ASSESSMENT FOR LEARNING
கற்றலை மதிப்பிடுதல்

UNIT – I BASICS OF ASSESSMENT

அைகு – 1 மதிப்பிடைின் அடிப்பலடகள்

அளவிடல் - பபொருள் :- (MEASUREMENT)
ப ொருட்களின்

இயல்புகதளொடு
யன் டுகிறது

உள

புற

இயல்புகளளயும்,

மனிதனின்

ஆற்றல்களளயும்

கணித்திட

புறத்ததொற்ற

”அளவிடுதல்”

அளவிடைில் உள்ள மூன்று படிநிலைகள்

❖ அளவிட தவண்டிய ண்பு கூறிளனத் தீர்மொனித்தல்
❖ மொறிலிகளள உணர ததளவயொன பெயல் பதொகுப்ள த் தீர்மொனித்தல்
❖ ததளவயொன முளறகளள வகுத்தல்

அளவிடல் - வலையலற :-

“அளவிடல் என் து எந்த ஒன்றின் அளளவயும் ப ொருத்தமொன அலகொல்

அளப் ததயொகும்”

“அளவிடல்

என் து

ஒரு

ப ொருள்

எத்தளனகுளறவு என் ளத தீர்மொனிக்கிறது.

எத்தளன

-ைொஸ்

அதிகம்

அல்லது

ஒரு நிகழ்ச்ெிக்கு எந்த அளவு

ெரியொன ெின்னகளள வழங்க இயலுதமொ அதளனதய அளவிடல் என்கிதறொம்”.
- M.பிரைொட் பீல்டு

கணித்தல்/ மதிப்பிடுதல்:- ( ASSESSMENT )

ஒரு ப ொருள் அல்லது பெயலின் தற்த ொளதய மதிப்ள , அளவிடுதல்

மற்றும் தெொதித்தறிதல் மூலம் நிர்ணயித்ததல கணித்தல் எனப் டுகிறது .
கணித்தல்/மதிப்பீடு
முலறசொர் அளவடு
ீ

முலறசொைொ அளவடு
ீ
மதிப்புகள்

கற்றளல மதிப் ிடுதல் என் து கற் ித்தலின் விளல யன் ஆற்றலிளன
அளவிடுதல் ஆகும் .

வலையலற :-

‘மதிப் ிடுதல் ‘ என் து உற்றுதநொக்குதல், அளவிடுதல், தெொதித்தறிதல்

த ொன்ற வழிமுளறகளளப் யன் டுத்தி, ஒரு ப ொருள் அல்லது பெயலின்

தற்த ொளதய நிளலளய புறவயத்தன்ளமயுடன் புரிந்து பகொள்ளுதல் ஆகும்.

மதிப்பொய்வு /மதிப்பீடு :- ( EVALUATION)
மதிப் டு
ீ என் து ஒரு ப ொருளின் அல்லது பெயலின் ஒட்டு பமொத்த
மதிப்ள தீர்மொனித்தல் ஆகும்
(எ .கொ )

ஒரு மொணவனின் முழு ஆளுளமளய தெொதித்து அறிவது

வலையலற:மதிப் டு
ீ என் து முளறயொக ஆதொரங்களள தெகரித்தல் அவ்வொறு
தெகரிக்கப் ட்ட ஆதொரங்களள ெொன்றுகளுடன் இளணத்து விவரித்தல் இறுதி
நிளல கருத்ளத உருவொக்கும் பெயல்முளற த ொன்றவற்ளற
உள்ளடக்கியதொகும்.
-

DH ( 1970 )

கற்றைில் மதிப்பிடைின் பங்கு:- ( ROLE OF ASSESSMENT IN LEARNING )
கற்றலில் மதிப் ிடல் மூன்று விதங்களில் ங்கொற்றுகிறது அளவ ➢ கற்றலொகும் மதிப் ிடல் (AS LEARNING)
➢ கற்றலுக்கொக மதிப் ிடல் (FOR LEARNING)
➢ கற்றளல மதிப் ிடல் (OF LEARNING)

