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ÖNSÖZ
___________________________________________________________________
Eğitimin kalitesini ve etkinliğini arttırmak hem ulusal hem de
AB
seviyesinde ana tartışmaların odağında
bulunmaktadır.
Avrupa'nın
Lizbon stratejisinde
bu amaç toplumsal bütünlük ve geleceğin
r e f a h ı
anlamında hayati bir önem arz etmektedir.
2020 yılına
kadar hedeflenmiş olan AB eğitim ve öğretim
politikalarının özünde bu
amaç yatmaktadır. Bu amaç
zorunlu
eğitimdeki performansı a r t t ı r m a y ı
hedeflemektedir; özellikle
de 15 yaşlarındakiler kişilerin
okuma, matematik ve bilim
derslerinde
gözlemlenen düşük başarının oldukça y ü k s e k o l a n
oranlarıyla
mücadele etmeyi gerektirmektedir. Sonuçta
ana ideal 21. Yüzyılın bilgi toplumuna genç insanları
hazırlamaktır.
Bu bağlamda, öğrencilerin performanslarına dair güvenilir veriler elde edebilmek bu eğitim politikalarını
gerçekleştirebilmek için ana unsurlardan bir tanesidir. Dolayısıyla, son yirmi yıldır ulusal sınavların eğitim
başarısının ölçülmesinde oldukça önemli enstrümanlar olarak görülmeleri şaşırtıcı değildir.
Bu Eurydice raporu 30 Avrupa ülkesinde uygulanan ulusal sınavların organizasyonu ve bağlamının bir resmini
sunmakta, ulusal ve okullar seviyesinde bireylerin sınav sonuçlarının kullanılış biçimlerini ele almaktadır.
Ulusal sınavların hedefleri, sıklığı ve içeriği anlamında Avrupa ülkelerinin ne tür çalışmalar ve uygulamalar
yaptığını sunmakla beraber, bu rapor aynı zamanda Avrupa ülkelerinin birbirlerinden öğrenebilmeleri amacıyla
çeşitli ülkelerin önemli uygulamaları ve deneyimleri ele alınmaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra bu raporda
ulusal seviyede uygulanmakta olan sınavlara yönelik bir uyum ve bütünlük gereksinimini vurgulamakta ve
öğrencilerin sadece ölçülmesini değil aynı zamanda sınavlarla gelişmelerinin sağlanma yöntemlerini
irdelemektedir.
Hiç şüphem yok ki bu çalışma Avrupa bağlamında sürmekte olan ulusal sınavlara dair tartışmalar sürecine
olumlu bir katkı sağlayacak ve günümüz karar mercileri, uzman ve eğitmenler için güncel ve ilginç bir çalışma
olarak faydalı olacaktır.

Jan Figel'
Eğitim, Öğretim, Kültür ve Gençlikten
Sorumlu Komisyon Üyesi

2

GİRİŞ

Avrupa'da eğitimin kalitesini ölçmek ve gözlemleme sürecinde ve Avrupa eğitim sistemlerini yapılandırmada
öğrencilerin ulusal ölçümü her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Bu çalışma 2009 yılının ilk yarısında
Avrupa Birliği Konsülü Çek başkanlığının talebi üzerine hazırlanmıştır. Çek Cumhuriyeti'nde bu çalışmada ele
alınan konuya duyulan merak ağırlıkla eğitimin kalitesinin artırılma sürecinde ulusal ölçmenin bir enstrüman
olarak sınılması üzerine yapılan tartışmalardan kaynaklanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı Avrupa Ağı () ülkelerinde ulusal ölçümün organizasyonu, amaçları ve gelişimiyle ilgili
karşılaştırmalı bir çalışma sağlamak ve öğrencilerin eğitim kariyerleri ile okullar ve sistem seviyelerinde bu test
sonuçlarının nasıl kullanıldığını anlamak adına bir perspektif sunmaktır.
Bu raporda öğrenci değerlendirmesinin tek yolu olan ulusal sınavlar "merkezi olarak yönetilen ve standartlaşmış
ulusal sınavlar" olarak tanımlanmaktadır. Bu sınavlar ulusal merkezi bir otorite tarafından standardize edilir
veya tıpkı Belçika'da, İspanya ve Almanya'da yapıldığı üzere, 'merkezi seviye' olarak tanımlanan üst-seviye
eğitim otoriteleri sorumludur. Ulusal ölçüm çalışmaları merkezi bir otorite veya ulusal bir birim tarafından
sürdürülür ve tüm sınava giren öğrenciler aşağı yukarı aynı şartlar altında sınavlara girmektedirler. Zorunlu
eğitim sürecinin en başında uygulanmakta olan gelişimsel problemleri tespit amaçlı sınavlar ile belirli konularda
uzmanlaşmış orta dereceli okulların kabul sınavları bu çalışmaya dahil edilmemiştir. Çeşitli standartlaştırılmış
yönergeler ve ulusal ölçümler dışında öğrenci değerlendirmesinde öğretmenleri desteklemek için geliştirilmiş
diğer araçlar da aynı zamanda bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur.
Bu çalışma özetsel ve biçimlendirme amaçlı ulusal sınavları kapsamaktadır. Hedefleri ve sertifikaları, dolaşım
ve öğrenme desteği gibi öğrencilerin kariyerine dair sınav kullanımlarını analiz etmekte ve genel anlamda bütün
eğitim sistemlerinin gözlemlenmesi veya yerel otoriteler, öğretmenler ve okulların değerlendirilmesi için bir
kriter olarak kullanılmakta olan öğrenci sınav sonuçlarını ele almaktadır. Numune temelli sınavlar olması
bakımından bu araştırma hem zorunlu hem de seçmeli sınavları içermektedir.
Çalışmada esas alınan referans yıl 2008/09 olarak belirlenmiştir ve ele alınan veriler ISCED 1 seviyesi
(ilköğretim) ve 2 (alt orta öğretim) ile ilgilidir. 2008/09 yılında tam olarak uygulaması tamamlanmamış olan
ulusal sınavlar da bu çalışmaya dahil edilmiştir. ISCED 1 ve 2 seviyeleri bu araştırma dahilinde çalışılan
ülkelerin büyük çoğunluğunda tam-zamanlı ve zorunlu eğitim süreleri olarak kabul görmektedir. ISCED 3
seviyesini de kapsayan zorunlu eğitimin olduğu ülkelerde, ISCED 2 seviyesinden daha ileri seviyelerde yapılan
sınavlar dikkate alınmamıştır. Gelecek yıllarda gerçekleştirilecek reformlar da bu çalışmada tartışılmıştır.
Sadece kamu eğitim sektörü betimlenmiştir, fakat okula kayıtların büyük bir kısmını kapsaması açısından
Belçika, İrlanda ve Hollanda'daki ödenek-temelli özel sektör de dahil edilmiştir. Örnek olarak İrlanda'da
okulların büyük bir kısmı yasal anlamda özel mülk olarak tanımlanmış olsa da aslında tam anlamıyla devlet
desteklidirler ve ailelerin bu okullara ücret ödemesi gerekmemektedir. Hollanda'da devlet ve özel okulların
yaklaşım ve finansman anlamında eşit oldukları anayasada vurgulanmıştır.
Bu çalışmanın amaçları açısından ise, Avrupa'da uygulana gelen çeşitli ulusal sınavlar üç temel kategoride ele
alınmıştır.
İlk grup belli bir eğitimin sonunda veya okul yılının bitiminde öğrencilerin başarı durumunu ölçen ve
öğrencilerin eğitsel kariyerleri üzerinde belirleyici rolleri olan sınavları içermektedir. Alan yazınında nu testler
"öğrenmenin ölçülmesi" anlamına gelen özetsel sınavlar olarak tanımlanmaktadır. Bu sınavların sonuçları
sertifika vermekte veya okul seçimi, dolaşım veya bir yıldan diğerine geçişte karar verme aracı olarak
kullanılabilir.
1

Türkiye'deki çalışmalar bu raporda bulunmamaktadır.
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İkinci grup ise bir bütün olarak genel eğitim sistemini ve/veya okul sistemini gözlemleme ve
değerlendirme amacıyla kullanılan ulusal testlerdir. Burada "Gözlemleme ve değerlendirme" gerekli yerlerde
düzeltici ve iyileştirici eylemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan performans ölçümünü ve kontrolünü
yapma sürecine işaret eder. Ulusal sınav sonuçları öğretmenlerin performansı ve öğretme sürecinin kalitesinin
göstergesi olarak kullanılır, fakat genel anlamda eğitim politikaları ve eylemlerinin etkinliklerinin ne kadar etkili
olduğunu ölçmede önem arz ederler.
Üçüncü grup ulusal sınavlar ise öğrencilerin öğrenme süreçlerini ve ihtiyaçlarını analiz ederek bireysel
öğrencilerin öğrenme deneyimlerini ölçme amacıyla kullanılır. Bu sınavlar "öğrenmeyi ölçmek" temel amacı
etrafında toplanmıştır ve genel anlamıyla "biçimlendirici sınavlar" olarak görülebilir.
Rapor üç ana bölüm, ana meselelerin özeti ve ülke tablolarının sunulduğu bir bölümden ibarettir.
Bölüm 1 "Avrupa'da öğrenci değerlendirmesi - ulusal sınavların bağlamı ve geliştirilmesi" başlığı altında son
dönemlerde ulusal sınavların gelişim sürecinin bir portresini sunmakta ve bu sınavların kullanımındaki
artışların sebeplerini irdelemektedir.
Bölüm 2 "ulusal sınavların amaçları ve organizasyonu" adı altında bu sınavların amaçlarını ele almakta ve hangi
şartlar altında uygulandıklarını sunmaktadır. Uygulama sıklıkları, ölçülen akademik alanlar, soru türleri, bilgi ve
iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımı ve sorumlu organların görev ve işlevleri yine bu bölümde
tartışılmaktadır.
Bölüm 3 "ulusal sınav sonuçlarının etkisi ve kullanımları" alanını ele almaktadır. Bu bölüm sınav sonuçlarının
öğrencileri, okulları, yerel otoriteleri ve genel anlamıyla eğitim sistemini nasıl etkilediğini ve bu sonuçların
hangi amaçlarla kullanıldıklarını özellikle sonuçların açıklanmasındaki düzenlemeleri de analiz ederek ele
almaktadır. Ulusal sınavların etkisi bu konuda politika araştırmaları yapan veya ulusal taramalarla sınavların
etkilerini anlamaya çalışan ülkeler açısından tartışılmıştır.
Bunlara ek olarak, katılımcı ülkelerin büyük bir çoğunluğunda ulusal sınavların organizasyonu ve bağlamının
detaylı bir tanıtımı Eurydice internet sitesinde mevcuttur. Aynı zamanda internet sitesinde ulusal testlerin
sonuçlarına dair harici bir uzman () tarafından yapılmış olan bir araştırmanın sonuçları bulunmaktadır.
Veri toplamada benimsenen yöntembilim açısından ise, Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü dahilindeki
Eurydice birimi Çek Eurydice birimi ve Çek Cumhuriyeti Gençlik, Spor ve Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Bilgi
Enstitüsüyle yakın temasla bir "içerik yönergesi" geliştirmiştir. Karşılaştırmalı analiz Eurydice Ulusal
Birimlerinden gelen veriler ışığında şekillenmiştir. Rapor ise tüm Ulusal Birimler tarafından kontrol edilmiştir.
Bu sürece Bulgaristan dahil olmamıştır ve tüm katkı sağlayan birimlere ayrı bir son bölümünde teşekkür
edilmiştir.
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Nathalie Mons (Ağustos 2009), Standart Ölçümün Gerçek ve Teorik Etkileri
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Bölüm 1: Avrupa'da Öğrenci Değerlendirmesi Ulusal Sınavların Bağlamı ve Geliştirilmesi

Sınav soruları hazırlama ve standardize edilmiş testlerin ulusal olarak uygulanması olarak tanımlanan Ulusal
sınav, merkezi ve ulusal eğitim sistemlerin, okulların ve bireysel öğrencilerin performanslarının sistematik
izlenmesinde ve ölçülmesinde kullanılan araçlardan biridir. Ulusal sınavlar, ulusal politika gündemleri ve
yapısal bağlamlarla şekillendirilir, buna göre değiştirilir ve bu sınavlar diğer değerlendirme formlarıyla
genellikle bağlantılıdır.
Bu bölüm, ilk önce öğrenci ölçmenin ana şekillerini ve Avrupa çapında düzenlenme yollarını kısaca özetler ve
sonra ilgili ülkelerin her birinde ulusal sınavın tarihsel ortaya çıkışını tanımlar. Bölümün son kısmında ise son
yıllarda Avrupa eğitim sistemlerini şekillendiren, değişen politika çerçevesi ile ulusal sınavların tanıtımı
arasında paralellikler çizilir.
1.1.Öğrenci değerlendirmenin temel formlarına kısa bir genel bakış
Avrupa çapında öğrenci değerlendirme, değerlendirme araçlarının çeşitliliğini oluşturan karmaşık bir resmi ve
farklı düzeylerde önem verilen, biçimlendirici veya düzey belirleyici, içsel veya dışsal olabilen yöntemleri
ortaya koyar. Öğrenci değerlendirme yaklaşımlarındaki farklılıklara rağmen, öğrenme sonuçlarının
değerlendirme süreci eğitim sistemlerinin genel yapısının bir parçasını oluşturur. Tüm ülkelerde, öğrenci
değerlendirme öğretme ve öğrenmenin ayrılmaz bir parçasını dolayısıyla eğitim kalitesini geliştiren etkili bir
faktörünün ortaya çıkmasını sağlar.
Öğrenci değerlendirme süreci genellikle yasama, ulusal müfredat kılavuzu ve öğretmen rehberliği yoluyla
düzenlenir. Bu düzenlemeler, amaçlarını ve bazen de önerilen yöntemlerin bir dizisini içeren değerlendirmenin
temel prensiplerini ortaya koyar. Çoğunlukla yasama belgelerini kapsayan değerlendirmenin diğer yönleri üç
öğeden oluşur: öğrencilerin olası sınıflandırılmaları, okul yoluyla ilerlemeleri için kıstaslar ve aileleriyle
iletişim ve düzenlemeleri rapor etmektir.
Zorunlu eğitimde kullanılan en yaygın değerlendirme çeşidi sürekli değerlendirme olarak bilinir. Bu çeşit,
öğrencilerin günlük katılımını, ödevlerini, sözlü ve yazılı testleri ve sınavları, uygulamalı sınavları veya proje
ödevlerini değerlendirmeyi içerir. Ayrıca bu çeşit hem biçimlendirici hem de düzey belirleyici amaçlar için
kullanılabilir. Bütün ülkelerde, biçimlendirici değerlendirme, öğretim yılı boyunca öğrencilerin aktivitelerinin
ayrılmaz bir parçası olarak sürekli öğretmenler tarafından uygulanılır. Bu değerlendirmede amaç öğretmenlere
ve öğrencilere doğrudan geribildirim sağlayarak hem öğretmenin hem öğrenmenin sürecini geliştirmek ve
izlemektir (). Biçimlendirici değerlendirme genellikle bireysel öğretmenin sorumluluğu olmasına rağmen,
diğerleri de bu süreçte yer alabilir. Örneğin, Belçika'da (Almanca-konuşan topluluk), biçimlendirici
değerlendirmeler, sınıf kuruluna (öğrencilerin belli bir grubunun eğitilmesi öğretilmesinden sorumlu okul
müdürüne ve tüm personellere) etkili bir şekilde öğrencileri desteklemek için alınan önlemlerin organizasyonu
olarak görülen önemli göstergeleri sağlar. Portekiz'de biçimlendirici değerlendirme, hem öğretmen
arkadaşlarıyla -özellikle müfredat bölümündekiler ve ulusal müfredata bağlı kalarak müfredat projelerini
yöneten, dizayn eden sınıf kurulundakiler- hem de özel eğitim destek servisleriyle, aileleriyle ve hizmetlilerle
işbirliği sağlayan ve öğrencilerle iletişim kuran öğretmenlerin sorumluluğudur.
Bazı ülkelerde, biçimlendirici değerlendirmeler, eğitimin ilk yıllarında özellikle başlangıç seviyesinde oldukça
yaygındır ve sonra öğrenci her üst sınıfa geçişinde düzey belirleyici değerlendirme de eklenir.
Düzey belirleyici değerlendirme öğrencinin öğrenme kalitesi ve kapsamıyla ilgili zamanında belli bir noktada
yargıya varılan bilgilerin sistematik ve periyodik toplamına karşılık gelir. Bu değerlendirme türü her dönemin,
öğretim yılının ve eğitim düzeyinin sonunda gerçekleştirilir ve öğretim kariyerlerini etkileyebilecek kararlar
almak veya hem ailelere hem öğrencilerin kendilerine başarılarını rapor etmek için öğretmenler tarafından
kullanılır (). Düzey belirleyici değerlendirme, öğretmenler ve ailelerle yapılan resmi toplantılarla (örnek: özel
okul geceleri) ya da karneler, ailelerle haberleşme ve öğrencilerin ilerlemelerini kaydeden bültenler gibi diğer
iletişim şekilleriyle birleştirilir.
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Biçimlendirici ya da düzey belirleyici değerlendirmelerin sonuçlarının raporlarında, öğrencilerin
motivasyonuyla hatta sosyal davranışlarıyla ilgili ek bilgiler olabilir. Örneğin, Almanya'da Länder'in yarısı
ilkokul öğrencilerin sosyal ve işle ilgili davranışlarının bir değerlendirmesini uyguluyor. Hollanda'da, sınavlar
öğrencilerin sosyo-duygusal gelişimi kadar öğrenme düzeylerine ve sürecine bir iç görü kazanmaları için
devamlı kullanılır. Lihteynştayn'da ortaokullarda öğrendikleri, çalışma alışkanlıkları ve davranışlarıyla birlikte
öğrencilerin davranış öğrenmeleri de karnelerine geçirilir.
Bazı ülkelerde, okullar ve öğretmenler uygulamada değerlendirme politikalarını nasıl gerçekleştireceğini karar
vermede oldukça serbesttirler. Böyle durumlarda, öğretmenler ve öğretmenler kurulu kural olarak sadece
öğrenme değerlendirmelerin çoğunluğuna ve öğrencilerin ilerlemelerini ilgilendiren kararlara sorumludurlar ().
Örneğin, Bulgaristan'daki okullar öğrencilerin uygun olduklarını düşündükleri herhangi bir zamanda ve
herhangi bir konuda sınav organize edebilirler. Benzer şekilde ilkokul ve ortaokulları son derece özerk olan
Hollanda'da da, öğrencileri sınama birkaç resmi düzenlemeye tabii tutulur. Neredeyse tüm okullarda,
değerlendirmenin belli bir formu öğrencilerin belirli bir süre sonra beklenen normal düzeye ulaşıp ulaşmadığına
karar vermek için kullanılır ve okullar bunun nasıl yapılması gerektiğine kendileri karar verir. İspanya'da öğrenci
değerlendirme ölçütü resmi bir müfredat tarafından yürütülür ve Özerk Kuruluşların resmi müfredatı da bazı
ilgili kılavuzu kapsar. Fakat okullar ve öğretmenler değerlendirme yöntemleriyle, kullanılacak araçlarla,
sürekli-türde değerlendirme sıklığıyla, öğrencilerin teşvikiyle ve onlara verilen niteliklerle ilgili kendi
kararlarını kendileri alabilirler. Romanya'da resmi düzenlemeler okulların, öğrencilerin ilerlemelerini ve
eğitimsel değerlendirmesini yürüten resmi prosedürlerden sorumlu olduğunu belirtmesine rağmen, öğretmenler
değerlendirme yöntemleri ve araçları uygulamak ve bunların sonuçlarını rapor etmek kadar onlarla ilgili karar
vermede ve plan yapmada da özgürdürler. İzlanda'da farklı okullar ve öğretmenler tarafından uygulanan öğrenci
değerlendirmesinde herhangi bir standartlaşma yoktur ve öğrencilerin ilerlemesi çok farklı yollarla kaydedilir.
Merkezi belirlenen usullere dayanan ulusal sınama, genellikle bireysel öğrencilerin performanslarının
kolaylıkla kıyaslanabilir olduğundan emin olmak için kullanılır. Bu sınavların sonuçları çeşitli düzeylerde
kıyaslanabilir ve bu öğrencilere elde ettikleri birikimlerinin kendi yaşıtlarıyla ve ulusal ortalamayla
kıyaslanabilir olduğuna dair bilgi sağlar.
Ulusal sınavların sonuçları öğrencilere final notu olarak verildiğinden dolayı bu sınavlar öğrencilerin ilerideki
kariyerlerine önemli ölçüde etkisi olur ve okul sertifikalarının nereden alındığına bakılmaksızın kıyaslanabilir
olduğunun garantilenmesine yardım eder. Bu da örneğin potansiyel işveren olmasına imkan sağlayan okul
kayıtları gibi belgelere bağlı olan öğrencilerin gelecek kariyerleri için de oldukça önemlidir.
Öğretmenler ayrıca ulusal sınavların sonuçlarını bireysel öğrencilerin öğrenme düzeylerini kıyaslamak, özel
öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek ve öğretimini ona göre uyarlamak için kullanırlar. Son olarak, okullar bu
bilgileri diğer okullarla ve ulusal performans verileriyle ilişkin olarak bulundukları yeri öğrenmek için de
kullanırlar.
Hem öğrencilere hem öğretmenlere yardım etmek için yapılan ulusal sınav geleneğine uzun süredir sahip ülkeler
öğrencilerin bilgisini, beceri ve yeteneklerini değerlendirirler, genel anlamda eğitimi geliştirirler ve özellikle
öğretmen ve okul temelli ölçme ve ulusal sınavların arasında bir denge kurmak için politika ve strateji
geliştirirler. Önceden belirtildiği gibi, Hollanda'daki okullar öğrenci ölçme alanında son derece özerktirler.
Birçoğu orta düzeyli sınavları ve amaçları öğrencilerin gelişimini ölçmek için kullanırlar. Leerling-en
Onderwijsvolgsysteem'in bir kısmı, (LGOS, ya da öğrenci ve eğitim izleme sistemi) çalışma yetenekleri, diller
ve matematiksel açısından eğitimin sonuçlarına ve öğrencilerin gelişimine bir iç görü kazandıran Entreetoets
(giriş sınavı) sınavlarıdır. Eindtoets Basisonderwijs (final testi- ilköğretim) zorunlu olmayan ama öğrencilerin
büyük çoğunluğunun girdiği ulusal bir sınavdır. Bu sınavın amacı veliler farklılaştırılmış bir orta öğretim
kurumunu seçerken onlara yardımcı olmak için detaylı bilgi vermektir. Öğrenciler orta eğitime kayıt oldukları
zaman ilköğretim müdürleri ve öğretmenler, öğrencilerin başarılarını yasal olarak rapor etmek zorunda
olduklarından dolayı okulu terk edenler için yapılan telafi sınavların sonuçlarına, okullarının ölçmelerine ve
4

