde 

yaygınlaştırılması planlanmıştır. Bu proje orta dereceli 30 okulda denenmekte, 

60 öğretmen ve 1357 öğrenci projede yer almaktadır. Pilot okullarda 

uygulamaya geçmeden önce bu okullarda görevli İngilizce öğretmenleri hizmet 

içi eğitime alınmış ve dil dosyası projesi ayrıntılı bir şekilde tanıtılmıştır. Farklı 

Avrupa ülkelerinde geliştirilen örnekler incelenmiş, dil betimleyicileri (language 

descriptors) analiz edilmiş ve uygulama sürecinin nasıl olacağı konusu üzerinde 

durulmuştur (Demirel, 2005:79). 

Yapılan dört farklı seminer sonucunda, MEB Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı’nda bir çalışma grubu oluşturulmuş ve liselerde okuyan 15-18 yaş 

grubu öğrenciler için Avrupa Dil Gelişim Dosyası modeli geliştirilmiştir.  

Hazırlanan dil gelişim dosyası modeli, 2002-2003 öğretim yılı başında 

denenmek amacıyla okullara gönderilmiş ve böylece proje pilot okullarda 

uygulanmaya başlamıştır. Pilot okullarda denemesi yapılan dil gelişim dosyası 

modeli, Avrupa genelinde geçerlilik alabilmek amacıyla Mayıs 2003'te Avrupa 

Konseyi’ne sunulmuştur. Avrupa Konseyi’ne üye 48 ülke içerisinde yer alan 

Türkiye, Dil Gelişim Dosyasını hazırlayarak bu projede ilk 15 ülke arasında yerini 

almıştır. Avrupa ülkeleri tarafından hazırlanan dil gelişim dosyalarının geçirliliğini 

onaylayan “Geçerlik Komitesi” (Validation Committee), Türkiye tarafından 

hazırlanan dosyayı incelemiş, Avrupa Konseyi dil öğrenme standartlarına uygun 



21 
 

bulmuş ve 47.2003 geçerlik numarası vererek bu çalışmayı Avrupa çapında 

tescil etmiştir. Akredite (tescil) edilen Avrupa Dil Gelişim Dosayası’nın CD 

formatında digital kopyası da hazırlanmış, yabancı dil öğretmenlerinin ve 

öğrencilerin kullanımına sunulmuştur (Demirel, 2005:81).  

2004 - 2005 öğretim yılı başında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında 

iki ayrı komisyon oluşturulmuş ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası ile ilgili çalışmalar 

devam etmiştir.  

Birinci Komisyon, 15-18 yaş grubu öğrenciler için hazırlanmış dil 

dosyasında yer alan dil betimleyicileri için öğrenme etkinlikleri ve test maddeleri 

hazırlamayı amaçlamıştır. Komisyon orta dereceli okullara uygunluğu nedeniyle 

B1 ve B2 düzeyi için örnek test maddeleri ve öğrenme etkinlikleri hazırlamıştır 

(Demirel, 2005:81). 

İkinci Komisyon ise 05-09 ve 10-14 yaş grupları için yeni bir Avrupa Dil 

Gelişim Dosyası modeli geliştirmeyi hedeflemiştir. Modelin hazırlanma aşaması 

tamamlanmış ve pilot okullarda denenmek üzere uygulanmasına başlanmıştır. 

Pilot okullardaki öğretmen ve öğrencilerden gelecek görüşler doğrultusunda yeni 

modele son şekli verildikten sonra Eylül 2005'te Avrupa Konseyi’ne akredite 

edilmesi için gönderilmiş ve onaylanmıştır (Demirel, 2007:29). 
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İlköğretim öğrencileri için yeni hazırlanan Avrupa Dil Gelişim Dosyası, 15 

ilköğretim okulunda toplam 884 öğrenci ve 56 öğretmenle pilot olarak 

kullanılmaya başlanmıştır.  

2. 2. 3. Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nın İlke ve Kuralları 

Avrupa Dil Gelişim Dosyası gerek resmi eğitim yoluyla gerekse bunun 

dışında kazanılan tüm yabancı dil yetilerini değerlendirmektedir. Bu doğrultuda, 

Avrupa Konseyi, tüm portfolyolar için geçerli olan aşağıda sıralanan genel ilke 

ve yöntemleri belirlemiştir. Bu konuda yetkili kişiler, karar mekanizmaları, ADGD 

geliştiricileri, öğretmenler ve öğrenciler ADGD’yi yaratma, kullanma ve 

kolaylaştırma süreçlerinde aşağıdaki ilke ve kuralları benimsemeleri için 

desteklenmektedirler: 

1. ADGD Avrupa Konseyi’nin (http//: www.coe.int. Accessed on 
02.11.2007); 

1.1. Avrupa vatandaşları arasındaki karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi, 

1.2. kültürel çeşitlilik ve yaşam tarzlarına saygı, 

1.3. dilsel ve kültürel çeşitliliğin korunması ve desteklenmesi, 

1.4. çok dilliliğin yaşam boyu sürecek bir süreç olarak geliştirilmesi, 

1.5. dil öğrencilerinin gelişimi, 

1.6. bağımsız dil öğrenimini geliştirme kapasitesi, 

1.7. dil öğrenim programlarındaki şeffaflık ve uyum, 
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1.8. hareketliliği geliştirmek için dil yeterlik ve kalitesinin net bir tanımı gibi 
hedefleri yansıtmaktadır. 

2. ADGD; 

2.1. çok dilliliği ve çok kültürlülüğü kolaylaştıran bir araçtır. 

2.2. kendisini kullanan öğrenciye ait bir mal varlığıdır. 

2.3. örgün eğitim dahilinde veya dışında kazanılmış olmasına 

bakılmaksızın öğrncinin tüm dilsel ve kültürlerarası yeterliğini ve 

deneyimini değerlendirir. 

2.4. öğrenci özerkliğini sağlayan bir araçtır. 

2.5. dil öğrenme süreçlerinde öğrencilere hem eğitsel rehberlik ve destek 

sağlama hem de dildeki yeterliklerini rapor etme işlevine sahiptir. 

2.6. genel yetenek derecelerine doğrudan göndermelerle OBM’ye  

dayanmaktadır. 

2.7. öğretmen değerlendirmeleri ile birleştirilen öğrenci 

özdeğerlendirmesini, eğitim otoritelerinin ve sınav birimlerinin 

değerlendirmelerinin desteklemektedir. 

2.8.  belirtilen genel özelliklerin en azını tüm Avrupa’da anlaşılır ve tanınır 

hale getirmek için bir araya getirmektedir. 

2.9. bir öğrencinin yaşamı boyunca edineceği ADGD model veya 

serilerinden biri olabilir. ADGD modelleri öğrencilerin yaşlarına, 

öğrenim amaç, durum ve geçmişlerine göre şekillenebilir. 
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2. 2. 4. Avrupa Dil Gelişim Dosyası ve Avrupa Dilleri Ortak Başvuru 

Metni 

Son 10-15 yıldır Avrupa Konseyi, toplumun tüm bireylerinin AK önerilerini 

dikkate alarak eşit fırsatlardan yararlanabilmesi hedefi ile çok kültürlü, çok dilli 

yaşam boyu dil öğretimi ve öğrenimini kolaylaştıracak dil öğrenim yaklaşımları 

araştırmaktadır (Huber, 2002). Bunun sonucu olarak AK 2001 yılında belirli bir 

öğrenme hedefinin gerçekleştirilmesini değerlendirmek için kullanılacak 

derecelendirme ölçekleri geliştirirken kaynak olacak Avrupa Dilleri Ortak 

Başvuru Metni (OBM)’ni yayınlamıştır. OBM içerisinde ek olarak dil ölçütlerinin 

formule edilmesine yardımcı olabilecek tanımlayıcılar da bulunmaktadır. 

Avrupa Konseyi’nin hedeflerinden biri de üye ülkelerin varolan standart 

test ve sınavlarda istenen yeterlik düzeyini tanımlamalarına yardımcı olacak 

kaynak belgeyi sağlamaktır. Dil öğretimini destekleme ve kolaylaştırma 

konusunda çok özel başarılara sahip olan AK, dildeki yeterlik derecesini 

tanımlama gereksinimini fark etmiş ve vurgulamıştır (Egel, 2003:24). AK’nin 24 

üye ülkesi, baistten karmaşığa doğru tüm dil yetilerine değer veren bir kaynak 

çerçeve program geliştirmiş ve buna Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni 

(Common European Framework of Reference for Languages) adını vermişlerdir. 

Tüm Avrupa’da dil eğitim izlenceleri, programları, sınavlar, ders kitapları, 

vb. gelişimi için genel bir temel oluşturulmuştur. Bu çerçevede, dil öğrencilerinin 

dili iletişim için kullanırken nelere dikkat etmeleri, hangi bilgi ve becerileri 
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geliştirmeleri gerektiğinin yanısıra dilin oluştuğu kültürel yapı da kapsamlı bir 

şekilde açıklanmaktadır. OBM’nin bir diğer önemli özelliği ise öğrencinin yaşam 

boyu öğrenme aşamasındaki gelişimini ölçen yeterlik düzeyini tanımlamasıdır 

(OBM, 2001:1). 

OBM’de oluşan dil yeterlik kurallarının “evrensel ölçekleri”, 3 genel başlık 

olan uzman, işlevsel ve temel dil yeteneklerinden doğan altı dereceye 

dayanmaktadır. Her ne kadar AK, temel, orta ve ileri düzey klasik ayrımın yeni 

bir yorumu olan böyle “basit bir ölçeğin uzman olmayan kullanıcılara sistem 

iletimini kolaylaştırdığını ve eğitimci ve program geliştirmecilerin oryantasyonunu 

sağladığını” (www.coe.int),  savunsa da son zamanlarda öğrenci, öğretmen ve 

diğer kullanıcıların eğitim sistemlerine uyum sağlamalarında uygulanabilir 

hedeflere ulaşmak için daha detaylı bir gözden geçirmenin gerektiği 

tartışılmaktadır.  

2. 3. Dil Yöntemleri ve Dilbilimsel Yaklaşımlar Açısından OBM ve 

ADGD 

Bu bölümde Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nın dayandığı dilbilimsel 

yaklaşımlar ve dil eğitim-öğretim yöntemlerinden söz edilecektir. Çalışmanın 

daha önceki bölümlerinde söz edildiği gibi Avrupa Dil Gelişim Dosyası Avrupa 

Dilleri Ortak Başvuru Metni (OBM) den ortaya çıkmış olan dolayısıyla OBM’nin 

benimsediği kuramsal temellere dayanan bir projedir. Bu nedenle, ADGD’nin 
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dilbilimsel olarak OBM’de belirtilen dil öğrenim-öğretim yaklaşımlarından 

kaynaklandığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Avrupa Konseyi son 30-40 yıldır çok dilliliğin desteklenmesi anlayışı ile dil 

öğrenme amaçlarının ve dil öğretiminde düzeylerin belirlenmesine yönelik 

çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Toklu’nun (2007:159) ifade ettiği gibi bu 

çalışmalar sonucunda konsey tarafından bu konuda ilk sayılabilecek bazı 

kitaplar (örn. İngilizce için “Threshold Level”, Almanca için “Kontaktschwelle”, 

vb.) yayınlanmıştır. Söz konusu çalışmalarda iletişimsel edimler dizgesel 

biçimde tanımlanmakta, çeşitli iletişim durumlarında kullanılan dilsel anlatım 

araçlarının dökümü yapılmaktadır. Bu kitaplarda öne çıkan dilin temel işlevinin 

iletişim sağlamak olduğu görüşünden kaynaklanan iletişimci anlayışı dil öğrenme 

ve öğretme araçları ile dil derslerine yansıtmayı amaçlayan çalışmalar da bu 

çerçevede yoğunluk kazanmıştır (Toklu, 2007:159).  

Yukarıda sözü edilen çalışmalardan biri ve belki de en önemlisi olan OBM 

incelendiğinde metnin tamamında “dilin nasıl kullanıldığı” ve “dili 

kullanan/öğrenen kişinin dili ne için kullanacağı” üzerinde odaklanıldığı göze 

çarpmaktadır. Bir başka deyişle, kişinin bildiklerinden çok eylemleri ön plana 

çıkmaktadır. Bu noktada, OBM ve ADGD’nin benimsediği “eyleme dayalı 

yaklaşım” üzerinde detaylı olarak durulmasının açıklayıcı olacağı 

düşünülmektedir. 
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2. 3. 1. Eyleme Dayalı Yaklaşım 

Yabancı dil öğretimi alanındaki yeniliklerin başlangıcının Chomsky’nin 

Saussure tarafından 1909 da yapılmış olan dil (langue) ve söz (parole) ayrımını 

edim (competence) ve kullanım (performance) olarak (Kıran, 2001)  yeniden 

gündeme getirmesine kadar dayandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Daha 

sonra, Hymes’ın iletişimsel edim (communicative competence) kavramını 

tanımlaması 1970’lerden itibaren oldukça yaygın olarak sözü edilen İletişimsel 

Yaklaşımın temellerini atmıştır denilebilir. Bu noktadan sonra artık yabancı dil 

öğretimi alanındaki çalışmalar toplumdilbilim, ruhdilbilim, edimbilim gibi alanlarla 

birlikte devam etmiş ve İletişimsel Yaklaşım bir çok dil öğretim yaklaşımının ve 

modelinin doğmasına zemin hazırlamıştır. Sözünü etmekte olduğumuz Eyleme 

Dayalı Yaklaşımın da bu köklere uzandığını belirtmek doğru olacaktır.  

Eyleme dayalı yaklaşımda dil öğrenicileri daha çok dil kullanıcıları olarak 

görülmekte ve dil bilgilerinden çok dil kullanımları üzerinde yoğunlaşılmaktadır. 

Bu yaklaşım dil kullanıcılarını ve öğrenicilerini her şeyden önce “sosyal olgu” 

olarak algılamaktadır. Örneğin, bireyler toplumda yalnızca dil ile ilgili olmayan, 

belli bir alanda, çevrede veya özel bir durumda kendilerine verilen görevleri 

başarabilmektedirler. Konuşma aktiviteleri birer dil etkinliği çerçevesinde 

gerçekleşirken bile anlamın tamamını verebilecek daha geniş bir sosyal içerik 

sağlamaktadırlar. Bu nedenle, eyleme dayalı yaklaşım bireyin bilişsel, duyuşsal, 

ve irade sahibi sosyal bir olgu olarak tüm yetilerini göz önüne almaktadır. Buna 
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paralel olarak, OBM dil kullanım ve öğreniminin herhangi bir türünü aşağıdaki 

gibi tanımlamaktadır: 

“Dil kullanımı, dil öğrenimini de içine alarak, kişinin birey ve/veya sosyal 

bir olgu olarak genel ve iletişimsel dil yetilerini içermektedir. Yerine getirilecek 

görevler için özel durumlar içerisindeki temalarla ilintili olarak metinleri üretme ve 

algılamayı içeren, çeşitli durumlar ve kısıtlamalar altında dil aktivitelerini 

kapsayan edinçlerinin kullanılmasıdır. Bu etkinliklerin katılımcılar tarafından 

kontrolü, edinçlerinin pekişmesine ve değişmesine yardım eder.” (OBM, 2001:9). 

Little (2007:2), eyleme dayalı yaklaşımın temel özelliklerini aşağıdaki 

şekilde sıralamaktadır: 

• Bizler dili, dışsal ve sosyal (diğer bireylerle iletişim) veya içsel ve 

özel(kendi kendimizle iletişim kurarken) olabilecek iletişimsel etkinlikleri yerine 

getirmek için kullanırız. 

• İletişimsel etkinlikler dört türe ayrılabilecek dil etkinliklerini 

kapsamaktadır: algılama, üretme, etkileşim ve arabuluculuk. 

• Dil etkinliklerini yerine getirebilmek için iletişimsel dil edinçlerimizi    

kullanırız.  

• Dil etkinliği her zaman şartları ve kısıtlamaları kabul ettiren bir bağlam 

içerisinde oluşmaktadır. 
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• Sık sık önceden tahmin edilemeyen bağlamsal özelliklerle başa çıkmak 

zorunda olduğumuz için iletişimsel dil yeterliğimiz toplumdilbilimsel ve 

kullanımbilimsel (pragmatik) ögeler içermektedir. 

• Dil etkinlikleri, belli bazı görevlerin yerine getirilmesini 

gerektirmektedirler. Bu görevler, rutin veya otomatik olmadıkları oranda 

bizlerden yazılı ve/veya sözlü metinleri anlamak için stratjiler kullanmamızı 

beklerler. 

Yukarıda listelenmiş olan genel özelliklere bakıldığında eyleme dayalı 

yaklaşımda dilbilimsel yeterliklerin dilin yalnızca dilbilgisi, kelime bilgisi ve 

telafuzdan ibaret olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, “dil edimi” (competence) 

ve “dil edinci” (performance) kavramları üzerinde ayrıca durulması gerekliği 

ortaya çıkmaktadır. 

2. 3. 2. Eyleme Dayalı Yaklaşımda Edim ve Edinç  

Çalışmanın bu kısmında sıkça kullanılacak olan “edim” ve “edinç” 

kavramları ile ilgili bir açıklamanın yerinde olacağı düşünülmektedir. Dilbilim 

çalışmalarında bu kavramlar için birçok farklı ifade kullanılmaktadır. Kıran (1986: 

124) Dilbilim Akımları adlı kitabında Competence için Edinim, Performance için 

de Edim tabirini kullanmıştır. Rıfat (1990: 67) ise Dilbilim ve Göstergebilimin 

Çağdaş Kuramları adlı eserinde Competence için Edinç, Performance için de 

Kullanım ifadesini kullanmıştır. Aksan (1982: 23) ise bu probleme dikkat çekerek 

Türkçe karşılıkların kavramları tam olarak yansıtmadığını söylemiş ve 

Competence için Yetenek, Performance İçin de Kullanım tabirini önermiştir. Bu 
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çalışmada, (competence) için “edim”, (performance) için “edinç” sözcükleri 

kullanılmıştır. 

OBM eyleme dayalı yaklaşımın temel kavramlarını tanımlarken aynı 

zamanda bu yaklaşımın temel özelliklerini de ortaya koymaktadır. OBM’ye göre 

edim bireyin etkinlik yapmasına olanak sağlayan bilgi, yetenek ve özelliklerin 

tümü iken genel edimler dil etkinliklerini de içeren ama yalnızca dil etkinlikleri ile 

sınırlı olmayan etkinliklerdir. İletişimsel dil edimleri ise bireyin özellikle 

dilbilimsel araçlardan yararlanmasına olanak sağlamaktadır. İçerik, iletişimin 

gerçekleştiği bireyin iç ve dış algılamalarını, tüm olay ve durumsal ögeleri 

kapsamaktadır. 

İletişimsel Dil Edimleri, OBM’de üç temel ögeyi kapsamaktadır. Bunlar: 

a. Dilbilimsel Edim, dilin bir sistem olarak sözcüksel, sessel ve 

sözdizimsel bilgi ve becerilerle diğer boyutlarını, toplumbilimsel ve edimbilimsel 

öğelerden bağımsız olarak kapsamaktadır. Bir başka deyişle, bu öge söz 

konusu bireyin iletişimsel dil edincinin yalnızca sahip olduğu bilginin miktar ve 

kalitesi ile değil aynı zamanda o bireyin bilişsel organizasyonu, bilgiyi nasıl 

edindiği ve bu bilgisine nasıl ulaşılabildiği ile de ilişkili olduğunu ortaya 

koymaktadır (OBM, 2001:13).  

b. Toplumbilimsel Edim ise dil kullanımının sosyokültürel şartlarına 

karşılık gelmekte ve toplumun gelenek, görenek ve görgü kurallarına oldukça 
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duyarlı olduğu için farklı kültürler arasındaki tüm dil kullanımlarını doğrudan 

etkilemektedir. 

c. Edimbilimsel Edim, etkileşim alışverişinden kaynaklanan durumları 

kullanarak dilbilimsel kaynakların etkin olması ile ilgilidir. Bireyin bu tür bir edince 

sahip olması için söylem, uyum, tutarlık, metin türlerinin ve şekillerinin 

belirlenmesi, ironi ve parodiye egemen olması gerekmektedir. Etkileşimin ve 

kültürel çevrenin özellikle vurgulanması bu öge için oldukça önemlidir.   

Söz konusu ögeler OBM’de Eyleme Dayalı yaklaşım başlığı altında 

oldukça geniş yer tutmakta ve metnin içinde ayrı bir bölüm olarak detaylı bir 

şekilde ele alınmaktadır. 

2. 3. 3. Eyleme Dayalı Yaklaşımda Dil Etkinlikleri, Etki Alanları, 

Görevler ve Stratejiler 

Dil etkinlikleri, bireyin iletişimsel dil ediminin özel bir etki alanında, bir 

görevi yerine getirmek için algılayıcı veya üretken olarak bir veya birden çok 

metnin işlem gördüğü alıştırmaları içerir. Bu etkinlikler aynı zamanda etkileşim 

ve uzlaşıyı da kapsamaktadırlar (OBM, 2001:14). Dil etkinliklerinin her bir türü 

yazılı, sözlü ve hem yazılı hem de sözlü metinlerle ilişkili olabilmektedirler. Dil 

süreçleri ise, konuşma ve yazma üretimi ve kullanımındaki nörolojik ve fizyolojik 

olay zincirlerine gönderme yapmaktadırlar. 
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OBM’de “metin” kavramı verilen görevin destek, hedef, üretim veya 

süreç olarak dil etkinliği haline geldiği yazılı veya sözlü söylem olarak 

tanımlanmıştır (OBM, 2001:10). Etki alanları ise sosyal bir olgu olarak bireyin 

içinde yaşadığı sosyal hayata daha geniş bir pencereden bakmaktadır. OBM 

sosyal yaşamın çok daha kapsamlı olan bu temel kategorilerini dil öğrenimi ve 

öğretimi ile ilgili olanlarla kısıtlayarak dört temel etki alanı belirlemiştir; eğitsel, 

mesleki, kamusal ve kişisel etki alanları.  

Eyleme dayalı yaklaşımda görev, problemi çözebilmek için veya hedefi 

gerçekleştirebilmek için gerekli olan mantıklı faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. 

Öğrenme ve iletişim alanlarında bu görevler stratejilerin kullanılmasını ve 

metinlerin işlenmesini gerektirirler.  

Bu yaklaşımın dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri de “öğrenme” ve 

“edinim” kavramları arasındaki farkı hatırlatmasıdır. Buna göre, öğrenme süreci 

hem öğrenme hem de edinim yeterliklerini içermekte ve her iki tür edinci yazılı 

veya sözlü metinlerin anlaşılması, algılanması ve üretilmesinde, bağlam 

içerisinde yorum ve aracılık yapılabilmesinde ve iletişimsel etkinliklere 

katılınmasında kullanabilme becerisinin geliştirilmesini gerektirmektedir 

(Heyworth, 2004:14).  

Özetlemek gerekirse, bu yaklaşıma göre dil kullanımı ve öğrenimi edinç 

temelli olarak ele alınmakta ve edinç evrensel, çok dilli ve çok kültürlü bir açıdan 

incelenmektedir. “Bir birey iletişim kurmak için bildiği dillere bağlı olarak bir dizi 
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kesin ve ayrıştırılmış yeterliğe sahip değildir. Birey daha çok kendisine sunulan 

dilleri kuşatan çok dilli ve çok kültürlü bir dil edincine sahiptir” (OBM, 2001:168). 

Bu anlayış doğrultusunda OBM, dil öğretmenlerine eğitim-öğretim yöntemleri ile 

ilgili notlar ve öneriler sunmaktadır. 

2. 3. 4. Eyleme Dayalı Yaklaşım ile OBM ve ADGD Arasındaki İlişki 

Bir metin olarak OBM incelendiğinde bu çalışmada daha önce de ifade 

edildiği gibi öğrenicinin dil ile ilgili bildiklerinden çok bildiklerini nasıl kullandığı, 

dili öğrenen aynı zamanda kullanan kişinin dili nasıl ve ne için kullandığı üzerine 

yoğunlaştığı görülmektedir. Bu noktadan bakıldığında OBM tamamen yukarıda 

sözü edilen Eyleme Dayalı Yaklaşımı benimsemiştir. OBM’den doğmuş ve 

OBM’nin temel prensipleri üzerine temellenmiş olduğundan ADGD’nin de 

Eyleme Dayalı Yaklaşımla hazırlanmış olduğu ifade edilebilmektedir. 

Özellikle değerlendirme açısından bakıldığında ise bu eyleme dayalı 

yaklaşımın belki de en can alıcı noktası özdeğerlendirmeye en fazla önemi 

veriyor olmasıdır. OBM’de büyük yer verilmiş olan özdeğerlendirme tabloları 

ADGD’nin anahtar özelliği olarak sunulmuştur. ADGD’deki özdeğerlendirme 

kontrol listeleri de bu tablolarla birlikte oldukça bir şekilde kullanılmışlardır. 

Schenider ve North tarafından yürütülen İsviçre Ulusal Araştırma Konseyi’nin bir 

çalışması özdeğerlendirme ve öğretmen değerlendirmeleri ve sınav sonuçları 

arasında oldukça yüksek bir korelasyon ve yüksek güvenirlik bulguları 

açıklamışlardır. (Schneider ve North, 2000) Ayrıca, ADGD’deki özdeğerlendirme 
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tabloları ve kontrol listeleri öğrencilerin güdülenmişlik ve etkinliklere katılımlarını 

da doğrudan etkilemektedir. Nitekim, bu çalışmanın araştırma sorularından biri 

olarak, ADGD’deki bu özdeğerlendirme yolu ile mevcut olan özgün 

değerlendirmenin öğrencilerin okuma becerisi yeterliklerine etkisi olduğu 

düşünülmektedir.   

2. 4. Özgün Değerlendirme ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası 

Portfolyo bir öğrencinin çalışmalarının anlamlı ve ayırd edici bir toplamı 

ve yansıtıcı bir özdeğerlendirmesidir. Portfolyo sayesinde belli ölçütler göz 

önüne alınarak zaman içerisinde öğrencinin gösterdiği ilerleme ve başarı 

belgelendirilebilir (Wolf et al. 1991; Kohonen 1992; Gottlieb 1995; O’Malley ve 

Valdez Pierce 1996). Bir başka deyişle, öğrenme süreci boyunca portfolyo 

öğrencinin bir çeşit otobiyografisi haline gelir. 

Dil öğrenme portfolyosu ise öğrenci merkezli bir eğitim izlencesinin iki 

temel hedefini bünyesinde birleştirir. Dil portfolyosu yabancı dil öğrencilerinin; 

- gerekli dil becerilerini ve davranışlarını 

- kendi ilerleme ve öğrenmelerini düzenleyebilme becerisi ile birlikte 

öğrenme sürecindeki aktif birer birey olarak kendi rollerinin eleştirel bir 

farkındalığını geliştirebilmelerini kolaylaştırmaktadır. (Nunan, 1988:134-135; Mc 

Namara ve Deane, 1995:17). 
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Öğrenme sürecinin tamamında dil portfolyosu iki temel işleve hizmet 

eder: Eğitsel işlev ve rapor işlevi. Bu çalışmada daha önce tanımlanmış olan bu 

iki temel işleve sahip olması itibariyle Avrupa Dil Gelişim Dosyası dil öğrenenlere 

farklı dillerde onay amacıyla kendi dil geçmişlerini kaydetme ve sunma olanağı 

tanımaktadır. Resmi olarak onaylanmış bu belge ve sertifikalara ek olarak 

portfolyo farklı dil ve kültürlerdeki daha az resmi deneyimlerinde kaydedilmesini 

mümkün kılar. Dahası, kısmi yeterlilikleri de içeren çok dilli ve çok kültürlü 

yeterlikler için de onay sağlar (Common Framework Proposal, 1996: 107). 

