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Tespit Araştırmaları
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  Sonuçlarla ne yapılacak?

Öğretmenler testleri önceden verilen talimatlar doğrultusunda 
değerlendirip, sonuçları anonim olarak veri havuzuna yükleye-
cekler. Akabinde sonuçlar öğretmenlere sınıfl arının öğrenme 
seviyesi hakkında detaylı bilgi olarak geri dönecek.

Tüm süreç içinde şahsi bilgiler gizlilik altındadır, başkalarına 
verilmez. Uygulama Hessen Eyaleti Şahsi Verileri Koruma 
Dairesi Sorumlusu‘nun bilgisi dahilindedir.

  Çocuğumun nasıl bir derece elde ettiğini 
nasıl öğrenebilirim?

Çocuğunuzun branş öğretmeni sonuçları size uygun bir 
şekilde izah edecektir. Elde edilen bilgiler öğretmenlerin 
velilerle, çocuklarının öğrenme seviyesi hakkında konuşmak 
için iyi bir temel oluşturur.

  Daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

Öğrenme Seviyesi Tespit Araştırması hakkında daha geniş 
bilgilere aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:

www.lernstand.hessen.de

www.iqb.hu-berlin.de/vera

Sorularınız olduğunda lütfen çocuğunuzun okuluna veya da 
Eyalet Okul Dairesi‘ne başvurunuz.

E-mail: lernstand.la@kultus.hessen.de

Telefon: 0611 5827-229
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  Test ödevlerini kim hazırlıyor?

Test ödevleri tüm eyaletlerden katılan öğretmenler ve bilim 
insanları tarafından hazırlanıyor ve önceden test ediliyor. 
Ödevler söz konusu dersin en önemli alanlarıyla alakalı oluyor.

  Öğrenme Seviyesi Tespit Araştırması‘na 
kimler katılıyor?

• Öğrenme Seviyesi Tespit Araştırması, Almanca ve 
Matematik dersi için, devlet ilkokullarında okuyan tüm 
3. sınıf öğrencileri için zorunludur.

• 8. sınıfl arda katılım tüm öğrenciler için en az bir derste 
zorunludur. Diğer iki derste katılım isteğe bağlıdır ve 
tavsiye edilmektedir. 

• Özel Okullar ve Özel Eğitim Okulları‘nda katılım isteğe 
bağlıdır.

• Özel pedagojik desteğe ihtiyaç duyan veya yetersiz 
Almanca dil bilgisi olan öğrenciler için farklı bir yöntem 
tavsiye edilmektedir. Bu konudaki bilgileri “Inklusion” 
isimli broşürde bulabilirsiniz: www.lernstand.hessen.de

  Öğrenme Seviyesi Tespit Araştırması ne zaman 
yapılıyor?

Öğrenme Seviyesi Tespit Araştırması 8. sınıfl ar için her yıl 
Şubat / Mart, 3. sınıfl ar için Mayıs ayında yapılır.  Somut tarihler 
her yıl yeniden Almanya geneli için saptanır. Tarihler “Lern-
standserhebung” sitesinden öğrenilebilinir.

Testlerin süresi 3. sınıfl ar için 2 x 30 dakika, 8. sınıfl ar için takriben 
iki ders saati (90 dakika) kadardır.

  Öğrenme Seviyesi Tespit Araştırması testleri 
notlandırılıyor mu?

Hayır. Öğrenme Seviyesi Tespit Araştırması testlerinin 
notlandırılması yasaktır. Bu testler ders  notunu etkileyen 
bir sınav değillerdir.  Öğrenme Seviyesi Tespit testleri bir 
durum tespit ve teşhis aracıdır ve öğrencilerin bireysel 
desteği için esas alınır. Test çok kolaydan çok zora ka-
dar farklı zorluk derecelerinde çok sayıda ödevler içerir. 
Böylece testte hızlı öğrenen kadar, yavaş öğrenen çocuklar 
için de yeterli ödev bulunması sağlanır. Ancak bu şekilde 
öğrenci gruplarının öğrenme seviyesi hakkında kesin tespitler 
yapmak mümkün olur. 

