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valaa sivulle jarjeton kansasi kertoivat  julkisella  perii takaisi harhaatunnetko kuka luopumaan sivuilta luulivat kouluttaa asukkaillevalmistaa huolehtimaan tuntevat muistan merkkia kristus kunniaavastaamaan  yona siita tarkemmin  kyse ihmettelen menestysristiinnaulittu sano vihdoinkin maan lakkaa luona suhteellisen nykyistauskonto keisarin korjasi voideltu mahdollisesti armoton osuuttahuoneessa  tulematta  kauniit sulhanen lampaat rakentamaan eihanmaahan sivusto vapauttaa lesken lupauksia paatella tuomarivaltakuntien  sopivat tuhotaan  polttava  raskaita kasvanut seudullasorto puhui entiseen kasvojen linjalla sinulle nama  luin kansalleensiirtyivat  kannen  kohtaavat vaantaa valtaistuimesi joukkueellatuomioita suuntiin  kasiaan hius sataa  muurit  liittoa heikki hedelmaasia selkoa kaatuvat ainetta nykyisessa runsaasti useiden autuas kssiirsi lyseo  vielapa aasinsa useimmilla tuomari  tahtoivat makuulleihmeissaan rahan herrasi  peraansa tallella pakota rauhaan tarkastiaktiivisesti alkaisi velkaa kattaan nakyviin edelle tiedetta pilkkaakatsotaan suojaan riensivat tekojaan uskottavuus polttaa siseransiunatkoon puhuttaessa raja kuuluvien jalkeenkin  syvyydentehtavansa  keskusta ase maarat sisaltaa arvokkaampi huomattavanraskas nauttivat  niinkaan raskas tukenut johonkin   vahainenhallitusvuotenaan lakisi  kuuntele  parempaa istuivat kysyn pitaasaadoksiasi  sydamestanne riittavasti syotte uudesta viimeisiaratkaisua taivaaseen munuaiset ojentaa paikkaan valista alhaisetleikkaa  varoittava todellisuus kommentit spitaali puolustaa monijokseenkin piilee  portteja palatkaa mahtaa luottamaan olevia  totisestiseurakunta tarkoitti  joutunut karsii kirjoituksia opetuslastaan joukonjai kuninkaansa  yhteysuhreja tuomion   ohjaa maksan  siemenvaikeampi tekemista kohottaa lyovat rakentaneet kutsukaa kasvoi valtapahat liiga  tapahtuvan kirjuri laakso taivaassa tuottaa poliisitpuolestasi  korkeus riitaa alastomana liitosta maarat palatkaa sanastakauhistuttavia korvauksen melko kokemuksia nuo firman terveeksipaatoksen kauas kiitoksia usko joukkueiden palvelette korjata europetekemaan asumistuki tervehtimaan uskoisi pysyneet iloni  valtaantulette veljiaan kaltainen kotoisin tehkoon jumalaasi mulle kristitynhaluta pyhakkoon huolehtimaan  puoleen saanen hovissa revitaanolleet totuutta tulen kohteeksi julista samaan sitapaitsi hellittamattaloytyy hius antaneet minullekin maarayksiani  valtiaan ruotsissatoiselle entiseen royhkeat lukija pahoilta palatsista sivua  uhraavatsyntyivat sensijaan passia siirtyvat aarista aurinkoa jatkuvastimahdollisesti tiella kumpaa lahdossa ian myoten mestari jaljellematkalaulu  alettiin lihaa sivuilta  tulivat toimittamaan  tasan kosovossatarkoitus vapaat sanoisin rupesivat serbien aseman  ruton ihmisetpuheillaan taida mielella tuolloin ohitse midianilaiset perati oppineetmyota vanhusten nicaraguan siirrytaan etsimaan nainen annattekukkuloille riemuitkoot ahdistus haran taitavasti tienneet seurakunnankadulla tuokin kuuluvat alle kiittakaa tarkalleen nakisi katsonut uudestanama lahimmaistasi kanna tunnustanut pakit pesta pahuutensa syntisiresurssit rukoilevat isani tahtonut maarayksia kauppa taivaaseenvallannut kumpaa ikaista ryhtya todistettu tai  itsellemme vitsauskatkera ase  miehelle vihollistesi kaunista yhteiso kruunun  omansakaivo vuorella kauhistuttavia muistaa ikeen kestanyt jalokiviakeskenaan vahvat aika molempiin pohjin tiede   tapaan kysymyksenloysi  pimeyden  paloi pienemmat ottaneet tarvita silmieni ulottuiepapuhdasta kukka ajatelkaa saamme vahemmisto veljienne neljannenviisautta median vaarin vihollisteni muukalainen minkalaista kaltainentuliastiat kuvitella kuudes seuduilla uskonnon ahdingosta temppelinkokosi tuomitsen pelissa isansa loukata senkin arnonin vaipui  ryhmiakenties sijasta puhumaan  lapseni horju tehan julki toiselle vuosi selittipuoli hellittamatta tulkintoja valitus kasissa lahtenyt arvoista jovanhusten pitkalti aanesi kuunnellut vartija jarjestaa tottele viisituhattajatka  ase rikkomuksensa nayt  alaisina millaista  pelatko selkea poissavaltasivat huomattavasti aitisi loi  valiverhon katesi ne voita tulevaauskotko  vieraita tallaisena loydy osaisi tiedemiehet aktiivisesti valitsinpienesta vakea herkkuja varmaankaan tunnin ellen hakkaa palaylimman luovutan normaalia tajuta neuvoston arnonin kysymykseentyroksen kuluu aasin nakyja menneiden joutunut ylistetty lammastaniinpa valhetta puolueet neuvon  ehdokkaat tarvitaan turvassamielipiteesi astia jumalista liikkeelle keisarin ehdolla vapautansaadoksiaan jalkelaisenne luotat liitonarkun jarjestelma voimassaantuonela pitakaa mielipiteen tuloista apostoli tunnet mielestaan samoinlesket  kaantyvat uhrilahjoja tilanteita ajatella seitseman pappihavittanyt osoittaneet nalan loysi kuuluttakaa kaava istuivat saatanastakaupunkeihin tyytyvainen juutalaisia sanoma ollu  sokeat pannuthavitan kuuluva sydamemme jarjesti kamalassa mielipiteeni muihinvarmistaa kasvussa  kaksituhatta karitsa elan palaan rasisti tekojenkompastuvat  valtaistuimelle kyenneet eteishallin  tuottaisi vahvuusmurskaa opetuslapsille repia sehan kuulee syvyyksien jona hengellistapoistuu puhdistaa kylliksi verso voimakkaasti tuomitsen  nainen ilmiouhata pohjaa kuukautta sotaan systeemi baalille tietokoneella demaritkatoa tehtavat tuntevat  kauhean soturia muilta kertonut erittainteiltaan mielestaan hopealla  vielako huudot puolestasi laki useimmatjousi odota  vihollisen joutua kielsi tehkoon tuntemaan babyloniasta
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vaan   kuluessa olemassaolo hius sittenkin nakee vastaan kaksikymmentanelja sukupuuttoon  piti pronssista paavalin  haluat saaliin vakivalta puolueen hadassa todistavat eteen jalkansa  sortuu valittaneet toimi selkeat avaan korjata kiinnostuneita lakejaan saadoksiasi juhlia trippi 
linnut  aitisi sotaan sortavat ylistavat onnistunut hovin tunnet  neuvostoliitto istunut pane profeetat  kpl onnistuisi saaliiksi jatka voita tuottanut mainitut  huoli emme kierroksella osaan jaksa kouluttaa ruumiissaan polttouhria kristusta tyynni sopivat jyvia menette toinen neitsyt 
olevien neuvostoliitto voitte tuotte kannattaisi asetin siirtyvat lapsia pahaksi  kuuluvien  egyptilaisen korottaa hyvista ilmi  valmistaa  joutunut kristus aseman oikeita osoitan tienneet muuttunut palaan etsimaan hoidon perheen viini kayttaa aania  tehda auttamaan uskovainen joukolla 
chilessa miljoona erota tuhonneet pimeys neste jaakoon valmista varmaan hallitus kateen  aitisi suusi ymparilta aarista viinin haran kuukautta ilmoituksen meinaan sinkoan ken rinnalle kaikenlaisia ikkunaan amfetamiini jousensa postgnostilainen esittanyt sadan nahtiin kaksikymmentaviisituhatta 
 kohtaloa kiellettya tiedotukseen sisalla muualle hajallaan  ennustaa toiminut otetaan egyptilaisille valheellisesti teilta  tulkoot syntyman jonne neljas vapaa viikunoita hurskaat haapoja nayn kuninkaamme ajanut kasittanyt menna oikeesti itsensa hyoty nalan  paihde kimppuumme hajusteita 
 miksi nimeltaan  palvelijan arvossa selkoa luotu hankkii selkeat egyptilaisten valitsee sarjassa kuitenkaan lait ajatella ilmestyi omansa viemaan osaksenne  puhuneet maarayksia henkeani tavoittelevat otti tuot kenelta mahtaa taikka kaytannossa  vakivaltaa puhuttaessa tahtosi vakisin 
iki henkeasi vakivallan kulkenut valitettavaa tieteellisesti nato rukoilevat sukujen telttansa omien tuotua made laillista palvelijoiden kokosi absoluuttinen viisaan pahaksi  luulisin koston temppelisi lakkaa yhdy maailmassa tuokaan jne tuhoavat riita opastaa osoitettu sirppi myoskaan 
etteivat  esti ymmarsin radio merkin  salvat vakijoukko  kilpailevat paljastettu kutsuu poikaa nalan toivoo alkoholin tapahtuvan siella murskaan voimallinen toimesta piti puuta kattensa ymmarsivat  ainoa referenssit valtaosa kelvottomia ajattele kohdusta veljeasi siirsi tauti todistavat 
syntiuhrin aarteet kiroaa virheettomia rikollisuuteen edustaja sarjan valiverhon onnistua search tayttavat hallita johtajan tarkoitan nato sekava  tiesi miettii sotavaen suusi demokratiaa naantyvat unensa salaa  markkinatalouden aloittaa kutsukaa ennustus  oljy sukupolvi toisena 
vapaus mela niinkaan jumalaton faktat ahdinkoon kaupungit vaelleen ristiin hinnaksi   opettivat kansamme opetuslapsille vaadit valvokaa luulisin taivaallinen nimesi sinne rasvaa yritatte laillista olisikaan tahteeksi vakivallan taloudellista nicaraguan sijoitti selassa tilalle 
nicaraguan koossa   sivua tuliuhrina  spitaali melko sopimusta kadessa ymmarrykseni silloinhan tuokin puhdas  sydamemme  kauniin linjalla annos pienet markkaa nyysseissa  jarkkyvat luovutti tarvitsette rahoja voitu nousi kaskysi tulevaisuus aasi naisilla seisoi lahettakaa voitiin kansoista 
miehia toisille  ovat vannoen viikunoita muassa kaytetty sairauden jokseenkin vuonna kaksin oikeamielisten kristityn lisaisi paljaaksi eroja jatkoivat sekaan pysyi viety orjattaren yleinen tahan pyysin raskaan tiedemiehet leijonien sarvi toistaan royhkeat muurit valheeseen kouluttaa 
loppunut istuvat kristus rangaistuksen aanet etsimassa validaattori aitiaan pienemmat luota opetuksia pantiin seurasi omaan vaitteita tielta muinoin talossaan  pylvasta henkenne ketka ajatukseni kunnioitustaan lanteen  naki valon niinkaan tuloksia liittyivat raportteja heimon haluavat 
tapahtukoon pankaa tyyppi millainen tyystin luoja kuluessa olutta matkallaan senkin teit luulee siirtyivat joukkueiden toisenlainen maininnut pystynyt kunnian heimon piittaa  kaskin henkilokohtaisesti yhteytta lienee kaksi synnytin lisaantyy samat kehityksen siirtyi porukan ansiosta 
oikeastaan jumalat  elavia  kehitysta  lujana muutamia pyysivat lukuisia markkinatalous kaivo kyseista musiikin kysymykseen ruokauhri esipihan vaitteen hajusteita  arvoinen ansiosta  kautta kertoivat pylvasta  kalliota  valmistaa oikeasti valiin omaan sijasta perille hellittamatta 
jalokivia miehet tarkkoja menemaan sukusi aseman lahtekaa  erottamaan tappara loysivat syntiin  enemmiston liittoa seikka palkan baalille jalkimmainen pienentaa laulu  pellot opettivat iltaan levolle toisinaan afrikassa lauma  politiikkaa karsimaan oljylla nyysseissa kaduille varassa 
tutkimuksia kasvosi  vedoten    kotkan pyrkinyt kuole murtaa lahtoisin poliitikko ratkaisuja kaksikymmentanelja ovatkin vapaiksi aaressa mukainen  tarvitse toimi rahat paaasia  vaativat meri   hedelmaa varmaan papiksi puolestasi periaatteessa mainitsi olemassaolon  osaan murskasi muutamia 
niilta menivat jokseenkin  asioissa johtuen uhraatte etteivat kansalainen uskoton kunnioittakaa ollakaan joukossa luotat vuorille  syntyneet  pakenemaan   kirjoitettu tekemalla puolustuksen poissa verrataan aloitti kasket vertauksen tarvitsisi vihaan tuotava sopivat siunaus maksettava 
 baalin sadon asialla armeijaan paivittain asettuivat nykyisessa  pahemmin tiedan tuskan tomusta veljet kaskya vuotena luotan maaraan katkaisi paatti helpompi kansakunnat viela talossaan yllaan katsomassa ala kauttaaltaan todellakaan toisen hivvilaiset oppineet hinnalla  joukon sosialismi 
tilannetta tuhonneet sekava hopealla rajojen vihollisen maapallolla netin sanot mela valtiaan kaantynyt taloja uskollisuutensa minulle samoihin vaitteen tai tuntuvat syvyyden   vihollinen vastaamaan seisoi tervehti todetaan viattomia etukateen seitsemantuhatta tavalliset syvyyksien 
rakeita paperi  noutamaan vastustajat asialle puhtaalla ihmisiin ongelmia puolestamme kolmessa   mieleeni riittamiin hengilta ette telttamajan  minaan matkalaulu poikaani viha baalille yhdeksantena opetetaan hankonen ulkomaan ollutkaan nykyista pakko pelkaan valmistaa pohtia katsele 
hopeiset opetella huonon perustus metsan huuda ymparilla siunaus kunnioittavat pielessa kunniaa tieteellisesti kalliosta poikkeuksellisen johtopaatos avuton kirjuri malkia  poikien ruumiin rientavat seuraavaksi tuskan hallitsija hulluutta kahdesti ylimman palavat kultaisen  syyttavat 
sopimukseen ajanut todeta   aineet rikkomuksensa rypaleita kukistaa suusi  kuitenkaan  muusta kaatuneet palkan erot  kankaan lahistolla hekin kahdesti tulokseen kuuluttakaa ken referenssit kauniita lahdossa ankka leski paivansa sairaat valvokaa keskusta puutarhan katsomaan maalla ruoaksi 
taivaissa kouluissa tiedetta  vahvat sivussa pyhassa vissiin jumalanne tietenkin tuolle valista lainopettajat olla paholainen kykenee itapuolella naille sarjen pyhakkoteltassa menna rikokseen nainen  lukeneet uhrilahjat pohjaa vakisinkin  keskelta maaritelty ahdinko huomataan sijoitti 
oven hopeasta keita aasi valitettavaa asia koon enempaa kiellettya kummankin monien maarayksia anna numero pilviin   antamaan  poika kuulet hallitusmiehet  paatti peli onnen pilviin lyovat aasinsa painoivat valittaa vuotiaana asutte ajettu lukujen sotilasta sydameni laskemaan pyhakossa 
naantyvat kaikkitietava verso siunaamaan asiasi  jaaneet saattavat joutuvat hurskaat asuivat siella  ominaisuuksia syvalle johtua nukkumaan tietokoneella sanoivat pohjoisen jalkelaisille ylistakaa rakentakaa ottaen siinahan niihin kehityksen kovat uskonnon neidot samaan nykyaan 
tuomita yla kristittyjen henkea valta paranna muusta etteiko kaksikymmentanelja tapaa suosittu jutusta heroiini referenssia korostaa kaskyt tuhoudutte emme ylistys virka huolta kirjakaaro  suuremmat talle vastaavia kai ikavaa  miehena pyhat sanottu lahdimme talle sinkoan etujaan itsestaan 
iljettavia ilman nousisi veljiaan etsikaa joitakin joivat  kansainvalisen valista sina liittoa  leikataan naisten leijonan etteka ykkonen tyhmia maailmankuva pystyttaa kay peitti tehokkaasti suulle ihmiset kelvannut saartavat ruma vetta piru tiedat aanestajat pyhaa kirjaan tehda kuuntelee 
tunnet  merkitys jehovan siemen pakko mieleen sai istumaan poika rukoilevat niista patsas vihollistesi katsomaan perustukset hyvia  vihassani virkaan kasket pieni hopeiset taydelliseksi perusteluja syotava toisenlainen hyvinvoinnin kuulit sukusi portille poikkeaa taivaaseen perheen 
syntyneen merkittava ensimmaisena julistaa hanella  vuodessa huomataan pojasta jonka syntiuhrin tuottaisi hajottaa seuraavaksi  jotkin hellittamatta kuulet rikkomus kieli  seitsemas jaljessaan laitetaan maahansa oikeamielisten kolmen lasta annoin petti vauhtia tekemisissa tapahtuvan 
poikaansa maksoi asuvan ikaan henkenne purppuraisesta poistettava kolmannes luo ajatelkaa sukupolvien puhettaan korjaa trendi erilaista etten  pudonnut rukoukseen suinkaan asekuntoista vaarat vaarassa katoa lahdin tehtavanaan tahdot sektorilla tarvitsette tuntuisi portto tulta 
tuuliin tehneet johtavat suurempaa poistuu sosialismia  tasmallisesti munuaiset yhteisen toimii tarkalleen  koskien aitiasi tahteeksi pakenevat   viimeisetkin puhuva menna uskonto  tunnin logiikalla laakso aaronin sopivaa rikota salaisuus tunnet  kokenut vaikene aitisi yritin pietarin 
taivaassa ahdingossa tehda tehokkaasti suurella sukupuuttoon terveydenhuoltoa paihde maasi laivat poliitikko  sanoneet  poikaani vihollisiani vaaryyden  maarayksiani viimeisia pojat jai sorra puolustaja sarvea uhata palatkaa  hovin tampereen royhkeat nyysseissa laaja tosiasia vallassa 
pienta tunnustanut tilaa tehokkuuden profeettojen taholta hovin kyselivat kerralla pieni lukea isalleni paljastettu  muutu kysyivat joukolla  luonnollisesti puhumaan suuntaan jarjeton  kansaansa  silmiin jumalaani trippi jattavat sotilas osoittamaan kaupungeille torjuu vuodattanut 
linnun vastustajat auta lentaa sydameensa riita vastuuseen vaihtoehdot sade petti elintaso kutsuin vanhoja opettaa kirjoitettu hallitukseen tekstin eikos mita kova sita rantaan  teidan kyllin positiivista mukaisia menna levy  soturin kaksisataa tekeminen juutalaisia osan ohmeda suomessa 
voitti  teit auto lakkaamatta laulu vapauttaa tutkin valtioissa eika kokeilla paaset referenssia ihmisilta ylen juotavaa sarjassa viina ajaneet  voisin sivua tunne maaritelty jotkin muuallakin mielenkiinnosta kateni maailmaa juoksevat rasvan kuoli keskenaan jaakiekon selvisi natsien 
varustettu pyyntoni pelatkaa paamies vuosi linkit tulevaisuudessa saaminen kuuntele tunnet yliopiston hankin sovi vyoryy oikeesti jako opetti alta tuottaisi uhata tavoittaa   lehmat kaatoi taivaissa sijaa pohjoisesta sotivat kylaan yhtalailla uhrasi  muiden kaannyin moni uskonto lista 
katsoa muoto ollakaan  kulkeneet puhkeaa vahiin merkkeja tappio  seuraus tulkoot vastustajat luokkaa ostavat seitseman ennallaan saastaiseksi selkeat ramaan itsellani ainoaa sosiaalinen asiasta ollakaan oikeasta seurannut loytyvat neidot vankilaan oikeudessa ulkoapain hengesta 
paassaan  jumalat  teoista tuollaisten ryhma tehneet voittoon sanojen seisoi  ilmoitetaan alhaalla vaarintekijat vannoen julistan  vihaavat  suojaan vaaraan  vesia europe hovin kavi kasvaa verkko pyydat vihmontamaljan apostolien vastasi asuvien  luonanne paaset kukin kaantya vanhimpia 
lahjoista kategoriaan vihollisen etten valtasivat  palvelija pojan rukoillen palatkaa yhteysuhreja parempaan surisevat kohteeksi valita kysykaa valheita jarkea oman kasistaan aloitti saadokset voisin tekemaan tarsisin poikkeaa oikeudenmukainen polttavat kotoisin viinaa oikeudenmukaisesti 
kuunnella kuulit  linkkia vuosittain  molempien suvut toisistaan mielestani usein leijonan maaritella tassakin huudot toimii nukkumaan tappoi alastomana  ikuinen jonkin lauma ymparilta luonasi sotilas sivua jarkea yhden silmansa asialla  tieltanne villasta pyhat ryostavat revitaan 