Düzey belirleyici ölçme hakkında daha fazla bilgi için bakınız, Harlen, W., Öğrenmenin Ölçülmesi, 2007.
Öğrenci değerlendirmesinde okulun ve öğretmenin sorumluluğu hakkında bilgi için bakınız, Eurydice (2008), Avrupa’da Öğretmenin
Sorumluluğu ve Özerklik Düzeyi, s. 30-37
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değerlendirmelerine ve ayrıca öğrencilerin ve velilerinin görüşlerine göre davranırlar. Fakat, okulların temel
amacı Leerlingvolgsysteem, Entreetoets ve Eindtoets Basisonderwijs yöntemlerini entegre etmektir. Buna ek
olarak, Eğitsel Kariyer Cohort Anketi (COOL) öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerine
odaklanarak onları eğitimleri boyunca 5 yaşından 18 yaşına kadar takip ederler. Bu gelişimlerini izleyebilmek
için öğrenciler periyodik olarak testleri ve anketleri yaparlar ve onların tüm okul kariyeri de sistematik şekilde
kaydedilir.
Birleşmiş krallık ulusal müfredat ölçme sistemini ve ulusal sınavlarını kapsayan ölçmenin farklı formlarından
nasıl oluştuğuna dair bizlere bir örnek sunar. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da ilköğretim (ISCED 1) ve alt
ortaöğretimdeki (ISCED 2) öğrenciler için var olan resmi ölçme prosedürleri müfredatla oldukça bağlıdır. Bu
sistem okul sorumluluklarını yerine getirmek, okul seçimi için aileyi bilgilendirmek ve eğitimde başarıyı
sağlamak için tanıtıldı. Resmi sınavlar başlangıçta oldukça önemli bir faktör olmasına rağmen, sistem gelişmeye
devam etti ve son prosedürler sadece İngiltere'nin bazı bölgelerinde ve Galler'de öğretmen ölçmesine dayanır.
Fakat bu yapıları değişmesine rağmen, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki ulusal müfredat ölçme sistemi
aynı kalır ve içeriğin hazırlanması, uygulanması, sınavların notlanması ve anlaşılması için standardize edilmiş
prosedürleri ve aynı amaçları devam ettirir.
İskoçya'da benzer şekilde, ölçmenin farklı çeşitleri, İskoçya'nın tutarlı bir eğitim sisteminin tümü ve yerel
yönetimler, okullar ve bireysel öğrenciler adına öğrenmeyi desteklemek için yararlıdırlar. Biçimlendirici ölçme
ve ölçme bilgilerinin kullanımı kesinlikle teşvik edilir ve birinci olgu bireysel öğrenmeye ve gelişmeyle
bağlantılı, ikincisi ise sistem genelinde öğrenmenin kalitesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesiyle ilgilidir.
Bireysel öğrencilerin düzey belirleyici yöntemiyle ölçülmesi öğretmenlerin sınıf çalışmasını nasıl
profesyonelce yaptığına bağılıdır. Bu bağlamda, İskoçya Başarı Araştırma Konseyi (SSA=the Scottish Survey of
Achievement) 4 yıllık bir süreçte İngilizce/okuryazarlık, matematik/matematiksel beceri, bilim ve sosyal
derslerde öğrencilerin ulusal temsili bir örnek başarısını ölçmek için testleri kullanırken, İngilizce ve matematik
derslerindeki ulusal ölçme sonuçları, öğrenci başarı değerlendirmelerini onaylamak için kullanılır. Bu yüzden
ulusal sınavlar öğrencileri öğrenme için, öğrenmenin ve öğrenme olarak ölçmenin daha geniş bir politikanın
içine dahil edilmiştir ve son olarak öğrenciyi ulusal sınava tabi tutmanın diğer ölçme aktivitelerinin yanında
sınırlı bir rolü vardır.
Ölçme araçlarının çeşitleri, öğrenme ve öğretmek adına bilgi toplamak için Avrupalı ülkelerde kullanılır. Bu
araçlar biçimlendirici ya da düzey belirleyici amaçlar ve ulusal testler için öğretmenler tarafından devamlı
ölçmenin içine dahil edilir ve bu da tüm eğitim sistemine, okullara, velilere ve öğretmenlere ek bilgi sağlayarak
öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini gösteren anlamlı bir resim oluşmasını sağlar. Öğrencilerin ulusal test edilmesi
son otuz yıldır neredeyse tüm Avrupalı ülkelerinde tanıtılmıştır ve eğitim sisteminin organizasyonundaki önemli
bir araç haline gelmiştir. Bu araçların kullanımında ve ortaya çıkışında altında yatan sebepler ülkeden ülkeye
farklılıklar gösterir.
1.2.Ulusal sınavların tarihsel geçmişi
Birkaç ülke hariç ulusal test etme Avrupa'da öğrenci ölçmenin yeni bir formudur. Ulusal testlerin
bilgilendirilmesi ve kullanımı yavaş ve gelişigüzel başlamıştır ve sadece 1990lardan beri önemli ölçüde ilerleme
kaydetmiştir. Son yıllarda, daha erken bu sisteme geçiş yapan ülkeler kendilerinin ulusal test etme sistemlerini
daha iyi boyutlara getirmişken bazı ülkeler hala bu ölçme aracını yeni tanıyorlar.
Ulusal test formunu tanıyan ilk ülkeler öğrencilerin okul kariyerleri hakkında kararları alan standardize edilmiş
araçları geliştiren ülkelerdir. Bu testlerin içinde sadece sertifika veren testler değil ayrıca sırasıyla ISCED 1. ve 2.
düzeye karşılık gelen ilköğretim ve alt ortaöğretimin sonlarında öğrencileri gruplandırmak ve öğretim yılının
sonunda onları teşvik etmek için esas alınan testler de yer almaktadır ( bkz bölüm 2). 1946'lara kadar, İzlanda
ISCED 1'i final sınavları için ulusal olarak koordine etti ( 1977'de aynı sınavların yerine ISCED 1 ve 2 yer
almıştır) ve bir sonraki öğretim yılı için öğrencilerin gelişip gelişmediğine karar vermek için kullandı.
Portekiz'de 1947'de ISCED 1 ve 2'nin (fakat 1974'te kaldırılmıştır) öğrenciler için başlatılan ulusal sınavları
öğrencilere sertifika verilmesi ve bir sonraki seviyeye geçmeleri için gelişimlerini belirleyen temel sınavlardı.
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Ayrıca 1947'de testlerin transferi ilköğretim eğitiminin sonrası için herhangi bir seçime karar vermek için Eğitim
Hareketi (Kuzey İrlanda) altında Britanya'da (Kuzey İrlanda) tanıtılmıştır. Britanya'da (İskoçya) 16
yaşındakilere sertifika verilmesini sağlayan ISCED 2.seviyesindeki 'sıradan not' sınavları 1962'de tanıtılmıştır.
Lüksemburg'da 1968 yılında yapılan ilk giriş sınavları (bu sınavların yerine 1996'da gruplandırılmış prosedürün
içinde standardize edilmiş testler yer almıştır) öğrencileri ilköğretimden ortaöğretime geçirmek için kullanıldı.
Hollanda'da benzer şekilde, ISCED 1.seviyenin sonunda final testi ilk olarak 1970 yılında yapıldı ve
ortaöğretime gidecek olan öğrencilerin gelişimini konusunda okul tavsiyeleri için bir temel oluşturdu.
Öğrencileri ulusal test etme, 1975'te Malta'da ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yıllık sınavlar ve
Danimarka'da ortaöğretimde final testleri şekliyle uygulanılmıştır.
Beş ülke- İrlanda, Fransa, Macaristan, İsveç ve Britanya- çoğunlukla temsili örneklere dayanandan ve bireysel
okul kariyerleriyle ilgili olanlardan çok farklı amaçlara hizmet eden öğrencileri ulusal test etme sistemini
uyguladılar. İsveç'te ISCED 2.seviyesindeki ulusal testler, ulusal standardın sonucuyla kendi sınıflarının
sonucunu karşılaştırmada öğretmene destek vermek için 1962'de uygulanıldı. İrlanda konunun standartlarıyla
ilgili kamuoyu tartışmasının sonucu olarak İngilizce okumada (ISCED 1.seviye) ulusal ölçmeyi uyguladı.
Fransa'da ulusal testler, eğitim sisteminin değerlendirilmesini geliştirmek amacıyla önce ilköğretimde sonra
ortaöğretimde 1977 eğitim reformu yapılarak uygulanılmaya başlandı. 1978'de Performans Ünite
Değerlendirmesi (Assessment of Performance Unit - APU) Britanya'da tanıtıldı. (İngiltere, Galler, Kuzey
İrlanda). Eğitim ve bilim departmanında, yerel eğitim merkezlerinde ve okullarda kaynak tahsisi için sorumlu
olan görevlilere bulguları nasıl kullanılacağını göstermek ve başarısızlığın etkisini de içeren öğrencilerin hangi
şartlarda elde ettikleri başarılarının önemli farklılıklarını belirtmek için 11 ve 15 yaşlarında (genellikle 13) olan
öğrencilerde anket uygulandı.? Macaristan, 1985 Eğitim Kanununun benimsendiği yıl olan 1986'da ISCED'in
hem 1. hem de 2.seviyesinde düzenli takip anketlerin yürütülmesini başlattı. Bu anketler izleme, değerlendirme
ve halk eğitiminin kalite kontrolü için gerekli araçları ve içeriği saptadı.
1990'larda ölçmenin bu şekli uygulanılarak öğrencilerin ulusal test edilmesi 10'dan daha fazla ülke ve
bölgelerde yaygınlaştı. Örneğin İspanya'da 1990 Eğitim Sisteminin Genel Düzenlenme Hareketi (LOGSE the
1990 Act on the General Regulation of the Education System) 1994'te ilkokul seviyesindeki öğrencilerin
başarılarının ilk ulusal ölçülmesini içeren sistemin değerlendirilmesindeki önemli değişiklikleri ortaya çıkardı.
Belçika (Fransız Topluluk) aynı yıl öğrenci performansıyla ilgili bilgi toplamak için ilk ilköğretimde sonra
ortaöğretimde ulusal sınavları uygulamaya başladı. Letonya ve Estonya sırasıyla 1994 ve 1997'de ilk defa
yürürlüğe giren ISCED 1. ve 2. seviyesindeki öğrencilerin ölçülmesi için ulusal sistemlerin gelişmesiyle 1991'de
bağımsızlıklarını kazandıktan hemen sonra uygulamaya başladılar. Romanya'da ulusal sınavlar ilköğretim
tamamlandıktan sonra öğrencileri test etmek için 1995'te uygulamaya başlatıldı.
Son yıllarda, ulusal sınav 11'den daha fazla ülke ve bölgelerde uygulanmaya başlandı. Ulusal sınavlar Belçika'da
(Flaman topluluk), 2002'den beri Litvanya ve Polonya'da ve 2004'ten beri Norveç'te tanıtıldı ve tamamen
uygulanmaya başlandı. Geriye kalan ülkelerde testlerin tamamen yürürlüğe konulması hala tamamlanma
aşamasında. 2003'ten beri uygulamaya çalışan Slovakya 2009'da tamamen yürürlüğe koymasıyla alt
ortaöğretimin sonunda bir proje bazında öğrencilerin ulusal sınava girmesini sağladı. Avusturya ve Almanya
sırasıyla 2003 ve 2005 yıllarında ulusal eğitim standartlarına dayalı öğrenci ölçülmesini başlattı. Sonuç olarak,
standardize edilmiş sınavların geliştirilmesi (ISCED 1. ve 2.seviyelerinde), 2011/12 ve 2012/2013 yılları için
planlanan ilk düzenli ve ülke tabanlı sınav yapma standartlarıyla birlikte temel test aşamasındayken, 2008'in
Avusturya Okul Öğretim Kanunundaki bir değişiklik eğitim standartlarının uygulanması için yasal dayanak
oluşturdu. 2004 yılında Almanya'da benimsenen standartlar 2006/06'da tüm Länder'de ortaöğretim ulusal sınav
yoluyla uygulanılmaya geçildi. Länder arasındaki merkezi kıyaslama için yapılan sınavların yanında, eğitim
standartlarına dayalı kıyaslamalı sınavlar 2009'dan beri her Land'da uygulanıldı. Bulgaristan ulusal sınavları
2006'da ilköğretimin sonunda tanıdı ve 2009/10 yıllarında daha iyi öğretim yılları için ulusal sınav sistemini
geliştirmeyi planlıyor. Benzer şekilde Kıbrıs'ta ilköğretimin sonunda ülke tabanlı bir sınav 2007'den beri Eğitim
Bakanlığı tarafından yıllık uygulanılıyor. Bunun amacı alt ortaöğretimde öğrencilere daha çok destek sağlamak
için zorunlu eğitimin sonuna kadar öğrencilere fonksiyonel cahilliği oluşturacak riskleri belirlemektir. 2 ve 9
aşamalarına kadar sınavların genişlemesi bugünlerde bir deneme evresindedir. Danimarka'da ulusal sınavlar
2010'da tamamen uygulamaya koyulmak üzere. İtalya'da ISCED 1. ve 2. seviyelerindeki ulusal sınav sistemi
2008'de geliştirildi. O zamandan beri, bu sınavlar daha ileri uygulamaya geçirilmek üzeredir ve 2009/10 ve
2010/11 öğretim yıllarında tamamen işlevsel olması planlanılıyor.
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Ulusal sınav sistemini ilk önce tanıyan ülkelerin altısında, ilk oluşturulan testlere daha iyi testler eklenildi.
Britanya'da (İskoçya) yapılan ulusal ilk testlere, ilköğretim ve ortaöğretimin belli aşamalarındaki tüm
öğrencilerin temsili örneklerinin ölçülmesine dayanan tüm ulusal başarıyı değerlendirmek için Başarı Ölçme
Programı (AAP-the Assessment of Achievement Programme) 1983'te eklenildi. Buna ek olarak, bireysel
öğrenme ihtiyaçlarını (ISCED 1.seviyesinde ve 2.seviyesinin ilk yarısında) belirleyen ulusal bir sınav 1991'de
ölçme ve müfredatın 5-14 reformlarının bir parçası olarak belirtildi. Malta'da öğrencilerin okul kariyerleriyle
ilgili kararlar almasını sağlayan iki farklı sınav da ilköğretim ve ortaöğretim için yıllık sınavların
uygulamalarının sırasıyla ISCED 1. (1981) ve 2.seviyesinde (1994) geliştirildi. Bireysel öğrenim
gereksinimlerini belirlemek yoluyla, Ireland 'ilköğretim sertifikası' (1992) denilen ulusal sınavın yeniden
düzenlenmiş halini, alt ortaöğretimin sonunda yapılan sınavı (14 15 yaş) ve zorunlu olarak ulusal himaye
altındaki ülkelere uygulanan standart İngilizce okuma ve matematik sınavlarını ISCED 1. seviyesinin iki
noktasına göre ortaya koymuştur. ikincisi Danimarka'da ve Lüksemburg' da eklenilen yukarıda bahsedilen
ulusal testlerin amacını oluşturmaktadır.
Benzer şekilde Fransa'da ISCED 1. ve 2.seviyeleri arasındaki geçişte tüm öğrenciler için zorunlu olan teşhis
edici ölçme sistemi, öğretmenlerin öğrencilerinin güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesi kadar önceki başarı
düzeylerini de ölçmesi için -1989 temmuzunun eğitim yasasının benimsenmesinden sonra- 1989'da
uygulanmıştır. Dahası ISCED 1. v e 2. seviyesinde (2003/08) izleme ölçüm aşaması yeni bir aşamanın başladığı
zaman olan 2009'dan itibaren yapılan tüm kıyaslamaları içeren ulusal sınav sistemine eklenilmiştir.
Ulusal sınav sistemindeki diğer değişiklikler bazı sınavların yenilenmesi ya da kaldırılmasını içerir. 1967'de
ilköğretimin sonlarında öğrenciler için yapılan isteğe bağlı ulusal sertifika sınavı İrlanda'da kaldırılmıştır.
Britanya'da (İskoçya) ulusal sınavları ve 'standart not, 14-16 yaşlarındaki öğrenciler (ISCED 2. seviye) için
1984'te 'sıradan not' sınavlarının yerine geçti ve 1999'da ise şuan 'standart notla' paralellik gösteren yeni ulusal
niteliklere sahip notlamanın bir alternatif sistemi tanıtıldı. Macaristan'da da ISCED 2. seviyesindeki ilk sınavın
yerine, benzer bir amaçla- okulların izlenmesi ve değerlendirilmesi için 2001'de başka bir sınav yer almıştır.
Buna ek olarak, ISCED 1. seviyesindeki sınavlar bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek için değiştirilmiştir.
İlk ulusal sınavları farklı amaçlarla yenileriyle değiştiren diğer ülkelerde benzer gelişmeler olmuştur. Bireysel
öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek için 4. ve 7. sınıflarda uygulanan ulusal olarak düzenlenmiş
sınavlar, 1977'de öğrencilerin okul kariyerlerini önemli ölçüde etkileyen ilk sınavların yerini almıştır. Zorunlu
eğitimin sonunda sertifikaların verilmesinde sonuçlar dikkate alındığı için bu sınavların belirleyici etken olarak
kalması sadece 10 yıldır devam etti. Bu testlere 2008'de son verilmesine rağmen, 10 yıllık bu sınav sistemi
okulların ve eğitim sistemlerin bütünüyle izlenmesi ve bireysel öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla
2009/10 öğretim yılında tekrar tanıtıldı.
Portekiz'de, ISCED 1. ve 2.seviyesindeki ulusal testler 35 yıl önce kaldırılmıştı. Fakat, ulusal sınav okulları ve
eğitim sistemini izlemek için tekrar tanıtılırken, 2000'de yeni bir ölçme yöntemi 4. ve 6. sınıflar için uygulanıldı.
2005'te öğrencilerin okul kariyerleriyle ilgili kararlar almasını sağlayan sınavlar ISCED 2. seviyesinde tekrar
uygulanıldı. Litvanya'da temel eğitimin tamamlanmasında bireysel öğrencilerin başarıları zorunlu olarak
1998'de ilk test edildi ki bu da okul kariyerleri için önemli bir etkendi. 1999'da temel eğitimin yeni bir şekliyle
ulusal sınav, okulları ve eğitim sistemini izlemek için önemli bir araçtı ve 2002'de bu amaçla tamamen
uygulanılmaya geçildi. 2003'ten beri temel eğitimde sınava girme artık zorunlu değil ve öğrenciler sınava girip
girmeyeceğini kendileri karar verirler. Buna ek olarak, Öğrenci Başarısının Ulusal Çalışmalarının sınavı 2002'de
tanıtıldı. 2000'de Slovenya'da üst kademe orta okula geçiş için kabul prosedürün bir elementi ve öğrencilerin
eğitim kariyerlerini etkileyen bir sınav olan ilk ulusal olarak düzenlenmiş grup değerlendirmesi, okul ve eğitim
sistemlerini gözlemlemek amacıyla başka bir ulusal değerlendirme formuyla yer değiştirildi. Son olarak,
Britanya'da (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) durum çok daha karışık hale gelmiştir. 1988'de Performans
Birimi Ölçme (APU- Assessment of Performance Unit) çalışması sona erdirildi ve aynı yıl Eğitim Reform
Hareketi (ERA- the Education Reform Act) ulusal bir müfredatın ve ulusal ölçme sisteminin tanıtımını üstlendi.
Ayrıca 1991 yılı itibariyle ulusal müfredatın (ISCED 1.ve 2. seviyelerini kapsayan) ilk üç ana aşamasının
sonunda öğrencileri test edilmesini sağladı. 1999'da BK hükümetinden Galler ve Kuzey İrlanda'ya öğrenci
ölçülmesine ilişkin olarak devredilmiş yönetimler tarafından izlenen yolların gittikçe birbirinden ayrıldığı
zamandan itibaren eğitimi de içeren kendilerinin tüm yerel düzenlemelerini yönetmek için tüm yetkiler verildi.
Galler'de ulusal testler yasal öğretmen ölçmesiyle yer değiştirildi. Kuzey İrlanda'da benzer şekilde, 'ana aşama'
ölçmesinin önceki sistemi (1-3, yani 5 ila 14 yaşları) öğretmen ölçmesi ve bir standardize edilmiş yıllık
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raporlama formatıyla yer değiştirilmiştir. İngiltere'de 'ana aşama 3' ün (14 yaş) sonundaki ulusal testler 2008/09
da yasal bir gereklilik olarak kaldırıldı ve sonra artmış ve geliştirilmiş sınıf değerlendirmesi ve aileye daha sık
raporlamayla yer değiştirilecek. Ulusal testler ilköğretimin sorumluluk çerçevesinin temel bir elementi olarak
ana aşama 1 ve 2'nin (7 ve 11 yaşlar) sonlarında yapılır. İsteğe bağlı ulusal müfredat testleri okullarda hala
mevcuttur ve bireysel öğrenciler için ve onların sınıf karşısında güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi için
kullanılır fakat bunlar genel olarak bildirilmemiş, merkezi olarak işaretlenmemiş ve resmi de değildir.
Beş ülkede yani Belçika (Almanya-konuşan topluluk), Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Britanya (Galler) ve,
ulusal sınavlar son zamanlarda uygulanılmıyor. Bunun yerine, sürekli öğrenci ölçülmesi farklı araçları ve
ölçmenin hem biçimlendirici hem de düzey belirleyici çeşitlerini kullanarak okulların kendisi tarafından
uygulanılır. Bunun ana amacı öğrenme ve başarı düzeylerini belirlemektir. Buna ek olarak, Yunanistan'da yıllık
tekrar sınavların sürekli ölçme sırasında öğretmenlere zorunlu yönergeler vermek için düzenlenmiş ve
standardize edilmiş kılavuzlara uygun olup olmadığına bakılır. Lihteynştayn'da öğrenci ölçmesi sonuçları
sistemin sürekli gelişmesini sağlayan geribildirimleri olan bir eğitim sistemi sağlar. Dahası 2010/11'in sonuna
kadar sadece amaçları izlemek için değil ayrıca bireysel sonuçları elde etmek için ulusal olarak öğrencileri
sınamayı uygulamak adına yapılan tartışmalarda bazı planlar ortaya konmuştur. Benzer şekilde Çek
Cumhuriyetinde standardize dilmiş ulusal sınavlar, eğitim sisteminin uzun dönemli politika hedefleri
arasındadır. Son birkaç yıldır Eğitim Bakanlığı ulusal sınavları uygulama imkanını araştırmak için ISCED 1. ve
2. seviyelerinde deneme projelerini kullandı ve şuan bu araştırmaların sonuçları değerlendiriliyor.

Şekil 1.1: Ulusal sınavların tamamen uygulandığı ilk sene,

ISCED 1 ve 2 seviyeleri

Öğrencilerin okul kariyerleriyle ilgili kararlarda kullanılan sınavlar
Diğer amaçlarla kullanılan sınavlar
İtalik ile yazılmış ülkeler halen tamamen uygulama sürecindedirler.
Kaynak: Eurybase
Ek notlar:
Belçika (BE), Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık (WLS) ve Lihteynştayn: 2008/09 yıllarında ISCED 1 ve 2
seviyelerinde ulusal sınavlar bulunmamaktadır
Danimarka: 2003 yılında tercihli sene 10'da öğrenciler için gönüllülük esasına dayalı olan "form 10 sınavı"
benimsenmiştir. Ulusal sınavlar 2010 yılında tamamen uygulanacaktır.
İrlanda: 1967 yılına kadar ilkokulu bitiren öğrenciler için yapılan ulusal sertifika sınavı tercihliydi.
Birleşik Krallık (NIR): ilkokul sonrası eğitim için tercih yapmaya yarayan transfer sınavları son olarak merkezi
anlamda 2009 yılı için 2008 yılında gerçekleştirilmiştir.
Bilgilendirici not:
Bu tarihi özet her ülkenin ulusal sınavlarının öğrencilerin okul kariyerlerindeki yeri ve önemini ve hangi yılda ilk
kez tam anlamıyla uygulandıklarını tartışmaktadır ve bu sınavlar sonrasında öğrencilere sunulan sertifikalar
veya okul yılı sonunda ISCED 1 veya 2 seviyelerinde bir üst eğitim seviyesine geçişlerini ve dolaşımı ele
almaktadır. Aynı zamanda ülkelerin ulusal sınavlarını uygulamaya başladıkları yılı göstermekte ve bunun yanı
sıra ulusal sınavların bireysel öğrencilerin ihtiyaçlarını tespitte, okul ve/veya eğitim sisteminin gözlemlemesi
gibi farklı amaçlarla kullanılmalarını sunmaktadır. Ulusal sınavların amaçlarındaki veya sayılarındaki
değişimler ele alınmamıştır.
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1.3. Ulusal öğrenci sınamanın arkasındaki değişen politika yapıları
Avrupalı ülkelerin çoğunda okulların ve öğretmenlerin geleneksel olarak öğretim hedeflerini koyma ve
müfredatı geliştirme özgürlükleri neredeyse hiç olmamasına rağmen bireysel öğrencileri ölçmede hala
sorumluluk onlarındır (). Fakat, eğitim yoluyla öğrencilerin daha iyi okul ve yol seçimi kadar okul özerkliği ve
daha kapsamlı özerkleştirme için reformlar geliştirilen ulusal testler, zorunlu eğitimin sonunda ya da bu eğitim
sırasında öğrencileri ölçmek için bir araç olarak potansiyelini korurken okulların ve eğitim sistemlerinin
performansını izlemek için daha çok kullanılır ().
Tarih boyunca, ulusal öğrenci sınamanın ana amacı öğrencilerin okul kariyerlerine çok büyük etkisi olan
standardize edilmiş ölçme metodu oluşturmaktır. 1975'te Danimarka'da uygulanılan sınavı bırakan Folkeskole
ya da 1967'e kadar İrlanda'da yapılan ilkokul sertifikası sınavlarında olduğu gibi bir öğretim düzeyinin sonunda
öğrencilere sertifika verilmesi için ulusal sınavlar uygulanılırdı. Bunun yanı sıra bir öğretim düzeyinin sonunda
devam eden ya da bir öğretim yılının sonunda yükselişi sağlayan sınavlar gibi okul kariyerlerini etkileyen ulusal
sınavlar tanıtıldı. Örneğin hem Lüksemburg'da hem Hollanda'da sırasıyla 1968 ve 1970'te tanıtılan ulusal
sınavlar ilköğretimden alt ortaöğretime geçen öğrencilerin gelişimi için bir temel yapı sağlar. Benzer şekilde
Malta'da yıllık sınavlar olarak bilinen ilk ulusal sınavlar, ana derslere devamlılığı sağlama aracı kadar bir
öğretim yılından diğerine geçip geçmeyeceğine karar verme aracı olarak da 1975'te kullanıldı. İzlanda'da
1977'de önceki seçme sınavının yerine geçen ulusal olarak düzenlenen sınavlar zorunlu eğitimin belli
aşamalarında öğrenci başarı seviyelerini belirlemek için uygulanıldı. Son zamanlarda ise sertifikaların verilmesi
ya da destek sağlanması bazı ülkelerde ulusal sınavı uygulamak için ana gerekçe olarak gösterildi. 2002'de
Polonya'da alt ortaöğretimin sonunda yapılan sınavın amacı, eğitim düzeyini tamamlayan öğrencileri
sınıflandırmaktır. Benzer şekilde Almanya'da ulusal sınav, bir sonraki eğitim aşamasına öğrencilerin ilerlemesi
ve onların sınıflandırılması kadar sertifika verilmesini desteklemek için de 2005'de uygulanıldı.
Öğrencilerin okul kariyerleriyle ilgili kararlar almada ulusal sınavların varlığının yanında, sistem düzeyindeki
gelişmeler sınavlar ortaya çıkışını ve kullanımının artmasını sağladı. Avrupa'da 1980'lerden itibaren okul
özerkliği ve özerkleştirmeye doğru giden eğilim, bir yandan () normatif düzenleyici yapıdan okullar için
özgürlüğün ve demokratik katılımının artmasını sağlayan politika yapısına geçen eğitim sistemlerindeki genel
bir değişim yoluyla nitelendirilirken diğer yandan eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi için yeni ölçütler
oluşturuldu. Hem okulların performansındaki farklılıklar hem de eğitim sisteminin amaçlarına ters düşen
öğrenci performanslarını ölçmek için ilk ulusal sınavın yapıldığı 1979 yılında eğitim sisteminin
demokratikleştirilmesi ve modernleştirilmesi esnasında Fransa'da böyle bir durum gerçekleşti. Aynı şekilde,
Macaristan'da özerkleştirmeyle birlikte demokratik bir eğitim sisteminin ortaya çıkışı okulların ve okul
sonuçlarının standardize edilmiş değerlendirilmesi için bir sistemin kurulmasına neden oldu.
1990'lardan itibaren okul özerkliğinin ve özerkleştirmenin büyümesi daha da yayıldı. Bu sürede, Avrupa'da
ulusal sınav altında yatan politika yapısı, çoğunlukla makro düzeydeki mikro-seviyeli eylemleri izlemeye başka
bir deyişle bütün olarak eğitim sistemini izlemek için okullardaki öğrenci ölçmenin sistematik kullanılışına
odaklanır.
Britanya'da (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) 1988'in Eğitim Reform Hareketi, Eğitim Reform Düzeni'yle
(Kuzey İrlanda) birlikte bütün okullara sadece daha kapsamlı özerklik vermedi ayrıca ulusal öğrenci ölçme
yoluyla sorumluluk yapısı için güçlü düzenlemeler ve okul müfredatının merkezi kontrolünü sağladı. Benzer
şekilde İsveç'te düzenli okul sisteminden sonuçlara bağlı yönetime geçişle merkezi hükümet ve belediyeler
arasındaki sorumlulukların bölünmesinde bir değişikliğe sebep olan eğitim yönetimi sistemindeki 1991
reformlarının bir sonucu olarak ulusal sınavlar tekrar dizayn edildi. Letonya ve Polonya'da öğretmen
otonomisini ve yerel okulların ileri seviyesini kapsayan okul yönetimi reformları, okulların performanslarını
değerlendirmek için ulusal-düzey metodu ve mekanizması için duyulan ihtiyacı ortaya çıkardı. Finlandiya da
1990'ların başında eğitim yönetiminin sorumluluğunu dağıttı ve yerel sorumluluklara yeni bir vurguyla, eğitimi
değerlendirmek için ulusal ölçmenin kullanımı yasayla düzenlenmiş oldu (Temel Eğitimin 1998 Hareketi).
6

Bkz Eurydice (2008), Av rupa’da Öğretmenin Sorumlulukları ve Otonomi Düzeyi.
Ulusal sınavın tarihsel bağlamı hakkında daha detaylı bilgi için bakınız kaynak tarama Standartlaştırılmış Ölçmenin Gerçek ve Teorik
Etkileri, N. Mons (ağustos 2009) w eb sitesi w ww.eurydice.org.
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Dahası Finlandiya'da öğrenme sonuçlarının ulusal ölçülmesi bölgesel eşitliğe ve kıyaslanmaya da bağlıdır. 1990
Hareketi, eğitim sisteminin değerlendirilmesinin eğitimin kalitesini geliştirmede ve sürdürülmesinde önemli
olduğunu yasal olarak onayladığı yer olan İspanya'da ulusal sınavlar, sadece eğitim sorumluluklarının sistemin
ülke çapında belli amaçları değerlendirerek Özerk Kuruluşlarına transfer edildiği zaman uygulanıldı.
Eğer bundan önce ulusal sınav siyasi ve idare yapının yenilenmesinin parçası olarak tanıtıldıysa 2000'den beri 10
yılda birçok ülkeler, eğitim sistemlerinin etkisini ve yeterliliğini artırmak ve eğitim kalitesini gözlemlemek ve
geliştirmek için bu sınavlara güvenmeye başlamıştır. Aslında bazı ülkelerde ulusal sınavlar özellikle bu amaç
için geliştirilen eğitim sistemlerinin temelinin kalitesini ölçmek için kullanılır. Örneğin, kendisinin ulusal
müfredat kurumunu takip eden Belçika (Flaman topluluğu) kazanım ve gelişim amaçlarına karşı olan durumlara
önlem için bir sistem olarak ulusal sınavı uyguladı. Aynı şekilde Almanya'da Eğitim Bakanları Daimi Konferansı
tüm Lander'de okullara geçerli standartlar sağlayarak yüksek kaliteli eğitimi geliştirmek ve devam ettirmek için
2003'te ölçümlere uyduktan sonra ulusal sınavları uyguladı. Ayrıca kaliteyi ölçmek ve geliştirmek için harcanan
çabalar, Avrupa'da eğitim sistemlerinde tartışmalara sebebiyet veren Uluslar Arası Öğrenci Değerlendirme
Programı (PISA= the Programme for International Student Assessment), Uluslar Arası Okuma Çalışmasında
İlerleme (PIRLS= Progress in International Reading Literacy Study) ve Uluslar Arası Matematik ve Fen
Çalışmasına Eğilimler (TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study) gibi uluslar arası
araştırmaların sonuçlarıyla daha da artmıştır. Avrupalı ülkelerin üçte birinde öğretme metotları ve müfredatla
ilgili daha çok bilgi için talep artmıştır. Macaristan ve Avusturya'da örneğin, çalışmaların sonuçları öğretim ve
okullarının kalitesi üzerine ilginin daha da artmasını sağlamıştır- ki bu da tarafsız ve düzenli bir şekilde öğrenci
yeteneklerini gözlemleme yolu olarak ulusal sınavın Avusturya'da uygulanılmasına ve Macaristan'da da tekrar
uygulamaya geçilmesine neden olmuştur. Litvanya ve İrlanda gibi bazı ülkelerde eğitim kalitesini geliştirme
amacı, öz-değerlendirme kültürünün gelişimini elbirliğiyle teşvik etmektir. Başka bir deyişle, ulusal sınavlar şu
şekilde tasvir edilir; öğrencilerin gelişimlerinin performanslarını geliştirmek için öğrenmenler ve okullar için bir
ayna görevi görür (Bölüm 3'te ele alınmıştır).
Bu bağlamda, ulusal testler, öğretimi gereğince uygulayarak ve öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyerek bireysel
öğrencilerin öğrenimini desteklemek için
giderek artan biçimde kullanılmaktadır. Danimarka ve
Lüksemburg'da örneğin, bu çeşit testler öğrencilerin başarılarını ve gelişimini gözlemlemek ve öğretmenler
öğrencilerin ihtiyaçlarını daha etkili yerine getirebilsinler ve okullar onların eğitiminin kalitesini
geliştirebilsinler diye gerekli bilgiyi sağlamak için ulusal ölçme sistemine eklenilmiştir. Bu gelişmeler, eğitim
sistemini gözlemlemek için harici standartlaşmış değerlendirmelerin okulların bölümlerinde öz değerlendirme
ve içsel değerlendirmelere bağlı olan şu anki ulusal sınavlara genel bir eğilimin göstergesidir. Bunun amacı okul
düzeyinde öğrenci ölçmesine aşağıdan yukarı yaklaşımla, gözlemenin geleneksel yukarıdan aşağıya
yaklaşımını birleştirmektir ki böylece eğitimin kalitesini daha etkili ölçer ve dolayısıyla geliştirir.
Kısaca, Avrupa'da ulusal sınavlar son zamanlarda gittikçe artıyor. Birkaç ülke ulusal sınavları ilk aşamalarında
kısmen uygularken, 1990'lardan itibaren bu sınavlar daha da yayılmıştır. Bugün bazı ülkelerde, ulusal sınavlar
hala tanıtılıyor ve geliştiriliyor. Bu uygulamaların altında yatan sebep ülkeden ülkeye değişir. Son 20 yılda,
ulusal sınav eğitim kalitesini geliştirme çabaların ve eğitim sistemlerinin izlenmesinde sistematikleştirme
ihtiyacın meydana gelmesine neden olan okul otonomisinin ilerlemesinde bir eşlik olarak tanıtılır. Son yıllarda,
bu amaçlar birbiriyle örtüşmüştür. Bu raporun 2. bölümü eğitim sistemlerinin içinde ulusal sınavların nasıl
organize edildiğini açıklamaktadır.

8 Bkz. Eurydice (2007) Avrupa'da Okul Otonomisi: İlkeler ve Tedbirler.
9 Thélot C., Évaluer I'École, Études 2002/10, Tome 397, s. 323-334

12

Bölüm 2: Ulusal Sınavların Hedefleri ve Organizasyonu
_________________________________________________________________
Bu bölümde Avrupa çapında 2008/09 öğretim yılının referansı aracılığıyla ulusal eğitim yönetimlerinin rapor
ettiği gibi ulusal sınavların amaçlarına, etki alanlarına ve düzenlenmesine odaklanılacak ve ülkelerin ortak
çözümleri ile ülkeye özel çözümler ayırt edilmeye çalışılacaktır. Bu bölüm, bu referans yılı sırasında tam olarak
uygulanılmayan sınavları da içerir. ()
2.1. Avrupa'da ulusal sınavların amacı
Bu çalışmanın hedeflerinden ve temel bir kriter olarak alınan ulusal sınavların ana amaçlarından dolayı
sınavların üç kategorisi arasında büyük bir fark görülür. Bu üç grup ya ilköğretim ve alt ortaöğretimden (sırasıyla
ISCED 1. ve 2. seviyesi) ya bütün bir topluluktan yada deneklerden oluşan en olağan öğrenci hedef grubuna
sırasıyla bağlıdır. Belirtildiği gibi ana amaçların dışına çıkan sınav sonuçlarının gerçek kullanımı detaylı şekilde
bölüm 3'te açıklanılacaktır.
Sınavların ilk grubu belli bir eğitim aşamasının sonunda öğrencilerin başarılarını özetler ve okul kariyerlerine
önemli bir etkisi olur. Örneğin, bu sınavların sonuçları öğrencilerin final notlarını vermek, bir öğretim yılından
diğerine geçişini yapmak, devamı ile ilgili önemli kararları almak ve sertifikalar vermek için kullanılır. Böyle
sınavlar, 'öğrenmeyi ölçme' sınavları veya düzey belirleyici sınavlar olarak bilinir. İlgili ülkelerin yarısında,
sertifika verilmesi için yapılan ulusal sınavlardan en az
birinin ana amacı olarak rapor edilir. Buna ek olarak Lüksemburg, Malta ve Hollanda, temel hedefi öğrencileri
seçmek ve onların devamlılığını sağlamak olan ulusal sınavları organize ederler.
Genel anlamda, öğrencilerin eğitim kariyerlerine önemli ölçüde etkisi olan sınavlar, gidilen okul türüne
bakılmaksızın okulların hepsi ya da sadece kamu sektöründeki okullar için zorunludur. Sınavların isteğe bağlı
olan yerde bile -Britanya'da ya da Hollanda'daki CITO sınavında olduğu gibi- neredeyse tüm öğrenciler
uygulamada sınavlara girerler.
Bir prensip olarak bu sınavlar, ülkelerin çoğunda zorunlu eğitimin sonuna denk gelen alt ortaöğretiminin
tamamlanması için yapılır. Sadece birkaç ülke, ilköğretimdeki öğrenciler için endişe uyandıran sınavları
organize eder. Belçika'da (Fransız topluluğu) ve Polonya'da sertifika verilmesi için yapılan ulusal sınavlar
öğrencilerin ilköğretimi tamamlamaları için yapılır. Hollanda'da, ilköğretimin sonunda yapılan CITO sınavı
çocukları için en uygun ortaöğretim ile ilgili velilere bilgi sağlar. Benzer şekilde Lüksemburg'da ilköğretimin
altıncı yılının sonunda yapılan ulusal sınavların sonuçları, öğrencilerin genel ortaöğretime mi yoksa teknik
ortaöğretime mi gitmesi gerektiğine dair karar alınmasında kullanılan kıstaslardan biridir. Malta'da ilköğretimin
tamamlanması için yapılan sınav liseye gidecek öğrenciler için giriş sınavıdır.
Ulusal sınavların ikinci farklı grubu temel hedefi okulları ve eğitim sistemini bütünüyle izlemek ve
değerlendirmek olan standardize edilmiş değerlendirmelerden oluşur. Araştırılan ülkelerin yarısından
fazlasında bu sınavların varlığı rapor edilir. Rapor edilen amaçların arasında okul genelindeki performanslarının
kıyaslanması, okul sorumluluğu için yapılan değerlendirmelere girdi sağlanması ve tüm sistemin performans
değerlendirilmesi vardır. Sınavların sonuçları, öğretmenin kalitesinin ve çok fazla olağan olmayan
öğretmenlerin performanslarının göstergesi olarak parametrelerle birlikte kullanılır. Sonra da uygulamalarının
ve eğitim politikalarının genel etkisini ve gelişmelerin belli okulun ya da sistemin düzeyinde olup olmadığını
belirleyen göstergeler olarak kullanılır.
Bu gruptaki sınavların amaçlarını tanımlarken, Letonya, Macaristan, Avusturya, ve BK (İngiltere) gibi bazı
ülkeler eğitimin etkisinin ölçülmesine ve bireysel okulların performanslarına vurgu yapar. Diğer ülkelerin odak
noktası okulun performansının izlemesinde kısmen bir sınırlı referansı olan eğitim sistemidir. Ulusal sınavların
sonuçları, Belçika (Flaman topluluğu), Estonya, İzlanda, İspanya, Fransa, Litvanya, Romanya, Finlandiya ve
BK (İskoçya) ülkelerinde ulusal gözlem için kullanılır.
10 Bu raporun kapsamı dışında kalan diğer sınav çeşitleri için giriş bölümüne bakınız
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Okulları izlemek için yapılan ulusal sınavlar bütün öğrenciler için zorunlu iken, bir bütün olarak sisteme
yoğunlaşan sınavlar genellikle sadece temsili bir örnek olarak görülür.
Ulusal testlerin üçüncü ve son grubunun amacı öğrencilerin özel öğrenme ihtiyaçlarını netleştirerek ve
kişileştirilmiş uygun öğrenci takibini ve öğretimi belirleyerek öğrenme sürecine yardımcı olmaktır. Bu gruptaki
testler öncelikle öğrenmenin ölçülmesine odaklanır ve çoğunlukla biçimlendirici ölçme olarak tanımlanır. Bu
standardize edilmiş sınavlar, sertifika verilmesi için yapılan sınavlardan çok daha az bireysel öğrencilere endişe
oluşturmasına rağmen öğretmenler tarafından yapılan sürekli değerlendirmeyle birlikte bu testler ilerleyen
performans için çok önemlidir ve önemli öğrenme kazanımlarının elde edilmesini sağlar. ()
Biçimlendirici amaçlar için yapılan ulusal sınavlar Belçika (Fransız topluluğu), Danimarka, İrlanda, Fransa,
Kıbrıs, Lüksemburg, Macaristan, İsveç, BK (İngiltere ve İskoçya), İzlanda ve Norveç gibi 12 ülkede ve bölgede
düzenlenir. Bu sınavlar Macaristan, İsveç ve Norveç'teki gibi ya zorunludur ya da
BK' daki (İngiltere ve İskoçya) gibi isteğe bağlıdır. Fransa'da alt ortaöğretimin başlangıcında teşhis edici ölçme
zorunluyken 2007'den beri ilköğretimdeki teşhis edici ölçmeler isteğe bağlıdır.
Ulusal sınavlar önceki üç kategoriler arasında birkaç amaca hizmet etmektedir. Örneğin, Estonya, İrlanda İtalya
Letonya, Polonya ve Portekiz sertifika vermek için yaptıkları sınavların eğitim sistemini gözlemlemek için de
olduğunu rapor ederler. Bulgaristan, İtalya ve Slovenya'yı kapsayan diğer ülkeler de aynı ulusal sınavların hem
okul hem de sistem düzeyinde hedefleri gözlemlemek için yapıldığını bildirir. Belçika (Fransız topluluğu ()),
Avusturya ve Slovenya'daki sınavlar hem bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek hem de eğitim
performanslarını izlemek için yapılır.
Ölçme uzmanları birkaç amaç için yapılan tek bir sınavın kullanımının, her durumda en gerekli bilgilerin aynı
olmadığı durumlarda uygunsuz olabileceğini dair uyarıda bulundu. Bu tür durumlarda eğitim yetkililere farklı
amaçları öncelik sırasına göre sıralamaları ve uygun şekilde sınavları dizayn etmelerini önerdi ().
Şekil 2.1: Ulusal standart sınavların ana amaçları, ISCED 1 ve 2 seviyeleri, 2008/09
Öğrencilerin kariyerine dair kararlar
alınması
Okulların ve/veya eğitim sisteminin
gözlemlenmesi
Bireysel seviyede öğrencilerin
ihtiyaçlarını belirlemek