Avrupa Dil Gelişim Dosyası çeşitli öğrenme belgelerini içeren bir bağlayıcı 

öge niteliği taşımaktadır. Rolf Schärer (1997:86-89) Avrupa Dil Gelişim 

Dosyası’nın aşağıdaki amaçlara hizmet ettiğini belirtmiştir: a) denenmiş 

öğrenmelerin olumlu delillerini sağlar, b) paylaşılan yaygın bir çerçeveye ilişkin 

başarıları açığa çıkarır, c) milletlerarası anlaşılır bir yolla dil yeterliğini rapor eder 

ve d) öğrencileri yaşam boyu dil öğrenme sürecine katılmak için güdüler.  

Genel olarak kullanılan ve bu çalışmanın bir sonraki bölümünde ayrıntılı 

olarak açıklanacak olan “portfolyo değerlendirme” ile “Avrupa Dil Gelişim 

Dosyası”nın aynı kavramlar olmadığının vurgulanması gerektiği 

düşünülmektedir. Bununla birlikte yine bu çalışmanın temelinde Avrupa Dil 

Gelişim Dosyası’nın dil eğitim ve öğretiminde özgün değerlendirme 

uygulamalarında kullanılabilecek bir araç olduğunun belirtilmesinde yarar 

görülmektedir. 
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3. BÖLÜM 

ÖZGÜN DEĞERLENDİRME 

Bu bölümde araştırmaya temel olan özgün değerlendirme kavramı ve 

türleri açıklanmadan önce genel olarak değerlendirme ve dil öğrenim sürecine 

katkıları, ölçme ve değerlendirme kavramları arasındaki farklar ele alınmıştır. 

3. 1. Dil Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Değerlendirme 

Yabancı dil öğrenimi ve öğretimi alanında uzun yıllardır öğretmenler, 

yöneticiler ve bilim insanları dil öğrencilerinin bilgi ve becerilerini değerlendirmek 

için gerekli olan uygun yolları belirleyebilmenin mücadelesini vermektedirler. 

Gerek dil yeterliği ve bilgisinin çok değişken seviyelerinin belirlenmesi 

gereksinimi gerekse dil öğrencilerinin değerlendirilme amaçlarının çok çeşitli ve 

karmaşık olması nedeniyle bu yöndeki çalışmalar oldukça zor olmaktadır. Doğru 

ve etkili değerlendirme dil öğreniminde doğrudan rol oynayan önemli bir 

etkendir. Bunun yanı sıra, değerlendirme dil öğrenim-öğretim sürecinde her 

zaman en çok zorlanılan ve yanlış anlaşılabilen alanlardan biri olmuştur. Cohen 

(1994:331), öğrencilerin değerlendirme sürecini kendi yeterliklerine bir tehdit 

olarak gördüklerini, öğretmenlerin ise bu süreci sevmediklerini ve bu süreç 

sonunda hiçbir zaman doyum sağlamadıklarını belirtmiştir. 
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Doğru ve etkili değerlendirme yöntemlerine ulaşılması noktasındaki 

zorluklar göz önüne alındığında, değerlendirme konusunda yapılan bilimsel 

çalışmaların giderek önem kazandığı görülmektedir. Bu çalışmaların birçoğunda 

eğitim ve öğretim ile değerlendirme arasındaki ilişki vurgulanmaktadır. Bloom ve 

arkadaşları “öğretim ve değerlendirmenin, istendik davranışın oluşmasında 

eğitim sürecinin iki ögesi olduğunu belirterek değerlendirme olmadan öğrenim 

durumu hakkında karar vermenin olanaksızlığını ortaya koymakta ve 

değerlendirmenin fonksiyonunun hedeflerle belirlenen değişmelerin olup 

olmadığını, olmuşsa gerçekleşme derecesini belirleyen kanıtların toplanması 

olduğunu belirtmektedirler” (Bilen, 1996:55). Bu bağlamda, değerlendirmenin 

eğitim-öğretim sürecindeki öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için 

değerlendirmenin kullanım amaçlarının irdelenmesinin yerinde olacağı 

düşünülmektedir. 

3. 1. 1. Değerlendirmenin Öğrenim Sürecindeki Kullanım  Amaçları 

Öğrencilerin en uygun programlara yerleştirilebilmeleri, en etkili ve/veya 

geçerli eğitsel etkinliklerin düzenlenebilmesi ve öğrencilerin gelişimlerinin 

izlenebilmesi için yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve hatta ebeveynlerin 

değerlendirmeye gereksinimleri vardır. Değerlendirme ile ilgili bilgiler eksik 

kaldığında veya uygun olmayan değerlendirme yaklaşımları işe koşulduğunda 

değerlendirme ile eğitim programlarının etkileşiminde başarısızlıklar 
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görülmektedir. Bu nedenle, değerlendirmenin kullanım amaçlarının belirlenmesi 

önem kazanmaktadır. 

O’Malley ve Valdez Pierce (1996:14) yabancı dil öğrencileri için 

değerlendirmenin en azından altı temel kullanım amacı olduğunu 

vurgulamışlardır: 

a. Görüntüleme ve Belirleme öğrencilerin hangi dil ve/veya içerik alanı 

programı için uygun olduklarının tanımlanmasında, 

b. Yerleştirme, uygun bir eğitim programının önerilebilmesi için 

öğrencilerin dil yeterliği ve içerik alanı yeterliklerinin belirlenmesinde, 

c. Yeniden Sınıflama veya Çıkış, bir öğrencinin seviyelendirilmiş 

sınıflarda eğitsel etkinliklerden yararlanabilmesi için gerekli dil ve içerik 

becerilerini kazanıp kazanmadığının belirlenmesinde, 

d. Öğrenci Gelişiminin Gözlenmesi, öğrencinin sınıf içindeki dil ve içerik 

alanı öğrenmelerinin gözden geçirilmesinde, 

e. Programın Genel Değerlendirmesi, genel olarak ulusal ve yerel eğitim 

programlarının etkinliğinin belirlenmesinde, 

f. Sorumluluk, öğrencilerin beklenen eğitsel hedef ve standartlara 

ulaşmasının garantilenmesinde kullanılmaktadır. 

Ertürk (1993) ise, değerlendirmeyi program geliştirmenin son ve 

tamamlayıcı halkası olarak görmekte ve beş temel amaca hizmet ettiğinin 

belirtmektedir: Ertürk’e göre değerlendirme; 



39 
 

a. “Sayıltıları, hedefleri, yaşantıları ve şartları kontrol ederek, mevcut 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ıslahına yardım eder. 

b. Ancak bazı hedeflere göre yapılabileceğinden, değerlendirme 

faaliyetlerini ifa etmek, eğitimcileri eğitim hedeflerini daha ileri seviyede 

sınıflamaya ve tanımlamaya yani işe vuruklaştırmaya zorlar. 

c. Öğrencilerin öğrenme faaliyetlerinde nelere önem verecekleri, nasıl 

ve ne üzerinde sınava tabi tutulduklarına bağlı olduğundan ve değerlendirme 

işlem yolları da sınavları ihtiva ettiğinden, değerlendirme süreci öğrenciyi ileri 

öğrenmeye doğru güdüler. 

d. Süreci içinde her öğrenci hakkında elde edilecek bilgi rehberlik 

maksatları için işe koşulabilir. 

e. Öğretmenlere, öğrencilere ve diğer eğitimcilere işlerinin ve eserlerinin 

gerçekçi bir tablosunu çizmek sureti ile yardımcı olabilir. Bu gerçekçi tablo, 

eğitimcilere hem kendi kendilerini tanıyıp değerlendirme hem de okul hakkında 

ilgili kimseleri aydınlatma maksatlarına hizmet edecek şekilde kullanılabilir.” 

3. 1. 2. Ölçme, Değerlendirme ve Durum Belirleme Arasındaki Farklar 

Değerlendirmenin öğrenim sürecindeki amaçları üzerinde durduktan 

sonra değerlendirmenin öğrenim sürecindeki öneminin daha iyi kavranabilmesi 

için üç önemli kavram olan ölçme (measurement/testing), değerlendirme 

(evaluation) ve durum belirleme (assessment) arasındaki farkların gözden 

geçirilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Turgut (1990:3) ölçmeyi, 

“herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayılarla veya başka 
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sembollerle ifade etmek” olarak tanımlamıştır. Ölçme sürecinde öğretmen 

öğrencilerinin kazanması gereken bir niteliğin düzeyini temsil eden bir sembol 

kullanır. Yapılan bu betimleyici sembol iliştirme veya nicel ifadelendirme işlemleri 

ile ölçme süreci tamamlanmış olur. Tüm bu nicelleştirme işlemlerinin amacı 

objektifliği artırmaktır. Nicel bir ifade ile temsil edilmiş öğrenci özelliği veya 

niteliği tek başına bir anlam ifade etmez. Öğrencinin özelliğini veya niteliğini 

temsil eden bu nicel ifadenin bir yargılamaya tabi tutulması, ona bir değer 

biçilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada değerlendirme işlemi devreye 

girecektir. 

“Değerlendirme genel anlamda, bir ölçme işlemi sonunda elde edilen 

ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılması ve buna bağlı olarak bir değer 

yargısına ulaşılması işidir.” (Demirel, 2005a:210). Ölçme sonucu, ölçüt ve karar 

olmak üzere üç öğesi bulunmaktadır. “Değerlendirme bir karar verme işlemi olup 

bu yönü ile ölçmeden ayrılmaktadır. Değerlendirme kapsam açısından daha 

geniş bir kavramdır. Ölçme, değerlendirme için gerekli sayısal değerlerle ilgilidir 

ve değerlendirme kavramının gözlem ve veri toplama kısmını içine alır. 

Ölçmenin temel özelliği sonuçların sayısal olarak ifade edilmesi iken 

değerlendirme ise ölçme sonuçlarının belirli ölçütlere göre yorumlanarak 

yargılara varılmasıdır (Özçelik, 1992; Özgüven, 1994)”. Bir başka deyişle, ölçme 

öğrencinin bir niteliğinin veya performansının sembollerle, çoğu zaman niceliksel 

olarak tanımlanmasıyla sonuçlanan bilgi toplama veya betimleme süreci iken 

değerlendirme, nesnenin (öğrenci, içerik vb.) performansı ve niteliği hakkında 
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elde dilen ölçümlerin daha önceden bilinen ve kabul edilen bir ölçüte veya diğer 

eşdeğer nesnelerin bilinen seviyelerine göre karşılaştırılarak bir karara veya 

yargıya varma işidir. 

Latince “assidere” sözcüğünden gelmekte olan ve “bir kimsenin yanı 

başında oturarak onu gözlemlemek anlamını taşıyan “assessment” kavramının 

Türkçe’de “durum belirleme” anlamında kullanılması uygun görülmektedir 

(Aslanoğlu ve Kutlu, 2004). Linn ve Grounland (1995) durum belirlemeyi “ölçme 

sonuçlarının bireylerin performansları hakkında bilgi verecek biçimde 

kullanılması ve bir yargı içermekten daha çok bireylerin öğrenmeleri hakkında 

var olan durumu göstermesi anlamında” kullanmaktadırlar.  

Türkçe’de özellikle eğitim alanında “durum belirleme” kavramı yerine 

çoğunlukla “değerlendirme” kullanılmaktadır. Değerlendirme ve durum belirleme 

arasındaki fark Kutlu, Doğan ve Karakaya (2008) tarafından açıklanmıştır. Buna 

göre, değerlendirmenin, gözlem (ölçme) sonuçlarına dayanarak daha çok bir 

yargılama ve karar verme süreci olduğu, durum belirlemenin ise sonuçlarla ilgili 

var olan durumu betimlediği ve yargılamaktan çok yönlendirme amacı güttüğü 

görülmektedir. 

3. 2. Özgün Değerlendirmenin Tanımı 

Yabancı dil öğrenim-öğretim sürecinde “özgün değerlendirme” terimi 

eğitsel sınıf içi etkinliklerle ilgili olarak öğrencilerin tavır, güdülenme, başarı ve 
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öğrenmelerini yansıtan çeşitli değerlendirme biçimlerinin anlatılmasında 

kullanılmaktadır. Çoğu zaman özgün değerlendirme birçok farklı şekilde 

isimlendirilmektedir. “Performans değerlendirme”, “portfolyo değerlendirme”, 

“alternatif değerlendirme” bunlardan birkaçıdır. Bu çalışmada tüm bu terimleri 

kapsadığı ve/veya bunlarla örtüştüğü düşünülerek “özgün (otantik) 

değerlendirme” terimi kullanılmıştır. 

Konu ile ilgili kaynaklar tarandığında özgün değerlendirmenin birçok bilim 

insanı tarafından farklı şekillerde tanımlandığı gözlenmiştir. Lund (1997:25)  

“özgün değerlendirme kişinin belli bir alandaki performansının göstergesi 

olabilecek ve bu kişinin belli bir ortamda yapması gerektiği düşünülen anlamlı 

ve/veya kayda değer görevlerin sunulmasını gerektirir” demektedir. Glaser ve 

arkadaşları (2000:4) ise “özgün değerlendirme öğrencilerin öğrenmelerinin 

günlük bir göstergesi olan süreçtir” diyerek kısa bir tanım yapmışlardır. Onlara 

göre özgün değerlendirme araçları öğretmenlere, geleneksel ölçme araçları ile 

kanıtlanamayacak bazı değişiklikleri not edebilme şansı vermektedirler. 

Özellikle özgün değerlendirme konusundaki çalışmalarıyla öne çıkan 

bilim adamlarından Kohonen (1999:6) ise özgün değerlendirmenin “öğrencinin 

sınıf içi hedeflerini, eğitim izlencesini, yönergeleri ve gerçek yaşamdaki 

performanslarını temsil eden etkinlik ve görevler kullanılarak performans veya 

başarılarının değerlendirilmesinde kullanılan süreçlere” karşılık geldiğini 

belirtmiştir. Kohonen’in vurguladığı bir diğer nokta bu tarz bir değerlendirme ile 
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değerlendirmenin iletişimsel anlamlılığının ve eğitimde değer verilen noktaların 

ölçülmesine olanak sağlamasının vurgulandığıdır.  

Özgün değerlendirmenin en belirgin örnekleri olarak ele alınan 

“performans değerlendirme”, “portfolyo değerlendirme” ve “özdeğerlendirme” 

kavramlarının tek tek ele alınmasında yarar görülmektedir.  

3. 2. 1. Performansa Dayalı Değerlendirme 

Son günlerde giderek yaygınlaşan ve önem kazanan yeni değerlendirme 

yaklaşımlarından biri de performansa dayalı değerlendirme yaklaşımıdır. 

“Öğrenci başarısının gelişmini sağlamak amacıyla yapılan üst düzey zihinsel 

çaba gerektiren çalışmalar performansa dayalı değerlendirme (performance 

based assessment) olarak” (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2008:28) 

tanımlanmaktadır.  

Herman, Aschbacher ve Winters’a (1992:2) göre, “performans 

değerlendirme öğrencilerin gerçekçi ve özgün problemleri çözmek için önceki 

bilgilerini, yeni öğrenmelerini ve ilgili becerilerini kullanarak karmaşık ve belirgin 

görevleri başarmalarını gerektirmektedir”. Linn ve Grounland (1995:25) 

“performansa dayalı değerlendirmenin klasik yöntemlerle ölçülemeyen öğrenme 

çıktılarını ölçmede kullanıldığını” belirtmektedirler.  
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Sözlü raporlar, yazı örnekleri, bireysel veya grup projeleri, sergi ve 

gösteriler bu tür değerlendirmelere örnek gösterilebilir. Performansa dayalı 

değerlendirme, öğrencinin yazılı veya sözlü olarak herhangi bir yanıt verdiği bir 

değerlendirme türüdür. Bu tür değerlendirmede öğrencinin cevabı öğretmen 

tarafından resmi veya gayri resmi değerlendirme ortamlarında veya sınıf içi 

etkinlikler sırasında gözlem yapılarak elde edilebilir. Popham’a (2005:57) göre, 

“performansa dayalı durum belirleme çok sayıda alt düzey zihinsel süreçleri 

içeren soruya yanıt vermekten çok daha az sayıda ancak üst düzey zihinsel 

süreçleri gerektiren sorulara yanıt vermeyi veya görevleri yerine getirmeyi 

gerektirmektedir”. Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse; yabancı dil 

öğrencilerinin dilbilgisi kullanımlarını ölçerken 50 veya daha fazla çoktan seçmeli 

sınav sorusu sormak yerine öğrendiklerini bizzat kullanarak gerçekleştirecekleri 

bir proje ödevi vermek daha uygun olacaktır. 

Performans değerlendirmenin belli başlı özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Yapılandırılmış yanıt: Öğrenci bir yanıt yapılandırır, genişletilmiş bir 

yanıt sağlar, performansı ile meşgul olur veya bir ürün yaratır. 

• Yüksek düzeyli düşünme: Öğrenci genellikle açık uçlu sorulara yanıt 

verirken yüksek düzeyli bir düşünce sistemi kullanır. 

• Özgünlük: Öğrencinin yerine getirmesi beklenilen görevler iyi bir eğitimi 

veya diğer gerçek yaşam durumlarını yansıtan anlamlı, yenilikçi ve katılımcı 

etkinliklerdir. 
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• Tümleştiricilik: Görevler dört temel dil becerisinin ve bazı durumlarda 

da içerik alanları arasındaki bilgi ve becerilerin tümleşikliğini gerektirir. 

• Süreç ve Ürün: Doğru cevabı ararken veya karmaşık görevlere çoklu 

çözümler araştırırken kullanılan stratejiler de doğru yanıt veya ürünün kendisi 

kadar değerlendirilir. 

• Genişliğe karşı derinlik: performans değerlendirme bir öğrencinin 

beceri ve hünerleri hakkında, çoktan seçmeli testlerde tipik olan kapsama 

genişliğine zıt olarak derinlemesine bilgi sağlar (O’Malley ve Valdez 

Pierce,1996: 11). 

Performans değerlendirme çoğunlukla öğrencilerin verdikleri yanıtlara 

öğretmenlerin belli bir yargıda bulunmasını gerektirdiği için bu yargının doğru ve 

güvenilir olması gerekmektedir. Bu nedenle, rubrik diye adlandırılan, performans 

seviyelerinin sayısal değerlerle gösterildiği notlandırma çeteleleri 

kullanılmaktadır. Performans değerlendirmenin önemli özelliklerinden biri olarak 

bu değerlendirme ölçütleri herkes tarafından ve önceden bilinir. Bu ölçütler, 

öğrenciler tarafından kendilerini değerlendirirken de kullanılabilirler.  

3. 2. 2 Portfolyo Değerlendirme 

Özgün değerlendirmenin belirgin örneklerinden bir diğeri de “portfolyo 

değerlendirme”dir. Portfolyo kavramı önceleri daha çok sanatçı, mimar, gazeteci 

veya yazarlarla özdeşleşmiş ve tanınmış olmasına rağmen, aslında eğitim ve 

öğretimde de portfolyolar çoğu öğretmen tarafından kullanılmıştır. Bugünlerde 
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ise portfolyolar giderek daha çok okulda ve daha çok öğretmen tarafından ayrıca 

daha çok amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. 

“Portfolyo değerlendirme öğrencilerin çalışmalarının eğitsel hedefler göz 

önünde bulundurularak zaman içerisinde gösterdikleri ilerlemenin irdelendiği 

sistemli bir toplamıdır” (Valencia, 1991:5). Konuyla ilgili yazın tarandığında 

oldukça yeni ve bir o kadar da popüler olan portfolyo değerlendirme kavramının 

yalnızca büyük birer öğrenci dosyası olmanın çok ötesinde olduğu açıkça 

görülmektedir. “Portfolyo öğrencinin seçici, yansıtıcı, işbirlikçi ve öğrencinin 

başarısının yeterlik ve becerilerinin zaman içerisinde ve çeşitli durumlardaki 

derinliğini ve oranlarını gösterir nitelikte olan çalışma örneklerinin belli bir hedef 

doğrultusunda toplanmasıdır” (McLean ve Lockwood, 1996: 37). Arter ve 

Spandel (1992:36) ise portfolyoları “belirtilen alanlarda öğrencinin çaba, gelişim 

ve başarı öyküsünü anlatan amaçlı çalışmaları toplamıdır” diyerek tanımladıktan 

sonra portfolyoların içeriğinin belirlenmesinde öğrencilerin etkinliğinin, seçim 

yaparkenki ve değerlendirirkenki ölçütlerin ve öğrencinin kendini ne kadar 

yansıttığının önemine dikkat çekmişlerdir. Bir başka deyişle, portfolyoyu 

portfolyo yapan şeylerin başında neler içerdiği ve temel özellikleri gelmektedir. 

Bu nedenle, portfolyo değerlendirmenin temel özellikleri, bazı portfolyo çeşitleri 

ve portfolyoların yararları ve sakıncaları üzerinde kısaca durmanın yararlı 

olacağı düşünülmektedir. 
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3. 2. 2. 1. Portfolyo Değerlendirmenin Özellikleri 

Portfolyoların ve özellikle değerlendirme için kullanılan portfolyoların 

yalnızca öğrencilerin çalışmalarının toplandığı dosyalar olmadığından daha önce 

söz edilmiştir. Portfolyolar, bir önceki bölümdeki tanımlarından da anlaşılacağı 

üzere, belli başlı bazı temel özelliklere sahiptirler. Öncelikle bir portfolyonun 

belirgin bir amacı vardır. Portfolyoya dahil edilen her şeyin ve bunların nasıl 

kullanılacağının açık ve net nedenleri bulunmaktadır. Nitekim, Worthen ve 

arkadaşları portfolyoların öğrencinin zaman içindeki anlama, beceriler ve başarı 

anlamında gösterdiği değişim ve gelişimi göstermekte gerekli olan belge ve 

örnekleri içermeleri gerektiğini söylemiş ve bir portfolyoda bulunabilecek bazı 

öğrenci çalışmalarına örnekler vermişlerdir.  

Bunlar:  

- öğrenciler, öğretmen, öğrenciler ve öğretmen ve ebeveynler 

tarafından seçilmiş çeşitli öğrenci çalışmaları (yazma ödevleri, raporlar, projeler, 

kitap listeleri, kayıtlı konuşma örnekleri, vb.) 

- öğrencinin kendi yazdığı kendi çalışmalarını eleştirdiği yansıtıcı notlar 

- öğrencinin gösterdiği gelişimle ilgili öğrenci ve öğretmen tarafından 

birlikte yazılan gelişim notları 

- öğretmenin gözlem notları 
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- öğretmen ve ebeveyn görüşmelerinden alınan notlar (Worthen, 1999: 

303). 

Portfolyoların bir diğer önemli özelliği de sistemli ve iyi organize edilmiş 

olmalarıdır. İçerdikleri çalışmalar öğrencinin tüm eserlerinin bir toplamından çok 

bunları en iyi yansıtan iyi seçilmiş örnekler olmalıdır. Dahası, önceden 

hazırlanmış yönergeler öğrencilere dağıtılmalı ve öğrenciler kesinlikle seçme 

sürecine dahil edilmelidirler. Zira, söz konusu yönergeler öğrencilere bu süreçte 

yardımcı olacaktır. Ayrıca, notlandırma ölçütleri açık ve net belirlenmeli, 

öğrencinin gösterdiği ilerleme böylelikle belgelenmelidir. Sonuç olarak, öğrenci 

ile öğretmen sürekli iletişim halinde olmalı, süreci değerlendirmeli, eksik veya 

desteklenmesi gereken noktaları birlikte belirleyerek bunların geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapmalıdırlar.  McMillan (2001: 234), sözü edilen bu özellikleri 

şöyle sıralamaktadır: 

- Açıkça belirlenmiş amaç ve öğrenme hedefleri 

- Öğrenci ürünlerinin sistemli ve düzenli bir toplamı 

- Nelerin dahil edileceğine dair önceden hazırlanmış yönergeler 

- Öğrencinin neleri dahil edeceğini seçmesi 

- Öğrencinin özyansıtma ve özdeğerlendirmesi 

- Belirli ürün ve değerlendirmelerle belgelenmiş gelişim 
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- Öğrenci ürünlerinin değerlendirilmesi için açık ve uygun ölçütler 

- Öğretmen ve öğrencinin birlikte toplantıları 

Bir portfolyoda bulunması gereken bu özelliklerin amaca ve portfolyonun 

türüne göre çoğaltılabileceği ve/veya değiştirilebileceği düşünülmektedir.    

3. 2. 2. 2. Portfolyo Türleri 

Portfolyolar farklı kişilere farklı anlamlar ifade etmektedirler. Bir başka 

deyişle hemen herkesin ihtiyacına yanıt verebilecek standart bir portfolyo türü 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, birçok bilim insanı farklı portfolyo türlerini 

tanımlamaya çalışmışlardır. O’Malley ve Valdez Pierce (1996:37) portfolyoları üç 

başlık altında toplamışlardır: 

a. Vitrin (Showcase) Portfolyolar: Genellikle öğrencilerin 

çalışmalarının en iyi örneklerinin ebeveyn ve/veya okul idaresine gösterilmek 

için toplandığı portfolyo türüdür. Bu tür portfolyolar, öğrencinin gelişim sürecini 

göstermediği ve öğrencinin yalnızca tamamlanmış en iyi ürünlerinin sergilendiği 

portfolyolar oldukları içiçn bazı sınırlamaları vardır. 

b. Koleksiyon Portfolyolar: Bu tür portfolyolar öğrencinin sınıf içinde 

ve ödev olarak yaptığı tüm çalışmaları içermektedir. Bu tür portfolyolar 

hemsüreç hem de ürün hakkında bilgi verirler fakat yine de iyi planlanmadıkları 

ve düzenlenmedikleri için değerlendirme amaçlı kullanılamazlar. 
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c. Değerlendirme Portfolyoları: Öğrencinin çalışmaları, öğrencinin 

özdeğerlendirmesi ve öğretmenin değerlendirmesini kapsayan ve belirli 

öğrenme hedeflerinin yansımalarına odaklanan portfolyolardır. İçerikleri öğrenci 

ve öğretmen tarafından birlikte seçilir ve belli ölçütler doğrultusunda 

değerlendirilir.  

3. 2. 2. 3. Portfolyo Değerlendirmenin Yararları ve Sakıncaları 

Portfolyo değerlendirme sürecinde öğrencilerin performansları eğitsel 

hedefler, amaçlar ve sınıf içi etkinliklerle bağlantılı olarak ölçülmekte ve 

böylelikle değerlendirme ile öğrenim-öğretim doğrudan birbirine bağlanmaktadır. 