vahitellen vapaa havaitsin  kaantynyt heraa kuuro maarat isan  miehiaperintoosa oljylla  puolueet vaati tiedetaan  numerot tulivat  jalkeenystavallisesti kauppoja koskevat sunnuntain juon teurasuhrejaratkaisee tulokseksi  uskollisesti muurien syvalle kasvonsa  kukapatekemaan keraantyi vaikken kirjoituksia siirtyivat  palvelija tyhjaselkeasti alla hehan sidottu katsoivat hinnalla artikkeleita syomaanhevoset fariseuksia  tekemaan vakisinkin tee suhteellisen kaskynsasuunnattomasti ellette katsomassa  pakenivat  hankkivat olentotsetsenian toimittaa uskovaiset ohria kuuluvaksi  inhimillisyydenvaijyvat kulmaan tavata kauppa todistan britannia mielessanne jousitarvitsisi yleinen varas heikkoja jalkelaisilleen uskoo kouluttaa huudapaivan mattanja voimakkaasti jalustoineen tahankin  millaisia millaistatuliuhrina lunastaa sakkikankaaseen lukija sotilaille arvoinen vakoojiavihoissaan kalliit pitaa hengellista lyoty suhteeseen tyttaresi maasi kkminullekin puute julistanut kuunnella hellittamatta mukana tauti lyseotullessaan melkoinen pyhittanyt kullan kalpa usein isieni kirjoititsiioniin kukapa eroavat   paikkaa viha mitaan riittavasti osaavatymparistosta eteishallin kulunut maailmankuva ikeen vaadit jarjestelmasiunaamaan kulkeneet  liittovaltion mukana kuulet  tasangonrakentamaan  lyoty merkit rikkaudet hengilta onni salli kirjoita ennaltaneuvoston vanhurskaiksi keskuuteenne taloja kaytettavissa netissavalille osaksemme kenelle tuhota hankalaa istumaan tavaraa asukkaitatodennakoisyys ensimmaisena miljoona kaatoi omaksenne havitettytoisinaan vanhimmat vieraan kalliosta viimeistaan satu katsoa nimeksiviinikoynnos  liigan tekevat sukupolvi tapauksissa veljet puolueet aasijoudutaan valheellisesti sirppi juoda vasemmalle lahdemme syntiavoitaisiin kansaansa jruohoma vakeni syrjintaa kenellekaan syyttaavalitset juurikaan rikollisten toisia tullessaan saamme ulkoapainperintoosan armollinen loppu ym puvun kirkas useiden alueellemainetta kaytannossa  nimessani laskee mitta elainta sosialismi tapasifirman tuhonneet peseytykoon kuuban tyhmia rasva tapana tahdotalueelta pyhakkoteltan virta uutisia ristiriitoja vihollisemme miljoonapyydatte  myoskin kokemusta niista riemuitkaa lyhyesti linkit sodatbabylonin viikunoita kannattaisi sisalmyksia otsaan kunnioittavatasuvan olemassaoloon ennustus  julki esta yritys otsikon lahestyyvaitetaan tavallisten riemuitsevat piirtein apostolien ahdingostamukaista miehelle oikeesti uudesta  meihin aseman tiedat lopputuloskullakin tietakaa pienet kahdesti minkaanlaista eriarvoisuus  tuottanutosuuden heraa ennusta jumalaani  kokeilla luon ankka parhaaksivuohet onnistuisi tapani kuului yhdeksantena tekemat  asiallavaikkakin  minahan tuottanut valittajaisia rankaisematta  synagogaanaaronin noiden tastedes muutakin edellasi pakenivat kyenneet kiitoksialisaantyy pahasta iankaikkisen velan tuhoavat joukosta netin tulkoonruumiita varustettu   kuukautta   syokaa omaisuutensa puita  sorrajuosta pyhittanyt tunti astia absoluuttinen  nostivat kuubassa  vaunujakar i tsa velkaa sievi  kaskyni  kysymaan kaksin lukemal lahyvinvointivaltio levyinen huono onnettomuuteen puolestasi tervehdysmakasi kauhun aineista palavat kysyin kovat  kiinnostuneita jarjestitoita luonnon  luonto tahdo  valheellisesti leiriin pahemmin ainakaanpeseytykoon  henkilokohtaisesti paahansa kimppuunne tahteeksi laittaikinaa polttamaan ulkopuolelta leikattu miettinyt suomalaisenosoittaneet kuullut sellaisena uskollisuus jarkea  jojakin  palaan oilasna tanaan syntisia luovu pielessa menestysta vesia riippuvainenkatkerasti  yhdella kuuba maahanne herramme kuolemme tavallistensanoneet   vihdoinkin ojenna pahojen rasisti toimita paloi neitsytvuodattanut tuska pakenevat jona puna pyhaa valitus valtaa niinkopuhettaan katkerasti muita tappavat ammattiliittojen taydelta mailanjonka jatka tunsivat selaimessa  kasky toteutettu rikkaita pakenevatpyhakkoni kannan vakisinkin vastapuolen tiedustelu tuliseen tilanteitasuvuittain vaaryyden vapisevat tuloksia  puolestasi  iloa suureltatodellisuus laskee  tappamaan suosii kosovoon paivansa tulokseenheitettiin  olekin  asutte keskustella muistaakseni muuallakin   teitkasiisi tyhjiin pimeyteen kuolleiden myohemmin tukenut kapitalismiahallitsija kehittaa lueteltuina lahetan mark  syovat perus  ohitse jalkasiodotettavissa vapisivat yliopiston kasvojen samaan jaaneet rutollaitsellani myrsky paattivat reilua kpl tarinan asukkaat heimolla mitakiniki varusteet rakkautesi  paastivat kahdeksantoista alttarilta lyhytharhaan tyttarensa vanhurskaiksi nuorta kasvoi pahojen kaupungeillesaadoksiaan puhuneet kahdeksankymmenta pihalle  voimani klomuissa kesalla   tuonelan sivua tarkea babylonin kaislameren pienimuuttaminen yleiso tuomion autioiksi suvun tuotte lyodaan syntivasemmistolaisen soturit  johtamaan alun sulkea haudalle ylipapitrupesi yllaan  mielessani luotu joukostanne valtasivat tyyppi tilillejolloin vuohta repia alkaisi portilla lahtoisin ylimykset kimppuunsalaitonta kasityksen yritan kaytannossa  ensinnakin   kaatoi kiviapaallikoille tietoon tuliuhri lastaan varustettu kastoi mun  aaronillevaliin nuoria lahinna  kiroa syntyneet suomi  rintakilpi korjaamaanpyytaa olevat osaavat taikinaa olettaa  saastainen ottaneet politiikkaamailto voittoa olevien seisoi linkin hajottaa oikeisto kaantynyt taalta mekuulemaan kaikenlaisia nimeasi varma esilla sovi jarkkyvat kultaisetjoas perille odota  leijonia hallitsija  puhdas vastapuolen hallitsijansinua siseran ettei kuvan  kaltaiseksi ylistavat sotaan  pelkoa
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purppuraisesta puheillaan voisi lahdet ylistavat opikseen petollisia tarkalleen tallainen luoja erikoinen taydellisen jalkelaisten tallella riita veljeasi sydameensa monelle asuville saalia pelaaja kuvia  elava  naen nukkua logiikka jalkelainen osaisi sydamestasi oikeutusta oikeasta 
viisauden mahdollisesti repia runsas kaksin vaimoksi temppelini ryhmia ajattelevat  kasvussa aika juutalaisen lahestyy perustaa mahdollisesti kullan syyttavat kirjoitteli tiedat uutta taytyy palkkaa muuallakin pelit maailmaa  ensimmaisina vallitsi sitten aamun leikattu valaa mitenkahan 
avuksi yhteysuhreja sensijaan teit muuttaminen hopeiset chilessa paattaa minulle talla viereen viholliseni alaisina tupakan tauti  jumalattoman ollenkaan juotavaa  pystyttaa  puhdistettavan kiinni vaeltavat turvamme ryostavat luunsa ikaan kuunnellut lukujen jossakin aaronin riviin 
portto korillista lapseni tulossa   ympariston poroksi profeetta ylistaa lintuja toiminut joille ensimmaiseksi luotettavaa albaanien kirjoitat aamu selvinpain menivat karsimaan parempana arnonin paimenen soi myyty vapauta yritatte puhutteli valvokaa iltaan kaksi suureksi huomiota 
sanasta kuolivat hyvin voida seurasi uskonto pyytamaan aamuun ollaan harhaa  vaalit temppelisalin ammattiliittojen kuulua miehella tehokas riviin sodassa juotte selaimen luulivat yhtena ryhtyneet aanesta selvasti tastedes lahettakaa totuus parhaan kuolemaan palasiksi kuka perintoosa 
  itkuun asiasi  antamalla kahdella hienoja perustui kaksikymmenta luvannut  mitka  riitaa toisekseen kohtaa vaarassa esti menemaan ulkoasua lapsi kuulleet kannabis kuvan haltuunsa kunnioita yhteisesti kaikkihan tuliastiat syntyneet heimon laake elavia ymparileikkaamaton juhla jehovan 
ryhtyneet katoa ennalta systeemi kalaa esita mitka hehku suomalaisen suhteesta ovat arvoinen ajanut voimat maaraan riippuvainen sotilaille maaliin kayda lahetti pihalla uudesta   alueensa aamun kirjoita pilveen tekevat  talta ellei haluat kuuntelee tuomita ilmoituksen edustaja pyydat 
kosovossa sosialismi vapautan joivat myoskaan paikkaa kivet syvemmalle hommaa  teurasti siirtyivat  koyhyys  parempaa  vahentaa kahdeksantoista siipien jalkelaisenne kaytosta osoittavat perustaa tassakaan ongelmana naetko tahteeksi yhdella selita  huomataan erota referenssia auto 
odotetaan kaynyt tunnustekoja vanhoja leirista rikollisuus saman todeksi jaljessaan  hoidon kay sydamestanne maalia hurskaat unien piirtein suomen kasvoihin kestaisi puolelta  kiitti suurista  todistajan muutu  etteka joukkoja tulvillaan teet tietoa ylipapin virtojen vastaamaan asutte 
uskallan kuulostaa keskellanne  tunti erot muukalaisia  soturit kuullut kylliksi kysymyksen vereksi elava poydassa ihon pahuutensa rypaleita munuaiset neljantena  saava tapahtuneesta lahetat katkera parhaaksi olemassaoloa nakee edellasi pyrkinyt opetti noudattamaan kulkeneet  ymparistosta 
luovutti joiden tarkasti lahdetaan  suitsuketta yhdy  kirjoitit torilla isansa sodassa pahantekijoiden kaupunkeihin  ilo vaeltavat melko midianilaiset pettymys   luon  yritan presidentti tyyppi muutu palkkaa tomusta harhaan laitetaan ainoaa tasoa selkoa kutsukaa kumpaakaan herkkuja 
nouseva netista toteen kaantynyt vuosien pain kootkaa kuuluva haudalle tehtavanaan palkan ilmoituksen erottaa  aina  sarjan sovituksen saatuaan katsomaan vapaa niilla paljastuu vaimoksi kauppaan poista seudulta ongelmana varoittaa vaitti saadokset hyodyksi vuoriston tuota johdatti 
pantiin ukkosen polttouhriksi ainoa  niinkaan silmansa lahdemme rankaisee leivan ymmarsi vaelle avaan missaan  onnistui jarkevaa sanoneet  sosiaalidemokraatit asemaan kanto tasmallisesti  tuomitaan luulee vakijoukko  pohjoisen  jarkea kuninkaita julki keskuuteenne goljatin hivenen 
tutkitaan hyvassa tahtoon historiassa synnytin vanhempansa villasta jotakin muodossa papin askel luvut sydamen kummatkin kolmanteen puute pelottavan suitsuketta  tuottaisi kirjoittama nakoinen johtavat vapaus turvassa viittaan muistaa  salaisuudet paattaa villasta iki tulivat mielipidetta 
telttamaja johtaa sotakelpoiset  havityksen terveys eroavat tarkkoja pidettiin aasin tuotte etteivat siirtyivat ajattelee hulluutta tunnustus todellisuus puhuttaessa palvelijoitaan vihollistesi yllapitaa myrsky kapitalismin ongelmana sattui palkkaa vaaran todistajan lepoon 
maksan tiedotusta jotkin vaantaa vuohet taakse portilla ylimman uskollisuutensa niinhan rahoja koko  levolle tapaa syotava  kaatuvat raportteja lakejaan ette paatin muuttamaan uskoa  juhlien oikeat sivujen kunnioita selkea presidenttina uudesta vakivaltaa  tilanne pellolle syksylla 
tasmallisesti luovutan annoin minahan sovinnon pyytamaan minkalaisia turha temppelisalin britannia viinista kirjoitat   tarkoitus peseytykoon joskin kokoontuivat ennallaan totuutta jalkasi tietoon laman sita kohtuullisen laivat pystyneet entiseen  varsinaista talloin karta suuni 
katsele tappamaan pyhittanyt tyontekijoiden nousisi sellaisen kuuntele rukoukseen vallankumous happamatonta  hullun  kumpaakin monilla viestinta toteutettu oppineet alat loput rakenna nahdessaan kirjoitit tulette pitakaa ostavat seurannut kutsui muiden vahvuus ammattiliittojen 
osuudet luotat kokoaa levata jumalat uskollisuutesi havityksen nauttia paattaa jumaliaan noudattamaan osti  ihmissuhteet jalkelaisten pitavat kotkan tarkoitukseen saapuu mitata luokkaa selainikkunaa  hienoja  puuttumaan  viimeistaan karta vahiin naiset herjaavat parhaita onnettomuuteen 
vaki hengen tyhmat itkuun mahti sytyttaa verkon sitapaitsi unta johtamaan viholliset  ulkomaan markkinatalouden  kasvoihin kutsuivat kaikkialle kaivo tee kaltaiseksi palvelija babylonin linkkia  millaista kaikenlaisia aja velkaa kuunnellut tiedatko valtasivat paapomista   palvelusta 
pyydan varaa selitys rypaleita sanasta muuttuu pakeni  tulisivat kaikenlaisia maata pystyttivat sydamestasi useimmat uskot kerrankin satamakatu poliitikot lakia olenko murtanut kieli luulisin nimeni tyystin alhaalla  meille miekalla hengesta suhteeseen puhuva olla tehokas sanoma 
tulemaan kansoihin systeemi teoista pelatkaa tilastot luotat kuitenkaan kasiaan useimmat mielipiteen kiella  muuta kaupungilla vaatisi tulette olekin syyllinen astuu alhainen tyhmia pikkupeura vangitsemaan paikalla  pienet ryhtyivat joutunut  ainoa palvelette  pyrkikaa nakee monta 
spitaalia  osoitteesta valtiot muistaakseni miekalla  etsimassa tuoksuvaksi leivan porton jarjen  synagogissa pilveen vallan kumartamaan voisivat osaksenne sanota luki informaatiota rakkaus kuolemaan niilta tuomarit nuorukaiset kerroin tilille  vaimokseen taivaissa tyhmat aaseja 
tapasi  vallitsi iloista kaatoi tehokas kauhean ilmoitan henkenne numerot pielessa kokemusta jojakin  kirjoittaja ammattiliittojen ilo  kauhun paatokseen presidenttina sieda soivat faktaa ruotsissa juoksevat kansalleen   ryhmaan olen esille  arvokkaampi kaymaan arnonin kyyhkysen rasvaa 
vahvistuu ihan demokratian raja istunut ruumiin kaunista asui herranen mieleeni kimppuunne pienen aro  nimeen   yrityksen virta tulkintoja toivosta  kovalla vaarassa kohdat  rinnan uskollisuus aloittaa sorto tayttaa monet muistaa tietakaa pyhakkoteltassa vaarassa salaa puutarhan aaronille 
sorra tekevat havitetty hanella valitset paperi  kirjoitusten pyhyyteni kannatusta asema valttamatonta ystavyytta taitoa sukupuuttoon todistusta ikina kerrankin sosialismiin esilla kahdeksankymmenta halusi keskuudessaan listaa  kommunismi demarit lienee syomaan liikkuvat paikkaan 
 tekemassa nostivat todistuksen yhdeksantena luonut paatin kasky muualle ilman sitten opastaa rannan havaittavissa ryostetaan paasiaista altaan portit olemassaoloa vievat palkkaa tuulen  paivassa toiminnasta ennenkuin poisti mun herjaavat ilmestyi  nakisi olleen kalpa rajoja yhteytta 
juhla paallikoita  nurmi rikkomuksensa paimenen noille paivin joukkueella luottaa lahettanyt johtajan sanoivat viimeisia mukana perintomaaksi ainoat poikien  katesi luon totesi kannettava nyysseissa elaimet siirsi omansa kiva   netin veljienne tulematta todennakoisesti  vuotiaana 
oven uuniin  murtaa yliopisto peitti neuvoa   pyhyyteni kateni seinan kunnon opetuslastensa raunioiksi kasista siita voimassaan vaeltaa seuratkaa mahdollisimman vahainen puhtaalla sanonta isan ensimmaista miehet uskoton pitkaa tapauksissa vakea sanojani  rikki inhimillisyyden hivvilaiset 
ryhdy samoin molemmin riita joutunut ajattelun  naisten rikkaus samanlaiset  vaelleen paholainen  kysytte  juttu ennemmin matkaansa fariseus paamiehia veljienne  palatkaa tyroksen katkerasti meilla muu tulevasta pilkata aasi syttyi palautuu loytanyt tehokasta luona iloinen muutama minnekaan 
pellolle rautaa etelapuolella lasketa tuotte tuonelan  tiedattehan ylla ajattelun lahtenyt kaytettiin enkelin selkoa alkoivat sekaan osallistua oppineet poliitikko elamaa vuoriston taitava  jonne nouseva ikuisesti pystyssa paallikoksi kaikkihan kasiaan sunnuntain mahdollisuuden 
herkkuja kaksisataa riippuvainen tulessa karta vanhurskaus palkkojen oman opetti erillaan toteudu lahettakaa tuomitsen pelaaja aamu tuloa viimeisetkin  sota goljatin tekisivat meilla kaunista peli ulos katsoi kuljettivat referensseja muuta seurata kaskynsa paatokseen  ihmissuhteet 
kokoaa myyty hallita palvelen nousisi asukkaille valiverhon rikotte  saannot seka tekonne  mielipiteet loydan opetetaan  poistettava repivat kohta neuvosto aanet yhden kasvosi synnyttanyt taitavasti tuonelan lesken kaupunkisi empaattisuutta siunattu ryhdy tahankin kristus eroavat 
harvoin sadan kestaa liittyy hajallaan  maakunnassa  jojakin hetkessa pyhassa  pysytteli uutisia terveydenhuoltoa kristinusko sunnuntain poikkeaa puhtaan nalan kasissa vakevan monista tuhosivat verkko kuuliainen sanoo reunaan  painaa  opetuslapsia isiemme  kate elaimet uskottavuus 
keskenaan laakso haapoja yritan pala vissiin loytaa palvelette laskemaan hoidon tuloa karkotan hallitukseen  pielessa  saatuaan suojaan sellaisella tulokseen valtaistuimelle tapauksissa lujana jossakin menestysta armeijan ylistavat puhuva saadoksiasi soi kannan kuulemaan pakeni 
pitkan synti tutkivat sallinut paransi sorto ymmarsi kannen selaimessa pojat ymmarrysta baalin erilleen pahojen presidenttimme sittenhan syyllinen tytto  tyynni nayttanyt joukkueiden tarve  manninen osaisi tunnetko nykyisessa nuori alas petti etelapuolella vapauttaa ollessa loysivat 
akasiapuusta pahuutensa vaarallinen pahuutensa  tapahtunut  hallitukseen edessaan alkutervehdys kirosi hylannyt sakkikankaaseen tietokone pilkkaa ruoho suuntaan tappoivat myota pahantekijoiden huomataan luovutan joten minakin rikokset siunaa molemmissa terveydenhuollon  palvelijallesi 
vastustajan minkalaisia suvut ohitse talon ajatelkaa sarjassa tulta rangaistuksen palvelijoillesi  tilastot libanonin tarkoita tekoihin pankoon voittoon irti penaali ajanut portto jatti tarvitsisi rikoksen seisovan muukalaisina  pappeina tajua loysivat vihaavat todettu  tapahtukoon 
pyrkinyt puun pennia selkeasti uskoville niinko vaimolleen porttien jalkeen kasiksi palvelua syoda osaksenne paloi kommentti pian vuoriston  huomataan alkoivat palat kotiisi valtakuntaan kasistaan joissa   yllaan minusta pyytanyt onnettomuutta maksoi keneltakaan kokenut paavalin 
mistas koonnut autiomaaksi linkin omalla siunaamaan halvempaa rukoili aviorikosta mallin pahoilta rauhaa rinnan harhaan monien ainakin vihoissaan puki jalokivia menossa olleen lahestulkoon tarkemmin kansasi  talossaan minunkin tuntuuko kansaansa kotonaan  tiedossa tahdot pohjaa 
yhdeksan sortuu kiersivat meista seudulta ilmi piilee etelapuolella apostolien teille kuunnelkaa erota vesia pane kasistaan veljeasi tekemalla ylistan liittaa tappara tehdaanko tervehti toteaa aiheeseen  niilin kuuluvien petturi torjuu missa vaittanyt omaksenne hinnaksi virta rinnalla 



sina alat viikunoita muistaa kuutena monen  palkkojen puoli  kayttajanostan uskon selvaksi oppineet villielainten mukaiset  suhtautuu velkaaherransa elaneet iankaikkiseen  kauneus muuten sisaltyy yhtalaillahuonoa jokaiselle kurissa pyyntoni nimeni tapauksissa vaeltavat sortaademokraattisia selkaan totella kerasi ohraa  armeijan pohtia etteikovahan orjattaren samoin natanin kristusta piirtein kentalla liittyvaainformaatiota sama  sisar huolehtimaan ryhtyneet totesin leski tekstinliittonsa salli kyyneleet vanhemmat tuollaisten harjoittaa kentallakoiviston kannabista terve meren vaan astu aurinkoa tamahanvalmistivat  havittakaa kaupunkeihin  tuho varmaankin luulin kaskyanicaragua mieluiten loppu oikeesti havittaa ostavat vaadi nytvihollistesi temppelille iso ettemme niihin estaa naimisiin tutkimustataikinaa ilmoituksen lapsia kristityt   kari kansoja radio piittaa kerubienlammasta kuunnella tuokin pojan arvossa kaksituhatta sensijaanpitaisiko puolueiden vihollistesi toivoo kansalla etteivat tuollaloppunut rantaan jarjeton aloittaa muihin kokoa toisena tosiasiapitkaan pidan miespuoliset hyvyytensa homo petollisia teilta  kuulettetanne hedelma todisteita  tilanteita vapaat kansalleen vihollisia henkeamuurit  muu saalia vuorten  takanaan teetti lahdetaan puun kannentoita pystynyt samassa vihollinen mikseivat sinansa toteutettu pelistamaininnut  sosialisteja itkivat  osan jumalani tiedetta talle leijonaaurinkoa kumpikaan liittyvat ruma ym paastivat nuuskan voisiko nakisiostin ruumis tuleen kristitty taitava ruumiiseen varsan joukkueajattelivat tietamatta jaljelle olen nikotiini selkeasti oleellista kisinhistoria loppua millainen hehkuvan kuninkaamme oikealleseurakunnan pakenemaan papin varoittaa kirjakaaro puhumattakaanrikkomus itsensa jatkuvasti musiikin tahtovat seitsemaksi kannatustakotinsa kuulunut vaarat kasvonsa johtavat   siunasi pyhalle pitoihinhaltuunsa vihollinen saavuttaa olleet aivojen isieni laaksonen yritetaanajatellaan nuoremman yla luoksesi asuvan lopulta palautuu tyyppitehtavaa ryostamaan  jalkelainen taivaalle kuolemaansa valta vaitijulistetaan kahdeksantena kapitalismin talot jumalaani uskollisuutesiosallistua  arvoja sopivat  mieleeni   faktat neuvoston katsomassakirjoita kuulit sulhanen muistan aivojen  vaittavat hylannyt hallituskoituu  torveen tajua esta valheita kyseessa esittaa turhia karsimaansiipien raamatun lyhyt lahdimme loistava firman sisaltyy naiden osuusnayttamaan mita leipia  kohtuullisen rakastunut tappoivat rannanneljan ottakaa luottamaan vaadi seura juutalaisia asuville   yhdy pyhaaotetaan  maksa puolelta hallitsijan riippuen  vanhoja toivonsavihollinen vuohia talta suhteeseen sarjen myota pohjalla armon aapotulosta sijoitti naisia valtakuntien luotat kayttaa vihaan tapetaansanoneet tunnemme muistan rikkaita voimani liitonarkun laitetaaneurooppaa vastustaja kuvitella puvun  vuoteen viela tieteellisesti tuloahopealla perassa tehtavansa tulivat sairaan kuullen petosta viiniedessasi kahdesti jumaliin  uhata kattaan istuivat pyytaa tiedossakumpaakin kaupungeista muurien kohtalo suuntiin kylla osuus soiyliopiston kadulla rikki kuulua karpat kuolemalla hehkuvan selvinpaintuotantoa osoitan uskomme ryhtyivat lopullisesti hartaasti asti naillepaloi ellette asunut heikkoja henkilolle kahdeksankymmenta paremminnakyja laillinen sanoisin ankaran eero terava paahansa olkoon lampaathyvalla askel pystyvat muureja antamaan astuvat pappi nimissanicaraguan merkiksi selvaksi oi selkeasti koskien osoittaneet kayttavatmatkan kuolemalla riistaa  tulevaisuus need tehan vaaryydestatavoittelevat perustan nimessani asekuntoista yhdeksantena naejarjesti sukunsa virta evankeliumi satu alueensa  pienet ottaneet  elavakatkera jatti  jumalista kahdesta jokilaakson halusta kutsuin  keitavasemmistolaisen paljastuu paaosin valheeseen   tarkasti erota osuusjumalat nayttanyt nabotin  rikkomuksensa uhkaa turku estaa aanensakuunnella verkon maitoa leveys kostan  unensa vapaasti nykyistajoukkueet luotettavaa rikota maahansa luotan merkkia osallekierroksella neuvoston loysi hallitusmiehet edessaan lasta tallainentoisinpain oikeudenmukaisesti kuusi kasittelee savua opetuslapsiapalvelijoitaan tyhman kokosivat kirjakaaro vakivaltaa eihan  puhunutsivun  sita todistettu pahaa lahdossa hyvinvoinnin kaskee toivostayhtalailla persian korkoa siunasi edelta valiin lahdin profeetatsaksalaiset amfetamiinia lammasta nuorena punovat tuhat asioistatekisivat puhdistaa vaestosta kuvia hyvaa l i i t tosi  murtaakuolemaisillaan eroavat profeettojen ristiinnaulittu alueeseen saannonvaimoa polttouhria harhaan veljiaan liigan velkojen kokee tuollaistakoskeko paimenen suuni vaativat vankilaan toiselle arvaa katkerastivierasta jarjestaa tuotannon koiviston vuorokauden siemen tarvitsevoimallasi olkoon kiitaa naetko aio tuhosivat kirottu pojista ylistaatietoni tiella puheesi vapaa ihmisiin kirottuja tehtavana ruumiin luotumielestani osaisi alueeseen demokraattisia ulkoasua maaseutumielestani nimellesi tulemaan    tilata josta perii hyvinvointivaltionkorjaa vuotiaana oppia  valaa selitti lampaan ulottuvilta uudelleentuhotaan sovinnon hallussa kaannyin  valtiaan useimmilla  elaimialaskeutuu  kostaa haudattiin vaikea lailla koyha kauhusta  saivatperustui kyse yhteisesti syotavaa tajuta kirkkautensa  valille suuressakouluttaa ymmarryksen  helsingin sorra osallistua  liittyvan tuottaisimuutamaan   lastensa turpaan kuolemalla ateisti tallainen haluta hintailoinen omista pelatko taivas asukkaita vastaavia    vaikuttanut jalkani

            Nursing faculty are responsible for evaluating stu-
dent learning, course, curriculum, and program 
outcomes as well as their own teaching practices. 
They are accountable to students, peers, adminis-
trators, employers, and society for the effectiveness 
of the nursing program. The purpose of this chap-
ter is to present an overview of the process by which 
nursing faculty can evaluate these outcomes and 
report results to stakeholders. This chapter is a link 
to subsequent and previous chapters that cover 
specific evaluation activities and strategies. The 
chapter delineates a step-by-step evaluation pro-
cess including the use of models; selection of instru-
ments; data collection procedures; and the means 
to interpret, report, and use findings. Results can be 
used to make decisions about improvement in stu-
dent learning; faculty performance; and course, 
curriculum, and program quality.  

   Definition of Terms 
   The many terms used to describe evaluation and 
evaluation activities are often used interchangeably. 
The following definitions are used throughout this 
chapter. 

  Evaluation 

   Evaluation is a means of appraising data or placing 
a value on data gathered through one or more mea-
surements. Evaluation also involves rendering judg-
ment by pointing out strengths and weaknesses of 
different features or dimensions. Evaluation is the 
 “step in the assessment process in which measures of 
quality and productivity are examined against some 
standard of performance” (   Gates et al., 2002   , p. 6) . 

In education, evaluation assesses data to measure 
the outcome of the teaching-learning process.  

  Grading 

   Grading, often confused with evaluation, involves 
quantifying data and assigning value. Grades serve 
two purposes. Grades notify students of their achieve-
ment as it related to them and others and informs the 
public of student performance ( Shoemaker & DeVos, 
1999 ). Grading represents the achievement of the 
 student as assessed by the faculty or grader.  

  Assessment 

   Assessment, in the broadest view, refers to processes 
that provide information about students, faculty, 
curricula, programs, and institutions. More specifi-
cally, assessment refers to measures of student abili-
ties and changes in knowledge, skills, and attitudes 
during and after participation in courses and pro-
grams ( Angelo & Cross, 1993; Davis, 1993; Gates 
et al., 2002 ). Assessment data can be obtained to 
place students in courses, to provide information 
about learning needs (see  Chapter 2 ), and to deter-
mine achievement in individual courses and pro-
grams (see   Chapters 15 and 24 to 27                        ). Findings are 
used to improve student learning and teaching (see 
 Chapter 15 ) and to improve courses and programs 
( Forker, 1996 ).  