Kaynak: Eurydice
Ek notlar:
Fransa: Ulusal seviyede standartlaştırılmış bir yazılı bir sınav çeşitli konularda alt orta öğretimin sonunda ulusal
sertifika (brevet) sunmak amacıyla uygulanır. Bu sınavın merkezi anlamda uygulanması ve notlanması için
prosedürlerin olmasına rağmen, geniş çaplı bir uygulamadaki sonuç yorumlanması ve notlanması yüzünden
standartlaşmış bir ulusal sınav biçimi olarak görülemez.
Polonya ve İzlanda: Bir veya daha fazla ulusal sınav iki aynı önemde hedefe sahiptir.
Bilgilendirici not:
Şekilde sadece her ulusal sınavın ana sebebi sunulmuştur. Farklı ana hedeflerle ulusal sınavlarını uygulamakta
olan ülkeler için şekilde bu ülkeler birden fazla yerde gösterilmiştir. Daha detaylı bilgi için lütfen ekler bölümüne
bakınız.
11 Öğrenmenin ölçülmesi hakkında daha fazla okumak için Paul Black ve Dylan William'in araştırmanın incelemesine bakınız, Öğrenmenin ölçülmesi: Kara Kutunun ötesinde,
Ölçme Reform Grubu, Cambridge Üniversitesi, 1999.
12 Ortaöğretimin 2. yılında ve ilköğretimin 2. ve 5. yıllarında yapılan biçimlendirici sınavlar 2009/10 yılına ertelendi.
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2.2. Ulusal sınavların Düzenlenmesi ve özellikleri
Bu bölüm ulusal sınavların zamanlama ve sıklığı, hedef gruplar, test edilmiş okul dersleri, sınama araçlarının
çeşitleri, bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımı BİT (ICT- information and communication technology) ve
özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin katılımı açısından hangi şartlarda düzenlenildiğini araştıracaktır.
2.2.1. Ulusal sınavların zamanlanması ve sıklığı
Önemli değişimler hem bireysel öğrencilerin ulusal sınavlara girme sıklığı hem de test edilen belli gruplar ve
eğitim yılı açısından ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Bu farklılıkların bazıları Avrupa eğitim sistemlerinin
çeşitli örgütsel yapılara kısmen atfedilirken diğerleri eğitimde ulusal öncelikleri belirtir. İkinci faktör
düşünüldüğünde, akla bazı ülkelerin bir tek yapıda tam zamanlı zorunlu eğitimi uygularken, diğerlerinin
ilköğretim ile alt ortaöğretimi böldüğü gelir. Dahası birçok durumda öğrenciler alt ortaöğretimin sonuna kadar
aynı genel müfredatı izlemesine rağmen, birkaç ülke öğrencilerini alt ortaöğretim seviyesinin başlangıcından
yada öncesinden tamamlanmasına kadar belli bir branşı ya da eğitim türünü seçmelerini zorunlu tutar. Son
olarak, ülkelerin çoğunda zorunlu eğitim dokuz ya da on yıl sürerken Belçika, Lüksemburg, Macaristan,
Hollanda ve BK' da bu eğitim iki, üç yıl daha üzün sürer ve ISCED 3.seviyesinde daha üst ortaöğretim seviyesine
kadar devam eder. Fakat, ISCED 2. seviyesinin tamamlanmasından sonra yapılan ulusal sınavlar bu çalışmada
dikkate alınmamıştır ().
Belli bir yılda her bir öğrencinin sınava girdiğine bakılmaksızın, ulusal sınavların düzenlenildiği öğretim yılının
sayısı ülkeler arasında farklıdır. Örneğin, Danimarka, Malta ve BK (İskoçya) zorunlu eğitimin neredeyse her yılı
için ulusal sınavlar düzenlemiştir. BK (İngiltere) ve Fransa da ulusal sınavları sırasıyla yedi ve altı sınavla geniş
çapta uygulamaya geçen ülkeler arasındadır.
Buna karşın, birkaç ülke daha az öğretim yılında sınav uygular. ISCED 1. ve 2. seviyesinde ulusal sınavı
uygulayan ülkeler arasında Belçika (Flaman topluluğu), Almanya, İspanya, Kıbrıs, Hollanda, Slovakya ve BK
(Kuzey İrlanda) vardır. Eğer bir ülke zorunlu eğitim sırasında ulusal bir sınav düzenlerse, bu genellikle
ilköğretim ve alt ortaöğretimin son yılında yapılır.
Geri kalan Avrupa ülkelerinin çoğu zorunlu eğitim yılları esnasında belirli iki ya da üç öğretim yılında ulusal
sınavları uygular. Bu da Avrupa'da baskın bir model olarak düşünülür (bkz tablo 2.2).
Öğrencileri sık sık sınama tabi tutmanın yararları ve oluşabilecek olumsuz etkileri hakkında politika oluşturanlar
ve diğer uzmanlar arasında süregelen bir tartışma söz konusudur. Bu tartışma aşırı yük ve strese sebebiyet
vererek ve etkili öğretme zamanını kısıtlayarak sınavların öğretmenler ve öğrencilerin hayatlarında oluşturduğu
yük ile öğrenci başarısının güncel bir resmini ortaya çıkarma amacı arasında bir denge bulma ihtiyacına
odaklanır. Örneğin, Malta, Hollanda, Slovenya ve BK' da öğretmenler ve uzmanlar özellikle öğrenciler için
oldukça farklı olan sınavları onların şevkini kırabilecek kadar aşırı stres oluşturduğunu bildirdi (Bkz 3. bölüm).
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Çeşitli amaçlar için uygulanılan ulusal sınavların kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bakınız, Paul E. Newton, ölçme sistemlerini değerlendirme,
Nitelik ve Müfredat Kurumu, Haziran 2007.
14
Avrupa'nın eğitim sistemlerinin daha kapsamlı tanımı için bakınız, Eurydice web sitesindeki Eurybase: www.eurydice.org.
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Şekil 2.2: Ulusal sınav sayısı ve uygulandıkları okul yılı, ISCED Seviyesi 1 ve 2, 2008/09
ZS
BE fr
BE al

SS

1

BL fl
BU
ÇK
DA

ÖS

Sınav sayısı ve uygulandıkları okul
yılı
İlköğretimin 6 yılı
-

2

MA
MD

3
10
1
1

Yıl 4, 5 ve 6
2 ile 8 yıllar arasında

HO
AV
PL
PR
RO

1
1

LE

3

Yıl 3, 6 ve 9

2
1
3

2
YU
İP

1
4

FR
1
1
İT

3

Lİ

2
1

LÜ

3

3
8

1
2
2
3
1
2

SL

1
1

SK
Fİ
İÇ

1
3

BK - İNG

2
5

BK - GL
BK - Kİ
BK- İS

Sınav sayısı ve uygulandıkları okul
yılı
Yıl 4, 6 ve 8
İlköğretimin 4, 5 ve 6 yıllarında;
1'den 5'e orta dereceli eğitimi
biçimlendirir.
İlköğretimin 6. Yılında; orta
dereceli eğitimin sonunda
İlköğretimin son yılında
Yıl 4 ve 8
İlköğretim 6 yılda
Alt orta dereceli 3 yılda
Yıl 4, 6 ve 8
Yıl 4
Yıl 7 ve 8
Yıl 6
Yıl 9

Yıl 9
Yıl 6 ve 9
Yıl 3, 5 ve 9

2

1
6

Yıl 2 ve 6
Yıl 3, 4, 5, 7 ve8
-

IZ

2

Yıl 6
Ulusal 5-14 Ölçme Bankasında
beş sınav ve orta dereceli
eğitimin 4 yılında bir sınav
İlköğretimin yıl 3, 5 ve 7'sinde;
Orta dereceli eğitimin 2 yılında
Yıl 4 ve7

LH
NR

4

Yıl 2, 5, 8 ve 10

4

4 ve 8, veya 6 ve 10 yıllarının her
hangi birinde
Yıl 10
İlköğretimin 3 ve 6 yılında ve orta
öğretimin 5 yılında

ZS: Zorunlu Sınav

SS

2

KI

IR

ÖS

Yıl 6 ve 8

Yıl 9
Yıl 9
Yıl 3 ve 6
Yıl 9
1. sınıfın bitimi/2.sınıfın başlangıcı;
4.sınıfın bitimi/5.sınıfın başlangıcı;
ilk okul sonrası 3.yıl
İkinci ve altıncı sınıflar
İlkokulun 4 yılı
İlkokulun sonunda iki ve zorunlu
eğitimin sonunda iki
İlköğretimin 3 yılı (CE2 olarak bilinir)
Alt orta öğretimin ilk yılı
İlköğretimin 5. yılında iki tane; bir
tane de alt orta öğretimin 1. yılında
Alt orta öğretimin 3. Yılında
Yıl 6

AL
ES

ZS

ÖS: Örnek Sınav

SS: Seçmeli Sınav

Kaynak: Eurydice
Ek notlar
Belçika (BE fr): İlköğretimin 2 ve 5 yıllarındaki ve orta dereceli eğitimin 2 yılındaki zorunlu sınavlar 2009/10
okul yılına ertelenmiştir.
İrlanda: Örnek sınavlar her beş yılda bir yapılır. En yakın zamanda yapılan örnek sınavlar 2008/09 okul yılında
yapılmıştır.
İspanya: İlköğretimin 4 yılındaki sınavlar ilk kez 2008/09 yılında yapılmaktadır. Alt orta öğretimin 2 yılında
ikinci bir sınav ilk kez 2009/10 yıllarında gerçekleştiriliyor. Bu iki sınav her üç yılda bir gerçekleştirilecektir. Ek
olarak tüm Bağımsız Topluluklar aynı okul yıllarında tüm öğrenciler için zorunlu sınavlar uygulayacaktır.
Litvanya: Örnek sınavlarda, 4 ve 8 okul yıllarında çift (takvim) yıllarda sınav uygulanır ve 6 ve 10 okul yıllarında
tek yıllarda uygulanır.
Hollanda: Sınavlara katılım okul veya ilgili otoritelerin yönetiminde olmasına rağmen, pratikte neredeyse tüm
öğrenciler sınav olmaktadır.
Finlandiya: Bir çok durumda, bir veya iki örnek sınav her yıl uygulanmaktadır. Genel anlamıyla sınavlar okul
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yılının 6 ve 9 yıllarında yapılır veya diğer müfredat geçiş noktalarında gerçekleştirilir.
Birleşik Krallık (İNG): öğretmen değerlendirme sürecini desteklemek için 2 yılın sonunda sınavlar uygulanır ve
ayrı bir biçimde rapor edilmez. Seçmeli sınavlar okulların büyük bir çoğunluğu tarafından kullanılır ama karar
verici özellikte değillerdir.
Birleşik Krallık (Kİ): Son merkezi transfer sınavları Kasım 2008 yılında Eylül 2009 girişleri için yapılmıştır.
Birleşik Krallık (IS): Eğitimin dokuz yılı boyunca ve sınıf çalışmalarının gelişimine göre, bir çok öğrenci Ulusal
5-14 Ölçme Bankası'ndan beş teste tabi tutulurlar. Orta öğretimin 4. yılındaki ulusal sınavlarla ve bu sınavların
tercihli olmasına rağmen, neredeyse tüm öğrenciler sınava girerler.
İzlanda: Okul yılı 10'da ulusal anlamda koordine edilen sınavlar 2009/10 yılından itibaren sürdürülecektir.
Bilgilendirici not:
Zorunlu sınavlar okul türüne bakılmaksızın tüm öğrencilerin girdiği veya sadece kamu sektörü okullarındaki
öğrencilerin girdiği sınavlardır. Seçmeli (tercihli) sınavlar ise ilgili okul veya öğrencinin isteği ile girilen
sınavlardır.
Ulusal sınamanın uygulanıldığı ilk öğretim yılları konusuna gelince, azınlık ülkeleri ilk yıllar sınavları bireysel
öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek için uyguladılar. Örneğin öğrenciler normalde 2. ya da 3. sınıflarında ilk sınava
girmelerine rağmen İskoç Ulusal Ölçme Kuruluşu 5 yaşındaki öğrenciler için ilk yıldan itibaren testleri
uygulamaya geçirdi. İrlanda'da öğrenciler ya 1.sınıfın sonunda (6-7 yaşlar) ya da 2. sınıfın başında (7-8 yaşlar)
bireysel öğrenmeyi sağlamak için zorunlu olarak bir ulusal sınava girdiler ve İngilizce Okumanın Ulusal
Ölçülmesi'nin (NAER= The National Assessment Of English Reading) bir parçası olarak 2. sınıftaki
öğrencilerin bazıları ikinci kere sınava girdiler. Belçika (Fransız topluluğu), Danimarka, İtalya, BK sondan iki
ülkenin öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek dışında başka amaçları vardır- ikinci öğretim
yılında öğrencileri sınamayı başlattı.
Avrupa'da, dördüncü öğretim yılının ilk zamanlarında (Bulgaristan, ispanya, Litvanya, Macaristan, Malta,
Avusturya, Portekiz, Romanya ve İzlanda) ya da Belçika (Flaman topluluğu), Fransa, Hollanda, Polonya ve
Slovenya'daki gibi ilköğretiminin sonuna karşılık gelen bir sonraki yılda ulusal standardize edilmiş sınavları
uygulamak çok daha yaygındır. Genellikle her iki durumda da öğrenciler 10 ila 12 yaşlarındadır. Böyle sınavlar
genellikle amaçları izlemek için yapılır ayrıca Malta ve Hollanda hariç diğer ülkelerde öğrencilerin gelecek okul
kariyerlerini etkileyen bir karar alınmasını sağlamaz.
Belli durumlarda sınavların zamanlanması merkezi bir şekilde ayarlanmaz, daha çok okul yetkililerin ve
öğretmenlerin ayarlamasıyla olur. Bu zamanlamada BK' da (İngiltere) ya da buranın Ulusal 5-14 Ölçme
Kuruluşunda (İskoçya) 2. yılın sınavı (ana aşama 1 'in son yılı) için geçerlidir. Buna rağmen en azından İskoç
Ulusal Ölçme Kuruluşu için tercih edilen dönem mayıs ve hazirandır.
2.2.2. Sınav konuları
Ulusal sınavlar müfredata dayanır ve sınav konuları da ulusal eğitim standartlarına bağlıdır. Örneğin BK' da
(İngiltere) ulusal müfredat sınavları ulusal müfredat konu sırasına ilişkin öğrencinin başarısını gösterir. Benzer
şekilde Portekiz'de ulusal sınavlar belirlenmiş müfredatın uygulanmasını izler ve ölçer. Belçika'da (Flaman
topluluğu) sınavlar sadece müfredatın gelişim amaçlarını ve zorunlu kazanımlarıyla ilgilidir. Avusturya ve
Romanya'daki ulusal sınavlar da sınav konularında eğitim standartlarıyla ilişkilidir. Almanya'da 9 yada 10 yılda
tasdikname için yapılan sınav hem her Länder'in müfredatına hem de ulusal eğitim federal düzeyinde kabul
edilen ulusal eğitim standartlarına bağlıdır.
Son 10 yılda, ulusal müfredattaki önem, konu bilgisinden yeteneğe dayalı yöneteme daha çok verilmiştir. Ulusal
sınavlar söz konusu olunca, bu eğilim İspanya ve Macaristan'ın durumlarında muhtemelen en iyi görülür. Macar
Ulusal Temel Yeterlilik Ölçmesinde (NABC= The National Assessment of Basic Competences), değerlendirme,
konu materyaline değil öğrencilerin gerçek yaşamda okuma ve matematik okuryazarlığındaki bilgilerini ve
yeteneklerini kullanıp kullanmadıklarına yoğunlaşır (6. ve 8. öğretim yılı). Dahası, İspanya yetenek kavramına
önem verir ve ulusal sınavda daha az kalıplaşmış konu bölümünü uygular ve özellikle bilginin uygulanması
üzerine odaklanır.
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Avrupa düzeyinde, Yaşam Boyu Öğrenmenin Temel Becerileri Üzerine Avrupa Parlamentosu Ve Konseyinin
2006 Kasım Tavsiye Kararı () bilgi toplumunda vazgeçilmez olarak düşünülen bilginin, kabiliyetlerin ve
davranışların birleşimini temsil eden sekiz yetenek tanımlamıştır. Bu sekiz yeteneklerin arasından sadece üç
tanesi- anadilinde iletişim, yabancı dillerde iletişim, bilim ve teknolojide matematik ve temel yetenek- bireysel
konularla doğrudan ilişkilidir. Aşağıda belirtildiği gibi bu üç yetenek ulusal sınavlarda en çok ölçülen
yeteneklerdir. Buna karşın, birçok Avrupa ülkelerinde genellikle birden daha fazla konuları kapsayan
'öğrenmeyi öğrenme' ya da sosyal ve kentsel yetenekler gibi geriye kalan diğer temel yetenekler ulusal
sınavlarda şuan ölçülmez.
Ulusal sınavda yer alacak olan derslerle ilgili yapılan bir sınav gösterdi ki ilköğretim düzeyinde daha az konu
test edilir ve üzerinde durulan nokta matematik ve öğretim dili (okuma ve yazma) üzerinedir. Beklendiği üzere,
alt ortaöğretimin sonunda sertifika verilmesi için yapılan birkaç sınav daha çok konuyu içerir.
Bu genel modelin ötesinde sınav konuların sayısı öğretim yılına ve sınava bağlı olarak bazı ülkelerde farklı
olduğu dikkate alınarak, iki genel model oldukça aşikardır. Belli ülkeler ulusal sınavları iki ya da üç dersle
sınırlandırmasına rağmen, bunlardan birkaçı başka dersleri de ekleyerek sınavların kapsamını genişletme
planlarını duyurdu. Diğer ülkeler müfredatın daha geniş spektrumuna sınav uyguladı. Bazı ülkeler bunu yıllık
uygularken diğerleri dersleri sıraya koyarlar ya da zorunlu ve isteğe bağlı sınav konularının birleşimini
kullanırlar.
İlk gruptaki ülkeler arasında, İtalya, Kıbrıs, Portekiz, Slovakya sadece iki ana konuları -öğretim dilini ve
matematiği sınava tabii tuttuklarını rapor etti. Bu iki konulara, Almanya, Avusturya, Slovenya (6. öğretim
yılındaki bir sınav), İzlanda ve Norveç yabancı bir dil eklediler. Lüksemburg matematiği ve iki resmi dil olan
Almanya ve Fransızcayı sınav konuları yaptı. İtalya da yabancı dil olarak İngilizce ve fen bilimleri konularını da
2010/11 öğretim yılından itibaren sınava dahil edecek.
Şekil 2.3: Ulusal sınavların kapsadığı konu sayıları, ISCED Seviyesi 1 ve 2, 2008/09

İki veya daha az konu

Üç konu

Üç konudan fazla

Ulusal sınav yok

Kaynak: Eurydice
Bilgilendirici not:
Şekil her okul yılında sınava tabi tutulan konuların sayılarına işaret etmektedir. Konu ve sınav sayılarının birde
fazla olduğu ve çeşitlilik gösterdiği ülkeler birden fazla kategoride gösterilmiştir. Bazı ülkelerde ve bazı sınavlar
için konu sayısı yıldan yıla da çeşitlilik göstermektedir. Daha fazla bilgi için lütfen ekler bölümüne bakınız.
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İkinci gruptaki ülkeler ya bazı sınavlarda konuları dönüşüm yoluyla ya da yıldan yıla tutarlı bir şekilde konuların
daha geniş bir kapsamını sınava dahil etmeyi seçtiler. Fakat, müfredatın tüm kapsamında öğrencilere sınav
yapmak ülkelerde çok yaygın değildir ve bunun olduğu ülkelerde ise sınavlar zorunlu eğitimin sonunda yapılır.
İlginç bir şekilde Danimarka ve Malta diğerlerinden daha sık standardize edilmiş araçları kullanarak
öğrencilerine sınav yapan iki ülke- konu kapsamı açısından daha geniş çapta öğrencilere sınav uygulamayı
seçerler.
Böylece Malta'da ilköğretimde öğrenciler 4 sınava girerler (bkz Şekil 2.2) ve her birinde 5 ders sınava
dahildir; iki resmi dil, Malta dili ve İngilizce, matematik, din ve sosyal dersler. Ortaöğretimde beş kere
yapılan yıllık sınavlarda, öğrenciler Malta dilini, İngilizceyi, dini, sosyal dersleri, fiziği, sanatta zorunlu ya da
seçmeli dersleri, matematiği, dilleri, fen bilimleri ve beşeri bilimleri kapsayan on dersten sınava girerler.
Aynı şekilde, Danimarka'da ortaöğretimden zorunlu eğitimin sonuna kadar öğrenciler Danimarka dili,
matematik, fizik/kimya ve coğrafya derslerinden on ila 36 sınava girerler. Her bir dersin sınanması belli öğretim
yıllarında zorunlu olarak yapılır. Buna ek olarak da seçmeli sınavda ikinci dil Danimarka dilidir.
Buna karşın, yıllık olarak hepsi olmasa da birçok ulusal sınav yapan İrlanda, ISCED 1. seviyesindeki ulusal
olarak standardize edilmiş sınavlarda ve beş yıllık ulusal denek sınavlarında sadece İngilizce okumaya ve
matematiğe odaklanır. Fakat, ilköğretim sonrasının 3. yılının sonunda ilkokul sertifikasını almak için öğrenciler
İrlanda dili, İngilizce, matematik ve kentsel, toplumsal ve siyasi eğitim gibi ana derslerden zorunlu olarak sınava
girerler ve bu derslere 20 farklı ders daha eklenir. Öğrencilerin çoğu bu sınavda dokuz ya da on dersten
sorumludur.
Aslında, belli alt ortaöğretimin sonunda sertifika verilmesini sağlayan sınavların, bir aşamanın öncesinde ulusal
olarak sınava tabii tutulmayan derslerin büyük bir çoğunluğunu içermesi yaygındır. Bu da Letonya'da ulusal
sınavlarda ve BK' da (İskoçya) ise ulusal yeterlilikte uygulanır. Aynı genel eğilim Malta ve Danimarka'da da
görülür şöyle ki bu iki ülkede ortaöğretim sertifika sınavı ve Folkeskole tasdikname sınavı -öğretim yılının ilk
zamanlarında yapılan geniş kapsamlı sınavlarına kıyasla- konuların genişletilmiş bir listesini içerir.
Biçimlendirici sınavlarda ve bunun gözlemlenmesinde, birkaç ülke öğrenciler ve öğretmenler üzerinde sınavın
oluşturduğu yükü çok arttırmadan daha çok dersi sınava dahil ederek sınav derslerini dönüşümlü hale getirir.
Örneğin, Belçika'da (Flaman topluluğu) izleme sınavlarında 6. ve 8. öğretim yılında olan denek öğrenciler,
'çevresel çalışmaların- zaman, mekan, toplum ve bilgi kaynakları gibi- kullanımı' ve yabancı dil olarak Almanca
ve Fransızcayı ve matematik derslerini içeren bir grup dersin içinden Eğitim Bakanlığının yıllık olarak
seçtiğinden sınava girerler. 2008/07 öğretim yılında 6. ve 8. sınıfların ikisi de matematikten sınava tabii tutuldu.
Finlandiya'da izleme sınavlarında, denek öğrenciler ya kendi dilinden ya matematikten ya da daha az oranla
ulusal önceliklere uygun olarak düzenlenmiş üçüncü bir dersten veya ders grubu arasından seçilenden sınava
girerler. 2008/09 yıllarında 6. öğretim yılında olan öğrenciler sınavda matematikten, 9.öğretim yılına
geldiklerinde ise ikinci bir dil olarak İsveç ve anadillerinden sorumludurlar.
Belçika'da (Flaman topluluğu) 'öğrenci başarılarının harici biçimlendirici değerlendirilmesi' için konular üç
yıllık dönemler esas alınarak dönüşümlü olarak düzenlenir. Örneğin 2008/09 yılında, üç farklı öğretim yıllarında
olan öğrenciler fen bilimlerinden, tarihten ve coğrafyadan sınava girdiler (sınavlar 2009/10 yıllarına kadar
ertelenmesine rağmen ); 2009/2010'da öğrenciler okuma,yazma ve yabancı dillerden sınavda sorumlular
(ikincisi sadece ilköğretimin 6. yılında olmasına rağmen); 2010/11'de dönüşümlü olarak matematik ve yabancı
dillerden sınava girecekler (ikincisi ortaöğretimin sadece 2. yılında olmasına rağmen).
İspanya'da teşhis edici değerlendirme döngüsel zamanda sekiz ana becerileri ölçmeyi amaçlar. 2008/09
yıllarında öğrencilerin dilsel iletişim becerisi, matematiksel becerisi, fiziksel dünyayı bilme ve onla etkileşim
içinde olma yeteneği ve sosyal, kentsel becerileri ilköğretimin 4. yılında ölçüldü. 2010'da aynı beceriler
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ortaöğretimin 2. yılında ölçülecek. Döngünün geriye kalan yılları için yapılan planlar Ulusal Değerlendirme
Enstitü (IE - Institute of Evaluation) konseyinin yönetiminde karar verilecek. Özerk Kurumlar tarafından
üstlenilen teşhis edici değerlendirmelerde, sekiz ana becerileri ölçmede çizelgeyi düzenlemek her bir kurumun
sorumluluğundadır. Çoğu kurumlar her yıl dilsel iletişim yeteneğini ve matematiksel becerisini ölçecek ve belli
durumlarda, bütün ana beceriler aynı yıl ölçülmüş olacak.
Fransa'da konular hem ilköğretimin hem de ortaöğretiminin sonunda sınavları ulusal izleme sınavlarında beş
yıllık döngünün temeline dayanarak dönüşümlü olur. Bu döngüler sanat ve spor hariç bütün dersleri içerir.
Böylece, döngünün ilk yılında öğrenciler Fransızcadan, ikinci yılında yabancı dillerden (İngilizce, Almanca,
İspanyolca), üçüncü yılında kentsel davranış ve toplumdaki yaşamdan, dördüncü yılında yaşam ve dünya, fen
bilimleri, fizik ve kimyadan ve beşinci yılında matematikten sınava girerler. 2008/09 yıllarında, hem ilköğretimi
hem de alt ortaöğretimini tamamlayan öğrenciler Fransızcadan sorumludur.
Ülkeler yıllık olarak sınav konularından birini bazen değiştirirler. Estonya'da 6. öğretim yılındaki standardize
edilmiş denek sınav, ana dil olarak Estonya dilini ve Rusçayı, matematiği ve sınavdan bir ay önce Eğitim ve
Araştırma Bakanlığı tarafından bildirilen ve yıldan yıla farklılık gösteren bir dersi içerir. Benzer şekilde
Slovenya'da bir yapının 3. aşamasının sonunda (9. yıl) yapılan ulusal sınav, Slovence, matematik ve yabancı bir
dil (İngilizce ya da Almanca), biyoloji, kimya, fizik, teknik ve teknoloji, coğrafya, tarih, yurttaşlık ve vatandaşlık
eğitimi, ahlak, müzik, sanat ve spor derslerinden oluşan bir grup dersten Eğitim bakanlığı tarafından yıllık olarak
seçilen üçüncü bir dersteki öğrenci başarıları ölçer.
Danimarka, Estonya, İrlanda ve Hollanda zorunlu ve seçmeli sınav konularının bir birleşimini kullanırlar.
Örneğin, Hollanda'nın CITO sınavı üç zorunlu ve bir tane seçmeli dersten oluşur. İrlanda'da ilköğretim
sertifikası için yapılan sınav zorunlu derslerden ve genellikle seçmeli olan derslerden oluşmasına rağmen,
bunlardan bazıları okul türüne bağlı olarak zorunlu olabilir. Estonya'nın zorunlu eğitimin sonunda sertifika
vermek için uyguladığı sınavı üç dersi birlikte kapsar. Merkezi kararla seçilen iki ders zorunludur: birincisi
Estonya'nın orta seviyeli okullarında edebiyat ve Estonya dili, Rus; orta seviyeli okullarında ise ikinci dil olarak
Estonya dilidir; ikincisi matematik. Üçüncü ders ise seçmeli derslerin bir listesinden öğrencilerin seçtiği bir
derstir.
Sınava çok sık dahil edilen derslerden -öğretim dili ve matematik- sonra bir ya da daha fazla yabancı dil ve fen
bilimleri gelirken, bazı ülkeler belli çapraz müfredat, becerilerin sınanmasını sağlayan bir yaklaşımı uyguladılar.
Böylece İskoç Başarı Araştırma Konseyi (SSA= the Scottish Survey Achievement) ve İskoç Ulusal
Yeterliliklerinin yaptığı sınav daha çok derse dayalıdır ama işbirliği yapma, BİT (bilgi ve iletişim teknolojileri)
ve problem çözme gibi temel becerilerinin bazı yönlerini de içerir. 2009'dan 2011'e kadar Finlandiya'da
'öğrenme sonuçlarının ulusal değerlendirilmesinde'; insan olarak yetişme, kültürel kimlik, uluslararacılık,
medya becerileri ve iletişim, katılımcı vatandaşlık ve girişimcilik, çevre bilinci, refah, iyi bir gelecek, güvenlik,
trafik, teknoloji ve bireysellik gibi kavramları içeren temel eğitimde öğretilen çapraz müfredat konularındaki
öğrenci başarılarını ölçer.
Belçika'da izleme sınavlarında 'çevresel çalışmalar- zaman, mekan, toplum ve bilgi kaynaklarının kullanımı' ve
'bilgi edinimi ve bilginin işlenmesi' konuları 2009/10 ve 2010/11 öğretim yıllarında sırasıyla sınava dahil edildi.
Polonya'da ilköğretimin sonunda yapılan sınav çapraz müfredata bütün yönleriyle bağlıdır ve öğrencilerin
okuma ve yazma, bilgiyi kullanma ve bilgiyi uygulanabilir hale getirmedeki performanslarını ölçer. Alt
ortaöğretimin sonunda yapılan ikinci sınav ilk ikisi çapraz müfredata uygun olan üç farklı bölümden oluşur;
beşeri bilimler, fen bilimleri (matematik ve doğa bilimleri) ve modern bir yabancı dil.
2.2.3. Sınav sorularının çeşidi
Ülkelerin büyük çoğunda, ulusal sınavlar konu merkezli ve beceriye dayalı soruların ve ödevlerin birleşimini
temsil eder. Soruların belli türü söz konusu olunca, ülkeler genellikle öğretim yılına ve konuya dayalı açık uçlu
soruların, denemelerin ya da kısa cevapların ve çoktan seçmeli sınavların bir birleşimini tercih ederler. Fakat,
Hollanda'nın CITO sınavı ve Fransa ve İtalya'da düzenlenen bazı sınavlar sadece çoktan seçmeli sorularını içerir.
Bu soru çeşidi Bulgaristan'da ve Norveç'te en yaygın soru türüdür.
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‘Kağıt ve kalem' türünden yazılı sınavlar en yaygın olanı olmasına rağmen, sözlü sınavlar da bazen kullanılır.
Dahası Belçika (Flaman topluluğu), Danimarka, Fransa ve Letonya gibi bazı ülkeler de uygulamalı ödevleri
kullanırlar.
13 ülke ya da bölgede Belçika, (Fransız ve Flaman topluluğu), Estonya, (sadece öğretmenler için), İrlanda,
ispanya, Fransa, Litvanya, Macaristan, Avusturya, Romanya, Finlandiya, BK (İskoçya) ve İzlanda- test
sorularına okul müdürlerine, öğretmenlere, velilere ve/ya da öğrencilere uygulanan geçmiş anketlerdeki
sorulardan eklenilir. Bu uygulama daha çok amaçların hedefe ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için düzenlenen
sınavlardan dolayı yapılır. Toplanan veriler öğrencilerin sosyo-ekonomik geçmişiyle ve motivasyonlarıyla
bağlantılıdır ve okul iklimine ya da değerlendirmelerine dayanır. Ankette öğretmenlere sorulan sorular öğretme
deneyimini, mesleki gelişim aktivitelerini, öğretme metotlarını ve diğer konuları kapsar. Sınav sonuçlarının
bağlamsal analizini üstlenmek ve öğrencilerle, ev yaşantısıyla, öğretmenlerle ve okullarla ilişkisi olan faktörleri
belirlemek toplanılan bilgilerle oldukça mümkündür ki bu da performansı etkileyebilir.
Finlandiya'da örneğin okul müdürleri ve öğretmenler tarafından doldurulan bir anket, okulların ve
öğretmenlerin öğrenme sürecini nasıl yönettiği üzerine geçmiş bilgileri sağlar. Başka bir anket öğrenciler
tarafından doldurulur ve sınav konularına, zorluğun bağıl seviyesine ve sağlanan yarara karşı tutumları üzerine
yoğunlaşır. Zorunlu olmayan öğrenci anketi de Macaristan'ın Temel Yeteneklerini Ulusal Değerlendirmenin
(NABC-the Hungarian National Assessment of Basic Comptences) bir parçasıdır. Veliler ve öğrenciler birlikte
sınav öncesi anketi doldururlar. Bu da ailelerinin olduğu kadar öğrencilerin de geçmişi ve sosyal, kültürel ve
ekonomik kazancının çizelgesi ile ilgili temel bilgiler toplanılmasını sağlar.
Şekil 2.4: Sınav sorularının standartlaşması, ISCED Seviyesi 1 ve 2, 2008/09