O’Malley ve Valdez Pierce (1996:35)’da belirttiği gibi, portfolyoların içerikleri, 

öğrencilerin sınıf içinde yaptıklarını ve eğitsel hedeflere doğru gösterdikleri 

ilerlemeyi doğrudan yansıtmalıdır. Bir başka deyişle, portfolyo ile 

değerlendirmede içerik geçerliğinin çok yüksek olduğu söylenebilir.  

İkinci olarak, portfolyo değerlendirme öğrencinin zaman içerisinde 

gösterdiği gelişim ile ilgili çok yönlü bir perspektif sağlamaktadır. Öğrencilerin ne 

bildikleri ve bu bilgileri ile neler yapabildiklerine dair daha çok veri sunar.  

Portfolyo değerlendirmenin bir diğer yararı da öğrencileri kendi 

çalışmaları hakkında yorumlar yapmaya, kendi çalışmalarını eleştirmeye, bir 

başka deyişle, kendilerini değerlendirmeye yöneltmesidir.  



51 
 

Portfolyo değerlendirmenin yukarıda sıralanmış olan yararlarına yenilerini 

eklemek mümkündür. Öte yandan, portfolyo değerlendirmenin de bazı sakıncalı 

veya zayıf yanları bulunmaktadır. Öncelikle, portfolyo değerlendirme kolaylıkla 

hazırlanabilecek ve uygulanabilecek bir değerlendirme türü olarak 

algılanmamalıdır. Oldukça emek ve özveri gerektiren bir süreç sonunda ancak 

doğru bir değerlendirme gerçekleşebilir. Bu nedenle, portfolyo değerlendirme 

hem öğrenciler hem de öğretmenler için oldukça zaman alan bir değerlendirme 

şeklidir.  

Bu tür değerlendirmenin bir diğer sakıncası da özellikle güvenirlik 

alanında ortaya çıkmaktadır. Özellikle geçme notu, başarının 

sertifikalandırılması gibi summative değerlendirmeler için temel alınmak 

istendiğinde yönetim kadroları tarafından güvenirliği az bulunmaktadır. Bu düşük 

güvenirliğin çoğunlukla nedeni değerlendirme de kullanılan ölçek ve ölçütlerin 

yetersizliğinden ve/veya standart hale gelememiş olmalarından 

kaynaklanmaktadır. 

Linn ve Gronlund (1995:312) her ölçme aracının olduğu gibi portfolyoların 

da hem güçlü hem de zayıf tarafları olduğunu söyleyerek “bu tür 

değerlendirmenin kolaylıkla sınıf içi eğitsel etkinliklere uyarlanabileceği, 

öğrencileri kendilerini değerlendirmeleri konusunda desteklemesi ve öğretmen-

öğrenci-veli ilişkilerini güçlendirmesinin yanı sıra, planlama, gözlem ve dönüt 
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aşamalarında oldukça zaman ve emek alan ve notlandırmada güvenirlikle ilgili 

problemleri olan bir değerlendirme türü” olarak ifade etmişlerdir. 

3. 2. 3. Özdeğerlendirme 

Öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmeleri özgün değerlendirme 

içerisinde önemli bir yere sahip olan diğer bir değerlendirme türüdür. Bireysel 

veya kendini değerlendirme olarak da adlandırılabilecek olan özdeğerlendirme 

öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini, özellikle başarı düzeylerini ve öğrenme 

sonuçlarını yargılamaları olarak açıklanabilir. Paris ve Ayers (1994:26) 

özdeğerlendirmeyi öğrencilerin belli hedefler ulaşmak için gösterdikleri 

güdülenmiş ve stratejik çabaları olarak tanımlamaktadırlar. Temel amaç, 

öğrencilerin özdeğerlendirme becerilerini geliştirmektir çünkü yaşam boyu 

öğrenme bireylerin yalnızca bağımsız çalışmalarını değil, aynı zamanda kendi 

başarı ve gelişimlerini değerlendirmelerini zorunlu kılar. Değerlendirme süreci, 

öğrencinin öğrenmeye yaklaşımı, öğrencinin kendi güç ve zayıflıkları ve 

becerileri hakkında değerlendirme yapmasını sağlar.  

Özdeğerlendirme öğrenmeye doğrudan katılımı ve öğrenmeye karşı tavır 

ve güdülenmelerle bilişsel yeteneklerin entegrasyonunu artırır. Kendi kendilerini 

yöneten öğrenciler, kendi kararlarını verip, öğrenme etkinliklerini seçer ve 

kaynak ve zamanlarını nasıl kullanacaklarına dair planlar yaparlar. Öğrenciler, 

etkinliklerini seçme, risk alma, kendi öğrenmelerini ilerletme ve istenilen 

hedeflere ulaşma konularında özgürdürler. Aynı zamanda, öğrenciler kendi 
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öğrenmelerini kendileri kontrol edebildiği için sınıf içi ve/veya sınıf dışında uygun 

olan kaynakları nasıl kullanacaklarına da kendileri karar verebilmektedirler.  

Özdeğerlendirme ile ilgili bir diğer önemli nokta kendi öğrenmelerinden 

sorumlu olan öğrencilerin diğer öğrencilerle yardımlaşma, fikir alış-verişinde 

bulunma gibi konularda işbirliği içinde olmalarıdır. Kendini değerlendiren 

öğrenciler anlamları yapılandırabilip, anladıklarını tekrar edip tüm bunları diğer 

öğrencilerle paylaşabilmektedirler.  

Özdeğerlendirme öğrencilerin kendi çabalarını takdir etmelerini ve bu 

çabalarının sonucunda gösterdikleri ilerlemeyi görmelerine olanak sağlar. 

Öğrenciler kendi performanslarını gözlemleyip kendi başarı ve başarısızlıklarını 

değerlendirebilmektedirler. Prestidge ve Glaser (2000: 180) öğrencilere hem 

öğretmenlerinin ve kendilerinin eğitsel hedeflerine ulaşmada gösterdikleri 

performansı yine kendilerinin değerlendirebilmeleri hem de kendi performansları 

hakkında yansımalarda bulunabilmeleri için olanak tanınması gerektiğini 

belirtmiştir. Yine Ames ve Gahagan (1995:52), öğrencilere böyle bir süreçte yer 

vermenin onların farkındalıklarını ve kendi öğrenmeleri hakkında 

sorumluluklarını artıracağını söyleyerek yukarıdaki görüşleri desteklemektedirler. 

Böylelikle, öğrencileri gerek sınıf içi etkinliklerle gerekse risk almayı, kendine 

güvenmeyi destekleyen bir sınıf atmosferi yaratarak özdeğerlendirmeye 

yönlendirmek noktasında öğretmenlere de iş düşmektedir. 
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3. 3. Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yöntemleri ve Özgün 

Değerlendirme Arasındaki Farklar 

Bilginin nasıl anlamlı hale getirileceğini öğrenmenin en az bazı gerçekleri 

hatırlayabilme becerisine sahip olmak kadar önemli olduğu bir çağda elbette 

şimdiye kadar kullanılmakta olan standart geleneksel ölçme ve değerlendirme 

yöntemlerinden daha başka değerlendirme şekillerine de gereksinim vardır. 

Yakın zamana kadar yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme 

işlemlerinin çoğunlukla “kalem-kâğıt testleri” diye adlandırılan standart testlere 

dayandığı ve bu tür geleneksel sınavların hem Türkiye hem de dünyada ölçme-

değerlendirme süreçlerinde önemli bir yere sahip olduğu yadsınamaz bir 

gerçektir.  

Günümüzde geleneksel standart testlere alternatif oluşturabilecek, ölçme-

değerlendirme yöntemlerine yönelik oldukça hızlı ve kayda değer bir ilgi ve bu 

konuda yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir. Bu konudaki çalışmalrı ile dikkat 

çeken bilim adamlarından Wiggins, değerlendirme bağlamında sözü edilen 

“özgün” ifadesinin ancak detaylı karşılaştırmalar yapılarak daha iyi 

anlaşılabileceğini belirtmiştir. Wiggins’e (1993:78) göre “değerlendirme, 

öğrencilerin kayda değer akılcı performanslarını doğrudan incelediğimiz zaman 

özgün olur. Tam tersine, geleneksel değerlendirme ise dolaylı veya yaklaşık 

maddelere, basit yerine koyma yöntemlerine dayanır ki bu yöntemlerden 
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öğrencilerin başarıları ve performansları hakkında geçerli değerlendirmeler 

yapıldığı düşünülür”. Bir başka deyişle, Özgün Değerlendirme öğrencilerin 

kazanılan bilgilerle etkili olarak performans göstermelerini gerektirirken, 

geleneksel testler yalnızca öğrencinin konunun içeriğinden öğrendiklerinden 

“neleri tanıdığını, hatırladığını ve özümsediğini ortaya çıkarma eğilimindedir.  

Özgün değerlendirmeler öğrencilere en iyi öğretici etkinliklerde bulunan 

öncelikleri ve başarıları yansıtan görevlerin tümünü sunar. Bu etkinlikler; 

araştırma yapma, yazma, ödevlerin yeniden gözden geçirilmesi ve tartışılması, 

güncel bir siyasi olayın sözlü olarak analizinin yapılmasının sağlanması, bir 

tartışmada diğerleriyle işbirliği yapılması ve bunun gibi diğer eğitsel görevler 

olarak sıralanabilir. Öte yandan geleneksel testler çoğunlukla kalem-kağıtla 

sınırlı tek yanıtlı sorulardan oluşmaktadır.  

Özgün değerlendirmeler öğrencilerin tam, doğruluğu kanıtlanmış ve net 

yanıtlar verebilme yetilerine, performanslarına ve üretkenliklerine dikkat 

ederken, geleneksel testler tipik olarak nedenlere bakmaksızın öğrencinin doğru 

yanıtı seçmesini veya yazmasını isterler. Tipik geleneksel testlerde açık uçlu 

sorular kullanıldığında bile nadiren verilen yanıtları yeterli planlama, tekrar 

gözden geçirme ve gerçekleri kanıtlama olanağı vardır. Bunun sonucu olarak, 

özgün değerlendirme böyle farklı üretkenlikleri değerlendirmek için uygun 

ölçütleri vurgulayacak ve satandardize edecek geçerliği ve güvenirliği sağlarken, 
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geleneksel testler yalnızca objektif maddeleri ve her soru için bir doğru cevabı 

gerektirirler.  

“Test geçerliği”, kısmen, testin gerçek yaşam yeteneğini ne oranda taklit 

edebildiğine bağlı olmalıdır. Çoktan seçmeli testlerin çoğunda geçerlilik yalnızca 

maddelerin eğitim izlencesinin içeriğine uygunluğuna veya diğer test 

sonuçlarıyla ilgili karmaşık karşılıklı ilişkilere göre saptanmaktadır. Özgün eğitsel 

görevler öğrencilere, gerçek yaşamın karmaşık belirsizlikleri ile başa 

çıkabilmelerinde yardımcı olurken geleneksel testler bu etkinliklerin statik ve 

çoğunlukla rastgele seçilmiş, soyut ve basit elementlerini değerlendiren 

alıştırmalara daha çok benzemektedirler.  

Kohonen (1999: 290) özgün değerlendirmenin etkili yabancı dil 

öğrenimine etkisi üzerine yazdığı makalesinde öncelikle “ürün değerlendirme” ile 

“süreç değerlendirme” kavramları arasındaki farklardan yola çıkarak 

öğretmenlerin değerlendirmedeki eğitsel hedeflerini belirlemelerinin önemine 

dikkat çekmektedir. Bu noktada ulaşılan gelişmelerin en doğru ve net olarak 

standart/geleneksel testler ile özgün değerlendirmenin bir karşılaştırmasında 

gözlenebileceğini belirtmiş ve Armstrong (1994:117-118)’dan bir alıntı ile bu 

karşılaştırmayı ortaya koymuştur. (Bakınız: Tablo 3.1)    

Jon Mueller (2006) “Özgün Değerlendirme Araç Kutusu” adını verdiği web 

sitesinde önce özgün değerlendirmenin tanımını ve ardından özgün 

değerlendirme ile geleneksel değerlendirme yöntemlerinin detaylı bir 
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karşılaştırmasını yapmaktadır. Mueller “geleneksel değerlendirme” kavramından 

eğitimde oldukça yaygın olan ve zorlama bir değerlendirme türü olduğuna 

inandığı çoktan seçmeli, eşleştirmeli, doğru-yanlış ve bunlar gibi diğer testleri 

anladığını belirtmektedir. Bu testlerde öğrenciler genellikle ya bir seçeneği doğru 

yanıt olarak seçmekte veya ezberledikleri bilgilerle boşlukları doldurmaktadırlar. 

Bu testler standart veya öğremenler tarafından hazırlanmış olabilirler. Yine bu 

testler yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde uygulanmakta olabilirler.  

Bunun yanı sıra, hem geleneksel hem de özgün değerlendirme 

yöntemlerinin arkasında, tüm eğitim ve öğretimin üretken öğrenciler dolayısıyla 

vatandaşlar oluşturmak misyonu olduğu inancı yatmaktadır. Gerek Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın gerekse tüm eğitim-öğretim kurum ve kuruluşlarının misyon 

ifadelerine bakıldığında bu sonuca kolaylıkla varılabilmektedir. Buradan yola 

çıkıldığında, değerlendirme noktasında iki farklı bakış açısı meydana 

çıkmaktadır. Bu farklılıklar Mueller tarafından dört madde halinde sunulmuştur 

(Bakınız: Tablo 3. 2). 

Özgün değerlendirme, geleneksel değerlendirmeden birde tanımlayıcı 

nitelikleri bakımından ayrılmaktadır. Her ne kadar bu iki değerlendirme türü 

tanımlayıcı nitelikleri bakımından biribirine zaman zaman yaklaşsa da aralarında 

büyük farklar bulunmaktadır (Bakınız: Tablo 3.3). 

 

 
 



58 
 

 
 
 
 
 

Tablo 3.1. Standart Test etme ve Özgün değerlendirmenin 
karşılaştırması (Armstrong 1994, 117-118 den uyarlanmış 
ve araştırmacı tarafından çevrilmiştir.) 

 

 
 
 

 

Geleneksel Değerlendirme Özgün Değerlendirme 

1. Ölçme değerlendirme ve eğitim-
öğretim iki ayrı etkinlik olarak ele alınır. 

Değerlendirme eğitim-öğretimin 
ayrılmaz bir parçasıdır. 

2. Öğrencilerin hepsinin birörnek 
olduğu düşünülür.  

Her bir öğrencinin tek ve benzersiz 
olduğu düşünülür. 

3. Kararlar tek bir dizi veri (test 
sonuçları) temel alınarak verilir.  

Çok çeşitli veri kaynağı ve daha 
bilgilendirici bir bakış açısı sağlar. 

4. Öğrenciler zayıf ve/veya başarısız 
oldukları noktaları vurgular, ne 
bilmediklerini ölçer. 

Öğrencilerin gelişim ve/veya 
başarılarını vurgular, ne bildiklerini 
ölçer. 

5. Tek oturumlu sınavlar Süregiden değerlendirme 
6. Kültürel ve sosyo-ekonomik duruma 
göre yanlılık 

Kültür açısından daha adaletlilik 

7.”Tek bir doğru yanıt” odaklı Çok çeşitli bakış açılarının olasılığı 
8. İlerleme önerileri olmaksızın 
yargılama 

Öğrenmeyi geliştirmek/rehberlik 
etmek için faydalı bilgiler  

9. Öğretmenleri ne test edilecekse onu 
öğretmeleri doğrultusunda kısıtlar. 

Öğretmenlerin anlamlı bir eğitim 
izlencesi oluşturabilmelerine olanak 
tanır. 

10. Daha düşük düzeyde bilgi ve 
beceriler üzerine odaklanır. 

Daha yüksek düzeyde öğrenme 
çıktıları ve düşünme becerilerine 
vurgu yapar. 

11. (Norm-referencing). Öğrencilerin 
birbirleriyle etkileşimini yasaklar, 
birbirleriyle karşılaştırılmalarını 
destekler.  

İşbirlikçi öğrenmeyi destekler; 
öğrencileri kendi geçmiş performans 
ve hedefleri ile karşılaştırır. 

12. Not almak amaçlı dışsal öğrenme Öğrenme amaçlı içsel/içerlikli 
öğrenme 
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Tablo 3.2. Geleneksel Değerlendirme ile Özgün Değerlendirme 
Karşılaştırması. Jon Mueller (2006) den uyarlanarak 
araştırmacı tarafından çeviri yapılmış ve tablo haline 
getirilmiştir.   

 

Tüm bu karşılaştırmaların ışığında “özgün değerlendirme” kavramının 

oldukça geniş bir konu olduğu, öğrencilerin daha uygun ve doğru bir şekilde 

nasıl değerlendirilebilecekleri, öğretmen yetiştiren programlarda yeni 

değerlendirme türlerine nasıl yer verileceği ve değerlendirme sürecinde 

öğretmenler ve yöneticiler ile birlikte daha profesyonel bir yaklaşımın nasıl 

destekleneceği noktalarında oldukça aydınlatıcı olduğu gözlenmiştir. 

 

 

      Geleneksel Değerlendirme Özgün Değerlendirme 

1 Bir eğitim kurumunun misyonu 
üretken vatandaşlar yetiştirmektir. 

 
 

Bir eğitim kurumunun misyonu 
üretken vatandaşlar yetiştirmektir. 

2 Üretken bir vatandaş olabilmek için 
bir birey belli başlı bazı bilgi ve 
becerilere sahip olmalıdır. 

 
 
 

Üretken bir vatandaş olabilmek için 
bir birey gerçek yaşamda anlamlı 
görevleri yerine getirebilme yetisine 
sahip olmalıdır. 

3 Bu nedenle, eğitim kurumları bu 
bilgi ve becerileri öğretmelidir. 

 
 

Bu nedenle, eğitim kurumları 
bireylere mezun olduklarında 
karşılaşacakları görevleri yerine 
getirmede yeterli olmaları için 
yardımcı olmalıdır. 

4 Bunun başarılı olduğunu belirlemek 
için eğitim kurumları öğrencileri bu 
bilgi ve becerileri edindiklerine dair 
sınamalıdırlar. 

 
 
 

Bunun başarılı olduğunu belirlemek 
için eğitim kurumları öğrencilere 
gerçek yaşam etkinliklerini taklit 
eden anlamlı görevleri yerine 
getirmelerini istemelidirler.  
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Tablo 3.3. Tanımlayıcı Nitelikler Bakımından Özgün Değerlendirme ve 
Geleneksel Değerlendirme Karşılaştırması. Jon Mueller 
(2006) den uyarlanmış ve araştırmacı tarafından çevirisi 
yapılmıştır. 

 

Geleneksel Değerlendirme Özgün Değerlendirme 

Bir yanıt seçme Bir görevi yerine getirme 

Yapay/zoraki Gerçek yaşam 

Anımsama/tanıma Yapılandırma/uygulama 

Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli 

Dolaylı kanıt Doğrudan kanıt 

 

 

Fisher ve King (1995:9) “özgün değerlendirmenin, bu daha çok yeni 

sayılabilecek aşamada bile, ölçüt temelli, çoktan seçmeli testlerden farklı olarak 

değişik bilgi türleri sağlama konusunda güvenilir olduğunu” belirtmişlerdir. Bu 

doğrultuda, hem teori hem de uygulama noktasında yapılan çalışmaların artarak 

devam edeceği düşünülmektedir.  

3.4. Sınıf İçi Özgün Değerlendirme Türleri 

Yabancı dil öğretim sınıflarında kullanılabilecek olan çok sayıda özgün 

değerlendirme türü ve bunların hepsinin eğitim-öğretim kalitesine çok farklı 

katkıları bulunmaktadır. Hali hazırda bilinçli olarak veya bilmeden zaten birçok 

yabancı dil öğretmeni bu değerlendirme yöntemlerinin bazılarını 
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kullanmaktadırlar ancak şu ana kadar yapılmamış olan şey bu 

değerlendirmelerin öğrenciler ve eğitsel hedefler hakkında sistemli ve düzenli 

bilgi vermelerinin sağlanamamasıdır.  Bu nedenle, öğretmenlerin eğitsel hedefler 

ve öğrencilerinin gereksinimlerine göre bu çok sayıdaki özgün değerlendirme 

yöntemlerinden birini seçerek çeşitli yaklaşımlar geliştirmeleri gerekmektedir.  

Sayıları çoğaltılabilecek bu sınıf içi özgün değerlendirme türlerinin en öne 

çıkanları olan sekiz tanesinin üzerinde ayrı ayrı  durmakta yarar vardır. O’Malley 

ve Valdez Pierce (1996:11) bu sekiz sınıfiçi özgün değerlendirme türünü 

tanımlarken, “kendini değerlendirme” yöntemini bu listeye dahil etmemiş, kendini 

değerlendirmenin, öğretmen gözlemleri dışında, tüm özgün değerlendirme 

çeşitlerinde zaten bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bu nedenle, çalışmanın bu 

bölümünde Sözlü Röportaj, Öykü veya Metnin Tekrar Anlatılması, Yazı 

Örnekleri, Projeler/Sergiler, Deneyler/Gösteriler, Yapılandırılmış Yanıt 

Maddeleri, Öğretmen Gözlemleri ve Portfolyolar tek tek ele alınacaklardır. Ayrıca 

O’Malley ve Valdez Pierce tarafından hazırlanmış olan tüm bu özgün 

değerlendirme türlerini, tanımlarını ve yararlarını toplu halde gösteren tablo 

araştırmacı tarafından çevirisi yapılarak uyarlanmıştır (Bakınız: Tablo 3.4). 

3.4.1. Sözlü Röportajlar 

Yabancı Dil Öğretmenlerinin en temel sorumluluklarından bir tanesi de 

öğrencilerin etkin bir şekilde iletişim kurarken sözlü olarak da dili kullanabilme 

becerilerini geliştirmektir. Günümüzde yabancı dil öğretmenleri sınıfiçi 
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etkinliklerinde daha fazla grup ve eşli çalışmalara yer vermekte daha fazla 

iletişime yönelik çalışmalar yapmakta ve bunları eğitim izlencelerine dahil 

etmektedirler. Dolayısıyla, bu etkinliklerin çoğunun öğrencilerin 

değerlendirilmesinde de kullanılabilme olanağı bulunmaktadır. 

O’Malley ve Valdez Pierce (1996:61) “sözel dil becerileri 

değerlendirilirken öğrencinin anlamı kavrayıp bunu etkileşimsel bağlamlarda 

özgün amaçlar için kullanabilme ve yorum yapabilme becerileri üzerinde 

yoğunlaşılması gerektiğini” vurgulamaktadırlar. Aynı şekilde, Shohamy (1981) 

“sözel dil becerilerinin özgün olarak değerlendirilmesinde değerlendirilen 

bireylerin etkin iletişimsel durumlarda hedef dilde performans gösterebilmelerinin 

ve dili etkin olarak kullanabilmelerinin gerekliliğine” dikkat çekmekte ve “dil ve 

sosyal durum arasındaki etkileşimin yarattığı iletişim çeşitliliklerinin sözel dil 

becerilerinin ölçülmesinde doğrudan sonuca etkileri olduğunu” belirtmektedir. 

Ergenç (2002), “Her dilde, yazılı dilin kurallı yapısı karşısında konuşma dili, 

geniş bir çeşitlilik gösterir. Bu nedenle, toplumsal uzlaşmayı yansıtan ve gerekli 

durumlarda söyleyişte birleştirici olma niteliğiyle belirginleşen ölçünlü söyleyiş 

kurallarının saptanması, dil kullanıcıları açısından açık değerler taşıyacaktır” 

ifadesi ile yukarıdaki tartışmayı desteklemektedir.  

Sözel dil becerileri değerlendirilirken çeşitli anlamlı eğitsel görevler ve 

sınıfiçi etkinlikler kullanılmaktadır. Öğretmenler değerlendirmede kullanacakları 

bu etkinlikleri seçerken ve/veya hazırlarken bazı ölçütleri göz önünde 
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bulundurmalıdırlar. Bu ölçütler Richards (1983:67) tarafından dört madde olarak 

sunulmuştur: 

1. İçerik geçerliği 

2. Görev Geçerliği 

3. Amaçlılık ve transfer edilebilirlik 

4. Özgünlük 

Sözlü röportajlar sözel dil becerisinin değerlendirilmesinde kullanılan bir 

etkinlik olarak gerek bireysel gerekse eşli çalışmalarda hemen hemen her dil 

düzeyi için uygulanabilmektedirler. Sınıf içinde bu röportajlar öğretmenle veya 

diğer öğrencilerle tartışma veya konuşma şeklinde de gerçekleşebilir. Sözlü 

röportajlar; betimleme, bilgi verme, veya fikrini ifade etme gibi dil fonksiyonlarını 

edinme noktasında kullanılabilirler.  
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Tablo 3.4. Özgün Değerlendirme Türleri. O’Malley ve Valdez Pierce 
(1996)Araştırmacı tarafından çevirisi yapılarak uyarlanmıştır. 

 

Değerlendirme Açıklama Yararlar 
 

Sözlü  Röportajlar 

Öğretmen  öğrencilere onların 
kişisel  geçmişleri, etkinlikleri, 
okudukları ve ilgileri ile ilgili 
sorular sorar. 

-Resmi olmayan rahatlatıcı bir bağlam. 

-Her  öğrenci için  ardıl  günler boyunca  
kurgulanmış  olması. 

-Gözlemlerin bir röportaj yönergesine 
kaydedilmesi 

 

Öykü veya Metnin 
Yeniden Anlatımı 

Öğrenciler  dinledikleri  veya 
okudukları  bir metnin ana 
fikrini  veya seçilmiş 
detaylarını yeniden dile 
getirirler. 

-Öğrenciler  sözlü  röportaj üretirler. 
-İçerik  veya  dil  öğeleri üzerinden  
notlandırılabilir. 
-Çeteleler  veya  derecelendirme  ölçekleri ile 
notlandırılabilir. 
-Okuduğunu anlama, okuma stratejileri  ve  dil  
gelişimini  belirleyebilir. 

 

Yazma   Örnekleri 

Öğrenciler, öyküler, açıklayıcı, 
ikna  edici  veya  kaynak 
yazılar  üretirler. 

-Öğrenciler  yazılı  belgeler üretirler. 
-İçerik  v e  dil öğeleri üzerinde puanlanabilir. 
-Çeteleler veya  derecelendirme  ölçekleri  
üzerinden notlandırılabilirler. 
-Yazma süreçlerini belirleyebilir. 

 

Proje   ve  Sergiler 

Öğrenciler  bireysel  veya  
grup çalışmaları  yaparak  
belirli  bir  içerik  alanı  ile  ilgili 
projeleri  gerçekleştirirler. 

-Öğrenciler  resmi  sunumlar  yaparlar  veya  
yazılı  raporlar  sunarlar  veya  her  ikisinide 
gerçekleştirirler. 
-Yazilı  ve  sözlü  ürünler  ve düşünme  
becerileri  gözlemlenebilir. 
-Çeteleler veya  derecelendirme  ölçekleri   ile 
notlandırılabilirler 

 

Deneyler  / 
Gösteriler 

Öğrenciler deneyler  yapar  
veya  material  kullanımlarını  
gösterirler. 

