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Özet
Bilgisayarların farklı enformasyon biçimlerini içerme potansiyellerinin artmasına bağlı olarak
bilgisayar ortamını da içine alan metin, ses, video ve animasyon gibi farklı ortamların aynı anda
işe koşulmasını ifade eden çoklu ortamlar geliştirilmiştir. Bilgileri farklı biçimlerde sunma fırsatı
sağladıkları için bu ortamlar kısa bir süre içinde öğretimin değerlendirilmesi de dâhil eğitim ve
öğretimin hemen her aşamasında kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğretim sürecinde
değerlendirme amaçlı çoklu ortam kullanımının ölçme araçlarının gelişim süreci içinde çoklu
ortam kullanımıyla sağlanan katkıların araştırma ve uygulama örnekleri desteğiyle ortaya
konmasıdır.
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başarısı.

KURAMSAL ÇERÇEVE
Bilgisayarların farklı enformasyon biçimlerini içerme potansiyelleri bilgi ve
iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak aşamalı bir biçimde artmıştır.
Önceleri doğrusal olmayan metinlere dayanan hiper metinler, metin ile birlikte
diyagram, animasyon, ses ve videoların kullanılmasıyla hiper ortamlara
dönüşmüştür. Bu dönüşüme bağlı olarak, bilgisayar ortamını da içine alan metin,
ses, video ve animasyon gibi farklı ortamların aynı anda işe koşulmasını ifade
eden çoklu ortamlar geliştirilmiştir.
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Alan yazındaki araştırmalar çoklu ortamların kolay bir şekilde farklı öğrenme
performanslarına hitap ettiği için insanların daha kolay öğrenmesine yardımcı
olabileceğini ortaya çıkarmışlardır (Shank, 2005). Farklı ortam tiplerini bir arada
sunma özelliğine sahip çoklu ortamlar bilgileri farklı biçimlerde ve bu biçimlerin
etkili bileşimleri şeklinde sunma fırsatı sağladıkları için kısa bir süre içinde eğitim
ve öğretimin hemen her aşamasında kullanılmaya başlanmıştır.
Çoklu ortamların öğretim süreçlerinde kullanım alanlarından biri de öğretimin
değerlendirilmesi aşamasıdır. Öğretimin değerlendirilmesi, öğrenme sürecine etki
eden tüm faktörler dikkate alınarak öğrenci öğrenmelerinin bir sonraki adımını
belirlemek, öğretme yöntemleriyle ilgili karar vermek ve öğrencilerin başarı
seviyelerini belirlemek için çoğunlukla öğretmenler ve profesyoneller tarafından
yürütülen sistemli bir bilgi toplama ve karar verme sürecidir (EADSNE, 2007).
Öğretimin değerlendirilmesi sürencinde en önemli amaçlardan biri öğrencilerin
potansiyel başarılarını objektif bir biçimde ortaya koymaktır. Bunun için de
öğretimin değerlendirilmesinde öğrencilerin anlamalarını kolaylaştıran çoklu
ortam bileşenlerinin kullanılması önem taşımaktadır. Öğrenci başarılarını
değerlendirmek amacıyla çoklu ortamlardan yararlanılması öğrenci öğrenmesinin
ve motivasyonunun artırılması (Beacham, 2005), öğrenci algılamasının artırılması
ve buna bağlı olarak sınav süresinin azalması gibi çeşitli katkılar sağlamaktadır.

Çalışmanın Eğitsel ve Bilimsel Önemi
Öğretimin değerlendirme aşamasında çoklu ortamların kullanımından beklenen
etki ve verimin sağlanması, ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında
çoklu ortam ilkelerinden, alanyazındaki araştırma ve uygulama örneklerinden
yararlanılmasını gerektirmektedir. Buna bağlı olarak, değerlendirme amaçlı çoklu
ortam kullanımına yönelik betimsel ve uygulamalı araştırmaların yapılması, çoklu
ortamların değerlendirme sürecinde kullanımına ilişkin uygulamaya dönük önemli
katkılar sağlayacaktır.
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ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı öğretim sürecinde değerlendirme amaçlı çoklu ortam
kullanımının ölçme araçlarının gelişim süreci içinde çoklu ortam kullanımıyla
sağlanan katkıların araştırma ve uygulama örnekleri desteğiyle ortaya konmasıdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada belirtilen amaç doğrultusunda çoklu ortam kullanımıyla ilgili
araştırma ve uygulamalar kronolojik bir yapı içerisinde incelenerek, çoklu ortam
ilkelerine dayalı olarak uygulamaya yönelik somut öneriler geliştirilmeye
çalışılacaktır.
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