Tek ulusal sınavı olan öğrencilere aynı
soruları yanıtlar.
Tek ulusal sınavı olan öğrencilere aynı
soruları yanıtlamaz
Veri yok
Ulusal sınav yok

Ek notlar:
Fransa: "Teşhis ölçme sistemleri" ve "temel yeterlilikler ölçümü" uygulaması sürecinden geçen tüm öğrenciler
için aynı sorular bulunur, öte yandan alt orta öğretim ve ilkokulun sonunda ölçmenin gözlemlenmesi devresinde
sorular öğe tepki teorisine (item response theory) farklılıklar gösterebilir.
Litvanya: "Öğrenci başarısı ulusal çalışmaları" sınavında, sorular tüm öğrenciler için aynı değildir, fakat temel
eğitim başarı sınavında sunulan sorular ulusal seviyede her öğrenci için aynıdır.
Birleşik Krallık (Kİ): Aynı transfer sınavı bütün öğrenciler için uygulanmaktadır. İlköğretim sonrası belirleme
amaçlı kullanılan transfer sınavı merkezi olarak son kez 2008 yılında 2009 girişleri için sunulmuştur.
Bilgilendirici not:
Ulusal sınav sorularının farklılaşmasının sebepleri, örnek olarak bütün öğrencilerin aynı soruları yanıtlamadığı
tek bir ulusal sınava giriyor olmaları arkasındaki gerekçeler çeşitlilik gösterebilir. Bu gerekçeler arkasında her
öğrencinin farklı olabilecek bilgi ve becerilerini ölçebilecek seviyede etkinlikte hazırlanmış ve uygulanan
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sınavlar hazırlama veya istatistiki ve yöntembilimsel anlamda etkin sonuçlar alabilmek için beceri ve bilgileri
test edebilen çapta sınavlar sunabilme çabaları olarak gösterilebilir.
Uygulanılan bir sınavda aynı soruların sayısı ülkeden ülkeye değişir. Ülkelerin çoğunluğunu oluşturan ilk
grupta, belli bir sınava giren bütün öğrenciler aynı soruları cevaplarlar. Fakat, İrlanda Fransa Litvanya ve
Romanya'da bu sistem diğer sınavlardaki sorular farklıyken sadece bazı ulusal sınavlar için geçerlidir.
Ülkelerin ikinci grubunda ise, verilen herhangi bir sınavın soruları belli bir düzende farklılık gösterir ve bu,
sınava giren bütün öğrenciler için aynı değildir. Buna sebep olan nedenler, bireysel öğrenme farklılıklarını ve
ihtiyaçlarını göz önüne alma isteğiyle (), sınavların değerlendirilmesi ve öğrenciler veya öğretmenler tarafından
kopyayı önleme isteği ya da analizindeki metodolojik konular arasında değişir.
Böylece dört ülke bireysel öğrenme seviyesine ve ihtiyacına göre sınavları uygulamak için soruları değiştirirler.
Örneğin, Danimarka'daki BİT'E dayanan ulusal sınavlar sınava giren öğrencilerin bireysel seviyelerine göre
düzenlenir. Her seviyedeki her bir öğrenci bu yüzden kişiselleştirilmiş bir sınava girmek zorunda kalır (bkz
bölüm 2.2.4). İrlanda'da ilköğretim sertifikasını alan öğrenciler (ISCED 2. seviye) farklı zorluk seviyelerindeki
sınavlara girerler (daha ileri bir seviye, sıradan, temel). Öğrenciler bireysel sınav kağıtlarındaki soruları seçme
hakkına sahiptirler. BK' da (İngiltere) 14 yaşındakiler için olan (Temel Aşama 3) seçmeli 'ulusal müfredat
değerlendirmesi', matematik sınavı için her birinin başarı seviyesinin bir kısmını değerlendirdiği dört farklı
aşamayı içerir. Öğretmenler bir çocuğun yeteneğine hangi aşamanın en uygun olduğunu inceler. Fen bilgisi için
her birinin farklı seviyeleri değerlendirdiği iki farklı aşama vardır. Matematik sınavlarında yapıldığı gibi,
öğretmenler bir çocuğun yeteneğine hangi aşamanın en uygun olduğunu tespit eder.
BK' da (İskoçya), İskoç 5-14 sınavları benzer şekilde farklı seviyelerdeki sınavları içerir (okulun farklı
aşamalarında olan çoğu öğrenci için belirlenen başarı sonuçlarıyla ilgili olan F ve A). Sadece farklı seviyeler için
farklı sınavlar/sorular yoktur, ayrıca öğretmenin herhangi bir sınavı aldığı yer olan Ulusal Değerlendirme
Kurumu her seviyede birkaç aynı sınavı düzenler böylece farklı okullarda aynı seviyedeki sınava giren
öğrencilerin aynı soruları cevaplamalarına gerek kalmaz. Bu düzenleme sayesinde bir okulda sınavların
içeriğini bilen öğrencilerin başka okuldaki öğrencilere bu içeriği söyleme şansları olmaz.
Diğer durumlarda ulusal sınav soruları metodolojik nedenlerden dolayı çeşitlidir. Belçika (Flaman topluluğu) ve
Fransa'da (alt ortaöğretimin ve ilköğretimin sonunda değerlendirmeyi kontrol etmek için düzenlenen döngüde)
uygulanan istatistiksel yöntemlerden dolayı bütün öğrencilerin aynı soruları cevaplamalarına gerek kalmaz
(madde tepki kuramı gereğince). Benzer şekilde İspanya'da ulusal değerlendirmede, bütün öğrencilerin sadece
belli soruları değil ayrıca daha farklı soruları da cevapladığı matris örnekleme metodu benimsenir. BK' da
(İskoçya) SSA' da yer alan ulusal izleme örneklerinde bütün öğrenciler tüm ölçme görevlerine karşılık
vermezler. Örnekteki görev dağılımlarından biri bireysel öğrencilere stres oluşturmadan ve aşırı sorumluluk
vermeden bilgi ve becerilerinin uygun olanlarının yeterli içeriğini sağlamaktır (p. 35). Aynı durum 'öğrenci
başarısının ulusal çalışmaları' sınavına giren öğrencilerin aynı soru setini almadıkları yer olan Litvanya'da da söz
konusudur. Sınavlar aynı ders alanında zorluğu değişmeyecek şekilde düzenlenir. Romanya'da örneğe dayalı ve
ISCED 1 seviyesindeki (4. öğretim yılı) ulusal ölçmede ulusal bir sınava girecek olan bütün öğrenciler için
soruların aynı olmaması nedeniyle dönüşümlü bir taslağı kullanılır.
2.2.4 Ulusal Sınavda BİT' İn Kullanımı
Öğrencilerin ulusal sınanmasında internet, özel yazılım ve PC'lerin kullanımını içeren bilgi ve iletişim
teknolojisi çeşitli amaçlara hizmet eder. Eldeki uygulamaya dayanarak, BİT sınavları uygularken örneğin
öğrencileri bunaltmadan zorlayan soruları belirleyerek onların öğrenme ihtiyaçlarına göre hazırlanan sınav
sorularını çözerken öğrencilere veya öğretmenlere yardımcı olur. Alternatif olarak, cevapları gözden geçirip
kodlamak için ve onları raporlarken ihtiyaç duyulan zamanı azaltabilir.
16
Bu bölüm sadece temel ulusal sınavdaki soruların standartlaşmasını ve farklılaşmasını içerir. Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler için yapılan ulusal
sınavların organizasyonu için bakınız 2.2.5.
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Avrupa'da BİT farklı aşamalardaki ulusal sınavlarda uygulanılır. Bazı ülkelerde sınavları notlamanın yanı sıra
ekran testi için sınav sırasında kullanılırken, diğerleri sadece not verme sırasında kullanır.
Ekran sınavını uygulayan ve BİT' e güvenen ülkeler Hollanda, Norveç gibi bilgisayar tabanlı geleneksel sınav
formlarını kullanan ülkeler ve Danimarka gibi daha aydın, daha uygun bilgisayar tabanı yöntemleri uygulayan
ülkeler olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Hollanda'da kağıda dayalı ilköğretim-final sınavına ek olarak,
sınavların dijital basımı da vardır: dijital final sınavı, seviye sınavı ve seviye yükseltici. Bunlar bilgisayarla ve
internet üzerinden düzenlenir ve olağan sınavlar gibi aynı içerikleri ve soruları içerir. Bütün okullar eğer
isterlerse ya olağan sınavlarda olmayan öğrenciler için yapılan ya da tekrar sınavı olarak uygulanılan 'dijital final
sınavını' seçebilirler. Yazımda ekstra soruları ve teknik okumada büyük bir rolü olan 'seviye sınavı' ve 'seviye
yükseltici sınavı' büyük ölçüde öğrenme zorluğu çeken öğrenciler için düzenlenildi. Norveç'te sonuçları ve
raporları otomatik olarak kaydetmesi kadar öğrencilerin sınav sorularını cevaplaması için de kullanılır. Hem
Hollanda'da hem de Norveç'te ulusal yazılı sınavlar için bilgisayarların kullanılmasının yanında Norveç'te
öğrenciler hazırlanma aşamasındaki veya bir sınavın sunumundaki sözlü sınavlarda BİT kullanılır.
Danimarka'da ulusal sınavlarda, sonuçlar ve raporlar öğretmenlere ve velilere otomatik olarak gönderilirken,
öğrenciler bilgisayarları web siteleri yoluyla ulaştıkları soruları cevaplamak için kullanırlar. Danimarka'da
ekran sınavları için kurulan sistem, sınavın becerilerin bireysel seviyesini ayarlaması anlamına gelen "bilgisayar
uyarlamalı sınav" (CAT-computer-adaptive testing) olarak bilinir. Doğru cevabı işaretleyen öğrencilere daha zor
sorular sorulur ya da tam tersi olur. Bunun nedeni 'madde zorluğu' öğrenci yeteneğine tekabül ettiği zaman
sınavların daha etkili olduğudur. Bu çeşit sınavlarda teknoloji talebi, hem sistem kapasitesi ve dayanabilirliği
açısından hem de yüksek kaliteli maddelerin tam olarak doğru birleşimiyle çok geniş madde bankası istenilmesi
açısından oldukça artar.
Ulusal sınavlarda BİT kullanımı açısından belli zorluklarla karşılaşılır. Örneğin, internete dayalı problemler
çevrimiçi sınavlarının ertelenmesine neden olabilirken bilgisayarla ya da özel yazılımla ilgili daha teknik
zorluklar da oluşabilir.
Birkaç ülke sınavları notlamada BİT' e güvenirler. Bu ülkeler Belçika, (Fransız ve Flaman topluluğu), Fransa,
Letonya, Lüksemburg ve Avusturya'dır çünkü bu ülkelerde amaçların hedefe ulaşıp ulaşmadığını izlemek için
BİT kullanımı bütün bir sınıfın veya bireysel öğrencilerin sonuçlarının hesaplanması ve farklı sorular veya tüm
sınav soruları için bilgisayar kodlamasının diğer formlarını veya bilgisayarlı düzeltme sistemini gerektirir.
2009'dan beri Fransa'da, BİT sınav aşamasında kullanılıyor. Bulgaristan'da daha çok sonuçları işlemek ve
sınavları notlamak için kullanılır. Macaristan'da Temel Yetenekleri Ulusal Ölçmede (NABC-the National
Assessment of Basic Competences) merkezi analiz BİT desteğiyle yapılırken okulların sonuçlarının sunulması
özel yazılım aracılığıyla olur. Eğitim Kurumunun değerlendirme ve ölçme departmanı tarafından sağlanan aynı
yazılım okullara daha çok analiz yapma olanağını sağlar.
Şekil 2.5: Ulusal sınavlarda BİT kullanımı, ISCED Seviyesi 1 ve 2, 2008/09

Ekranda sınav için BİT kullanımı
Sınavların notlanmasında BİT kullanımı
Güncel BİT kullanımı yok
Ulusal sınav yok

Kaynak: Eurydice
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Ek notlar:
Belçika (BE fl): BİT sadece bir kere 2007 yılında "Fransızca - dinleme" için kullanılmıştır.
Fransa: 2009 yılından bu yana, BİT aynı zamanda ölçme sürecinde kullanılır.
Malta: BİT şu sıralarda sadece BİT sınavlarında Orta dereceli Okullar Yıllık Sınavlarında kullanılmaktadır.
Slovakya: Slovak dili ve edebiyatı sınavının birinci bölümü çevirim içi sınav olarak 2007/08 yıllarında
denenmiştir.
Birleşik Krallık (İS): BİT şu sıralarda çevirim içi seçme sınavlarında kullanılmaktadır. Ulusal 5-14 Ölçme
Sınavlarında etkinlikler çevirim içi olarak İskoç Öğretim ve Öğrenme kaynağından indirilerek ve çıktısı
alınarak/çoğaltılarak okullarda uygulanmaktadır. Ulusal Nitelikler Sınavı için, İskoç Nitelikler Otoritesi çevirim
içi sınavı bazı konu alanlarında denenmektedir.
İzlanda: Ekranda sınav 2009 ve 2010 yılları boyunca kademeli olarak uygulanacaktır.
Son olarak, dikkate alınan ülkelerin çoğunun içinde BİT' in kullanımını planlayan ya da önceden deneyen
ülkeler de yer almasına rağmen günümüzde BİT ulusal sınavda kullanılmaz. Örneğin, BİT uygulanabilir
sınavları, 2012'de zorunlu eğitimin sonuna kadar sınavların notlanmasını sağlaması için BİT' i ve çevrimiçi
sınavı denemeye niyetlenen Estonya'da yapıldı. Slovakya'da Slovak dili ve edebiyat sınavlarının ilk bölümünün
çevrimiçi olan sınavı 2007/08 öğretim yılında gerçekleştirildi. 2007'de Portekiz'de 'eğitim için teknoloji planı'
hazırlanıldığından beri, BİT' in eğitim için kullanımını teşvik etmek için elektronik bir formatta ulusal sınavları
oluşturmayı içeren 'elektronik değerlendirme projesinin' ileri uygulanması için planlar hız kazanıyor. İzlanda'da
Eğitimsel Sınama Enstitüsü şuan elektronik formda kişiselleştirilmiş sınavların gelişimi için çalışıyor. Plan
öncelikle kağıt ve kalemle yapılan sınavların çoğu alıkonularak 10. öğretim yılı için ulusal olarak düzenlenmiş
sınavlara 2009 veya 2010'da bilgisayarlı sınav sürecini eklemekti fakat sonra sınamanın bilgisayarlı paylaşımını
artırmak ve kağıt ve kalem dönemimi kaldırmak oldu. Romanya'da ulusal bir deney projesi yoluyla ulusal ölçme
için BİT' in tanıtımı 2010'dan 2013 yılına kadar planlanıldı. Polonya'da BİT 2013 ve 2015 yıları yıllarındaki
sınavları notlamak için tanıtıldı.
2.2.5. Özel Eğitim İhtiyaçları Olan Öğrencilerin Katılımı
Özel eğitim ihtiyaçları (SEN=special educational needs) olan öğrenciler çeşitli şekillerde Avrupa ulusal sınama
sürecine giren heterojen bir gruptur. Uluslar arası standart eğitim sınıflamasının (ISCED 1997) () tanımını temel
alan özel ihtiyaçlar eğitimi konsepti bir çocuğun en iyi şekilde ilerlemesine engel oluşturabilecek bilinen çok
çeşitli nedenler yüzünden okulda başarısız olanlar kadar öğrenme zorluğu çeken ve engelli öğrencilerin
eğitimini temsil eder. Fakat, özel ihtiyaçların türleri arasındaki farklı ayrımlardan dolayı SEN' in kategorileri ve
tanımları ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini belirtmek önemlidir. Dahası, özel eğitim ihtiyaçları eğitimin ana
sistemi içinde veya özel okullarda olabilir. Belirlenen bir grup çocuğun ek desteği alıp almayacağı okulların
ulusal sınama yoluyla öğrenci ölçmeyi içeren müfredatı, öğretmeyi ve düzenlemeyi ne kadar iyi uyguladığına
bağlıdır.
Şekil 2.6: Ulusal sınavlara özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin katılımı,ISCED Seviyesi 1 ve 2, 2008/09

Özel ihtiyaçlı öğrencilerin ulusal sınavlara katılımı
zorunludur
Özel ihtiyaçlı öğrencilerin ulusal sınavlara katılımı
seçmelidir
Özel ihtiyaçlı öğrenciler ulusal sınavlara katılmazlar
Veri yok
Ulusal sınav yok

Kaynak: Eurydice
17 Bkz. UNESCO (2006) Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (ISCED 1997)Özel ihtiyaçlı öğrencilerin ulusal sınavlara katılımı zorunludur
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Ek notlar:
Belgium (BE fr): Sınav yapılan okul yıllarında bütün öğrencilerin ulusal sınavlara katılmaları zorunludur. Ne var
ki, özel ihtiyaçlı öğrenci eğitiminde, okullar öğrencilerini okul başarıları ışığında sınavlara kayıt ettirmekte
özgürdür.
Belgium (BE fl): Özel ihtiyaçlı öğrencilerin genel eğitim içinde ulusal sınavlara diğer öğrencilerle beraber
girmeleri desteklenmektedir. Özel eğitim için farklı kurumlarda bulunan öğrenciler bu sınavlara girmezler.
Almanya: Bir nitelik sunan normal okullarda eğitim gören özel ihtiyaçlı öğrencilerin ulusal sınavlara katılımları
zorunludur. Bir nitelik sunmayan özel eğitim okullarında eğitim gören öğrenciler için bu sınavlar zorunlu
değildir.
Estonya: Ulusal temel okul müfredatını takip eden özel eğitime muhtaç çocukların ulusal sınavlara girmeleri
zorunludur. Basitleştirilmiş ulusal okul müfredatını veya ortalama veya ciddi öğrenme bozukluklarına sahip
öğrenciler için geliştirilmiş müfredatları izleyen öğrenciler için bu ulusal sınavlar zorunlu değildir.
Fransa: "Temel becerilerin değerlendirilmesi " sınavlarına özel eğitime muhtaç öğrencilerin katılımı tercihe
bağlıdır ve okul müdürü özel eğitime muhtaç öğrencilerin öğrenme zorluklarının ne derecede olduğuna ve diğer
öğrencilerle aynı şartlarda aynı sınavlara girip giremeyeceklerine karar verebilmektedir. "Teşhis değerlendirme
sistemi" için ise, özel eğitime muhtaç öğrencilerin katılımı zorunludur ve bu sınavlar adapte edilerek kullanılır.
Özel eğitime muhtaç öğrenciler için özel okullar ulusal sınavlara tabi değildir. Bu duruma "Teşhis değerlendirme
sistemi" sınavına giren görme engelli öğrenciler dahil değildir.
İtalya: ilköğretimde ve alt orta öğretimin birinci yılında, özel öğretime ihtiyacı olan öğrenciler ulusal sınavlara
girmezler. Alt orta dereceli eğitimin üçüncü yılında, sınıf öğretmenleri sınavlara katılıp katılmamaya karar
vermelidirler.
Kıbrıs: Sınav tüm öğrenciler için zorunludur, hatta özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için bile. Ayrıca bu
öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik her hangi bir adaptasyon da bulunmamaktadır. Sadece şiddetli özürleri
bulunan öğrenciler bu sınavların haricinde tutulabilmektedirler.
Hollanda: Bir bütün olarak ulusal sınavlar zorunlu değildir. Eğer bir okul sınavı almaya karar verebilirse, sınava
girme zorunlulukları olmasa bile bu sınavlara girmek genel bir alışkanlık olarak görülmektedir. Çoğunlukla
disleksiya veya özürlü olan öğrenciler bu sınavlara girerler, fakat adapte edilmiş sınavlar bu öğrencilere sunulur.
Polonya: Ortalama veya şiddetli akli özrü bulunan öğrenciler hariç tutulmuştur.
Romanya: Genel eğitime kayıtlı olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ulusal sınavlara katılmaları
zorunludur. Özel okullarda öğrenim görmekte olan özel eğitime muhtaç öğrenciler için ise bu sınavlar tercih
esasına dayalıdır.
Slovenya: Özel eğitime muhtaç öğrenciler için ulusak sınavlara katılmak eğer normal veya dengi bir programa
kayıtlılarsa dokuzuncu okul yılında zorunlu, altıncı okul yılında ise seçmelidir. Eğer özel eğitime muhtaç
öğrenci daha aşağı eğitim standartları olan bir programa kayıtlı ise ulusal sınavlara katılım her okul yılında
seçmeli olur.
Genelde ülkeler SEN- öğrencileri için yapılan ulusal sınavların ya zorunlu, ya isteğe bağlı ya da etkin bir şekilde
muafiyet konusu olan üç gruptan birine sahiptirler. Birinci grup bütün öğrenciler için sınavın zorunlu olduğu
ülkelerdir böylece SEN-öğrencileri geriye kalan tüm öğrencilerle birlikte sınava girerler. Fakat, bu ülkelerin
çoğunda bu zorunluluk genel eğitime kayıtlı tüm öğrenciler için geçerlidir. Çoğu ülkede SEN-öğrencileri için
açılan özel okullar ulusal sınavları uygulamazlar ve isteğe bağlı olarak sınava katılırlar. Aynı grupta özel
ihtiyaçları olan öğrencilerin katılımını zorunlu hale getirmek için ulusal sınav sistemini değiştiren ülkelerde
vardır. Teşhis edici ölçme sisteminde öğrenci katılımı zorunlu olan Fransa'da, sınavlar görme engelli öğrenciler
için körler alfabesine ya da çok büyütülmüş harflere, fiziksel engelli öğrenciler içinse gerekli olan materyale
göre düzenlenir. Estonya ve Polonya farklı engelli öğrencilerin (örneğin görsel, işitsel ve diğer engelliler gibi)
ihtiyaçlarına göre materyalleri düzenlerler. Letonya'da ulusal sınavda özel ihtiyaçları olan öğrencilerin
katılımını sağlamak için Program Geliştirme ve Sınav Merkezi tarafından bir takım önlemler belirlendi.
Örneğin, öğretmenlere görevleri işaret dilinde ya da sözlü olarak açıklamalarına ve kayıtları birden çok
dinletmelerine izin verilirken öğrencilere sınav esnasında daha sık mola ve sınavda daha çok zaman verilir ve
ayrıca sınavda yardımcı olacak çeşitli materyaller de (büyüteç gözlüğü, özel anımsatıcılar ve bilgi broşürleri
gibi) sağlanır. Slovenya'da 9. öğretim yılında SEN-öğrencileri için zorunlu olan ulusal sınavlar görme engelliler
için büyütülmüş harfler, materyallerin elektronik versiyonları ve körler alfabesiyle yazılmış metinler gibi çeşitli
özel ihtiyaçlara göre düzenlenir. Sınama yöntemi de SEN-öğrencilerine göre uyarlanır: sınav esnasında daha çok
zaman ve mola verilir, asistanlar ellerinden gelen her yardımı yaparlar ve öğrenciler bilgisayarları, özel olarak
dizayn edilmiş araçları ve kaynakları kullanabilirler.
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Portekiz'de SEN-öğrencileri ulusal sınava katılırken, onların özel ihtiyaçlarına göre uyarlanan kişiselleştirilmiş
bir müfredata göre eğitim alan öğrenciler bu müfredata göre değerlendirilirler. Portekiz'deki okullar ulusal
sınavda bazı öğrencileri muaf tutabilirler. Fakat, normalde sınav olacakları öğretim yılında ya da bir önceki
yıldan daha az sürede bir yerleşime varan göçmenler ya da yolcular hariç tüm öğrenciler için sınava katılım
zorunludur. Benzer şekilde BK' da (İngiltere) SEN-öğrencileri ulusal müfredata göre eğitim almak
zorundadırlar. Fakat, yasama, SEN durumundaki bireysel öğrenciler için ilgili ölçme ve değerlendirme
düzenlemelerine ve müfredatın hepsine veya bir kısmına değişiklikler uygular. Okullar Nitelikler ve Müfredat
Kurumundan işaret dilini kullanan ve duyma engelli olan öğrenciler için değiştirilmiş zeka sınavlarını ve özel
eğitim ihtiyaçları olan ya da görsel engelli öğrenciler için değiştirilmiş sınav materyallerini alırlar. Buna ek
olarak, belli bir okulun başöğretmeni altı aylık bir süreye kadar bireysel öğrenciler için ilgili ölçme ve
değerlendirme düzenlemelerinde ve ulusal müfredatın hepsinde veya bir kısmında geçici istisnalar yapabilir.
Sadece ulusal müfredatın sekizinci-düzey ölçeği performansının belli bir seviyesinin altında çalışan
öğretmenleri tarafından değerlendirilen öğrenciler resmi sınavlarla tekrar değerlendirilmezler. Bu kategori
farklı bir eğitim sisteminden gelen ve İngilizce konuşamayan öğrencileri de içerir.
İkinci grup ülkelerde, ilgili sınavın tüm öğrenciler için zorunlu mu yoksa isteğe mi bağlı olduğuna bakılmaksızın
SEN- öğrencileri için ulusal sınav isteğe bağlıdır. Katılımları veliler, bireysel öğrenciler ve okullar tarafından
alınan karara bağlıdır ya da yasal düzenlemelerle yürütülür. Örneğin, Temel Yetenekleri Ulusal Ölçme
kurumunda (NABC=the National Assessment of Basic Competences) özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin
sınava katılımları yasal dokümanlarla düzenlenen ve öğrencilerin öğrenme zorluğunun seviyesi ve türüne göre
karar verilen Macaristan'da SEN-öğrencilerin sınava katılımları yasal düzenlemelerle yürütülür. Bazı gruplar
tam anlamıyla sınava katılırlarken, bazıları okul raporlarındaki sonuçları olmadan sınava girerler. Litvanya'da
SEN-öğrencilerinin ulusal sınava katılımı da isteğe bağlıdır. Yazılı bir talep üzerine bireysel SEN-öğrencileri
(hafif fiziksel engeli olanlar ya da görsel ve işitsel bozukluğu olanlar) sağlık problemlerine uygun bir uygulama,
değerlendirme açıklamaları ve görev formatıyla temel eğitimin sınavlarına katılabilirler. 'Ulusal öğrenci başarı
çalışmalarında' SEN-öğrencileri eğer örnek bir sınıf ya da okul seçilirse ve reformlar öğrencilerin ihtiyaçlarına
göre düzenlenmesini öngörürse çalışmaya katılabilirler. Bu durum, bu öğrenciler için farklı düzenlemeler
yapıldığından dolayı Hollanda'da da geçerlidir: görme engelli öğrenciler için kör alfabesiyle yazılmış soru
kitapçığı hazırlanır, görme bozukluğu olan veya disleksik öğrenciler için soru kitapçıkları büyütülür veya siyahbeyaz hale getirilir. Ayrıca sadece disleksik öğrenciler içinse sınav sözlü olarak yapılır veya öğrencilere ekstra
zaman sağlanır. Okullar ulusal sınavların yapıldığı zamanda 8. öğretim yılından 4 veya daha az yıl içinde ülkeye
gelen göçmen öğrencileri ve özel ortaöğretime devam etmesi düşünülen öğrencileri ulusal sınavdan muaf
tutarlar. Bütün alanlarda bir buçuk dönem boyunca eğitimden geri kalan ve eğitim desteğine ihtiyacı olan
öğrenciler 'final sınava' veya 'seviye sınavına' girebilirler. İzlanda'da zihinsel özürlü öğrenciler ulusal olarak
düzenlenilmiş sınavlara girmek isterlerse, ancak velilerin onayıyla sınava katılabilirler. Görsel ve işitsel
bozukluğu olan veya disleksik öğrencilerde olduğu gibi engelli öğrenciler için de ihtiyaçlarına göre düzenlenen
materyaller geliştirildi. Dahası başöğretmenler İzlanda içinde göçmen öğrencilerini ulusal sınavdan muaf
tutarlar ve eğer bir yıldan daha az sürede İzlanda'da yaşıyorsa bile matematik sınavlarından da muaf tutulurlar.
BK' da (İskoçya) önce özel eğitim ihtiyacı olan ve sonra 'ek bir desteğe ihtiyacı' olan öğrenciler öğretmenlerin ve
okulların gözetiminde 16 yaşındakiler için yapılan ulusal sınava ve 5-14 sınavına (okul çalışmalarındaki
başarılarına uygun bir seviyede) girerler. Bir örgün eğitim veren okulda 'ek desteğe ihtiyacı' olan bir öğrenci SSA
örneğine maruz kalırsa, okul oluşan potansiyel stresi göz önünde tutarak o öğrencinin sınava girip
giremeyeceğine tekrar karar vermesi gerekir.
Son olarak birkaç ülkede, SEN-öğrencileri ulusal sınava katılmazlar ya da sınavları dikkate alınmaz. Bu ülkeler
Danimarka, İspanya ve Avusturya'dır. BK' da (Kuzey İrlanda), Eğitim ve Kütüphane Kurumu SEN olduğu
beyanını doğruladığı öğrencileri transfer sınavlarına almazlar. Fakat, bu kurum bu beyanı doğrulamadığı ve
velisinin bir gramer okulunda yer aradığı öğrenciyi sınava alabilirler.
2.3. Ulusal Sınamada Rolü Olan Kişiler Ve Kuruluşlar
Bu bölüm ulusal sınavları ayarlamada, uygulamada ve notlamada sorumlu olan kişileri inceler. Bu
sorumlulukları belirlemek soruların geçerliliği ve objektifliği açısından oldukça yardımcı olacak bilgileri sağlar.
Bu konu Avrupa'da ulusal sınavların çoğunda otomatik optik tarama yoluyla cevapları notlanamayan açık uçlu
soruların (bkz bölüm 2.2.5) yer alması ve bu sınavların son zamanlarda kağıt üzerinde olmasından dolayı
oldukça önemlidir.
2.3.1. Sınavların Düzenlenmesi
Avrupa'da sınavların düzenlenmesinden iki ana kuruluş sorumludur: eğitim bakanlığın içinde bir kurum ya da
birim, bakanlığın kurduğu ama ondan ayrı olan kamu kurumudur.
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Şekil 2.7: Ulusal sınavları uygulamada sorumlu birimler, ISCED Seviyesi 1 ve 2, 2008/09
Bakanlık dahilinde
bir ajans/birim