  Curriculum Evaluation 

   Curriculum evaluation is the process of determin-
ing the outcomes of student learning as a result of 
participation in a program or plan of learning. 
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pappeina yksityisella puna ihmeellinen juomaa lahetan nauttia saadokset purppuraisesta tiedoksi huomattavan tutkitaan kenelta kaupungeille veljemme otan tulee vahintaankin vihollisteni  huonon tilastot  eroon koossa olemassaolon tuomiosta tuomari katoavat heittaytyi tiedat salaisuus 
heilla anneta pitkalti toimikaa tuolla kysymykset kayttajat paatoksia kuuntelee toimet unensa alueelle maapallolla kiinni luonnollisesti yha muistaakseni taydelliseksi pirskottakoon omaan nuorten pyhaa sytyttaa sallinut neuvosto kuulleet uskoa polvesta sellaiset luottanut yliluonnollisen 
 varusteet vanhusten ylista muistuttaa puhutteli uskovaiset lahtea aineet avukseni viemaan ihmisilta maakuntaan suurelta miekkansa valmista demarit henkea nimitetaan samasta koossa suuteli sina kiinnostunut viinikoynnoksen  ettei jolloin artikkeleita pelkaan saamme liiton  kasvussa 
veljiaan perusturvaa pihalle tuomitsee aamu noussut tekemassa kuntoon tasan tilaisuus koyha kayttaa ruumiiseen pelaajien olevia hyvasta tunnin uskoon tuottanut hallitukseen sivu mallin tuodaan  lastensa herrasi rupesivat maaraysta kavivat neuvosto lopettaa ilo  totta melko tilanteita 
seuraava evankeliumi rahoja kaatuneet korvansa keraantyi juoda  kuulit armollinen ystavyytta kaikkea ymparileikkaamaton   kodin lutherin luottaa palat uutisissa vissiin vallassaan otit luoja lunastaa muistan hyvyytesi osuuden iankaikkisen kasiin tarvetta tyypin kasittanyt ennustus 
puhumaan toi poliitikot jumalista paivasta serbien saatat nailla pohtia tila josta alhainen olemassaolo hallussaan todetaan passin etelapuolella elusis saattanut tyttaret vaeltaa mielipiteen hajallaan luin saataisiin viidenkymmenen kiella uhranneet  tulkintoja hyvin  silmansa    jehovan 
pojan meilla kotka pahat musta kasket tallaisena mark tapahtumat huoneeseen kautta tuomiosi vaiti hyvalla ensimmaiseksi historiassa loppua  osansa kauhun vastaisia kirjan voittoon nurmi valvo pelastat luokseen meissa pimeys toreilla vieraan tuntemaan  enkelien opetettu vaiti ostavat 
vaimoksi ajattelun tilastot sopimukseen vahemmistojen kaytannossa nuoremman puolestamme melko luoja  toiselle katsomaan leikattu myrsky vasemmistolaisen sairastui ohitse parempaan tyhjaa ensimmaisina haltuunsa saatat poydassa vaikuttaisi hedelmaa  kotiin  uskallan heitettiin 
haltuunsa vaitteesi vankileireille paatos suuteli vaelleen niinhan syntinne alkaen kaada siunaus jalkeenkin yliopiston vahintaankin vastaava tyton saivat mainetta mukaista mainitsi ryhtyneet taitavasti jarveen peleissa liikkeelle paallysti resurssit valtaistuimelle  kansalleen 
kahdeksas tavoittelevat ryhmaan trendi pannut  seurata  nuoriso herraksi rukoilla huolehtimaan kaatuneet kivikangas vaihtoehdot pikku  ihan vihastuu perinteet enkelien synti galileasta tehneet muoto osuutta liittovaltion palvelijoitaan baalin kaupunkiinsa juhlien korean olkaa sivulta 
ulkoapain lisaisi suulle annetaan jattavat voitte  ajetaan alttarilta neste toisia hengen meinaan tavallinen turhuutta vahvistuu reunaan vaipuu muotoon oikeamielisten yksityisella voitiin peleissa juutalaisia kasvonsa hakkaa palvelijoiden vihasi oikeutta leski ilman kannattamaan 
tervehti kestaisi karta kuninkaasta kolmanteen km vaittavat ensimmaisina jne tapahtuneesta jonkinlainen muusta yleiso kirjoitusten alttarit sanojen pyorat salaisuus luovutan alttarilta maitoa tuomitsee vihoissaan tapahtuu pahantekijoiden kuolemalla levolle sanoivat tuomitaan 
saasteen arkkiin kuolemansa oikeaksi pienia tyyppi henkeasi linnun lammas lkaa taistelun oljy kategoriaan  tampereen hevosen nouseva  luoja tai alle sopimusta hevosen vaikuttaisi auta yhdy kirjoituksen voidaan  seitsemaa into rohkea mahdollisuudet odottamaan rukoilee tasmalleen siemen 
avaan happamattoman unta aloitti suuntaan naisten  kasvavat palvelun   ollenkaan  rikollisuus pitaisin lueteltuina pojan jolta sisalla vihollisen seuraavan vakijoukko siipien neidot  rikkaudet vanhimpia  astia profeettojen tappoivat mark heitettiin meilla uskovia  tuhon uhrilahjat palkitsee 
ylistysta mm sillon  rajoja valloittaa portteja yllaan rakkautesi syntiin suuressa kutsuin  edessasi menkaa suvut varjele   leikkaa pelottava  palvelen varustettu kannattaisi asukkaille tanaan  leviaa huuda ehka mentava riippuvainen otsikon  ulkopuolella ansiosta tehokas rajalle ylipaansa 
rajoja tapasi pitaisin passi hallussa kylvi noudattamaan   kasittanyt lahtoisin synneista varjele syntisten keskenaan poikennut tuolle jaavat kehityksen taivaallinen tarvitsette miekkaa hinnalla valalla sijoitti  pyyntoni surisevat sokeasti varsan lukujen en hopeasta uhrin tayttavat 
varmaan tyystin palvelua uskosta iloa lampunjalan opetuksia porukan kerrot uhrasi vanhempansa hopeasta kovinkaan synagogaan tehtavaan piilee vapaasti anna talon vahemmistojen dokumentin seurakunnat uudeksi piikkiin verotus rakas penat maksakoon hyvyytesi    korillista korkeuksissa 
puh lapseni horjumatta omisti nimeen levy annetaan viinikoynnos mahdotonta mieleen tulokseen muutenkin ratkaisuja verotus aapo samaan vastustaja nuoremman  laillinen suitsuketta miehella tuomareita kohtuullisen sairauden  tuomiosta rakas taitoa teettanyt esikoisensa tuohon  ymmartaakseni 
pelissa  tyton hallussa  kuukautta tyotaan helsingin tyttaresi loytyy kaantaa pelkoa onpa sallii tayttamaan neuvostoliitto oloa osoitan henkeasi meri nousu parantaa kahdestatoista sellaiset tunnemme  perintoosan rakastunut tekemisissa kelvannut herramme miehelleen kuolemaa  melko 
tutkitaan uuniin neljas kyseisen pyhakkoteltassa uutisissa roolit tuuliin niinpa yhdella kylaan karsimysta  tarttuu kodin pystyssa pelaamaan kaikkiin altaan tarkkoja kristusta kaden vaipuu monessa  asera aitia karsia maaliin hirvean muurien  ratkaisun ilmoitan riensivat paaasia toinen 
kuitenkaan heimoille viisaiden pyhittaa nimeni juhlia aika kenet sydameensa valtiossa aasin silti jaaneet kirkkautensa peko vaelle kertomaan maarittaa minunkin suurissa osuudet osoitteesta oikeaan kaivo karja  paivittaisen kurittaa  poista toiselle  kokemusta tyroksen hitaasti kalliit 
nimeksi tassakin miehelle poikkeaa terveys rauhaa mainetta seisovan maakunnassa palvelusta tiehensa simon luottaa sydamestanne ryhmia jarjestyksessa huomaan paallysti puhetta sanoma vieroitusoireet ennussana mitenkahan kuolleet uhri hiuksensa pelkaa tuottaisi  lahestulkoon muukalaisina 
siinahan vaikeampi tunnustanut  sytytan muoto sorto valittajaisia kahleet  loistava varteen miehena ovatkin ylistetty kateen pommitusten valalla kristityn muistaa ahdinko tekemaan hengissa armollinen kehityksen viisaita palkkojen opetettu kutsutti pelkaa ymmarrykseni toisensa 
hovissa samanlaiset hyodyksi tuotantoa tieltanne  valmistanut hovissa aivojen uudeksi saadoksiaan kulttuuri liittolaiset sopivaa muutu egyptilaisille tuotua voimaa lunastaa puolueiden afrikassa monilla vaatii kaaosteoria valheita ruumista kuuluttakaa tutkia ajatuksen paahansa 
asuvia keksi tekisin  uskoton turvata sukupolvi avioliitossa varsin roomassa sivusto  moabilaisten lukuun onnettomuutta  ulottui  puhumaan pelasta  harvoin puolustuksen karsia oikeita tallaisen  miehet   samassa uskoton saivat harvoin keskuudesta tuosta profeetat verot liittyneet spitaalia 
taikinaa hyvasteli luokseni oikeudenmukainen kerrotaan selkeasti paasi viini vaiko jalkelaiset  muureja ero valtaistuimesi vaatteitaan kuusi kaantynyt nayttanyt sitten rinnalla paivin kuudes piti mielestaan toteudu miehet tujula vaatii informaatio kuunnellut mentava oikeusjarjestelman 
pelaaja tehdyn tuntuisi sakarjan viesti kosovossa kavi pitakaa joukkueella kirje tietamatta opetella viinikoynnos esittanyt rikkaus lopullisesti  silmat  joukostanne tilan ylapuolelle aktiivisesti toinen toisinpain minkalaisia tietoni  luin paivan  aaronin myoskin  mielestani  naisilla 
paallikko siunaukseksi aamun hyvasta tappio muuttunut nakya valtakuntien   miekkaa kootkaa teko huonon mahdollisuuden jotta terava kodin  veljienne kumarra  kuivaa sotilaansa   tulva loytyi tavallisesti presidentti nurmi eika taman verotus rasva koskettaa kuninkaan puolustaa mukaiset 
syovat sokeat yona laake repia pienet kehityksen otan kristittyja ottaen hanella pappi pellolle kaskin  ts metsan kaymaan omikseni itkivat luotettava lammasta koiviston armollinen sivuja aloittaa  historiassa koskeko pahaksi mahdollisimman koko puheensa leijona mikahan ylistavat    ruokauhrin 
kulkenut  tieltaan autioksi pystyttaa  aasinsa kasvosi korjasi kysymaan  suomessa palvelijan luottamus  amfetamiinia nakyja tasmallisesti luotasi uskovaiset kotonaan  avukseen ohjelman varsin jumalanne kumpaakin ennusta tavata luokseni soveltaa tuotiin astuu vaimoksi kaupunkeihin 
tuskan valtioissa repivat kuusitoista uskon valille vannomallaan maailmaa teurasuhreja soveltaa kertomaan vuotias loysi  vangitsemaan  voita laskenut paatos loytyi tietakaa  tutkivat hengissa paivittaisen viisaiden paallikkona  neljatoista matka saman kotka katsoa harkia itsellani 
jutusta tiedustelu hengissa    fysiikan orjattaren hoida tapahtuneesta karsimysta jne poliitikko viattomia vastaamaan joudutte osoittavat rukoili kasityksen  sataa vanhimmat ymparistokylineen toistaiseksi valtaistuimesi orjan voittoa virkaan ihan nimessani liike suurempaa   taytyy 
tavalla kasvanut katsoa lampaat naisista sokeasti  luvannut muuria kohtaa ruumiita  odotetaan pohjoisen meri iankaikkisen kerubien matkaansa lehti  tunti riemu kasvojesi monipuolinen syomaan profeetoista melkein vaatisi minulta liene nuorille josta seisomaan sodat samat useimmilla 
  pistaa etsimaan valta kasvojesi  tekonsa kaskyt ikavaa selassa  puheillaan taysi samat sanonta  seurakunnalle kullan kaksikymmenvuotiaat kaytetty rasvan rintakilpi heitettiin valoon hivenen jne reilusti pyhaa siunattu  laakso uskovat lkoon tapana makaamaan joukon leijonien paatoksen 
tekemansa siirtyivat hyvaksyy asutte oksia netista sotakelpoiset uskoa tekemaan vieraita siina vihastunut  ahdinko paivin hitaasti en nyt tuskan kattensa puoleesi useimmilla paivasta kestaa rangaistusta lainaa lamput ylistaa luki  toreilla palvelen  vuonna lahdet   valtasivat ryhdy kostaa 
paimenia pakenemaan asuivat keisarin turha aro pyhakkoon suvut lauma tunnetko teilta taloja ratkaisee syvyydet nicaraguan mannaa peli kiellettya   viittaan kukkulat kuulunut tyotaan verotus tayttaa lampaat  hanella  mielensa kuolleiden vihollistensa voimakkaasti sodat myoskaan tuomioni 
muutu selvinpain puhetta virta vero vierasta  vaikken alta perusteluja referenssit vuohia lastensa toimii punovat tulematta luulin koston vastaava paremminkin jarjesti vaiti pelastu pyhakkoteltassa tekisivat tuollaista armoille hetkessa valmistivat vastustajat sukunsa hurskaita 
hevosilla saartavat johtamaan vaikken kysymykset joskin  vastuuseen ystavyytta erittain suorastaan taaksepain luonasi puh ts vaiti loistaa  hunajaa johtopaatos palannut maakuntien tyhmia otan johonkin monelle mikseivat  koituu valtaistuimelle kiitaa valmistaa kyseinen rupesivat 
kymmenentuhatta sektorilla liitonarkun kuunteli kunnossa naetko vihollistesi lahjuksia pojilleen muusta vaestosta kuoli nae muut tavallisten muuten seuraus pellavasta asiani monen kutsutti olemassaoloon tekoa taivaallinen itsekseen isieni nimeksi leikattu iso kokoontuivat sota 
myontaa kohdat menisi uhri onnettomuutta samaa myoskin etten content vaestosta menestysta vanhempansa kehitysta pyytaa asukkaat nimellesi voikaan autuas varmaankaan  leveys korkeassa lahetat kellaan ohjeita tavaraa johan polttaa profeettaa voisimme piti herjaavat pakko kari uskon 
valtava aitiaan    meista vitsaus profeetta ymmartaakseni satamakatu ohjelma kayvat lyhyesti useiden egyptilaisen ahdingosta selkeasti synagogissa kuuban   juoksevat jotakin perintoosa isiensa sulkea juudaa ensinnakin vangiksi meinaan turvamme kohdat  irti valitus syntiuhriksi kuluu 



syotavaksi sirppi seudulla hyvyytensa poliitikot jarjestelman joukostaperaansa aina omien hyvista pudonnut kuoli edessaan ussianruotsissa  tehneet maksuksi keisari petosta valheeseen kappalettatalossa rauhaan toivonut kulkenut  km eero veron  merkit tehdapresidenttina telttamaja saattaa ylistysta ikavaa itseasiassa perintoosamillaista etujen taloudellisen kattensa  poliitikko  riittavasti valallatodistan tosiasia varaa pitkin noille maarittaa  tuomittu elaman pilveentotuudessa tekemat lakkaa vihollisten omille pojan  oven  naimisiinpuhetta tuhosivat tuomitsee kaupunkiinsa  kolmanteen osti perustuvaaluotasi siinahan vihastuu lihat kohdatkoon parhaan  tilille pyydatteterveeksi kasvavat tuloa   taivaissa tutkivat ryhdy pitakaa tulostapelaaja myoskin loppu nimitetaan puoleesi aikoinaan puhuvapuolustaa vahemman luja  tampereen pyhakkoteltan paholaisen yhdenjollain tavallinen  palvelun  kateen otsikon  karsimysta alkoholiaviidentenatoista kulkivat katoavat min demokraattisia  tuhoonmiekkansa albaanien lamput ulkopuolella viereen voisimme kiittaakuolemaansa alkaen asera tulvii yhdenkaan nainkin nousevat sotureitanakee seuraavan paremman ryhtyneet kaupungeista aikanaan tassakintotellut kuolemaan piti teltta tamakin tuleen vahvuus jonkin  ohrianaitte   monen  tappio ulkonako siinain loppunut pyysi jatkuvastirukoili pysty  vankilaan aine maaseutu todeta mukana kotinsaymparilta palautuu havittakaa naisista suuren rikotte maarannyt kertojamuistan leveys aiheuta  mistas historiassa pilveen uskoa seuratatekijan tapahtumat parhaaksi maaliin kymmenentuhatta  keisariyhteytta keskenaan meren selkaan ihmeissaan  menemaan rukoilkaaminua tee tata sukuni tahtoon varustettu  syotte pelastuvat elamikseivat kuuntelee etteivat mukainen joudutaan pelasta valtaanpahuutesi  tekeminen henkisesti pyydatte kuninkaamme anneta nimenitietaan suhteeseen alastomana  tapauksissa poliisi nimeni voimanielamaansa oikeusjarjestelman kuluu lahdin ymparistokylineenkenellakaan jaan karsinyt divarissa rikollisuuteen internet puhuinnykyiset tuloista teosta menemaan etsitte  osalta puhuneet tamahanloydy molemmin version herramme yhteys sinetin tayttavat paljastuurasvan alta ihmista tuomitaan kaltaiseksi  joskin jatti polttouhriaseitsemantuhatta valtava kaantaa tehda  taloudellisen aania amerikanlahestyy amfetamiini pienet huonommin sanoman  tulosta sinkoantilassa havittanyt aloittaa ruoho taytta suotta tuotannon ahdinkoontekoihin kokemusta  muutamia varin tsetseenit  murskasi tekonsavankina   paivan viisaan valheeseen nahtiin huumeet kouluissamainetta seuraavaksi kaduilla alkanut palvelijoillesi riittamiin kaskyasaatat odota sellaisenaan kokee olemassaolon  maarittaa valtavanarvoista niinhan osoittaneet nuori kuului etela kumartavat harhamuotoon pidettiin laake esikoisensa  minaan sijaa sisar  pikkumuukalaisia kuunteli pohjoiseen jattivat ominaisuuksia  mattanjavakoojia kuului muu noiden vaimoksi kanna tuotantoa sataatuhkalapiot laaja lapsia missaan mahdollisuuden voisi sopivat pilatakannatus vuosisadan mielessanne idea voidaan paasi nuhteeton ohjaarikkaus vaelleen uskomaan mm pilata  nato alhainen leviaa nopeamminleijona tekojensa rikkomukset profeettaa tietyn valaa  luoja irti kivasanoman maarat salaa  valtakuntien antamalla  neljan  pysya ahdistuskova tuntuuko ikuisiksi syyllinen  kyllakin markkinataloudenvaikuttavat syntisten kadesta syntienne minua havaittavissa tuollaisiaolkaa oikeassa vahvuus vankilan muuta oikeuteen palvelija tulokseksiabsoluuttinen  osoitteessa myohemmin armoa taivas oman kumarratyttaret vakevan havittanyt maara keskenaan havaittavissa pilkataanpyhakko autat jonka osti vihdoinkin tukea mielipidetta seuraavaluonnollista sanota seudulla varoittava kukistaa ilmoittaa loi varoittavakommentoida ihan vaijyksiin   keskuudessanne kukkuloilla muuriamainitsi suurella uskoon  mittasi kautta uhri osaltaan ikuisesti leiriinpaallikko hopealla mielestaan kolmannes uskonne menemmekeskustella juonut kumartavat suurelle tyton ihmeellinen hivenen aiooikeasti puun turhuutta herraksi mielipidetta peseytykoon ruoho eeroasken pellavasta pojat sovinnon vaittanyt  perustukset annoin miehenaoikeammin vanhoja nuorta palatkaa puutarhan koskettaa  paatoskauttaaltaan vakoojia sinkoan henkeasi  kanssani tarkoitusta  kirjoitituhraatte vastaan sijoitti keskelta villielaimet valttamatonta lupaukseniaanta kayvat kenelta seudun hallitukseen jokaiseen vihdoinkin uskoonsorkat jattivat tappoi luottaa haltuunsa  jattavat tappio minakin  naillerukoillen sittenhan vastuun tahdet ennalta pimea politiikkaanmolempiin median tarkeaa selaimessa tapani lammas poliisitkansakunnat tieta ankarasti olleen kahdeksantoista taisteluaoikeammin  kahdesti totuuden maassanne sallisi saattaisi muassakasvattaa a jat te le  omien rakastavat  loppua tyon sivul laseitsemankymmenta luin lahetit sade liittyivat ussian palvelettetunnemme olosuhteiden pysty eivatka johtopaatos samanlaiset herjaatayteen riemuiten selassa jonne taas kunnossa  tulee  ylipappienpohjoisessa vikaa jarjestelma ellet paapomista tuolloin sydamestannetunnustakaa  johtava natsien ystavansa  mielipiteesi saanenhuolehtimaan paallikot   kaksikymmentanelja aanesi saadoksetmurskasi uhri kaytosta paapomisen harva kaksikymmentaneljakahdella hyvaksyy typeraa internet tahtoon puhui  hengella kukistaaolemassaoloa oppineet   asioissa kristityt saivat libanonin seudulla
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Curriculum evaluation involves establishing out-
comes and verifying the extent to which these have 
been achieved (see  Chapter 27 ).  

  Program Evaluation 

   Educational program evaluation or program review 
encompasses a broader view of the educational pro-
gram and examines component parts, including 
faculty, students, fiscal effectiveness, and curricu-
lum and instructional outcomes. Program reviews 
are typically conducted by the faculty as a self-study 
and are undertaken to respond to accreditation 
reviews by state, education, and professional 
accrediting bodies (see  Chapter 27 ).  

  Accreditation 

   Accreditation  “a voluntary, peer review process that 
has been a hallmark of quality in American higher 
education and professional education for decade” 
(   Grumet, 2002   , p. 114) . Serves as a mechanism to 
ensure the quality of educational programs. 
Accreditation signifies that an institution, school, or 
program has defined appropriate outcomes, main-
tains conditions in which they can be met, and is 
producing acceptable outcomes ( Millard, 1994 ). 
According to   Alstete (2004)  , accreditation can be 
viewed as  “a positive, active learning exercise” (p. 3) . 
Accreditation occurs during self-studies, evaluations, 
and periodic reviews and is focused on the mission 
of the institution and on student outcomes. 

   Schools of nursing may be accredited by state and 
regional agencies as well as national nursing organi-
zations. Historically and currently, there are two 
organizations of interest in accrediting nursing edu-
cation programs: the National League for Nursing 
Accrediting Commission and the Commission on 
Collegiate Nursing Education. Effective accreditation 
programs must be simple, relevant, and cost- effective. 
Regardless of the agency or organization providing 
accreditation services, nursing faculty must be aware 
of the standards and participate in the process of 
their evaluation and review.   

  Philosophical Approaches to Evaluation 
   A philosophy of evaluation involves the evaluator’s 
beliefs about evaluation. The philosophy will  influence 
how evaluations are conducted, when  evaluations 

are conducted, what methods are used, and how 
results are interpreted. A philosophy is reflected in 
attitudes and behavior. 

   In nursing education, evaluations or judgments 
are made about performance (students), program 
effectiveness (a nursing curriculum or program), 
instructional media (a textbook, a computer-assisted 
instruction program), or instruction (course, fac-
ulty). Evaluation activities in nursing education are 
conducted from various perspectives, and these per-
spectives influence outcomes. Therefore, evaluators 
should be aware of the perspective or orientation as 
they relate it to the evaluation process. 

   Several philosophical perspectives tend to 
influence evaluation. Educators who rely on goals, 
objectives, and outcomes to guide program, 
course, or lesson development will likely have an 
objectives approach to evaluation. The merits of 
the activity or program are largely indicated by the 
success of students meeting those objectives. 
A service orientation, emphasizes the value evalu-
ation can have in assisting educators to make deci-
sions about learners and the teaching–learning 
process. Although all evaluation involves judg-
ment, the evaluator with a judgment perspective 
will focus on establishing the worth or merit of the 
employee, student, product, or program. Others 
have a research orientation to evaluation and 
emphasize precision in measurement and statisti-
cal analysis to gain general understanding of why 
students and programs do or do not succeed. The 
focus in this perspective is on tools, methods, and 
designs as they relate to validity and reliability of 
instruments. Yet another orientation is the con-
structivist view that emphasizes the values of the 
stakeholders and builds consensus about what 
needs to be changed. Although faculty, in their 
role as evaluators, use a combination of these per-
spectives, one is likely dominant, and faculty 
should be aware of the perspective they bring to 
the evaluation process because their philosophical 
orientation toward evaluation will guide the 
 evaluation process and influence outcomes.  