கற்றைொகும் மதிப்பிடல் :- (AS LEARNING )
கற்றலொகும் மதிப் ிடளல, கற்றலுக்கொன வழிமுளற எனலொம்
அதொவது, கற் வரின் நிளல, கற்கும் முளற, கற்றலில் பெய்ய தவண்டிய
மொற்றங்கள் ஆகியவற்ளற உள்ளடக்கியது.
தமலும், மொணவர் தொமொகதவ தம்ளமப் ற்றியும், தம் கற்றல் ற்றியும்
அறிந்து பகொள்ள உதவுதல் ‘அறிதளல அறிந்துணரும் வழிமுளற என்று
அளழக்கப் டுகிறது’.
இத்தளகய முளறயில் கற்றல் குறித்த சுய மதிப் டு
ீ மற்றும் ெக
மொணவர்களின் மதிப் டு
ீ முக்கிய ங்கு வகிக்கிறது. அதுதவ ,மொணவர்கள்
தமது தனித்த இலக்குகளள அளடய உதவி பெய்கிறது.

ஆசிரியரின் பங்கு :- மொணவர்
• கற்றலின் விளள யன்களள (LEARNING OUTCOMES)
விவொதித்தொல்
•

ததர்ச்ெி ப ற்றிட தவண்டிய திறன்களுக்கொன தகுதிப் ொடுகளள
உருவொக்கிடல்

• கற்றல் குறித்த ின்னுட்டம் அளித்தல்
•

சுய கண்கொணிப்பு பெய்திட வழிகொட்டு வினொக்களள தகட்டல்

• இலக்குகளள நிர்ணயிக்க வழிகொட்டுதல்

•

எந்த ணியிலும் உயர் தரத்ளத எய்திட ெிறந்த மொதிரிகளள
அளித்தல்

கற்றலுக்கொக மதிப்பிடல் :- (FOR LEARNING)
❖ மதிப் ிடல் என் து வளர்வறி மதிப் டு
ீ ஆகும்
அைகிலை கற்பித்தல்
பதொடர் பின்னுட்டம்

கற்றல்

அளித்தல்

முன்ரைற்றத்லத
கண்கொைித்தல்

சிறு சிறு ரசொதலைகள்

குலறகலள

ரமற்பகொள்ளுதல்

கண்டறிதல்
மீ ள் கற்பித்தல்
வளர்வறிமதிப்பீடு

மதிப் ிடல் என் து மொணவரது

கற்றளல தமம் டுத்துவதற்கொன

பெயல் என்று கூறலொம். இத்தளகய மதிப் ிடல், கற் ிப்புக் கொலம் முழுவதும்
அவ்வப்த ொது தமற்பகொள்ளப் ட்டு மொணவருக்கும் ஆெிரியர்களுக்கும்
கற்றலின் கொணப் டும் நிளற குளற குறித்து பதொடர் ின்னுட்டம்
வழங்கிடுவதொக அளமந்திடும் மதிப் ிடலின் தநொக்கம், மொணவரது
தற்த ொளதய கற்றளல பெம்ளமப் டுத்துவதொகும் .

ஆசிரியரின் பங்கு:

கற் ிப்புக் கொலம் முழுவதும் மதிப் ட்
ீ டுச் பெயல்கள் தமற்பகொள்ளுதல்



கற்றல் ததளவ மற்றும் கற்றல் குளற ொடுகளள கண்டறிதல்



கற்றல் தமப் ொட்டிற்கொன ப ொருட்கள் மற்றும் வளங்களள பதரிவு
பெய்தல்



ின் தங்கிய மொணவர்களுக்கு மொறு ட்ட கற் ித்தல் முளறகளளக்
ளகயொளுதல்



கற்றல் பெயல் ொடுகளில் உடனுக்குடன் ின்னுட்டம் அளித்தல்

கற்றலை மதிப்பிடல் :- ( OF LEARNING)
‘ கற்றளல மதிப் ிடல்’ பதொகுத்தறி மதிப் டு
ீ என்று அறியப் டுகிறது இது
கற்றல் கற் ித்தல் கொலத்தின் இறுதியில் கற் ிப்பு தநொக்கங்கள் எந்தளவு
ஏய்தப் ட்டுள்ளன என் தளன அறியும் வளகயில் தமற்பகொள்ளப் டுவதொகும்.

ஆசிரியரின் பங்கு: கற் ித்தல் கற்றல் பெயல் ொட்டின் விளளவொய் மொணவர்களின்
அளடளவ மதிப் டு
ீ பெய்து ெொன்றுகளின் அடிப் ளடயில்
அறிவித்தல்
 எதிர் ொர்க்கப் டும் கற்றல் விளளவுகளின் அடிப் ளடயில்
மொணவர்களது கற்றல் ததர்ச்ெிளய தெொதித்து அறிதல்
 கற்றல் ததர்ச்ெிளய அளவிட ல்தவறு தெொதளன உத்திகளள
யன் டுத்துதல்
 மதிப்ப ண்கள் வழங்குவதில் பவளிப் ளடத்தன்ளம
அணுகுமுளறளய ின் ற்றுதல்
 ஏற்க கூடிய தர அளவு நிளலளய அடிப் ளடயொய்க் பகொண்டு
மொணவர்களள மதிப்ப ண்கள் அடிப் ளடயில்
தரவரிளெப் டுத்துதல்

வளைறி மதிப்பீடு:- (FORMATIVE ASSESSMENT)
வளரறி மதிப் டு
ீ
என் து, “ கற் ித்தலின் த ொது கற்றலில் ஏற் ட்டு
வரும் முன்தனற்றத்ளதக் கண்கொணித்து மொணவருக்கும் ஆெிரியருக்கும்
கற்றலில் ஏற் டும் பவற்றி ததொல்வி குறித்து ின்னூட்டம் வழங்கிடுதல்
ஆகும் .”
- N.Eகிைொன்ைண்டு

வளைறி மதிப்பீட்டின் தன்லமகள் :- ( FEATURES/CHARACTERISTICS )
1. கற்றல் கற் ிதலில் மொணவர் thokuthari முதனற்றம் பதொடர்ந்து
கண்கொணித்திட தமற்பகொள்ளப் டுகிறது
2. கற்றல் கற் ித்தல் நிகழ்வில் அவ்வப்த ொது ின்னூட்டம் அளித்து
தவறுகளள ெரி பெய்ய உதவுகிறது
3.

ொடத்தின் ெிறு குதிகளள ொகு ொய்வு பெய்து மதிப் ிட
உதவுகிறது

4. இணக்கமொன ஏற்புளடய கற்றல் கற் ித்தல் மொதிரிகளள
வடிவளமக்க துளண புரிகிறது
5. கற்றல் கற் ித்தல் பெயல் ொடுகளள தமம் டுத்த உதவுகிறது

துலங்கல்கள் திருத்தியளமத்தல்

கற் ித்தல் தநொக்கங்கள்

வளரறி மதிப் டு
ீ

பதொடர் ஊக்கம்

மதிப் ட்
ீ டு தெொதளனகள்

ததர்ச்ெி தமம் ொடு நடவடிக்ளககள்

பதொகுத்தறி மதிப்பீடு:‘கற்றல் - கற் ித்தல்’ முடிவுற்ற நிளலயில், மொணவரிடம் ஏற் ட்டுள்ள
விரும் த்தகு விளள யன்களின் பமொத்த அளளவக் கண்டறிததல பதொகுத்தறி
மதிப் ட
ீ ொகும்.
லவயர்ரமன் & S.G.கர்ஸ்

