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ÖZET

Bu yazı, iJkö~retiıDdüzeyindeki e~itimde,materI\atiktekibaşannın izlenmesi ko-
nusu üzerinedir. Yazıda, i!köwetim düzeyinde, matematiktekibaşarı ölçülerinin kla-
sik anlamda ö~renci başarısının de~erlendirilmesi amacıyla kullanılması yerine,
başardıın izlenmesi kavramının benimsenmesininögrencilerin zihinsel gelişimleri,
ilkögretim okulunun amaçları ve matematiginyapısına daha urgun olacagı; izleme
çalışmalarının . amaçları, nelerin izlenecegi, izlemenin nasıl yapılaca~ı ve
sonuçlarının nasıl kullanılırsa faydalı olacagı konularındabazı görüşlere yer veril-
mektedir.

GıRış

Son yıllarda egitimin geniş kitlelere yaygınlaştırılması hedefine yaklaşıldıgı
ülkelerde egitimi~niteligini artırmayıamaçlayançabalarınartınldıgı gözlenmektedir.
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmenin de etkisiyle egitimde sayısal gelişmelerin
yanında egitimin niteliginde ve kalitesinde artış meydana getirme egilimleri de
artmıştır. Bu degişiklikler temel egitim düzeyindekiokullarda ,temel becerileri

özelli~e dili ve sayıları kullanma becerileri üzerinde yogunlaşmaktadır (OECD,
1988, s. 125-132; Functions of Teaching, The Third Yearbook Research on Teaç-
hing, 1980. Alındıgı Kaynak: Nurettin Fidan ve Yaşar Baykul, 1991, s. 1-15).
Sayıları kullanma becerisi, sayılan ve sayılar arasındakiiıişkileri kavrama, sayılarla
işlemler yapmak, akıl yürütme,eleştirici ve kritik düşünme,problem çözme kavram-
larını kapsar. Ögrencilerin bu temel becerileri yeterli düzeyde kazanmalarının
saglanması, onları hem hayata, hem de bir üst ögrenime hazırlamada işe koşulan
okul programlarında önemli bir yer tutar. Temel egitim okulu, dünyanın hemen

.bütün ülkelerinde-oldugu gibi ülkemizde de, temel davranışların kazandırılmasının

(*) Hacettepe Üniversitesi E#itim Fakültesi ÖAretim Üyesi.
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amaçlandıAıbir eAitimdüzeyidir. Bu düzeydeki eAitiminilkokul mmımn ilk fonnal
eAitim dönemi ve bütün vatandaşlar için zorunlu olması (TeoliAler Dergisi, Sayı:
2534.), matematikteki temel davranışların kazandırılmasının amaçlanması, bu
düzeydeki matematikeAitimineve bu alandapaşarımndeAerlendirilmesiçalışmalarına
özel bir önem verilmesini gerektirir.

Son 25-30 yılda elitimde deAedendirmesürecinde önemli deAişm.elerolmuştur.
. Bu deAişmelerdeAedendinneyi,sadeceöArencilerinbaşarılarınabakılarakonlar
hakkında geçti-kaldı kararlarıvenneİıinveya onlaradeAerbiçmeninötesine geçilerek
eAitim sistemi hakkında bilgi toplama ve bUnlardanyararlanaraksistemi onarma ka-
rarları alma faaliyetleri olarak görme noktasında toplanmaktadır. Günümüzde
deAerlendirme, öAretmenler, öArenciler, eAitim programları, öAretim ilke ve
yöntemleri, ölçme ve deAedendinne sistemi gibi ~itimin bütün öAeleri hakkında
bilgi toplama ve bU bilgilerin ışıAındakararlar.verme işlemi olarak görülmektedir.
DeAedendirme bu fonksiyonuylaeAitim sisteminin temel ögelerinden biridir.
DeAerlendinne bazen formaı, bazen de informal olarak yapılır. Özellikle formal ola-
rak yapılan deAedendinne sonuçları sisteme yeni bir girdi olarak sokulur ve düzeltme
çalışmaları yapılır. !lu şekilde deAedendinne sonuçları 'sistemin onarılmasında kul-
lanılır; deAerlendinne de sistemin onarılmasını saAlayan bir ögesi olur.