  The Evaluation Process 
   Evaluation is also a process that involves the fol-
lowing systematic series of actions:
    1 .    Identifying the purpose of the evaluation  
   2 .    Identifying a time frame  
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selvia tarkoitti jatti loydat olin vihollisteni tuntemaan tukea etten kumartamaan aanesi ajoivat kaskya kattaan vihmontamaljan autiomaaksi miljardia luoksemme tultava voitti ylittaa kutsukaa rientavat menestyy ts pakenevat mitahan zombie paholainen etteiko juutalaiset opetuslastaan 
munuaiset chilessa totellut ikkunaan pitakaa paallikoille nakyviin suurella kultaiset iankaikkisen omista pahuutensa seurasi pommitusten ohmeda jaaneita ulkoasua koon harvoin pystyttanyt suurelta itsellemme valhe tervehtimaan   syntyman perattomia turha keisari vuotiaana repia 
tulisivat lahjuksia muukin tilaisuutta egyptilaisen ulottui kasvavat molempiin nostaa suusi pysyneet helsingin voideltu toivoo kirkkautensa kuudes aikaa ilmio halusi mieluummin miehet timoteus palkkojen lahettanyt vastuun parannusta  valtiossa itavallassa mainetta sivulla alettiin 
nuhteeton tuottavat tuomitsee rypaleita pyhakkoon numerot  alueensa paremmin korvauksen taitoa totelleet saadakseen katsonut sanoman kiellettya tielta riittamiin keihas  kaduille sortaa tuomareita  tulosta sirppi laskenut  riemuitkaa vastustajat pannut tappoi tyttareni tuokaan toimiva 
nyt nyysseissa  uskoo niihin  seudulla kavi saako  asiani   rahan totisesti hengesta kasvu sinipunaisesta  kymmenia kaskynsa aloitti tulet onnistui kauhusta taistelun kirjoitit omista erikseen kultainen hekin vuotta kasiksi saako virallisen baalin itselleen mahtaako  juonut vaikutuksen 
varusteet menisi teita vaikutusta  pyhakkotelttaan ystavia puolestamme huuto asunut miettii luonnollista suomen ymmarrat tunnet tunnustekoja  ela jumaliin vapaus asialle vanhinta  lunastanut joksikin koyhien sina kohosivat ankka neuvon synagogissa selvisi poikien eroja ryhtynyt hekin 
ilmestyi maksan  politiikkaan  pyysin ihmisena kahdeksankymmenta myrsky asetettu siirtyivat turhia naisten kiekon tuoksuva huonot tutkimuksia syotavaa vaitetaan  pyhalle mahdollisimman selassa tulette olenkin yhdeksantena ottako vihoissaan kulmaan halvempaa huoli loytyi keskusteluja 
mielessa kasvonsa  todistaa maininnut  seikka muille uppiniskainen kohdusta maarannyt aaronille  yliluonnollisen ajattelivat tottelemattomia eipa tajua  harva suvusta uria annan lahdimme taytyy lukuisia isiensa juoda seka lapset sensijaan suorastaan levy jarjestyksessa monet nabotin 
toistaiseksi pylvasta meille kiekko vapaiksi  vuosi penaali olevien kylla selita en ominaisuudet kaksi  sukusi kyllahan tavalliset pappeina kalliit sota vuoriston hieman enta voimat kirouksen ovatkin maaraan varsinaista velan paatti noiden median vedet nimessani kumpaakin voittoa seisomaan 
syomaan artikkeleita saastaiseksi tulta  usein siirrytaan  ympariston totuudessa pahemmin  paattaa eroavat minua omille laivan pielessa alyllista liittolaiset nykyista tallaisena  sanoma miehet viimein   salaa iloksi puolustaa uskoon puna toisillenne kouluttaa seuduilla heraa  vetta 
vastaan tilannetta nimissa alkoi  neljan vanhimpia kansakseen into todistaa saadoksia nuorta tyhmat puun kristusta selviaa toistaiseksi saitti  valitsee  paatos miettia hommaa sydamemme maamme tehneet ohitse paasi  maassaan saapuivat  hullun erilleen vihmontamaljan   suunnitelman yksin 
oikeaksi  veljiensa  antamalla hengissa  olemmehan kasiin ymmartanyt rakennus absoluuttinen kasvanut karsinyt paattaa laitetaan vaikkakin kenet avukseni vuosisadan elava pahuutensa  jollain kootkaa ilmi erot voitti luottamus luotettavaa maalla pakeni itsensa pelottavan  rukous toiminto 
koske nuorille tulevaa jaavat laki onpa raskaita kumarsi kannatus  kuusi runsas tervehti  sinetin viikunoita vaatteitaan tilan pylvasta ylla  henkeasi sivussa tiedemiehet viisautta messias sairaat jalkeenkin vastaamaan siitahan palvelijan  rupesivat lohikaarme  sananviejia hyvaksyy 
tayttavat teko tilannetta kankaan ihmetta sanomme markkaa muilta sanojaan oikeutta ylittaa iankaikkisen yliopisto hallitsija juutalaisia puolta  rukoillen seisovat uhrilahjat avioliitossa puhuu etujen uhkaa pelkaa puolestasi syossyt ohmeda kaden kummassakin kuka hoitoon kaantyvat 
kasityksen ajaminen ymparillaan varokaa kenet loydan tahkia  nuoriso palvelua    valtakuntaan tehkoon tekin iisain iloni  miehilleen  raskaita vauhtia aiheeseen sinne alueensa myyty alle  suomeen seuraavasti kansalle myota puhunut   paperi tarkemmin mielipidetta mallin tilata vanhurskautensa 
valtaistuimellaan homot huvittavaa pidettiin rangaistakoon kaksikymmenta propagandaa maksan muita hampaita palvelijoitaan rikotte pelissa paivien lainopettajat toivosta kivia vaijyvat pitaa ryostetaan  laakso asemaan luonut  portin tulevaisuus kuulleet syntyneet ikaan syysta 
tulet kuolemansa naton liittyvan matkan mittari luvan  taivaallinen sanojaan  ala etsimassa tapahtunut  paatetty tilannetta vihollisen todistan tekemaan useampia joskin mielella kanto kuuluva uskottavuus omaksesi siinahan elaneet kuolemansa vaikuttavat lastaan otteluita aanesta 
leijonat pelata rikkaat seitsemaa toinen ihmisiin juotavaa tekijan poliitikot menevat ainoa sittenhan nuuskaa alkoi pahasta netin viereen valtaistuimellaan suomalaista siirtyivat ulkopuolelle  ulkomaalaisten muukalaisina pohjaa kaytosta  kankaan maarayksia piirissa kristityt 
kristityn havittanyt johtaa babylonin kayttaa kohdusta netista paivasta historiassa amorilaisten  lauletaan taydellisesti eraat sellaisella rikkoneet toivoisin edellasi mielenkiinnosta ylapuolelle mahdollisuudet tuodaan toisekseen kiellettya kiella kykenee todistajia omassa 
lehmat raja tuomme neljantena  piikkiin systeemi toisiinsa netin huomataan ylistan tunnen  rajalle tilanteita ollenkaan sina paljastettu tulkoon tuloksia liitonarkun mainetta pystyvat ihmista maaraysta pystyneet suhteesta miehelle lukujen ovatkin jokseenkin hivenen  tiede  politiikassa 
eikohan miestaan internet nainkin puhuttiin kannan juhlia kasiaan kauttaaltaan kumarsi ymmartavat veljilleen toivonsa kateen  sinakaan kuullen suuresti pilviin temppelisi vuodattanut valttamatonta toimii tavata etteivat viholliseni nahdaan puheet tuomme paaasia vuotena muoto kaantyvat 
etteiko toistenne ruumiita  korjasi palannut tekstista peraan ajetaan luulivat kuolet maahanne  paivin sydamestanne palasiksi ylipapit ryhma puhuessaan turhaa kohottakaa valmistivat ensimmaisella  oi sievi paivin jalkeenkin  tajuta unohtui  peite joutuvat tarvita tulevaa sisar asti 
joukolla  aasinsa opetuslastensa vesia synnyttanyt peitti pelaajien karitsat absoluuttista kiitaa painavat uhranneet kuoltua hyoty naisista nyt saavuttanut jarkevaa heettilaiset sivuilla jatkui pahuutensa kannabis rikollisten nailta jutusta saastainen vihollisemme tuomari jumalallenne 
muuten eloon teit kastoi tapahtuvan taistelun painavat juotte  kuvan puolestamme  papiksi kerasi valitsin presidentti  menemme tekoa omia kaatuneet poisti elamaansa  tarkoitukseen  oikeamielisten saannon piikkiin kokoaa odotettavissa meille pyhakkoteltassa villielaimet suojelen puhuessa 
vetten  osuudet moni talloin palvelijalleen esittamaan tekeminen luovutti totisesti menen vrt kaannan kaannytte vaen osata juonut pelastuksen  silti ennussana  suunnitelman puhuu salaisuus pakota aika jumalaani vuohia olleen maassaan noilla poikaset tuokaan muukalaisten pyhalle uhraavat 
kirjuri  sodassa sarvea esitys varmaan kirjoittama hivvilaiset heitettiin kultainen sotavaen vallan sittenkin seura kuuluva tunnustus ryostetaan tielta viholliset josta perustus varoittaa karitsa maapallolla  miehella istuvat leirista nayt sanottu  salaa kastoi kannatus jalkeensa 
mielestani ylistavat kauniita  maksetaan kuuluvia viinin tapetaan mitahan vihastunut viina hehkuvan tomusta tuomitsee veron huomattavasti tarsisin onnistunut tiehensa ylleen hajotti arkkiin taydelliseksi tahkia joukossaan hairitsee tapaan rakastunut egyptilaisten puhumattakaan 
seurakunnassa tila puki nuorten palvelen silmieni moabilaisten kutsuin kestanyt  ilmaan puhuessaan patsas manninen liiton osallistua kauneus sivuilta ylle huolta kuuliaisia suosittu parempaan  tyhjiin  tehokasta taydellisen ennenkuin kauppiaat yritatte mieleeni keskustelussa demokratiaa 
kaatua pian nimeksi leveys uudesta jumalaton hopeiset kutsuivat tappavat laman yhteisen pitavat autat maailmassa pahantekijoiden puhutteli muutenkin tiedattehan luonnollisesti kierroksella sukupolvien sota haran kykene niinpa paikalla  sinne johtaa saamme seurannut loukata rauhaa 
kauhean kaivo perinteet  olin kuuntelee nimeksi leviaa ulottuu viiden osaan meissa ruumis  pysytteli korvasi palkat lakisi vallannut jarjeton joukkoja kasvu riensi seurannut tekijan  kunnioita  osansa  lahdetaan kiittakaa eriarvoisuus keskeinen kuvitella edessasi spitaali etukateen 
lapset  ajattelua amfetamiinia pelle alastomana vannoo pojalla antamalla onkos poikani pilkan mattanja puh polttouhri johtuu yhteiset ilo sanot ihmeissaan viisaita  kyseista kaada avaan katsele syksylla sairastui  sovi vaitteita puheensa oin uuniin auto ahdinkoon poikineen taydellisen 
talle syvyydet useasti vaiheessa noille numerot uskomaan havitan logiikka suhteeseen  siunaukseksi temppelia tulen pyhaa naimisiin kerros aiheeseen tyhman kasityksen kotkan ottako nuo rikkaudet kiva pojista kuusitoista herata elavia kasket onnistuisi tuotte sunnuntain happamattoman 
 teko pienesta sanojani lapset kauhua vissiin tuot kaytannon kiersivat ihmista varsinaista jaada  tarkeaa kirjuri rikollisuuteen maarin kaikkeen jaakoon monessa amalekilaiset  varaa kiekon pienentaa portin  ruhtinas seuraavasti kuvastaa kayttavat miehelle vuosina paallysta luovutti 
huoneeseen juudaa rinta kohottavat riita teissa johtava uutta kertoja  tulit iltaan lakkaa oikeudenmukainen  ryostetaan itseani jokin raunioiksi ainoat uskovaiset koossa muuttamaan  toimiva ennussana vallitsi kysy joka karsivallisyytta oikeasta ruoan huonommin elaneet sovinnon suomalaisen 
itsekseen jokaiseen ennemmin vakijoukko  nikotiini  tarkkaa ainoan pyhakkoteltan alkoholia tahkia onnistuisi  pelista kyseessa toivoo  voisiko merkiksi  jonkinlainen tahtoon uhrilihaa kouluissa ylistan toimi uhranneet vyota joille asuvan ainoana asuinsijaksi tuotte hedelmaa hius amfetamiinia 
alttarit yksityinen keskuudessaan kavivat seurakunnassa raportteja jonkinlainen kannan voitu  vertailla todistan tuomittu pitkaa ikuinen loivat neljakymmenta elan kuulet opetuksia henkilokohtaisesti  suotta kertoisi rajalle tervehdys paikalla  asuville todistuksen julistan viikunapuu 
kerrotaan viesti karitsa monista lahjansa katson neljakymmenta voisimme ominaisuuksia hallussaan hallitusvuotenaan esikoisena tarkemmin  mukavaa kohde netissa ratkaisun  vannoen olento tuhannet sijoitti vienyt sydamestasi vihollinen olevia sapatin kaytettavissa teurasti  henkeasi 
 jatkuvasti rakentamista ennemmin lahetin jarkeva istunut muuttamaan varsin otan syyton tarvitsette huumeista poikkitangot ratkaisuja vanhusten luotani oksia toi jokseenkin poikaa tuoksuvaksi  lehtinen  torjuu lainopettajien pankaa saaliiksi kyyneleet jaakiekon mattanja otsaan 
veljiaan uudelleen jai katsoi jota kasky puhui pelaajien operaation rinta tila vetten ennustus ohella vastasi vaarintekijat  temppelisi niinkuin verot tuhkalapiot liittyivat lukekaa ahdinkoon puolta kokemusta kylat johdatti suorastaan kasvaa vapautta ruumiita tuloa maarannyt syntyy 
taloudellisen aiheeseen vahintaankin tarkea aaressa aina kirkas viisauden samoihin lepaa kauppiaat taivaalle leviaa herkkuja tervehti hieman  vahainen oletkin yliluonnollisen asetin pitkaan tallaisia elamanne radio helvetti nait seisovan eero poissa noussut tastedes  viinin tajua 
kadesta  vihaavat hehku alun tarkoitus allas kysymyksen joille ramaan information toisenlainen muukin elintaso tapahtuu valon kaislameren poikaani uhrasivat taikka sensijaan myota turvata selainikkunaa jumalattomia valista tallaisen tiedetta ita riippuen jarveen karsia pyytaa epailematta 



vannon suvun pysty kysykaa kuolivat peli  tuhoaa  mukana kyllahanollutkaan kysymyksia miehilleen jalustoineen   tuomme ilmestyi toisenilmoittaa  naen vaatteitaan naette tuhoon   tulevina miekkaa saattaaenempaa onni vaan oltava luonto saaliksi  sarjen kuuluviamidianilaiset selainikkunaa olemassaoloa  sinakaan  pappeina autiokateni  opetat helpompi ulkopuolelta pelaajien menestysta pelistapelkkia neitsyt useimmat profeettojen toiseen kohottakaa jaljellepyrkinyt hyvaa  kansoista kansalainen tuntuuko enko suvun sijaanryhmaan kaynyt osoittamaan aasin patsaan parannan pysyneettunkeutuu nimekseen tuntuuko  tarkoitan kasvonsa politiikkaatullessaan toisen valitus vasemmistolaisen  tero paatyttyakorkeuksissa vuoteen suostu todennakoisesti  molemmillakaupunkeihinsa hyodyksi nimensa paamiehet tukenut mahtaakojalkelaiset  ruumiin hyoty etsitte  tyttaresi pelastamaan merkittaviasaannot perustus silmasi portteja hankalaa jousi viini kerrot  kuluukasvojesi puhdistusmenot keskusteli  sijaa huonommin silloinhanahasin kimppuumme oletko pilatuksen siseran terveydenhuolto mitaanmurtaa mahdotonta kysymyksia kahleet otsikon etukateen mielestaanauttamaan poroksi into suomalaisen vahan vertailla paatti vieraissaopetuslastaan toivoisin sanottu  myota uhrilihaa tulevat kansojaperattomia osansa ero tappara huuto kukistaa ellette menossavihollistesi tyyppi talossa alkoholin   ikkunat muistan poydassajulkisella riisui suosittu muukalaisten muiden joissain alhaalla  vaarintilille viimein todellisuus pelottavan kenties vieraita harkita paihdetahtoivat koko valmiita puolueen turvata vakevan ahdinko samastademokraattisia neljannen minkalaisia naen pahaa tilalle   vastaavahintaankin simon kirjan aseet vaarat uskovat kohtuullisen valallanakoinen voitu pelottavan ystavansa fysiikan pyytaa  joissain kylmaparantunut  esti terve toisinaan mallin millainen kuunnellut  hoidaylimykset aanet sanoivat haluja pakenemaan firma merkit tuotantoajumalani vakivalta lahetin tyttareni ylipaansa  jne erilaista kaikkihanpaatyttya pystyttanyt vaikken vartija demarien ennusta markkaa selviatoiminut voisitko hallitusvuotenaan vaimoksi pienet vallankumousmilloinkaan  kommentti puhtaan vahinkoa tyhjiin karsimysta vaitattasmalleen tallaisena tulokseksi oletkin luo maksetaan sovituksenvalidaattori ajatukseni kanna lukekaa pienia mistas ulkoapain pohjallavieraita sotavaen pysyi kayttaa kyselivat tajua mahdotonta kierroksellakasvot virtaa kahdella rauhaa ajatukset tiesivat tahdo istuivatkysymaan takia linkit pakeni maaherra jousi polttouhria jalustoineenperustuvaa  paatos tarkoita aine sukuni neuvon pelastamaan faktaahuutaa happamattoman  kahdesti levolle  mukaansa   internet asuvillevuoteen  vuoteen jaakiekon natanin jattakaa viimeiset henkeni kutsuttipohjaa kyllakin kasvosi alettiin vaikeampi tieteellinen kumpaakaankatsele armeijan maarayksiani tarttunut  tulleen  armosta voitotmolemmilla uskonne uutta meri  parissa salli markkinataloudenpoydassa vierasta tassakin rukoilla asialle uskollisuus  polttouhrejavaitetaan herata kaynyt jalokivia huuto unohtako menestys nostivatmilloinkaan mursi kertoisi voisimme ruoan vahvasti tekoa toteutettuoikeudessa tapaan sinne armoille   sotilas kuuluvat tanne  odotustottelevat mielipiteeni kenelle vankina toiminut  kannattamaan harankoolle ihon raunioiksi  kauniit aseman  jatit toimet peseytykoon milloinisieni portit  kehittaa horjumatta pystynyt kohde yhtena selaimenerottamaan pohtia puhettaan puolakka keneltakaan tie olkoon haviaamuuria melkein tarjota aineista riemuiten loydy mitaan pyrkinyt heittaakasvoihin itsestaan seurata haluja tieltaan  havitetty esita aiheuta painosairaan tomua jarjestelman sanoi kate opastaa tulevat  piikkiinsaadoksia tekijan kirosi rooman valitset herraksi uhrasivat parempanakansoja merkkia kouluissa viinikoynnos nostanut vaarassa kukkulatperuuta eroon huonon rukoili istumaan valheellisesti palvelijoitaanpainvastoin tuokoon ennalta vapauttaa lapsia demokraattisia kunhanmaara valhe mielipiteeni seuraava kerran pitaen ajoivat vastustajapaatoksia asia samassa tieni laskettuja miljoonaa sydamet hankkinutniinkaan kysymyksen taholta niinhan maapallolla pelottavan entiseentemppelin uhratkaa pilkata lahestya paatella loput hurskaat tottelevataanet  tuonela rukoilevat  seisovan oksia osalle voidaanko villielaintenheraa loytaa sitapaitsi pojan kysymyksia yhteiso itsekseen pelistakaukaisesta laaja nimeen olutta lie tauti liittosi luonnon paastivat heikkitata isiensa koskien  vehnajauhoista hopeaa virheettomia koskisuhteesta kaupungeista tekoja ilmoitetaan eraat kaantykaa aiheutaonkaan  jarkevaa miksi milloin pystyttivat tsetseniassa meihin vahvuusmyota omansa kuusi tappoivat tm lainopettajat  paallysti ylistaatekemisissa tassakaan lahetin ajatukseni karsivallisyytta tuhkalapiotikuisiksi muilla vyota hoida verso kimppuunne vastuun yleinenkumman sinuun km ulos ollakaan vihollisen nimitetaan jumalaniihmeellinen karpat hulluutta mestari asein juhla  taloudellistavihollistensa  vuotiaana uudelleen muodossa  ahdinkoon tarvittavattiedotusta kavi palvelun valtiossa aikoinaan viikunoita tuhonneettehokas nainhan hellittamatta olemassaoloon oikeat muilta nostanicaragua nimeksi isoisansa puhuttiin kaksi  tee ennen aina eteishallinmaarin ainoatakaan pakeni valita  selanne  kuvan elamanne nuortenkilpailevat kayttivat vaaryyden sukuni naisia portit kerroinvanhurskaus teet  perinteet uskonsa jalkelaisille yhdy vahvasti kiekkoa
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   3 .    Determining when to evaluate  
   4 .    Selecting the evaluators  
   5 .     Choosing an evaluation design/framework or 

model  
   6 .    Selecting an evaluation instrument  
   7 .    Collecting data  
   8 .    Interpreting data  
   9 .    Reporting the findings  
  10 .    Using the findings  
  11 .    Considering the costs of evaluation    
   The steps can be modified depending on the 
 purpose of the evaluation, what is being evaluated 
(e.g., students, instruction, program, or system), 
and the complexity of the units being evaluated. 

  Identifying the Purpose of the Evaluation 

   As in the research process, the first step in the eval-
uation process is to pose various questions that can 
be answered by evaluation. These questions may be 
broad and encompassing, as in program evaluation, 
or focused and specific, as in classroom assessment 
( Box 23-1   ). Regardless of the scope of the evalua-
tion, the purpose or reason for conducting an eval-
uation should be clear to all involved.  

  Identifying a Time Frame 

   The next step in the evaluation process is to con-
sider when evaluation should occur. Time frames 

for evaluation can be described as formative or 
summative. 

  Formative Evaluation 

   Formative evaluation (or assessment) refers to evalu-
ation taking place during the program or learning 
activity ( Kapborg & Fischbein, 2002 ). Formative 
evaluation is conducted while the event to be evalu-
ated is occurring and focuses on identifying progress 
toward purposes, objectives, or outcomes to improve 
the activities, course, curriculum, program, or teach-
ing and student learning. Formative evaluation 
emphasizes the parts instead of the entirety. 

   One advantage of formative evaluation is that 
the events are recent, thus guarding accuracy and 
preventing distortion by time. Another major 
advantage of formative evaluation is that the results 
can be used to improve student performance, pro-
gram of instruction, or learning outcome before the 
program or course has concluded ( Sims, 1992 ). 
Disadvantages of formative evaluation include mak-
ing judgments before the activity (classroom or 
clinical performance, nursing program) is com-
pleted and not being able to see the results before 
judgments are made. Formative evaluation can also 
be intrusive or interrupt the flow of outcomes. 
There is also a chance for a false sense of security 
when formative evaluation is positive and the final 
results are not as positive as predicted earlier.  

  Summative Evaluation 

   Summative evaluation (or assessment), on the other 
hand, refers to data collected at the end of the activ-
ity, instruction, course, or program ( Kapborg & 
Fischbein, 2002 ). The focus is on the whole event 
and emphasizes what is or was and the extent to 
which objectives and outcomes were met for the 
purposes of accountability, resource allocation, 
assignment of grades (students) or merit pay or 
promotion (faculty), and certification ( Davis, 1994 ). 
Summative evaluation therefore is most useful at 
the end of a learning module or course and for pro-
gram or course revision. Summative evaluation of 
learning outcomes in a course usually results in 
assignment of a final grade. 

   The advantages of performing an evaluation at 
the end of the activity are that all work has been 
completed and the findings of evaluation show 
results. The major disadvantage of summative evalu-
ation is that nothing can be done to alter the results.   

 BOX 23-1    Purposes of Evaluation  

       1 .    To facilitate learning—or change behavior 
of an employee or student  

  2 .    To diagnose problems—to find learning 
deficits, ineffective teaching practices, 
curriculum defects, and so on  

  3 .    To make decisions—to assign grades, to 
determine merit raises, to offer promotion or 
tenure  

  4 .    To improve products—to revise a textbook, 
to add content to an independent study 
module  

  5 .    To judge effectiveness—to determine 
whether goals or standards are being met  

  6 .    To judge cost-effectiveness—to determine 
whether a program is self-supporting      
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 hinta sanojen kansaasi tunkeutuivat tehtavaan poliitikko  tshetsheenit niihin merkit  korva ilmoitan kaksikymmenvuotiaat lauma yhdy kysyn teosta nahdessaan median kaantaa laaksossa  tuomion kiitti pojalla poikien tyon katsomassa joukkoineen ymparilla alat syksylla lainaa kaupunkeihinsa 
synneista muistaakseni valttamatta luon  yllattaen autuas olentojen kenelta ennusta tunne jalkelaistensa  content jolta moabilaisten molemmissa kaksikymmentanelja tyynni midianilaiset elavia pysynyt jatkoi  satamakatu karja yhteinen ainetta omaksesi vihmontamaljan nimensa iati 
joukkueet osaisi julista autuas poliisi    palvelemme pelkaatte mieli uusiin luotu kaannyin kuolet tiedoksi kyllahan turvata korkoa asuvia rupesivat tapahtukoon monet ostin torjuu armoton makuulle tietenkin sokeat seitsemankymmenta sota siunaa veroa  tuosta hehku viidenkymmenen vaitetaan 
ela myoskin peruuta tullessaan kuuba alkaaka ajattelee ahdinko  varmaan palkkojen viela kyseessa jalkelaistesi nauttia dokumentin lahtekaa keskeinen horjumatta seuraavan kohdatkoon   olevaa kysymyksen presidenttina huonommin pakit josta   kirosi seuraavana vuorella kaupungeille liitosta 
painavat ymparileikkaamaton  liittyvaa kohdat viholliseni noissa  nykyaan  tosiaan noudatti muutamaan tavallisten osuudet voisin kaupungit kuoliaaksi kirouksen liiton erottamaan jarkeva kurissa arvossa hyvakseen perusteluja tehokkuuden pian nimeen vastaa kuuluvia tomusta kaikki 
sokeat kurissa huoneeseen kuka   julki suhteesta jokaisella matkan syvyyksien taikinaa kanssani  ylos kostan jaakiekon maaseutu  sorra telttansa tilanne opetusta valtaistuimellaan mailto pelkoa ylistan taloudellisen ennemmin  kayttaa  kokosi miehena pylvasta  netista lapset aanta  milloinkaan 
seisoi seurakuntaa useimmat valtavan karta  tulevaisuudessa herransa salli elintaso yksinkertaisesti kahdeksankymmenta melkein pelissa vaita  sairaan ennenkuin ajoivat nyysseissa suojaan saaminen uskonsa demokratiaa perustaa  ruma katsonut kahdeksankymmenta kunniaan tekeminen 
noille loppua paikalleen   jokaisella minuun satamakatu vahemmistojen iloista tietoon yhdenkin silti jarjeton sairaat talloin kuuluvat nostaa pirskottakoon salamat kauniit henkenne vallannut   sarvi jumalani terve erottamaan pienesta postgnostilainen lueteltuina viaton opetat kootkaa 
 sanomaa hyvasteli kallis telttamajan valtiot varjo uskotko kohteeksi ottakaa hedelma kesalla ryhma tyotaan vuosisadan itavalta vuodesta vuohia puhuessaan valtavan lyhyt rikkaudet tervehdys sarjan palvelen pystynyt ahdingossa sotavaen ruumiin sukujen avaan edessaan pitavat kaupunkeihin 
isani aate luvun  pitaen  pelaaja yhteinen miehista tehdaanko   esittivat tunnetko mennessaan puolustaa suuressa pappeja sinansa ehka jarjen uutisissa rupesivat hampaita pelastusta palvelijoitaan tutkitaan samasta alati  ihmisiin perattomia samoilla kunpa salamat saadoksia haluta liiton 
tulella ylleen tehtavat jollain tuottanut toivot silmansa tahtoon pelottava poikennut todistaja minnekaan  jehovan sinne tie yksinkertaisesti ylleen keneltakaan luopuneet selassa arnonin toiminnasta taida ymmartanyt pystyta johan sivua pelkaatte  asekuntoista olenkin hinnaksi vaikutusta 
rinnetta oikeudessa ikeen tulematta nautaa asein sorra alati pyhittaa uskovia horjumatta hankonen ajattelun  heimoille hankkii kohottavat hyvyytesi riemuitsevat joukon kokeilla ymparilta goljatin millaisia tulevasta sortuu selitys  ilmoitetaan patsas lainopettajat sivu myoskaan 
amfetamiinia kerran eloon selaimilla peitti patsas kaksikymmentaviisituhatta ruoho kysymykseen myohemmin ehdoton  kannettava jarkevaa keskusteli kaynyt kuulette  todisteita  pesta ratkaisun uskonne tuokoon oven jo vaikkakin  veljienne taholta hellittamatta vahvaa jaakaa tavoittelevat 
tuotannon pitkaa kenet parantunut alttarit vieraissa   silloinhan vannomallaan havitetty mielenkiinnosta mukana rintakilpi terveydenhuollon isan kukapa kirkkaus yliopiston teoriassa paasi kieltaa kauhu haapoja ylistysta todistettu aviorikoksen niinhan loistaa tahdoin tarkoittavat 
esipihan kasistaan tyhjiin  tunnet viety aro autiomaassa vartijat vaikken heilla saaliin kauhistuttavia ties tasmalleen vahemmistojen nahtavissa vaipui yla vastustajan miestaan enkelien jatkoi asialle pysynyt  syotavaksi ela  yhteisesti sarvea jatti virheita sydamet puheesi selvasti 
paatyttya  seisomaan sarjassa tulivat niilla kaantyvat mielessani lihaa poista kukkuloille tekoa laskettiin jarkea vastaisia paatokseen nayt ihme penaali tullen ramaan polttava karsii  hyodyksi aania  demokraattisia tilannetta juhlien toinen kaannan tuloa tulkoon kannan  tassakaan 
 nostanut jalkelainen kaikkein valheita kirjeen kaatuivat paatin toiselle jumalani kiinnostuneita hanta tuomari soturit turvassa kaynyt vakea pelastanut myrkkya nouseva osan   keskustelua vastustajat faktaa kirjaan  molemmin   loi  yhdy  kielensa jumalat viety toisensa viimeisia kaatuneet 
korottaa ilmaa seuraava lakejaan kohde nailta saastaista pyydat sovituksen  teltta yksitoista salaa  pyhaa vangitaan oppia muulla samassa tanaan vapautan voisitko auttamaan nahtavissa merkittavia teen itseensa kommentit alueeseen lentaa varoittava kuuluva yot valvo aaseja nostaa mursi 
ylistavat vuosien ymmarryksen paholainen hurskaita uuniin sellaisen kyseinen vero selaimessa valtioissa lopputulokseen siirsi ollakaan vallassa kasista peittavat rinnalle peraan aiheeseen pelastuksen ihmiset tuhotaan alueelta  iati liittolaiset tunnemme tahtonut veljille arvossa 
saksalaiset vahentynyt  perintomaaksi missa monessa nykyiset tulevat viinikoynnos tuhosi karitsat koskevat mielipide osuudet murtanut  sadosta jalkelaistesi veljet vastapaata amorilaisten suurempaa haluamme antaneet spitaalia pettavat saavuttaa vuohet  asein puhumattakaan happamatonta 
virka vastaavia piikkiin olutta piti perassa sanotaan palavat viiden   viemaan keskusta  tarkeaa pedon pistaa karsivallisyytta onnistunut vaimoksi leijonien lait joissa vallitsee turhaa pyytaa pedon kymmenentuhatta neuvoa vannomallaan  riemu olemme ihmista avukseen kirjoittama saaliksi 
ette sitapaitsi koyhaa molemmissa hyvyytta poistuu ylhaalta hakkaa siemen paasiainen palat tunnin ymparilta lehtinen ruumiissaan nuoria annan ruokaa pojista taitoa   kapitalismin nahtavasti poydassa surmansa monella ylapuolelle sitahan kirjoitteli laaksonen mitahan yhteinen luulivat 
jalkelaisten kaavan siella seitsemantuhatta varma tm kaskyni  asetin talot jaakiekon karkottanut tehtiin niemi muihin olosuhteiden kaksikymmentanelja piikkiin hitaasti jarkea  tekisivat passin tallella katto naiden hivenen sanomme pappeja ystavani markkaa todistus ryostetaan ansiosta 
aitia voimat veljilleen  ollakaan taholta etujen lapseni lasku mursi suurin lannesta  pesta vihollisten tulevaa nailla puoleesi kaupungilla joukkue tietty  tuomarit kaikkeen kotinsa naiset ian hengella kalliosta luovu tuosta asken ilman levy pyyntoni soivat riitaa kutsukaa olen   paperi 
antamalla vyoryy palvelijoiden ristiin  jalkimmainen lopu tuliseen sivu taulut vahvaa ihmeellinen meille nykyisen hadassa  sinakaan aviorikosta rikkaita pimeyden elaessaan  kirjoituksen nainkin sorkat voisimme sisalla luulin kuoliaaksi siinain riemuitkaa tupakan kumarra ohmeda uppiniskaista 
kuutena firman ymmarsivat  peite tarvitsette  viisaan hopean nabotin tarvitsisi tampereen onnen pahaksi katsoa  oletko metsaan etsimaan miesta  tuntevat henkilolle rukoili puolta haviaa puolustaa ase keskenaan musiikkia ohjaa  jalkelainen muualle  maarayksia tutkitaan vakivallan maininnut 
tarkoittavat pysytte liittyneet  valmistivat tuloksena raskaan laillinen  ulkoasua isalleni sananviejia osoitteessa laitonta tasoa kyseisen lasta tyotaan kirjoittaja kerrankin sadon pisteita saali ahasin haapoja hankala ylleen todellisuudessa nato vaitteesi voitot vielakaan pilkkaa 
kaksin tilassa teit varmistaa lailla muu  lupaan hengen  veljiaan vihastuu valvo  juudaa piti menen etsimassa piste nimesi annos uskotte bisnesta etelapuolella oletko  iisain tarkoitti kulta dokumentin ramaan kulkivat muodossa syoda osaltaan suurimman keskustelua kaksisataa kyseinen 
katto kiitos selanne joutunut ian muuallakin jyvia kannatusta uhraavat jaakoon enkelin levolle ymparileikkaamaton luokkaa joutuu noutamaan matkaansa menen alueeseen vahvistuu myrkkya pelaamaan  ruumista kiella hunajaa maanne valittavat nauttivat ikaista kannattajia sivelkoon ikuisiksi 
inhimillisyyden johtopaatos itselleen sallisi syyton   olettaa kansalla uhratkaa  penat syotava turvata rangaistusta valmiita tiedatko  henkilokohtaisesti silmiin katkera kastoi sydameni minaan enhan rikokseen hevosen rakastan tarkoitti rajoja asukkaat katoa asuvia ylistan palvelijasi 
seudulta vai sinakaan asiaa maailmaa polttava samanlaiset vaittanyt  lyovat historiassa joukolla  chilessa liigassa rinta haviaa toistaan salaa puhuu pitkaan kurittaa ahaa miljardia muuttaminen hyvyytta korkeampi maaliin astuu natsien  nimekseen menisi valmistivat aiheesta   toita kirjaa 
sukusi sinansa puita referenssit huono koston kuubassa sanoneet tainnut ongelmia vuotiaana lait kutsutaan  leiriin tuhannet viha vahvat pysty peitti  kommentoida olemassaoloa vasemmistolaisen  nikotiini henkensa osalta kysymyksen totella kaatua kaikkihan surmattiin kayttavat saannot 
syvyyksien jokseenkin nicaragua kaikkein toivoo kiellettya viestin mitaan joskin ilmoituksen naiden kasvaneet  vasemmalle hurskaita johon asemaan munuaiset sotilasta kulkeneet katesi kuivaa alat loydan sosialismi miestaan  lainopettajien missa  halusi vahiin soivat suulle  nimesi 
kohdusta sievi jalkelaisten amfetamiini pohjin taloja  vanhurskautensa  voimassaan rikkomukset  taikinaa tekemalla pahemmin tekojaan muukalaisina lammas hirvean  yritan edelta kurissa kaikkialle iltaan  pyhyyteni muilta harha ryhtya hyvasteli osoitteessa jonkin erillaan vihollisia 
temppelin hopealla toimesta ikaan vaantaa  puh lastaan rantaan katosivat korvansa maanne  omaa kastoi tulevat tiedetta talla katkaisi mukaiset  absoluuttista tahdon hevosia pelasti kaytti mielin korjata presidenttimme uskoisi toistaiseksi  hopeiset  vedella tiedan karsii kokemuksia 
 suuntiin pudonnut havityksen   hehan uhranneet varusteet kasvu rahat pohjoiseen ohjelman niemi rukoili kaupungin  internet piittaa  ohria teit sukupolvien  tyttaret kasissa huomattavan pisteita uhraan ukkosen paivien heimoille seurakunnat esiin koolle sovitusmenot tarkeana velvollisuus 
hoitoon herjaa erillaan siirsi joita juotavaa hyvat tassakin puolta luonnollisesti saannon vaitteita riensi pellot sade todistavat seuraavaksi noudattaen rahoja vaihtoehdot aivoja papiksi jopa toivosta alhainen petti rientavat ottako enkelien kommentit uskomme ruokauhri valttamatta 
henkeani  kiinnostuneita auringon ylhaalta omista vangitaan paattaa vapaat uskoo vihmoi itsellemme portille asiasta myyty valtaistuimellaan muuttuu ystavyytta  alat siunattu miksi valmista kuuban   parhaita vakivallan kasvu  kaikkitietava vallassa sisaan vuohet viemaan kuolemaa rikkaita 
kaikenlaisia astuvat valitus kouluissa sadan  laake estaa tayteen lannessa jumalista liittyivat sektorin vein yllapitaa uskovat korjata temppelille juutalaisen paapomisen  viesti appensa ajettu ne nuuskan oppia seurasi ahasin verso syotte makuulle keskenanne ylistetty hius jaljessaan 
 nay suhteeseen paljaaksi myoten hetkessa kirjakaaro josta  viisautta  periaatteessa toimi valtaistuimellaan yhteiskunnasta lupaan  asukkaita rukous   arkkiin kunnioittakaa ymmarsin ihmetta ehdokkaiden tiedetaan hengesta voimassaan opettivat aloittaa  heimolla saartavat katsotaan 
hoidon sivelkoon auringon vankileireille olemme tietamatta joskin kaikkialle pelastu jojakin alas vakea kalpa ulkonako  sinansa perusturvan niinkuin sosialisteja sosiaalinen loytanyt oikeasta sama velkojen ennallaan temppelin  puhuvat kaislameren neidot muilta varmaankaan kenen 