-Öğrenciler  resmi  sunumlar  yaparlar  veya  
yazılı  raporlar  sunarlar  veya  her  ikisinide 
gerçekleştirirler. 
-Yazilı  ve  sözlü  ürünler  ve düşünme  
becerileri  gözlemlenebilir.-Çeteleler veya  
derecelendirme  ölçekleri   ile notlandırılabilirler 

 

Yapılandırılmış  
Yanıt  Maddeleri 

Öğrenciler  açık uçlu sorulara  
yazılı  olarak yanıtlar  verirler. 

-Öğrenciler  yazılı raporlar üretirler. 
-Genellikle  bağımsız  bilgi  ve düşünme  
becerileri  üzerinden  puanlanır. 
-Çeteleler veya  derecelendirme  ölçekleri   ile 
notlandırılabilirler 

 

Öğretmen   
Gözlemleri 

Öğretmen  öğrencilerin  
dikkatlerini , eğitsel 
materyallere yanıtlarını veya 
diğer öğrencilerle 
etkileşimlerini  gözlemler. 

-Ortam  sınıf  ortamıdır. 
-Az  zaman alır. 
-Gözlemler anekdot  notları veya 
derecelendirme  ölçekleri  ile kaydedilirler. 

 

Portfolyolar 

Öğrenci  çalışmalarının  
zaman içinde  kaydedilen  
aşamaları gösteren,  
odaklanmış toplamlarıdır. 

-Birçok  kaynaktan  bilgiyi tümleşikleştirir. 
-Öğrenci  edinç  ve  öğrenmesinin ayrıntılı  bir  
fotoğrafını  verir. 
-Güçlü  bir  öğrenci  katılımı  ve bağlılığı  vardır. 
-Özdeğerlendirmeyi  destekler  ve gerektirir. 
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Öğrencilerle bireysel olarak röportaj yaparken öğretmenlerin bazı röportaj 

soruları hazırlaması gereklidir. Bu soruların öğrencinin dil düzeyine, ilgi ve 

ihtiyaçlarına uygun olması ve sınıfiçi etkinliklerini yansıtması önem taşımaktadır. 

Bu tür röportajlarda sorulabilecek konuşmalara örnek verilmesi gerekirse; 

Başlangıç Düzey İçin 

o Ailenden kısaca bahsedebilir misin? 

o İngilizce öğrenmeye nerede başladın? 

o Okulda en sevdiğin dersler hangileri? 

o Arkadaşına kitabını ödünç alıp alamayacağını sorabilir misin? 

Orta Düzey İçin 

o Geçen haftasonu neler yaptığını anlatabilir misin? 

o Ne tür sinema filmlerinden hoşlanırsın? 

o Spor salonuna nasıl gideceğini sorabilir misin? 

o Öğretmeninden anlamadığın bir konuda sana yardımcı olmasını 

isteyebilir misin? 

 

İleri Düzey İçin 
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o Bu dönem en çok hoşlandığın konu hangisiydi? 

o Boş zamanlarında neler yaparsın? 

o Şu andaki okulunla bir önceki okulunu karşılaştırabilir misin? 

o Ödevinin nasıl değerlendirileceğini bir öğretmenine sorabilir misin? 

Bu tür sözlü röportaj soruları çoğaltılıp öğrencilere dağıtılarak hem eşli 

hem de gruplar halinde değerlendirmeler de yapılabilir. Böylelikle öğretmenler 

daha kısa sürede daha fazla öğrnciyi değerlendirebilme şansını elde etmiş 

olurlar. Ayrıca soruların önceden hazırlanmış olması karşılıklı konuşmalarda bir 

öğrencinin daha çok veya daha az konuşmasını ve konudan uzaklaşılmasını da 

engellemiş olur.  

Röportajlar değerlendirilirken öğretmenler bütünsel ve/veya çözümleyici 

bir puanlama ölçeği veya denetim listesi kullanabilirler  (Bakınız: Tablo 3.5 ve 

Tablo 3.6). 

Tablo 3.5 ve Tablo 3.6’da görülen bütünsel ve çözümleyici değerlendirme 

ölçeği örnekleri incelendiğinde, bu çalışmanın esasını oluşturan konulardan biri 

ve bir önceki bölümde detayları ile ele alınmış olan Avrupa Dil Gelişim 

Dosyası’nın Dil Pasaportu kısmında yer alan ve Avrupa Dilleri Ortak Başvuru 

Metni Ölçütlerine göre her Portfolyoda standart olarak bulunan sözel etkileşim 

ve sözel üretim dil betimleyicilerinin, bu ölçekler hazırlanırken rahatlıkla 

kullanılabilecekleri görülebilmektedir (Bakınız: Tablo 3.7). 
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Tablo 3.5 Bütünsel Sözel Dil Becerisi Puanlama Ölçeği (Holistic Oral Language 
Scoring Rubric) O’Malley ve Valdez Pierce tarafından Fairfax County 
Public Schools, Virginia ESL teachers Portfolio Assessment Group 
tarafından hazırlanan ölçekten uyarlanmıştır. 

 
Başarı 

Düzeyleri 
Ölçütler 

 

6 

- sosyal ve sınıf ortamında başarılı bir şekilde iletişim kurar 
- akıcı bir şekilde konuşur 
- bir çok gramer yapısını öğrenir 
- çok çeşitli kelim ekullanır, ama anadilleri İngilizce olan akranlarının 
  gerisinde kalabilir  
 - sınıf içi tarışmalarını zorluk yaşamadan anlar 

 

5 

  -sosyal ve sınıf ortamında bağlantılı söylemle konuşur, hatalar  anlamı bozmaz 
  -neredeyse ana dil akıcığılı ile konuşur, duraksamalar iletişimi bozmaz 
  -ara sıra gramer hatalarının olduğu değişik cümle yapıları kullanır 
  -çeşitli kelimeler kullanır 
  -konuşmadaki basit kelimeleri anlar, tekrar ister 

 

4 

 - konuşmayı belirleyicilerle ve detaylarla başlatır, sosyal durumlarda kendisine 
   güvenir, sınıf ortamında konuşmaya başlar. 
 -ara sıra duraksayarak konuşmaya başlar. 
 -bazı komplike cümleler kullanır, gramer kurallarını uygular, fakat düzensiz  
  formlarda kontrollü değildir (örneğin runned, mans, not never, more higher)  
 - yeterli kelime ve bazı düzensiz kelimeler kullanır  
 -sınıf içi tartışmaları tekrarla, yeniden ifadeyle ve açıklamayla anlar. 

 

3 

 -konuşmayı başlatır, hikaye ya da bir tecrübeyi yeniden anlatır, basit sorular  
  sorup yanıt verir 
 -kelime aradığı için duraksayarak konuşur 
 -çoğunlukla geniş zaman fiilleri kullanır, çıkarmaları unutur  
 -kısıtlı kelime kullanır 
 -konuşmalardaki basit kelimeleri anlar, tekrar ister 

2 
- kişisel nedenlerle ve hayatta kalabilmek için konuşmayı başlatır 
- tek kelimelik ifadelerle ve kısa yapılarla konuşur 
- fonksiyonel kelime kullanır. 
- kelime ve ifadeleri anlar tekrar ister 

1 
- somut nesneleri isimlendirmeye başlar 
- kelime ve ifadeleri tekrarlar 
- çok az İngilizce anlar, ya da hiç anlamaz. 
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Düzeyler / 
Ölçütler 

1 2 3 4 5 6 

Konuşma Somut nesneleri 
adlandırmaya 
başlar 

Kişisel ve 
yaşamsal 
ihtiyaçları ile ilgili 
iletişim kurmaya 
başlar 

Bir konuşmayı 
başlatmaya, bir deneyim 
veya hikayeyi anlatmaya 
ve basit sorular sorup 
yanıtlar vermeye başlar. 

Bir konuşmayı 
betimleyiciler ve 
detaylarla birlikte başlatır 
ve sürdürür, sosyal 
durumlarda kendine 
güven gösterir, sınıf 
içinde iletişim kurmaya 
başlar. 

Sınıf içinde ve sosyal 
ortamlarda sürekli ve 
bağlantılı bir söylemle 
konuşur, hiçbir hatası 
anlamı bozmaz. 

Sosyal ve sınıf içi 
ortamlarda yetkin bir 
şekilde iletişim kurar. 

Akıcılık Sözcük ve 
kalıpları tekrar 
eder. 

Tek sözcüklü 
ifadeler ve kısa 
kalıplarla konuşur 

Sözcük aradığı ve 
aklından çeviri yaptığı 
için çekingen konuşur. 

Bazı durumlarda 
çekingen konuşur. 

Anadil konuşucusuna 
yakın bir akıcılıkla 
konuşur, hiçbir 
duraklaması anlam 
bozukluğuna yol 
açmaz. 

Akıcı konuşur. 

Yapı   Ağırlıklı olarak şimdiki 
zaman fiilleri ile 
konuşur, bazı sözcükleri 
veya sözcük sonlarını 
atlama hatası yapar.  

Bazı karmaşık tümceler 
kurar; dilbilgisi kurallarını 
uygular ama bazı 
düzensiz yapıları kaçırır. 

Oldukça çeşitli dilbilgisi 
yapılarını kullanır ve 
yalnızca birkaç 
dilbilgisi hatası yapar. 

Çok çeşitli dilbilgisi 
yapısına hakimdir. 

Sözcük 
bilgisi 

 Fonksiyonel 
sözcükleri kullanır. 

Kullandığı sözcük 
dağarcığı sınırlıdır.  

Kullandığı sözcük 
dağarcığı yeterlidir; 
sözcük kullanımında bazı 
düzensizlikler vardır. 

Çok çeşitli sözcükleri 
kullanabilir. 

Oldukça geniş bir 
sözcük dağarcığı 
vardır ama anadil 
kullanıcılarının biraz 
arkasındadır. 

Dinleme Çok az veya hiç 
İngilizce 
anlamaz. 

Sözcük ve kalıpları 
anlar, tekrara 
ihtiyacı olur. 

Devam eden bir 
konuşmadaki basit 
tümceleri anlar; tekrara 
ihtiyacı olur. 

Sını içi tartışmaları tekrar 
ve açıklama olduğu 
takdirde anlar. 

Konuşulan dilin 
çoğunu sınıf içi 
tartışmalar da dahil 
olmak üzere anlar. 

Sınıf içi tartışmaları 
hiç zorluk çekmeden 
anlar. 

 

Tablo 3.6. Çözümleyici Sözel Dil Becerisi Puanlama Ölçeği (Analytic Oral Language Scoring Rubric) O’Malley ve 
Valdez Pierce (1996) tarafından Fairfax County Public Schools, Virginia ESL teachers Portfolio 
Assessment Group tarafından hazırlanan ölçekten uyarlanarak araştırmacı tarafından çevirisi 
yapılmıştır.
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Sözlü röportaj ile değerlendirme yapılırken mümkün olduğu kadar 

öğrenciler röportaj anında değerlendirilmemeli, röportajdan hemen sonra veya 

röportaj kaydedilerek değerlendirme yapılmalıdır. Birçok öğretmen anında 

değerlendirmenin öğrenci üzerinde olumsuz etki yapabildiğine ve dikkat dağıtıcı 

olabildiğine dair deneyimlerini paylaşmışlardır. Ayrıca, öğrenciler kendi 

aralarında etkileşim halindeyken sınıf içinde dolaşarak öğrencilerin 

performanslarını not eden ve değerlendiren öğretmenler de bulunmaktadır. 

 

3. 4. 2. Öykü veya Metin Yeniden Anlatımı 

Bu tür bir değerlendirmede, öğrenciler bir metni okuyup veye /ve 

dinledikten sonra o metnin ana fikrini veya o metinle ilgili belli başlı detayları 

ifadelendirirler. Öykü veya metin anlatımı ile değerlendirme bu bölümde sözü 

edilen diğer değerlendirme türleri gibi bir tür sınıfiçi eğitsel etkinlik olduğu için 

oldukça özgün kabul edilmektedir. Bu tür değerlendirmeyi herhangi bir sınıfiçi 

etkinlikten ayıran ve bir değerlendirme yaklaşımı haline getiren özellik ise her bir 

öğrencinin performansı hakkında elde edilen bilginin sistemli bir şekilde 

toplanması ve kayıt edilmesidir. 
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Tablo 3.7. Avrupa Dil Gelişim Dosyası, Dil Pasaportu, Sözel Etkileşim ve Sözel Üretim Betimleyicileri.   

 

 
 
 
 
 
 
 

Sözel 
Etkileşim 

Karşımdaki kişinin 
söylediklerini daha 
yavaş bir konuşma 
hızında yinelemesi 

ve söylemek 
istediklerimi 

oluşturmada bana 
yardımcı olması 
koşuluyla, basit 
yoldan iletişim 

kurabilirim.  O anki 
gereksinime ya da 
çok bildik konulara 

ilişkin alanlarda 
basit sorular 

sorabilir ve bu 
sorulara yanıt 

verebilirim. 

Bildik konular 
hakkında ve 
faaliyetlerde, 

doğrudan bilgi 
alışverişini 

gerektiren basit 
ve rutin görevleri 

yerine 
getirebilirim. 
Genellikle 
konuşmayı 

kendim 
sürdürebilecek 

kadar 
anlamasam da 

kısa, sosyal 
etkileşimleri 

gerçekleştirebiliri
m. 

Dilin konuşulduğu ülkede 
yolculuk yaparken ortaya 

çıkabilecek bir çok 
durumla başa çıkabilirim. 
Bildik, ilgi alanıma giren 
ya da günlük yaşamla 

ilgili (örn. aile, hobiler, iş, 
yolculuk ve güncel 

olaylar) konularda hazırlık 
yapmadan konuşmalara 

katılabilirim. 

Anadilini konuşan 
kişilerle 

anlaşabilmemi 
olanaklı kılacak bir 

akıcılık ve 
kendindenlik 

düzeyinde iletişim 
kurabilirim. Bildik 

bağlamlardaki 
tartışmalarda, kendi 
görüşlerimi açıklayıp 

destekleyebilecek 
kadar etkin bir rol 

oynayabilirim. 

Hangi ibareleri 
kullanacağımı çok 
fazla düşünmeme 
gerek kalmaksızın 
kendimi akıcı bir 

biçimde ifade 
edebilirim. Toplumsal 
ve mesleki amaçlarla 
dili esnek ve etkili bir 

biçimde kullanabilirim. 
Fikirleri ve düşünceleri 
kesin bir biçimde ifade 

edip karşıdaki 
konuşmacılara 

ustalıkla katkıda 
bulunabilirim. 

Hiçbir çaba sarf etmeden 
her türlü konuşma ya da 

tartışmaya katılabilir, 
deyimsel anlatıları ve 

konuşma dilini 
tanıyabilirim. Kendimi akıcı 

bir biçimde ifade edebilir 
ve anlamın en ince 

ayrıntılarını bile kesin bir 
biçimde yansıtabilirim. 

Eğer bir sorunla 
karşılaşırsam geri dönüp 
karşımdaki insanların fark 

etmelerine olanak 
sağlamayacak bir 

esneklikte bu zor noktayı 
yeniden yapılandırabilirim. 

 
 
 
 
 
 

Sözel 
Üretim 

Yaşadığım yeri ve 
tanıdığım insanları 

betimlemek için 
basit kalıpları ve 

tümceleri 
kullanabilirim. 

Basit terimlerle 
ailemi ve diğer 

insanları, yaşam 
koşullarımı, 

eğitim geçmişimi 
ve en son işimi 
betimlemek için 
bir seri kalıp ve 

tümceyi 
kullanabilirim. 

Deneyimlerimi ve olayları, 
düşlerimi, umutlarımı ve 
isteklerimi betimlemek 

için tümce öbeklerini yalın 
bir yoldan birbirine 

bağlayabilirim. Düşünce 
ve planlara ilişkin 

nedenleri ve açıklamaları 
kısaca  sıralayabilirim. Bir 

öyküyü anlatabilir, bir 
kitap ya da filmin 

konusunu aktarabilir ve 
izlenimlerimi belirtebilirim. 

Kendi ilgi alanlarıma 
ilişkin konularda net 

ve ayrıntılı 
betimlemeler 

sunabilirim. Çeşitli 
seçeneklerin avantaj 
ve dezavantajlarını 

vererek bir konu 
hakkındaki 
görüşlerimi 

belirtebilirim. 

Altanlamları katarak, 
özel noktaları 

geliştirerek ve uygun 
bir sonuçla 

bağlayarak karmaşık 
konuların net ve 

ayrıntılı bir 
betimlemesini 
sunabilirim. 

Bağlama uygun bir tarz ve 
dinleyen kişinin önemli 

noktaların ayrımına varıp 
bunları anımsamasına 

yardımcı olacak etkili bir 
mantıksal yapılandırmayla, 
net, akıcı bir betimleme ya 

da tartışma sunabilirim. 
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Bu özgün değerlendirme türünde öğrenciler okudukları metinlere sözlü 

olarak yanıt vermekte, bir başka değişle bir öyküdeki olayları nasıl anlattıkları, o 

öyküdeki zaman, yer, karakterler gibi öğeleri kavrayabilmeleri, öykünün ana 

fikrine düşünsel olarak kendi yorumlarını getirebilmeleri ve/veya dil yeterlilikleri 

açısından değerlendirilebilirler. Bu değerlendirme yaklaşımında her dil yeterliği 

seviyesinden öğrenci değerlendirme sürecine rahatlıkla katılabilir, çünkü 

kullanılan metinlerin zorluk dereceleri öğrencilerin seviyelerine göre 

ayarlanabilir. 

Yeniden anlatımla değerlendirme okuma becerisini değerlendirmede bir 

değerlendirme etkinliği olarak kullanılmaktadır. Öykü veya metin anlatımı ile 

özgün değerlendirme sürecinde öğretmenler, öğrenciler metni tekrar 

anlatırlarken, öykü haritaları (Şekil 3.1), kontrol listeleri (Şekil 3.2)  veya 

derecelendirme ölçekleri kullanabilirler.   

Öğrencilerden bilgi alabilmek için araştırma soruları sorulabilir. Bu 

sorulara aşağıdaki gibi örnekler verilebilir.  

 Kurgu Metinler için 

- Öykünün ana karakteri kim? 

- Ana karaktere ne oldu? 
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- Hangi karakteri en çok sevdin, neden? 

                                   (O.Malley&Valdez Pierce 1996:106) 

Kurgu Olmayan Metinler İçin 

- Metnin en can alıcı noktası neydi? 

- Bu ana fikri desteklemek için hangi detaylar veya örnekler 

 verilmişti? 

- Bu konu hakkında daha başka neler bilmek isterdin? 

                                                      (O.Malley&Valdez Pierce 1996:106) 

Yeniden anlatım aynı zamanda öğrenciye, öğretmen tarafından 

kesilmeksizin istediği uzunlukta konuşabilme olanağı tanıdığı için yabancı dil 

öğreniminde sözel dil becerisinin ölçülmesinde de kullanılabilir.  Routman 

(1994:16)  “yabancı dil öğrencileri için yeniden anlatım okuduğunu anlama 

becerisinin olduğu kadar sözel dil yeteneğinin de gelişimine yardımcı olduğunu” 

belirtmektedir. Ancak, yeniden anlatım etkinliği sürecinde öğrenciler izin verildiği 

takdirde ana dillerinde konuşmayı tercih edebilmektedir. Yine de Au’nun (1993) 

da vurguladığı gibi “ öğrencilere ana dillerinde öğrendiklerini gösterme olanağı 

vermek de onların yazılı veya sözlü dil yeteneklerinin gelişmesine olanak tanır “. 
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Şekil 3.1. Öykü Haritası 

 

İsim: Jale        Tarih: 

23/05 

 

 

 

 

 

               Yer ve zaman          problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana karakterler          Çözüm 

 

 
 
 
 

Büyük bir 
Fransız 
penceresi olan 
kır evi/bir ekim 
öğleden sonra 

Mr. 
Nuttel’in 
ruhsal 
rahatsızlığı 

Başlık 
The Open 
Window(Açık 
Pencere) 
 
Yazar 
Saki(H.H.Munro) 

Mr. Nuttel 
Mrs. Sappleton 
Genç kız 

Genç kızın 
saflığının 
ortaya 
çıkması 
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Şekil 3.2. Öykü anlatımı Kontrol listesi. O’Malley ve Valdez Pierce (1996) 

tarafından National Education Association(1993) temelli Fairfax 
Cunty Public School İngilizce öğretmeni K.Harrison tarafından 
hazırlanan listeden uyarlanmıştır. Araştırmacı tarafından 
çevirisi yapılmıştır 

 
 

İsim.............................................................................Tarih:..................................... 
 
Başlık:.........................................................................Yazar:..................................... 
Çeyrek:                1.                      2.                            3.                       4. 
 
Metin zorluğu:  Yüksek tahmin edilebilirlik    Orta tahmin edi.        İleri düzey 
 
Yanıt:              Çizim/resim          Sözlü yanıt                   Yazılı yanıt 
Performans 
Görevleri 

Başlangıçlar Özendirmelere 
yanıt 

Yorumlar 

İsimler,  
ana karakterler 
 

   

Yer ve zamanı 
anlatır 
 

   

En başta yeniden 
anlatıma başlar 
 

   

Problemi ve 
konuları belirler 
 

   

Temel olayları 
belirler 
 

   

Olayları 
kronolojik sırayla 
rapor eder 
 

   

Çözümlemeyi 
anlatır 
 

   

 
. 
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Yeniden anlatımla sözel dil becerilerini ölçerken dikkat edilmesi gereken 

nokta öğrencilerin okuma seviyelerinin doğru belirlenmesidir, çünkü öğrenciler 

ancak okudukları metni iyi anlayabildikleri takdirde tekrar anlatabilirler.  Öte 

yandan, eğer öğretmen ve/ veya bir diğer öğrenci tarafından yüksek sesle 

okunan bir metnin yeniden anlatılması isteniyarsa bu durumda dinlediğini 

anlama becerisi değerlendiriliyor demektir. Bir başka deyişle yeniden anlatım 

yoluyla özgün değerlendirme yapılırken değerlendirmenin amaçlarının çok iyi 

belirlenmiş olması gerekmektedir. 

Yeniden anlatımla değerlendirme yapılırken dikkat edilmesi gereken bir 

diğer nokta, tekrar anlatılması için seçileçek olan metnin öğrencilerin dil 

düzeyine, ilgilerine uygun olması, çok fazla kültürel temele dayanan ve 

bilinmeyen kelime içermemesidir. Değerlendirme yapılırken öğrenciye sözlü 

röportajlardaki gibi sorular sorulmaktan kaçınılmasının uygun olacağı 

düşünülmektedir çünkü O’Malley ve Valdez Pierce’ın (1996:85) da belirttiği gibi “ 

yeniden tekniğinin en önemli yararı öğrenciye daha fazla konuşma olanağı 

verme potansiyelindedir”. Öğrencilere açık ve anlaşılır yönergeler verilmeli ve 

öğrenciler nasıl değerlendirileceklerine dair bilgilendirilmelidirler. 
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Yeniden anlatımla değerlendirme yapılırken yine bütünsel ve/veya 

çözümleyici derecelendirme ölçekleri veya deneme listelerinin kullanılması 

önerilmektedir. Bu ölçek ve listelere “metin konusunun doğru aktarılması, 

karakterlerin ve olaylar zincirinin verilmesi, kullanılan sözcüklerin seçimi ve 

uygun söz dilimi “ (Brown ve Yule,1983) gibi ölçütlerin dahil edilmesi uygun 

olacağı düşünülmektedir. 

3.4.3. Yazma Örnekleri 

Yabancı dil öğretimi alanında eğitim öğretim sürecinin bir parçası olarak 

öğrenciler bir çok farklı amaç doğrultusunda yazma örnekleri sergilemektedirler. 

Bu yazma örnekleri özgün değerlendirme bağlamında değerlendirme amaçlı 

kullanılabilmektedirler. Yazma örnekleri belli bazı başlıklar altında toplanabilir; 

o İfade veya Anlatı Yazımı:  Öğrenci kişisel bir deneyim, öykü, şiir, 

vb. yazılar yazar. 

o Açıklayıcı veya Bilgi Verici Yazma: Bu tür yazılarda öğrenci 

genellikle belli bir bağlam içerisinde bir kavram veya süreci 

anlatmaya veya açıklamaya çalışır. 

o İkna Edici Raporlar: Öğrenci bir diğer kişiyi veya okuyucuyu ikna 

etmek için raporlar yazar (O’Malley ve Valdez Pierce, 1996: 13). 
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Ayrıca öğrenciler faklı birçok amaç doğrultusunda bu yazma türlerinin 

birden fazlasını yazısında bir arada kullanabilir. Örneğin ikna edici bir rapor 

hazırlarken aynı zamanda açıklayıcı bilgiler de verebilir.  

Yazma örnekleri ile öğrenciler değerlendirilirken farklı türleri kullanarak 

yazmaları istenebilir. Örneğin; bir mektup, bir dergi makalesi, bir araştırma, vb. 

Öğrenciler sınırlı olarak belirlenmiş bir zaman verilerek veya konu ile ilgili bazı 

okumalar, araştırmalar, tartışmalar yaptıktan sonra yazabilirler. Böylelikle, 

yazdıklarını öğretmenlerine sunmadan önce taslaklar hazırlama ve düzeltmeler 

yapma şansına sahip olabilirler.  

Yazma örnekleri ile değerlendirme yaparken öğretmenlerin çoğununun 

kendilerine özgü ölçütleri vardır ancak belli başlı performans ölçütlerine 

dayanmadığı sürece puanların öğretmenden öğretmene değişiklik göstermesi 

riski vardır. Bu nedenle, önceki özgün değerlendirme yöntemlerinde olduğu gibi 

yazma örnekleri ile değerlendirme yapılırken de bütünsel ve/veya çözümleyici 

puanlama ölçekleri veya değerlendirme listeleri kullanılmasının yerinde olacağı 

düşünülmektedir (Bakınız: Tablo 3.8 ve Tablo 3.9). 

Tablo 3.8 ve Tablo 3.9 de görülen, yazma becerisinin 

değerlendirilmesinde kullanılan çözümleyici ve bütünsel puanlama çetelesi 

örnekleri incelendiğinde, bu çalışmanın esasını oluşturan konulardan biri olan ve 

bir önceki bölümde detayları ile ele alınmış olan Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nın 

Dil Pasaportu kısmında yer alan ve Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni 
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Ölçütlerine göre her Portfolyoda standart olarak bulunan yazma becerisi dil 

betimleyicilerinin bu ölçekler hazırlanırken rahatlıkla kullanılabilecekleri 

görülebilmektedir. (Bakınız: Tablo 3.10) 

Yazma örnekleri ile dil yeterliğinin değerlendirilmesinde dikkat edilecek en 

önemli noktalardan biri de öğrencilerin puanlama ve değerlendirme sistemi ve 

yöntemi hakkında yeterince aydınlatılmalarıdır. Bir başka deyişle öğrencilere 

kullanılacak olan bütünsel ve/veya çözümleyici puanlama ölçekleri hakkında 

önceden bilgi verilmesi ve nasıl değerlendirileceklerinin açıklanmasının oldukça 

önemli olduğu düşünülmektedir. 

