
Öğrencim/Çocuğum OKUMA BECERİLERİ Uygulamasına Neden Katılsın?

OKUMA BECERİLERİ Nedir?

Kimler Katılabilir?

OKUMA BECERİLERİ uygulamasına 3,4,5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri katılabilir.

T

OKUMA BECERİLERİ Uygulama Tarihi: 23-27 Mart 2020
OKUMA BECERİLERİ Kayıt Tarihi: 
1 Eylül - 15 Ekim 2019 Erken Kayıt (30₺)
15 Ekim - 10 Ocak 2020 Geç Kayıt (35₺)

matbegtr
www.matbeg.net

www.okumabecerileri.net
www.fenbeg.net

   OKUMA BECERİLERİ, öğrencilerin bilgiyi anlamaya ve iletmeye yönelik becerilerini belirlemeyi amaçlayan bir 
uygulamadır. Öğrencilerin sınıf düzeyi ve gelişim özelliklerine göre belirlenen özgün metinler ile farklı aparatlar 
ve boya kalemi kullanarak okumayı etkin bir şekilde belirli bir amaca yönelik gerçekleştirme düzeyleri ayrıntılı 
geri bildirim karneleri ile ortaya koyulmaktadır. 

   OKUMA BECERİLERİ uygulaması sadece öğrencilerin okudukları metne ilişkin basit çözümlemeleri değil; 
sözcük bilgisini, dil bilgisini kullanma becerilerini, metinlerin yapısal özelliklerini bilmeyi ve dünya hakkındaki 
yaşamsal deneyimlerini kullanmayı da gerektirmektedir. 
   OKUMA BECERİLERİ uygulaması soruları; alanında uzman olan öğretim üyelerinin danışmanlığı ile hazırlanıp, 
öğrencilerin görsel yorumlama ve düşünme becerilerini ölçülüp ve yine bu alanda eğitimli olan öğretmen/aka- 
demisyenlerce puanlanıp analiz edilmektedir.
   OKUMA BECERİLERİ uygulaması, öğrencileri çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı ve 
yapılandırılmış yanıtlı test maddeleri ile de ölçmektedir. Bu nedenle öğrencilerin bir metni çözümlerken uygun 
stratejileri kullanma becerisini ve bu becerilerin farkındalığı gibi üst düzey bilişsel becerilerini de değerlendir-
mektedir. 
   OKUMA BECERİLERİ uygulaması, öğrencinin akranları arasında ne konumda olduğunu göstererek sıralama 
yapan bir sınav değil; uygulama sonrasında öğrencinin yorum becerisinin incelenmesiyle bireysel dönütler 
veren bir uygulamadır. Öğrenciyi sadece verdiği cevap ile değil, açık uçlu sorularda cevaba ulaşırken kullandığı 
ifade şekli ve becerisine göre de değerlendirerek daha kapsamlı sonuçlara ulaşır. 
   OKUMA BECERİLERİ, uluslararası geniş ölçekli sınavlar ile yakından ilişkili bir uygulamadır. Bu anlamda 
öğrencilerin dil kullanım becerilerini sadece ders kazanımları kapsamında değil, aynı zamanda evrensel okuma 
yeterliklerini göz önüne alarak değerlendirmektedir. Bu amaçla uygulamada sürekli, süreksiz ve karışık metin-
ler, görsel okuma metinleri ile birlikte yer almaktadır. Öğrencilerin metinleri anlama, açıklama, ilişkilendirme ve 
çıkarım yapma becerilerinin yanında kendi düşüncelerini yorumlama ve değerlendirme becerilerini kullanma-
larına imkân veren benzersiz bir uygulama olan OKUMA BECERİLERİ, aynı zamanda ayrıntılı ve bilimsel karne-
leri ile gelişimi destekleyen ve yönlendiren bir nitelik taşımaktadır. 