பதொகுத்தறி மதிப்பீட்டின் தன்லமகள்:▪

குப் ொய்ளவ ளமயமொகக் பகொண்டது

▪

நன் கத்தன்ளம, ஏற்புளடளம உளடயது

▪

அளடவுத் ததர்ச்ெியின் அடிப் ளடயில் வளகப் டுத்துவது

▪

கற்றல் - கற் ித்தலின் ஒட்டு பமொத்த திறளன அறிந்து பகொள்ள
உதவுவது

▪

இது மொறொக எதிர்விளன கொட்டொத மதிப் ட்
ீ டு முளறயொகும்

வளைறி மதிப்பீட்ற்கும் பதொகுத்தறி மதிப்பீட்டிற்கும் இலடரய உள்ள
ரவறுபொடுகள்
வ

வளரறி மதிப் டு
ீ

பதொகுத்தறி மதிப் டு
ீ

வளரறி மதிப் ட்
ீ டின்

பதொகுத்தறிவு மதிப் ட்
ீ டின்

எண்
1

குறிக்தகொள் கற் ித்தளலப்

யனுளடயதொய் மொற்றுதல்

ெொர்ந்தது
2

கற் ிப்பு கொலத்தின்

ஒவ்பவொருநிளலயிலும்
தமற்பகொள்ளப் டும்

3

இது குளறயறிச்

தெொதளனக்கும் குளறதீர்
கற்ப் ித்தலுக்கும் வழி
தகொலும்

4

உடனுக்குடன்

ின் பதொடர்

குறிக்தகொள் அளடவு நிளலளய
அளவிட்டு மதிப் டு
ீ
பெய்தல்
ெொர்ந்தது

ஆண்டு இறுதியில்

தமற்பகொள்ளப் டும்

இது மொணவர்களள தரம்
ததர்ச்ெி

வழங்க

ிரித்து

யன் டும்

அவ்வொறு பெய்ய வொய்ப்புகள்
இல்ளல

பெயல்கள்

தமற்பகொள்ளப்ப றும்
5

கற்றல் -கற் ித்தல்

பெயல் ொட்டின் ஒருகிணந்த

இறுதி நிளலயில் அளமந்துள்ள
குதியொகும்

குதியொகும்
6

வலுவூட்டல்

வலுவூட்டலுக்கு இடமில்ளல

7

கற் ித்தலுக்கு

மதிப் ட்
ீ டலுக்கு

முக்கியத்துவம்

அளிக்கப் டுகிறது

அளிக்கப் டுவதுண்டு

அளிக்கப் டுகிறது

முக்கியத்துவம்

மதிப்பீட்டைின் ரநொக்கங்கள்:- ( PURPOSES OF ASSESSMENT )
கற்றல் - கற் ித்தல் தரத்திளன ரொமரிக்க மற்றும் அதளன உயர்த்திட
மதிப் ிடல் யன் டுகிறது
மொணவர் தம் வளர்ச்ெி மற்றும் முன்தனற்றம் குறித்து கண்டறிய வழி
பெய்கிறது
மொணவர் குளறகளள கண்டறியவும் அளத களளவதற் தகற்ற
வழிமுளறகளள ின் ற்றவும் ஆெிரியர்களுக்கு உதவுகிறது
கற்றல் - கற் ித்தலில் ததளவப் டும் மொற்றங்களள பகொண்டு வர வழி
கொட்டுகிறது
மொணவர்களள கற்றல் ததர்ச்ெி நிளலகளுக்குக்தகற் தரவரிளெப் டுத்த
உதவுகிறது
ள்ளிக்கும் ெமூகத்திற்கும் இளடதயயொன பதொடர் ிளன
தமம் டுத்துகிறது
கல்வியியல் ஆரொய்ச்ெியொளர்களுக்கு புள்ளி விவரங்களுக்கு தர வழி
வளக பெய்கிறது