DeAedendirmenin onarmadaki fonksi>:onunun yerine getirebilmesi için, onun,
hangi amaç için yapıldıAı, nelerin deAerledirileceAi ve deAedendirmenin nasıl
yapılacaAt sorul~ın cev~pladırılması gerekir.

tZLEMEDE GÜDÜLECEK AMAÇLAR

DeAedendinnenin sisteminonarılmasınısaAlamadakiyeri, sistemin ürettiAiisten-
meyen davranışlarlayetersizliklerinve bunlarınkaynaklarınınsaptanmasıdır.Sistem-

.
deki arızalar sistemin ögelerinden yani girdilerinden; eAitim sürecinden ve
deAerlendirme alt sisteminden gelebilir. Bunlar içinde eAitim programlarının
saAlamhAı, öAretiin faaliyetlerinin etkili olup olmadıgı, ögrenme eksikliklerinin

. neler olduAu, öArencilerin yeni öArenmelere hazır olup olmadikları buluDl:ır.Bu
deAedendinnelereformatifdeAerlenWrmedenilmektedir.

Bir eAitim. programının deAerlendirilmesı için, ögrencilere kazandırılması
amaçlanan bilgi ve becerilerin gözlenebilir ifadeler (davranışlar) halinde yazılmış
olması gerekir. ProgramındeAedendirilmesiçalışmalarıda bu davranışlarıntutarlılAı,
ulaşılabilirliAive davramşlarıngerçekleşmesi için yerine getirilmeşi gereken şartların
belirtilmesini içerir. llkögretim Matematik Programı (Milli EAitim Bakanhlı,
1990), 1983 yılından bu yana yapılan çalışmalarla öArencilerdegeliştirilmesi bekle-
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nen davranışlar yazılarak günümüz programlarındageliştirme ilkelerine uygun hale
getirilmiştir. Ancak henüz deıerlendirilmemiştir. Programın, deıer}endirme
çalışmalarının program izleme çalışmaları halinde yapıJarak geliştirilmesinde zorun-

luluk vardır.

tlköıretim öırencilerinin matematikteki başarıları,run formanf amaçlarla İzlenme-

si, başiın ölçülerinin bu amaçlarla kullanılınası önemlidir. Bunun sebeplerinden biri,

matematikteki davranışlar arasındagüçlü ön-şart oluş ilişkilerinin bulunmasıdır. Bazı
davranışların kazanılamamasının sebebi bu'davranıfla iljşkisi olan.ve b~ndan önce

öırenilmesi gereken bir veya birkaç davranışın öırenilmemiş olması olabilir. ızleme
çalışmalarıyla öırenme eksikliklerinin düzeltilmemesi ~e bu şe!dlde zorunlu eıitim

sonunda öırencilerin, ilköıretim düzeyinde kazanılması beklenen temel davranışları
kazanamamış olmaları onların ilköAretimi izleyen öıretim b~maldarındaki mate-

. .
matik başarılarını olumsuz yönde etkileyecek ve matematikte başarılarının azal-
masında önemli etkenlerdenbiri olacaktır. Bu bakımdanil"öıretimde matematikteki
başaıinın deıerlendirilmesi yerine izlenmesi, başarı ve başarısızlık göstergelerini ve
öırenme eksiklerini saptamadakullanılmasıizlemede amaçlarımızdanbiri olmalıdır.

Matematikte davranışlar arasındaki ön-şart oluş ilişkilerinjn güçlü Qlması, yeni
bir ünitenin veya konunun öıretimine başlamadan önce, bu konudaplanIauan dav-
ranışların 'kazanılmasına temel teşkil eden veya kolaylaştırıcı olandavranışlara
öırencilerinsahip olup olmadıklarının da izlenmesini gerektirir..Eler izleme testle-
rinde bazı öıreııcilerin bazı davranışları kazanamamış oldukları anlaşılmışsa ve
kazanılmamış davranışlar yeni konu, için gerekli iseler ./Önce bunlarla ilgili ek
öAretimegidilmelidir. Başarıyı İzleme bu amaçla da kullanılmalıdır.