Harici oyuncular
olmadan
_____________
Harici

oyuncularla
__________________________
Eğitim ve eğitsel değerlendirmed e uzman

Öğrencilerin eğitim kariyerlerinde

Diğer amaçlı sınavlar
belirleyici sınavlar

Ulusal sınav yok

Kaynak: Eurydice
Ek notlar:
Malta: Malta Üniversitesi Yeterlilik ve Orta Dereceli Eğitim Sertifika Sınavları Kurumu orta dereceli eğitim
sertifika sınavlarının zorunlu eğitimin sonunda yapılmasını şart koşmuştur. Diğer sınavlar ise eğitimde nitelikler
ve standartlar müdürlüğü tarafından eğitim bakanlığı dahilinde derlenir.
Birleşik Krallık (Kİ): En son merkezi olarak sağlanan transfer sınavları Kasım 2008 yılında Eylül 2009 girişleri
için yapıldı.
Bilgilendirici not:
Sınav türlerinde belirleyici olan faktör her sınavın ana hedefiydi (Bkz. Şekil 2.1). Şekil ISCED 1 ve 2 arasındaki
farklılıkları ortaya koymamaktadır. Daha fazla bilgi için Ekler bölümüne bakınız.
10 ülkede eğitim bakanlığı sınavların düzenlenmesinden sorumludur. Danimarka, Lüksemburg, Malta, Portekiz
ve İzlanda gibi öğrenci başarısını belgelendirmek için ulusal sınav yapan bazı ülkeler bu görevi bakanlığa
bırakmıştır. İzlanda 1993'te ayrı bir kurumu kurdu.
Ulusal sınavların düzenlenmesinden sorumlu olan bakanlıktaki bir birimde veya kurumda, okul öğretmenleri,
uzmanlar ya da öğretim elemanları gibi kişiler görev alır. Fakat, Danimarka ve Malta'da bireysel öğrenciler için
korku oluşturabilecek bazı sınavlar sadece bakanlık tarafından düzenlenir. Buna karşın Bulgaristan'da ve
Slovenya'da sınavları düzenlemeden eğitim bakanlığı sorumluyken, bu görev sonra özel olarak kurulan
kurumlara devredilir.
Avrupa'da en yaygın olan ikinci düzenleme eğitim bakanlığından ayrı uzmanlaşmış bir kurumun sınavları
düzenlemesinden sorumlu olmasıdır. Böyle kurumlar 1990 yıllarında kurulmuştur. Bu kurumların ana hedefi
İtalya'daki İnvalsi'deki gibi eğitim sistemini ölçmek, Macaristan'daki Eğitim Kurumda, İsveç'teki Ulusal Eğitim
Kuruluşunda ve Finlandiya'daki Ulusal Eğitim Kurumunda olduğu gibi denetleme ve düzenleme için daha geniş
sorumluluk almaktır. Bu kurumların çalışma sahası Letonya'da ve Polonya'daki gibi öğrencilere sertifika
verilmesi için bireysel öğrencilerin değerlendirilmesine odaklanır.
Bu kuruluşların bazısı uluslar arası bağlantılardan yararlanırlar. Örneğin, Alman Eğitim İlerleme Enstitüsü
Fransa ve BK' daki kurumlardan uzmanlık elde ettiler. Litvanya 1996 ile 1999 yılları arasında ulusal sınav
merkezi İskoç yeterlilik kurumu ortaklarından aldıkları tavsiye ve destekle sınav reformunu yaptı. Romanya'da
2000 yılında ilköğretimin sonunda yapılan ulusal izleme sınavlarını düzenlemeden sorumlu olan kurum, sınav
materyallerini ve prosedürlerini geliştirmede ve örnek öğrenci seçmede Hollanda'nın CITO enstitüsünden
uzman teknik desteği aldı.
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Birçok durumda bu enstitüler sınav düzenleme prosedürlerinde yardımcı olmaları için öğretmenlerin,
uzmanların ve öğretim elemanların listesini oluşturur. Bazı ülkelerde bu amaç için çok sayıda kişileri ve
kuruluşları görevlendirilir. Örneğin, İrlanda'da ilköğretimde iki hususta denek öğrencilere uygulanan İngilizce
ve matematik ulusal sınavları Eğitim Araştırma Merkezinin Sınav Departmanı (Drumcondra) ile Eğitim Ve
Bilim Departmanı ve Ulusal Müfredat Değerlendirme Kurumu gibi çeşitli organizasyonları temsil eden ulusal
komiteler arasındaki ortak çalışmanın ürünüdür. BK' da (İskoçya) İskoç Başarı Araştırma Konseyinin proje
yönetim kurumu her çalışmada kararlar alır ve hükümet temsilcileri, İskoç Yeterlilik Kurumu (SQA: the Scottish
Qualifications Authority), İskoç Öğrenme ve Öğretme Departmanı, İskoçya'da Eğitim Yöneticiler Birliği (Yerel
Kurumlar), Majestelerinin Eğitim Müfettişliği ve SQA değerlendirme öğretmenleri ve yöneticilerini içeren
çeşitli kurumlardan görevlerin türü ve içeriği konusunda tavsiye alır.
Bazı Avrupalı ülkeler bu iki ana modelden saparlar (eğitim bakanlığı ve ondan ayrı olarak uzmanlaşmış ulusal
kurumların içindeki bir birim/kuruluş) ve kurumların diğer çeşidine ulusal sınav düzenleme görevini devreder.
Örneğin, sınavlar Belçika, (Flaman topluluğu), Lüksemburg, İsveç ve Norveç'te üniversiteler tarafından eğitim
bakanlığının ve eğitimde uzmanlaşmış ulusal bir kurum gözetimi altında geliştirilir (sertifika verilmesi için
yapılan sınavlar hariç). Bu arada Malta'da ortaöğretim sertifika sınavının sorumluluğu Malta üniversitesine
bağlı sınavlar kurumuna verilir.
Hollanda farklı bir model önerir. Ulusal sınavlar için sorumlu olan merkezi enstitüsü, CITO 1999'dan beri
özelleştirildi. 1968 yılında eğitim bakanlığı tarafından kuruldu ve hala ulusal sınavlarla ilgili faaliyetler için
hükümetten finansman alır. Bu enstitü sınavları geliştirmede uzmandır ve sınavları uluslar arası düzenler. Ayrıca
okulların ve yetkili makamların öğrencilerin seçmeli ulusal sınavlara girebilmesi için ücret ödemek zorunda
oldukları tek sistemdir. Başka hiçbir yerde okullar böyle sınavlar için ücret ödemezler.
Federal yapısı olan Almanya'da ve merkezi olmayan bir eğitim sistemi olan İspanya'da eğitim değerlendirmesi
için kurulan ulusal kuruluşlar sırasıyla Länder'de okul kurumlarıyla ve Özerk Kuruluşlarla beraber ulusal
sınavların düzenlenmesi için karar aşamasına katılırlar. Almanya'da sınavlar Lander tarafından düzenlenir.
İçeriklerini hem ilgili öğretim yılları ve konuları için uygun bir Länd'ın müfredatını hem de 2004'te Länder'in
Eğitim ve Kültür İşleri Bakanlığı Daimi Konferansı tarafından düzenlenen ve Eğitim Ve İlerleme Alman
Enstitüsü tarafından tanımlanan eğitim standartlarını yansıtır. İspanya'da Ulusal Değerlendirme Enstitüsü (IE:
the national Institute of Evaluation) ve Özerk Kuruluşlarının mutabık kurumları denek öğrencilerin ulusal
değerlendirilmesinde beraber çalışırlar. IE bu değerlendirmelerinden sorumlu olmasına rağmen, Özerk
Kuruluşların temsilcileri IE'nin yönetim kurulundadırlar ve oybirliğiyle kabul edilen ulusal değerlendirme
sürecindeki tüm adımların karar aşamasında yer alırlar. Tüm öğrencilerin girdiği diğer sınavlar her Özerk
Kuruluşlarının sorumluluğundadır.
2.3.2. Ulusal Sınavların Uygulanması
Birçok durumda, ulusal sınavlar, görevi nasıl üstleneceği konusunda detaylı bilgisi olan öğretmenler tarafından
öğrencilere uygulanılır. Bu, hem öğrencilerin okul kariyerlerine önemli bir etkisi olan sınavlar için hem de başka
amaçlar için yapılan sınavlar için geçerlidir. Öğretmenler öğrencilerine bu sınavları uygularken, bazı ülkeler
sürecin birliğini sağlamak için bazı uygulamaları düzenledi. Aslında dışarıdan sınav gözcüleri Belçika'da
(Flaman topluluğu), İrlanda'da (denek öğrencilere uygulanan sınavlarda) ve Letonya'da (öğrenciler için korku
bahşeden sınavlarda) süreci inceler.
Macaristan'da okuldan bir kişi temel yetenekleri ölçme sürecini koordine etmek için görevlendirilir. Bu kişi
Eğitim makamının yerel büroları tarafından organize edilen önceki eğitimlere katılabilir. Buna ek olarak,
öğrencilerin sayısının çok olduğu okulların personelleri, temel yetenekleri ulusal değerlendirmenin (NABC: the
National Assessment Of Basic Competences) sınıfları düzenlediği şekilde koordine etmek için belirlenir. Bu
kişiler NABC kılavuzunda belirtilen yönergeleri takip ederek değerlendirme sürecinin kaydını işlem bittikten
sonra düzenlemek zorundadırlar. Kalite güvence komisyon üyeleri yerel düzeyde NABC yönetimini denetlemek
için eğitim kurumu tarafından görev verilir.
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Şekil 2.8: Ulusal sınavları uygulamada sorumlu bireyler, ISCED Seviyesi 1 ve 2, 2008/09
Sınıf
öğretmenleri

_____________
+Harici Kişiler
_____________________________________
Aynı okuldan veya
farklı öğretmenler

__________
+Harici Kişiler

Sadece harici kişiler

Kaynak: Eurydice

Öğrencilerin eğitim kariyerlerinde
belirleyici sınavlar

Diğer am açlı sınavlar

Ulusal sınav yok

Ek notlar:
İrlanda: Bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek için öğretmenler matematik ve İngilizce alanlarında
standartlaştırılmış sınavları uygular. Matematik ve İngilizce alanında örnek sınavlar müfettişlerin gözlemi
altında sınıh öğretmenleri tarafından uygulanır.
Litvanya: Aynı okuldan farklı öğretmenler seçmeli sınavı (temel eğitim başarı sınavı) uygulamaktan
sorumludurlar, öte yandan harici gözlemciler örnek sınavları (öğrenci başarısı ulusal çalışmaları) uygulamaktan
sorumludurlar.
Birleşik Krallık (İNG): Ana seviye 1'de zorunlu ulusal sınavlar sınıf öğretmenlerince uygulanır. Ana seviye 2'de
zorunlu ulusal sınavlar ise okul müdürü veya resmi kurum sorumluları tarafından uygulanır.
Birleşik Krallık (Kİ): Son transfer sınavı Eylül 2009 için Kasım 2008 yılında yapılmıştır.
Bilgilendirici not:
Sınav türlerini belirlemede belirleyici faktör her sınavın ana hedefidir (Şekil 2.1'e bakınız.) Şekil ISCED 1 veya
2 seviyelerindeki (veya her iki seviye için) sınavların farklarını göstermemektedir. Daha fazla bilgi için Ekler
bölümüne bakınız.
İspanya, Avusturya ve Romanya'da ulusal sınavlar her zaman sınavların yapıldığı okulun dışından kişiler
tarafından uygulanılır. Bu kişilere sınavların düzenlenmesinde sorumlu ulusal kurumlar ya da bu amaç için
kurulan harici kurumlar tarafından görev verilir. Aynı durum Litvanya ve İtalya'da sınavları gözlemlemek kadar
İrlanda ve BK'da (İskoçya) sertifika verilmesi için de yapılan sınavlarda da söz konusudur. Ulusal sınavlardaki
önem sertifika verilmesinden okulları gözlemlemeye verilince öğretmenlerin katılımının gerekli olduğu
anlaşıldığı yıl olan 2005'e kadar aynı durum Slovenya içinde geçerliydi.
Ulusal sınavlar Litvanya'da yapılan seçmeli temel eğitim sınavlarında ve Bulgaristan, Portekiz ve Slovakya'da
olduğu gibi değerlendirilmesi yapılan öğrencilerle aynı okuldan olan ama onlara ders vermeyen öğretmenler
tarafından da yapılabilir. Dahası Slovenya'da ulusal sınav merkezindeki devlet sınav kurulu yetkili üyeleri, ders
komitesi ve uzmanlar bir okulu ziyaret edebilir ve sınav sürecine katılabilir. Benzer şekilde Portekiz'de genel
eğitim müfettişliğin üyeleri ulusal sınavların uygulama esnasında okullara gidebilirler.
İtalya ve Polonya'da başka okullardan gelen öğretmenler veya değerlendirilmesi yapılan öğrencilerle aynı
okuldan olan ama onlara ders vermeyen öğretmenler sertifika verilmesi için yapılan sınavların uygulamalarında
sorumlulukları vardır. Ayrıca Polonya'da belli bir grup öğrencilerin öğretmenleri (sınav derslerini veren
öğretmenler hariç) sınavları uygulamada önemli bir rol oynarlar. Estonya ve BK' da (İngiltere) temel okuldaki
final sınavı ve '2. ana aşamadaki' ulusal sınavlar başöğretmen tarafından uygulanılır. İngiltere'de yerel makamlar
sınavların uygulamanın standartlarının denetlenmesinden sorumlu olduğu için okulların yaklaşık %10'u bu
sürecin iyi yürütüldüğünü kontrol etmek için yıllık olarak ziyaret edilir. Yeterlilik ve müfredat kurumu da (QCA the Qualifications and Curriculum Agency) bu kontrol etme ziyaretlerinin bazılarını gerçekleştirir.
2.3.3. Ulusal Sınavların Notlanması
9 ülkede ve bölgelerde ulusal sınavları notlama, sınavları düzenlemeden sorumlu kurumlar tarafından
görevlendirilen dışarıdan gelen notlayıcılara teslim edilir. Diğer 11 ülkede ve bölgede bazı ulusal sınavlar özel
amaçlı eğitim'den sorumlu öğretmenler gibi dışarıdan kişiler tarafından notlandırılır.
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Bulgaristan, Letonya (sertifika verilmesi için yapılan belli sınavlar), Litvanya (isteğe bağlı temel eğitim başarı
sınavları), Slovenya (6. öğretim yılındaki ulusal sınavlar) ve Slovakya'da sınavlar öğrencilere eğitim vermeyen
öğretmenler tarafından notlandırılır.
Şekil 2.9: Ulusal sınavları notlamada sorumlu bireyler,

ISCED Seviyesi 1 ve 2, 2008/09

Sınıf
öğretmenleri

Harici Kişiler
___
__________________________________
Aynı okuldan farklı

__________

öğretmenler veya
okul müdürü

+Harici Kişiler
_____________________________________
Sadece harici kişiler

Kaynak: Eurydice

Öğrencilerin eğitim kariyerlerinde
belirleyici sınavlar

Diğer am açlı sınavlar

Ulusal sınav yok

Ek notlar:
Fransa: évaluations-bilans (ölçmenin gözlemlenmesi) Ölçme, Gelişim ve Performans Dairesi (Assessment,
Prospects and Performance Directorate (DEPP)) tarafından notlanmaktadır, öte yandan bireysel öğrenmeyi
desteklemek için yapılmakta olan biçimlendirici sınavlar öğretmen tarafından notlanmaktadır.
Letonya: Letonya'da sınavlar azınlık programı uygulayan okullar taradından öğrencilere dokuzuncu okul yılının
sonunda verilir ve merkezi olarak notlanır. Sertifika için zorunlu eğtimin sonundaki diğer sınavlar okuldaki alan
öğretmenleri tarafından ve bazı durumlarda sınıf öğretmenleri tarafından uygulanır.
Litvanya: Aynı okuldan farklı öğretmenler temel eğitim başarı sınavlarını (seçmeli) notlamaktan sorumluyken
harici değerlendiriciler öğrenci başarısının ulusal çalışmalarını (örnek-temelli) notlamaktan sorumludurlar.
Macaristan: 6. ve 8. Okul yılında NABC için harici kişiler notlama işlemlerini yapar. 4. Okul yılında NABC için
notlamayı öğretmenler yapar, yalnız ulusal temsili örnek oluşturma için seçilen sınavlar haricinde (harici kişiler
tarafından notlanırlar.)
Malta: ilk ve orta okullarda yapılan yıllık sınavlar öğretmenler tarafından notlanırken, ilköğretim ve zorunlu
eğitim sonunda yapılan sınavlar Malta Üniversitesi Eğitim Bakanluğı eğitsel ölçme merkezinden atanan harici
notlama uzmanları tarafından notlanır.
Slovenya:Zorunlu eğitim sürecinin sonundaki sınavlar ölçme merkezlerinden özellikle bu konuyla ilgili
öğretmenler tarafından notlanırlar. Bu sınavlar zorunlu eğitimin altıncı yılında yapılır ve ölçme sürecinde olan
öğrencilere ders vermeyen aday okulların öğretmenlerince notlanırlar.
Birleşik Krallık (İNG): Ana seviye 1'de zorunlu ulusal sınavlar sınıf öğretmenlerince notlanır. Ana seviye 2'de
zorunlu ulusal sınavlar ise okul müdürü veya resmi kurum sorumluları tarafından notlanır.
Birleşik Krallık (Kİ): Son transfer sınavı Eylül 2009 için Kasım 2008 yılında yapılmıştır.
Birleşik Krallık (İS): Sistem gözlemlenmesi (İskoç Başarı Araştırması) sınvları harici kişilerce notlanırken 5-14
ulusal sınavları öğretmenler tarafından notlanırlar.
Bilgilendirici not:
Sınav türlerini belirlemede belirleyici faktör her sınavın ana hedefidir (Şekil 2.1'e bakınız.) Şekil ISCED 1 veya
2 seviyelerindeki (veya her iki seviye için) sınavların farklarını göstermemektedir. Daha fazla bilgi için Ekler
bölümüne bakınız.
Her sınavın amacına uygun şekilde notlandırılmasında bazı farklılıkları belirlemek mümkündür. Örneğin,
bireysel öğrencilerin öğrenme eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için yapılan sınavlar Kıbrıs hariç diğer tüm
ülkelerde sınıf öğretmenleri tarafından uygulanılır. Danimarka'da bu sınavlar bilgisayara kaydedilir ve
dolayısıyla otomatik olarak notlanır.
Sadece altı ülkede- Estonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, İsveç ve Norveç- herhangi bir dış kontrol olmadan
öğrencilerin okul kariyerleriyle ilgili kararları almak için yapılan sınavları öğretmenler notlandırır. Fakat,
Hollanda'da sınavlar tamamıyla çoktan seçmeli sorularını içerir ve otomatik olarak notlandırılır. İsveç'te ulusal
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eğitim kurumu sınavları uygulamanın ve notlandırmanın daha güvenilir yöntemlerini oluşturma sürecinde yer
alır. Malta'da öğrencilerin bir sonraki sınıfa geçip geçmeyeceğini karar vermek için yapılan ilköğretim ve alt
ortaöğretimdeki yıllık sınavlar sınıf öğretmenleri tarafından notlandırılan tek sınavlardır. Aslında liseye geçecek
olan öğrenciler için yapılan giriş sınavları ve ortaöğretim sertifikası için öğrencileri sınayan sınavlar dışarıdan
olan notlandırıcılara teslim edilir.
Sınıf öğretmenlerinin ulusal sınavları notlandırdığı ülkelerde dış denetiminin çeşitli formları ve ayrıca not
çizelgesi ve ölçme kriteriyle birlikte okullara verilecek sınav prosedür yönergeleri tutarlılık ve güvenilirlik
sürecinin sağlanması için kullanılır. Örneğin Belçika'da (Fransız topluluğu), müfettişler tarafından denetlenen
öğretmenler ilköğretimin sonunda yapılan sertifika sınavlarını notlandırırlar. Almanya'da ise sınav konularını
öğreten öğretmenler tarafından sınavlar notlandırılır. Daha sonra aynı okuldaki ya da başka okuldan gelen baş
öğretmenin atadığı aynı konuda nitelikli bir öğretmen tarafından tekrar gözden geçirilir. İtalya'da alt
ortaöğretiminin sonunda yapılan devlet sınavları, dışarıdan gelen bir başkandan ve alt ortaöğretimin son yılında
çalışan öğretmenlerden oluşan sınav komitesi tarafından notlandırılır. Portekiz'de notlandırma süreci okul harici
özel olarak eğitilmiş öğretmenler tarafından denetlenir. Romanya'da 7. ve 8. öğretim yılının sonunda yapılan
sınavlar ilk önce sınıf öğretmenleri sonra okul harici gelen bir kişi tarafından notlandırılır.
*
*

*

Son olarak ulusal sınamadaki son politikalar, bir yandan geçmişte olduğu gibi bireysel öğrenci başarılarını
belgelendirmek diğer yandan okulları ve tüm eğitim sistemini izlemek amacını güderler. Bunun aksine ülkelerin
çok azı ulusal sınavları bireysel öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek için uygular. Eğitim yetkilileri ya her bir
amaç için farklı sınavları uygular ya da birkaç farklı amaç için aynı sınavı kullanırlar.
Ulusal sınavların çoğu-özellikle bireysel öğrencilerin okul kariyerlerine önemli ölçüde etkisi olan ve onların
ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlayan sınavlar- seçmeli sınavlara uygulamada neredeyse her öğrenci girse bile
zorunludur. Eğitim sistemini izlemek için kullanılan örnek sınavlar büyük oranda yayıldı. Sınavların yapıldığı
öğretim yılların sayısına gelince, öğrencilerini daha az ya da daha çok sıklıkla sınav yapan ülkelerin de dahil
olduğu Avrupalı ülkeler zorunlu eğitim sırasında belirli iki ya da üç yıl içinde sınavları uygularlar.
Alt ortaöğretimin sonunda özellikle birçok dersin sertifikasını vermek için yapılan sınavları saymazsak, ülkeler
sınav konularının yelpazesi açısından iki gruba ayrılır. Ulusal sınavlar ya sadece öğretim dilini ve matematiği
temsil eden iki ana derse odaklanır ya da daha da yaygınlaşarak müfredatı kapsar. Şuan çapraz müfredat
yetenekleri ve becerileri sadece standardize edilmiş kaynaklar kullanılarak değerlendirilir.
Sınav düzenlenmesi söz konusu olunca sadece birkaç ülke sınav materyallerini oluştururken farklı boyutlarda
çapraz müfredatı göz önüne alırlar. Ülkelerin çoğunda öğrenciler ulusal sınavlarda aynı sorulara cevap
verirlerken sadece birkaç ülke daha fazla kişiselleştirilmiş ölçmeyi sağlayan çeşitli soruları sınava dahil eder.
BİT şuan ulusal sınavlarda kullanılmaz. Araştırma yapılan ülkelerin yaklaşık üçte biri SEN-öğrencilerini sınava
katabilmek için sınavları ve sınav materyallerini özellikle düzenler.
Öğretmenler ulusal sınavın çeşitli aşamalarında yer alır. Neredeyse her ülkede soruların oluşturulmasına ve
notlama kıstasları belirlenmesine yardımcı olurlar. Genellikle öğrencilere sınav uygulanırken sürece dahil
olurlar ve ülkelerin yarısında öğrencilerin cevaplarına not verirler. Fakat, ulusal sınamanın giderek artan bir
şekilde bilgisayar ağı üzerinden yapılması bu alanlardaki öğretmenlerin katılımını kısıtlar.
Dıştan gelen kişiler diğer test türlerinden daha fazla bir şekilde ,öğrencilerin okul kariyerlerinde önemli bir
etkiye sahip olan sınavların uygulanmasından sorumlu olması muhtemel değildir. Fakat böyle bir ilişkinin
belirtisi, dıştan gelenler hemen hemen heryerde sorumluluğu paylaştığı için sınavların puanlanmasında daha
belirgindir.
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3.BÖLÜM: ULUSAL SINAV SONUÇLARININ ETKİLERİ VE KULLANIMLARI
________________________________________________________________
Bu bölüm ulusal sınavların sonuçlarının ilk olarak birey öğrenciler, ikinci olarak okullar ve yerel yetkililer
açısından ve en sonunda ise genel anlamda eğitim sistemi bakımından nasıl kullanıldığını incelemektedir. Ayrıca
sınavların etkileri üzerine yapılan ulusal araştırma bulgularından ileri gelen başlıca tartışmalar hakkında rapor
hazırlamayı amaçlamaktadır. Sınav sonuçlarının bildirim bilgileri de bu bölümde yer almaktadır.
3.1. Birey öğrenciler bakımından ulusal sınav sonuçlarının kullanımı
Bir birey olarak öğrenci her bir belirli amaç ile ulusal sınavlarının iki türünün kullanımında esastır. İlk türü
öğrencilerin okul kariyerleri hakkında karalar vermesine yardımcı olmak için tasarlanmışken, ikinci tür
öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek ve onlara yönelmeyi amaçlamaktadır.
3.1.1. Öğrencilerin okul kariyerleri hakkında karar alma
16 ülke veya bölgede, okul kariyerlerini çeşitli şekillerde etkilediği için ulusal sınavlarda öğrenciler fazlaca risk
altındadır. Bu ülkelerin (veya bölgelerin) içinde Malta, öğrencileri (ISCED 1 ve 2 seviyelerinde) bir sonraki
sınıfa taşımak için yapılan sınav sonuçlarının dikkate alındığı birden fazla sınava girmelerini gerektiren tek
ülkedir. Malta ilerdeki ilkokul eğitimin 5 yılının her birinde bu amaç için ulusal sınavlar uygulamaktadır. Malta
yine aynı zamanda okulların öğrencileri ilkokul eğitiminin 5 ve 6.yıllarında farklı yetenek gruplarına
yerleştirmeleri için sınavların sonuçlarını kullanmalarını şart koşan tek ülkedir.
Ulusal sınav sonuçlarının öğrencilerin kariyerlerini etkilediği çoğu durumda, ilk ya da alt orta öğretimin sonunda
(ya da her ikisinin de) sertifika verilmesi için temeldir. Böyle örneklerde sonuçlar genellikle dâhili son sınavla
veya yıl boyunca öğrencilerin yaptığı işlerle bağlantılı olarak düşünülmektedir. Ancak, Belçika (Fransız
Topluluğu)'da ilkokulun sonundaki sınavın sonuçları orta öğretim eğitimine erişim için tek belirleyici etkendir.
Bu demektir ki eğer bir öğrenci sınavda başarısız olursa alternatif bir izlek vardır ki bununla birlikte sonuçlar göz
ardı edilmektedir. Böyle bir durumda ilkokul eğitiminin son iki yılında öğrenciye eğitim vermiş müdür ve
öğretmenleri kapsayan bir heyet önceki iki yıl boyunca onlardan alınan notların ve diğer faktörlerin ışığında
ilkokul bırakma belgesini verebilir.
Polonya ve Romanya'da ulusal sınavların sonuçları söz konusu olan eğitimin çeşitli formlarında öğrenci
dolaşımlarında bir rol oynadığı için sadece belge vermede kullanılmamaktadır. 2007/08'e kadar İzlanda'daki
durum da böyledir. Polonya'da, alt orta öğretim eğitimin sonundaki ulusal sınavlar üst orta öğretim okullarının
çeşitli türlerinde işe kabul edilmek için esas olan puanların %50'sine denk gelmektedir. Çok zayıf bir sonuç elde
etmek kısa dönemli mesleki eğitim uyumunu gerektirebilir. Romanya'da alt orta öğretimin son iki yılı boyunca
ulusal sınavların 4 dersinde öğrencilerin aldığı notların ortalaması akademik veya mesleki okullara geçip
geçemeyeceklerini belirlemede göz önünde bulundurulmaktadır. 2007/08'e kadar İzlanda'da, ulusal sınav
sonuçları ve zorunlu eğitimin son yılında yapılan işler için okulun öğrencilere verdiği notlar akademik veya
meslek enstitülerinde üst öğretim eğitimi için bir öğrenciyi sınayan belgede birleştirilmekteydi. Ancak bu sınav
sonuçlarının yerleştirme işlevi 2009'da kaldırıldı. 2009 sonbaharından itibaren sınavlar zorunlu eğitimin son
yılından başlangıcında gerçekleşmektedir ve öğrencilerin bunu tamamlanması için önerilen öğrenme
sonuçlarını başarmada onlara yardımcı olmak için kullanılacaktır.
Şekil 3.1: Öğrencilerin okul kariyerlerini sınav sonuçlarının etkilemesi, ISCED Seviyesi 1 ve 2, 2008/09
Sertifikalar
Dolaşım
Eğitimde bir sonraki seviyeye geçiş
Ulusal sınav yok, veya gelişim üzerinde etki yok

