ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİNDE KULLANILABİLECEK PERFORMANS GÖREVİ ÖRNEKLERİ
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Yazılı görevler
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Öğretmen tarafından öğrencinin ilerlemesi, öğrencilerin plan yapma,
organize etme ve üretme becerileri hakkında bilgi veren yazılı ürünlerin
toplanmasıdır. Bu çalışmalar bireysel ya da grup çalışması şeklinde olabilir.
Yazılı raporlar sunularla birleştirilebilir ya da ayrı olarak değerlendirilebilir. Bu
içerik, beceri gelişimi, göreve karşı öğrencilerin tutumunun yanı sıra yazılı
materyalin oluşturulması sırasındaki öğrenme süreçlerini değerlendirmek için
kullanılabilir.

Dereceli Puanlama
Anahtarı

Derecelendirme Ölçeği
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Öğrencilerin tarihî kavram, olay, olgu ve prensiplere ilişkin kavramalarını
göstermelerinin yanı sıra, iletişim kurma, kendini ifade etme, yaratıcılık, katılım,
kendini değerlendirme, sorumluluk alma, sorun çözme, eleştirel düşünme, iş
birliği yapma vb. becerilerini göstermelerine imkân sağlamak için yaratıcı
performans görevleri kullanılabilir. Öğrencilere yaratıcı performans görevlerini
yerine getirirken kendi bilgilerini göstermek için farklı öğrenme ve iletişim
becerilerini kullanma fırsatı sağlanmalıdır.

Sunular

Sunular, öğrencilerin bildiklerini ve kavradıklarını sözlü olarak diğer
insanlara aktarma yeterliliklerinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Ayrıca,
öğrencilerin topluluk önünde konuşma, düşüncelerini, görüşlerini paylaşma ve
savunma, sözlü ve sözsüz iletişim ögelerini kullanma gibi beceri ve
yeterliliklerinin değerlendirilmesinde etkili ölçme ve değerlendirme araçlarıdır.
Sunular, bireysel ya da grup çalışması şeklinde olabilir. Bunlar yazılı ödevlerle
de birleştirilebilir.

.e

•

Yaratıcı
Performanslar: Sergi,
tarih şeridi, harita, sınıf
ya da okul panosu, rol
oynama, tartışma
(münazara)

DEĞERLENDİRME
(puanlama)
ARAÇLARI

Kontrol Listesi

w

•

Tarihî terminolojiyi doğru ve
yerinde kullanma
Farklı ve çok sayıda tarihî
kaynağa ulaşma, kaynakları
kullanma ve analiz etme
Tarihî konular hakkında sorular
sorma ve soruları cevaplama
Tarihî empati kurma
Farklı kültür, görüş, inançtan olan
kişilere saygı ve hoşgörü
gösterme
Tarihî süreç içinde ve süreçler
(geçmiş, bugün, gelecek) arasında
bağlantılar kurma
Geçmişteki insanlar, olaylar,
durumlar, toplumlar, dönemler,
tarihler, fikirler, inançlar,
hareketler ve değişimler
hakkındaki bilgileri kavrama ve
kullanma
Tarihî olayların, inanışların,
tutumların, süreçlerin ve
durumların karakteristik
özelliklerini kavrama
Tarihî yorumları analiz etme ve
açıklama
Tarihî verileri elde etme ve
kullanma
Yorumlarını tarihî kanıtlarla
destekleme
Yaratıcı düşünme

AÇIKLAMALAR

w

•

PERFORMANS
GÖREVİ
ÖRNEKLERİ

Not Alma
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KAZANDIRILMASI
HEDEFLENEN BİLGİ VE
BECERİLER

Sınıf Dışı Çalışmalar

Bu çalışmalar öğrencinin sınıf dışında tamamlaması gereken çalışmalardır.
Sınıfta işlenecek konu hakkında bilgi toplamak ve önceden hazırlık yapmak da
görev olarak tanımlanabilir. Bu görevler, verilen metni okuma, konu hakkında
araştırma yapma ya da sınıfta etkinlik yaparken kullanılacak materyalleri toplama
vb. çalışmaları içerir.
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Dereceli Puanlama
Anahtarı