3.4.4. Projeler ve Sergiler 

Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin dil yeterliliklerini özgün olarak 

değerlendirmenin bir diğer yolu proje ve gösterileri kullanmaktır. Böylelikle, dil ve 

içeriğin değerlendirme bağlamında birbirleriyle etkileşimi sağlanmış olmaktadır. 

Dil ve içeriğin yabancı dil öğretim sınıflarında tümleşik olarak bulunması, 

öğrencilerin ilerlemelerini görüntülemek ve eğitsel planlamada kullanmak üzere 

öğrenciler hakkında gerekli bilgiyi toplamak oldukça çaba gerektiren yenilikçi 

değerlendirme süreçlerini öne çıkarmaktadır.  

Bu yöntem kullanılırken öğrenciler bir proje uygulaması yapabilir ve/veya 

konuyla ilgili çalışmalarını sergileyebilirler. Sözü edilen sergiler bir nesne veya 

binanın öğrencinin kendisi tarafından yapılan modeli, çeşitli benzetimler, rol 
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oyunlar, sanatsal yaratılar, video kaydı yapılmış gösteriler, tablolar, grafikler, vb. 

içermektedir.  

Tablo 3.8. Bütünsel Yazma Becerisi Puanlama Ölçeği (Holistic Scoring Rubric 
for Writing Assessment with ELL Students) Prince William County 
Public Schools, Virginia İngilizce Öğretmenleri tarafından 
hazırlanmıştır.   

 

Düzey Ölçütler 

 

 

Düzey 6 

- anlamı net ve etkili bir şekilde aktarır 
- net girişlerle, gelişmiş fikirler ve sonuçla çoklu paragraf    
  organizasyonunu sunar. 
- Akıcı geçiş örnekleri sunar 
- Çeşitli, açık, ve net kelime dağarcığını tutarlı bir şekilde 
kullanır 
- En az dilbilgisi hatasıyla yazar 
 

 

 

Düzey 5 

      -anlamı net bir şekilde aktarır 
      -bazı bölümleri tam olarak gelişmemiş olmamasına rağmen, 
çoklu 
       paragraf organizasyonunu mantıklı bir şekilde sunar. 
      -bazı etkili geçiş örnekleri sunar  
      -okuyucuya ve hedefe uygun çeşitli ve net  kelimeler kullanır. 
      -anlamı etkilemeyecek bazı gramer hatalarıyla yazar. 
 

 

 

Düzey 4 

     -anlamı çoğu zaman tutarlı bir şekilde aktarır. 
     -Mantıklı paragraf geliştirir 
     - kısıtlı geçişlerle, çeşitli cümle yapılarıyla yazar. 
     -genelde hedefe yönelik kelimeler seçer 
     -iletişimi çok nadir bozan gramer hatalrıyla yazar. 

 

 

Düzey 3 

- fikirleri uyumlu bir şekilde ifade etmeye gayret eder. 
- Fikirlerini organize ederek paragraf yazmaya başlar. 
- Başlıca basit cümlelerle yazar   
- Çok sık kullanılan kelimeleri kullanır 

      - Bazen  iletişimi bozan gramer hatalarıyla yazar 

 

 

Düzey 2 

- anlamı ifade etmeye başlar 
- basit cümle ve ifadeler kullanır 
- -kısıtlı ve tekrarlayan kelimeler kullanır 
- uydurma bir şekilde heceler 
- anlamı bozan gramer kullanır, bazen hiç kullanmaz 

 

Düzey 1 

- anlamı ifade etmek için resimler çizer 
- basit kelime ve ifadeler kullanır 
- bir modelden kopyalar 
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Tablo 3.9. Çözümleyici Yazma Becerisi Puanlama Ölçeği (Analytic 
Scoring Rubric for Writing) O’Malley ve Valdez Pierce 
(1996)tarafından uyarlanmıştır.   

Etki Alanı 
 
Puan 

Kompozisyon Tarz Tümce 
Oluşturma 

Kullanım Teknikler 

 
 
4 

Özenle 
düzenlenmiş bir 
metinle ana 
fikirler üzerinde 
yoğunlaşır 

Okuyucuyu 
etkilemek için 
amaçlı olarak 
seçilmiş 
sözcük 
dağarcığı, 
tümce 
çeşitliliği, bilgi 
ve ses 
kullanımı 

Standart sözcük 
düzeni, devam 
eden 
tamamlanmamış 
tümcelerin 
olmaması, tümce 
parçacıkları 
olmaksızın 
bütünlük, standart 
belirteçler, 
bağlaçlar ve etkili 
geçişler 

Standart 
çekimler(örn. 
çoğullar, 
iyelikler, 
zarflarda –ly 
ekleri), özne-
yüklem 
uyumu, 
standart 
sözcük anlamı 

Büyük 
harflerin, 
noktalama 
işaretlerinin, 
imla 
kurallarının 
ve paragraf 
şekillendirm
elerinin etkili 
kullanımı  

 
 
3 

Ana fikrin 
bulunması fakat 
daha az özenle 
düzenlenmiş ve 
bazı konu dışı 
sözler var 

Sözcük 
dağarcığı 
daha az kesin 
ve seçilen 
bilgiler daha 
az amaca 
yönelik  

Çoğunlukla 
standart bir 
sözcük dizimi ama 
bazı tümce 
parçacıkları ve 
tamamlanmamış 
tümceler var 

Çoğunlukla 
standart 
çekimler, 
uyumluluk ve 
sözcük anlamı 

Çoğunlukla 
tekniklerin 
etkili 
kullanımı, 
hatalar 
anlamın 
bozulmasına 
yol açmıyor 

 
 
 
2 

Odaklanılmış bir 
ana fikrin 
bulunmaması 
veya birden 
fazla fikir 
bulunması, kaba 
taslak 
organizasyon ve 
konu dışı sözler. 

Sözcük 
dağarcığı çok 
temel ve 
amaca yönelik 
seçilmemiş, 
tonlama 
ruhsuz ve 
tutarsız 

Bazı standart-dışı 
söz dizimi, 
tamamlanmamış 
tümceler ve 
sözcüklerin (örn. 
fiillerin) 
çıkarılması. 

Çekimlerde, 
uyumlulukta 
ve sözcük 
anlamlarında 
bazı hatalar 

Anlamı 
bozan bazı 
imla ve 
noktalama 
hataları 

 
 
1 

Açık ve net bir 
fikrin 
bulunmaması, 
düzen ve 
organizasyon 
olmaması ve 
konu dışı pek 
çok söz 

Kontrol dışı, 
tonlama 
ruhsuz, 
tümceler 
durağan veya 
kopuk 

Sık sık standart 
dışı söz dizimi, 
tamamlanmamış 
tümceler ve 
sözcüklerin 
çıkarılması 

Bir zamandan 
diğer zamana 
sıçrama, 
kurallarda 
hatalar(örn. 
them/those, 
good/well,etc) 

En basit 
sözcüklerde 
bile imla 
hataları, 
herhangi bir 
biçimlendirm
eden 
yoksun. 

 
4 = Tutarlı kontrol 
3 = Kabul edilebilir oranda kontrol 
2 = Tutarsız kontrol 
1 = Çok az kontrol veya kontrol yok 

 



81 
 

 
 
 
 
 
 

Yazma 

Tatildeyken 
selamlarımı 

göndermek gibi kısa 
basit bir kartpostal 
yazabilirim. Kişisel 

ayrıntılar içeren 
formları doldurabilir, 
örneğin bir otel kayıt 

formuna adımı, 
uyruğumu ve 

adresimi yazabilirim. 

Kısa, basit notlar ve 
iletiler  yazabilirim. 

Teşekkür mektubu gibi 
çok kısa, basit kişisel 

mektupları yazabilirim. 

Bildik ya da ilgi 
alanım olan 

konularla bağlantılı 
basit bir metin 

yazabilirim. Deneyim 
ve izlenimlerimin 

betimlendiği kişisel 
mektuplar 

yazabilirim. 

İlgi alanım olan çeşitli 
konularda net ve ayrıntılı 

metinler yazabilirim. 
Belirli bir bakış açısına 
destek vererek  ya da 

karşı çıkarak bilgi 
sunabilir veya nedenler 

ileri sürebilirim. Olayların 
ve deneyimlerin benim 
için taşıdıkları önemi ön 
plana çıkaracak şekilde 
mektuplar yazabilirim. 

Kendimi net, iyi 
yapılandırılmış 

metinlerle ifade edebilir, 
görüşlerimi oldukça 

ayrıntılı olarak 
belirtebilirim. Bir 

mektup, makale ya da 
rapordaki karmaşık 
konular hakkında 
yazabilir, önemli 

bulduğum noktaları ön 
plana çıkarabilirim. 
Hedef okuyucuya 

uyacak bir tarz 
seçebilirim. 

Uygun bir üslubu olan, 
net, akıcı metinler 

yazabilirim. Okuyan 
kişinin önemli noktaların 
ayrımına varıp bunları 

anımsamasına yardımcı 
olacak etkili bir mantıksal 

yapılandırmaya sahip 
karmaşık mektuplar,  

raporlar ya da makaleler 
yazabilirim. Mesleki ya 

da edebi eserlere 
eleştiriler yazabilir, 

özetlerini çıkarabilirim. 

Tablo 3.10. Avrupa Dil Gelişim Dosyası, Dil Pasaportu, Yazma Becerisi Dil Betimleyicileri.   
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Bir proje öğrenciler tarafından bireysel olarak veya grup halinde 

yürütülebilir ve genellikle sözlü ve/veya yazılı bir rapor halinde sunulur. 

Sunulan raporlar jüri üyesi gibi görev yapan bir grup öğretmen tarafından 

gözden geçirilip puanlama yapılabilir. Bu noktada yine puanlama çetelelerinin 

ve değerlendirme ölçeklerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Birden fazla 

öğretmenin bu jüride bulunması değerlendirmenin öznel olmasına ve 

güvenirliğinin artmasına katkıda bulunmaktadır.  

İçerikle ilgili olarak değerlendirme yapılırken, öğrencinin daha önce 

edindiği bilgilerin, düşünme becerilerinin ve bir problemi çözüp sonuca 

ulaşırken izlediği yolların oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır. O’Malley 

ve Valdez Pierce içerikle ilgili alanlarda değerlendirme yapan öğretmenler 

için bazı önerilerde bulunmuşlardır: 

o Değerlendirmenin özgün olmasını sağlamak için değerlendirme 

eğitsel etkinliklerin içine yayılmalıdır. 

o Öğrencilerin tümünün verilen göreve yanıt verebileceğinden 

emin olmak için gerekli görsel malzemeler ve ipuçları verilerek anlam için 

önemli olan bağlamsal desteği sağlamak için değerlendirme 

yapılandırılmalıdır. 

o Bildirimsel bilgi kadar, özellikle düşünme becerileri, stratejik 

öğrenme yaklaşımları ve problem çözme gibi süreçsel bilgi de 
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değerlendirilmelidir. 

o Bunlara ek olarak, tüm içerik alanlarında temel olan kelime 

bilgisi, okuduğunu anlama ve kavramsal bilgilerde değerlendirilmelidir. 

o Eğitsel etkinliklerin düzenlenmesine rehber olarak her zaman 

öğrencilerin önceden edindikleri bilgiler de değerlendirilmelidir. 

o Öğrenciler, ne öğrendikleri, kendileri için hangi süreçlerin yararlı 

olduğu ve kendi kendini yönlendirebilen bireyler olmak için ne yapmaları 

gerektiği hakkında bilgi sahibi olmaları için özdeğerlendirme yapmaları 

konusunda cesaretlendirilmelidirler.    

o Dil ve içeriğin özgün görevlerle tümleşik olarak 

değerlendirilmesi kullanılmalı ama dil ve içerik ögelerinin birbirlerinden 

ayrıştırılabilmesi için ise farklı puanlama yolları izlenmelidir. 

o Değerlendirme ölçütleri öğrencilere gösterilmeli ve öğrenciler 

kendilerinin nasıl puanlamaya tabi tutuldukları ve çeteleler hakkında bilgi 

sahibi olmalıdırlar (O’Malley ve Valdez Pierce, 1996: 199). 

3. 4. 5. Deneyler ve Gösteriler 

Yabancı dil öğretimi sınıflarında kullanılabilecek bir diğer özgün 

değerlendirme türü ise deneyler veya öğrencilerin hazırlayacağı, örneğin bir 

aletin nasıl çalıştığına veya yapıldığına dair, gösterilerdir. İçerik temelli 

Yabancı Dil Öğretimi (Content-Based Instruction) yaklaşımı ilkeleri ile 
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desteklenen bu özgün değerlendirme türünde öğrenciler,  gerçek malzemeler 

kullanarak bilimsel bir deney yapabilirler veya bir aletin nasıl çalıştığını 

gösterebilirler. Örneğin; karton ve isli cam kullanarak güneş tutulması 

sırasında kullanmak üzere gözlük yapımı, mıknatıslar kullanarak metal 

nesnelerin nasıl hareket ettiğinin gösterilmesi, vb. “İçerik temelli dil öğretimi 

yaklaşımını benimseyen kişiler öğrencilere yeni kavramlar ve dilin adım adım 

ve bir süreç izlenerek içerik alanları içerisinde verilmelidir” (Mohan, 1986) 

demektedirler. Daha geleneksel dil öğretim yaklaşımlarında,  dilbilgisi, dil 

yapıları, doğru dilbilimsel yapılar, vb. üzerinde çalışan öğrencilerden daha 

sonra öğrendiklerini içerik alanlarına uygulamaları beklenmekteyken daha 

sonra her içerik alanının kendine özgü kullandığı yapılar, kelimeler, vb. 

olduğu eğitimciler tarafından fark edilmiştir. Birçok biliminsanı bu konuda 

örnekler vermiştir ( Chamot ve O’Malley, 1994; Crandall, 1987; Short, 1991). 

Böylelikle anlaşılmaktadır ki dil ve içeriğin tümleşik olarak yabancı dil 

eğitiminde kullanılması eğitim- öğretim sürecine katkılar sağlamaktadır. Söz 

konusu katkılar aynı şekilde yabancı dil yeterliğinin değerlendirilmesinde de 

ortaya çıkmaktadır.  

İçerik alanlarında önemli bir yeri olan deney/gösterilerle 

değerlendirmenin sınıfiçi etkinliklere kolayca uyarlanabilen bir değerlendirme 

türü olduğu düşünülmektedir. Deney veya gösteriler, sözlü ve/veya yazılı bir 

raporla sunulabilir ve ayrıca sınıf içinde bir sunum gerçekleştirilebilir. Bu 

sunum ve raporlarda, öğrenciler kullanılan malzemeler, süreçte izlenen 

aşamalar, deneyin veya gösterinin amaçları, kullanılan yöntemler ve 

gözlemler, varılan sonuçlar hakkında hedef dili kullanarak bilgiler verirler. 
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Yine tüm özgün değerlendirme türlerinde olduğu gibi puanlamada 

kullanılacak olan ölçek ve çetelelerin dikkatlice hazırlanması ve öğrencilerin 

ne ile nasıl puanlanacakları hakkında bilgilendirilmeleri büyük önem 

taşımaktadır.  Doran ve arkadaşları tarafından hazırlanmış olan “Fen 

Problemleri ve Deneyleri Değerlendirme Ölçeği”  burada örnek olarak 

sunulmuştur (Bakınız: tablo 3. 11). 

3. 4. 6. Yapılandırılmış Yanıt Maddeleri 

Yabancı Dil Öğretiminde özgün değerlendirme yöntemlerinden biri 

olan yapılandırılmış yanıt maddeleri ile değerlendirme yapılırken öğrenciler 

önce metinsel bazı materyalleri okur veya gözden geçirir ve daha sonra bilgi 

temin edici, yüksek düzeyde düşünme becerisi gerektiren bir dizi açıkuçlu 

soruya yanıt verirler. Bu tür değerlendirme oldukça özgündür çünkü; 

o öğrencilerin sınıf içinde kullandıkları düşünme ve akıl yürütme 

becerilerine dayanmaktadır, 

o sınıf içi etkinliklere özgü problem ve sorular sunar, 

o ve öğrencileri sınıf içinde öğrendiklerini gerçek yaşama 

uygulayabilmeleri için destekler (O’Malley ve Valdez Pierce, 1996:13). 

Değerlendirme öğretilenlerin ne kadarının hatırlanabildiğinden çok 

öğrencilerin bilgiyi nasıl uyguladıkları üzerine kuruludur. Öğrenciler verilen 

metinle ilgili bir grafik çizimi ve okunanların bir organizasyonunu, metindeki  
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Tablo 3.11. Fen Problemleri ve Deneyleri Değerlendirme Ölçeği. 
Doran ve arkadaşlarından (1993) uyarlanmıştır. 
Araştırmacı tarafından çevirisi yapılmıştır. 

 
Öğrencinin Adı, Soyadı:                                                                       Tarih: 
 
Yönergeler: 1- Raporda verilen kısımların problemle ilişkili olanlarını numaralandırın, eğer 
değilse, NA olarak işaretleyin. 2- rapordaki her bir uygulanabilir maddeye (√) atın. 3- her bir 
uygulanabilir maddedeki toplam (√ )i yuvarlak içine alın. 4- bölüm puanı elde etmek için 
yuvarlak içine alınmış maddeleri sayın. 5- yanıt yoksa NR seçeneğini işaretleyin 
 
Bölüm 1 Tasarım                                                                                        Bölüm 1 
Puan....... 
1- soru tümcesi:                                                                                            0 1 2 3 4  NR  NA 
   -problemle ilişkili                                                                                                  ----------- 
   -bir değişkeni değiştirebilecek birşey hakkında                                                     ----------- 
   -değiştirebilecek şeyi tanımlar                                                                                ----------- 
   -gözlem yoluyla yanıtlanabilir                                                                               ----------- 
2- araştırma prosedürü 
-kopyalanbilir sıralama ve detaylı plan verir 
-ihtiyaç duyulan materyelleri tanımlar 
-araç gereç kullanımını belirtir 
gerekliyse güvenlik prosedürlerini belirtir 
3- data veye gözlemlerin kayıt planı 
- datayı plana uydurur 
-datayı net bir şekilde organize eder 
-birimleri etiketler 
-değişkenleri tanımlar 
 
Bölüm 2- Sonuçlar       Bölüm B Puan: 
........... 
 
4- gözlemlerin kalitesi 
- net ölçümler ve gözlemleri içerir 
-bütün bir data tablosu sunar 
-doğru ölçü birimlerini kullanır 
-datayı kalitatif (nitel) tanımlarla destekler 
5- grafik 
-puanları düzgün bir şekilde işaret eder. 
- doğru skala ve üniteleri tanımlar 
-okları doğru etiketler 
-uygun başlık kullanır 
 
6- sonuçlar 
- elde eden verilerle tutarlıdır 
-bilimsel hedefle tutarlıdır 
-değişkenler arasındaki ilişkiyi belirtir 
-hata kaynaklarını tanımlar 
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bir veya iki nokta üzerine kısa yorumlar veya metinlerle ilgili tartışma ve 

değerlendirmeler yapabilirler. Böylelikle öğrenciler dil düzeylerine uygun 

olarak bir kaç farklı şekilde yanıt verebilme olanağına sahip olmaktadırlar. 

Yapılandırılmış yanıt maddeleri tüm içerik alanlarında 

kullanılabilmektedir. Öğrencilere bir problemi nasıl çözdükleri veya bir sonuca 

nasıl ulaştıklarına dair böyle sorular sorularak yine içerik ve dilin birlikte 

kullanıldığı bir bağlamda özgün değerlendirmeleri sağlanmış olmaktadır. 

 

3. 4. 7. Öğretmen Gözlemleri 

 

Yabancı dil öğreniminde öne çıkan özgün değerlendirme 

yöntemlerinden biri de öğretmen gözlemleridir.  Yabancı dil öğretmenlerinin 

hemen hemen hepsi gözlem yaparak öğrencilerini değerlendirme konusuna 

aşinadırlar. Öğretmenler sınıf içinde sık sık öğrencilerin verilen görevlere 

gösterdikleri dikkati,  çeşitli ödevlere verdikleri yanıtları veya bir hedef 

doğrultusunda diğer arkadaşları ile işbirliği içerisinde çalışırken etkileşimlerini 

gözlemlerler.  Bu gözlemler bazen anlık gelişen sınıf içi olayları önceden 

planlanmış ve hazırlanmış eğitsel etkinlikleri gözlemlemek şeklinde 

gelişebilir. 

 

Öğretmenler gözlem yaparak öğrencilerinin gerek akademik dili 

gerekse yüksek düzey düşünme becerilerini değerlendirebilirler.  Bunun yanı 

sıra, öğrencilerin günlük olarak ürettikleri, arkadaşlarıyla işbirliği ve 

etkileşimleri de öğretmen gözlemleri ile değerlendirebilir.  
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Öğretmenlerin sık sık yaptıkları bu gözlemleri bir özgün değerlendirme 

yöntemi haline getiren asıl nokta ise bu gözlemlerin düzenli ve sistemli bir 

şekilde kaydedilmesidir.  Gözlemler hakkında düzenli notlar alınması  (o anda 

veya sonra)  öğrencinin gösterdiği değişim ve gelişimin sistematik olarak 

kaydedilmesi,  bu notlar kaydedilirken öğrencinin kendisi,  diğer öğretmenler 

ve hatta ailesi ile iletişim halinde olunması ve değerlendirme ölçekleri,  

puanlama çeteleleri kullanılması oldukça önemlidir.  Öğretmen gözlemleri 

değerlendirmenin tüm alanlarında özellikle de konuşma ve okuduğunu 

anlama becerisinin değerlendirilmesinde etkin olarak kullanılabilmektedir.   

 

Konuşma ve okuduğunu anlama becerisi değerlendirilirken 

gözlemlerin değerlendirilmesinde değerlendirme çeteleleri,  puanlama 

cetvelleri,  ölçekler veya anekdot kayıtları öne çıkan yöntemlerdir.  

Öğretmenler gözlemlerini yaparken hem öğrencilerin hem de kendilerinin 

rahat olabilecekleri bir yol izlemelidirler.  Kimi öğretmen gözlemleri ve bunları 

kaydetme yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmekte kimileri ise 

öğrencilere hiç haber vermeden gözlemlerini kaydedebilmektedir. 

Öğretmen gözlemleri ile değerlendirme öğrencileri tek tek, eşli olarak 

veya gruplar halinde gözlemleyerek yapılabilir.  Hughes ’un (1989:29) sözünü 

ettiği gibi “öğrencileri eşli olarak gözlemlerken yaklaşık olarak aynı dil 

yeterliliğine sahip ve birbirine yakın karakterlerde ki öğrencilerin eşleşmesine 

dikkat edilmesi birinin diğerine üstünlük sağlamaması açısından önemlidir”. 

Öğrencileri gruplar halinde gözlemlemenin de öğretmenlerin 
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değerlendirmelerine katkıları vardır.  “Öğrenciler küçük gruplar halinde 

değerlendirilirken aktif olarak kullanılmakta olan özgün dili değerlendirebilme 

olanağına sahip olunmaktadır çünkü öğrenciler grup içerisinde kendilerini 

daha az sınırlanmış ve daha rahat hissederler”  (Underhill,  1987: 134 ). 

Kagan (1993: 71 ) ise bu tür eğitsel etkinliklerin değerlendirilmesiyle ilgili 

olarak “ yapılandırılmış işbirlikçi öğrenme görevleri,  olumlu dayanışma ve 

bireysel sorumluluk sağlamakta ve her öğrenciye konuşabilme şansı 

tanıdığını”  ifade etmektedir.   

Öğrenci grupları,  grup çalışması süreci içerisinde katılım,  görevi 

yerine getirmedeki başarı, vb. açılarından değerlendirilebilirler. Öğretmen 

gözlemlerinde kullanılabilecek bazı değerlendirme ölçekleri;  sesli düşünme 

listeleri (Bakınız: tablo 3. 12),  araştırma soruları, röportajlar,   

derecelendirme ölçekleri,  anekdot kayıtları   (Bakınız: tablo 3.13)  olarak 

sıralanabilir.                  

3. 4. 8. Portfolyolar 

Özgün değerlendirme türlerinden biri olan portfolyo değerlendirme bu 

çalışmada daha önce detaylı olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte, “portfolyo 

değerlendirme” kavramı ile yine bu çalışmanın konularından biri olan Avrupa 

Dil Gelişim Dosyası’nın birbirlerinden farklı olduğu kavramsal olarak bir 

karışıklığa neden olmamak amacıyla vurgulanmak istenmektedir.    
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Tablo 3.12. Sesli Düşünme Listesi. O’Malley ve Valdez Pierce (1996) 
tarafından Glazer ve Brown (1993) dan uyarlanmıştır. 
Araştırmacı tarafından çevirisi yapılmıştır 
 

Öğrenci:.....................................................................................Tarih:........................... 

Öykü/metin:...........................................................Sınıf/Öğretmen:................................ 

Lütfen boşlukları işaretleyiniz (√) veya örnekler yazınız. 

Okuma Stratejisi Sık sık Bazen  Nadiren 

1. Öncelikli bilgiyi kullanır.    

2. Sözcük ve tümceleri kendi kendine 

düzeltir. 

   

3. Tekrar okur.    

4. Tahminlerde bulunur.    

5. Fikirler geliştirir.    

6. Açıklama ve yorumlama yapar.    

7. Özetler.    

8. Fikirler ekler.    

9. Diğer 

 

 

 

   

. 
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Tablo 3.13. Anekdot Kaydı. O’Malley ve Valdez Pierce tarafından Routman 

(1994)den uyarlanmıştır. Araştırmacı tarafından çevirisi 
yapılmıştır. 

 
 
 

Öğrenci:.................................................................................. Tarih: ........................... 
 
Öğretmen: 
..............................................................................Sınıf............................... 
 

1. Okuma Seçkisi 
Başlık:...................................................................................................................... 
 
Tür: (İstediğiniz kadar daire içine alabilirsiniz.) 
 
       Kurgu                                           biyografi                           şiir 
        
       Bilim-kurgu                          içerik metni                            diğer 
 
2. Okuduğunu anlama (ana fikri ve detayları anlama) 
 
 
 
 
 
 

 
3. Stratejiler(örn: gözden geçirme. Tahminde bulunma, özetleme,vb.) 

 
 
 
 
 
 
 

4. Okumalara yanıt (davranış ve eğlenme) 
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3. 5. Özgün Değerlendirmede Geçerlik ve Güvenirlik 

Değerlendirme yöntemlerinin teknik kalitesinin genellikle o yöntemin 

geçerlik ve güvenirliği ile ilgili olduğu kabul edilmektedir. Bilindiği üzere 

güvenirlik, farklı ölçme durumlarında değerlendirmenin aynı puanları sağlama 

tutarlılığı olarak tanımlanabilir. Geçerlik ise bir ölçme aracının ölçmeyi 

amaçladığı özelliği başka özelliklere karıştırmadan, doğru olarak ölçebilme 

derecesidir. Bir ölçme aracı amacını ne kadar gerçekleştirebiliyorsa o kadar 

geçerlidir denilebilir.  