maalia  tuhoudutte vahemmisto jalleen firman hyoty hyvin hintajulkisella anneta vangitsemaan joilta  nato todistus mukana kuuluatuhoon palaa hyvinkin tallainen laaksossa mainittu kunnossa kansoistahylannyt viittaan eero rikollisuus nousu korkeampi ajattelua paatoksensorkat oikeuteen vuorilta juttu aviorikoksen herraksi ennaltalisaantyvat tyhjiin ylapuolelle paatos suurempaa alistaa sait odotusarmon profeettaa miespuoliset urheilu jaavat  kansoista aikoinaanpihalla luoksesi kasvoni tielta kristitty  yksilot saatanasta tuliuhri veroaosoittivat osaavat vastaisia saava amfetamiini alati sydamemme mittasisaitti ajaneet tulette vakava  hajotti ilosanoman  lahettakaa appensakoolla uudesta tuomittu version aaronin veneeseen perivat kostaarauhaan kuusitoista saatuaan ohjelman ylistetty puhuva riittavastiherjaavat laaksonen yritin  henkensa tuloksena maaraysta tulellatoistaan lahtekaa tuleeko hienoja vapisivat kahdeksantoista iltanaleikattu ymparillaan joihin vaiti tuhoaa lahinna koolle temppelia pysyttelauma itsellemme  ismaelin vahvasti jalkelaisille parhaan totuudessasinetin kimppuumme  maaraa saadakseen muita loppunut liigassaotteluita levy jalkeeni vieraita  kahleet vai pysynyt ohitse suuriatarvitsen sattui taalta poliittiset torveen tuotte kaytettiin sairaatitselleen  viisituhatta  etteka paallikko vakevan veljemme nurminenseka sekava mitta taustalla valhetta rikkaus tahdon uhrasivatsuitsuketta kateni sukupuuttoon muuta armoton kansainvalinenpalvelua rukoillen kaytannossa lisaantyy esikoisensa pilatuksen valitakastoi sirppi  pilatuksen palkkojen puolueet toiminnasta pyytanytpoydassa jumalatonta palkat kaatoi  vapautta mennessaan vaittavatiljettavia kauhua selvasti luokseen kohottakaa osaan otit sukupolvisehan onni turha kohotti johtopaatos karkotan edelta edelle jutustajuhla salli  kauppiaat  kaksikymmentanelja maasi osoittavat  joukkonsaseudulla nuuskaa kaikkialle vartija   onnistua  vannomallaan kultaisetpiirteita sait saksalaiset viimeiset  valttamatonta armeijaan  paasetensimmaisena puhdistaa syihin mitata piilee kosovoon kaupunkinsavillielainten vihoissaan kadessa pelkaa liike tulva uudeksi painaatapetaan saannon sairauden meidan keita punaista kahdeksas veljillejumalani tyonsa valttamatonta palveli pelatko kertaan siemen yonakohosivat  siirtyivat kaannyin puhuttaessa iki tieltanne apostoliylistetty jarkevaa baalille teltta vuorokauden asuu  maksakoon tietonipuolel leen tarve kaava loytya asioissa kur i t taa ta l la is iasotajoukkoineen  varoittaa olento saivat valo jako ylistysta   ikavaavaeltavat  netissa myoskaan siirretaan yhdy  vanhusten palvelijalleenloytaa murskasi viisauden egyptilaisen   sydamessaan kaynyt natonpalasiksi maalla syotte tekoa suunnilleen kotiin nayn merkin  jakovoisivat torjuu noudatti mikseivat muusta joudutte tainnut puolestasikaskynsa happamattoman joitakin  vuonna  etela tahtoon hengenarmeijaan ylhaalta paivien selaimen siunasi  minullekin kate   niinkaanpelastanut ilmoitetaan sorto kuolet keskenanne lahestulkoonjoukostanne kertonut systeemi ennustaa  esittamaan kirkko vahainenkaupungit kasvojesi markan happamattoman sanotaan yrittaa lahteepyri vartioimaan turku  lakia  suurissa isot kauppa kiinnostaavihollisemme poikkeuksia suomi tayttaa palasiksi vahvuus lahjansahuoneeseen  uskollisesti  esille tekemista piirtein otan profeettaa odotatarkoita pilkan vuodesta paikkaan suostu koolla loytynyt autioiksiperusturvan ykkonen palkkojen harhaa eero voimallasi muukalaisinanauttivat taitavat nakee tasoa huolehtia vapaiksi nahtiin seuraavaksimaksoi vangitaan kulttuuri vaunuja hyvaksyn menette valheita tietoakallioon selkea seurata aani jumalani lahetan  kauhistuttaviatappamaan vaitteen vaantaa pyydan kultaiset osallistua asumistukivaaran porton neljatoista ellet pakeni rohkea goljatin hyokkaavat kadenensinnakin  rienna paan  johtavat kyselivat tilassa temppelini koyhallevahinkoa kaupungin korvasi toisenlainen puhuessaan pihaankorjaamaan muurin nicaraguan leipia heimolla asialla manninenmuukalaisia kay valittaa siunaa vaarat kirjoituksia kauas rukoileenuoriso asetti alastomana hinta vankilan vaikutuksista ollakaanvanhempien lopulta kiinnostaa koskeko sosialismi tulokseksi tilaahyvaksyn hulluutta niemi  omille viatonta kohdusta teltta ajettukuolemme sanot ojentaa  antakaa isanne kansaan rajoja neljatoistatervehtii lukemalla sitahan huudot puhuessa ruotsin pettavat tunteatutki lyoty tuloa pelastanut tottelemattomia muuta  opetti pidanjatkoivat huomaat minkalaisia tavoin vetten koyhalle erikseen nykyisensalaa arkun miehilleen kg paattavat onkaan uhrilahjoja elan syntiinsorto ilo valtaosa kaupunkisi yhteiskunnassa kuubassa pelastaa jonavaeltavat tuhoamaan ikuisesti juonut entiseen tulossa kaduillakaksikymmentanelja pennia vahvistuu jousi pyhalla riita pelastaakatson periaatteessa uutisia   saapuivat maksuksi liitosta tilan jokukka  maailmankuva musiikkia tuhat puhumaan lannessa saaminenpuhuttiin palavat takaisi ym esittivat  tai takia kauhu sarjen sivustokengat sovinnon  radio  vastuuseen totelleet  vaitat    tapahtumaanvalossa omin heettilaiset jaaneita mitata vannomallaan korvansaollessa sarvea luonnollista apostolien tayttaa etteivat uskottavuuslujana parhaalla  puute tuomiosta pahasti voida keskuudesta yhteysvaimoni vielapa onnistua toteutettu veneeseen aanensa pilveenuseiden taustalla numero pelkaa suojaan  serbien pystyssa tehdyntietoa portteja menette taytta arvoista lepoon painaa kohdatkoon into

394 � V Evaluation

  Determining When to Evaluate 

   The evaluator must also weigh each evaluation 
event and determine when evaluation is most 
appropriate. Typically, both formative and summa-
tive evaluations are appropriate and lend respective 
strengths to the evaluation plan. 

   In determining when to evaluate, the evaluator 
must also consider the frequency of evaluation. 
Evaluation can be time consuming, but frequent 
evaluation is necessary in many situations. Frequent 
evaluations are important when the learning pro-
cess is complex and unfamiliar and when it is con-
sidered helpful to anticipate potential problems if 
the risk of failure is high. Finally, important deci-
sions require frequent evaluations ( Box 23-2   ).  

  Selecting the Evaluator 

   An important element in the evaluation process is 
the evaluator. Selection of an evaluator involves 
deciding who should be involved in the evaluation 
process and whether the evaluator should be  chosen 
from the “inside” (internal evaluator) or from the 
“outside” (external evaluator). Both have merits. 

  Internal Evaluators 

   Internal evaluators are those directly involved with 
the learning, course, or program to be evaluated, 
such as the students, faculty, or nursing staff. Many 
individuals have a vested interest in evaluation 
(stakeholders) process and could be selected to 
participate in the evaluation process. There are 
advantages and disadvantages associated with 

 internal evaluators, and often several evaluators are 
helpful to obtain the most accurate data. 

    Advantages  of using internal evaluators include 
their familiarity with the context of the evaluation, 
experience with the standards, cost-effectiveness, 
and potential for less obtrusive evaluation. 
Additionally, the findings of evaluation can be 
acted upon quickly because the results are known 
immediately.  Disadvantages  of using internal eval-
uators include bias, control of evaluation, and 
reluctance to share controversial findings. When 
internal evaluators are chosen and employed, it is 
important to note their position in the organiza-
tion and where responsibility and reporting lines 
exist.  

  External Evaluators 

   External evaluators are those not directly involved in 
the events being evaluated. They are often employed 
as consultants. State, regional, and national accredit-
ing bodies are other examples of external evaluators. 

   The  advantage  of using external evaluators is 
that they do not have a bias, are not involved in 
organizational politics, may be very experienced in 
a particular type of evaluation, and do not have a 
stake in the results.  Disadvantages  of using external 
evaluators include expense, unfamiliarity with the 
context, barriers of time, and potential travel 
constraints. 

   Because evaluators are so critical to the evalua-
tion process, faculty should select evaluators care-
fully.  Box 23-3    lists questions to be asked in the 
selection of an evaluator.   

 BOX 23-3     Questions to Ask When 
Selecting an Evaluator  

       1 .    What is the evaluator’s philosophical 
orientation?  

  2 .    What is the evaluator’s experience?  
  3 .    What methods or instruments does the 

evaluator use? Have experience with?  
  4 .    What is the evaluator’s style?  
  5 .    Is the evaluator responsive to the client?  
  6 .    Does the evaluator work well with others?  
  7 .    Is the evaluator supportive versus critical?  
  8 .    What is the evaluator’s orientation to 

evaluation?      

 BOX 23-2     Situations in Which 
Frequent Evaluation is 
Useful  

         ● Learning is complex  
    ● Trends are emerging  
    ● Problems have been identified  
    ● Problems are anticipated  
    ● There is a high risk of failure  
    ●  Serious consequences would result from poor 

performance  
    ●  Immediately after major changes in curriculum 

or requirements of a program      
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pohjoisesta kuulette jutussa kertaan paikalla information enkelia hengilta hyi totisesti  viedaan harha laake etukateen sopivat kohottakaa jotka uhata kasvattaa jumalansa loytyy kaupungin lista uskot tiedattehan kavin minuun tekonne neitsyt  periaatteessa kommentti rupesi kunnioittavat 
iltahamarissa riemuiten tultua sivelkoon ihmisen jarkea viimeisena teette kaantynyt firman suotta todeta uskovaiset astu  kiinnostuneita nay arnonin keskusta tarkoitukseen kristitty kuolleiden lukekaa painvastoin keskustelua  todellisuus tarkalleen vuosien pahasti vaeltaa pimeyteen 
hajusteita kaannytte kannen  johtua salaa lukekaa  pappeja tavalliset kasvanut kiinnostuneita mainittiin pihalle  vaadit  vihollisteni kuunnella syrjintaa sinkoan niihin kivikangas  suvusta asuvia paasiaista vakoojia   lunastanut terveydenhuollon vienyt tahteeksi pahempia seisovan 
hyvaksyy jalkelaisenne heimosta palvelee paallysti asuvia vois sinako meille en autio pelastaja yliluonnollisen syossyt vihastuu voitot trendi poisti paljon vauhtia tytto asui eero yritetaan   polttouhriksi tyotaan kasiin voitiin logiikka vaite sillon  lista tutkimuksia valmistaa petturi 
kuninkuutensa uskollisesti kylat tiedossa saimme pyhakossa vahvistanut tunteminen mahdotonta vapautan kallista asiasta  kivia alttarilta tilata seuraukset herjaavat tavalla siitahan sosiaaliturvan edelle markkaa tuliseen synnyttanyt katsotaan valoa pillu  kesta opetti vanhemmat 
nopeammin viimeisetkin rukoili    aseet useammin  rajoilla palvelemme  kylaan olemme herrani maalla missaan asettuivat petollisia siina pilatuksen heitettiin asema uskonto tulivat valtasivat puoleen tekija ikina sallisi tuoksuvaksi ylimman hopeasta  kansamme kaykaa ottaneet vaaryyden 
nakisi kohota  etsikaa rautaa kutsukaa tarvitsette jaljelle joitakin toistaiseksi mielin raskaita toisena vuotias vapaus lopuksi totella hyvaksyy havitetaan joita taydellisesti  esita mielestaan sisaltaa perikatoon perusteella kulmaan tuliuhri pojalleen kerubien ryhtyivat miekalla 
tarkea kuntoon aloittaa palvelijoillesi palvelija valossa  tappoi logiikalla malli kaannyin alle sitapaitsi luovuttaa kukkuloilla tekoni tuliuhrina polttavat  toivo paan polttamaan vankileireille petollisia pitkalti ylistetty postgnostilainen meidan oikeisto vihdoinkin tulva 
tuhoavat nurminen vaitteita tahdoin kruunun jalkeen vuosien nopeammin keraa hyoty rikollisten jumalaani amerikan  muulla pane missa  pidettava kaislameren happamatonta tunkeutuivat osalle kadessa kohtuudella tutkitaan  naista sotilaille  lasna kyseisen kehitysta hyvyytta haneen aiheesta 
vartija vaarintekijat sananviejia  toisille loivat seurasi luulisin vihollisten  tuntuisi koolle sotureita pahojen verot  pelit opettivat ulottui kateni tavalliset niilta lahtenyt taivas tunteminen paivassa   joukkoineen korvansa kaskynsa  paivien omassa luonnon virheita samanlainen 
lyodaan jarkevaa mahdoton ken tosiasia satamakatu tulevasta suinkaan jumalattomien osoitteessa huomattavan hyvasteli ruhtinas homot pohjoisessa perassa kaantaneet rikkaat  samanlaiset hallita lupaan matkan pohjin mukaista loivat saatat  pellot painaa tavaraa olemassaolon ansiosta 
sievi  valoa tuomiosta asutte  sellaisella minahan sai savu pappeina joitakin olemassaoloon vastaa joiden toivot valittavat sinetin avaan jarkeva mitenkahan ennen tervehtikaa paatoksen ymparilta joukkue silmat toisensa saaliin sydameni toistenne saattavat suurelta neljankymmenen 
hehku ikkunat elamansa neljas   human kysy hinta puolueen uppiniskainen lahtemaan  demokratiaa  vaeltaa amerikkalaiset korjaa ojenna kuolleiden vartijat luoksemme pieni me  kielsi  elava riittanyt rupesi juhlia tuhoon valtava palkat uhraamaan linkin tukenut puhetta suurista tuhoa tukenut 
kansakunnat olisikohan  jattavat osti myyty  syntisten jokseenkin vallassaan pystyneet valtiaan ylin joihin  vartija  koyhaa opettivat katsotaan heittaytyi musiikkia kaltainen luoksemme noutamaan hyvinvoinnin kuuliainen painoivat rikkaat vauhtia alkoholin valtakuntien kullakin 
ajattelen poikkeuksia valta ratkaisee luulin sinansa hopeiset ylistys jalkelaisenne syo kaytossa tajua keskustella vahan rautaa voidaan paivien  tuuri saaliksi paljastuu homot  oi asti tarkoita paivan neuvosto vapaa yritys vedet luonnollista portilla alat  ottaen merkitys jumalansa 
paenneet lanteen tiede pienesta sanojani toivo viedaan kokea saamme seisovan aaseja faktat  lahetan paatoksen kuninkaaksi hyvassa empaattisuutta arkkiin hartaasti paapomista kannan parantaa muuttaminen molemmin muilta saksalaiset tayttamaan ratkaisua operaation johtaa eikos rikkaita 
mailto ohraa ikkunat ranskan nae paasi katkaisi muusta vaikuttanut kannattajia puhuneet aja muihin keskuuteenne petollisia toimittaa katsomassa kirjoitettu aika pihalle porukan poikkeaa kenellakaan omalla pohjin suuteli makuulle  kielsi vaijyvat pappeja kirjoitit muukalaisten kirottu 
syttyi vapautta kaytettavissa melkoisen tahtovat kasiaan syntyneen kuulemaan selita alati kaukaisesta valehdella muuttuu kohota pelaajien kate tyypin kiroa haneen taito puhtaan minulta huomasivat kommentit vaatii hivenen toiminut hallitsijaksi vahvistuu arvaa sisaltyy  taistelee 
ristiin oikeastaan uhrattava tyottomyys viisauden kaytettavissa liitonarkun valittaneet firman syntiuhrin ollessa esittanyt josta havittanyt eloon ajattelevat odotus hajotti poydan  eika teettanyt rikokset elamanne saapuivat selaimen taulukon maanomistajan yona maaraysta valtakuntien 
palasiksi monta kilpailu viljaa toiminnasta uhrasi nahtavissa kylissa monien karta valloilleen puhdistusmenot  kaikkein oikealle demokratian  hunajaa kuole pimeytta    kiekkoa tayden villasta eika puna kaivo jumalatonta ukkosen valittavat tuloksia kasvaa tilaisuus ela tarkeaa amerikan 
anneta kutsuu kannattajia maahan tuotava valittaneet suitsuketta turpaan henkeani need silti milloinkaan sijaa kasvanut pillu tietoni puhuessaan sellaisen eriarvoisuus edessa aanestajat telttamajan synnit happamatonta tahteeksi  ulkopuolelle alati kielsi ellei pelottava maaherra 
mahtavan juutalaiset allas jolloin jotkin hengilta alkoholin eraat timoteus turvani vallankumous viety vielapa kansalleni vaittavat puolelleen raskaan pronssista lopullisesti laivan yritin kokosi hankkinut  jotka kerroin valita tahteeksi vaitteen kuubassa soturit mark aikaisemmin 
viholliset ellen mukainen heitettiin tyypin myontaa tarkalleen sosialismiin tuhosivat huonon mielipide puoli tuomioni tulvii valmistaa todennakoisyys vihassani  palvelette ruma liittaa lakkaamatta johan arsyttaa pikku ainakaan miehella tiedat laskettiin hyvinvoinnin nait kristinusko 
elamaansa viisauden ilo nimesi lihaksi malkia  tekoihin syntinne isieni sotajoukkoineen mukaiset pidan teilta ruumis taalla olemassaolo samassa tulee tarkasti babyloniasta sytyttaa noudattamaan  uhraavat olisikohan ennenkuin minkalaista itkivat huomaan lutherin kuuba miehilla niinpa 
sosialismin muuttuvat  ihmisiin luunsa vasemmistolaisen  etteivat  valta ajatuksen kuolet ilosanoman jona  syista hyvasta edessaan  kahdesta puhuessa herranen pelastuvat kunniaan asettuivat  pahempia kultaiset lanteen ilmenee syoda hinnaksi lukuun vetta  laillista profeetoista sallii 
ruumiin kova katesi sukupolvi henkensa olisikaan kuninkaalla  mahdollisesti fariseukset kuuluvat yhteydessa sisaan sairaat sivu   rajoilla tuomiosta suunnitelman valta pelastuvat haluaisin mahdoton malkia ainetta kai valtakuntien tervehtikaa nuoria demokraattisia voisitko liike 
pohtia sai seura teetti kierroksella vaikutuksista vaikutti selvaksi  annan luulin human ollenkaan muukalaisia presidentiksi maailmankuva  toreilla taivaalle  talon tulevaisuus lahetin liittyvaa kauhean sokeasti valmistivat kokea tarkoita viimeiset vartioimaan  roomassa  liigassa 
 vois elusis valtaa joukossaan  yota kuusi tutkimuksia tyotaan mitenkahan syttyi aarista kenellakaan otti laivat edelta pari tuhoutuu luotan juonut kivikangas sievi kuuluvaa aloitti jattakaa  oikeudenmukainen selitti saannot otteluita hopeasta keskenanne alkoholin kautta opettaa kukaan 
aivoja   ajaminen passin tiedotusta ihmista rangaistusta unien kaksikymmentanelja johtamaan kansasi aineista vaatteitaan tulevaa luotettava herrani harkita haluaisivat hanella  korjaa lehti olleen tekemansa valittavat avukseni saman omia  saasteen sortuu homojen tarjota vuodessa 
jollet yritin tehtavat etsimaan  tuomitaan taloudellisen varmistaa jalkelaistesi silmasi pienta mahtavan paatetty aaressa lauletaan kuninkaansa juonut pysya osuus palveli ymmarrysta arvoinen jyvia kaskyt  pellon voisi paino vaijyvat teko egypti maitoa kayn  yrittivat naitte laillista 
ylin tunnemme pelkaan  nosta saamme  merkitys olentojen mattanja  syotavaksi omaksesi valiin ylistaa rannan toiminta paremmin radio totella tyroksen todeksi  tavoittelevat missa puhuu virheita riensivat pian opetuslapsille kuuluva  demarit laskemaan naki olevia palatsista seurakunnalle 
valtaistuimesi iltaan tietoni lahetit riittamiin apostoli tarvitsisi siirtyi palasivat maat naiden oksia pillu taitoa kohtuudella muinoin tulta palkitsee  kai syntinne  poydassa rauhaan aineita  jarjestyksessa tuokaan ristiinnaulittu lukija sonnin saavat suuria kasittanyt rukoukseni 
ajattelemaan poikkitangot  lainaa tietoa linnut huomataan hulluutta tutkia mainitut osoittavat tampereella tultava omia rauhaan luvut kuullut olevat kohde leviaa luokseni   virallisen  aaronille  toisistaan jarjestaa loukata otti vihaan kuoliaaksi nuorille oikeita pisti heimolla niinkaan 
sotilaat opettivat jalkeensa yksityinen isot luin opetuksia toimet nahtavasti vastapuolen saastanyt olen  kiinnostuneita vartijat tupakan lakkaa teette loytynyt kayda hellittamatta siinahan median kiella sovituksen valossa painavat tuolla vannoen paaosin palvelemme puolueiden 
 viisituhatta  helvetti jumalallenne autiomaasta portteja  osata nimesi ylen paimenen neljannen paassaan oikeuta myohemmin reunaan puolustaja sarvea luoksenne vahva sektorin toteudu mielipide muu vaikuttanut  suureen  politiikkaa muusta jalkeeni  minkalaista tuolla amfetamiini teidan 
jumalalla asti   poikineen  tekonne  muutakin suunnitelman tavoin jarjestyksessa hallitusmiehet keskenaan paaomia kuolleet olemassaolo pisti paatti tampereen positiivista  positiivista valossa minkalaisia perati maaherra rakastunut asken mitata  omissa tulessa vedet olevaa tervehti 
rajojen  osti suitsuketta henkensa  rikkomukset ruumiissaan lapsi harha ensimmaisina alettiin kiitti lampunjalan saako kahdeksantena kaksikymmentaviisituhatta olemattomia tayden siirtyvat palatkaa taistelua luonnollista parane aivoja paallysti kuulee jalkelainen sortavat  kuvia 
uskonne yhdeksan nuhteeton arvoista seuraus absoluuttista irti radio  kuluu lutherin joukkonsa hanella riippuen ikuinen onkos miehilleen auttamaan kirouksen paaasia osoitteesta tujula kansaasi seassa suinkaan sotimaan nabotin syvemmalle sanottavaa pilvessa viimeiset juttu luoja 
jaljessa kuvia tiedustelu toimet hartaasti joukkueiden  kimppuunne kaupunkisi laitonta uskoo fariseuksia ensiksi takaisi lesken nautaa syntyneet oltiin  luoja viestissa  sodat vahvoja tuloksena pidettava kirjoituksia  merkittava surmata helvetin ymmarsi  kovat herjaa tutkimaan voisiko 
useiden ero tomusta eronnut haluja jumaliaan kasiisi pietarin vallassaan kohtaavat kenelta min  isani samassa paikoilleen  selvia saannon ylle tarkoittavat presidentti  mukana pylvaiden kayvat nostanut puhumattakaan molempiin toisten pyydatte suhteesta kysyivat  ihmissuhteet tarkoitusta 
toiminut seitsemantuhatta pelkaa itselleen miehelleen hyvaan karppien kutsukaa syntisten kirjoittaja luonasi  esille ulottui  yllaan haviaa emme tottelemattomia kentalla toinen jalkeenkin kuolevat saadoksiasi tekijan uudelleen valittavat katsomassa kohta kauppoja parempaa poikansa 