Kaynak: Eurydice
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Ek notlar:
Fransa: Ulusal seviyede standartlaşmış içerikli yazılı sınavlar ulusal sertifikanın (brevet) verilmesi için alt ve üst
orta eğitimde farklı konularda uygulanır. Bu sınavı notlama ve uygulama için merkezi prosedürlerin var
olmasına karşın, sonuçlarını yorumlamak ve notlamak anlamında benimsenen uygulamaların çeşitlilikleri
açısından ulusal bir standartlaşmış test türü olarak görülemez.
Polonya: İlkokulun sonunda öğrenciler seçme amaçlı olmaktansa teşhis amaçlı olan harici sınavlara girerler. Ne
var ki, bu sınavlar ilkokul eğitiminin sonlandırılması ve alt orta dereceli eğitime başlamak açısından zorunlu ön
koşuldurlar.
Slovakya: Alt orta eğitimin sonunda yapılan ulusal sınavların her konusunda %90 başarı gösteren öğrenciler
giriş sınavları olmadan üst orta okula kabul edilirler. Sınav ileride üst orta eğitime kabulde kullanılacaktır.
Birleşik Krallık (Kİ): Merkezi olarak sağlanan son transfer sınavı 2009 için Kasım 2008 yılında yapılmıştır.
İzlanda: 2007/08 yılı zorunlu eğitimin sonunda sertifikaların verilmesinde kullanılan sınav sonuçlarının son
yılıydı (mesleki ve genel eğitim dolaşım öğrencileri için)
Bilgilendirici not:
Belli bir eğitim seviyesinin tamamlanmasında verilen ve öğrenme hedeflerini belgeleyen sınav sonuçlarının
dikkate alındığı durumlarda, öğrencilerin bir diğer seviyeye geçişinde otomatikman yardımcı olurlar. Fakat,
eğitimin bir sonraki seviyesine kategorik geçiş sadece sertifika verilişinde kullanılmayan sınavlar sonuçlarıyla
olabilir.
Bulgaristan'daki 2009/10 yıllarından elde edilen sonuçlar göstermektedir ki zorunlu eğitimin 7. yılında yapılan
ulusal sınav sadece öğrencilerin üst orta dereceli öğretim elde edip edemeyeceklerini belirlemeye yardım
etmekle kalmamakta aynı zamanda okul seçimlerini etkileyen öğrenci sırlamalarını da belirlemektedir. Şu an
için Slovenya, kayıt kapasiteleri mekân arzını karşılamayan üst orta dereceli öğretime erişimi etkileyebilecek
ulusal sınavların sonuçlarını belirten düzenlemeler yapan tek ülkedir. Bu tip bir seçim aile rızasına bağlıdır ve
2008/09 için çok sınırlı kapsamda meydana gelmektedir.
Lüksemburg, Malta ve Hollanda'da belgelendirmede göz önünde bulundurulmamasına karşın, ulusal sınavların
sonuçları öğrencilere yetenek düzeylerine göre eğitim verme açısından öğrencilerin okul kariyerleri için önemli
uygulamaları vardır. 2008/09'a kadar aynısı Birleşik Krallıkta (Kuzey İrlanda) uygulanmıştır. Lüksemburg'ta
ilkokul eğitiminin sonundaki standart sınavlardan öğrencilerin elde ettiği sonuçlar, öğretmenlerin onlar
hakkındaki düşünceleri, sınıf çalışma ve rapor kitabı, alıştırma kitapları ile birlikte öğrenci uyumu için incelenen
5 ölçütten biridir. Malta'da genel orta öğretim okulları en az bir kez girmemiş veya başarısız olmuş öğrencileri
kabul ederken, öğrenciler ''junior lyceum (ilk kademe lise)'' a kaydolabilmek için bir giriş sınavından geçmek
zorundadırlar. 2010/11'de ilkokul eğitiminin sonundaki seçme sınavı yavaş yavaş kaldırılıp başarı seviyesini
belgeleyen ulusal bir sınavla değiştirilmektedir. Hollanda'da öğrencilerin sınav sonuçları en uygun orta öğretim
türüne karar verebilmek için okul ve aile arasındaki toplantılarında görüşülmektedir. Sınav zorunlu olmamasına
rağmen, uygulamada neredeyse tüm öğrenciler sınava alınmaktadır. Orta öğretim müdürleri ayrıca kendi
okullarına kaydolmayı isteyen öğrencilerin aldığı notları göz önünde bulundurmaktadır. Hiçbir resmi ulusal
anket bu sınavlardan doğan herhangi bir olumsuz etki belirlemezken, onlar aleyhinde yapılan tartışmalar
okullarda her yıl duyulmaktadır. Sınıf öğretiminde bu sınavlara verilen aşırı önem ve bunların öğrencilerde
sebep olacağı stresi vurgulamanın yanı sıra böyle tartışmalar orta öğretim eğitiminin başlangıcında öğrenci
seçim ilkeleri hakkında kuşku yaratmaktadır. Birleşik Krallıkta (Kuzey İrlanda), orta öğretim eğitimine
başlamadan önce öğrencileri elemek için tasarlanmış sınavlar uzun zaman ilkokulun son yılında yapılmıştır.
Ancak 2009 Eylül'de belirtilen sonuçlarla kaldırılmaktadır. 2010 başında, okullara akademik ölçütleri
kullanmamaları önerilmiş fakat Eğitim Bölümü tarafından engellenmemiştir.
3.1.2. Kişisel öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi
Üç ülkeden birinde (Şekil 2.1), öğretmenler öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek için bazı
ulusal sınavlar kullanmaktadır. Öğretmenler daha sonra amaçları belirleyebilir, öğretme stratejilerini
benimseyebilir ve çıkardıkları sonuçlara dayanarak öğrenme aktivitelerini planlayabilirler. Bu sınavlar
öğrencilerin okul kariyerleri hakkında karar almak için kullanılmazlar ve genellikle zorunludur (2.Bölüm).
Fransa'da, örneğin ''tanısal değerlendirmeler'' olarak adlandırılan değerlendirmelerin sonuçları öğretmenlerin
kişiselleştirilmiş yardım ve ilerleme programlarının uygulandığı öğrenci gruplarını (groupes de besoin)
oluşturmalarına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, aynı sonuçlar öğrenme metotlarını uyarlayarak onlara cevap
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verebilen öğrenciler için bir öz değerlendirme formudur ve onlar ailelerine bildirilmektedir. Kıbrıs'ta ilkokul
eğitiminin sonunda yapılan sınavlar zorunlu eğitimin sonunda matematik ve okumada işlevsel okuma yazma
bilmeme riski altındaki çocukları belirlemek için kullanılmaktadır. Böyle oldukları tespit edilen öğrenciler alt
orta öğretimde özel olarak tasarlanmış programlar gereğince ekstra bir destek almaktadırlar. Birleşik Krallıkta
(İngiltere), ''kilit evre 1''(2 yıl) in sonundaki zorunlu sınavlar rapor edilen her bir çocuk için son öğretmen
değerlendirmesini bilgilendirmeye yardımcı olması için kullanılır ve bu kilit dönem boyunca çocuğun
ilerleyişini ve performansını göz önünde bulundurur. ISCED 1 ve 2 seviyesinde yapılan seçmeli sınavlar
okulların ulusal bir kıyaslamaya karşı öğrencilerin yıllar boyu ilerleyişini denetlemesine ve onları yasal
sınavlara hazırlamasına olanak sağlamaktadır. Okullar bu sınavların sonuçlarını ailelere bildirmek zorunda
değildir. İskoçya'da Ulusal 514 Sınav Bankası sonuçları öğretmen sınıf çalışmalarını onaylayarak öğrenmeyi
desteklemeye yardımcı olması için kullanılmaktadır.
Sınavların kesin zamanları ülkeden ülkeye değişmektedir (2.Bölüm). Belli durumlarda, okul yılının başında
veya ortasında olup yıl boyunca öğretmenin uygun önlemleri almasına olanak sağlamaktadır. Biçimlendirici
sınavlar okul yılının sonunda da yapılabilir. Eğer bu ülkelerdeki çocuklar aynı öğretmenle devam etmiyorsa, bir
sonraki yılda devralacak öğretmene sonuçların iletilmesi için düzgün bir sistem vardır.
Uygun çözüm aktivitelerini başlatan ve sonuçları yorumlamada destek sunan kaynak ve yönergeler Belçika
(Fransız Toplumu), Danimarka, Fransa ve Slovenya'da mevcuttur. Belçika Fransız Toplumu öğretmenler için
öğrenci başarısı harici değerlendirme sonuçlarını işleyen ve çözümleyen mesleki geliştirme programlarını
yürütmeye devam etmektedir. Analizler birey öğrencilerden çok sınıf seviyesine odaklanmaktadır.
Lüksemburg'ta olduğu gibi öğretmenler çözüm önlemleri hazırlamak için okul ve sınıf seviyesinde birleştirilmiş
şekildeki ulusal sınav sonuçlarını kullanmaktadır.
3.2. Okul politikasını bildirmek için ulusal sınav sonuçlarının kullanımı
Avrupa ülkeleri arasında ulusal sınavlarda öğrencilerin elde ettiği ulusal ortalama sonuçlara karşı kendilerini
hazırlamalarına olanak sağlayan bilgiyi temin etmek ve bu karşılaştırma bazında ilerleme kaydetmek için
yapılan yaygın bir uygulamadır. Bu eğitim sistemini veya okulları bir bütün olarak denetlemek için tasarlanmış
birçok ulusal sınav için geçerlidir. Ancak İspanya, Fransa, İrlanda veya Birleşik Krallıkta (İskoçya)
uygulanmamaktadır. Bu dört ülkede eğitim sistemini bir bütün olarak denetlemeyi amaçlayan ve okul ya da
öğrencilerin örneklerine uygulanan ulusal sınavların sonuçları müdahil okullar için birleştirilmemektedir.
Daha sonra okul seviyelerinin sonuçlarına göre bir rapor alan örnekte yer almayan okullar tarafından yapılan ve
örnek tabanlı sınavlarda da böyle bir durum meydana gelmektedir. Belçika (Flaman Topluluğu'ndan) bir örneğe
aşağıda yer verilmiştir (3.2.1). Litvanya'da "öğrenci başarısı ulusal çalışmaların" sonuçları seçilmiş örneğe dâhil
olmayan okullar için sistematik olarak toplanmamaktadır. Ancak geniş çaplı belediye seviyesindeki sınavları
yürütmeyi seçmiş yerel yetkililer ayrı okulların performanslarının sunulduğu karşılaştırmalı bir rapor
almaktadır.Çoğu durumda belediyeler bu farklı sonuçlardan okullara bahsetmeye karar vermektedirler.
Öğrenci merkezli sınav durumlarında birleştirilen bilgiyi ulusal performans verileri ile ilişkili olduğu yerlerde
göstermek okullara sağlanan genel bir uygulamadır. Ancak Bulgaristan, Almanya, İrlanda, Lüksemburg ve
Malta sınavların öğrencilerin okul kariyerleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunda bu bilgiyi okullara
sağlamamaktadır. Danimarka, İrlanda, Kıbrıs ve Birleşik Krallık(İngiltere)'ın da içinde bulunduğu bireysel
öğrenme ihtiyaçlarını(Şekil 2.1) belirlemek için sınav yapan ülkeler okullar için sonuçları birleştirmemektedir.
Birleşik Krallık(İskoçya) Ulusal 514 Sınav Bankası sonuçları İskoç hükümeti tarafından merkezi olarak
birleştirilmemektedir, fakat eğer eğitim yetkilileri böyle karar verirse diğer yerel okullar ile bir karşılaştırma söz
konusu olabilir (3.2.2).
Ulusal seviyede ve okullarda birleştirilen veriler genellikle okul nüfusu, sınıf yapısı gibi konular bakımından
benzer özellikler için kendilerini diğer okullarla karşılaştırmalarına olanak sağlayan sonuçlar sunmaktadır.
Ancak çoğu durumda okullar ya diğer okullar tarafından elde edilen bireysel sonuçlara erişmeden kendi
karşılaştırmalarını yürütmek ya da anonim sonuçlarını kullanmak zorundadır. Ulusal sınav birey okul sonuçları
birçok ülkede yayımlanmaktadır (Şekil 3.3). Norveç'teki okulların diğer okullarla ilişkilerinde görülecek kendi
sonuçlarına olanak sağlayan ulusal sınav sonuçlarına çevrimiçi erişimi olmasına rağmen veriler karşılaştırma
formunda verilmemektedir.
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Okulların onlar için birleştirilmiş veri ve şema şeklindeki ulusal sınav sonuçlarını aldığı okullarda bu bilgi kendi
niteliklerini geliştirme hareketi olarak kullanılabilir. Bu ''ayna etkisi'' olarak ifade edilir () Bunun gerçekten
yapılıp yapılmadığı kendi öncelikleri ve bu tip bir alıştırmanın değerini önemseyen yerel oyuncuların algılarına
bağlıdır. Süreç okulları kendi uygulamalarını ve sınav sonuçlarını analiz etmeye teşvik eden ve bunu öneren
eğitim politikalarınca şekillenebilir. Bu sonuçların harici değerlendirme süresince düşünülen ve daha sonra her
bir okul için yayımlanan dâhili okul değerlendirmessinde nasıl göz önünde bulundurulması gerektiğine dair
önerileri incelemeyi içermektedir.
3.2.1. Okul değerlendirmesinde sınav sonuçlarının kullanımı
Ülkelerin üçte ikisinin sonuçları tüm ülke ve her bir okul için birleştirişmiş ulusal sınavları vardır. Bu ülkelerin
sekizinde dâhili okul değerlendirmesi süresince sınav sonuçlarının kullanımı ile ilişkilendirilen destek için
kaynak, öneri ve düzenlemeleri vardır (Şekil 3.2). Belçika (Fransız Topluluğu), Estonya, Macaristan, Slovenya,
Birleşik Krallık (İngiltere ve İskoçya) ve İzlanda'da merkezi yetkililer okulların bazı ulusal sınavlarda sonuçları
hakkında dâhili nitelik analiz süreci yürütmelerini beklemektedir. Dahası 2008'den beri Macaristan'da ulusal
sınavlarda düşük başarılı okulların muhtemel düşük başarı sebeplerine dayanan bir hareket planı hazırlamak ve
uygulamak zorundadır.
Birleşik Krallıkta nitelik çözümleme dâhili süreci gereklilikleri sadece sınav sonuçlarını değil diğer öğrenci
performans verilerini kapsamaktadır. Ancak İngiltere'de orta öğretim için gereklerin başlıca maddesi ISCED
seviyesi 3'ün sonunda yapılan devlet sınavlarının ve çalışma amacının ötesinde olan sınav sonuçlarıdır.
Destek konusuna gelince ulusal sınavlar için performans göstergelerini içeren iç değerlendirme sürecine yardım
sağlaması için tasarlanmış araçlar Birleşik Krallıkta (İngiltere ve İskoçya) merkezi ve yerel yetkililer tarafından
okullara temin etmektedir. Bu tür bir kaynak sadece sınıf seviyesinde olmasına rağmen Portekiz'de de mevcuttur.
Öğretmenlerin dâhil olan becerileri ve her bir maddeyi ilgilendiren bilgiye erişimleri vardır. Belçika'da (Fransız
Topluluğu), müfettişlikler ve eğitim danışmanları yürütülmesi gerekli olan dâhili çözümleme alıştırması için
okullara destek vermektedirler. Belçika'daki (Fransız Topluluğu) sınavlar örnek tabanlı olmasına rağmen,
2009'da yapılan çalışmalardan etkilenen okullar sınavların paralel bir sürümünü yapmaya ve iç
değerlendirmeleri için bir okul geri dönüt raporu almaya karar vermişlerdir. Slovenya'da ulusal sınav merkezi
okullara sonuç analizi için yönerge sağlamaktadır. Litvanya'da eğitim yetkilileri okullara kendi öğrencilerinin ve
diğer okullardan öğrenme başarı gösterge sonuçlarını değerlendirme seçeneği sunan dahili bir değerlendirme
sistemi geliştirmiştir.
Şekil 3.2: Okul değerlendirmesinde sınav sonuçları, ISCED Seviyesi 1 ve 2, 2008/09

Harici değerlendirmede sınav sonuçları
Dahili değerlendirme süresince sınav sonuçlarının
kullanılması için destek araçları ve öneriler
Dahili değerlendirme süresince sınav sonuçlarının
kullanılmaz/Harici değerlendirmede sınav sonuçlarının
kullanılmasında öneri ve destek araçları yok .
Ulusal sınav yok.

Kaynak: Eurydice
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Ek notlar:
Belçika (BE fr): İlköğretimin 2. ve 5. Yıllarında ve orta dereceli eğitimin 2 yılında yapılan zorunlu sınavlara dair
bilgiler. 2008/09 sınavları 2009/10 yılına değin ötelenmiştir.
Macasistan: Okulların harici değerlendirilmeleri süresince sınav sonuçlarının ele alınmasına dair yönetmelikler
6 ve 8 okul yılları için temel yeterlilikler ulusal ölçümüyle ilişkilidir.
Malta: Harici okul değerlendirmesi ulusal sınavların sonuçlarını dikkate almaz. Bu duruma orta dereceli eğitim
serfitika sınavı dahil değildir.
Birleşik Krallık (İNG): Okulların harici değerlendirmesiyle ele alınan sınav sonuçları ana seviye 2 (6 yıl)
sonundaki ulusal müfredat ölçümüyle ilişkilidir.
Birleşik Krallık (Kİ): İlköğretim sonrası eğitim için seçimde merkezi olarak sağlanan son transfer sınavı 2009
için Kasım 2008 yılında yapılmıştır
Birleşik Krallık (İS): Okulların harici değerlendirme sürecinde, İskoç Başarı Araştırması ve Ulusal Nitelikler
sonuçları dikkate alınır fakat Ulusal 5-14 Ölçme Bankasının sonuçları hariç tutulur.
Sekiz ülkede okulların harici değerlendirmeleri veya başöğretmenler ulusal sınavlarda öğrencilerin elde ettiği
sonuçları göz önünde bulundurmaktadırlar.
Letonya, Malta, Hollanda, Portekiz, Romanya, İsveç ve Birleşik Krallıkta (İngiltere ve İskoçya) her bir okuldan
birleştirilmiş ulusal sınavların sonuçları okulları denetleme ve değerlendirmede merkezi eğitim yetkililerince
düşünülmektedir. Portekiz'de ISCED 1 seviyesindeki standart sınavlarda zayıf sonuçlar elde eden okullar kendi
zamanlamalarını açıkça belirtmek ve bir dizi düzeltici önlemler hazırlamak zorundadır.
Birleşik Krallıkta, sınav sonuçları ayrıca yerel yetkili okul değerlendirmelerinde kullanılan ölçütlerden biridir.
Macaristan'da da okul yetkilileri temel beceri ulusal değerlendirmelerinde kendi değerlendirme raporlarını okul
sonuçları ile birleştirmek zorundadır.
Slovenya'da başöğretmenleri değerlendirmede Eğitim ve Spor Bakanlığı tarafından kullanılan ölçütlerden biri
kendi okullarının iç değerlendirme raporlarında ulusal sınavlarda sonuçların çözümlemesine dâhildir. Sınav
sonuçları temelinde okul hesap verilebilirlik belirleme politikası 2009/10'dan itibaren uygulanacak yeni
değerlendirme izlekleri uyarınca İtalya'da ortaya çıkabilmektedir. Eğitim Bakanlığı ulusal sınavlarda
öğrencilerin sonuçlarına göre tasarlanacak öğretmen ve okul yönetimi dâhili ve harici değerlendirmesi için izlek
istemektedir. Bu sonuçlar eklenen önemi değerlendirme amacı ile okullarına yeni kaydolan öğrencilerin beceri
seviye ölçekleri ile karşılaştırılacaktır.
3.2.2. Her okulun sınav sonuçlarının yayımı
Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda her bir okulun ulusal sınav sonuçlarının birleştirilmiş sonuçları
yayımlanmaktadır. Bazı ülkelerde resmi evraklar açıkça ulusal sınavların okulları sıralamakta
kullanılamayacağını belirtmektedir. Bu Belçika (Fransız Topluluğu), evalutions-bilans (özetleyici
değerlendirmeler) durumunda Fransa, Lüksemburg, Avusturya ve Slovenya'da uygulanmaktadır. Finlandiya'da
sınav sonuçlarının yayınlanmasına karşı olan müzakerelerde ulusal bir mutabakat olmasına karşın, okul
sıralamalarını yayınlaması için medyadan yoğun bir baskı olmuştur.
Sadece birkaç ülke her bir okul için sonuçların merkezi olarak devlet tarafından yayımlanması ya da önerilen
yerel yayımlamalar için düzenlemeler yapmaktadır. Bu bilgi İsveç'te Ulusal Eğitim Örgütü tarafından ve
Danimarka, Macaristan, Polonya ve İzlanda'da yayımlanmaktadır. Hollanda'da müfettişlikler her bir okul
sonuçlarını yayımlamaktadır. Okullar ayrıca ulusal sınavlarda öğrencilerin aldığı notların ortalamasını kendi
bilgi broşürlerine dâhil etmeyi seçmektedirler. Estonya'da okulların kendi öğrencilerinin birleştirilmiş sınav
sonuçlarını yayımlamaları beklenmektedir.
Merkezi eğitim yetkilileri çeşitli yollarla her bir okulun yayımlanmış sonuçlarını sunmaktadırlar. Bunlar İsveç'te
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olduğu gibi işlenmemiş veriler olarak veya İzlanda'da olduğu gibi okulların ek önemlerine ya da öğrenci
nüfusunun özelliklerine bağlı olarak ağırlıklı belirteçler ile yayımlanmaktadır. ''Kilit dönem 2''nin sonunda
sınavlar için İngiltere'de olduğu gibi her iki bilgi türünü birleştirebilmektedirler (6 yaş). Burada Çocuk ve
Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ailelere kendi çocukları için tam bilgilendirilmiş bir okul seçimi yapma
olanağı sağlamak için ilkokul eğitiminin sonunda yapılan zorunlu ulusal sınavlarda kendi sonuçlarını gösteren
alfabetik sıra ile okulların karşılaştırmalı listesini yayımlamaktadır. Aynı izlek 2007/08'e kadar al orta öğretimin
sonunda sınavlar için benimsenmiştir. Okullar aileler için yaptıkları bilgi broşürlerinde ''kilit dönem 2''nin
sonunda yapılan ulusal sınavların sonuçlarını yayımlamak zorunda ve ulusal sınavlarda orta bir seviye elde
etmeleri beklenen çocukların yüzde hedeflerini düzenlemek ve yayımlamak zorundadır.
1990'larda başlayan ulusal okul sınav sonuçlarının yayımlanması okul etkinliğini ölçmede yetersizlik listesini
hedef alan eleştiriler almıştır. Aslında, varlıklı alanlardaki okullarda gösterilen listeler fakir alanlardakilerden
çok daha iyi sonuçlar elde etmişlerdir. Zamanında iki farklı puan arasındaki öğrenci performans seviyelerinde
okullar tarafından gerçekleştirilen ilerlemeyi gösteren listeler için talep olmuştur. Ulusal sınavların soruşturma
sistemini takip etmek 2007'de () her bir okul için daha geniş bir bilgi aralığı sağlayan ulusal sınav sonuçlarının
karşılaştırmalı listesi için istenen tarafından yürütülmüştür. Listeler ailelerin belirli okulların aktiviteleri için
bilgi sahibi olmalarını sağlayamayacak kadar basitleştirici olduğu düşünülmektedir.
Şekil 3.3: Ulusal sınavlarda münferit okul sonuçlarının yayınlanması, ISCED Seviyesi 1 ve 2, 2008/09

Okullar tarafından veya merkezi/yerel hükümet
tarafından gerekli kılınan veya organize edilen yayınlar
Okulların takdirindeki yayınlar
Yayın yok
Ulusal sınav yok

Kaynak: Eurydice
Ek notlar:
Danimarka: Yayınlanan sonuçlar zorunlu eğitimin sonunda yapılan sertifika ölçümüyle ilişkilidir.
Macaristan: Yayınlanan sonuçlar 6 ve 8 okul yıllarındaki temel yeterliliklerin ulusaş ölçümüyle ilişkilidir.
Portekiz: Eğitim Bakanlığı ulusal sınavlardaki her okulun başarısını tek tek sunduğu bir yayın
hazırlamamaktadır. Fakat, zorunlu eğitimin ulusal sınavları için Bakanlık internetten her okuldan her öğrencinin
sonuçlarını yayınlamaktadır (Anonimliği saklı tutarak).
Birleşik Krallık (İNG): Ana seviye 2'nin ulusal müfredat ölçümüyle ilişkili sonuçlar yayınlanır.
Birleşik Krallık (Kİ): İlköğretim sonrası eğitim için seçimde merkezi olarak sağlanan son transfer sınavı 2009
için Kasım 2008 yılında yapılmıştır
Birleşik Krallık (İS): Yerel otoriteler 5-14 sınav sonuçlarını yayınlamayı seçebilir, merkezi hükümetse alt orta
eğitim 'devresi' olan ve 16 yaşında girilen sertifika sınavlarının sonuçlarının yayınlanmasını organize eder.
Birleşik Krallıkta (Kuzey İrlanda) ulusal sınavlarda okul sonuçlarını gösteren listelerin yayımlanmasına Eğitim
Bölümü tarafından düzenlenen danışmayı takip eden 2001 yılında son verilmiştir.
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Birleşik Krallıkta (İskoçya) hükümet alt orta öğretimin sonunda yapılan belgelendirme sınavlarında elde edilen
sonuçlara dayanan okul birlik tablolarını yayımlamamaktadır.
Ancak, her bir okul için sonuçlar devletin internet sitesinde bulunmaktadır. Basın kendi okul birlik tablolarını
oluşturmalarını istemeleri halinde bu verileri kullanma hakkına sahiptir. Yerel yetkililer okullardan aileler için
kendi okullarının el kitabında Ulusal 514 Sınav Bankası'nda elde ettikleri sonuçları yayımlamalarını
istemektedir. Ayrıca okulları kendi değerlendirmelerini yapmaya teşvik etme yetkisi içinde bunları
karşılaştırmalı olarak kullanmayı ya da kendi okullarında 514 sınavlarının sonuçlarını yayımlamayı
seçebilmektedirler. Burada yine basının bu bilgiyi yerel bir yetkiliden elde etme ve yayımlama hakkı vardır.
Son olarak, İtalya'daki okullar ulusal sınavlardaki sonuçlarını istedikleri kadar yayımlamakta tamamen
özgürdür.
3.3. Yerel yetkililer tarafından sınav sonuçlarının kullanımı
Yerel yetkililer özellikle Kuzey ülkeleri olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde eğitim alanında
yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Avrupa ülkelerinin neredeyse yarısında, bu yetkililer kendi alanlarında
toplanan sınav sonuçlarını sistemli bir şekilde elde etmekte ve bunları genellikle eğitim politikalarını uyarlamak
için kullanmaktadır. Danimarka'da yerel sonuçlar zorunlu eğitimin sonunda yapılan belgelendirme sınavları
durumunda yayımlanmaktadır. 2008 Haziran'dan beri Eğitimde Nitelik Norveç Raporu (The Norwegian White
Paper on quality in education) okulları tarafından elde edilen sonuçları için yerel yetkililerin daha fazla sorumlu
olmalarını ve okul denetimi için bu sonuçları kullanmak için ilkini daha kolay hale getirmeyi önermektedir. Her
bir belediyenin kendi okullarının elde ettiği sonuçlar hakkında yıllık bir rapor çıkarmaları gerektiğini
önermektedir.
Öğrenci örneklerine uygulanan ve eğitim sistemini denetlenmesi için tasarlanmış ulusal sınavlar hakkında,
Litvanya ve Birleşik Krallık (İskoçya) yerel yetkililerin kendi bölgeleri için statiksel olarak önemli olan verileri
elde etmek için kendi alanları içinde örnek büyüklüğünü arttırmalarına olanak sağlamak için sistemler
geliştirmektedir. Bu sistemi seçmiş yerel yetkililer kendi ilgili performansları hakkında merkezi yetkililerinden
hedef bir rapor almaktadır.
Birleşik Krallıkta (İskoçya) ve Macaristan'da, Macaristan'da kısmi bir toplama olmasına karşın, kişisel öğrenme
ihtiyaçları belirlemek için uygulanan sınav sonuçları merkezi olarak toplanmamaktadır. Ancak bazı yerel
yetkililer- Macaristan'daki durumdaki kurum sorumluları- denetleme amaçları için öğrenci sonuçlarını
sunmaları gerekmektedir. İtalya ve Finlandiya'da, her bir yerel yetkili için sınav sonuçları hakkındaki veriler
merkezi olarak oluşturulmamaktadır, fakat bazı yerel yetkililer kendi okullarının aldıkları sonuçları
toplamaktadır; İtalya'da bunlar öğretmenler ve müdürler için devam eden uzman gelişim programlarının
içeriğini belirlemek için kullanılmaktadır.
Şekil 3.4:Yerel otoritelere ulusal sınav sonuçlarının iletilmesi, ISCED Seviyesi 1 ve 2, 2008/09

Yerel otoritelerin birleştirilmiş sınav sonuçlarına kendi alanlarında ulaşımları vardır.
Yerel otoritelerin birleştirilmiş sınav sonuçlarına kendi alanlarında ulaşımları yoktur.
Ulusal sınav yok