3. 5. 1. Güvenirlik 

Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, vb. geleneksel değerlendirme türlerindeki 

öznel puanlama sisteminin aksine özgün değerlendirme türlerinde daha çok 

öğretmenlerin fikir ve yorumları sonucunda ortaya çıkan puanlamalarla 

karşılaşılmaktadır. Zaten özgün değerlendirme türlerine getirilen en önemli 

eleştirilerden bir tanesi de bu noktadır çünkü burada daha fazla nesnellik ve 

diğer öğretmenlerle görüş farklılıkları olması olasılığı ortaya çıkmaktadır. “İç 

tutarlılık güvenirliği temelde tutarlılık ve adilliğin sağlanması için önemlidir” 

(Herman, Aschbacher, Winters: 1992). Değerlendirmede güvenirliğe 

yeterince önem verilmediğinde öğrenciler arasında öğretmenler hakkında 

“notu kıt” veya “notu bol” şeklinde yorumlar ortaya çıkabilmekte ve 

öğretmenler rastgele, tutarsız not vermekle itham edilebilmektedirler. Bu tür 

sakıncaların ortadan kaldırılabilmesinde yine dereceli puanlama 
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anahtarlarına büyük görev düşmektedir. Kutlu, Doğan ve Karakaya 

(2008:115) “ölçütleri, performans düzeyleri doğru belirlenmiş ve net tanımlar 

içeren dereceli puanlama anahtarlarının çalışmaların daha tutarlı ve az hatalı 

puanlanmasına katkı getirdiğini” belirtmişlerdir.  Öğrenciye yeterince tanıtılan 

bu tür puanlama araçları öğrencilerin gösterdikleri performansın sayısal 

değerine işaret ederek değerlendirmenin güvenilirliğini artırmaktadırlar.  

3.5.2. Geçerlik 

Özgün değerlendirme yöntemlerinin kalitesini etkileyen en önemli 

ögelerden biri de “geçerlik” kavramıdır. Genel olarak geçerlik “bir ölçme 

aracının veya ölçme yönteminin ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi 

bir özellikle karıştırmadan, doğru olarak ölçebilme derecesi” (Demirel, 2005a: 

223) olarak tanımlanmaktadır. Geçerlik kavramının “görünüş geçerliği”, 

“kapsam geçerliği”, “yordama geçerliği” gibi birçok türü olmakla birlikte, özgün 

değerlendirme açısından bakıldığında en çok “kapsam” ve “nihai 

(consequential)” geçerlik önem kazanmaktadır.  

 

Kapsam geçerliği bazı kaynaklarda “müfredat” geçerliği olarak da 

görülmektedir. Kapsam geçerliği kısaca eğitim izlencesinin hedefleri ile 

değerlendirme hedeflerinin birbirleriyle uzlaşı ve uyum içerisinde olması 

olarak tanımlanabilir. Yabancı Dil Öğretimi Programlarında dil kazanımları, 

içerik alanı bilgi ve becerileri ve bunun gibi diğer kazanımlar için oluşturulan 

hedefler özel olarak eğitim izlencelerinde belirtilip belgelendirilmektedirler. 

Bilindiği gibi bu hedefler zaman içinde eğitim-öğretim yaklaşım ve yöntemleri 
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doğrultusunda gözden geçirilmekte ve güncel hale getirilmektedirler. Özgün 

değerlendirmeler açısından eğitim izlencelerindeki hedeflerle değerlendirme 

hedeflerinin farklı olmaması oldukça önemlidir. 

 

Özgün değerlendirme için önemli olan ikinci geçerlik türü, 

değerlendirmenin öğrenme-öğretme sürecine ve öğrenciye yarar sağlaması 

gerektiği düşünülen “nihai” geçerliktir. Değerlendirmeler, öğretmenleri, 

öğrencinin ihtiyaçlarına yanıt veren ve öğrenmeyi destekleyen sınıfiçi 

etkinliklere odaklanmaya yönelttikleri ölçüde nihai geçerliğe sahiptirler. 

“Özgün değerlendirmenin öğretmen gelişimine sağladığı en önemli katkı 

öğrencilerin gerçekten ne yaptıkları, ne düşündükleri ve ne öğrendikleri 

hakkında sağladığı içgörüdür” (Darling-Hammond, 1994: 24). Nihai geçerlik 

öğretmenlere izledikleri eğitsel yolu inceleyebilme ve değerlendirme 

sonuçlarına göre eğitsel etkinliklerini daha etkin hale getirebilmek için 

yeniden düzenleme şansı sunmaktadır. 

 

Özet olarak, güvenilirliği ve geçerliği her zaman tartışma konusu olan 

özgü değerlendirme yaklaşımları doğru ve titiz uygulamalarla hem geçerlik 

hem de güvenilirlik açısından klasik yaklaşımlara oranla daha etkin 

olabilmektedirler. 
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4. BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu bölümde öncelikle araştırmanın temel amacının hatırlanması 

bağlamında araştırma problemi tekrar sunulacak ve daha sonra araştırma 

modeli açıklanacaktır. Daha sonra öğrenci başarısına etki etmesi düşünülen 

ADGD modeli ve uygulanması ile ilgili süreç hakkında bilgi verilecektir. Veri 

toplama araçları, bunların uygulamaları ve toplanan verilerin analizleri de bu 

bölümde sunulmuştur.  

4.1. Araştırma Modeli 

Çalışmanın amacı Avrupa Dil Gelişim Dosyası uygulamalarının bir 

özgün değerlendirme aracı olarak kullanıldığında öğrencilerin okuma becerisi 

başarılarına etkisinin olup olmadığını belirlemek, öğrencilerin ADGD ve 

ADGD kullanımı ile ilgili düşüncelerini ve öğretmenlerin özgün değerlendirme 

tekniklerine yaklaşımlarını araştırmak olduğundan çalışmanın doğası hem 

betimsel hem de deneysel bir modeli gerektirmektedir.  

Betimsel model, bir konu hakkındaki halihazırdaki durumun 

araştırıldığı araştırma modelidir. “Betimsel modelle yürütülen bir araştırmanın 

başında, araştırma evreni belirlenir. Evren, araştırma bulgularının 

genelleneceği bireylerin tümüdür. Belirlenen evrende çok fazla birey 

bulunması durumunda, evrenden bir örneklem alınır. Örneklem, evrene 

genelleme yapmaya olanak verecek biçimde evrenden belli sayıda bireyin 



96 
 

seçilmesiyle oluşan katılımcı gurubudur. Örneklem alınması durumunda, 

araştırmada tüm evren üzerinde değil yalnızca örneklem üzerinde çalışılır. 

Örneklemden elde edilen araştırma bulguları ise, tüm evrene 

genellenir”(Kırcaali-iftar, 1999:7).  

Betimsel araştırmalar iki şekilde gerçekleştirilebilir: özaktarım 

araştırmaları ve gözlem araştırmaları. “Özaktarım araştırmalarının verileri, 

örneklemde yer alan bireylerin kendilerinden bilgi alınarak toplanır. 

Katılımcılardan, anketler aracılığıyla yazılı olarak bilgi alınabileceği gibi, 

görüşmeler yoluyla sözlü olarak da bilgi toplanabilir. Gözlem araştırmalarında 

ise veriler, katılımcıların araştırmacı tarafından gözlenmeleriyle toplanır” 

(Kırcaali-iftar, 1999:7). 

Deneysel modelle gerçekleştirilen bir araştırmada, iki ya da daha fazla 

araştırma gurubunda, belli bir değişkenin etkililiği incelenir. Araştırma süreci 

sonunda ise, her bir gruptaki öğrencilerin öğrenme düzeyleri belirlenerek, iki 

gurubun başarısı arasında farklılık olup olmadığı, istatistiksel analizlerle 

belirlenmelidir. Deneysel araştırma bulguları, gruplar arası farklılık olduğunu 

gösterirse, neden-sonuç ilişkisi kurulabilir. Örneğin, bir öğretim yönteminin, 

diğer yönteme göre daha etkili olduğu yorumuna ulaşılabilir (Kırcaali İftar, 

1999: 8). Büyüköztürk (2001:2),  deneysel model için “araştırmacının kontrolü 

altında değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini keşfetmek için 

gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma alanıdır” ifadesini kullanmıştır.  
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4.1.1. Deneysel Uygulama Yöntemi 

Çalışmanın uygulaması Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda 

gerçekleştirilmiştir. Deneysel uygulama çalışmanın yapıldığı eğitim ortamı, 

çalışmaya katılan bireyler, çalışmada kullanılan veri toplama araçlarını ve 

çalışmanın öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen hazırlıkları içermektedir. 

Çalışmada deney grubu öğrencilerine Avrupa Konseyi Öğrenci Odaklı 

Sorular Anketi(LAQ), 1.grup soru uygulamanın hemen başında, 2. grup soru 

uygulamanın ortalarında ve 3. grup soru uygulamanın sonunda olmak üzere 

uygulanmıştır.  

Ayrıca Özgün Değerlendirme Hedef Belirleme Envanteri yine Atılım 

Üniversitesi Hazırlık Okulundan 37 öğretmene uygulanmıştır. 

4.1.2. Araştırma Grubu 

Çalışma grubunu Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu öğrenci ve 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma grubu hakkında öğrenci ve 

öğretmenler olmak üzere iki ayrı başlık altında ayrıntılı bilgi aşağıda 

sunulmuştur. 

4.1.2.1. Öğrenciler 

Çalışmaya katılan hazırlık okulu öğrencileri rastgele örneklem 

yöntemiyle seçilmiş olup Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulunun belirlediği kur 

sistemine göre A kuru öğrencilerden oluşmaktadırlar. Atılım Üniversitesi 
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Hazırlık okulunda öğrenciler kayıt yaptırdıktan hemen sonra bir İngilizce 

yeterlik sınavına alınmakta başarılı olan öğrenciler fakültelerdeki bölümlerine 

geçmekte, başarısız olanlar ise Hazırlık Okulunda sınıflarının belirlenebilmesi 

için bir yerleştirme sınavına tabi tutulmaktadırlar. Bu yerleştirme sınavının 

sonucuna göre İngilizce yeterlik düzeylerine göre öğrencilerin kurları ve 

sınıfları belirlenmektedir. Yıl sonunda tekrar İngilizce yeterlik sınavına alınan 

öğrencilerden başarılı olanlar fakültelerindeki bölümlerine 

gönderilmektedirler.  

Bu çalışmada A kurundaki toplam 11 sınıftan iki sınıf deney grubu 

olarak, iki sınıf kontrol grubu olarak seçilmiştir. Bu seçim tamamen rastgele 

yapılmış ve öğrenciler zaten dönem başındaki yerleştirme sınavına göre 

düzeyleri belirlenerek gruplandırılmışlardır. A kurundaki öğrenciler gerek 

ünversite giriş gerekse dil yeterlikleri bakımından birbilerine denktirler. Bu 

dört sınıftan hangi ikisinin deney hangi ikisinin kontrol grubunu oluşturacağı 

da yine rastgele örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. 

Hem deney hem kontrol grubundaki öğrenciler ilk ve orta öğretim 

düzeyinde yabancı dil olarak İngilizce eğitim almış ve çoğunluğu kolej veya 

Anadolu Liselerinden mezun olmuşlardır.  

4. 1. 2. 2. Öğretmenler 

Çalışmadaki geçerlik ve güvenirliği artırmak açısından seçilen 

okutmanların hem deney hem de kontrol grubundaki sınıflara ders veriyor 

olmasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle, iki ana ders kitabı öğretmeni, bir 
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yazma becerisi, bir video ve proje öğretmeni olmak üzere toplam dört 

okutman  çalışmaya katkıda bulunmuştur.  

Hazırlık okulunda çalışan tüm okutmanlara özgün değerlendirme, 

Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası hakkında 

araştırmacı tarafından bilgilendirici seminerler verilmiştir. Ayrıca uygulamada 

karşılaşılabilecek sorunları gidermek, bilimsel işbirliğini sağlamak ve mesleki 

öneğitimi gerçekleştirmek için uygulamaya katılacak olan okutmanlar ADGD 

ve uygulama hakkında daha ayrıntılı bilgilendirilmiş ve kendileriyle ek çalışma 

toplantıları düzenlenmiştir.  Tüm bu seminer ve toplantılara Hazırlık Okulunun 

müdürü, akademik ve idari koordinatörleri de davet edilmiştir.  

Tablo 4.1. Deney ve kontrol grubunda uygulamaya katılan öğrenci ve 
öğretim elemanları 

 

Sınıf Sınıf 
sayısı 

Deney 
grubu 
öğrenci 
sayısı 

Kontrol 
grubu 
öğrenci 
sayısı 

Öğretim 
elemanı 

A2 1 - 17         - 

A6 1 - 18         - 

A11 1 18 -         - 

AE 1 20 -         - 

Toplam 4 38 35 4 
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4.2. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada veri toplama araçları olarak Atılım Üniversitesi Hazırlık 

Okulu İngilizce Yeterlik Sınavı, Avrupa Konseyi Öğrenci Odaklı Soruları 

(Learner Anchor Questions), ELC (European Language Council) Yüksek 

Öğrenim için Avrupa Dil Gelişim Dosyası, Özgün Değerlendirme Hedef 

Belirleme Envanteri, ve araştırmacının uygulama sırasındaki gözlemleri 

kullanılmıştır. 

4.2.1. Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu İngilizce Yeterlik Sınavı 

Bu çalışmada veri toplama araçlarından biri olarak kullanılan Atılım 

Üniversitesi Hazırlık Okulu İngilizce Yeterlik Sınavı Atılım Üniversitesi 

Hazırlık Okulu Sınav Birimi tarafından hazırlanmıştır. (Ek 1) Söz konusu 

sınavın geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yine Atılım Üniversitesi Hazırlık 

Okulu Sınav Birimi tarafından yapılmıştır. (Ek 2) İngilizce Yeterlik Sınavı 

Avrupa Dil Gelişim Dosyası uygulaması öncesinde ve sonrasında hem deney 

hem de kontrol grubu öğrencilerine öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. 

 

4.2.2. Avrupa Dil Konseyi Yüksek Öğrenim için Avrupa Dil 

Gelişim Dosyası 

Çalışmanın uygulama aşamasında Avrupa Dil Konseyi (European 

Language Council) tarafından yüksek öğrenim öğrencileri için hazırlanmış 

olan Avrupa Dil Gelişim Dosyası (Ek 3) kullanılmıştır. Uygulama için bu 
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portfolyo modelinin seçilmesinin en önemli nedeni yüksek öğrenim için 

hazırlanmış olması ve uygulamanın yapılacağı öğrenci grubunun 

gereksinimlerine en uygun model olduğunun düşünülmesidir.  

 

Avrupa Dil Konseyi’nin (ADK) temel amacı Avrupa Birliği’nin kültür ve 

dilleri hakkındaki bilgilerin nitel ve nicel olarak artırılması olan daimi ve 

bağımsız bir oluşumdur (www.celelc.org). Avrupa Dil Konseyi 2002 yılında 

kendi dil gelişim dosyası modelini yayınlamıştır. Avrupa Dil Konseyi’nin 

ADGD’si özel olarak yüksek öğrenim ve sonrası için hazırlanmıştır. Bu 

portfolyo, OBM’nin pratik bir uygulaması niteliğinde olup; 

- kültürlerarası dialog ve çokdilliliği özendirmek, 

- Avrupa’da hareketliliği desteklemek, 

- kültürel çeşitliliği korumak ve güçlendirmek, 

- öğrenen özerkliğini sağlamak, 

- yaşam boyu dil öğrenimini desteklemek 

için tasarlanmıştır (ADK, 2002). 

 

ADK’nın Dil Gelişim Dosyası bu çalışmanın birinci bölümünde sözü 

edilen OBM betimleyicilerine ek olarak özellikle yüksek öğrenim için 

geliştirilmiş olan bir dizi betimleyicileri de içermektedir. Bu betimleyiciler 

yenilikçi dil eğitimi programları ve diğer dil edinim türlerinin geliştirilmesine 

rehber olacak niteliktedirler. 
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ADK’nın ADGD’si Avrupa’da geliştirilmiş olan tüm ADGD modelleri gibi 

Avrupa Konseyi’nin konu ile ilgili ilke ve kurallarına bağlı kalınarak 

hazırlanmıştır. Bu nedenle, tüm portfolyolarda mevcut olan ve bu çalışmanın 

birinci bölümünde detayları ile anlatılmış olan dil pasaportu, dil geçmişi ve 

dosya kısımları bu portfolyoda da bulunmaktadır. Bu üç bölümün her birinde 

özel olarak yüksek öğrenim dil öğrenme ortamları ve ilgili dil kullanımları 

sistemli bir şekilde ele alınmış ve somut örneklerle birlikte kullanım için 

öneriler dahil edilmiştir. 

4.2.3. Avrupa Konseyi Öğrenci Odaklı Soruları (Learner Anchor 

Questions) 

Avrupa Konseyi 1998-2000 yılları arasında yapılan pilot 

uygulamalarda kullanılmak üzere Öğretmen ve Öğrenci Odaklı Sorular 

hazırlamıştır. Schärer’ın (2000) hazırlamış olduğu yıllık raporda belirttiği gibi 

bu sorular 3 set halinde hem öğrenci hem de öğretmenler için düzenlenmiş 

anketlerdir. Bu anketler; 

-ADGD hakkında bir ürün olarak 

-ADGD’nin eğitsel fonksiyonları 

-ADGD’nin özdeğerlendirme stratejileri, kurumsal ihtiyaçları ve 

fizibilitesi hakkında dönüt elde etmek için hazırlanmışlardır (Egel, 2003: 75).  

Bu çalışmada yalnızca öğrenciler için hazırlanmış olan anketler 

kullanılmıştır (Ek 4). 
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4.2.4. Özgün Değerlendirme Hedef Belirleme Envanteri 

Çalışmada ek olarak O’Malley ve Valdez tarafından Stiggins(1992) 

den uyarlanmış olan Özgün Değerlendirme Hedef Belirleme Envanteri Atılım 

Üniversitesi Hazırlık Okulundan 37 okutmana uygulanmıştır. Bu envanter 

öğretmenlerin özgün değerlendirme konusunda şu anda nerede oldukları, 

nerede olmak istedikleri ve sınıflarında özgün değerlendirme kullanımı ile ilgili 

hedeflerinin belirlenmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Envanter 1=Hemen 

hemen hiç, 2= Biraz, 3=oldukça olmak üzere üç farklı yanıt verilebilen 15 

sorudan oluşmaktadır. (Ek 5) Bu envanterin sonuçları grafikler halinde bu 

çalışmanın bir sonraki bölümünde sunulmuştur.  

4.3. Deneysel Uygulama Süreci 

Bu bölümde, çalışmanın ADGD uygulaması sürecinde izlenen yol ve 

uygulamanın kapsam ve süreci hakkında bilgi verilmektedir. Öncelikle, 

uygulamanın kapsam ve süresi daha sonra uygulama sürecinde ADGD’nin 

deney grubu öğrencilerine nasıl bir yol izlenerek uygulandığı ele alınmıştır. 

4.3.1. ADGD Uygulama Süresi ve Kapsamı 

Deneysel uygulamanın yapıldığı Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu A 

kurunda öğrenciler haftada 27 saat İngilizce dil eğitimi almaktadırlar. Bu 27 

saatin dört saati yazma becerisi, bir saati video ve proje üretme dersi ve geri 

kalan 22 saati ise “ana ders kitabı” diye adlandırılan, iletişimsel yaklaşımı 

benimsemiş ve OBM’ye göre yeniden düzenlenmiş olan Cambridge 
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Yayınlarından “Face to Face” isimli kitabın okutulduğu  genel İngilizce 

derslerinden oluşmaktadır. 

ADGD, deney grubu öğrencilerine 12 haftadan oluşan bir kur boyunca 

haftada 4 saat uygulanmıştır. Bunun nedeni, hazırlık okulunda aynı 

düzeydeki tüm sınıflara eş zamanlı bir programın uygulanması, deney grubu 

öğrencilerinin programdan geri kalmamaları için en fazla 4 ders saatlik bir 

sürenin ADGD uygulaması için ayrılabilmesidir. Buna rağmen, uygulamada 

görev alan öğretim elemanları aynı zamanda ana ders kitabını işleyen 

öğretmenler oldukları için deney grubu öğrencilerine 4 saatlik ADGD 

uygulaması dışında diğer derslerde de ADGD odaklı bir yaklaşımla eğitim 

vermeye çalışmışlardır.  

4.3.2. ADGD Uygulama Yöntemi 

Avrupa genelinde hazırlanmış ADGD modellerinin rapor edilmiş birçok 

farklı pilot uygulama yöntemi bulunmaktadır. Little ve Perclova  

çalışmalarında Şekil 4.1 ve Şekil 4.2 de görülen ADGD’nin eğitsel alıştırma 

anlamında iki farklı uygulamasından söz etmektedirler.  

Şekil 4.1 ADGD Dosya-Dil Öğrenim Geçmişi-Dil Pasaportu 

Uygulaması (Little ve Perclova, 2001) 

         

 

Dosya 
Dil 
Pasaportu 

Dil 
Öğrenim 
Geçmişi 
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Little ve Perclova’nın sözünü ettiği Şekil 3.2’deki uygulama modeline 

göre önce “dosya” kısmı öğrencilere tanıtılmakta ve öğrenciler dil öğrenimi ile 

ilgili çalışmalarının en iyi olduklarını düşündükleri örneklerini bu kısma 

yerleştirmektedirler. Daha sonra, kendi öğrenme hedeflerini belirlemeleri ve 

öğrenme süreçlerini gözden geçirebilmeleri için öğrencilere “dil öğrenim 

geçmişi” kısmı tanıtılıp üzeirnde çalışmalar yapılmaktadır. Son olarak 

öğrencilere pasaport kısmı tanıtılarak öğrencilerin özdeğerlendirme ve OBM 

düzeylerine göre kendi dilbilimsel kimliklerini keşfetmeleri hedeflenmektedir. 

Little ve Perclova bu sırlama ile ADGD uygulamasının daha çok ilk ve orta 

okul düzeyi öğrencilerde verimli olduğunu belirtmişlerdir.   

Şekil 4.2  ADGD Dil Pasaportu -Dil Öğrenim Geçmişi- Dosya 

Uygulaması (Little ve Perclova, 2001) 

          

 

 

Şekil 4.2 de görülen bir öncekinin tam tersi bir ADGD uygulama 

modelidir ve yine Little ve Perclova tarafından bu modelin yetişkin 

öğrencilerde daha olumlu sonuçlar verdiği belirtilmiştir. Bu çalışmada, 

uygulamaya konu olan öğrencilerin üniversite öğrencileri olması göz önüne 

alınarak ve hazırlık okulundaki öğretim elemanları ile yapılan uygulama 

Dil 
Öğrenim 
Geçmişi 

Dil 
Pasaportu 
 

Dosya 
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öncesi çalışma toplantıların sonuçlarına dayanılarak Şekil 4.2. de görülen 

uygulama modeli kullanılmıştır.  

4.4. Verilerin Analizi 

Bu çalışmanın araştırma verilerinin analizinde SPSS (Statistic 

Package for Social Sciences 15.0) programı kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde  karışık ölçümler için iki yönlü varyans analizi ANOVA (2X2 Split-

plot) tekniği ve  varyansların homojenliğinde analizin parametrik testlere 

uygun olup olmadığını gösteren Levene Testi kullanılmıştır. SPSS programı 

aracılığı ile Sosyal Bilimler için p< 0,05 anlamlılık düzeyi temel alınarak 

başarı testi verilerine yorumlar getirilmiştir. 
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5. BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, araştırmada elde edilen bulgular araştırmanın alt 

problemleri dikkate alınarak sunulmuştur.  

5.1. Özgün Değerlendirme Envanterine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda 

görev yapmakta olan 37 öğretim elemanına uygulanmış olan O’Malley ve 

Valdez Pierce tarafından Stiggins (1992)’ den uyarlanmış olan “Özgün 

Değerlendirme Hedef Belirleme Envanteri” sonunda elde edilen sonuçlar 

sunulmaktadır. Bu envanter, öğretim elemanlarına uygulanmadan önce söz 

konusu öğretim elemanlarına özgün değerlendirme yöntemleri hakkında iki 

saatlik bir sunum yapılmıştır. Bu sunum sonrasında Ek 4’te görülen envanter 

öğretim elemanlarına uygulanmıştır. 

“Özgün Değerlendirme Hedef Belirleme Envanteri” 15 sorudan 

oluşmaktadır. Bu sorularla genel olarak öğretim elemanlarının özgün 

değerlendirmeye bakış açıları, özgün değerlendirme yöntemleri hakkında ne 

bildikleri ve düşünceleri araştırılmıştır.  

Envanterdeki soruların yanıtları iki grupta ele alınmaktadır: özgün 

değerlendirme konusunda öğretmenlerin hangi noktada oldukları ve hangi 
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noktada olmak istedikleri ve buna göre envanter hakkındaki bulgular da iki 

grupta değerlendirilmiştir. Her gruptaki yanıtlar kendi içlerinde Likert 

tarafından geliştirilmiş olan “Toplamlı Sıralama Yöntemi” kullanılarak 

incelenmiştir.  

Likert tarafından geliştirilen dereceleme toplamlarıyla ölçekleme 

yaklaşımında, ölçülmek istenen söz konusu tutumla ilişkili çok sayıda olumlu 

ve olumsuz ifade, çok sayıda yanıtlayıcıya uygulanmaktadır. Yanıtlayıcılar 

her ifade için “Kesinlikle katılmıyorum”, “kısmen katılıyorum”, “kesinlikle 

katılıyorum” gibi çeşitli şekillerde tepkide bulunabilmektedirler. Böylece her 

yanıtlayıcı, ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum ögesine katılma/katılmama 

derecesini bildirmiş olurlar (Tezbaşaran, 1996). Bu araştırmada 3 dereceli 

sıralama yöntemi kullanılmıştır. 

5.1.1 Özgün Değerlendirme Hedef Belirleme Envanteri 1. Grup 

Yanıtlar 

Araştırmanın bu bölümünde 37 öğretim elemanının 15 soruya 

verdikleri yanıtlar her bir soru için grafikler halinde ve son olarak toplu halde 

sunulmuştur. 
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Soru 1. To what extent do I want to use authentic 
assessments?(Özgün değerlendirme yöntemlerini kullanmayı ne kadar 
isterim?) 

0 10 20 30 40 50

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

1.soru

 
Bu soru maddesine öğretim elemanlarının %34 ünün  “hemen hemen 

hiç”, %47 sinin “biraz” ve %19’unun “oldukça” yanıtını verdiği görülmektedir. 

Özgün değerlendirme yöntemlerini kullanma konusunda halihazırdaki 

durumlarını belirtmesi nedeniyle “hemen hemen hiç” ve “biraz” yanıtlarının 

yüksekliği dikkat çekicidir. 

Soru 2. To what extent do I want to use authentic assessments more 
effectively?(Özgün değerlendirme yöntemlerini daha etkin bir şekilde 
kullanmayı ne kadar isterim?) 

 

0 10 20 30 40 50 60

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

2. Soru

 
Bu soru maddesine öğretim elemanlarının %21’inin  “hemen hemen 

hiç”, %53’ünün “biraz” ve %26’sının “oldukça” yanıtını verdiği görülmektedir. 

