Translation of SCoA taken from
Zaġmoğlu, S. (2013). Teachers’ and students’ conceptions of assessment in a university EFL preparatory
school context. (unpublished masters thesis), Çağ University, Mersin, Turkey.
7. APPENDICES
7.1. APPENDIX A: STUDENTS’ CONCEPTIONS OF ASSESSMENT (SCoA)
Conceptions of Assessment Survey

1. Cinsiyetiniz:

A) Bay

B) Bayan

2. Mezun olduğunuz okul: .......................................................................................

Bu anket size ölçme ve değerlendirme ile ilgili olan inanıĢlarınızı ve anlayıĢlarınızı,
terim size her ne ifade ediyorsa onu sormaktadır. Lütfen kendi ölçme ve değerlendirme
anlayıĢınıza dayanarak soruları cevaplayın.
AĢağıdaki değerlendirme ölçeğini kullanarak sizin görüĢünüzü en iyi açıklayan Ģıkkı
seçin.
 Kesinlikle katılmıyorum
 Katılmıyorum
 Tarafsızım
 Katılıyorum
 Kesinlikle katılıyorum
Anketi doldurduğunuz zaman lütfen öğretmeninize teslim ediniz.

Katıldığınız için teĢekkür ederim.
Senem Zaimoğlu

Bu anketi doldurarak bu çalıĢmaya katılmayı kabul ediyorum.
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1. Ölçme ve Değerlendirme süreci, benim için
ilgi çekici ve eğlenceli bir deneyimdir.
2. Ölçme ve Değerlendirme süreci
öğrenmeme engel oluyor.
3. Ölçme ve Değerlendirme süreci, öğrenciler
için adil değildir.
4. Bir sonraki öğrenmem gerekenlere yol
göstermesi için yapamadıklarımı ya da
yanlıĢ yaptıklarımı gözden geçiririm.
5. Öğrenmemi geliĢtirmek için aldığım geri
bildirimden faydalanırım.
6. Ölçme ve Değerlendirme süreci,
öğretilenden ne kadar öğrendiğimi
belirleyen bir yoldur.
7. Ölçme ve Değerlendirme süreci, okulların
kalitesini veya değerini ölçer.
8. Ölçme ve Değerlendirme süreci, öğrencileri
birlikte çalıĢıp birbirlerine yardım etmeleri
için teĢvik eder.
9. Ölçme ve Değerlendirme sürecinin bir
değeri yoktur.
10. Öğretmenler aĢırı derecede sınav yanlısıdır.
11. Bir sonraki sefere neyi daha iyi
yapabileceğime odaklanmak için
değerlendirme sonuçlarımı dikkate alırım.
12. Ölçme ve Değerlendirme süreci, okulların
iĢlerini ne kadar iyi yaptıkları bilgisini
sağlar.
13. Ölçme ve Değerlendirme süreci, benim
gelecek kariyerim ve iĢim için önemlidir.
14. Ölçme ve Değerlendirme süreci, baĢarmam
gereken hedeflere ulaĢmama engel oluyor.
15. Ölçme ve Değerlendirme sürecini daha
sonra ne çalıĢmam gerektiğini belirlemek
için kullanırım.
16. Ölçme ve Değerlendirme süreci, beni ve
sınıf arkadaĢlarımı birbirimize yardım
etmek için motive eder.
17. Sınıftaki öğrenciler değerlendirme yapıldığı
zaman birbirlerine daha fazla yardımcı
olurlar.
18. Ölçme ve Değerlendirme sonuçları çok
doğru değildir.
19. Ölçme ve Değerlendirme sürecini bir
sonraki öğrenme adımımda nelere dikkat
etmem gerektiğini belirlemek için
kullanırım
20. Değerlendirildiğim zaman öğrenmekten
gerçekten keyif alıyorum.
21. Ölçme ve Değerlendirme sonuçları, benim
ne kadar zeki olduğumu gösterir.
22. Öğretmenler benim ölçme ve
değerlendirme sonuçlarımı daha sonradan
bana neyi öğretmeye ihtiyaç duyduklarını
görmek için kullanırlar.

Hiç
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Tarafsız

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
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23. Ölçme ve değerlendirme süreci,
öğretmenlerin ilerlememi takip etmesine
yardımcı olur.
24. Değerlendirme yaptığımız zaman,
sınıfımızda güzel bir atmosfer olur.
25. Ölçme ve Değerlendirme süreci, sınıfımızın
birbirleriyle daha çok iĢbirliği yapmasını
sağlar.
26. Ölçme ve Değerlendirme sürecinin
öğrenimim üzerinde az bir etkisi vardır.
27. Ölçme ve Değerlendirme sonuçlarımı göz
ardı ederim veya atarım
28. Öğretmenlerim ölçme ve değerlendirme
sürecini benim geliĢmeme yardım etmek
için kullanırlar,
29. Ölçme ve Değerlendirme kriterleri bir konu
hakkında ciddi derecede düĢünüp analiz
yapıp yapamayacağımı gösterir
30. Ölçme ve Değerlendirme süreci aileme ne
kadar öğrendiğimi gösterir
31. Ölçme ve Değerlendirme sonuçları,
gelecekteki performansımla ilgili öngörüde
bulunur
32. Değerlendirildiğimiz zaman sınıfımız
öğrenmek için daha çok motive olur
33. Ölçme ve Değerlendirme bilgisini göz ardı
ederim

Hiç
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Tarafsız

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
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