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1. TANIMLAR 

1.1. Ölçme 

Eğitimde ölçme, bir davranışın ya da kazanımın bir araç yardımıyla gözlenerek sayılar ve 

sembollere dönüştürülmesidir. 

1.2. Değerlendirme 

Ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırma işidir. 

1.3. Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi 
 Öğrenme sürecinde bireyin gelişimini izlemek 

 Bireyin neyi ne kadar öğrendiğini tespit etmek 

 Eğitimin verimliliğini ortaya çıkarmak 

 Eğitim sürecinde yapılan hataları tespit etmek, kaliteli bir eğitim için ideal eğitim 

sürecini belirlemek. 

 

  



2. UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME ARAÇLARI VE DEĞERLENDİRME 
YÖNTEMİ 

2.1. Uzaktan Eğitimde Eğitsel Ölçme Araçları 
 Sınav 

 Ev Ödevi 

 Laboratuvar Çalışmaları 

 Proje Çalışmaları 

 Portföy Oluşturma 

 Makale Yazımı 

 Alan Çalışmaları 

 Anket 

 Gözlem 

2.2. Değerlendirme Yöntemleri 
Değerlendirme yöntemleri geleneksel değerlendirme yöntemleri ve alternatif değerlendirme 

yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Geleneksel Değerlendirme Yöntemleri  

 Sözlü sınavlar: Çevrimiçi eğitimde sözlü sınavlar, öğretim elemanları ile öğrenciler 

sohbet odalarında veya video konferans ile bir araya getirilerek gerçekleştirilir.  

 Yazılı sınavlar: Yazılı sınavların internet ortamında cevabının alınabilmesi için çok 

satırlı metin girişi kullanılabilir. Öğrenciden gelen cevaplar bir veritabanı veya 

dosyada tutulabilir.  

 Kısa Yanıtlı Sınavlar: Basit metin kutuları sorular arasına veya altına yerleştirilerek 

gerçekleştirilir. 

 Çoktan seçmeli testler: Öğrencilerin başarılarını ölçmede en çok kullanılan sınav 

yöntemidir. İnternetteki birçok sınav bu yöntem kullanılarak hazırlanmıştır. Bunların 

yanı sıra; kısa cevaplı sınavlar ve doğru/yanlış testleri de kullanılır. 

 Doğru Yanlış Soruları: Öğrenci doğru/yanlış tipinde soruları yanıtlar. 

Alternatif Değerlendirme Yöntemleri 

 Otantik Değerlendirme: Öğrencilerin günlük yaşamda muhtemel olarak 

karşılaşabilecekleri sorunları ve bu sorunları çözme yeteneklerini ve yeterliliklerini 

sergilemelerini gerektiren bir tür değerlendirme biçimidir. Öğrencilerden fikirler 

üretmeleri, bilgiyi kaynaştırmaları ve gerçek dünyada kullanımları için gereken 



görevleri tamamlamaları istenir. Otantik değerlendirme yaklaşımında çoklu 

değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanılır. Bu yeni değerlendirme yaklaşımında, 

öğrencinin öğrendiği şeyleri ne kadar hatırlayabildiğini anlamak değil, öğrencinin 

önceki bilgilerinde meydana gelen niteliksel değişimleri anlamak ve öğrenme sürecini 

geliştirmek önemlidir. 

 Portfolyo Değerlendirme: Portfolyo değerlendirme, öğrencinin gelişiminin tam bir 

resmini yansıtan çalışmaların toplamıdır. Geleneksel anlayışın ön gördüğü bir tepkiyi 

seçmek ya da işaretlemekten ziyade üretimi gerektiren performans değerlendirmenin 

bir biçimi olarak ifade edilebilir. 

 Açık Kitap: Uzaktan eğitimde öğrenci başarısını değerlendirmek için kitaplara 

bakmanın izin verildiği sınavların da kullanılabilir olduğu savunulmaktadır. 

 Akran Değerlendirme: Öğrenci tarafından hazırlanan araştırma, ödev ve proje gibi 

çalışmaların kendi arkadaşları tarafından değerlendirilmesidir. Öğrenciler akran 

değerlendirme yaparken, arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmaları kendi çalışmaları 

ile kıyaslayarak ve alternatif bir bakış açısı kazanmaktadır. 

 Grup Çalışmaları: Grup çalışması, öğrencilerin kendilerinden etkilenerek daha derin 

bilgi seviyesine ulaşmalarına yardımcı olur. Böylece sanal öğrenme topluluğunun 

oluşumunu güçlendirerek, sanal bir dersin temel aracı oluşturulmuş olur. 

 Kavram Haritası: Temel bir kavram etrafında ilişkili diğer kavramların grafiksel 

olarak gösterildiği grafiksel yapılardır. 

 Öz Değerlendirme: Bireyin bir konu hakkında bilgi, beceri ve davranışlarını 

kendisinin değerlendirmesidir. 

 Proje: Bireylerin bir konu kapsamında araştırma yapmaları, bilgi düzenlemeleri ve 

raporlamalarını kapsayan yöntemdir. 

 Performans Değerlendirme: Bireyin süreç içerisinde takibi aracılığıyla yapılan bir 

değerlendirme türüdür. 