Buna göre öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun şu anda bile özgün 
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değerlendirme yöntemlerini daha etkin bir şekilde kullanma eğilimleri olduğu 

ifade edilebilir. 

Soru 3. To what extent do I clearly define levels of student 
performance? (Öğrencinin dil kullanımını açık ve net bir şekilde ne kadar 
tanımlayabilirim?)  

0 10 20 30 40 50 60 70

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

3. Soru

 

Öğretim elemanlarının bu soruya verdikleri %13 “hemen hemen hiç” 

%61 “biraz” ve %26 “oldukça” yanıtı, öğrencinin dil kullanımını açık ve net bir 

şekilde tanımlayabildiklerini düşündüklerini göstermektedir.  

Soru 4. To what extent do I plan scoring rubrics before using 
assessments?(Değerlendirme yöntemlerini kullanmadan önce puanlama 
ölçeklerini ne kadar planlayabilirim?)  

 

0 10 20 30 40 50 60

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

4. Soru

 
Puanlama ölçeklerinin planlanması ile ilgili olan bu soru maddesine 

verilen %29 “hemen hemen hiç”, %53 “biraz” ve %18 “oldukça” yanıtları göz 

önüne alındığında,bu ölçekleri şu anda hiç kullanmadığını düşünen öğretim 

elemanlarının yüzdesinin “oldukça” kullandığını düşünenlerden daha fazla 

olduğu gözlemlenmiştir.  
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Soru 5. To what extent do I compare student performance to a 
standard?(Öğrencinin dil kullanımını belli bir standartla ne kadar 
karşılaştırabilirim?)  
 

0 10 20 30 40 50 60 70

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

5. Soru

 
 

Bu soru maddesine öğretim elemanlarının %18’i “hemen hemen hiç”, 

%61’i “biraz” ve %21’i “oldukça” yanıtını vermişlerdir. Öğrencinin dil 

kullanımının belli bir standartla karşılaştırılması konusunda öğretim 

elemanlarının büyük bir çoğunluğunun belli bir dereceye kadar bunu 

gerçekleştirdiklerini düşündükleri ifade edilebilir. 

Soru 6. To what extent do I inform students about scoring criteria 
before judging? (Bir yargıya varmadan önce öğrencileri puanlama ölçütleri 
hakkında ne kadar bilgilendiririm?)  

  
 

0 10 20 30 40 50 60

hemen hemen
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oldukça

6. Soru

 
Öğrencilerin puanlama ölçekleri hakkında önceden bilgilendirilmeleri 

ile ilgili olan bu sorunun yanıtları oldukça ilgi çekicidir. Burada öğretim 
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elemanlarının %49 “oldukça” ve %36 “biraz” yanıtı vermeleri öğrencileri 

halihazırda kullandıkları değerlendirme yöntemleri dahilinde nasıl not 

verdikleri hakkında bilgilendirdiklerini düşündüklerini göstermektedir. 

Soru 7. To what extent do I find authentic assessments difficult to 
use? (Özgün değerlendirme yöntemlerini kullanmayı ne kadar zor 
buluyorum?) 

0 10 20 30 40 50 60 70

hemen hemen
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7. Soru

 
 

Öğretim elemanlarının özgün değerlendirme yöntemlerinin 

kullanımasını ne kadar zor buldukları ile ilgili olan yanıtlarına bakıldığında 

“oldukça” yanıtının yüzdesinin yalnızca %13 olması, bu konuda sınırlı oranda 

bilgi sahibi olmalarına karşın bu tarz değerlendirme yapmayı çok zor 

bulmadıkları sonucuna varılabileceğini göstermektedir. 

Soru 8. To what extent do I feel concern about the time required to 
use them? (Özgün değerlendirme yöntemlerinin kullanılması için gereken 
zamanı ne kadar önemserim?) 
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oldukça

8. Soru

 
Öğretim elemanlarının özgün değerlendirme yöntemlerinin 

kullanımında harcanacak zamanı oldukça fazla önemsedikleri 
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gözlenmektedir çünkü bu konu ile ilgili soru maddesine %45 “biraz” ve %29 

“oldukça” yanıtlarını vermişlerdir. 

 
Soru 9. To what extent do I talk to other teachers about authentic 

assessment? (Diğer öğretmenlerle özgün değerlendirme hakkında ne kadar 
konuşurum?) 

0 10 20 30 40 50 60

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

9. Soru

 
Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu özgün değerlendirme 

yöntemleri hakkında diğer meslektaşları ile görüş alış verişinde 

bulunmadıkları yönünde yanıtlar vermişlerdir. %36 oranında öğretim elemanı 

“hemen hemen hiç”, %49 oranında öğretim elemanı “biraz” ve %15 oranında 

öğretim elemanı “oldukça” yanıtını vermişlerdir. 

Soru 10. To what extent do I share my assessment strategies with 
other teachers? (Değerlendirme stratejilerimi diğer öğretmenlerle ne kadar 
paylaşırım?) 
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10. Soru

 
Bu soru maddesine öğretim elemanlarının %26’sı “hemen hemen hiç”, 

%45’i “biraz” ve %29’u “oldukça” yanıtını vermişlerdir. Böylelikle, öğretim 
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elemanlarının yalnızca %26 sının değerlendirme stratejilerini hiç 

paylaşmadığı ama diğerlerinin belli oranlarda paylaştığı ifade edilebilir. 

Soru 11. To what extent do I share teaching strategies for authentic 
assessments? (Özgün değerlendirmeler için öğretme stratejilerini ne kadar 
paylaşırım?) 
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hemen hemen
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11. Soru

 
Özgün değerlendirmeler için öğretme stratejilerinin paylaşılması 

konusunda öğretim elemanları %36 “hemen hemen hiç”, %49 “biraz” ve %15 

“oldukça” yanıtını vermişlerdir. Şu andaki durumu ifade etmesi nedeniyle 

özgün değerlendirmenin paylaşımlar noktasında etkili olması 

düşünülmektedir.  

Soru 12. To what extent do I ask students to rate their own 
performance? (Öğrencilerden kendi dil kullanımlarını değerlendirmelerini ne 
kadar isterim?) 
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Öğrencilerin kendilerini değerlendirmesi ile ilgili olan bu soru 

maddesine öğretim elemanlarının %26’sı “hemen hemen hiç”, %61’i “biraz” 

ve “13’ü “oldukça” yanıtını vererek bu konuda ortalama bir görüş ifade 

etmişlerdir. Yine şu andaki durum göz önüne alınarak yanıtlanmış olan bu 

sorunun ikinci bölümde daha yüksek bir yüzde ile yanıtlanacağı 

düşünülmektedir. 

Soru 13. To what extent do I ask students to rate each others 
performance? (Öğrencilerden birbirlerinin dil kullanımlarını 
değerlendirmelerini ne kadar isterim?) 
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13. Soru

 
  

Öğretim elemanlarının öğrencilerin birbirlerinin dil kullanımlarını 

değerlendirmeleri ile ilgili olarak bu soruya verdikleri yanıtlar göz önüne 

alındığında halihazırda öğrencilerin birbirlerinin dil kullanımlarını 

değerlendirdikleri yönünde çok az bir yüzde elde edilmiştir. Öğretim 

elemanlarının yalnızca %6’sı “oldukça” yanıtını verirken %45 ve %49 ‘u 

“hemen hemen hiç” ve “biraz” yanıtını vermişlerdir.  
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Soru 14. To what extent do I give students feedback about their 
performance? (Öğrencilere dil kullanımları hakkında ne kadar dönüt veririm?) 

0 10 20 30 40 50

hemen hemen
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14. Soru

 
 

Bu soruya %26 “hemen hemen hiç”, %29 “biraz” ve %45 “oldukça” 

yanıtı vererek öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu öğrencilere dil 

kullanımları hakkında dönüt verdiklerini ifade etmişlerdir.  

Soru 15. To what extent do I give parents feedback about their child’s 
performance? (Ebeveynlere çocuklarının dil kullanımları hakkında ne kadar 
dönüt veririm?) 
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15. Soru

 
  

Birinci grup yanıtların sonuncusu olan bu grafik öğrencilerin dil 

kullanımları hakkında ebeveynlere ne kadar dönüt verildiği ile ilgilidir. Öğretim 

elemanlarının %71’i “hemen hemen hiç” %24’ü “biraz” ve % 5’i “oldukça 

yanıtını vererek ebeveynlere öğrencilerin dil kullanımları ile ilgili yeterince 

dönüt verilmediğini belirtmişlerdir. 
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5.1.2 Özgün Değerlendirme Hedef Belirleme Envanteri 2. Grup 

Yanıtlar 

Araştırmanın bu bölümünde 37 öğretim elemanının 15 soruya 

verdikleri 3’lü Likert yöntemine göre sıralanmış olan yanıtlar her bir soru için 

grafikler halinde ve son olarak toplu halde sunulacaktır. Bu bölümün bir 

önceki gruptan farkı bu kez yanıtlayıcıların özgün değerlendirme göz önüne 

alındığında hangi noktada olmak istedikleri ile ilgili yanıt vermiş olmalarıdır. 

 

Soru 1. To what extent do I want to use authentic assessments?(Özgün  
değerlendirme yöntemlerini kullanmayı ne kadar isterim?)  
 
 

46 47 48 49 50 51 52 53

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

1. Soru

 
 

 

Öğretim elemanlarının özgün değerlendirme yöntemlerini kullanma 

konusunda verdikleri %48 “biraz ve %52 “oldukça” yanıtları ve hiç “hemen 

hemen hiç” yanıtının olmaması özgün değerlendirme yöntemlerini kullanma 

konusunda ne kadar istekli olduklarını gözler önüne sermektedir. 
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Soru 2. To what extent do I want to use authentic assessments more 
effectively?(Özgün değerlendirme yöntemlerini daha etkin bir şekilde 
kullanmayı ne kadar isterim?) 

46 47 48 49 50 51 52 53

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

2. Soru

 
Aynı şekilde, öğretim elemanlarının özgün değerlendirme yöntemlerini 

daha etkin kullanma konusunda verdikleri %52 “biraz ve %48 “oldukça” 

yanıtları ve hiç “hemen hemen hiç” yanıtının olmaması özgün değerlendirme 

yöntemlerini kullanma konusunda ne kadar istekli olduklarının da bir 

göstergesidir. 

Soru 3. To what extent do I clearly define levels of student 
performance?(Öğrencinin dil kullanımını açık ve net bir şekilde ne kadar 
tanımlayabilirim?)

0 10 20 30 40 50 60

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

3. Soru

 
Öğrencinin dil kullanımının açık ve net bir şekilde tanımlanması ile ilgili 

olan bu soruya öğretim elemanlarının %43’ü”biraz” ve %55’i “oldukça yanıtnı 

verirken yalnızca %2’si “hemen hemen hiç” yanıtını vermişlerdir. Böylelikle, 

öğretim elemanlarının öğrencinin dil kullanımını açık ve net tanımlayabilmek 

istedikleri sonucuna varılabilmektedir. 
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Soru 4. To what extent do I plan scoring rubrics before using 

assessments?(Değerlendirme yöntemlerini kullanmadan önce puanlama 

ölçeklerini ne kadar planlayabilirim?)  

    
0 10 20 30 40 50 60

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

4. Soru

 
 

 

Öğretim elemanlarının %46’sı “biraz”, %52’si “oldukça” ve yalnızca 

%2’si “hemen hemen hiç” yanıtını vererek değerlendirme yöntemlerini 

kullanmadan önce puanlama ölçeklerini planlamak istedikleri yönünde 

görüşlerini bildirmişlerdir. 

 
 

Soru 5. To what extent do I compare student performance to a 
standard?(Öğrencinin dil kullanımını belli bir standartla ne kadar 
karşılaştırabilirim?)  

    
0 10 20 30 40 50 60

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

5. Soru

 
Bu soru maddesine öğretim elemanlarının %5’i “hemen hemen hiç”, 

%43’ü “biraz” ve %52’si “oldukça” yanıtını vermişlerdir. Öğrencinin dil 
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kullanımının belli bir standartla karşılaştırılması konusunda öğretim 

elemanlarının büyük bir çoğunluğunun daha iyi bir noktada bulunmak 

istedikleri ifade edilebilir. 

 
Soru 6. To what extent do I inform students about scoring criteria 

before judging? (Bir yargıya varmadan önce öğrencileri puanlama ölçütleri 
hakkında ne kadar bilgilendiririm?) 

   
0 10 20 30 40 50 60 70

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

6. Soru

 
Öğrencilerin puanlama ölçekleri hakkında önceden bilgilendirilmeleri 

ile ilgili olan bu soruya öğretim elemanlarının %59 “oldukça” ve %39 “biraz” 

yanıtı vermeleri öğrencilere nasıl not verdikleri hakkında daha fazla 

bilgilendirmek istediklerini göstermektedir. 

 
 
Soru 7. To what extent do I find authentic assessments difficult to 

use? (Özgün değerlendirme yöntemlerini kullanmayı ne kadar zor 
buluyorum?)          
 

 
0 10 20 30 40 50 60

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

7. Soru
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Öğretim elemanlarının özgün değerlendirme yöntemlerinin 

kullanılmasını ne kadar zor buldukları ile ilgili olan bu soruya öğretim 

elemanlarının %25’i “hemen hemen hiç”, %48’i “biraz” ve %27’si “oldukça” 

yanıtını vermişlerdir.   

 
Soru 8. To what extent do I feel concern about the time required to 

use them? (Özgün değerlendirme yöntemlerinin kullanılması için gereken 
zamanı ne kadar önemserim?) 

 

  
0 10 20 30 40 50

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

8. Soru

 
   

Öğretim elemanları %19 “hemen hemen hiç”, %46 “biraz” ve %35 

“oldukça” yanıtını vererek özgün değerlendirmeler için kullanılan zamanı 

oldukça önemsediklerini göstermişlerdir.  

 
Soru 9. To what extent do I talk to other teachers about authentic 

assessment? (Diğer öğretmenlerle özgün değerlendirme hakkında ne kadar 
konuşurum?) 

 

   
46 47 48 49 50 51 52 53

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

9. Soru
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Öğretim elemanları diğer öğretmenlerle bir önceki grup sorularda 

özgün değerlendirme yöntemleri hakkında pek konuşmadıklarını ifade 

etmişken, %52 “biraz” ve %48 “oldukça” yanıtlarını vererek bu konuda daha 

fazla paylaşımda bulunmak istediklerini belirtmişlerdir.  

Soru 10. To what extent do I share my assessment strategies with 
other teachers? (Değerlendirme stratejilerimi diğer öğretmenlerle ne kadar 
paylaşırım?) 

 

  
0 10 20 30 40 50 60

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

10. Soru

 
Bir önceki soru maddesine benzer şekilde öğretim elemanları 

değerlendirme stratejilerini paylaşmak konusunda da daha istekli 

görünmektedirler. Burada, %2 “hemen hemen hiç”, %42 “biraz” ve %56 

“oldukça” yanıtını vermişlerdir. 

 
Soru 11. To what extent do I share teaching strategies for authentic 

assessments? (Özgün değerlendirmeler ile öğretme stratejilerini ne kadar 
paylaşırım?) 

    

0 10 20 30 40 50 60

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

11. Soru
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Öğretim elemanları özgün değerlendirmeler ile öğretme stratejilerinin 

paylaşımı konusunda da %6 “hemen hemen hiç”, %39 “biraz” ve %55 

“oldukça yanıtını vererek daha paylaşımda bulunmak istediklerini ifade 

etmişlerdir. 

Soru 12. To what extent do I ask students to rate their own 
performance? (Öğrencilerden kendi dil kullanımlarını değerlendirmelerini ne 
kadar isterim?) 
 

0 10 20 30 40 50 60 70

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

12. Soru

 
Birinci grup yanıtlar ile oldukça farklılık gösteren bir diğer soru 

maddesi de öğrencilerin kendi dil kullanımlarını değerlendirmeleri ile ilgili olan 

bu maddedir. Öğretim elemanlarının %36 “biraz”, %64 “oldukça” yanıtını 

vermeleri ve hiç “hemen hemen hiç” yanıtı vermemeleri özdeğerlendirme 

noktasında daha iyi bir yerde olmak istediklerini belirtmektedir. 

Soru 13. To what extent do I ask students to rate eachothers 
performance? (öğrencilerden birbirlerinin dil kullanımlarını 
değerlendirmelerini ne kadar isterim?)  

 

  
0 10 20 30 40 50 60

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

13. Soru
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Bu soruya verilen %16 “hemen hemen hiç”, %52 “biraz” ve %32 

“oldukça” yanıtları öğretim elemanlarının öğrencilerin birbirlerinin dil 

kullanımlarını değerlendirme noktasında özdeğerlendirmeye oranla biraz 

daha temkinli olduklarını göstermektedir. 

Soru 14. To what extent do I give students feedback about their 
performance? (Öğrencilere kendi dil kullanımları hakkında ne kadar dönüt 
veririm?) 
 

 
0 20 40 60 80

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

14. Soru

  

 

Öğrencilere kendi dil kullanımları hakkında dönüt verme konusunda 

verilen %27 “biraz” ve %73 “oldukça” yanıtı göz önüne alındığında bu konuya 

öğretim elemanlarının önem verdikleri sonucuna varılabilmektedir. 

 

Soru 15. To what extent do I give parents feedback about their child’s 
performance? (Ebeveynlere çocuklarının dil kullanımları hakkında ne kadar 
dönüt veririm?) 

 

  
0 10 20 30 40 50

hemen hemen
hiç

biraz

oldukça

15. Soru
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Öğretim elemanları öğrencilerin dil kullanımları hakkında ebeveynlere 

dönüt verilmesi konusunda şu anda pek de iyi bir noktada bulunmadıklarını 

birinci grup yanıtlarında belirtmişken bu konuda daha iyi bir noktada olmak 

istediklerini %43 “biraz”, %38 “oldukça” ve yalnızca %19 “hemen hemen hiç” 

yanıtı vererek gözler önüne sermişlerdir. 

5.1.3 Birinci ve İkinci Grup Yanıtların Karşılaştırılması ve Yorum 

Öğretim elemanlarına uygulanmış olan Özgün Değerlendirme Hedef 

Belirleme Envanteri sonuçları yukarıda her soru için birer grafik halinde 

sunulmuştur. Yanıtlayıcıların verdikleri yanıtların; 

- 1. grupta özgün değerlendirme konusunda hangi noktadayım 

- 2. grupta hangi noktada olmak isterim  

sorularını göz önüne alarak birlikte yorumlanmasının yerinde olacağı 

düşünülmektedir. 

Söz konusu yanıtlar toplu halde iki tablo halinde biribirleriyle 

karşılaştırıldıklarında, 1. grupta “biraz” yanıtı öne çıkarken 2. grupta “oldukça” 

yanıtının öne çıktığı görülmektedir. 1. grupta oldukça fazla olan “hemen 

hemen hiç” yanıtının 2.grupta belirgin bir oranda azaldığı dikkat çekmektedir.
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1. GRUP YANITLAR 
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2.   GRUP YANITLAR    
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Bu durumda, öğretim elemanlarının özgün değerlendirme konusunda 

şu anda hangi noktada bulundukları ile ilgili oldukça gerçekçi yanıtlar 

verdikleri bunun yanısıra özgün değerlendirme yöntemleri ile ilgili kısıtlı 

bilgiye sahip olmalarına, çoğunun yalnızca birkaç saatlik bir tanıtıcı sunum 

dışında bu konuda hiçbir fikri olmamasına  rağmen, kendilerine özgün 

değerlendirme ile ilgili hedef belirleme eğilimi içerisinde oldukları sonucuna 

varılabilmektedir.  
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5.2. Avrupa Konseyi Öğrenci Odaklı Sorular Anketine İlişkin 

Bulgular 

Eğitsel bir araç olarak ADGD’nin geçerliği hakkında sayısal dönüt 

alabilmek amacı ile AK Öğrenci Odaklı Sorular Anketi ADGD uygulamasına 

katılmış olan tüm deney grubu öğrencilerine uygulanmıştır. Bu çalışmada 

deney grubunda yer alan toplam 38  öğrenciye AK Öğrenci Odaklı Sorular 3 

set halinde uygulama sürecinin 2., 7. ve 12. haftasında sorulmuş ve aşağıda 

grafikler halinde gösterilen sonuçlara ulaşılmıştır. AK Öğrenci Odaklı Sorular 

Anketi’nin 1. Setinde açık uçlu soru bulunmamakta ancak 2. ve 3. Setlerde 

ikişer tane açık uçlu soru bulunmaktadır. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar 

Tablo 4.1 de sunulmuştur. 1. Sette 6, 2. Sette 7 ve 3. Sette 8 soru 

bulunmakta ve bu soruların yanıtları “Evet” veya “Hayır” olmak üzere Likert’in 

2’li toplam sıralama yöntemi ile değerlendirilmektedir.  

5.2.1 AK Öğrenci Odaklı Sorular Anketi 1. Set Bulguları     

 
Soru 1. Does the ELP allow you to show what you can do in foreign 

languages? (ADGD yabancı dillerde neler yapabileceğini göstermene olanak 
tanır mı?) 

     
0 20 40 60 80 100

evet

hayır

bilmiyorum

1. Soru
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Öğrenciler ADGD uygulamasının henüz başında kendilerine yöneltilen 

bu soruya %82 “evet”yanıtı vererek ADGD’nin neler yapabileceklerini 

gösterme konusunda kendilerine yardımcı olduğunu düşündüklerini 

belirtmişlerdir. 

Soru 2. Does the ELP help you understand the learning objectives? 
(ADGD öğrenme hedeflerini kavramana yardımcı olur mu?) 

0 20 40 60 80 100

evet

hayır

bilmiyorum

2. Soru

 
 

Öğrenciler %85 “evet” yanıtı vererek ADGD’nin öğrenme hedeflerini 

kavramalarına yardımcı olduğunu belirtmişlerdir.  

 
Soru 3. Does the ELP help you asess your language skills? (ADGD dil 

becerilerini değerlendirmene yardımcı olur mu?) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

evet

hayır

bilmiyorum

3. Soru

 
 
Öğrenciler %76 “evet” yanıtı vererek ADGD’nin dil becerilerini 

değerlendirmelerine yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. 
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Soru 4. Do you find it useful to compare the teacher’s assessment of 
your language competence with your own assessment? (Dil yeterliğinin 
belirlenmesinde öğretmeninin değerlendirmesi ile kendi değerlendirmenin 
karşılaştırılmasını yararlı bulur musun?) 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

evet

hayır

bilmiyorum

4. Soru

 
 

Öğrenciler bu soruya %76 “evet”, %12 “hayır” ve %12 “bilmiyorum” 

yanıtı vererek dil yeterliklerinin belirlenmesinde öğretmenlerinin ve 

kendilerinin dğerelendirmelerinin karşılaştırılması yönünde olumlu bir tutum 

göstermişlerdir.  

 
Soru 5. Should building up an ELP be part of regular class 

work?(ADGD uygulaması normal sınıf çalışmalarının bir parçası olmalı mı?)    
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

evet

hayır

bilmiyorum

5. Soru

 
 
  

Öğrenciler %75 “evet” yanıtı vererek ADGD’nin sınıfiçi etkinliklerin bir 

parçası olması yönünde olumlu bir tutum içinde olduklarını göstermişlerdir.  
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Soru 6. Do you like having an ELP? (Bir ADGD’nin olması hoşuna gitti 
mi?) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

evet

hayır

bilmiyorum

6. Soru

 Birinci set soruların sonuncusu olan bu soruya öğrencilerin %71 “evet” 

yanıtı vererek bir ADGD’leri olmasından hoşlandıklarını belirtmişlerdir.  

5.2.2 AK Öğrenci Odaklı Sorular Anketi 2. Set Bulguları 

 
Soru 1. Does the ELP allow you to show what you can do in foreign 

languages? (ADGD yabancı dillerde neler yapabileceğini göstermene olanak 
tanır mı?) 

 
 

0 20 40 60 80 100

evet

hayır

bilmiyorum

1. Soru

 

ADGD uygulamasının hemen başında sorulmuş olan birinci set 

soruların ilki olan bu soru uygulamanın ortalarında öğrencilere tekrar 

sorulduğunda “evet” yanıtlarının yüzdesindeki %5 artış öğrencilerin ADGD’yi 

tanıdıkça yabancı dillerde neler yapabileceklerini göstermede kendilerine 
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yardımcı olacağına daha çok inandıklarını göstermektedir. Aynı soruya verilen 

“evet”  yanıtı daha önce %82 iken bu noktada %87 olmuştur. 

 
Soru 2. Has the ELP helped you to see progress in learning?(ADGD 

öğrenmendeki ilerlemeni görmene yardımcı oldu mu?) 

0 10 20 30 40 50 60 70

evet

hayır

bilmiyorum

2. Soru

 ADGD’nin öğrenmelerindeki ilerlemeyi görmelerine  yardımcı olduğu 

konusunda öğrencilerin %64’ü “evet”, %10’u “hayır” ve %26’sı “bilmiyorum” 

yanıtını vermişlerdir. 

 
Soru 3. Did the ELP help you to self-assess your competence?(ADGD 

kendi yeterliklerini ölçmene yardımcı oldu mu?) 
 

0 20 40 60 80 100

evet

hayır

bilmiyorum

3. Soru

 

%84 gibi oldukça yüksek bir yüzde ile “evet yanıtı vererek öğrenciler 

ADGD’nin kendi dil yeterliklerini kendilerinin değerlendirmelerine yardımcı 

olduğunu belirtmişlerdir. 
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Soru 4. Did your teacher(s) agree with your self-assessment? 
(Öğretmenlerin özdeğerlendirmen konusunda seninle aynı fikirde miydi?) 

0 10 20 30 40 50 60

evet

hayır

bilmiyorum

4. Soru

 Öğretmenlerinin özdeğerlendirmeleri konusunda kendileri ile aynı fikirde 

olduğunu düşünen öğrencilerin yüzdesi%52 iken bu soruya “bilmiyorum” 

yantını veren öğrencilerin yüzdesi %39 olarak görülmektedir. 

 
Soru 5. Should the ELP be part of regular class work?(ADGD normal 

sınıf çalışmalarının bir parçası olmalı mı?) 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

evet

hayır

bilmiyorum

5. Soru

 

 

Yine birinci sette de bulunan bu soruya öğrenciler bu kez %68 “evet”, 

%19 “hayır” ve %13 “bilmiyorum yanıtını vermişlerdir. 
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Soru 6. Do you like your ELP? (ADGD ni seviyor musun?) 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

evet

hayır

bilmiyorum

6. Soru

 

Öğrencilerin %68’i “evet” yanıtı vererek ADGD lerinden hoşlandıklarını 

belirtirken %16’sı “hayır” ve %16 ‘sı “bilmiyorum” yantıları vermişlerdir. 

 

Soru 7. Has the portfolio helped you to learn better? (ADGD daha iyi 

öğrenmene yardımcı oldu mu?) 