Kaynak: Eurydice
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Ek notlar:
Danimarka: Bilgiler zorunlu eğitimin sonunda yapılan sertifika ölçümüyle ilişkilidir.
Fransa: Bilgiler bireysel öğrenme ihtiyaçlarını teşhis amaçlıdır.
Litvanya: Öğrenci başarısı ulusal çalışmaları'nda, bilgiler sadece ayrı bir örnek olarak ulusal çalışmalara katılan
belediyelere uygulanır. Temel eğitim başarı sınavının birleştirilmiş sonuçları talepleri üzerine belediyelere
verilebilir.
Birleşik Krallık (İNG): Bilgiler zorunlu eğitimin (yıl 6) ikinci ana seviyesinin sonunda uygulanan zorunlu ulusal
sınavlarla alakalıdır.
Birleşik Krallık (Kİ): Son merkezi olarak sağlanan transfer sınavları ilk öğretim sonrası için 2009 yılına
seçimlerde Kasım 2008 yılında yapılmıştır
Birleşik Krallık (İS): Ulusal sınavlarla ilgili bilgiler sistemin performansını bir bütün olarak (İskoç Başarı
Araştırması) gözlemlemek ve zorunlu eğitimin sonundaki ulusal sertifika sınavlarının sonuçları için dizayn
edilmiştir.
Norveç: Ulusal gözlemleme sınavlarına dair bilgiler zorunlu eğitim sürecinde iki kere yapılan gözlemleme
sınavlarıyla ilişkilidir.
3.4. En üst düzey eğitim yetkilileri veya ulusal hükümetlerce sınav sonuçlarının kullanımı
Neredeyse bütün ülkelerde, bazı ulusal sınavların sonuçları bir bütün olarak eğitim sistemi için toplanmakta ve
sistem hakkındaki raporun bir parçası olarak yayımlanmaktadır. Sistem denetleme amaçlarının başlangıcından
itibaren tasarlanmış sınavların yanı sıra, bu genellikle kişisel öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek için
tasarlanmışlarla birlikte öğrencilerin okul kariyerlerini dikkate alan kararlara rehberlik etmek için kullanılan
sınavlarda uygulanmaktır. Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık (İskoçya) ulusal raporlar dâhil kişisel öğrenme
ihtiyaçlarını belirlemek için sınav sonuçlarını toplamazken, sadece Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Norveç
öğrencilere yönelik katılanlar için önemli sonuçları olan sınavların sonuçlarına dayanarak eğitim sisteminin
hakkında yıllık bir rapor oluşturmamaktadır.
Ulusal sınavlarla birleştirilen tüm eğitim sistemi hakkındaki raporlar ayrıca bölgesel birimler için veriler
içermektedir. Örneğin 2009'da İspanya'da böyle raporlar her bir topluluğun başarı seviyesini karşılaştıran Özerk
Topluluklar tarafından sonuçsuz kalan sonuçları sunmaya başlayacaktır.
Ulusal raporlar genellikle okul altyapısının yönleri veya nüfus özellikleri gibi öğrenci performansını etkilemesi
muhtemel çözümleme altyapı faktörleri ve fazla çalışma sınav sonuçlarının karşılaştırmasını içermektedir. Bu
raporlar sorumluluğun en yüksek veya ulusal seviyede politika yapıcılarını desteklemeyi ve daha geniş bir
bağlamda eğitim dünyasında şuan devam eden müzakereleri beslemeyi amaçlamaktadır. Raporlar ulusal
sınavlardan sorumlu olan örgüt ve eğitim bakanlıkları tarafından çevrimiçi olarak yayımlamayı ve eğitimsel
yükümlülükleri olan çeşitli ulusal heyetleri ve eğitim alanındaki başlıca politika yapıcılarına sağlanmaktadır.
Bazı ülkeler ayrıca gelişme önlemleri hakkında bir sonraki karar verme ve eğitim alanındaki çeşitli tarafların
ulusal sınav sonuçlarını tartışmak için izlekleri tanımlamaktadır.
Örneğin Belçika'da (Fransız Topluluğu), eğitim bakanlığı öğretmenler ve diğerleri yararına sınav sonuçları için
yazılı bir danışma süreci düzenlemektedir. Sorular sonuçlardan elde edilen ders ve açıklamalarla, noksanların
belirlenmesiyle ve muhtemel gelecek geliştirme bölgeleri ile ilgilenmeye yöneltmektedir. Cevaplar tarafların
geniş bir bölümler arası için eğitim sisteminin niteliği üzerine bir konferansta ve belgede karşılaştırılmaktadır.
Taraflara ve tüm okullara yayımlanmış ve dağıtılmış konferans sonuçları hareketin çeşitli seviyeleri ile ilgilidir.
Ayrıca hedef başarıların gözden geçirilmesi, yeni programların geliştirilmesi, uzman gelişimlerinin devamı ve
okul değerlendirme politikalarına odaklanabilmektedir.
Fransa'da sınavların denetlenmesi üzerine yapılan konferanslar ve görüşmeler öğretmenlerin, araştırmacıların,
ebeveynlerin ve işçi sendikalarının isteği üzerine başlatılabilmektedir. Slovenya'da ulusal sınav merkezi zorunlu
eğitimdeki tüm öğretmenlere ulusal sınavların sonuçlarını sunmak için yıllık seminerler düzenlenmektedir.
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Romanya'da ulusal sınavlar (4 okul yılı) hakkındaki bir sunum oturumu 2007'de tüm ilkokul müfettişleri için
devam eden bir uzman geliştirme aktivitesi olarak yapılmıştır.
Çeşitli Avrupa ülkelerinde, ulusal sınavlar bu tip farklılıkları yaratabilecek faktörlerin yanı sıra öğrenci ve okul
başarı seviyelerindeki farklılıklara dikkat çekmek için önemli bir araç olmuştur. İspanya'da sınav sonuçları
eğitimini yarıda bırakan kişi ve okul başarısızlık oranını ile mücadele etmek için öncelikli olarak adanmış çeşitli
eğitim yasalarında göz önünde bulundurulmaktadır. Fransa'da denetleme sınavlarının sonuçları ilk olarak
başarısızlık ve reseau ambition reussite (sosyal ağ başarısı ve azmi)nden çokça etkilenen okulları desteklemek
için oluşturulan politikaları düzenlemek için kullanılmaktadır. İrlanda'da İngilizce ve matematikteki (NAER ve
NAMA) ulusal sınavların sonuçları zayıf altyapıdan gelen öğrencileri desteklemek için alt politikalara sahiptir.
Norveç'te Haziran 2008 Eğitimde Nitelik üzerine Rapor hükümetin zayıf sonuçluların okula geri dönmesini
destekleme hizmeti için ulusal sınavların sonuçlarını kullanması gerektiğini sunmuştur.
Çalışma programlarının amaçları ile bağlantılı olan ulusal eğitim politikalarının diğer yönleri ulusal sınav
sonuçlarının ardından yenilik konusu olmuştur. Bunlar Belçika (Felemenk Topluluğu), Estonya, Letonya,
Litvanya ve Romanya'daki ulusal müfredat konularının içeriğini; Finlandiya'daki belirli konuların zaman
tahsisini; Fransa'daki ortak bilgi ve beceri temelini; Belçika'da (Felemenk Topluluğu) devam eden uzman
geliştirme programlarını ve Estonya'daki öğretim materyallerinin kullanımını içermektedir. Özel bir konu
alanındaki hareket planları 2006/07'de matematik, 2007'de Portekizce için başlatılan eylem planlarının
başlatıldığı Portekiz'de olduğu gibi ulusal performans seviyelerini geliştirmek için düzenlenmektedir.
3.5. Araştırmalar ve müzakereler
Bazı ülkeler ulusal sınavların istenmeyen etkileri üzerine yaptıkları ulusal araştırmalara ve müzakerelere
değinmektedir(). Bu ülkelerde örneğin sınavların her bir ayrı okul sonuçları okul değerlendirmesinde
yayımlandığında veya göz önünde bulundurulduğunda okullar için önemli sonuçlar teşkil etmesi muhtemeldir.
Sınavların en yaygın istenmeyen sonuçları sınav sadece müfredatın çok küçük bir kısmını kapsarken sınıf içi
öğretimde sınava tabi tutulacak konuların yönlerine yapılan aşırı vurgudur (2.Bölüm).
Danimarka'da örneğin 2002'de Danimarka Değerlendirme Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırma zorunlu
eğitimin sonunda belgelendirilecek ulusal sınavların kapsadığı konular özellikle Danca ve matematik- tarih,
biyoloji ve coğrafya gibi derslerden daha önemli olarak düşünülmektedir. Bunun bir sonucu olarak okullar ulusal
sınavlarda yer alacağını düşündüğü konuları öğreten devam eden uzman geliştirme personeline daha yüksek bir
öncelik vermektedir. İsveç'tekinin aksine 2004'te Ulusal Eğitim Örgütü tarafından yürütülen araştırmada yer
alan öğretmenlerin çoğu sınavların içeriğini göz önünde bulunduran öğretimi uyarlamadıklarını belirtmişlerdir.
Hollanda'da müfettişler bazı okulların bir sonraki yıl yardımcı eğitime girecek ilkokulun son sınıfındaki zayıf
öğrencilere yönelik CITO sınavlarını yönetecekleri seçmediklerini gözlemlemiştir. Bu şekilde okullar kendi
itibarlarını korumak amacıyla kendi yüksek ortalama puanlarını tutmaya çalışmaktadırlar.
Birleşik Krallıkta (İngiltere) ulusal sınavlar ilk takdim edildiği andan itibaren birçok tartışmanın konusu
olmuştur. Bu sınavlar için durum sınavları boykot etmekle tehdit eden Ulusal Öğretmenler Birliği'nden gelen
baskı ile karşılaştıklarında o zamanın okul standartları için bakanlık tarafından yazılmış 1993'teki bir makalede
özetlenmektedir. Bakanlığa göre, ulusal sınavlar öğrencini performansını göz önünde bulunduran öğretmen ve
okul beklenti seviyelerini yükseltmek için çalışan amaç ve standartları sunmaktaydı. Ayrıca bunlar fakir bir
altyapıdan gelen sınav sonuçlarının temelinde yardım alan çoğu öğrenci açısından daha fazla sosyal eşitlik aracı
olmaktaydı. Son olarak çok yetenekli çocukları belirlemek için kullanılmıştır. Ulusal sınavların rakipleri
öğrencileri motive olmalarını engelleyebileceğine ve gerginlik seviyelerini arttıracağına, bunların gerçekten
öğrenci ve aileler için olmadığına ve onların öğretim çabasının öğrencilerin sınavları geçmelerine
yoğunlaşacağına inanmaktadır. Tüm bunların arasında bir diğer önemli konu halkın her bir "Ana dönem"
sonundaki ulusal sınavların sonuçlarına çok önem vermesi yüzünden öğretmenin öğrencisinin
değerlendirmesinin önemini azaltacak olmasıdır. Çocuk, Okul ve Aileleri Seçme Komitesi() tarafından 2007'de
yapılan ulusal sınav sistemi için yapılan bir araştırma çoğu öğretmenin sınavlarda uygulanması muhtemel
müfredat yönlerine gereğinden fazla önem vermeye kendilerini zorunlu hissettiklerini ve hükümet tarafından
performans hedeflerini başarabilecek görünen öğrencilere çok fazla dikkat edildiğini açıklamıştır.
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Birleşik Krallıkta (Galler ve Kuzey İrlanda), benzer tartışmalar olmuştur ve tüm öğrenci değerlendirmesi sistemi
içinde ulusal ölçmeye daha az önem verilmiştir (1.Bölüm). Birleşik Krallıkta (İngiltere) sınavlar "Ana dönem" 1
ve 2'nin (7 ve 11 yaşındaki öğrenciler) sonunda kalmasına rağmen, ''Ana dönem'' 3'te (14 yaşındaki öğrenciler)
2008/09'dan beri kaldırılmaktadır. Müdürler ve eğitim uzmanlarından oluşan yeni bir grup uzman bu yaş grubu
için yeni düzenleme detayları, özellikle "Ana dönem 3'te" ulusal örneklemesini sunmak için uygun olup
olmadığı üzerine öneriler hazırlamaktadır. "Ana dönem" 1'de sınavlar kalmasına rağmen, yasal öğretmen
değerlendirme sürecinde yardımcı bir rol oynamaktadır. "Ana dönem" 2'nin kaldırılmasına dair devam eden
çağrılar (bazısı öğretim birliğinden) olmasına rağmen, halk tarafından eğitim sisteminin performansının yıl
içinde bir bütün olarak denetlenebilmesi için hükümet ilkokullarda standartlar hakkında halk ve aileler için ana
bilgi kaynağı olarak devam eden kullanımda kararlıdır.
Birleşik Krallıkta (İskoçya) sınavlar hakkında ulusal danışmalar 2000 ve 2003'te gerçekleşmiştir. Müdürlerin
düşüncesi üzerine ulusal sınavların etkisinin önemi ile ilgili olarak bir parçası hükümetin, akademik topluluğun
ve okulların yerel yetkilileri hakkındaki endişelerini eğitimsel yöntemleri ve müfredat açısından öğrencileri
tecrübelerini daraltmada yansıtılan bir etki olarak açıklamışlardır. Bu endişeler 2000'lerin başlarında başlatılan
"öğrenmek için değerlendirme" başlıklı ulusal programda dikkate alınmıştır. Bu öğretmenlere bireysel öğrenci
başarısı özetleyici değerlendirme kısmi onayı için ölçme rolünü sınırlamaları gerektiğini hatırlatmıştır.
*
*

*

Bahsi geçen ülkelerin neredeyse yarısında, ulusal sınavların, sonuçları okul kariyerlerini belirlemekte
kullanıldığı için öğrencilerin eğitimlerinde önemli bir unsur olduğu çıkarılabilmektedir. Ancak bu sınavlara
verilen önemin ülkeden ülkeye değişen dereceleri görülmektedir. Bu ISCED 1 ve2 seviyesi sınavların sıklığında
fark edilebilmektedir, aslında sınavların sonuçları bir sonraki seviye için öğrencilerin hak kazanıp kazanmadığı
veya bir sonraki evre için okulun belirli bir türüne gönderilmesi bakımından sınav sonuçlarının uygulamalarında
sınıf çalışması ve dâhili sınavların yanında sadece çeşitli etkenlerden biri- ve öğrencilerin okul kariyerlerinde bir
sonraki aşamayı belirleyen tek etken olabilmektedir. Bu son madde ile ilgili olarak, çeşitli okul türlerinde
öğrencileri yerleştirmede bazı ulusal sınavların rolü son zamanlarda bitmekte veya bazı ülkelerde
sonlandırılmak üzeredir.
Öğrenciler için ulusal sınavların kanıtlanmış etkisinin yanı sıra, sınav sonuçlarına cevaben yapılan en somut
eylem kanıtı ulusal eğitim politikaları alanında bulunmuş olmasıdır.
Avrupa ülkelerinin takip eden sınav sonuçlarının çözümlemesinin başlattığı niteli geliştirme sürecinin farklı
kavramaları olduğu da görülmektedir. Bazı ülkeler yerel katılımcıların performans detaylarının kaydetmedikleri
veya örneklem ölçmesi uyguladıkları için sınav ulusal çözümlemense önceliği vermektedir. Buna göre, bu
sonuçlardan doğan herhangi bir yenilik ulusal olarak her zaman uygulanacaktır. Ulusal raporlar oluşturmanın
yanı sıra çoğu ülke yardımcı hareketi veya karşılaştırmalı bir işi üstlenebilsinler diye onlara sınav verileri
sağlayarak yerel katılımcıların eylemlerine de odaklanmaktadır. Bu ülkelerin bazıları okul seviyesinde elde
edilen sonuçları yayımlamakta veya harici değerlendirmede göz önünde bulundurmaktadır ve okulları sınav
sonuçlarını çözümlemeye ve onları geliştirmeye teşvik etmektedir.
Son olarak, ulusal sınavlarda öğrenciler ve okullar için çokça riskin olduğu ülkelerin çoğunda bir dizi tartışma ve
araştırma onların görülemeyen etkilerini vurgulamaktadır.

1Avam kamarası
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ANA MESELELER
Avrupa ülkelerinde öğrenci değerlendirmeleri çeşitlilik göstermekte ve birçok değerlendirme aracını ve dâhili ya
da harici, özetleyici ya da biçimlendirici metotları kapsamaktadır. Bu çeşitli araçların fonksiyon ve önemi
değişiklik göstermesine rağmen, bu araçlar tüm yapının bir parçasını oluşturmakta ve öğrenmeyi geliştirmeyi
amaçlayan genel bilgileri ve öğrenciler tarafından başarılmış ölçme sürecinin aynı temel amaçlarına katkıda
bulunmaktadır. Yapılan en yaygın öğrenci değerlendirme türü zorunlu eğitim sırasında öğretmen tarafından
sürekli yapılan değerlendirmedir. Bu değerlendirme türü birçok önemli avantaja sahiptir. Ancak bunun sonuçları
kısa zamanda karşılaştırılabilir değildir ve bu neden performans denetleyici ve öğrenme geçerliliği için öğrenci
performansı üzerindeki standart verilerin ihtiyacını karşılamak için sürekli ulusal standart sınavların
geliştirildiğinin ana nedenlerinden biridir.
Standart sınavlar eğitimsel yapılara ve ulusal poliçe gündemlerine göre şekillendirilmektedir. Bu sınavlar eğitim
politikalarının önemli aracı olarak ortaya çıkar ve eğitim sisteminin ve bunlar okulların, öğrencilerin
performanslarını denetlemek ve ölçmek için kullanılmaktadır. 2008\09 eğitim yılında, sadece Belçika (Almanca
konuşulan topluluk), Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İngiltere (Galler), Lihtenştayn ulusal testleri
uygulamamıştır. Bazı diğer ülkeler ulusal sınav sistemlerinin tam uygulamasını henüz tamamlamıştır (1.Bölüm,
Şekil 1. 1). 1990'lardan beri ulusal sınavların kullanımı sürekli olarak arttığı için, bu özerkleştirmeye karşı
yöntemleri içeren, okul özerkliğini, okul seçim politikaları, eğitimin kalitesini denetlemeye verilen önemi
arttıran Avrupa eğitim sistemindeki bazı paralel gelişmelerle ilişkilendirilebilmektedir. Ulusal sınavların önemi
gelişmeye devam ediyor ve bu sınavlar Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda) tüm değerlendirme
sisteminde en az öneme sahip rol olarak kabul edilmektedir.
Avrupa'da çeşitli ülkelerde, ulusal ölçme eğitimsel becerileri karşılaştırılabilir ve standart ölçmeyi sağlamak için
gerekli görülmektedir. Tartışmalar genelde sınavların içerik, biçim ve düzenlemesini ve sonuçlarının nasıl
kullanıldığını esas almaktadır. Asıl konu teknik doğruluğu, objektifliği ve etkililiği içeren ulusal sınavların
amaca uygunluğunu ve geçerliliğini kesinleştirme ihtiyacıdır. Bu sınavların gelişimi görevi bakanlık
görevlilerine, öğretmenlere ve akademisyenlere danışmak olan özel halk ajanslarına emanet edilmektedir.
Ölçme araçları ve izlekleri Avrupa eğitim sisteminin değişen ihtiyaçlarına çabucak uyarlanabildiği için daha çok
güvenilir sınav sonuçlarını garanti eden metotları belirleme girişimlerinde düzenli olarak gözden
geçirilmektedir.
Bu sınavların düzenlemesi ve amaçların karşılaştırmalı çözümlemesi (2.Bölüm), ve sonuçlarının kullanımı
ulusal ölçme sistemindeki önemli farklılığı ortaya koymaktadır. Genellikle değerlendirme üzerine yapılan ulusal
tartışmalarda ortaya çıkan konularıyla ilişkilendirilen Avrupa çapı yapı ve yöntemleri ile ilgili çeşitli önemli
sonuçlar çıkarılabilmektedir.
Ulusal sınavlar için tek veya çoklu amaçlar
Günümüzde ulusal ölçme üzerine politikalar iki ana amaca odaklanmaktadır: birincisi, öğrencinin kişisel
gelişimini belgeleyen daha geleneksel bir yöntem, ikincisi ise öneminin arttığı varsayılan- okulu ya da eğitim
sistemini bir bütün olarak denetlemektir. Bunun aksine, az sayıda ülke biçimlendirici amaçlar için sınıf içi
öğrenmeyi desteklemeye yönelik ulusal sınavlar düzenlemektedir (2.Bölüm, Şekil 2. 1).
Eğitim otoriteleri ya her amaç için farklı sınavlar uygulamaktadır ya da, daha yaygın olanı, Farklı birkaç amaç
için aynı testi uygulamaktadır. Örneğin, biçimlendirici amaçlar veya gelişimi geçerli kılmak için kullanılan sınav
sonuçları okul veya sistem denetlenmesinde de uygulandığında veya tüm eğitim sistemini denetlemek için
uygulanan örnek sınavların sonuçları kendi çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olmak için katılan okullara
geri gönderildiğinde ortaya çıkmaktadır.
Ancak, her bir durum için gerekli olan bilginin aynı olmadığı yerlerde farklı amaçlar için tek sınav kullanımının
uygun olmadığına dair değerlendirme uzmanları uyarmaktadır. Örneğin, biçimlendirici ve özetleyici amaçlar
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aynı teste mal edildiğinde, ya da öncelikle öğrenci başarısını ölçmek için tasarlanan bir sınav sistemi hesap
verilebilirlik gereklerine uyan öğretmenler ya da okullar tarafından kullanıldığında ortaya çıkan bir durum
olabilmektedir.
Aşırı ölçme riskine karşı performans verisi için ihtiyaç dengeleme
Politikacılar ve eğitim uzmanları arasında süren tartışma ölçmenin öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki
olumsuz etkileri ve bu güne kadar elde edilen öğrenci başarıları arasındaki dengeyi bulma ihtiyacı ve özellikle
etkili öğretme zamanı, zaman odaklı müfredat amaçları ve stres ve isteklendirme üzerine sınavların etkisi
odaklıdır.
Avrupa ülkeleri bir yıl içinde her öğrenci için ölçme yapmaksızın zorunlu eğitim boyunca ortalama iki ya da üç
ayrı okul yılı arasında ulusal sınavlar düzenlemektedir. Belli ülkeler öğrencilerini ortalamanın daha üstünde
sınava tabi tutmaktadır( 2.Bölüm, Şema 2. 2). Yani Danimarka, Malta ve Birleşik Krallıkta (İskoçya) öğrenciler
on ya da on bir sına girerken, Almanya, Hollanda ve Slovakya'da zorunlu eğitim sırasında sadece bir sınav vardır.
Nerdeyse herkesin girdiği sınavların seçmeli olduğu bir kohort içinde verildiği Avrupa'daki ulusal sınavların
büyük bir çoğunluğu tüm öğrenciler için zorunludur. Kişisel öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek için veya sınav
başarı belgesinin bu kategoride olması şaşırtıcı değildir. Genellikle amaçları denetlemek için kullanılan örnek
sınavlar yaygındır. Tüm kohortu veya sadece belirli bir örneği sınama kararı sınavın amaçlarına bağlıdır. Tüm
kohort sınavları birey öğrenci başarısını soruşturmak ve doğrulamak için uygundur. Diğer bir taraftan örnek
testler öğrenci ve öğretmenler üzerinde artan bir yük olmadan ulusal performansı denetleme için oldukça güvenli
bir veri sağlamaktadır.
Müfredatın daraltılması ve öğretme üzerine etkisi
Test edilen tüm konular düşünüldüğünde, ulusal ölçme bazı ülkelerde bilim, yabancı dil ya da her ikisi tarafından
katkıda bulunulan iki temel konu olan matematik ve dil ile ilgilidir. Alt orta öğretimin sonunda sertifika ödülü
için yapılan sınavlardan başka, sadece birkaç ülke genelde öğrencileri müfredat doğrultusunda sınava tabi
tutmaktadır. Bu yüzden, birçok ulusal testin sınırlılıklarından biri öğrenci başarısını müfredatın sadece küçük bir
bölümüyle değerlendirmektir. Ancak, birkaç ülke yıllık test edilen konuların sayısını genişletmeyi
planladıklarını duyururken, diğerleri art arda gelen yıllık döngülerle test edilen konuları değiştirmektedir.
Ayrıca, birkaç ölçmeye farklı bir yaklaşım getirirken "yetkinlik odaklı", diğerleri belli "müfredatlar arası"
becerileri sınamaktadır.
Diğer bir konu ölçmenin; uyarlamaya meyillilik, test edilen müfredatın bazı yönlerini öğretmedeki sınırlılık ya
da tüm önemi test çözme becerilerine vermek gibi istenmeyen bazı etkilerinin nasıl azaltılması gerektiğidir. Bu
etkiler sadece öğrenciler için değil, öğretmenler ve okul için bir risk oluşturabilmektedir.
Daha fazlası risk altındayken sınav sonuçlarını diğer ölçümlerle birleştirilmesi
Öğrencilerin daha sonraki okul kariyerleri seçimini sağlamak için, birçok Avrupa ülkesi öğrencileri için çok
önemli olan ulusal sınavla düzenlemektedir. Birçok durumda, sonuçlar diğer değerlendirmelerle birlikle dâhili
sınavlar, özellikle sürekli öğretmen değerlendirmeleri ile ilgilidir. Bu yaklaşım öğretmenlere öğrenci
etkileyecek kararları söyleme hakkı tanır. Bu ayrıca birkaç değerlendirme aracının gücünü birleştirmekte ve belli
zaman ve sadece birkaç alanda öğrenci gelişimini çok hızlı şekilde sınamaya meyilli olduğunu göstermektedir.
Okulu geliştirmede ve eğitim sistemini geliştirmede sınav sonuçlarının kullanımı
Ulusal sınav sonuçları standartları denetleme, aile ve öğrencilere dönüt sağlama, öğretmenlerin aktivitelerine
rehberlik etme gibi birkaç amaç için kullanılır. Hazırlanan ölçümler öğretmenlerin devam eden profesyonel
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gelişimi, müfredat gelişimi ya da gelişim seviyelerindeki eşitsizliklerle ilgili olduğu zaman, tüm ülkelerde,
sınavlar politika gelişiminde ve sınav sonuçlarının analiz edilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Birçok Avrupa ülkesi ulusal ortalamayla okulların toplam sınav sonuçlarının karşılaştırmasını sağlamaktadır.
Genelde, çalışmaları geliştirmek için test sonuçlarının nasıl kullanılacağı kararı okullara bırakılmaktadır. Ancak
on iki ülkede, test sonuçlarının okulların dâhili ve harici değerlendirmeleri içinde olması konusunda
gereklilikler ve öneriler vardır. Birleşik devletler ve Kanada gibi Avrupa ülkesi olmayan ülkelerle
karşılaştırıldığında, Avrupa'da test sonuçları nadiren ceza ve ödül içeren, kaynak tahsisini etkileyen bir hesap
verme aracı olarak kabul edilmektedir.
Ayrıca, birçok Avrupa ülkesi birey okulların birleştirilirmiş sınav sonuçlarını yayınlamamaktadır (3.Bölüm,
Şekil 3. 3). Bunların eğitimsel şartları geliştirmesi muhtemel olmadığı için, bazı ülkelerde resmi evraklar
karşılaştırmalı okul birliği masası ve kurulunu hazırlamak için sonuçların kullanımı yasaklamaktadır.
Gerçekten, sadece Birleşik Krallık (İngiltere) hem okul seçiminde aile özgürlüğü sağlamakta hem de okul sınav
sonuçlarını yayınlamaktadır - bu iki faktör okul uygulaması üzerinde sınavların etkisini sağlamlaştırmaktadır.
Eski sınav sonuçlarını yayınlamamasına ve harici okul değerlendirmesini yapmamasına rağmen, Avrupa'nın
geri kalanında en yaygın model okulların gelişimi için esas alınan sınav sonuçlarının kullanımıdır.
Özet olarak, karşılaştırmalı çözümlemelerin ve şimdiki politikanın incelemesinin ulusal ölçme üzerine yaptığı
tartışmalar Avrupa ülkelerinin sistem performansı, okul ve öğrenci ölçmelerinin önemine göre farklı tercihler
yaptığını göstermektedir. Politika kararları sıklık, konunun aktarılış biçimi, tüm kohortun ya da sadece bir
örneğin katılımı ve yapılan sınav sonuçlarının kullanımı gibi parametreler arasında doğrudan farklılıklar
yansıtmaktadır. Ulusal ölçme üzerine görüşler hala gelişmektedir. Bazı ülkeler ulusal sınavın sunumunun
olasılığını düşündüğü, diğerleri deneyimlerini tekrar değerlendirdiği, bazıları ise ölçme için sistemlerinin tüm
uygulamasını tamamladığı için bunun tam rolü üzerine olan tartışmalar hala sürmektedir. Rapor, ülkelerin
birbirinin deneyimlerinden öğrendiği ölçmenin anahtar noktalarını vurgulamaktadır. Ancak, alan taraması
öğrenmenin etkisini, okulların ve öğrencilerin performansları üzerine ulusal sınavların etkisini ve sınavların
ekonomikliğini açıklasa da (), bu alanda daha fazla araştırma ve veriye ihtiyaç vardır.
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ
_________________________________________________________________
Ülke kodları

AL

Almanya

ER

Ermenistan

LU

Lüksemburg

AN

Andora

ES

Estonya

MA

Macaristan

AR

Arnavutluk

Fİ

Finlandiya

MD

Moldova

AV

Avusturya

FR

Fransa

MK* Makedonya önceki Yugoslav
Cumhuriyeti

AZ

Azerbaycan

GÜ

Gürcistan

MO

Montenegro

BE al

Belçika – Almanca konuşan

HI

Hırvatistan

MT

Malta

Topluluk
BE fl

Belçika – Flaman Topluluğu

HO

Hollanda

NR

Norveç

BE fr

Belçika – Fransız Topluluğu

İÇ

İsveç

PL

Polonya

BK-İN

Birleşik Krallık – Galler

İP

İspanya

PR

Portekiz

BK-Kİ

Birleşik Krallık – İngiltere

İR

İrlanda

RO

Romanya

BK-İS

Birleşik Krallık – İskoçya

İS

İsviçre

RU

Rusya

İT

İtalya

UK

Ukrayna

BK-GA Birleşik Krallık – Kuzey
İrlanda
BH

Bosna Hersek

İZ

İzlanda

SI

Sırbistan

BU

Bulgaristan

KI

Kıbrıs

SL

Slovenya

ÇE

Çeçenistan

LE

Letonya

SK

Slovakya

ÇK

Çek Cumhuriyeti

LH

Lihteynştayn

YU

Yunanistan

DA

Danimarka

Lİ

Litvanya

VA

Vatikan

İstatistik kodlar
: Veri yok
Eğitimin Uluslar arası Standart Sınıflandırması (ISCED 1997)
Eğitimin uluslar arası standart sınıflandırması (ISCED 1997) uluslar arası anlamda eğitime dair istatistik
verilerinin derlenmesine olanak tanıyan bir araçtır. İki sınıflandırma değişkenine sahiptir: iş/eğitim pazarı ve
genel/mesleki/ön-mesleki alanlarda seviyeler ve eğitim alanlarıdır. Şimdi ki versiyonu, ISCED 97 () yedi farklı
eğitim seviyesinin (ISCED 0 ile ISCED 6) ayrımına değinir. Ampirik anlamda, ISCED eğitim seviyelerini
eğitim programlarına ayırabilmek için bazı kıstaslar bulunduğunu var sayar. İlgili eğitim türü ve seviyesine bağlı
olarak, ana ve yardımcı kıstasla arasında hiyerarşik bir sistem kurma gereksinimi bulunmaktadır (genelde giriş
nitelikleri, minimum giriş gereksinimleri, minimum yaş, çalışan nitelikleri, vs.). Şu seviyeler belirlenmiştir:
•
•
•
•
•

ISCED 0: Okul öncesi eğitim
ISCED 1: İlköğretim
ISCED 2: Alt orta öğretim
ISCED 3: Üst orta öğretim
ISCED 4: Orta öğretim sonrası üniversite öncesi eğitim
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•
•

ISCED 5: Yüksek öğretim (birinci seviye)
ISCED 6: Yüksek öğretim (ikinci seviye)

Bu çalışmaya sadece ISCED 1 ve 2 seviyeleri dahil edilmiştir. Detaylar aşağıdaki paragrafta verilmiştir.
ISCED 1: İlköğretim
Bu seviye genelde 5 ile 7 yaşlarında başlar ve büyük çoğunlukla tüm ülkelerde zorunludur ve genel olarak dört
ile altı yıl arasında sürer.
ISCED 2: Alt orta öğretim
İlköğretimin temel programına devam edilir, her ne kadar öğretim tipik olarak daha fazla konu temelli olsa da.
Genellikle, bu seviyenin sonu zorunlu eğitimin sonudur.
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EKLER
___________________________________________________________________
Ulusal sınavların belirlenen parametrelerine dair bilgileri içeren ulusal tablolar,
ISCED 1 ve 2, 2009/09
Belçika Fransız Topluluğu

1

Hedefler:

Kullanımı:

Bütün yıl 2 (7 yaşında) ve yıl 5 (10 yaşında) olan ilk okul
öğrencileri ve orta okulun 2. yılında olan öğrenciler

Bütün yıl 6 okul öğrencileri ve orta okulun
birinci yılındaki tüm öğrenciler

Üç-yıl devre: 2008/09: bilimler, tarih ve coğrafya
(2009/10'a ertelendi); 2009/10: okuma, yazma
yeterlilikleri ve yabancı diller (ilk okul 6 yılda); 2010/11:
matematik ve yabancı diller (orta okulun ikinci yılında)

Fransızca, Matematik, bilimsel
girişim/farkındalık ve öğretim/tarih ve
coğrafya farkındalığı

Hedefler
ve
Kullanımlar

Hedef
Grup
Ölçülen
Konular

Belçika Almanca Konuşan Topluluk
BE fr

1

ISCED 1 ve 2'de ulusal sınav 2008/09 yıllarında bulunmuyor

Bu sınavlar 2009/10 okul yılına ötelenmiştir.
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Belçika Flaman Topluluğu

Hedefler:
Hedefler ve
Kullanımlar

Hedef Grup

Ölçülen Konular

Katılan okullar içinde örnek olarak bütün yıl 6 (12 yaş) öğrenciler ve yıl 8 (14 yaş) için örnek
sınıflar seçilen okullar arasından belirlenir.
Sınavda sorulacak konulara her sene hükümet karar verir
2008/09 yılında 6 ve 8 yıl öğrencileri matematik alanında sınav oldular. 2009/10 yıl larında ise
'Çevre çalışmaları: zaman, mekan, toplum ve bilgi kaynaklarının kullanımı' konuları ISCED 1 (yıl 6)
seviyesinin sonunda sınava tabi tutulacaktır

Belçika Flaman Topluluğu

Hedefler:
Hedefler ve
Kullanımlar

4, 5 ve 6 yıllarındaki tüm öğrenciler
Hedef Grup
-

yıl 4: Bulgaristan dil ve edebiyatı, matematik, insan ve doğa, insan ve toplum

-

yıl 5 ve 6: Bulgaristan dil ve edebiyatı, matematik , insan ve doğa, tarih, coğrafya ve
yabancı dil

Ölçülen Konular
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Danimarka
Ulusal Sınav 1:
Çek Cumhuriyeti

Ulusal Sınav 2:

DA

De nationale test (National Test – full implementation in
2010)

Folkeskolens afgangsprøve (Leaving Examination of the
Folkeskole (1)

Ana Amaç

Birey öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını
belirlemek
1 ve 2

Öğrencilerin okul kariyerleri hakkında karar almak

Hedefler:
- öğretmenlere dönüt vermek ve öğrenme
etkinliklerini hazırlamak için onlara yol
göstermek. Örnek: öğrencilerin ihtiyaç analizi

Hedefler:
- ders tanımında belirtilen nitelikleri öğrencinin ne
derecede edinebildiğini gösteren belge

- öğrencilere, okullara ve ailelere dönüt vermek

Kullanımı:
- Sertifika vermede
- ISCED seviye 3 girişinde sınavın bir önemi yoktur

Hedef
Grup

2 ile 8 yıllarında; Folkeskole öğrencileri için
zorunlu

Folkeskole öğrencileri için yıl 9 da zorunlu

Ölçülen
Konular

7 alanda 12 sınav; 10 sınav zorunlu: yıl 2, 4, 6,
8'de Danca/okuma, 3 ve 6 yıllarında matematik,
yıl 7'de ve İngilizce ve yıl 8'de ise biyoloji,
fizik/kimya ve coğrafya

Zorunlu konular: Danca (yazılı ve sözlü), matematik
(yazılı), fizik/kimya (sözlü), beşeri bilimlerde bir
sınav ve bir sınav fen bilimleri üzerine

ISCED
Seviyesi

Hedefler
ve
Kullanım

2

Ek olarak, öğrenciler seçmeli konularda da sınav
olabilirler. (örnek: Almanca, Fransızca, iğne -iplik,
ağaç işleri, ev ekonomisi (so n üç sınava okul
müdürünün tasarrufunda 8 yılın sonunda girilebilir)

Ek olarak: yıl 5 ve 7'de Yabancı dil olarak
Danca'da iki gönüllülüğe bağlı sınav

Almanya
AL
Ana Amaç
ISCED Seviyesi

Hedefler ve
Kullanımlar

Ulusal Sınav 1:
Hauptschulabschluss (Hauptschule - yıl 9 sonunda ayrılma sınavı) / Realschulabschluss
(Realschule - yıl 9 sonunda ayrılma sınavı)
Öğrencilerin okul kariyerleri hakkında karar almak
1 ve 2
Hedefler:
öğretme işlerinin ve okulun gelişimini desteklemeyi ve kaliteyi güvence altına almak
harici ve dahili değerlendirmeye tabi tutmak

Kullanımı:
öğrencilerin okulun genel amaçlarına ulaştığını ispat etmek
Sertifika verme amaçlı
Eğitimin yeni bir seviyesine geçmek için ve/veya notlamaya yardımcı olmak amacıyla
Land'ın Milli Eğitimi ve yerel okul otoriteleri için, sonuçlar uzun vadede güncel konuları
karşılaştırmak, göstergelerle birleştirilmiş bir biçimde sunulur

Hedef Grup

Ölçülen Konular

Eğer yıl sonunda okuldan ayrılmak isterlerse yıl 9'un sonunda bütün öğrencilerin bu sınava
girmeleri zorunludur
Sınavı yapılan zorunlu alanlar: Almanca, matematik ve birinci yabancı dildir (çoğunlukla İngilizce
ve bazı durumlarda Fransızca)
In Baden-Württemberg, öğrenciler ek bir temalı proje sınavını geçmeleri beklenmektedir.