Bazen sınıftaki öırencilerin çolunun bazı davraRışları kazanamamış oldukları
görülebilir. Bununsebebi öıreunenin başvurdulu öıretim faaliyetlerinin etkililinin
yeterli olmayışı yahut öıretim programındaki davranışlarıQo öıreııci grubu için
uygun olmayışı olabilir. Ölrenci başarısına ait sonuçlar bu amaçla da kul-
lanılmalıdır.

\

Öirenci başarısının ~ptanması şüphesiz .öırenci akışını saılamak, başka bir
deyişle öırencilerinders veya sınıf geçmelerine karar verme amacıyla da kullanılır.
Ö~enci başarısının bu amaçla izlenmesi ilköıretimdeözelikle ilkokulda yapılacak
delerlendirme çalışmalarının en sonda gelen amaçları ~ında olmalıdır. çünkü
ilkögretim yukarıda da belirt~di~ gibi, bir taraftanzorunlu elitim devresi; diAer ta-
raftan çocuklann yeteneklerininbelirginleşineyebaşladılı, bu sebeple de yönlendirme
için henüz işaret alınmaya başlandılı bir dönemdir. Böyle bir dönemde katı bir
delerlendirme yerine oldukçaesnekbir izleme gereklidir.
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tlköAretim düzeyinde deAerlendinne yerine izlemeyi gerektiren sebeplerden bir
.

başkası da öz~llikle matematiksel kavramların kazanılması .yönünden bu yaş
çocuklarında zihinsel gelişimin henüz devametmekte olmasıdır (Hughes, 1990, s.
12-24.)

Matematiksel kavramların özellikle sayı kavramının gelişmesi zaman alır. Bunun

sebepleri arasında matematikteki kavramların kazanılmasında olduAu kadar çocukta.

dilgelişimi yönünden de beni bir zihinsel gelişme devresine ulaşma ~runluluAunun
olmasıdır. Sayı ve bununla ilişkilikavramların gelişmesi için ilköAretim sonuna

kadar beklemek gerekir (Kagan, 1978, s. 205-209; Dickson, Bmwn, Gibson, 1990,

s. 169-210). Bu sebeple.de ilköAretimde öArencilerin yaptıklarını deAerlepdirmeden
çok kaybedilen gelişmenin izlenmesi bo yönden de jlkokulda matematikte başarının

deAerlendirilmesi kavramıyerineizlenmesi kavramının benimsenmesi gereklidir.

Matematik öAretiı1ıinde başarının izlenmesinde diAer bir amaç, sonuçların, okulla-
rarası Jark1dıkları azaltmak, ülkenin farklı yörelerinde yaşayan ögrencilere olabil-

digince denk eAitim imkanı saAlamada matematik egitimi yönünden ülkemiz

ilkögretim kurumların~aki genel gidişi gözleme ve gerekli egitim tedbirlerinin'
alınmasında kullanılmasıdır; Bu amaçla, uygun yöntemlerle alınacak örneklemler

üzerinde il ve ülke çapında izleme sınavları yapılması. ve bonunbelli aralıklarla tek-

rar edilmesi matematikteki başarının yıllara göre gidişinin izlenmesine imkan sagıar.

Bu husus mevcut tlkögretim Okulları Yönetmeligi'nde de yer almıştır (Tebligler Der-
gisi, 16 Mart 1992, SaYı: 2314). Bu hükmün uygulamaya geçirilmesinde yarar

vardır. Böyle bir uygulama matematik egitimi yönünden, hem ülkec;lüzeyinde isabet-

li bazı egitim kararlarının alınmasına ışık tutar, hem de matematik egitimi
düzeyimizin .başka .ülkelerle karşılaştırılma&ına imkan saAlar. Egitim düzeyimizin

matematik gibi evrensel' bir koniıda başka ülkelerle karşılaştırılması bilim ve tekno-
loji alanmda diAer ülkelerle yanşabilmemiz bakımından son derece önemlidir.

NELER tZLENMELİDtR?