0 10 20 30 40 50 60

evet

hayır

bilmiyorum

7. Soru

  

ADGD’nin daha iyi öğrenmelerine yardımcı olduğunu düşünen 

öğrenciler %55 iken bu soruya “hayır” yanıtı veren öğrencilerin %29 ve 

“bilmiyorum” yanıtı veren öğrenciler %16 dır.  
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5. 2. 3 AK Öğrenci Odaklı Sorular Anketi 3. Set Bulguları 

Soru 1. Does the ELP allow you to show what you can do in foreign 
languages? (ADGD yabancı dillerde neler yapabileceğini göstermene olanak 
tanır mı?) 

 

0 20 40 60 80 100

evet

hayır

bilmiyorum

1. Soru

 
ADGD uygulamasının sonunda sorulmuş olan üçüncü set soruların ilki 

yine öğrencilerin ADGD’nin yabancı dillerde neler yapabilecekleri ile ilgilidir 

ve öğrencilerin %86 sı “evet”, yalnızca %5’i “hayır” ve %9’u “bilmiyorum yanıtı 

vererek bu konuda olumlu bir tutum göstermişlerdir.  

 
Soru 2. Does the ELP help you  see progress in learning?(ADGD 

öğrenmendeki ilerlemeni görmene yardımcı olur mu?) 
 

0 20 40 60 80 100

evet

hayır

bilmiyorum

2. Soru

 

Bu soruya öğrencilerin %85’i “evet” yanıtı vererek ADGD’nin 

öğrenmelerindeki ilerlemeyi görmelerine yardımcı olduğu konusunda yine 

olumlu bir tutum göstermişlerdir. 
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Soru 3. Did the ELP help you to self-assess your competence?(ADGD 

kendi yeterliklerini ölçmene yardımcı oldu mu?) 
 
 

0 20 40 60 80 100

evet

hayır

bilmiyorum

3. Soru

 

Öğrenciler %84 “evet” yanıtı vererek ADGD’nin kendi yeterliklerini 

değerlendirmelerine yardımcı olduğunu düşündükleri yönünde olumlu bir 

tutum sergilemişlerdir. 

Soru 4. Does the ELP stimulate you to participate more fully in the 

language learning process?(ADGD seni dil öğrenme sürecine daha çok 

katılman için destekler mi?) 

 

0 20 40 60 80 100

evet

hayır

bilmiyorum

4. Soru

 
Öğrencilerin %78 “evet”, %8’i “hayır” ve %14’ü “bilmiyorum” yanıtı 

vererek ADGD’nin kendilerini dil öğrenme sürecine daha çok katımaları için 

desteklediğini düşünmektedirler. 
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Soru 5. Do you feel that the ELP puts more responsibility on you as 
learner? (ADGD’nin öğrenci olarak sana daha fazla sorumluluk yüklediğini 
düşünüyor musun?)  

 

0 20 40 60 80 100

evet

hayır

bilmiyorum

5. Soru

 
 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu ADGD’nin öğrenci olarak kendilerine 

daha fazla sorumluluk yüklediğini düşünmektedirler çünkü %82 “evet”, %10 

“hayır” ve %8 “bilmiyorum” yanıtı vermişlerdir. 

 
 
 
 
Soru 6. Do you like added responsibility for your own learning?(Kendi 

öğrenmenle ilgili daha fazla sorumluluk almak hoşuna gider mi?) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

evet

hayır

bilmiyorum

6. Soru

 
 
Yukarıdaki soru ile bağlantılı olarak öğrenciler kendi öğrenmeleri ile 

ilgili daha fazla sorumluluk almaktan hoşalndıkları yönünde görüş 

bildirmişlerdir. 
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Soru 7. Do you think the time spent on keeping your ELP was time 
well spent?(ADGD tutarken harcanan zaman sence iyi harcanmış bir zaman 
mıdır?)  

 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

evet

hayır

bilmiyorum

7. Soru

 
 

Öğrenciler bu soruya %74 “evet”, %10 “hayır” ve %16 “bilmiyorum” 

yanıtı vererek ADGD’nin harcana zamanın iyi harcanmış olduğuna dair 

olumlu bir tutum içinde olduklarını göstermişlerdir.  

 

Soru 8. Do you think all learners should be encouraged to keep an 

ELP? (Sence tüm öğrenciler bir ADGD tutmaya özendirilmeli midirler?)  

 

0 20 40 60 80 100

evet

hayır

bilmiyorum

8. Soru

 

Son olarak, öğrencilerin %81 gibi büyük bir çoğunluğu tüm öğrencilerin 

bir ADGD tutmaya özendirilmeleri yönünde bir tutum ortaya koymuşlardır. 
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5. 2. 4 Açık uçlu Soruların Yanıtları 

 

Araştırmanın bu bölümünde deney grubunda bulunan ve ADGD 

uygulaması yapılmış olan 38 öğrencinin set 2 ve set 3 deki ikişer tane açık 

uçlu soruya verdikleri yanıtlar tablo halinde sunulmaktadır. Açık uçlu sorular 

set 2 ve set 3 de aynı olmak üzere; 

- What do you like best about your ELP? (ADGD ile ilgili en çok neyi 

sevdin?) 

- What do you like least about your ELP?(ADGD ile ilgili en çok  neyi 

sevmedin?) 

   şeklinde iki sorudan oluşmaktadır. 

Tablo 5.1. den de görüldüğü üzere ADGD ile ilgili bir çok farklı nokta 

olmasına karşın öğrencilerin sevdikleri ve sevmedikleri noktalar bazı belli 

konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin “her şeyi” 

sevdiklerini ve “hiçbir şeyi” sevmediklerini belirttikleri yanıtların en fazla 

yüzdeye sahip olması genel olarak ADGD ile ilgili olumlu bir kanıya sahip 

oldukları anlamına gelmektedir. 
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Tablo 5.1 AK Öğrenci Odaklı Açık uçlu Soruların Yanıtları 

Set 2 ADGD ile ilgili 
en çok neyi sevdin? 

ADGD ile ilgili en 
çok neyi sevmedin? 

 
 
 

Yanıtlar 
 
 

1. Her şeyi    %30 

2. Kendimi 
değerlendirmeyi %22 

3. Dil pasaportunu %18 

4. Sınıf içi etkinlikleri %15 

5. Soruları              % 8 

6. Grup çalışmasını% 7 

1. Hiçbir şeyi      %83 

2. Çok zaman alıyor       % 9 

3. Anlayamadığım şeyleri % 5 

4.   Yazma alıştırmalarını    %3 

Set3 ADGD ile ilgili 
en çok neyi sevdin? 

ADGD ile ilgili en 
çok neyi sevmedin? 

 
 
 

Yanıtlar 
 
 

1. Her şeyi       %39 

2. Sınıf-içi etkinlikleri 
%19 

3. Kendimi 
değerlendirmeyi  %18 

4. Dil pasaportunu  %16 

5. Soruları               % 8 

1. Hiçbir şeyi      %80 

2. Çok zaman alıyor %15 

3. Yazma alıştırmalarını %3 

4. Anlayamadığım şeyleri %2 

 

 

Uygulamanın 7. Haftasında verilmiş olan set 2 sorularında 

“anlayamadığım şeyleri” yanıtının yüzdesi daha fazla iken uygulamanın 

sonunda verilmiş olan set3 sorularında aynı yanıtın yüzdesinin düşmüş 

olması uygulamanın ADGD yi anlatmak açısından yararlı olduğuna işarettir. 
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Bu çalışma için belki de en fazla önem taşıyan bu tablodaki yanıt ise 

her iki set sorularda da “kendimi değerlendirmeyi” en çok sevdim yanıtlarının 

bulunması ve yüzdelerinin de yüksek olmasıdır. 

5. 2. 5 1. 2. ve 3. Set Yanıtların Karşılaştırılması ve Yorum 

Bu bölümde deney grubu öğrencilerinin Avrupa Konseyi Öğrenci 

Odaklı Sorular anketine her üç set için verdikleri yanıtların toplu halde bir 

değerlendirmesi yapılmıştır.  

 
Set 1 
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Set 2 
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bilmiyorum

 



141 
 

 
 
Set 3 
 

0
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80

100

1 2 3 4 5 6 7 8

evet

hayır

bilmiyorum

 

Yukarıdaki üç grafik bir bütün halinde incelendiğinde “Evet” 

yanıtlarının her üç grafikte de oldukça fazla olduğu dikkat çekmektedir. Buna 

göre uygulamaya katılan öğrencilerin ADGD hakkında olumlu bir tutum içinde 

oldukları ifade edilebilir. “Hayır” yanıtlarının yüzdesinin uygulamanın sonuna 

doğru giderek azaldığı da bir başka dikkat çekici noktadır. Böylelikle, 

uygulama sürecinin, öğrencilerin ADGD hakkındaki fikir ve tutumları üzerinde 

olumlu bir etki yarattığı gözlemlenmiştir. 

5. 3. Avrupa Dil Gelişim Dosyası Uygulaması ve İngilizce Okuma 

Becerisi Başarısına İlişkin Bulgular ve Yorum 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma sorularının sonuçları hedef 

alınarak, Avrupa Dil Gelişim Dosyası uygulaması yapılmış olan deney grubu 

ile hiçbir uygulama yapılmamış olan kontrol grubuna uygulanmış olan öntest 

ve sontest sonuçları sunulacaktır. Elde edilen verilerin analizleri;  karışık 
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ölçümler için iki faktörlü ANOVA (2X2 Split-plot) tekniği ve SPSS 15.0 paket 

program kullanılarak yapılmıştır. 

Öncelikle işlem öncesi ölçüm ve işlem sonrası ölçümüne ilişkin 

varyansların homojenliği Levene testi kullanılarak araştırılmıştır (Bkz. Tablo 

5.2). 

Tablo 5. 2 Grupların İşlem Öncesi Ölçüm ve İşlem Sonrası Ölçümüne 
İlişkin Varyansların Homojenliği (Levene) Testi Sonuçları 

 

 F sd1 sd2 p 

Öntest ,059 1 69 ,808 

Sontest ,446 1 69 ,507 

 

                  Not: sd= serbestlik derecesi  

   

 Analizin parametrik testlere uygun olup olmadığını gösteren Levene 

testi sonucunda anlamlılık değerleri 0,05’in üstünde olduğu için varyanslar 

arasında anlamlı bir fark olmadığı, dolayısıyla varyansların homojen 

olduğunu söylenebilir.  Böylece veriler parametrik testlere (varyans analizi 

gibi) uygundur.  

   

Daha sonra deney-kontrol gruplarında ve öntest sontest 

ölçümlerindeki puan dağılımlarının ortalama ve standart sapmalarını veren 

betimsel istatistikler verilmiştir (Bkz. Tablo 5.3).  
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                Tablo 5.3 Betimsel İstatistikler(Descriptive Statistics) 

 

  Grup Ortalama 
Std. 

Sapma N 
Öntest Deney 

grubu 25,7297 9,34121 37 

  Kontrol 
grubu 21,9118 10,72908 34 

  Total 23,9014 10,14066 71 
Sontest Deney 

grubu 
53,2973 11,57311 37 

  Kontrol 
grubu 

33,8235 12,48871 34 

  Total 43,9718 15,44018 71 
  

Araştırmanın deney ve kontrol gruplarının ADGD uygulaması öncesi 

ve sonrası İngilizce Yeterlik Sınavı puanlarına ilişkin ANOVA tekniği ile analiz 

sonuçları sunulmaktadır. (Bkz. Tablo 5.4)  

 

Tablo 5.4’e bakıldığında hem deney ve kontrol gruplarının İngilizce 

Yeterlik Sınavı (kullanılan ölçek-anket) puanları arasında [F (1, 69) =24.17, 

p<.001]; hem de işlem öncesi ölçüm ve işlem sonrası ölçümleri arasında 

anlamlı bir fark olduğu [F (1, 69) =298.67, p<.001]; aynı zamanda grup ve 

ölçüm ortak etkisinin de anlamlı olduğu [F (1, 69)= 46.96, p<.001] 

görülmektedir.  
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Tablo 5.4 Deney ve Kontrol Gruplarının İşlem Öncesi ve İşlem 
Sonrası Ölçümü Puanlarına İlişkin ANOVA Sonuçları  

 

Varyans Kaynağı 
Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F p 

Gruplararası               

  Grup (Deney / 

Kontrol) 
4806,134 1 4806,134 

  Hata  13718,795 69 198,823 

24,173 .000 

Gruplariçi      

Ölçüm (Öntest / 

Sontest) 
13808,035 1 13808,035 298,678 ,000 

Grup*Ölçüm 2171,416 1 2171,416 46,969 ,000 

Hata 3189,908 69 46,231   

Toplam      

 

Dolayısıyla, uygulanan deneysel işlem sonucunda deneklerin İngilizce 

Yeterlik Sınavı puanları hem deney grubu hem de son ölçüm lehine anlamlı 

farklılık göstermiştir. Grup ve ölçüm etkileşimi de anlamlıdır. Dolayısıyla, 

uygulanan yöntem deneklerin İngilizce okuma becerisi başarı düzeylerini 

artırmada etkili oluşmuştur. 
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Şekil 5.1 Deney ve Kontrol Gruplarının İngilizce Yeterlik Sınavı 

Puan Ortalamalarının İşlem Öncesi ve İşlem Sonrası 

Ölçümündeki Değişimini Gösteren Çizgi Grafiği 

Ölçüm

SonÖn

O
r
t
a
l
a
m
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60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

Kontrol grubu

Deney grubu

Grup

 

 

 

Şekil 5.1’de görüldüğü gibi, ADGD uygulanan deney grubunun ADGD 

uygulaması işlem öncesi ölçüm puan ortalamaları işlem sonrası ölçümde 

artmıştır. Kontrol grubunun da işlem öncesi ölçüm puan ortalamaları işlem 

sonrası ölçümde artmıştır, ancak bu artış deney grubuna göre daha düşük 

düzeydedir. 
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Deneysel uygulama sonucunda elde edilen bulgular ışığında ADGD 

uygulamalarının öğrencilerin okuma becerisi başarılarına olumlu bir etkisi 

olduğu sonucuna varılmaktadır. Böylelikle, söz konusu bulgular eğitsel bir 

araç olarak ADGD’nin yabancı dil öğretimi sınıflarında gerek sınıfiçi etkinlikler 

sırasında gerekse özgün değerlendirme teknikleri bağlamında 

kullanılabileceği şeklinde yorumlanabilmektedir.   

ADGD uygulamaları ile ilgili alanyazın tarandığında daha önce 

yapılmış olan birçok çalışmanın yukarıda sözü edilen ADGD’nin eğitsel bir 

araç olarak yabancı dil öğretimine sağladığı katkılarla ilgili yorumları 

desteklediği görülmektedir. Örneğin; Little (2007) editörlüğünde Avrupa 

Konseyi Dil Politikaları Birimi   web sayfasında (htttp//www.coe.int. accessed 

on 15.10.2008) yayınlanan bir çalışmada ADGD’nin yabancı dil öğretimine 

getirdiği katkıların sunulduğu 9 ayrı durum çalışması yer almaktadır. Çek 

Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Rusya ve İsviçre’de 

gerçekleştirilmiş olan bu uygulamaların sonuçları her ne kadar özellikle 

özgün değerlendirme teknikleri bağlamında kullanılmamışlarsa bile, bu 

çalışmadan elde edilen verileri desteklemektedirler. Ayrıca, Egel (2003) 

tarafından hazırlanmış olan ADGD uygulamalarının öğrenen özerkliği ile 

ilişkisinin araştırıldığı yayınlanmamış doktora tezi de yine bu çalışmada 

varılan sonuçalrı desteklemektedir.   
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6. BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yabancı Dil Öğretimi alanında değerlendirme yöntemlerinin eğitim ve 

öğretim sürecine katkıları ve özellikle geleneksel değerlendirme yöntemlerine 

alternatif olarak sunulan özgün değerlendirmenin bu alanda giderek artan bir 

öneme sahip olması günümüzde yadsınamaz bir gerçektir. Bunun yanı sıra,  

2001 yılının diller yılı olarak ilan edilmesi ile başlayan süreçte Avrupa Dil 

Gelişim Dosyası uygulamaları önem kazanmış, yabancı dil öğretiminde 

yeniden yapılanma, geleneksel yöntemleri değerlendirme, öğretim 

programlarını ölçme ve değerlendirme çalışmalarını gözden geçirme gereği 

doğmuştur.  

Bilindiği gibi değerlendirme yöntemlerinin tüm eğitim öğretim 

süreçlerine olduğu kadar yabancı dil öğretimine de çok büyük etkisi vardır. 

Bu çalışmanın konusu yaygın bir şekilde kullanılmakta olan ortaya çıkan 

ürünü toplam ve anlık değerlendiren geleneksel değerlendirme yöntemlerine 

alternatif olarak sunulan ve süregelen eğitim sürecinin tamamını yansıtan 

özgün değerlendirme yöntemleridir. Ayrıca, Avrupa Konseyi’nin desteklediği 

bir dil öğretim projesi bağlamında Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metnine bağlı 

olarak geliştirilmiş olan Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nın uygulanması ve bu 

uygulama ile özgün değerlendirme yöntemleri arasındaki ilişkinin 

araştırılması dikkat çekici bir nokta haline gelmiştir. 
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Çalışmanın araştırma hedefleri; Avrupa Dil Gelişim Dosyası 

uygulamalarının öğrencilerin yabancı dil öğrenirken okuma becerilerinin 

gelişimi üzerine etkileri, yabancı dil öğrencilerinin Avrupa Dil Gelişim Dosyası 

hakkındaki görüşlerinin incelenmesi ve yabancı dil öğretmenlerinin özgün 

değerlendirme yöntemleri hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi olarak 

tespit edilmiştir.  

Çalışmanın doğası hem betimsel hem de deneysel bir araştırma 

modelini gerektirmiştir. Çalışmanın deneysel uygulaması Atılım Üniversitesi 

Hazırlık Okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada deney grubu öğrencilerine 

Avrupa Konseyi Öğrenci Odaklı Sorular anketi(LAQ), 1.grup soru 

uygulamanın hemen başında, 2. grup soru uygulamanın ortalarında ve 3. 

Grup soru uygulamanın sonunda olmak üzere uygulanmıştır. Ayrıca yine 

Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulundan 37 öğretmene Özgün Değerlendirme 

Hedef Belirleme Envanteri uygulanmıştır. 

Çalışmada A kurundaki toplam 11 sınıftan 2 sınıf deney grubu olarak, 

2 sınıf kontrol grubu olarak seçilmiştir. Bu seçim tamamen rastgele yapılmış 

ve öğrenciler zaten dönem başındaki yerleştirme sınavına göre düzeyleri 

belirlenerek gruplandırılmışlardır. Bu 4 sınıftan hangi 2 sinin deney hangi 

ikisinin kontrol grubunu oluşturacağı da yine rastgele örneklem yöntemiyle 

belirlenmiştir. 

Veri toplama araçları olarak Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu İngilizce 

Yeterlik Sınavı, Avrupa Konseyi Öğrenci Odaklı Soruları (Learner Anchor 
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Questions), Avrupa Dil Konseyi (European Language Council) Yüksek 

Öğrenim için Avrupa Dil Gelişim Dosyası, Özgün Değerlendirme Hedef 

Belirleme Envanteri, ve araştırmacının uygulama sırasındaki gözlemleri 

kullanılmıştır. 

Araştırma verilerinin analizinde SPSS (Statistic Package for Social 

Sciences 15.0) programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde karışık ölçümler 

için çift faktörlü ANNOVA (2X2 Split-plot) tekniği ve varyansların 

homojenliğinde analizin parametrik testlere uygun olup olmadığını gösteren 

Levene testi kullanılmıştır. SPSS programı aracılığı ile Sosyal Bilimler için p< 

0,05 anlamlılık düzeyi temel alınarak başarı testi verilerine yorumlar 

getirilmiştir. 

Sonuç olarak; 

1. ADGD uygulaması sonucunda deneklerin İngilizce Yeterlik 

Sınavı puanları hem deney grubu hem de son ölçüm lehine anlamlı farklılık 

göstermiş, bir başka deyişle, uygulanan yöntem deneklerin İngilizce okuma 

becerisi düzeylerini arttırmada etkili oluşmuştur. Öğrencilerin okuma 

becerilerine  olan etki tek yönlü değil çift yönlü olarak incelenmiş ve yine çift 

yönlü olumlu bir etki gözlenmiştir. 

2. Deney grubu öğrencilerine uygulanan Avrupa Konseyi Öğrenci 

Odaklı Sorular Anketi sonuçlarına göre, öğrencilerin ADGD’ye karşı olumlu 

bir yaklaşım içinde oldukları, bu olumlu yaklaşımın uygulamanın başından 

sonuna kadar olan süreçte artış gösterdiği belirlenmiştir. AK Öğrenci Odaklı 
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Açık uçlu soruların yanıtları göz önüne alındığında, öğrencilerin özellikle 

özdeğerlendirme konusuna karşı olumlu görüşlere sahip olmaları, aynı 

zamanda özgün değerlendirme yöntemlerinden biri olması nedeni ile bu 

çalışma için ayrı bir önem taşımaktadır. 

3. Özgün değerlendirme ve ADGD konusunda bilgilendirilmiş olan 

Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu öğretim elemanlarına uygulanan Özgün 

Değerlendirme Hedef Belirleme Envanteri sonuçları, öğretim elemanlarının 

bu konuda hangi noktada oldukları ve hangi noktada olmak istedikleri 

şeklinde iki ayrı boyutta incelenmiştir. Buna göre, 1. ve 2. Grup yanıtlar 

arasındaki farkın yüksekliği öğretim elemanlarının söz konusu yöntemler 

hakkında bulundukları noktanın çok daha ötesinde olmak istedikleri yönünde 

bir sonuca ulaşılmasına neden olmuştur. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ışığında Avrupa Konseyi Avrupa Dil 

Gelişim Dosyası uygulamalarının yabancı dil öğretimi alanında önemli 

katkılar sağlayabileceği ifade edilebilir. Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nın içerik 

ve yapı bakımından özgün değerlendirme yöntemlerinin birçok özelliğini 

içerdiği çalışmanın 2. bölümünde detayları ile tartışılmıştır. Özgün 

değerlendirme yöntemlerine yabancı dil öğretim programları ve izlencelerinde 

daha fazla yer verilmesinin de eğitsel olarak yararlı olacağı sonucuna 

varılmıştır.  
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Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nın yabancı dil öğrenim ve öğretimi 

üzerine olumlu etkileri olduğu, özgün değerlendirme yöntemleri ile olumlu 

ilişkileri göz önüne alındığında gerek Avrupa Dil Gelişim Dosyası gerekse 

Özgün Değerlendirme konuları ile ilgili daha fazla bilimsel araştırma 

yapılması gereksinimi doğmaktadır.  

Bu çalışmanın uygulama süresinin 12 haftalık bir kur ile 

sınırlandırılmış olmasına karşın yaşamboyu dil öğrenimini destekleyen bir 

eğitim aracı olması nedeniyle daha uzun süreli uygulamalar daha fazla veriye 

ulaşılabilmesi açısından yerinde olacaktır. 

Bu çalışmada yüksek öğrenim hazırlık okulu öğrencileri deneysel 

uygulamaya tabi tutulmuştur ancak çalışmanın fakülte ve bölümlerde yabancı 

dil öğrenimi gören öğrencilerle de yapılması önerilmektedir. Ayrıca, yalnızca 

yüksek öğrenim öğrencileri için hazırlanmış olan bu araştırmanın ilk ve orta 

öğretim düzeyleri ve meslek okulları içinde yapılmasının uygun olacağı 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmada yalnızca Avrupa Konseyi Öğrenci Odaklı Sorular anketi 

öğrencilere uygulanmıştır. Avrupa Konseyi Öğretmen Odaklı sorular Anketi 

öğretmenlere uygulanarak öğretmenlerin konu hakkındaki düşüncelerinin 

irdelenmesi yine bir başka araştırma konusu olabilir. 

Özgün değerlendirme açısından bakıldığında, bu çalışmada yalnızca 

öğretmenlerin görüşleri incelenmiş olmasına karşın öğrencilerin konu ile ilgili 

düşüncelerine de yer verilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Özellikle özgün 
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değerlendirme konusunda gerek hedef belirleme, gerek eğitsel plan ve 

program geliştirme ve gerekse uygulama noktalarında daha fazla bilimsel 

araştırma yapılması önerilmektedir.  
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ÖZET 
 
 

Yabancı Dil Öğretimi alanında değerlendirme yöntemlerinin eğitim ve 

öğretim sürecine katkıları bağlamında özellikle geleneksel değerlendirme 

yöntemlerine alternatif olarak sunulan özgün değerlendirme yöntemlerinin 

bu alanda giderek artan bir öneme sahip olması ve Avrupa Konseyi’nin 

desteklediği bir dil öğretim projesi olarak geliştirilen Avrupa Dil Gelişim 

Dosyası uygulamalarının dil öğrenimi ve öğretimine etkileri, bu çalışmanın 

temellerini oluşturmuştur. 

 

Araştırmada, gerek Avrupa Dil Gelişim Dosyası ve uygulamaları 

gerekse özgün değerlendirme yöntemleri konu ile ilgili literatür taranarak 

detaylı olarak incelenmiştir. Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu öğrencilerinden 

seçilen deney ve kontrol grubu öğrencilerine Avrupa Dil Gelişim Dosyası 

uygulaması yapılmış ve bu uygulamanın öğrencilerin yabancı dil öğrenim 

başarı ve tutumlarına etkileri araştırılmıştır. Ayrıca, Atılım Üniversitesi 

Hazırlık okulu öğretim elemanlarına Özgün Değerlendirme Hedef Belirleme 

Envanteri uygulanarak özgün değerlendirme yöntemlerine karşı tutumları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Deneysel çalışma sonunda elde edilen tüm veriler 

istatiksel olarak değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

 

Anahtar sözcükler: OBM, ADGD, özgün değerlendirme, geleneksel 

değerlendirme, dil öğrenimi, dil öğretimi. 
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ABSTRACT 

    

The increasing importance of authentic assessment, presented as an 

alternative assessment technique  for traditional assessments, from the point 

of  contributions of assessements to learning-teaching process in foreign 

language teaching and being a language teaching project of Council of 

Europe, the impact of European Language Portfolio implementations on 

language learning and teaching are the basis for this study. 

 

In this research, both European Language Portfolio and authentic 

assessment techniques have been investigated in details by reviewing the 

relevant literature. It has been implemented an experimental study to the 

students of Atılım University Prep School and the effects of this experimental 

implementation on students foreign language learning achievement and 

attitude have been investigated. Additionally, Authentic Assessment 

Inventory for Goal Setting has been applied to the instructors of Atılım 

University Prep School in order to identify their attitude towards authentic 

assessment. All the collected data have been statistically evaluated and 

commented on. 

 

Key Words: CEFR, ELP, authentic assessment, traditional assessment, 

language learning, language teaching 

 

 



166 
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Ek 2: Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu İngilizce Yeterlik Sınavı  Geçerlik 

Güvenilirlik Çalışması Belgesi 
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Ek 3 : Avrupa Dil Konseyi Avrupa Dil Gelişim Dosyası (ELC ELP) 
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Ek 4: Avrupa Konseyi Öğrenci Odaklı Soruları (Learner Anchor Questions) 
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Ek 5: Özgün Değerlendirme Hedef Belirleme Envanteri 
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