Derecelendirme Ölçeği

Kontrol Listesi
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Öz değerlendirme ve akran değerlendirme öğrencilere öğrenmelerinin daha
fazla sorumluluğunu almaları için fırsat sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin kendi
çalışmalarını
ve
arkadaşlarının
çalışmalarını
eleştirel
bir
gözle
değerlendirmelerine, yapmış olduğu değerlendirmeleri uygun bir dille ifade etme
gibi konularda da fırsat sağlamaktadır. Öz değerlendirmede öğrenci kendi
çalışmalarını değerlendirerek öğrenirken akran değerlendirmede öğrenci diğer
öğrencilerin çalışmalarını değerlendirerek öğrenir.
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Öğrenci Ürün Dosyası

Öğrenci ürün dosyası öğrencinin ders yılı içinde yapmış olduğu tüm
çalışmaların yer aldığı dosyadır. Bu dosya öğrencinin yıl içinde göstermiş olduğu
ilerlemenin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Öğrencinin hazırlamış olduğu
araştırma raporları, sunu kopyaları, öz ya da akran değerlendirme formları vb.
çalışmaları ürün dosyasında yer alır. Ürün dosyasında yer alacak çalışmalara
karar verilirken ve çalışmalar değerlendirilirken öğrenci ve öğretmenin birlikte
çalışması önemlidir.
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Öz Değerlendirme ve
Akran Değerlendirme

Grafik düzenleyiciler; tarihî kavramları, olayları, olguları, kanıtları ve
detayları gruplama, sınıflama, kategorize etme vb. becerilerin test edilmesinde
kullanılabilir. Öğrencilerin bilgi, düşünce ve kavramalarını organize etmelerinde,
önemli yerleri not etme vb. becerilerin geliştirilmesinde grafik düzenleyiciler
etkili olabilmektedir. Grafik düzenleyiciler sadece birer ölçme – değerlendirme
aracı olarak değil, dersin anlatımı sırasında bir öğretim yöntemi ya da etkinliği
olarak da kullanılabilir. Bunlar bireysel olarak öğrenci tarafından
oluşturulabileceği gibi, sınıfla birlikte de oluşturulabilir. Grafik düzenleyiciler
bilişsel gelişimi ilerletirken birleştirici düşünme ve disiplinler arası öğrenmeyi
geliştirir.

Projeler, farklı bilgi ve becerilerin ölçülmesinde kullanılabilecek yazılı
performans görevlerindendir. Öğrenciler bir yıl içinde istedikleri ders ya da
derslerden proje hazırlayabilirler. Projeler mümkün olduğunca fazla sayıda bilgi
ve beceriyi işe koşmayı gerektirecek şekilde tasarlanmalıdır. Sadece ürün olarak
değil, projenin bazı kısımları sınıfta yaptırılarak süreç olarak da
değerlendirilmeleri daha yararlı olacaktır. Projeler sunum, dergi, makale yazma
vb. performans görevleri ile birleştirilerek de kullanılabilir.
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Grafik düzenleyiciler:
Kavram haritaları, tablo
oluşturma, grafik
oluşturma vb.

Proje
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(Hipotez oluşturma ve test etme,
düşüncelerini geliştirmek için
sorular sorma, kendi ve
başkalarının yaklaşımını
sorgulama, alternatif çözümler
üretme)
Takım çalışması
(Çalışırken başkaları ile iş birliği
yapma, iş bölümü yapma, fikir
birliğine varma, sonuçlara
ulaşmak için tartışma yönetme,
diğerlerine geri bildirim verme)
Öz yönetim
(Amaçlara ulaşmak için çalışma,
kişisel girişim gösterme,
sorumluluk alma, gayret etme,
zaman ve kaynakları düzenleme,
önceliklerini belirleme, hazırlıklı
olma, risk alma ve yönetme)
Yansıtıcı öğrenme / düşünme
(Kendini ve başkalarını
değerlendirme, fırsatları ve
kazanımları tanımlama, gelişim ve
çalışma için amaç oluşturma,
gelecek çalışmaları için ne
öğrendiğini değerlendirme)
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Araştırma yapma
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