1

10 seçmeli yılın sonunda, gönüllüğe dayalı bir Ayrılma Sınavı yapılır. Bu sınav ulusal sınava benzemektedir fakat yüksek
akademik beceriler ölçen bir sınavdır. Ölçülen konular: Danca, Matematik, İngilizce, Almanca/Fransızca ve fen bilimleri.
Buna ek olarak öğrenciler arzu ederlerse 9 yılda bir veya birden fazla seferde sınavlara katılıp Danca, İngilizce, matematik
veya fen bilimleri sınavı olabilirler veya 9 ve 10 yıl sınavlarının bir karmasını da isteyebilirler.
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Estonya
ES

U l us a l Sı na v 1 :
T a s e m e tö ö (S t an d a r t sı n a v)

An a Am aç

O ku lla r ı ve / ve y a e ği ti m s ist e m in i gö zl e m le m ek

U l us a l Sı na v 2 :
P õ h ik o o l i lõ p u e k sa m (T e m e l o ku lu n s o n sın a vı/
z o r u n lu e ğ it im )
Ö ğr e n c ile r in o k u l ka r iy e r le r i h a kkı n d a ka r a r al m a k

I SCE D
Se v iy es i

T e kl i y ap ı ( IS CE D se viy e 1 )

T e kl i y ap ı ( IS CE D s e viy e 2 )

H e d e fl e r
ve
K u lla n ı m la r

H e d ef le r :
b e lir li se v iye l e ri n so n u n d a ö ğr e n m e ç ık t ıla r ın ı ö l ç m e k
o ku lla r a r as ı s o n u ç la r ı d e ğ e r le n d ir m e k
m ü fr e d a t g e liş t ir m e s ü r e c i n e , m a t e ry a l g e liş im i ve h iz m e t iç i e ği ti m e k at k ı s ağ la m a k ,

K u lla n ım ı:
k u ll an ım i ç in kıla v u z yo kt u r , fa k at s o n u ç la r h a r ic i d e ğe r le n d i rm e iç in d i kk at e a lı n ır ve b u
s o n u ç la r y ıl s o n u n o t la m a d a ku l la n ıl an b iç im le n d ir i c i d e ğe r l en d i r m e s o n u ç la r ı i le b ü t ü n le şi k
b ir b iç im d e e le a lı n ır
y ıl 9 so n u n d a s ın av so n u ç la r ı z o r u n lu k o n u a la n la r ın d a n b ir ö r n e k le m le (% 1 0 -1 5 ) u lu sa l
a n l am d a a n a li z e d ili r ve s e ç m e li ko n u la r ın b ü tü n k o h o r t u an al iz e d il ir

H edef
G rup
Ö l çü le n
K o n u la r

Y ıl 3 s o n u n d a (y aş 1 0 ) ve y ıl 6 so n u n d a (y aş 1 3 )
ö ğr e n c ile r in ö rn e kl e m i
Y ıl 3 : A n a d il o la r a k E s to n y a c a/ Ru sç a v e
m a t e m a t ik
Y ıl 6 : A n a d il o la r a k E s to n y a c a/ Ru sç a v e yı ld a n
y ıla d eğ iş e n k o n u a la n la r ı

Y ıl 9 s o n u ( Ya ş 1 6 ) ; t ü m ö ğr e n c ile r iç i n z o r u n lu
G ir il m e s i g e r e ke n ü ç s ın a v :
2 t a n es i z o r u n l u a la n l ar d a :
- D il i E s to n y ac a o la n o k u lla r ın d a E s t o n y a d i li v e
e d e b iy at ı ve D ili R u sç a o la n o k u ll ar d a iki n c i d il
o la r ak E st o n y ac a
- m a te m at ik
S e ç m e li ko n u d a 1 t a n e : D ili Ru sç a o la n o ku lla r d a
R u s d i li v e e d e b iya t ın d a n te r c i h li se ç im ; Y ab a n c ı d il
o la r ak İ n g iliz c e , Fr a n s ız ca , A l m a n c a ve y a Ru sç a ,
b iyo lo j i, c o ğ r a fya , ki m ya , fiz ik , t a r ih ve s o s ya l
ç a lış m a la r

İrlanda

Hedefler:

Hedefler:

Hedefler veKullanımlar

Hedefler:
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1.sınıfın sonunda tüm
öğrenciler için zorunlu VEYA
2.sınıfın başlangıcında (6,7
yaşlar) VE 4.sınıfta VEYA
5.sınıfın başlangıcında (10,11
yaşlar)
İngilizce okuma, matematik

Kullanım:

İkinci sınıf (ör: ilkokulun 4.yılı) ve 6.
Sınıfın öğrencileri
Öğrenci örneklemi

İOUÖ: İngilizce okuma
MBUÖ: matematik

Zorunlu kök konular

ÖlçülenKonular

HedefGrup

Kullanım:

Yunanistan

İspanya

Hedefler:
Hedefler ve
Kullanımlar

Hedef Grup

Ölçülen Konular

İlköğretimin 4 yılında (200 8/09 yıllarından itibaren) öğrenci örneklemleri ve alt orta öğretimin 2
yılında (2009/10 yıllarından itibaren) okul yıllarının sonunda
Amaç döngüsel anlamda sekiz ana yeterliliği ölçmektir. 2008/09 yıllarında dilbilimsel yeterlilik,
matematik yeterliliği, fiziksel dünya bilgisi ve etkileşim yeterliliği, sosyal ve sivil yeterlilikler
ilköğretimin 4 yılında ölçülür. 2009/10 yıllarında aynı yeterlilikler orta öğretimin ikinci yılında
yeniden ölçülür. Takip eden yıllar için kapanış yılına deği n takvim Değerlendirme Enstitüsü İdari
Dairesi'nce belirlenir (Governing Council of the Institute of Evaluation).

1

Ek olarak, tüm Özerk Topluluklar aynı okul yılında, ilkokulun 4. yılında (2008/09 yılından itibaren) ve alt orta
öğretimin ikinci yılında (2008/09 yılından itibaren) tüm öğrencilere her okul ve öğrenci hakkında bilgi sahibi
olabilmek için sınav uygularlar. Bu bilgi eğitimin kalitesini arttırmak içi n okullar tarafından kullanılır ve eğitim
topluluğuna ve ailelere veri sağlarlar. Sekiz farklı yeterlilikte sınav yapmak için tarihlere karar vermek her Özerk
Topluluğa bağlıdır. Çoğu Topluluk her yıl dilbilimsel yeterlilik ve matematik yeterliliğini değer
lendirir. Bazı
durumlarda ise tüm yeterlilikler her sene düzenli olarak değerlendirilir.
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Fransa

Hedefler:

Hedefler:

Ölçülen Konular

Hedef Grup

Hedefler ve Kullanımlar

Hedefler:

Temsili örnek okullar (özel ve
devlet), sınıflar ve ilkokulu
tamamlamış öğrenciler (10 ve
11 yaşlar) ve zorunlu eğitimin
sonu (14 ve 15 yaşlar)
5 yıllık bir devrede ISCED 1 ve 2
seviyesinde öğretilen tüm
konuların dönüşümü (sanat ve
spor haricinde): öğrenciler yıl
1'de Fransızca, yıl 2'de yabancı
diller (İngilizce, Almanca,
İspanyolca), yıl 3'te sivil
davranış ve toplumda yaşam, yıl
4'te yaşam ve dünya bilimleri,
fizik, kimya ve yıl 5'te
matematik

Okul yılının ortasında temsili
okullar (özel ve devlet), sınıflar
ve ilkokulu tamamlamış
öğrenciler (10 ve 11 yaşlar) ve
zorunlu eğitimin sonu (14 ve 15
yaşlar)

CE2 öğrencileri (ilkokul) seçmeli;
alt orta okula başlayan
öğrenciler için zorunlu

Fransızca ve mat ematik

Fransızca ve matematik

1

Ulusal seviyede alt orta dereceli eğitimin sonunda standartlaşmış bir içerikle yazılı bir sınav çeşitli alanlarda
öğrencilere sertifika verme amacıyla (brevet) düze nlenir. Bu sınavı uygulama ve notlama amacıyla merkezi
prosedürler uygulanıyor olsa da, sonuçlarının yorumlanması ve notlanması sürecinde benimsenen yöntemlerin
çeşitliliğine bakınca, bu sınavlın ulusal anlamda standartlaşmış bir sınav olarak ele alınması doğru olmaz.
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İtalya

Hedefler:
Hedefler ve
Kullanımlar

Hedef Grup

Ölçülen Konular

2 ve 5 yıllarındaki öğrenciler ve 1 ile 3 yıllarındaki alt orta okul öğrencileri (ortalama yaş sırayla 8,
11, 12 ve 14)
3 yılındaki alt orta okul öğrencileri için sınavlar zorunludur; 2 ve 5 yıllarındaki ilk okul öğrencileri
için ve yıl 1 alt orta okullar için örnek amaçlıdır.
İtalyanca ve Matematik;
Bilimler ve İngilizce 2010/2011 yılında eklenecektir.

Kıbrıs

Hedefler:
Hedefler ve
Kullanımlar

Hedef Grup

Tüm yıl 6 öğrenciler i için zorunlu (yıl 2 ve 9 için genişletilmesi planlanan sınavın şu anda pilot
çalışmaları sürdürülüyor)

Ölçülen Konular

Modern Yunanca ve matematik

54

Letonya

Hedefler
Hedefler ve
Kullanımlar

Hedef Grup

yıl 3 (yaş 10), 6 (yaş 13) ve 9 (yaş 16) sonunda tüm öğrenciler için zorunludur

Ölçülen Konular

10 yaş (yıl 3 sonu) ulusal sınavlar için
- birleşik bir içerik sınavı
- azınlık eğitim programları için Letonya'ca sınavlar
13 yaş (yıl 6 sonu) ulusal sınavlar için
- Letonca öğretim dili olan okullar için Letonca sınavı
- azınlık programla rında uygulanmak üzere Letonca sınavı
- matematik sınavı
- azınlık eğitim programlarında uygulayan okullar için azınlık dili sınavı
13 yaş (yıl 6 sonu) ulusal sınavlar için
- Letonca öğretim dili olan o kullar için Letonca
- azınlık programları uygulayan okullar için merkezi Letonca sınavı
- matematik sınavı
- Letonya tarihi ve tarih sınavı
- azınlık eğitim programlarında uygulayan okullar için azınlık dili sınavı
- bir yabancı dil sınavı
- fen bilimleri sınavı
- spor sınavı

Litvanya

Hedefler:

Hedefler:

Hedefler
ve
Kullanım
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Hedef
Grup

Ölçülen
Konular

Tek yıllarda örnek sınavlar, yıl 4 (10 -11 yaşlar) ve
yıl 8 (14-15 yaşlar); çift yıllarda, yıl 6 (12-13 yıllar)
ve yıl 10/2 gymnasium (16-17 yaşlar)

Temel eğitimin son yılında tercihli bir sınav (yıl 10/2
gymnasium sonunda, 16-17 yaşlar)

Yıl 4: Litvanya dili (ana dil olarak) ve matematik
Yıl 6, 8, 10/2 gymnasium: Litvanya dili (ana dil
olarak), matematik; bilimler (biyoloji, kimya, fizik)
ve sosyal bilimler (tarih, coğrafya, sivil yaşam)

Çoğu sınav iki konuyu kapsar: ana dil (Litvanyaca,
Belarusça, Polonyaca, Rusça ve Almanca) ve
matematik. Litvanyaca dili dışında eğitim veren
okullarda öğrenciler Litvanyaca'yı devlet dili olarak
alabilirler

Lüksenburg

Hedefler:

Hedefler:

Akademik yılın başlangıcında bütün yıl 3
ilköğretim öğrencileri (9 yaş) ve orta öğretimin
yıl 5'inde zorunlu (yıl 15)

Bütün yıl 6 ilköğretim öğrencileri için zorunlu (11 yaş)

Almanca, matematik
Fransızca, orta öğretimin yıl 5 öğrencileri için

Almanca, Fransızca ve Matematik

Hedefler
ve
Kullanım

Hedef
Grup

Ölçülen
Konular

Macaristan

Hedefler:

Hedefler:

Hedefler
ve
Kullanım
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Hedef
Grup

Ölçülen
Konular

Yıl 4 için bütün öğrencilere zorunludur

Yıl 6 ve 8 için bütün öğrencilere zorunludur

Hiçbir konu sınav yapılmaz, ama temel
becerilerin nitelikleri ve güncel durum dışında
(yazma, okuma, sayma ve bilişsel süreçler)

Hiçbir konu sınava tabi tutulmaz, fakat daha ziyade
öğrencilerin gerçek yaşam durumlarında beceri ve
bilgilerini kullanıp kullanamadığına bakılır (okuma ve
matematik okuryazarlığında)

Hedefler

Hedefler

Yıl 4, 5 ve 6 (sırasıyla 8+, 9+ ve 10+ yaşları) için
devlet ilkokullarında zorunlu

Devlet okullarında ve sürekli olmayan kilise/bağımsız
okullarda yıl 6'yı tamamlayan öğrenciler (yaş +10)

Malta

Hedefler
ve
Kullanım

Hedef
Grup

Ölçülen
Konular

Tercihli fakat neredeyse devlet okullarından %90
öğrenci ve devlet okullarından olmayan %35 öğrenci
bu sınava girer
Maltaca, İngilizce, matematik, din, sosya çalışmalar

Maltaca, İngilizce, matematik, din ve sosya l
çalışmalar
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Hedefler

Hedefler

Hedef
Grup

Form 1-5 devlet orta okullarındaki öğrencilerin
hepsi için zorunlu (yaş 11 – 15+)

Tercihli fakat neredeyse devlet okullarından ve
devlet okullarından olmayan %80 öğrenci bu sınava
girer (15+ ile 16+ yaşlarında)

Ölçülen
Konular

Maltaca, İngilizce, matematik, din ve sosyal
çalışmalar, bilim ve sanat, bilim, diller ve beşeri
bilimler gibi alanlarda zorunlu ve seçmeli
konular

Hedefler
ve
Kullanım

Hollanda

Hedefler
Hedefler ve
Kullanımlar
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Oldukça geniş bir konu çeşit li, şunları içerir:
muhasebe, Arapça, sanat, biyoloji, iş çalışmaları,
kimya, klasik kültür, ticaret, bilgisayar bilimleri,
ekonomi, İngiliz dili, İngiliz edebiyatı, çevre
çalışmaları, Fransızca, coğrafya, Almanca, Yunanca,
tarih, ev ekonomisi, İtalyanca, Latince, matemetik,
fizik, dini bilgi, Rusça, sosyal çalışmalar, İspanyolca,
coğrafi iletişim, tekstil ve dizayn, Avrupa çalışmaları,
fizik eğitimi, dizayn ve teknoloji. Daha detaylı bir bilgi
için: http://home.um.edu.mt/matsec/

Hedef Grup

Ölçülen Konular

Sınava katılım devlet ve özel okullarda okulun/yetkili otoritenin kararına bağlıdır, ama
uygulamada neredeyse ilk okul eğitiminin son yılı ndaki tüm öğrenciler ( ortalama 12 yaşları nda)
bu sınava girerler
Öğretim dili, aritmetik/matematik, çalışma becerileri ve dünya görgüsü sınavın tercihli
bölümlerini oluşturur. Dolayısı ile okullar bu kıs ma katılıp katılmayacaklarına karar verirler.

Avusturya

Hedefler
Hedefler ve
Kullanımlar

Hedef Grup

Ölçülen Konular

Yıl 4 için öğrencilerin örnek sınavı (ilköğretimin sonuna, 10 yaşında) ve yıl 8 (alt ort a öğretimin
sonu, 14 yaşında)
Yıl 4 için: Almanca okuma ve yazma ve matematik
Yıl 8 için: Almanca, matematik ve İngilizce
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Polonya

Hedefler
Hedefler ve
Kullanımlar

İlkokul eğitiminin yıl 6'sında tüm öğrenciler için zorunlu (ortalama yaş 12) ve alt orta öğretimin
yıl 3'ünde (ortalama yaş 15)

Hedef Grup

Ölçülen Konular

İlkokul sonunda (ilkokulun 6 yılı) yapılan sınavda müfredatın genelini kapsayan bir yaklaşım
benimsenmektedir, beş beceri ölçülür (okuma, yazma, mantık yürütme, bilgiyi kullanma, bilgiyi
pratikte kullanma)
Orta öğretimin sonunda (alt orta derecelinin 3 yılı) yapılan sınavda: Bölüm 1 - beşeri bilimler,
bölüm 2 – fen bilimleri (matematik ve doğa bilimleri) ve bölüm 3 – modern bir yaba ncı dil (ilk
kez 2009 yılında); bölüm 1 ve 2 çapraz -müfredat sınavlarıdır.

Portekiz

Hedefler

Hedefler

Hedef
Grup

Yıl 4'teki bütün öğrenciler (ortalama 9 yaş) v e
yıl 6 (ortalama 11 yaş) için zorunludur

Yıl 9'daki bütün öğrenciler için zorunludur (ortalama
14 yaş)

Ölçülen
Konular

Matematik ve Portekizce

Matematik ve Portekizce

Hedefler
ve
Kullanım
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Romanya

Hedefler

Hedefler

Hedef
Grup

İlkokulun yıl 4'ünde öğrenciler için örnek s ınav
(ilkokul sonunda)

Yıl 7 ve 8'de tüm öğrenciler için zorunlu

Ölçülen
Konular

Anadil (Romence veya Macarca); matematik;
doğa bilimleri

Anadil, matematik, tarih ve coğrafya

Hedefler
ve
Kullanım

Slovenya

Hedefler
Hedefler ve
Kullanımlar

Hedef Grup

Ölçülen Konular

İkinci devrenin sonundaki öğrenciler için seçmeli (yıl 6; yaş 11 veya 12)
Üçüncü seviyenin sonundaki öğrenciler için zorunlu (yıl 9; yaş 14 veya 15)
İkinci devrenin sonunda: Slovence (veya etnik olarak karma bölgelerde Macarca/İtalyanca),
matematik ve yabancı bir dil (İngilizce veya Almanca)
Üçüncü devrenin sonunda: Slovence (veya etnik olarak karma bö lgelerde Macarca/İtalyanca),
matematik ve üçüncü bir alan (yıllık olarak Bakan tarafından yabancı dil ile birlikte belirlenir:
İngilizce veya Almanca; biyoloji; kimya; fizik; mühendislik ve teknoloji; coğrafya; tarih; sivil ve
yurt tarihi, müzik ve sanat, spor)
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Slovkya

Hedefler ve
Kullanımlar

Hedefler

Hedef Grup

Yıl 9 öğrencilerinin hepsi için zorunlu

Ölçülen Konular

Matematik, öğretim dili: Slovakça (Devlet dili), Macarca, Ukraynaca
2008/09 yılında azınlık dilde eğitim veren okullar da Devlet dili olarak ölçülecektir

Finlandiya

Hedefler
Hedefler ve
Kullanımlar

Hedef Grup

Ölçülen Konular

Genellikle örnek sınavlar bir ve ya iki okulda çoğunlukla da yıl 6'da yapılır (temel eğitimin
'ilköğretim aşaması' sonunda), ayrıca yıl 9 (temel eğitimin son yılında), diğer müfredat geçiş
noktalarında (yönergeler sağlanan diğer ulusal müfredat noktaları); 2008/09 yılında örnek
sınavlar yıl 6 ve 9'da meydana gelir
Çoğunlukla sadece bir konu ölçülür, genelde bir Ana dil veya Matematik olur. Daha nadir
durumlarda ise üçüncü bir konu veya konular bütünü ulusal önceliklere göre sunulur; 2008/09
eğitim yılında yıl 6 öğrencile ri Matematik ve yıl 9 öğrencileri ikinci yabancı dil olarak İsveçce ve
Anadilde sınava tabi tutulur.
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İsveç

Hedefler
Hedefler ve
Kullanımlar

Hedef Grup

Yıl 3, 5 9 öğrencilerinin hepsi için zorunlu

Ölçülen Konular

Yıl 3: İsveçce, ikinci yabancı dil olarak İsveçce, matematik
Yıl 5: İsveçce, ikinci yabancı dil olarak İsveçce, İngilizce, matematik
Yıl 9: İsveçce, ikinci yabancı dil olarak İsveçce, İ ngilizce, matematik ve ek olarak okulların üçte
biri biyoloji, üçte biri kimya ve üçte biri fizik alanlarında sınava tabi tutulur

Birleşmiş Krallık (İngiltere)
1

2

Hedefler

Hedefler

Hedefler
ve
Kullanım
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Hedef
Grup

Ana Seviye 1 final yılı (yıl 2, yaş 7)
Ana Seviye 2 final yılı (yıl 6, yaş 11)
Kamu destekli okullarda okuyan tüm öğrenciler
için zorunlu; bağımsız okullar da teşvik edilir fa kat
sınav olmaları zorunlu değildir

Seçmeli sınavlar 3, 4, 5, 7 ve 8 yıllarında (yaş 8, 9,
10, 12 ve 13) okulların çoğu tarafından kullanılır

Ölçülen
Konular

Ana Seviye 1: İngilizce ve Matematik
Ana Seviye 2: İngilizce, matematik ve bilim

İngilizce ve matematik

Birleşmiş Krallık (Galler)

Birleşmiş Krallık (Kİ)
1

Hedefler ve
Kullanımlar
Hedefler

Hedef Grup

Ana Seviye 3 sonundaki öğrenciler (yıl 6); sınavlar seçmelidir ve sınava öğrencilerin %35'i katılır

Ölçülen Konular

İngilizce, matematik, bilim ve teknoloji

1

Ana seviye 5 sonundaki zorunlu sınavlar (yaş 14) 2008/09 yıllarından itibaren iptal edilmiştir. Bu sınavların
yerine geliştirilen sınıf sınavları uygulanacaktır ve ailelere daha sıkça raporlar sunulacaktır. 2008/09 sınav
materyalleri talepte bulunan okullar için mevcuttur.
2
Ana seviye 5 sonundaki zorunlu sınavlar öğretmen değerlendirmesinin bir parçasıdır ve tek başına
kullanılamazlar.

1

İlkokul sonrası okul tercihini belirlemek için yapılan son merkezi olarak sağlanan transfer sınavı 2009 girişleri
için 2008 yılında yapılmıştır. 2010 yılı girişleri için okullara akademik kıstaslar kullanmamaları konusunda
tavsiyelerde bulunulmuş fakat bunu yapmaktan alı koyan bir yasa öne sürülmemiştir.
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Birleşmiş Krallık (İskoçya)

Hedefler:

Hedefler:

5-14 yaşları arasındaki
öğrenciler: seçmelidir fakat
neredeyse kamu sektöründeki
tüm okullar bu sınava girer; çok
az özel okul katılır.

İlk okul 3, 5, 7 yaşlarındaki tüm
öğrenciler için zorunlu ve orta okul
yıl 2 için (yaş 8, 10, 12, 14),
bağımsız okullar dahil.

Seçmeli, fakat neredeyse kamu
okullarındaki tüm yıl 3 ve 4
öğrencileri katılır.

Ana dil (İngilizce veya İskoçca)
ve matematik

Ana dil (İngilizce veya İskoçça) ve
matematik, bilim, sosy al konular
(her yıl bu alanların birine
yoğunlaşılır)

Tüm konular kapsanır:
öğrenciler 7 veya 8 konudan
seçerler (İngilizce ve matematik
dahil).

Hedefler:

Hedefler:

Hedefler:

Ölçülen Konular

Hedef Grup

Hedefler ve Kullanımlar

Hedefler:

Hedefler veKullanımlar

Norveç
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Hedef Grup
Ölçülen Konular

Yıl 5 ve 8 için tüm öğrenciler
için zorunlu (yaş 10 ve 13)

Yıl 10'da alt orta eğitimin
sonundaki tüm öğrenciler için
zorunlu

Yıl 2'de tüm öğrenciler için
zorunlu

Sınavlar temel becerileri ölçer:
okuryazarlık, Norveççe,
matematik becerileri ve
İngilizce okuma

Matematik, Norveççe veya Sami,
veya İngilizce

Okuryazarlık (Norveççe okuma)
ve matematik becerileri

Izlanda

Hedefler
Hedefler ve
Kullanımlar

1

Hedef Grup

Hem kamu hem mali destek li okullarda (

Ölçülen Konular

İzlanda, İngilizce ve matematik

1

10. sınıfta ulusal koordinasyonlu sınavlar 2009/10 y ılından itibaren sürdürülecektir.
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Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell'Autonomia Scolastica (ex INDIRE)
Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero dell'Università e della Ricerca
Via Magliabechi 1

Hollanda
Eurydice Nederland
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Internationaal Beleid
IPC 2300 / Kamer 08.047
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Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Birimin katkısı: Daphne de Wit; Denise Heiligers
(Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, yüksek
öğretim departmanı

Eurydice Unit
Slovak Academic Association for International
Cooperation Staré grunty 52
842 44
Bratislava

Norveç
Eurydice Unit
Ministry of Education and Research
Department of Policy Analysis, Lifelong
Learning and International Affairs
Akersgaten 44
0032 Oslo

Bölümün katkısı: Marta Ivanova ve harici uzman
Daniela Drobna'ın katkılarıyla
Slovenya
Eurydice Unit
Ministry of Education and Sport Office for
Development of Education (ODE)
Masarykova 16/V
1000
Ljubljana

Birimin katkısı: Toplu çalışma
Polonya
Eurydice Unit
Foundation for the Development of the Education
System
LLP Agency
Mokotowska 43
00-551 Warsaw

Bölümün katkısı:uzman: Darinka Vrecko (Eğitim
ve Bilim Bakanlığı)
İspanya
Unidad Española de Eurydice
Centro de Investigación y Documentación
Educativa (CIDE) Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte
c/General Oraa 55
28006 Madrid

Birimin katkısı: Toplu çalışma : Anna
Smoczynska Yüksek Öğretim ve Bilim Bakanlığı
uzmanlarıyla birlikte ve Bolonya Follow-up
heyetiinden ve Polonya Bolonya Uzmanı olan Dr
Tomasz Saryusz-Wolski'nin katkılarıyla (Şekil
B2)

Bölümün katkısı:: Flora Gil Traver; harici uzman:
Soledad González Iglesias

Portekiz
Unidade Portuguesa da Rede Eurydice (UPRE)
Ministério da Educação
Gabinete de Estatística e Planeamento da
Educação (GEPE)
Av. 24 de Julho, 134 4.º
1399-54
Lisboa

İsviçre
Eurydice Unit
Ministry of Education and Research
103 33 Stockholm
Birimin katkısı: Toplu çalışma
Birleşik Krallık
Eurydice Unit for England,
Wales and Northern Ireland National Foundation
for Educational Research (NFER)
The Mere, Upton Park Slough SL1 2DQ

Birimin katkısı: Guadalupe Magalhães; uzman:
Manuela Paiva
Romanya
Eurydice Unit
National Agency for Community Programmes in
the Field of Education and Vocational Training
Calea Serban Voda, no. 133, 3Rd floor
Sector 4
040205
Bucharest

Birimin katkısı:: Sigrid Boyd
Eurydice Birimi
İskoç Uluslararası takımı
Schools Directorate
2B South
Victoria Quay
Edinburgh
EH6 6QQ

Bölümün katkısı: Veronica - Gabriela Chirea;
experts: Ion Ciuca, Victor Iliescu, Ovidiu Solonar
(Eğitim, Araştırma ve Yenilik Bakanlığı)

Birimin Katkısı: İskoç devleti dahilinde HE
uzmanları
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