TemelegitiQ).yıllarında yapılan matematikegitiminde nelerin deAerledirilecegi,
üzerinde çok çalışdan konular arasındadır(Wilson, 1971, s. 645-695; D'Augustine,
1973; Unesco, 1973, s. 118-122; HMI Series, 1987, s. 54-64). Bu çalışmalarda

. .

konu edilenler ve degerlendirmenin yukarıda açıklanan gerekçeleri göz önüne
alındıgında ilkögretimde matemat*teki gelişmede konu edilecek izle~e çalışmaları
şu dört noktadatoplanabilir: -

1. Temel zihinsel beceriler.
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2. Matematik programındayer alan bilişsel davranışlar,

3. Duyuşsal özellikler,

4. Iyi çalışma alışkanlıkları.

Şüphesiz bunlar birbirindenbagımsız özellikler degillerdir. Ancak bazı zihinsel
özellikler belli bazı konulara baglt olmadan geliştirilebilirler; bazı~ daha çok belli
konulara münhasırkalır; bazılarınında, her fırsattaüzerindedurulmasıgerekir.

Temel, zihinsel beceriler, matematigin dilini anlayabilme, sözel bilgileri
sembolik hale getirebilme, karmaşık ve zor problemleribasite indirgeyebilme,prob-
lem çözme, sonuçlap tahmin edebilme, modelleri anlayabilme ve model kurabilme,
akıl yürütme, hipotez kurabilmegibi becerilerdir.

Matematik programında yeralan bilişsel davranışlar, daha çok konu-
lara dayalı olan, matematiktekibelli ,kavramve ilişkilerle ilgili bilgi ve becerile~dir.

llkögretimde ögrencilerde geliştirilecek davr;anışlar"llkögretimMatematik Prog-
ramı"nda (Milli Egitim Bakanlıgı~ 1990) yıllara ve konulara göre belirtilmiştir.
Programdaki davranışlarkonu ve davranışbasaınagiboyutlarındaincelenebilir. Konu
boyutunda, varlıklar arasındakiilişkiler: kümeler; sayılar, işlemler, ölçüler, grafikler',
modüler aritmetik, olasılık, permütasyon ve kombinasyon, lineer cebir, cebir, geo-
metri vardır. Davranış boyutunda ise, bilişse.l ve duyuşsal özelliklerin yer aldıgı
görülmektedir. Bilişsel özellikıerin dahaçok bilgi, kavrama ve uygulama basamak-
larında, terminolojt kavram, algoritim, işlem, ma~matiksel yapılarla ilgili bilgiler;
kavrama basamagında, kavramların,ilkelerin, kuralların,genellemelerin ve matema-
tiksel yapıların anlaşılması; uygulama basamagında da, kavramlarİn ve i~lemlerin
günlük hayattaki problemlerin'çözümünde kullanılmasına ilişkin davranışlar yer al~
maktadır.

Duyuşsal özellikler, matematige olan olumlu tutum, onun degerini takdir etme,
ilgi, motivasyon, matematikle ilgili }qıygı, kendine güven özellikleridir. Duyuşsal

özelliklerin genelolarak okullardaki Ögrenmelerde önemli rolleri vardır. Bloom
(1978), duyuşsal özelliklerin okullardaki'ögrenmelerdetoplamdegişkenligin'yaklaşık
dÖrtte birine yakın kısmını açıklandıgını belirtmekt~dir.Bu degişkenligin zihinsel
becerilede açıklanabilenkısmınınyaklaşık yarısıdırki, azımsanacakbir oran degildir:
Matematikteki kaygı ba,zıögrencilerde korku derecesJnevarır, başarısızlık pekişerek
ögrenciler, "ben matematigi yapanııyorum,benim matematigekarşı yetenegim yok"
fikrini zamanla geliştirir ve bunukabullenirler; böylece başarısızlıklar artar. Maale-
sef, okullarımızda ilkokuldan başlayarak yıllar ilerledikçe ögrencilerin matematige
karşı olumsuz tutum geliştirmeye dogru bir egilimlerinin oldugu gözlenmektedir
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(Baykul, 1990). fikögretim Programında duyuşsal özelliklere "İlkögretimde Matema-

tigin Amaçları" (Milli egitim Bakanlıgı, 1990, s. 33) başlıgı altında amaçlar

düze;inde yer verilmiştir. Bu amaçlar arasında matematige olumlu tutum geliştirme
.

de görülmektedir.