Öğrenci gruplarının tüm verilen ödevlerden ortalama yarısını 
doğru cevaplamaları beklenmektedir.

  Çocuğum teste nasıl hazırlanabilir?

Öğrenme Seviyesi Tespit Araştırması öğrencilerin bir kaç yıllık 
eğitim sürecinde, derste ne gibi beceriler elde ettiklerini ve bu 
öğrendiklerini ne derece uygulayıp, hayata geçirebildiklerini 
kaydediyor. Bu nedenle, örneğin oturup ödev çalışmak gibi 
kısa süreli özel bir hazırlık gerekli ve aynı zamanda mantıklı 
değildir.

Ama lütfen çocuklarınızı testte yapabildiği kadar çok ödev 
çözmesi için motive edin. Çocuğunuza çok zor ödevlerin 
de bulunduğu ve kimsenin kendisinden tüm ödevleri 
çözmesini beklemediğini söyleyin. Öğrenme Seviyesi 
Tespit Araştırması‘nın amacı herhangi bir değerlendirme 
değil, kazanılan becerilerin tespit edilip, gelişmesini 
sağlamaktır. Bu da en güzel rahat bir çalışma atmosferinde, 
herhangi bir başarı gösterme baskı olmadan olur.

Öğrenciler öğretmenler tarafından zamanında süreç hakkında 
bilgilendirilecektir. Bazı ödevlerin şekli muhtemelen öğrenciler 
için yeni olacaktır. Diğerlerini zaten şimdiye kadar gördükleri 
derslerden tanıyor olacaklar.

  “Merkezi Öğrenme Seviyesi Tespit 
Araştırması” nedir?

Merkezi Öğrenme Seviyesi Tespit Araştırması tüm eyalet-
lerin katıldığı ve bilimsel direktifl er doğrultusunda yapılan 
testlerdir. Öğrenme Seviyesi Tespit Araştırması ilköğretim 
okullarının 3. sınıfl arında ve daha üst okulların 8. sınıfl arında 
yapılır.

Yapılan testler ana konuları için, Almanca, İngilizce, Fransızca 
ve Matematik derslerindeki Almanya genelindeki eğitim 
standartları yol göstericidir. Bu eğitim standartları belirli bir 
eğitim sürecinin sonunda öğrencilerin ne gibi kabiliyetlere 
ve becerilere sahip olması gerektiğini belirler. Bu şekilde 
Öğrenme Seviyesi Tespit Araştırması, Almanya genelinde 
geçerli olan eğitim standartları esas alınarak, öğrencinin 
hangi seviyede olduğu hakkında bilgi verir.

  Merkezi Öğrenme Seviyesi Tespit 
Araştırması niçin gereklidir?

Öğrenme Seviyesi Tespit Araştırması, öğrencinin doğru 
desteklenebilmesi için gerekli bilgilere ulaşmak için yararlıdır. 
Araştırma, öğretmenleri sınıfl arının söz konusu derslere 
ilişkin farklı alanlardaki artıları ve eksileri hakkında bilgi sahibi 
ettiği gibi, nerede, ne gibi ilerlemeye lüzum görüldüğünü 
de tespit etmeye destek sunar. Her öğretmen sonuçları, her 
sınıfın özel öğrenim şartlarını ve öğrenci grubu bileşimini 
dikkate alarak, eyalet sonuçlarıyla karşılaştırabilir. Sonuçların 
kıyaslanabilmesi, öğretmenlerin pedagojik çalışmalarının 
başarılarını doğru değerlendirebilmelerine yardımcı olur. 
Okullar ve eyaletler arası herhangi bir derecelendirme yoktur. 
Okullar elde edilen sonuçları da açıklamak zorunda değiller.
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