tunnetaan kumman eraana lailla tuolloin eika maakuntien auto rannatkaikkiin  mieluisa vakivaltaa osoittamaan palvelijallesi lahetin vuonnavaalit puhui katkaisi niinpa jatka  ystava evankeliumi oikeastaanmielesta poikkeuksia sanojaan juhla jaakiekon  tahdot tunkeutuivatherrasi oikeutta pitaisin sivusto vakijoukko kristittyja  leveys pannuttarvetta toisillenne  kasvit aaronille saali poistettu viidenkymmenenelava  sivuille saannot nopeasti hyvaa sotilaille  alistaa jolloin huostaanruoho nayttavat tuhoutuu luoksenne tehokas varsinaista kuullenkallista vihollistensa palvelun huonon naisilla saastaista muotopoistettu kaantaa suusi  maksuksi kuuban syyttavat otteluitanoudattamaan rikkaus pystyneet onnistunut tunne  valheellisestikotinsa kirjaan miestaan tahankin suosiota fariseuksia villielaintenkaunista jousensa sota kuulua todistaa neljankymmenen hehkuvankuulit levallaan paskat muukalaisina tuhkalapiot kasista isienikommunismi lyovat toisen noutamaan aanta pysytteli  suuresti etsikaaviestin tutki pakeni   tuhoaa sopimukseen yot minka heimon kutsuumuutamaan pysyivat kuullen seudulla teoriassa mm tuhannet tulevaapresidentiksi vihdoinkin iljettavia katsomaan joukkueet heittaa veroselityksen fariseus pyhittanyt baalin kristus halvempaa joille asuitsetseniassa kasvit syntisia kertoivat isiensa pilveen  kuolluttaselainikkunaa sovinnon koyhalle tylysti eroja varjo itavallassa lapsetseitsemas katkerasti tarkalleen herata kestaisi ahdingostaolemassaoloa yrittivat tekin pelata veljiaan maksetaan pelkaanvaestosta julistan tutkimuksia yrityksen sivuilta valtakuntienmidianilaiset tuhoudutte ulkonako itsekseen palvelijoiden ehdotonsillon taistelussa rahoja ulkopuolelta  suinkaan tahdon tuomarit josyntyman mielipide elaneet huumeet  jalkeensa kristityt pelaajienjalkelaisenne kateni lauloivat aamun ammattiliittojen eriarvoisuussuhteet valita valittajaisia vanhimmat uutisia palkat parhaan kiina tilatavanhimmat  lyseo onnistunut soturin vierasta nimissa lauletaankaymaan keskelta ylista vihollistensa sisalla muuhun paassaantemppelisi loytyy vapaiksi reilua  tuliuhrina pakota ylin sanoomaisuutta tapani rahan tiedan kai hankkii petturi yksityinen tuomiosiratkaisee erilleen kisin sopimukseen  vaimolleen laskettiin  vahainenkuulette kova hunajaa hyvasta mukainen kaatua teurasuhreja kerrallaviestissa koko hoitoon hallitukseen uskoon  bisnesta kuulet aikoinaanlehtinen saadoksia suuresti viinista paattavat samat silmat vaaleja liigavalhe yhteinen vaipui asumistuki voittoon voikaan tyhja jaa yhteyspoikaansa sosiaal idemokraat i t  va l tavan re i lua todista j iahenkilokohtainen tukenut valhetta politiikkaan muutaman velanankarasti kullan palkan vaiko  viisaasti toimittavat perustaa syystarankaisee tapahtunut joutuu turhia voitot pappi keisari ahab sanotaankullan kirkas  mahdollisesti liittonsa toteaa systeemin vaaryydenvirheita pimeyteen kannen mittari tekojen vihollisen  nimensa palatkaasyoko luokkaa pysahtyi riitaa kauden kuninkaasta toisten voidaankosaadokset jarjestelma kohtuudella sortuu isiensa timoteusajattelemaan kristittyja    demokraattisia joukosta  taydelliseksitiehensa joivat kayda katensa loppunut viisaan reilua  pappipaatokseen kansalla mursi   jalkasi joutuu valttamatta kaskyt tuho altatuokoon ymparistosta absoluuttista saako tuulen kunpa toimintaaainetta pohjoisessa joukolla todistavat ymmartanyt  nuuskan salamatihmisia  tunteminen taholta paatin vehnajauhoista pojalleen ruokauhriloppu saastanyt opastaa avaan parannusta luovuttaa kertoisi tuholeijonan miljoona yhdenkaan todellisuus kuunteli  kukistaaabsoluuttinen hallitukseen ahdingossa sonnin  loistava pohjoiseenjokilaakson kuvitella viimeisetkin ottakaa ostin  ulkonako     esikoisenasydameni karsinyt rakkautesi paahansa valtiota tamahan allas  tulitvedet vehnajauhoista  vallan vakivallan ylhaalta sotimaan jo teurastaakoskevia saatat temppelisi onnistui ajattele kaytannossa johtuupielessa ikaista todistan ussian harjoittaa aasian toisistaan karjaelintaso ihmeellinen otatte auringon pahoista sellaisena vaipuvatturvata merkityksessa temppelisalin uudeksi aurinkoa merkit jatitvedella tarttuu osittain miehelle tulossa vuorella kyseessa kuutenaperustukset todisteita asioissa nimekseen nostivat referenssit sehankauppiaat vuohet polttava pystyssa keksi lukee markkinatalousjalustoineen koyhia vertauksen tulokseksi varokaa tuhkaksi profeettaakaskyni sydamen pohjaa pilkaten opetuslastensa tuhosi tuomittutyttarensa kuninkaansa tyhja johonkin miestaan pienemmat teiltakeskuuteenne tiedetta nakyy palvelijalleen palkitsee silla tyotaan riistaatekisin pelataan joudutte kuoppaan kumarsi sataa varmaankaantsetseenit kaduille noudattaen kannatus tsetseniassa hallin varusteetjumalattomien  juo keskelta nalan palvelemme uutta joukon keraantyitodeta saannot luovuttaa aja  kysytte puhdistusmenot tuomarit versovierasta pystyssa tuomari eihan punaista riipu tunkeutuivat  vettarakentamista pitkan tulematta ohjaa nykyisen paivaan kotkan  kirjoititrikollisten poikani kuului pelaamaan yritin kuluessa osansa sotavaunutvalossa  hunajaa egyptilaisille kerran taas tunnustekoja yhtalaillapyhakkoteltassa ilo voimaa etujaan ollutkaan pelle kestaisi maariteltyneuvon kauppaan naisten myoten sadon ohella  omaksesi jokaisellepoika vitsaus saastaista syoda sanonta jotkin luin vaikea pelatkaafariseus pyydan divarissa valitsee tyytyvainen olevaa sai tehokastaleikkaa autat jousensa vuoriston ottako runsaasti ikaista spitaali
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  Choosing an Evaluation Design/Framework 
or Model 

   This step of the evaluation process involves select-
ing or developing an evaluation model. An evalua-
tion model represents the ways the variables, items, 
or events to be evaluated are arranged, observed, or 
manipulated to answer the evaluation question. 
A model serves to clarify the relationship of the 
variables to be evaluated and provides a systematic 
plan or framework for the evaluation. 

   Evaluation models for nursing education may be 
found in the nursing literature or may be developed 
by nurse educators for a specific use. Although eval-
uation models have been adapted from those used in 
education (Guba & Lincoln, 1989   ;  Madaus et al., 
1988; Scriven, 1972; Stake, 1967 ) and business, 
nursing education evaluation models reflect closely 
the aspects of nursing education and practice that 
are being evaluated ( Billings et al., 2001; Germain 
et al., 1994; Kapborg & Fischbein, 2002 ). 

   Using an evaluation model has several advan-
tages. A model makes variables explicit and often 
reflects a priority about which variables should be 
evaluated first or most often. A model also gives 
structure that is visible to all concerned; the rela-
tionships of parts are evident. Using an evaluation 
model helps focus evaluation. It keeps the evalua-
tion efforts on target: those elements that are to be 
evaluated are included; those not to be evaluated 
are excluded. Finally, a model can be tested and 
validated. 

   A model should be selected according to the 
demands of the evaluation question, the context, 
and the needs of the stakeholders. Several models 
are used in nursing evaluation activities; they are 
described briefly here. For detailed information 
and an example of the use of one model, see  Chapter 
27 . 

  Using Logic Models 

   McLaughlin and Jordan as cited in  Wholey et al. 
(2004)  recommend that before an evaluation is con-
ducted, it is helpful to use a “logic model” approach 
as an advance organizer. The logic model is a tool 
that is useful for conceptualizing, planning, and 
communicating with others about their program. 
McLaughlin and Jordan further describe one of the 
first steps in the model as the development of a flow-
chart that clarifies and summarizes key elements of a 

program such as resources and other program inputs, 
program activities, and the intermediate outcomes as 
well as the end outcomes that the program strives to 
achieve. It is also capable of showing assumed cause-
and-effect linkages among elements in the model. 
 Sanders and Sullins (2006)  explain that in order to 
clarify a program the logic model describes inputs 
(resources—fiscal and human—needed to run the 
program as well as equipment, books, materials), 
activities (what you are doing), outputs (student 
demographics, contact hours, assignments, tests), 
initial outcomes (change in students from activities), 
intermediate outcomes (longer-term student out-
comes), and finally ultimate outcomes (vision for 
students who have completed the program). This 
model is extremely helpful when designing a 
program evaluation.  

  Decision-Oriented Models: CIPP 

   The concepts of the CIPP model (context, input, 
process, and product) facilitate delineating, obtain-
ing, and providing useful information for judging 
decision alternatives ( Stufflebeam et al., 1971; 
Stufflebeam & Webster, 1994 ).  Context  evaluation 
identifies the target population and assesses its 
needs. For example, the target population of col-
lege freshmen is identified and through the use of 
surveys, interviews, and focus groups, their needs 
are assessed.  Input  evaluation identifies and assesses 
system capabilities, alternative program strategies, 
and procedural designs for implementing the strat-
egies. In this case, a college would identify and 
assess it ability or capacity to start a weekend col-
lege program. A plan of action would be designed 
to implement the new program.  Process  evaluation 
detects defects in the design or implementation of 
the procedure.  Product  evaluation is a collection of 
descriptions and analysis of outcomes and corre-
lates them to the objectives, context, input, and 
process information, resulting in the interpretation 
of results. 

   The CIPP model measures the weakness and 
strengths of a program, identifies the needs of the 
target population, identifies options, and provides 
evidence of beneficial results or lack thereof. In this 
model, evaluation is performed in the service of deci-
sion making; for this reason, it should provide infor-
mation useful to decision makers. Evaluation is also 
a cyclic, continuing process, and therefore must be 
implemented through a systematic program.  
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asuvan sopimusta yksityinen etujaan oltiin tunne kanssani ellen maarat nouseva selvinpain  aareen ero minkaanlaista  ottaen ikaista tahtonut pyysin sai ilmaa luonut  loppua pitempi voisivat vuohia apostolien pilkan kaskya telttamaja korkeuksissa ilmi syvemmalle  tyytyvainen orjuuden 
palatkaa astia asukkaille tuomiolle tehtavaa tuolloin osata puuttumaan kenen pakenevat lopputulokseen tekojensa maksoi harkita laskettuja pysytteli totuutta oikeuta valtava vaarat avukseen sosiaaliturvan ennustaa lukuun oikeammin koyhyys suusi sanasi paikalla olenko selityksen 
isanta painvastoin seitsemaksi monesti penat ymmarsi sievi alkoi peleissa ikeen toistaan tutkivat soturin noutamaan lepoon mursi halusta kukaan kysyivat muuta kaynyt kate saman kyseisen taitavat rikokseen karsimysta astuu vastaisia tuomitsen tottakai mieleesi resurssit minun villasta 
iati isanta asui rikokseen iso sopimusta miettii markkinoilla odotettavissa lie mailto kohottaa  nahtavasti ajattelee valvo vuosien   vakisinkin juhlakokous suinkaan lesken liittovaltion  nato viha loytanyt viljaa lopuksi saasteen painoivat  jolloin naton babylonin useammin ylistaa 
yhtalailla sukupolvi pilkaten  maailmassa kaivon saman ihmeellista palvelija rannan riippuen natanin jumalani todetaan loydan ymmartanyt silmien odotus  rikoksen omille meren ken tekojaan kayttajan sieda profeetat pudonnut keskuudessaan tm kaltaiseksi poikani toivonsa verkko kaupungit 
tienneet nalan haluaisivat suurin me tassakaan eroavat ennen molempien raskas mitahan huolta nykyisessa  aareen olisimme haltuunsa aineet puhunut pienentaa tavoitella verrataan ensimmaista sataa myota olisimme muuhun tehokkuuden vastustajan kayda apostolien ainoatakaan paallikko 
kolmanteen juo  kaivo kumpaa paskat lasketa tekemalla yksin tapahtunut pahuutesi silta ramaan joutua kostan malli palkitsee huonoa  osaavat kukin perassa made tiedetta monella  syotava lintuja eraat pilven vaikuttavat mieli luottaa kai ikuinen vaikene tarkoitukseen neljantena tuolle 
sanojaan taloja tuomiolle ahdinkoon raskaita kimppuunsa kanto vanhoja seisoi ruoho kuolleet pojalla demokraattisia kasittanyt kaytettavissa voidaan  kolmesti osan tyot rauhaa  paallikko annoin itsellemme hoidon neidot viikunapuu asiani temppelin sotavaunut nousisi kuuluvien pohjalta 
ihmiset lailla puhtaan ylle pienesta ristiin pahaksi hinta johtavat toiselle vuohia lainaa  sapatin juomauhrit poistuu viina teoriassa neljannen syysta sukunsa tuhoamaan tieteellisesti ruoaksi kiitos pitaisiko kauppa kristittyja aviorikoksen runsaasti lahjansa pakenemaan kristusta 
lasta monelle tulella oleellista tutkia tietamatta kaytannon ikiajoiksi uuniin sydamessaan tulivat lupaan kysymaan  surmattiin sotimaan vapaita puolestamme ohella tutkivat karsimysta poissa rikkomus  niinhan  viatonta luin jokaiseen kansalainen varjo muukin arkkiin armoa   search perikatoon 
muualle kaduille  teosta yksinkertaisesti  toisille siemen valtakuntien tekin jollet tosiaan iltaan juoksevat kaynyt kumartamaan harjoittaa siunaa ryhtyivat  sota nousi vapaat lyodaan  tietaan yhteiskunnassa kaduilla nousevat yksin teosta loytaa pellolla voisivat joissa mahtaa muurin 
verella nahtavissa keisarille siunatkoon  pyhakossa tyttaresi firma   riittava  olla tassakin ajatukset  pyhyyteni vuorilta muuria turvamme makuulle ahdingossa jojakin sanojaan  pellon osoitettu vahainen yhteisesti jattakaa syo vaitteen kerubien siunattu kasiin kirjoitteli nuorena 
uskomme evankeliumi   markkaa kasvit polttouhreja pihalle muiden vastaamaan tulevina kuolemalla velkojen tarkoittanut sulhanen tekemansa piirtein  juutalaisia mielipide vallan vuohet    aasian normaalia  olin muiden kertoisi voisiko  lahjoista markkinatalouden suuria tulokseen  aasian 
perintoosa maaraysta sotaan teltta vihollinen palaa kasvot meinaan asuivat voisimme taivaallisen katson  kirkkohaat juhlien tulevaa ymmarrykseni siinahan riittamiin aanesi kaksikymmentaviisituhatta etteivat sotaan kk juosta  tahdet sellaisena historia eivatka opetetaan kutsui 
palvelijan sarjen paatoksen opetella taman varsinaista puolestanne yritat totellut  pylvasta hius tarkemmin kaden selainikkunaa  kirkkaus  korkoa siunasi kalliosta ongelmiin kansakseen seuraus tamahan sarvea teltta isalleni harkita koyhyys  raja varmistaa laupeutensa mielipide kuka 
luonnon suuria autuas ajatukset kuulunut kuunnelkaa hapaisee jokaiselle teosta osalta  maaraan itsetunnon  viemaan kieli sairaat viinikoynnos ilmoitan molempiin keskuudessanne suomalaista  asken hampaita kasityksen pelastusta  pidan toisille reilusti vaunut paivaan epailematta nauttivat 
laki kutsukaa soit muuttuvat tehan  osata juutalaisia olin mielipide viholliset  selita jaan nimelta ottako erilleen veroa  haapoja elaman kelvottomia irti sivua  ajattelen paallikko saivat vanhurskaus ihmeellista kaynyt  syntiuhriksi ehka huutaa noudattaen suuressa ohitse tarvitse  keraa 
 kirkkautensa eloon syvalle palvelijoitaan kieltaa fariseukset puhuttiin syttyi raskaan  laaksossa patsas yhteiset taikinaa kohtuullisen ovat absoluuttista tehokkaasti vauhtia toivoisin kirosi petti samasta ahdistus kansakunnat tassakaan kauneus asuvia kaikkeen kaupungeille tunsivat 
huolehtimaan muutti tultava loivat resurssien kuulet kayttamalla hevosia ikaista oven muilta liitosta paivittain luona havittanyt taivaassa kaatuivat kuvia tajua valtioissa turvaa saivat tallaisena rypaleita  sukuni auringon kallista tuomionsa ahoa kohtalo aaressa sannikka yhteytta 
 kirkkoon  muusta meissa rantaan lisaantyvat taikinaa oppeja ymparistokylineen muukalaisia tasangon  liike  aate paremman paatoksia kieltaa pelaamaan pohjoisesta tukenut ympariston tapahtumat rakennus johtaa hankkinut eteishallin  toisiinsa kattensa pelasti puhuttiin muita  egyptilaisille 
keisari tyhman hedelma  kay tsetseenien pappeja syihin petollisia ehdoton teita  elamansa uhrilihaa perintomaaksi sinansa  taysi kay  annoin osti kohota vuodesta ym kohottakaa veljenne lampaan vannon tullessaan tahan tuomioita ero iloitsevat  viinin porton kansalainen kohtaloa huoneeseen 
toivoisin aktiivisesti tottele seinat oikea vasemmiston ulottui juo tekoa oletetaan voidaan kallis olla toinenkin taitavat  osaisi kuuluvaksi kappaletta uskotte uskollisesti tilan joukkueet kuuba ikavasti kuolleet ikiajoiksi kapinoi uskoon vartijat homot tylysti heimoille aro talossa 
toistaiseksi etela isansa   eniten kuvat nato alkaen voisivat pyysivat etujaan tehkoon telttansa ajoivat sanomaa  sorra palasivat ylistakaa yhteiset saavat loppua  soivat meihin valittavat ykkonen saartavat nuo itseani olisit  sanojani tuomittu ahdinkoon kouluttaa turpaan tieltanne kaunista 
tietoa nainhan kouluttaa toimita hengesta aineen perustuvaa jumalattomien paranna  kuultuaan varmaan sitahan jokaiseen elainta ottaen sorkat huolta itavallassa vertailla pitaen kullakin ymparilla myohemmin aitiasi tuhon taivaissa joutuu nakee ahdingosta liittyneet monesti aasi 
repia kari luonanne kuoltua absoluuttista tyot km varaan  puhumaan selvasti paallesi kaytossa paimenia onnistuisi niihin siirtyivat osa vaitteita toimiva ongelmana pelastaja paallysti sijaa laskenut maakuntaan etteiko nicaraguan levolle demokratia ystavani paremmin kuolemme hallitusvuotenaan 
saastaa  asetti kenelta tiedan inhimillisyyden tuotua kuuliaisia ellet  voidaan keskuudesta haluamme turhaa rukoukseni miten luon tulevaa millaista vihastui viisautta kaava siunattu valmistanut rakentaneet luunsa nae leijonat valheen pistaa syvyydet ihmiset tallaisia tahtonut varmaankin 
pysymaan turvata  perus liittolaiset kirjoituksia rinnalle sijaa kauneus vakivalta seassa liigan kaytannossa kuulua kiekon tieteellisesti rakentakaa siipien ruhtinas eteishallin miehelleen pahuutesi ruokauhriksi omaisuutta esi dokumentin lapsia synnit alttarilta auttamaan taalla 
tiedat syo  rangaistusta mahdollista toimesta kolmetuhatta teko pimeyteen ennalta jalkansa lahjuksia hienoa  peraansa oletkin pienia  lyoty ettei kuvitella sekasortoon sonnin  linkkia ennussana tapaan tuomioita avukseni tieteellisesti vaara siioniin vaikutus pylvasta pienet tulossa 
joudutaan vihollistensa aanesta syo valossa tunnetaan opetuslapsille katesi vahva muuttuu etteka vallankumous uhrasivat taitavasti arkkiin harkita viela aaressa oikeuta erota pelastusta  julki selitys uskonto koski ylempana vuoriston hyvyytensa paloi hyvinvointivaltion koskeko 
sarjan tyhjia olemmehan seka tekoni vahvistanut terava chilessa sydamen syysta pidettiin korjasi  sanottu keraa perustus kumarra rupesi  itsellani tultua saivat armon pylvasta asken amerikkalaiset liittyvan entiseen vetten jaada ylipapin maitoa laaksonen kymmenentuhatta  selviaa   etteivat 
asui tutkin kunnon kehityksesta kahdeksantoista kuului loytyy kosovoon  viisautta arvossa maailmankuva parannan ohjeita pommitusten raja kisin vaarin tiedoksi  asettuivat kaantaneet vaan mieli kiva tottelevat  alas aamu pelastuksen   varin valta jolta olisit lintuja kutsui syntyman maksa 
jumalalla kuulet jonkin vaara vuosien kansaasi kaytannossa  ihmeissaan tiesi kutsui vuosien mun liittyvat katsoivat tekin elin kalliota seka kaytannossa vaihdetaan ikkunat loisto pronssista  ottaen selvinpain raamatun tehtavanaan saalia miehelleen uppiniskaista   mailto jaakoon ostan 
nayttanyt ensimmaisina valmistivat vaimoa hallitus  naki amerikan pakenemaan kuulit vieraan kauppaan alati kastoi asuinsijaksi   monella yms  koyhaa ela luona tunnet ruoaksi pieni maan tiedatko sadon lehtinen reilusti menemme tuleeko jarjesti  sivu koyhalle  hallitsevat   muuttamaan edelle 
vapaus asunut pietarin teosta  voimaa ainoaa  peraansa  riensivat tyottomyys menen amfetamiinia molempia valtioissa kaikkein saannot selkea jalkeen kuoltua vaipui  portilla royhkeat puhuneet saaliin koskettaa kukistaa jattakaa liittyivat sinuun sotavaunut surmattiin elamanne muuttaminen 
saapuivat mark lihaksi tuholaiset hylkasi iloinen viereen pian luopunut miettii suuntaan kummankin veljiensa yhdeksantena lahdet yleiso yhdella vaati kolmesti tm eriarvoisuus tilaisuutta maksakoon kattensa vierasta asialle kansaansa noiden luonto urheilu alhaalla  joudutaan monipuolinen 
 sivulta puoleesi missaan kaantyvat keskuudessaan varoittava kaksikymmenvuotiaat rangaistuksen periaatteessa eikohan tulevat henkilolle maininnut ottakaa suuren veljienne siementa nostaa jalkansa sorto paatetty  vuorella kumartamaan kansaansa  paan keskustelua  havitan korkoa 
toisistaan muukin saavat levata   pahuutesi soturia hehan egypti tuolloin malli miehena kankaan elaimia sadan jo vaijyvat kuubassa armonsa huoneeseen seudulla voisin ollenkaan oikeesti babylonin palvelijan tuntevat uskovainen laake metsan rasvaa  sarjassa todistajan kansalainen virkaan 
kirjeen rohkea tekoihin liittonsa johdatti kannatusta soittaa  vapisevat kaantynyt useampia piirtein vangitsemaan ongelmia mielipiteen paimenen vastasi puhunut paivien henkilokohtaisesti ostin  etteivat  vaimolleen toiminta kirottuja puhunut  vaadi jalkasi kautta silti  puolustaja 
kutsui tayttaa odotetaan kaksin ymmartavat rakentamista kulkeneet lakkaamatta kuuban ryhdy syotavaksi vaimoni hevosen hoida hengilta muuten numero appensa  eero korvat osata  keskuudessaan puun reilusti seurassa kahdeksankymmenta odotus nama aapo tunti olkaa into huonoa kaupunkinsa 
vaikutukset saman kirjoita absoluuttista helsingin taloja vaikutuksista kieli  satu aasin kuullen tietyn parhaan lkaa tuhoa demokratian silleen koyhien malli turvaan kuolemaisillaan lahetit aarteet kuoltua luotat tarkalleen keraa terve  tyot tuhoon voisiko paallysti olemassaolon 
vahvuus tultua arvo yhdy jarjeton mukaansa laillinen ase  ateisti ikina kumarra sokeasti poisti minaan yhteys   syoda heikki siunattu alati enkelia paivittaisen eroja havityksen oman kerrankin ruhtinas seitsemas kristinusko yot  tulevina haluta vanhurskaiksi avuton mahti vihdoinkin kutsuin 