İyi çalışma alışkanlıkları, arasında düzenli ve tertipli olma, temiz.ve zamanında
çalışma, esnek olma, bagımslZ çalışma, işbirlili yapma ve sistematik çalışma gibi

özelliklerdir. "İlkokul Programında" (1990, s. 34) bu özelliklerden, yukarıda anılan
alıŞkanlıklardan pek çoluna yer verildili görülmektedir.

İZLEME NASIL YAPıLMALıDıR?

Yukanda belirtilen özelliklerin izlenmesi çalışmalarının nasıl yapılacalı da
önemlidir. İzleme, niteligi itibariyle bir degerlendirme oldugundan, bu amaçla
yapılacak çalışmalar bilgi toplama(ölçme) ve deger yargısına varma olmak üzere iki
sınıfta d~ünülebilir.

Bilgi toplama çalışmalaonda, olabil(ijgince objektif ölçme araçlaondan yarar-
lanılmalıdır. Programdaki bilişsel alan davranışlarının ve matematikle ilgili bazı
temel becerilerin ölçülmesinde çoktan seçmeli testler başarı ile ve etkili bir şekilde
kullanılabilir.

Günümüzde, geçmiş yıllardanberi, ülkemizde ve başka ülkelerde çoktan seçmeli
testlerin kullanılıp kullanılmamasıkonusunda-öZellikle matematiktekidavranışlano
ölçülmesinde- tartışmalar yapılmaktadır. Sorular, davranışın ortaya çıkmasını
saglayacak uyancılardır. Bir davranıŞ hangi uyarıcı tarafından daha iyi ortaya
çıkanlabil~ekse o uyarıcı kullamlmalıdır. Böyle bir uyarıcının seçimi, uyancının
yapısına ballı oldugu kadar uyarıcıyı hazırlayanın ve uygulayanın becerisine de
ballıdır: Bu bakımdanşu tip ölçme araçları~a iyidir şunlardaha az iyidir tartışması
yerine, gözlenrnekistenen davranışıen iyi ortaya çıkarabilecek soru tipininseçilmesi
faydalı otur. Matematikte bu, bazı davramşlar -hatta pek çok davranış- için çoktan
seçmeli, bazıları için kısa ce~aplı, bazıları için de kompozisyon tipi sorular olabilir.
Örnegin, ögrencilerin bir işlemin yapıb)'lasında veya bir problemin çözümünde
başvurduklan stratejiler veya yaratıcılıkları görülmek isteniyorsa kompozisyon tipi
sorulardan; bir işlemi d()tru yapıp yaPamadıkları veya bir problemin çözümünde
başvurulacak işlemlerin neler olduguna karar verip veremedikleri anlaşılmak isten-

. diginde çoktan seçmeli sorulardan;fakat bir işlemin yapılmasında ögrencilerin daha

çok nerelerde hata yap~arı görülmek istendigindede yine klasik kompozisyon tipi
sorulardan yararlaıiılabilir. Seçecegimiz soru tipi ne olursa olsun yoklanmak istenen
davramŞIyeterli güvenirlik ve geçerlik derecesindeyoklamalıdır.
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SONUÇLARıN KULLANILMASI

lIkögretim. çocukların zihinsel gelişmelerinin ~zla devam ettigit zihinsel
gelişmelerin bütün çoculdar<la aynı hİzda ve nitelikte olmadıgı. matematikteki dav-

ranışlann kazanılmasının uzun zaman aldıgı bilinen g((rçekler oldugundan. her

ögrenciden belli zaman dilimlerinde belli ögrenınelerin gerçekleşmesini beklemek
gerçekleşmemesi halinde böyl~ ögreneilere başarısız demek ve ögrenei başansını bu

şekilde }çullanmak yerine; ögrencideki gelişmeyi izlemek; iderne sonuçlarına göre

ögrencinin gelişmesi yönünde tedbirler almak. hem çocuk geliş~mine. hem matema-
tiginyapısına. hem de ilkögretlminamaçlarınauygun bir davranış olur.