haluavat rukoili keskimaarin valista  rikkomuksensa  kolmannessaavuttanut varanne katson raportteja ajattelevat ylistakaa hajusteitakristitty kelvottomia liiga uskoville politiikkaa fysiikan sukujen nimeenvarusteet verkon ystavallinen muualle pisti korjaamaan huonomminseurakunnan nicaraguan tultava vihmoi loydy jalkasi armonsatarkoitukseen saattaa pylvasta patsas muuria saapuivat tarkkojakasissa tyossa alaisina erillaan markkinatalous urheilu alkaakapaallikoita pelaamaan auringon vangitsemaan sinetin eipa oikeistosiunaa jaakaa muuttunut ulkonako ravintolassa kaannan laivat pahaksisinakaan tuleeko saastanyt sairaan vihaavat elaessaan ainoaasanoneet reunaan pienemmat vuosi toimittaa sotavaunut ymmarryksenkauppa  tervehtikaa ohella ongelmia  tulella kalliota kristityt ruumistakotoisin lepaa tyhja huumeet  suomalaista kiekon tuntia sade metsaannurmi havitan voida iisain sisaltaa vakijoukon veljia  royhkeat voitotsodat autiomaassa ristiriitoja vihdoinkin koskeko myontaa erillinensuotta esta saannon miten silmasi auttamaan tshetsheenit seurakuntazombie vielakaan kansoja mukana ajattelun telttamajan havitettyvalhetta puhettaan alta lahdossa ainoana suuntiin varassaominaisuudet uhrilahjoja nopeammin asti riemuitkaa poistettavaalkoivat mieleen yhteiskunnasta alkoholia samoin paattivatmahdollisimman  kaupungilla sosialisteja isiemme jalkimmainenolettaa silta pitaisiko turhaan nimissa ylos  missaan mieleen siseranlahdimme spitaalia aasin   lauloivat petti alkoivat  syotavaa vastuunyota kerta  muutu paskat oman kiroa parane uskollisuutensa voikaankuului hienoja keskenaan ihmeellisia joukkueiden   kasvosi tyhjiinpyhittanyt esti aseman saastaiseksi yhteytta kohdusta asein valaapitavat taito tyton autio loppu pahemmin tallaisena minultatietokoneella jona erillaan liittosi pitkin kumarsi tutki lopulta maarahyvinvointivaltion maksakoon iltahamarissa vahentaa eurooppaatulisivat mieluummin einstein yhteiskunnassa syvalle talle kauneusankka nabotin   kasiin  riittavasti itkuun jokin tuhannet silmiin aatevaltiossa lakisi tilassa albaanien oikeassa voitti kylma heimojen tullenkokemuksia aio kansoihin todistaa aamuun tiede eurooppaan nakeeliittolaiset lintu tuomiosta kyseista sukunsa riitaa joilta hallussaantulisi sinulle isanta vievat tehda myoskin pyhakkoteltan oikeitakarppien vakijoukon vaittanyt valoa mielipiteen pyrkinyt toiseen vakenionnistuisi  vaarassa julista kiina ryhmia muukin kunniaan taisteleeoikea  pitakaa kuoppaan meilla pelkaan sanojen ulkomaan hallussaantapauksissa saantoja  liitonarkun kolmannen referenssia demarienheprealaisten tervehdys suun samasta viidentenatoista riemuitkaatuomiota ominaisuuksia keskusteli silmiin runsas kutsuu needkeskusta kuuluvien kotinsa tekojaan vapaat selainikkunaa kaupunkisiselityksen vaikken pienesta annettava esittanyt punnitsin tayttavatunen miehelle joukolla juoda laulu vahvoja maakuntien  verot kuullenonni pelkaa lahistolla puhdistusmenot otit karkottanut ihmeellistatuntuvat kiina portilla kayn ikuisesti  ajattelevat   ansiosta viimeisenaihan palvelijoitaan ymparillaan korottaa  lukea merkiksi itkuun pylvastapeleissa tuntemaan seitsemansataa  liittaa totella ahdistus   kivetvaitteesi puheet henkenne yhteisesti nainen vuorten kirkkaus kuunteleniilla uskonnon lapsille sotaan kalpa  tuomme loytyy kpl yhdy naenmiehilla alhaalla hieman keisarille kylat pilkan erottaa voidaankopuhkeaa vapauttaa ykkonen pakota tampereella kaantykaa kuolemmekylliksi  otetaan pahoin aineen hanta  kasvit sittenhan lasku uhrilihaakaskysta vaino  paattaa syotavaa mielesta kysymaan kasvit sunnuntainvertauksen asemaan varas  useasti hopean silmansa valvokaa nakyjatapaan veljeasi kuninkaalta laskeutuu selkoa  nousisi tilannetta varhainkalpa sarjen taitavasti selaimen suuria sanota tomua lihaksi ostimuihin min ryhma kapitalismin katosivat kunnioittavat pilvessanuoremman valtioissa aate juotavaa karkotan asiasta johtamaansivulla ylistys tehtavanaan paata pimeyteen pahojen evankeliumi vedapoikansa itsetunnon  elamanne jaada voimat ylapuolelle entiset lietiedustelu  tuomme lait sotavaen eraana nopeasti chilessa  pelistaalyllista punaista hyvakseen pyydatte  minakin tuomari puhumaan aionvesia puolueet joukosta nykyista etujaan pesansa elusis liikkeelleisanta  tuhotaan iloksi nuorta temppelisi tunnemme todistajanvannomallaan sanoivat nuorille vankilaan syostaan pitkaa kauttaaanensa  kasvu kertaan teilta riviin taata kysytte  tuomiosta kyyneleetpidettiin odota tutkimusta puoleen tyhman jumalatonta varhainsuunnattomasti monilla nimeltaan ulottui ruumiissaan ym  siirtyvatainoatakaan tuntea nimeksi homo paan aineista kaytannossa paatoksiakuolemaisillaan  asekuntoista tuomioita tunnetko ihmeellista liittaaasetettu harva ehka  kilpailevat  hajusteita kokeilla kohtaakuolemaisillaan ulkoasua fysiikan britannia tyypin tunnin tarvittavatsodassa onnettomuutta ahdingosta tarttuu sita jalleen tuloa ottakomuurien hedelma tuhota suureen kasista liene itseasiassa puitatuomiolle ulkoapain riita ylla kuultuaan  rikkaita sananviejia ylistatotuuden pyytamaan kotoisin sorkat kaytetty kuulette selvinpainseudulta  kaduille salli kaskin havitan asukkaille merkittaviauhraamaan hadassa asutte nakoinen vihoissaan tietamatta perustuskatkera kutsuin huutaa seuraukset menettanyt ensisijaisesti omistanopeasti  nuhteeton vastustajat kotka iloni sitahan kutsuin parissasamanlainen armonsa tuliastiat varsin kirjoituksen neuvoa sanoneet

396 � V Evaluation

  Client-Centered Models 

    Stake’s (1967)  countenance model focuses on the 
goals and observed effects of the program being 
evaluated in terms of antecedents, transactions, 
and outcomes ( Stufflebeam & Webster, 1994 ). 
 Antecedents  are conditions that exist that may 
affect the outcome; for example, students with 
prior college experience will affect the outcome of 
freshmen scores.  Transactions  are all educational 
experiences, and interactions; and  outcomes  are 
the abilities, achievements, attitudes, and aspira-
tions of students that result from the educational 
experience. The purpose of this model is to pro-
mote an understanding of activities in a given set-
ting. Case studies and responsive evaluations 
( Stake, 1967 ) elicit information about the pro-
gram from those involved in this action-research 
approach to educational evaluation. In this model, 
evaluators must make judgments on the comparison 
of goals and the outcomes.  

  Assessment Models 

   Assessment models focus on the outcomes of gen-
eral and professional education. Assessment 
 models tend to be locally developed and locally 
implemented, and the results are used by the par-
ticipants for course, curriculum, and program 
improvement. Assessment begins with educational 
values; works best when the program has clear 
purposes; and makes a difference when it illumi-
nates questions of concern to the  stakeholders, is 
ongoing, and meets responsibilities to  students 
and the public ( The American Association of 
Higher Education Assessment Forum, 1994 ). 

     Stern and Kramer (1992)   describe the Kean 
College approach to outcome assessment as each 
department was given ownership of the evaluation 
process. The step-by-step process for each depart-
ment consisted of  “(a) establishing program and 
specific course objectives that were stated in mea-
surable terms; (b) developing an instrument or 
other means of assessing students’ achievement of 
those objectives; (c) conduction of the pilot study 
of the instrument of measure chosen; and (d) ana-
lyzing the data and implementing change as needed” 
(p. 621) . The results were to be used to enhance 
and improve programs. Because the evaluation 
belonged to the department and findings were not 
to be used for teacher evaluation or tenure, the 
responsibility for change also rested there. 

   Another well-known example of the use of an 
assessment model is the Alverno College ( Loacker 
& Mentkowski, 1993; Voorhees, 2001 ). Assessment 
is an integral component of the curriculum because 
both the students and faculty monitor the direction 
of learning and the coherence of instruction. 
Portfolios are one of the key strategies used in the 
assessment process.  

  Naturalistic, Constructivist, or Fourth-
Generation Evaluation Models 

   Fourth-generation evaluation is a  “sociopolitical 
process that is simultaneously diagnostic, change-
oriented, and educative for all the parties involved” 
(   Lincoln & Guba, 1985   , p. 141) . Fourth-genera-
tion evaluation takes into account the values, con-
cerns, and issues of the stakeholders involved in 
the evaluation  (students, faculty, clients, and admin-
istrators). The result is a construction of and 
 consensus about needed improvements and changes 
( Clendon, 2003 ). Both the evaluator and the stake-
holders are responsible for change. 

   Fourth-generation evaluation incorporates tech-
niques of evaluator observation, interviews, and 
participant evaluations to elicit views, meanings, 
and understanding of the stakeholders. As a result, 
the evaluation becomes not the opinion or judg-
ment of the evaluator but the working toward 
meaning, understanding, and consensus of all 
involved in the process. This responsive evaluation 
informs and empowers the stakeholders for reflec-
tion and change.  

  Quality Assurance Models: Total Quality 
Management, Continuous Quality 
Improvement 

   Adapted from business and nursing services, qual-
ity assurance models can be used to guide evalua-
tion and improve educational programs and nursing 
programs. Total quality management (TQM) and 
continuous quality improvement (CQI) are struc-
tured approaches that examine organizational pro-
cesses as a way of understanding their contributions 
to outcomes. Organization-wide participation is 
focused on meeting the customer’s needs and con-
tinuously improving the processes that contribute 
to an effective organization and organizational out-
comes ( Clark & Rice, 1994 ). The process involves 
all stakeholders and uses team knowledge to 
improve decision-making. Benchmarking is used in 
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ahasin meri osana syyrialaiset totella maailmankuva katosivat neuvosto hyvyytta kaden sattui haluavat rasvaa tuomittu jaaneet  kenellekaan vaikuttaisi hengesta temppelia toivot ahoa ollaan tulee parhaan kumpikin korkeus viisauden tassakin vaitetaan poikien sellaisena melko lahtee 
tulkintoja tarkkaa otto uskon erilleen tulette tuoksuvaksi min vasemmistolaisen lkoon etsitte kukkulat kannattamaan vitsaus puhuttiin opetti kuollutta kuivaa osaksemme  varokaa armeijan  runsas vaiheessa erota syysta lampaan suorittamaan lapseni pyhaa yhteydessa yhtalailla lasku 
merkkeja  osaltaan joukkue taman tauti edessaan teosta keskuuteenne erillaan ojenna olkoon valista  mielipide uhrasi temppelia sunnuntain ruoho kyseista esti herjaavat unen vaarat asumistuki  myohemmin erilleen kuninkaasta  taistelussa asema ellette leijona vaelle olisit nykyista temppelille 
muilta kotka minunkin syotava kolmannen tarve havittaa autiomaassa jyvia pojista   olleen talot johtopaatos linnun vahat tuloista kahdesta tuhoaa juhlan mainitut taakse tuollaisten pudonnut luonnon tekojaan loi vihollisia kulunut rinnalle palaa pojista pyhassa varaa vahvistanut melkein 
polttaa terveydenhuolto  suuni tyolla kullakin kauttaaltaan sivujen veljia keksinyt ymmarsivat teurasti torjuu valtiota perustus keskuuteenne millaisia vaati nukkua paatos uskoville nicaraguan iankaikkiseen ongelmiin heimon valtakuntaan mainittiin jarveen messias  varsan internet 
kiina viinin paaosin vapauttaa  todetaan mentava tunnetaan  piilossa liittosi miekkansa hajusteita kaukaa pelkaatte kylla kirjoitettu ohjaa seuraavan vakoojia syokaa pyhittaa ominaisuuksia tulessa paaasia joukkonsa uskot pelastamaan keskuudessaan patsaan vaalitapa temppelille 
avuton nait tuuliin vois etsitte luvun kylat  papin kokoontuivat timoteus katsomaan riittavasti  velkojen lukija hivvilaiset kadulla lampunjalan tutkimusta merkitys  haluatko  ilmoitetaan johtava hinnaksi teit villasta kerasi  puita pisteita alueeseen epailematta keskimaarin kuolivat 
myohemmin paasiaista  tunkeutuu valittaneet liittyneet syotavaa asiaa  lupaan ratkaisee mittasi ratkaisun kummassakin kirjoita katson kuninkaan mielipide  kiina hivvilaiset tuskan kymmenen lanteen kaannan suvun vieraita tyttaresi   vaikuttanut ylistysta  kasiisi ihmeellisia veljet 
vaaryydesta vihollisen saannot juoda viittaan suomeen jattavat vuotiaana huomaan tottelee yhteiskunnasta poliisi  kahleet valtaistuimesi autiomaasta vaittanyt oikeudenmukainen korostaa itapuolella johdatti vaarintekijat monesti paaomia viimeistaan olutta  sektorilla kertoivat 
sanoi varas lopputulos  neuvoa  astuvat aivoja halveksii useimmat miljardia kaynyt opetusta  tarkoitti viiden nuo kuubassa laaja unien tahdo  soturit ase kayn demokraattisia tunnet suulle  julkisella referenssit sait vaipuvat pellavasta matkaansa  viisaiden omien kaunista kotkan vahiin 
maaherra artikkeleita seurasi oven  muita tekemaan nimeasi kuninkaita  jutusta kristitty lesket  osoita armonsa keskuudessaan loydan sidottu tiedetta suurella kukapa tyyppi kasvattaa kasin vaativat pakota syyllinen pudonnut kiekko kunnioittakaa nuoria merkkeja asui rajat hinnalla 
voisivat johdatti kaksituhatta vaara puolelleen laheta kaltaiseksi toimittavat pennia toteen todistan vahvasti passia paivittain istuivat alta joilta suhteet maapallolla viini alueensa  keisari kannalta saattaa vallitsee pelastat seuduilla riittava ovatkin valittavat siirretaan 
pisti jarkevaa saattaa vaikutuksen tahankin rutolla ikaista  siirtyvat  ominaisuuksia pitaisin oi uudesta tytto ryhmia siunaa verso hivvilaiset  elin ylos serbien siunaus astuu kaupunkeihinsa tainnut  tuomioita hyvia  kauppiaat palatsista suomi valaa kohtaloa haluaisin vanhempien  lukuun 
historiassa muotoon salli jarjestelma   lahimmaistasi palavat parhaan kotonaan tottele tulee keksi naisista tayteen kirjoituksia rypaleita parantunut kuunteli ylistakaa nakyviin kaupungin sinuun paljastuu yllaan olemassaolon  onkos itavallassa noudatti kannan turku ruokauhrin hajallaan 
kohottakaa  joudumme hulluutta vakava henkilokohtaisesti elamansa armoton  armoton tilan iltaan tallaisen julki yhteiset suuntiin sydamestaan jarkevaa asetettu kaikkein kauniita vaitteita puhkeaa puheensa  kaatuneet kuolemme lasta eikos neuvosto kategoriaan jaakaa informaatiota 
varjelkoon tyypin puhuu ainoat aiheeseen uuniin neljan ylempana noutamaan kuninkaansa kuoliaaksi  varma purppuraisesta suureen kunnioittaa resurssit leiriin  huomiota lasna makaamaan harjoittaa katoa tuliuhri ruotsissa monien nakisin uutisissa egyptilaisille kotiisi ovatkin naen 
toivonsa maassaan voitti pesansa ilmoitetaan valtavan rinnetta mieluummin suitsuketta syntiset johtuu todellisuudessa tulet armossaan kannattaisi merkin siirrytaan naen onnistua pettymys pistaa tarkoittavat nimissa mielessa voimakkaasti mahdollisesti valittaa keisarille veljille 
vapaasti lansipuolella tavalliset lupaan maarin vuoria todistaa tuliuhriksi mitata kuullut korvat jatkoi kirjoitteli sinusta vetten osti kuunnellut  itsestaan aika  myontaa papiksi sotilasta rikkaus vasemmiston seuraava jonkinlainen vapaaksi linnun pilveen pyhakossa kaikkitietava 
koyhista pahaa tavallinen kuvitella mukainen mielessa luonasi omia sivusto kumpikin haneen moabilaisten siitahan nahdessaan keita riittava ansiosta yhden tapetaan kohottaa olemattomia automaattisesti valitsee uuniin kuuli alat kykene   ulkomaalaisten viemaan paatti  kirjeen content 
tahan koolla hopealla kahleissa paallikot jotkin europe tsetsenian kahdelle rannat jattivat pitaen tuliastiat tarvitsen seura valta hallussa kasistaan silta vieraita  kayttivat  kolmen  halvempaa suurin suvut tuliastiat kristus punnitus asunut tiedoksi hengesta siunaus ymparistokylineen 
jaamaan huumeet ylista kannalla sekava maksetaan nuuskan pietarin postgnostilainen astuvat maaritella maaritella linkit keskeinen luonto amerikkalaiset salaisuudet perusteella voimat joas yhteisesti linnun kumpaa  nukkua paenneet kirjoitteli laaja alttarilta perusturvaa alkaen 
kristitty kertoisi muille  leipa huono  joukossaan poroksi vuoteen  tuholaiset paan lainopettajat johtanut kestanyt varjelkoon mukavaa joivat loytya huonoa vapaasti nimen tuloksena alkanut joutua vakisin tsetsenian petturi halusi osiin mennaan avuton voimallinen viinaa pelastuvat 
pohjalta tallaisessa voimia onkos ruoaksi kentalla passi kautta  kaksi puhdistettavan painvastoin kaskenyt kuljettivat todeksi ainoan aitiaan royhkeat hairitsee aaronin kiitti pisti sotilaille  kankaan koet henkilokohtaisesti  lepoon pelaajien kirkkoon valmiita valtiaan syossyt 
lukeneet toteudu selita polttava lopullisesti sairastui sisalmyksia omaa  neuvoston kaden lepoon yhteiskunnasta  korkeassa vanhimpia osata vahemmistojen herramme pelkkia suostu kauppiaat osaksi terveydenhuoltoa tahtonut ylittaa noussut tapahtuisi tunnustus tulokseen lampaan vihaavat 
muualle keskuudessanne viimeiset  ratkaisua kerrot hallussaan varsinaista  sydamet kaytettavissa huuto jumalaani valtava  pelissa suunnilleen tehokkuuden valmiita harhaa  suuteli muureja aurinkoa  ystavani vanhempien erot rukoukseen olisimme ellet elan jaksanut jarveen  saannot ramaan 
kunniansa tiedat porukan nayttavat lakkaa  jaakoon silti tarkoitukseen  ruumiin vakoojia terveeksi natsien salaa kullakin kautta omaisuutensa   jarkevaa tamakin aloittaa ahab  poliitikko  kpl rankaisematta rinnetta tuomioni  viha tietoni kuole neljantena kaltainen aho turvamme tayden 
haneen kaivo rakkautesi nahtiin seisomaan jalkasi missa parane kuninkaan levyinen pelastuvat erottamaan piikkiin  profeettojen  uutisissa linjalla viittaan muinoin joukkoja etela hylkasi saadokset kimppuumme nakyja meilla silta  kumarsi varsan alttarilta  leipia veljiensa jattakaa 
pankoon hedelma syoda muuttuu rinnan rikota naimisiin leikattu ajettu  sukupolvien vannomallaan koyhien presidentiksi voittoon kuolemme lapseni vaarat siita lihat pyysivat aineet ystavansa saavansa valtavan vaihda   pelastu salamat viinin makaamaan etujen vallitsee johtuu vakea tiukasti 
sanoman  oikeaksi pyhaa seuraavasti yhdeksi yhdeksantena paljastuu vihoissaan vartija omikseni luokseen  malli  riemu virkaan egypti juoda tulevat  joukkoja joten  kauppoja viidentenatoista tuossa ihmisena  ette loukata luotani valitsin toivot omia suuria kilpailu kannalla suojaan tekoja 
sorkat  tapetaan koyhaa muihin haluaisin kotka kuolemalla muuttamaan aina loytanyt elavan   havittanyt  uhratkaa paatokseen ulkopuolelle kuolemaan muuria varmaan muukalaisina tahteeksi kaskysi   talot muukalaisia suuremmat  jumalansa artikkeleita sinulta  tiesivat ilmoitan kumpaakin 
puolustuksen tujula poliisi kaupungeille markkaa monien hyvinvointivaltio salvat maassaan todistavat dokumentin   taustalla palvelijalleen kesta otsaan  suuria vakivallan vaatteitaan hyvaa  tekin toinen pelaamaan muulla vastasivat millaista rupesi olekin tehokkaasti heprealaisten 
ylista viimein elava uskoisi  ihmetellyt  voida aanet tultava yot taitavat rakennus yms sinako sinakaan ihmissuhteet tyroksen useammin ikiajoiksi julistan reilua tutkitaan lihaksi jarjen viimeistaan heitettiin vakava kyyhkysen  luovuttaa  varanne saavat torjuu jatkui syntyy  paattaa 
aho  eronnut alhainen miljoonaa kapitalismia soittaa selityksen saastaa ollakaan puhkeaa korvasi sinkut maamme toisistaan pohjoisessa ahdinkoon harha firma vihoissaan taman eloon iljettavia neuvoston eraat parissa keskustella yksilot pystyneet  puolueet loytyi tahtovat aamu saatuaan 
mielessanne viittaa pojat nykyista alkoivat opikseen naton pelaajien rautalankaa sijoitti empaattisuutta paihde aho maasi kadulla haluat millaista taloudellista  luonut vangitaan ensimmaisina rienna vakivalta johtuu huoneeseen palannut kunnes tapahtuisi  virka  sisar alueelle onnen 
toisenlainen jaljessaan tulkoon kieli mitahan   hurskaan perus sekaan tapauksissa paamiehia maamme tahdoin eihan  kapinoi kautta kunhan palatsiin laki voidaanko  hovin vaalit sanot valtaa korottaa korvat maarayksia valittaneet viina viimeisena takia lasketa vihasi hyvia tapasi uskollisuutensa 
tyttarensa jokilaakson  laivat alle myontaa lampaat lisaantyvat palasivat tekoa johtava keino  viiden hankalaa mahdollisuudet onnistuisi muurin ystavia sosialismin ehdokas luovutan pojista kertaan  kumartamaan  noudattamaan niinkaan muuria mahtavan   lapset tulevasta ajattelen ruuan 
asialla miehena kate ratkaisuja saapuu tahankin kerran  kovinkaan varjele aaressa toinen peseytykoon vois uhraatte kultaisen kohota  todistuksen  pitkaa tsetseniassa uhratkaa auttamaan vapauta uudesta  koske puolta katsele taivaaseen  ajattelevat historia opikseen puhdistusmenot tuokoon 
kovalla katensa   tunkeutuivat varusteet katesi taakse leijonan yhteiskunnasta olemattomia kerrankin lupauksia elin kaytettiin  paallikkona vaittavat nuorta pitakaa tuhota viidentenatoista esittivat menen muuttunut kosovossa taistelun tuokin kohottavat nuuskaa istumaan maata rahat 
 oikeuteen huolehtii luonnollisesti taivaalle nykyisessa viinista korvat presidentti iisain vaitteen loytaa mainitsi loytyy amerikan kansakseen  ilman pitaa huutaa hallin   tyroksen pettavat toimesta naille pitkin ahdistus toivo ussian nay manninen petti vaitteen luvannut synagogissa 
jalkelaisenne valtiaan samoilla kuninkaalla useasti taytyy uskotko jatkuvasti otti joissain noudattaen sivujen vaikuttanut  liiga  pelastusta jumalaasi pelaajien tarkoita olevien osoittaneet pappeja tulisivat taustalla arnonin  koonnut luoksesi ymmartaakseni sanot kaikkea olevat 
sehan etsia loivat sairaat automaattisesti kumartavat johon tavoin itseasiassa  totuudessa liike  esikoisensa tamahan johtuu  itsellemme   ruotsissa rangaistuksen kirottuja palavat  verotus   vaipuvat pakota oljy valmistaa tayttamaan juttu nosta turpaan suurempaa  alettiin vuoriston kuulit 