.

Başarınm izlenmesi sırasında elde edilen sonuçlar kesin birer yargı olmamalı. her

zaman degişebilecegi kabul edilmelidir. Bunun sonucu olarak. ilkögretim düzeyinde
ögrencilerin başanlarına bakılarak yönlendirme kararlarının verilmesi erken olur. Bu

bakımdan. izleme çalışmaları çocugun ilerideki hayatı ve ögrenimi için ipuçları ola-
. ,
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rak kullanılabilir; ancak, yargıya varmak için degişmez kanıtlar olarak kullanılması
sakıncalı olur.

Ülkemizde, egitimin diger kademelerinde oldugu gibi ilkögretimde de okul içinde,

okullar arasında, kamu veya özel kuruluşlar tarafından formal veya informal sınavlar

ve bunlara dayalı olarak bazı degerlendirmeler yapılmaktadır. Bu sınavlar ilkögretim

düzeyinde genellikle Türkçe ve matematik alanlarında yogunlaşmaktadır. Bu sınavlara

gerekçe olarak da bazen ögrencilerin daha çok çalışmaya sevkedilmesi, bir seçme

yapma zorunluıgu ve bunun başka bir yolunun olmadıgı gösterilmektedir.

Ögrencileri daha çok çalışmaya sevkedecegi beklentisi olanlar,ögrenciler tarafından,

ögretim programındaki davranışların daha çog,unun kazanılacagı beklentisi içinde

veya böyle bir faraziye ile hareket ediyor olmalılar. Bu sınavlar ilkögretimdeki

degerlendirmenin amaçları arasına girer mi?Ögrencileri daha çokçalışmaya sevkeder

mi? Ögrencilerin programdaki davranışlardan daha çogunu kazanmalannı ne derecede
saglar? Bu sınavlarınögrenciler ve sistem üzerindeolumsuzetkileri var mıdır?

'

Bu tür yarışma sınavlarının ögrenciler üzerindeki etkilerinin-strese ve hatta kor-
kuya, ezberleme ve ayrıntıları ögrenmeye, sınavda sorulabilecek soruların tahmin

edilmesi ve bazı ,istenmeyen davranışlarIiıpuan'aJ.maya sebep oldugu (Unesco, 1973,

s. 117.) Sadece ülkemizde ~gil, başka ülkelerde de bilinen, ve tartışılan bir konudur.

Aynca ögrencilerin cevaplama sırasındaki bazı davranışları egitim programlarındaki

duyuşsal hedefIerede ters düşmektedir. Örnegin bazı ögrenciler sınavsırasındaçeşitli

psikolojik ve sosyal sebeplerin etkisi altında uygun olmayan yollarla puanalma

girişiminde bulunabilmekte; bu davranışlar dürüst olma hedefiyle bagdaşmamakta;
çok önemli bir kararı bir sınava baglamakla,ögrencinin hedefe aykın bir davranış ta

bulunmasına adeta sebep olunmaktadır.

,Ülkemizde ilkokulu bitirdikten sonra devlet parasız yatılı okullarına, Anadolu Li-

selerine ve diger bazı okullara giriş sınavları yapılm~ta; bu sınavlar her yıl mevcut
ögrenci kitlesinin daha çogunu kapsar hale gelmektedir. Bu gidiş bir taraftan egitimi
yagınlaştırma çalışmalıın yamnda diger taraftan eleyici hale getirmektedir.

Şüphesiz ülkemizde bir okula girişte seçme yapılmasını zorunla hale getiren bazı

faktörler vardır. Nüfus artışı bıınların başında gelmektedir. Ancak bir sonraki okula

önceki okul mezunlarından bir tek sınavla ögrenci alma yerine, ögrencinin ilgileri,
çeşitli derslerdeki başarısı, yeteneklerindeki gelişme bugünkünden daha geçerli ve

güvenilir yöntemlerle izlense bunlar bir dosyada toplansa bu bilgilere dayalı

degerlendirme sonuçları ögrencinin başvurdngu okullar tarafından ögrenci almada kul-
lanılsa olumsuzluklarının daha az olması beklenir.
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