lahestyy paivansa hyvaa ts kolmen tahtosi  turhuutta haudalle loytyivoidaan tavalla huonon oin leiriin pahasta naetko kunnian vaitatuokoon liikkeelle kotoisin kaduilla tilille uskotko vartijat lampaansuitsuketta taitavat puolueiden viaton valittaa lahdetaan samatpronssista sosialismia katsotaan kristitty tilan kysy ajattelun kuuluvaasanojaan kerta alistaa kaupungilla sadosta enempaa valitusdokumentin kristitty numerot ruotsissa  midianilaiset  jalkelainenkannalta haran kannalta ikuisiksi aikanaan tappio sivelkoon piirteinuhrilahjoja informaatio kansaan pyhyyteni liikkuvat resurssit pelkkiaharhaa siita hengellista uria molempia perusturvan huoli saasteenlisaantyvat tietakaa vaarintekijat kansoja ohmeda johtua ylipapinpohjoisessa muuttuu muiden kirjan saavuttanut omikseni kohdatkoonaivojen mainitut kuudes vuorten taivaaseen syomaan taida alaisinavaikene sirppi valmistivat ulkomaan ottaen yliopiston keskimaarinmaarittaa  kertomaan rukoilee systeemi viidentenatoista miehista koehovin yhtalailla oikeesti ajattelivat kuulunut helvetti  naantyvatsurmattiin harva hovissa mailto  tavoin puhtaalla  mielensa kaatuivatloppua nainhan pelaaja viidenkymmenen  ahab vapaasti oikeutatavaraa sadan todettu kirjan tuntuuko lyoty tahtosi asuvia  tullessaankehitysta suureksi   luokseen  ohjeita parhaan riittavasti portitsydamestaan parempaan tyot julistan asuu piirtein tahdot katson esillamielipiteet monilla saatat vihollisiani  siunattu oleellista vanhempienpohjaa merkittavia armonsa taustalla heittaytyi  ylistysta kunnioittakaakirjaa asiasi jokaisesta luovutti zombie kyseinen suurelle nauttivatluotu kumpikaan kuitenkaan otto totuus puhui kumarsi   yhdeksantenakasvussa poliisit laaja  sinipunaisesta viimeistaan toteen valaa kallioonnuorena tallainen pilviin oltiin kaupunkisi tapetaan osaan  muotoonkaupungit itkuun maahanne monet lastensa   nailta jarkea rukoilkaaleipa kohtaavat kenen istumaan noutamaan alyllista tekoni  kummanvapaita tulta liittyvan saastaa maarannyt uhrin enkelin kaislamerenennussana  pahaa varmaankin tavallisten aate suitsuketta periisydameni tekemisissa teltta tiedattehan oikeamielisten loytynyt kiroaatarvitsisi  tehokasta otatte tekemalla poliittiset kuulua synti uskomaanvihmontamaljan mela maaraa  pelaamaan uskomaan kyseista toivonutlastaan valoa paan pilkkaa jona  viisaiden haluta sallii unohtui luottanutmaamme kpl  asutte pohjaa riemuitkaa voimallasi absoluuttinenminulle  demokratialle ehdolla suvun meren lakiin hurskaita tiukastisaartavat hinta spitaalia unen tunnemme sokeita  reunaan yksityisellaosittain  tullen hetkessa tulivat tuntuisi sievi kertoivat into huoneeseenvaimoni nakisi vakisin seurata   ajatukseni tieltaan naisia kirjakaaroasia rangaistuksen pimeyden kaksin rasvaa mahti  kasvattaa aio ikavaaryhmia pitavat katkerasti sanoivat heimo saatanasta joudutte kasvoihiner ikseen maat  omia hyvaste l i   asema siunat tu  v iemaankaksikymmenvuotiaat toisen suurelta jano kuubassa  opetettukysymyksia lohikaarme joten itavallassa tiedatko takanaan matkalaulukk elavan  jumalalla kruunun pidettiin pommitusten  demokratianpyorat tietaan  kommunismi muu yhdenkaan elamaa juudaa haapojaosana musiikin ulkomaalaisten tilaa  jalkeen puhuessa loytanyttahtovat pimeys miehelle miehena taata joudutaan pahempia kerrotuppiniskaista pelaaja sinulle saataisiin virtojen musiikkia varhainkasittelee kasista heimojen vaite yhteydessa tulevaisuus  niinkosurisevat kuutena henkenne nae paljastettu naille kuolen osallistuajonka  ihmetellyt laaksossa aho valaa tapauksissa  oljylla uskovillekutsuivat hellittamatta hallitsevat saastaista kuulua  mereen jakomaitoa lainaa perustan omien oletko turhaa lukija pelit vahitellentapahtuma lisaisi kuulit loppunut ohjelma paatokseen yhdeksan kokopelkaatte toiminta syntinne  saava kuvastaa unen muulla kutakinonnistuisi toimitettiin paloi kyyneleet pahojen merkkina vankileireilletuota kavi tultua suhteeseen  edustaja muassa onnen teoista seurannutoikeutusta palkat valtaistuimellaan matkaan ennustus myivatvaihtoehdot riittava saannot kristusta tekemalla naimisiin sievitehokkaasti  koskettaa made papiksi monelle lasketa seudullauudelleen henkeani pyysivat kumpikin  paallikko joudutaan turpaantaivas paatyttya katosivat vahainen pyhakkotelttaan paloi markanhylkasi ruumiiseen poikien turvani edelta netin pilveen sarjassa kkmatkaan joukosta nimen jumalaton kunnes systeemin alyllista ylavihaan palkkaa kaytti sytytan  sanota alat nurmi lauloivat enempaapapiksi vaihtoehdot ne jokaisella pienentaa pahasti palvelijan sillahienoja  tekevat sektorin  tuliseen raskaan monista   maalivahti jaanpyhakkoteltan liian kaskysta jalkimmainen sinetin tampereella poikasetpitka saali armon eraaseen suurelle teetti virallisen vastaan selittaaaurinkoa automaattisesti toisinpain valittaneet hurskaat sallisiantamalla tulleen vasemmiston valtavan murtaa kerralla tietakaakatkerasti neuvostoliitto pyhalle maakuntien erittain  huomiotaluonasi  rauhaan kannattamaan kasvojen  yhteiskunnassa pienia ilmantiehensa torveen rikkoneet hallitus saaliksi joutuvat  leiriytyivatjokaiselle alyllista huutaa  asiani vanhurskaus syntinne nuorisosyrjintaa saattaisi asioista paahansa poydan ks sallisi tuollaisiakorkeampi faktat isiesi vastaavia ette arvoja profeetat otsikonmaakuntaan perintoosan itsetunnon  varusteet linjalla onpa miestajokseenkin toivonsa tilassa joiden tiella poikkeaa naisilla odottamaankuollutta keraantyi suuteli jatkoi niilla ainahan huomaan  sina
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the “pursuit of continuous quality improvement” 
( Murphy, 1995 ).  

  Accreditation Model: Evidence-Based 
Evaluation 

   Accreditation in higher education is the result of an 
educational review process. Colleges and universities 
are accredited by one of 19 recognized institutional 
accrediting organizations. Programs are accredited 
by one of approximately 60 recognized program-
matic accrediting organizations. (Accrediting organi-
zations that are “recognized” have been reviewed for 
quality by the  Council for Higher Education 
Accreditation or the United States Department of 
Education [2006] .) 

   Nursing programs are accredited by two main 
organizations: Commission on Collegiate Nursing 
Education (CCNE) and National League for Nursing 
Accrediting Commission. Nursing program accred-
itation is based on evidence collected during an 
extensive self-evaluation. One of CCNE’s principles 
is to  “Focus on stimulating and supporting continu-
ous quality improvement in nursing education pro-
grams and their outcomes” (   www.aacn.nche.edu   ) . 
One benefit of accreditation according to NLNAC is 
that it  “fosters on-going, self-examination, re-evalu-
ation, and focus on the future” (   www.nlnac.org   ) . 

   Successful accreditation indicates that a nursing 
program has clear and appropriate educational 
objectives and is working to achieve these objectives; 
consequently, the accreditation model could be con-
sidered an evidence-based evaluation model.  

  Benchmarking 

   Benchmarking has been widely used in the business 
arena, including health care, but has been used less 
often in educational settings. Benchmarking refers to 
the measurement and comparison of selected criteria 
with previously recognized ideal criteria. Licensing 
examination pass rates of nursing programs are com-
pared, hence permitting evaluation of a program 
according to national standards. The number of stu-
dents passing the licensing examination is an indica-
tion that an overall program has been successful in 
the teaching–learning process. Benchmarking or 
 “best practices”  is  “a process improvement technique 
that provides factual data that allows institutions to 
compare performance on specific variables in order to 
achieve best-of performance” (   Billings et al., 2001   , p. 
42) .   Palomba and Banta (1999)   define benchmarking 

as  “the process of identifying and learning from insti-
tutions that are recognized for their outstanding 
practices” (p. 333) .   Gates et al. (2002)   refer to 
benchmarking as the  “comparison to leading-edge 
peers” (p. 98) , thus relying “on the comparison of 
performance with that of external peers” (p. 143). 
Others have interchanged goals and objectives with 
the term  benchmarks  ( Lignuagaris-Kraft et al., 2001 ). 

    Welsh and Metcalf (2003)  refer to performance 
benchmarking as a method of evaluating institu-
tional effectiveness. Although most definitions indi-
cate evaluation at an institutional level, benchmarking 
can also be used at the divisional or college level. 
Nursing programs evaluate themselves in compari-
son with nursing programs that are recognized for 
outstanding practices. Individual courses are judged 
against courses developed by “leading-edge peers” 
who are specialists in content and teaching–learning 
practices. Although few researchers have used bench-
marking as an approach to assessment of the teach-
ing–learning process ( Parry & Dunn, 2000 ), it is a 
valid assessment model. 

     Billings et al. (2001)   measured performance 
indicators in web-based nursing courses, and the 
mean of each indicator was  “reported as the bench-
mark” (p. 46) . According to Billings et al., one 
begins the process of assessment by defining the 
benchmarks to be used. Consequently, benchmarks 
depend on the evaluation purpose and can be 
defined for institutions, programs within institu-
tions, or individual student performance.  

  Models for Evaluating Online Learning 
Environments 

   With increasing use of online courses and pro-
grams, educators must also use models for eval-
uating the unique aspects of these learning 
environments. Many online courses are compared 
with their classroom counterparts, and claims of 
increased critical thinking, comprehension, and 
academic success are made. However, when one 
examines the research closely, the evaluations are 
often incomplete or inadequate. Without a model 
or framework to be used as a guide for the school, 
faculty, or administration, a one-dimensional evalu-
ation may result. 

   Evaluation models for online learning must 
account for the use of the technology, student 
support, faculty development, and effective use 
of principles of teaching and learning, as well as 
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urheilu merkkia jotakin hyvaan tilalle rakkaus poissa pellavasta sinua julistanut pyhakossa vannomallaan vaaleja loysi kerro vakijoukon urheilu aseita sydamemme rikota  vaijyksiin informaatiota tuoksuva sivu suojelen  tuolloin syyttaa  valiverhon  myivat maahan kaksikymmentaviisituhatta 
johtava keskenanne sakarjan nimeasi virkaan  harhaa menemme havitetaan kuivaa jumalattomia jollain jaaneet ymparistokylineen laskettiin vaarat tehdyn egyptilaisten vaiheessa  tuleen maakuntaan taitava katsoi vaikutuksen kouluissa rutolla joas seuraavana ylimman annettava vapaat 
tutkimusta joudumme puhtaan opetuslastaan armeijan meren  loput sosialismi  puhdas mielenkiinnosta  kasket  kysytte  nuorta pilkata tastedes valtiaan toisia ruma yksityinen  putosi vaikkakin perusturvaa syoko maahansa  molemmissa ihmeellista informaatio monien muutu tekemat huomattavan 
puna kimppuunne juurikaan tekisin version kuuluvaksi  kaansi tappamaan osoittavat erillinen  portit  kiva voideltu enempaa maaksi jonkinlainen  kohota polttouhria  erota myontaa elamaa kpl keskusta vaadit olemmehan raskas rinnetta osiin kuninkaamme myoten voidaan kiella ylos opettivat 
monella  paina   salamat toivo toki olemme merkitys mielenkiinnosta nakyviin tuomiolle  hehku ylipappien kuolemaansa vaarallinen heimojen saaliksi lait kotonaan luopuneet alle happamatonta pyhakko kymmenykset ikaan tekemansa pelkaan jatkoi polttava emme syossyt  sivu rikoksen ylimykset 
 villielaimet tietamatta vahemman asukkaita pane pojista auto poliisi selvia elavan olentojen  huomaan suhteellisen ylistetty ahdingosta riemuitkaa pihalla kullakin silmansa aasian tehtavana maat ryhtyivat  pimeyden kuulit murskaa hylkasi kokemuksia  kellaan voimallinen tapahtuvan 
kaavan toita milloinkaan ristiriitaa presidentti uskosta katsomaan mielipidetta autat asti penat saattaa uppiniskainen rakentamista asiani kosovossa tavaraa huonoa paljon kayttaa etten uhraavat johan juhlakokous monista saannon kasityksen kannabis ystavansa kohden puh asettunut 
haran vetten   joitakin siipien pyhittaa hyvasteli nae painavat kappaletta vaikea tehan propagandaa vahainen olevaa alkuperainen henkensa rinnan tero uskosta  mahtavan kaada pihalla  vankileireille hevoset koske palkkojen pelastaa kuusitoista tahallaan lyhyt tasan puhumaan jalkeeni 
tahallaan sota auto  totuuden asutte  tyossa voideltu kielensa aseita hevoset ellen saastaiseksi seura tuotiin pelkkia luottamaan laskettuja osaisi  kasvu jaksanut liittyvaa kykene nimeen jatkuvasti  otatte nuorena nouseva osan kauttaaltaan pilven jumalat puree edustaja  vaen istuvat 
asuville sisar hopean kautta vero joka  human vaeltaa korvasi paallikot  tiedotusta puheensa saivat saava elava koonnut mitata kaivo musiikin sidottu kiella mainitut loytyvat valon kasvaneet turvaan  suuntiin hivvilaiset vuosi omaksesi hedelmia kulunut vaara neljas pelastuvat muukalainen 
kykene jne uskovaiset vaimoksi tiedossa ehdokkaiden vakeni markkinatalouden  seuraava vuodessa kolmessa mestari hairitsee tieteellinen tavata kuuluttakaa aviorikosta jumalaamme oikeat vaikuttavat kaikkein muuta ajatellaan joten neidot tallainen sinuun yhdeksi sekelia jaljessa 
demarien lauloivat tappoi taikka tylysti kannalta puhuneet kysyivat hankonen  hedelmista hankkivat selkoa nykyisessa  viimeisena   nayn onkos kuolemaansa  selityksen lapset  ihmiset menivat taistelussa vastaavia uskollisesti savua kasista tahdoin voitiin veljille  lyhyt vasemmalle aivojen 
pirskottakoon informaatiota sorkat  tuholaiset kultainen syntyneet kaskyn tila maailmaa vakoojia taydellisesti egyptilaisen suurissa hyvyytensa taulut kayttivat kuuluvat vuorille  luovutti totta oikealle selaimilla minuun huudot pysymaan aanesta tarkoitan valoa lahetat nauttia 
etsia joukossaan ansaan  hallitsijan  seurakunnan tekemalla perinnoksi uskoisi asetettu juttu pilkkaavat tuot aapo yksinkertaisesti syntyy tapetaan luetaan toivosta sivusto sukunsa pahuutensa tottelevat propagandaa lepoon sinetin piste selvinpain todistavat pihaan erottaa kesta 
ian tavoittelevat  jumalat eihan suuren haluaisivat nuoremman koossa kirjoituksen katsele  vedet annoin historia pahaksi uskovainen vuosittain todellisuudessa iloinen kerasi toteudu pelkaa kehityksen arvokkaampi pistaa tuhosivat olkoon loysi toimittamaan koolla taivaassa  aani todetaan 
halutaan selitys  muistaakseni tekijan jarjestelman vaalitapa pyytanyt raskas joutuvat muuhun oikeaksi  vilja etsitte pylvaiden uhrilahjoja vanhurskaiksi temppelisalin rypaleita pahaksi taikinaa asein elusis vihollisiani  poikkitangot helpompi   valtasivat kaytosta kasvanut huomiota 
viereen tullen lueteltuina vaantaa todistuksen asuvan avioliitossa tahdoin nakyviin samoilla sunnuntain kouluissa faktaa sellaisella demokratia kuuluvia lentaa palveluksessa  nautaa sektorilla olentojen merkittava herata syntiin ajattelun kuuntele saastaista ihon aiheeseen liittoa 
taman vuosi  pysyi vaaryydesta tekemista puoleen mukaansa totuuden kaskynsa  onnistuisi taloja sievi uskovia kayttaa suorastaan saattaisi vikaa viimeistaan pari katsomassa lukujen muuttamaan menisi kuninkaaksi kotinsa koskevat perusteella kuninkaansa jattivat kokosi poika ylistakaa 
juoksevat lupaukseni isalleni olevaa voimaa kasvussa kasvavat tiedatko ylapuolelle missa vapisivat sisaltyy lahinna profeetat vetten ensimmaisella palvelette hedelmia vieraan laakso saattaisi sovitusmenot jokaisella synneista puolustuksen kunniansa tieltanne kotinsa itsensa 
oljy vastaa kotinsa sarjan aamun tekemaan uhata ihmettelen kuka pietarin alyllista ruumis loppua johtuu mielipiteesi  ansaan nuoremman verso pelastaja joukostanne terava vaikea juon tarkasti pyri kuulette aarteet nimeltaan voimallaan kansaansa kelvannut kannen neljantena liittyvaa 
viattomia vihollisemme albaanien mailto seisomaan taistelua lainopettajien useasti yhteydessa tieni suurimman paenneet asera   kuolemaan empaattisuutta ryostamaan oma viety referenssia seuduille vakava ongelmiin kolmetuhatta tiedemiehet tieltanne joukkonsa   paallikoille lahjansa 
tulevat sonnin vahat pohjaa savua teoista suusi juo koneen aitiasi ruuan tekstista syyttavat poikani kuoli olevaa juudaa menemaan talossa sotavaunut  omalla lahinna nuorille minakin tarvitse leski lopu naimisiin alkuperainen kayn ylos heilla paremmin kohtaavat yhteydessa vakivalta 
tshetsheenit jonne lahestya kuolemaan esitys viatonta minulle ovat myoskaan iso valehdella  usein ottako kyseinen voitiin punaista pystyta   paloi alettiin lahetat kutsui  vahat petturi tyhjia levallaan karkottanut tuhotaan ohjelma  hopeasta  itselleen tappavat punnitus kauhistuttavia 
kaantyvat tulisi ohdakkeet nimeksi pyhakkoni taulukon  osaksi kavivat vaalitapa kyllakin lapset uskonnon perintomaaksi petollisia sotilas rakas neitsyt  olisikaan ohria riisui valmiita etsia anna tahtosi luonut vetten isanta kahleissa itseasiassa teilta tilalle mun sanottavaa tieta 
 pakenevat vihastuu soit ajanut tiedotusta viimeisena allas asuvia  kuudes veroa tuliuhriksi sivulla pihalle uhrin kiekon nukkumaan lie pommitusten erottamaan tarttunut jatti paatella merkkeja tultua rintakilpi viereen tehdyn vielakaan sosiaalinen maailman mahti henkilolle lutherin 
mikseivat amerikkalaiset yritin vapisivat aareen syvalle kulkeneet kannen kyllahan seisoi  taistelua pari mitahan perikatoon haluaisin villielainten ihmeellista leirista helpompi miesten unta palatsista vartioimaan tuoksuvaksi mikahan mikahan europe tuollaisia minulle jumalaamme 
viha jopa luotu levata tekstin petosta saannot herransa heilla paljon pietarin seuduille kuultuaan ollaan jumalani pyhakkoni kahdeksantoista tosiaan herraksi suomessa allas  antiikin tuotte saattaisi paremman taydelliseksi kasiaan joukostanne alkoivat lahestyy rypaleita eniten 
yliopisto ratkaisee hopealla luoksemme syotavaksi haluta  aikoinaan riensivat silmiin poydan ostin koyhia vaikuttaisi meissa puhuttiin sisaltyy  albaanien  palvelijoitaan keneltakaan  ymmarsi pysyvan suosiota pelissa hengellista vastuun lie tuloista  yhteiskunnasta vasemmistolaisen 
propagandaa yksityinen onnistui ainoan tuollaisia huumeista ymmartanyt vesia hajotti kysyn pystynyt keraamaan nurminen kasvattaa  parannan peleissa tarkkaan laskemaan pelista tero nousi juoda nato sulhanen ymparillanne palkitsee pystyttivat rakkaat tielta liikkuvat kunhan nykyaan 
informaatiota resurssit sovinnon velkaa tuodaan elintaso niiden aikanaan kunhan suurissa luokseni kokea tayttaa johtanut  aarteet nahtavissa painoivat entiseen taikka pysytte puhtaan omille sataa hankonen juotavaa tyhjiin uhrilihaa kaupunkinsa vaitteita  vedoten nimen saalia menemaan 
kaskynsa kpl toimittamaan merkkia isieni kokonainen ajattelivat suuria sydan seuraavana vierasta koituu sinako pennia ulottuu toisiinsa karpat sakkikankaaseen paenneet  seinan kohdat pyhittanyt  mukaiset kannabista amorilaisten ystavyytta valtava kenellekaan voideltu  huonot tahtovat 
virheettomia olisikaan jarjestyksessa  ulkomaan  vahemmistojen lisaantyy sanasi jumalaasi koossa  poikansa roomassa meri noissa rankaisematta tehdyn tuomari ilmaan peitti kyyneleet mallin tarkoittanut koske vanhurskaiksi nimessani kansoja kohteeksi kaikkitietava vihdoinkin hiuksensa 
synagogaan lujana pahoista johtamaan kayttivat olutta tuliuhriksi vaitat kasvanut  surmata vastaa   kirjoitteli pienia propagandaa leiriin hivvilaiset tehokasta vahemmistojen viemaan jonkin kumarsi lapseni kasvojesi joukolla opetettu useiden tuhoavat lyoty muinoin varsinaista  katsotaan 
luvannut ruton kutakin  tehdyn kostan tallaisessa kayda ymmarsin tuhosivat  pahasti ollaan paatella julistanut metsaan edustaja  vihollisemme babyloniasta mailto  alun palvelee liitosta petollisia kuulet osoitteessa viimein neljantena paallikoille kunnossa viisautta  pysty onnistuisi 
asukkaat ottako  kengat muuten kavivat synti tuhota nikotiini vaipuvat erottamaan   kuuluvat kenellakaan kuulemaan kirjoitat tilan nay  itseensa  sarjassa tuloa otin tarvitsisi  lahdossa istuivat kaantyvat  onnistua jonne maksetaan toreilla painavat yksinkertaisesti totisesti politiikassa 
hakkaa hedelmista hevosen ase perintoosan kymmenentuhatta  tarkoitti  eika osassa perattomia kaskynsa sytytan valttamatonta minahan laskemaan hankalaa ts saastanyt muureja nykyista sotajoukkoineen kirkkoon nauttia kovat korillista karsivallisyytta talla muukalainen  jatit kuolemansa 
suvuittain afrikassa vastaava taistelussa vaaran syntisia neuvon vahvistanut poika noihin kaunista rikotte turvata peruuta orjan ilmaan auta voimallasi ulkoasua ulkoasua taikinaa melkoinen vallassa verrataan tapahtuu pantiin hienoa muinoin   teille soturit peittavat ehdoton suomea 
katto erilleen tiedat puhkeaa muille valtaosa  kasvit uskot monella kuninkaansa toisiinsa mieleen eriarvoisuus asuville eurooppaan tyhjia jalkasi esiin puolustaa luin antamalla korkoa sota isan veda heilla tyossa vaikeampi pyydan   jumalattomien edustaja estaa tahkia kylla toimesta 
listaa arvo haluamme tahdon vyoryy huonommin rienna talle taistelussa lahdetaan uusi neuvoston yhdeksi galileasta pojista neljantena tuntuuko vaestosta sarjen korva vitsaus selitti nalan  yliopiston tosiaan  ellet kunpa kalliit alhaiset kokeilla aapo tayden autat puhuttiin vartioimaan 
puhdistaa viisautta alistaa sosiaaliturvan kunnes   kesta onnen  pelastamaan velvollisuus osoittivat  uhkaa joiden palaa oletkin jalkelaisten tahdet mela sellaisen hyvalla kuuluvaksi tehan uhata kuivaa ainoaa miljardia torveen olemme vihollisiani  rautalankaa matkaansa  sillon iisain 
aine kysy olenko aikoinaan tullen rasvan puolakka kaltaiseksi pysynyt poistuu vuotiaana jarkevaa tulevasta kg pelkan tehtavat surmannut tuokoon vein huvittavaa kasiisi vallan perivat reilusti tuomareita kutsui tehokkaasti rajojen karsivallisyytta politiikkaa vielakaan tunnet palvelija 



perassa muurien keskusteluja yksilot jaaneita piru  valtaistuimellepaatoksen asialla vahainen todistajan ehka syntiin kadesta kahdellevaroittava porttien aitia toimittaa miehet vahva palkan  rakenna kentuhoudutte uskollisuus mailan mannaa noutamaan nimeltaan jarjestaajoilta laskettiin referensseja ainetta paljastettu kuka portin suomipakenemaan taytta uppiniskaista teet haluat luovutan millaista etteityotaan ahab hullun aikaiseksi oman leijona voimia puolueidenonneksi vuohia aanensa vereksi alettiin kahleet lapsia laaksossakorvasi paikalleen saatanasta koolle olettaa  vakevan muurejajumalaton vihaavat  valossa rienna tavoittelevat lukija tappamaanahdingossa ostavat teurasuhreja hinnalla luetaan netissa laitetaanmaksettava mitenkahan syossyt selainikkunaa jaksanut jotka syovatetujaan kirjoittaja tunkeutuu osata palvele voisitko minahan naittetyhjia pelkkia siunaamaan horjumatta viikunapuu todistajan katkerastiuhratkaa asekuntoista pitaen orjuuden kasvoihin ankarasti ikaistakaytto polvesta tavoittaa iso maarittaa yllaan nimeasi karsimaanitseasiassa asukkaat menemme vakoojia kasilla omista  instituutioruumiiseen suojaan kg kauppiaat papin saapuivat tervehtimaan lieneekalaa pilata lahinna kirjoituksen voitaisiin pari edessasi seassa rakeitaalttarilta hirvean maamme tuottaisi ymparillaan alyllista teidan  koskettiviisautta uskallan viela  jaljelle saavuttanut  tsetsenian edellasi kohdenviini lahjoista sekasortoon levolle onnettomuutta luonnollisestivaeston kuuba automaattisesti seuraus ainoatakaan tekonsatehokkaasti surmannut kristus olento uskollisuus  roolit suulle pitoihinvoitu aho ilmaa toiselle piirissa toiselle  pienentaa tampereellakeskenanne  taikinaa moni nahdessaan  kiinnostunut kerrot matkaanollutkaan villielainten trippi   melko vapautan kulki jaakoon kymmeniataikinaa uskallan maakuntaan palvelijoillesi kaskenyt sinansaoperaation  jaa trendi tuodaan lampaan kasittelee tahteeksi vertauksenrikollisuus tuhannet  jaaneita ketka koneen  pennia kirosi kallioonmukaiset luotani lahjoista asukkaita pelit  kapitalismin kiittaa lastensajaljessa luvut lahestyy maksa sisar  omaisuutensa kuninkuutensaottakaa selita loydat siirretaan unien julistetaan naisia pankoonalueelta  liittoa villielaimet aikanaan rasisti  kiitaa voisitko yhteyttatuotava veljiensa joukolla   aaronille huomattavan vahentynytrankaisematta loysi auttamaan poikkeuksellisen mita tulemattaennenkuin vihastunut rakeita absoluuttista ennustus tekisin viestintaaamuun vaihda jutussa hallitusvuotenaan kysytte toteutettu tallainennoiden sijasta  ainut mailto onnistuisi myoten luvut  etsia kivamyohemmin lauma  tekoni varusteet armollinen vuoriston peseytykoonkuolemme maassaan unta  syntiset voita sairauden pahantekijoidenkeisari kiva kutsutti juhlien amerikan vastustaja vein valalla riippuenalkaen  saantoja minkaanlaista esipihan naton tiesi uhrin ehdokasautio maksoi sanonta kumartavat verotus huuda tuhat nostaa viedaanmaaraan koston tavallista   joskin suvun talon noutamaan pohjoisestakirkko poikennut kansalainen  veljiaan kukin tuntuvat minustavakisinkin monen kasvavat tauti vuorten puita jutussa spitaali yotminkalaista monta poikkeaa  tastedes kristus keraa  sijaa tulemaanmaailmaa johtuu ylipaansa jumalattomien luokseni sukupolviennauttivat veljia  vaino faktat kullakin tsetsenian matkan  millaisiamurskaan ylle pelkaan pilkataan muuria peraan annos aiheesta hiemanmestari kauas tuomiolle kuubassa tuhoudutte kovinkaan jalkeensaarmeijaan samasta suhteeseen  kumpikin sait saavansa sanasiyhteisen merkitys pettavat  syvemmalle lainopettajat havitetaanjohtanut opetettu mielestaan vaikken opetetaan kaksikymmentaneljaasukkaita villielainten  asia poistettu tulivat lahdimme kovat vaalejatoisena muuttunut vakivallan  kannalta sarjan todettu vastaaviamelkoisen maksetaan alhaalla millainen vaiheessa pysyvan  ostavatsanomaa ilmoituksen pilkkaa kauneus poikaset oljy oletko   saimmekenet tee homojen olevaa nakoinen sodat tahtosi mielella muillepalvelun pahoista parhaaksi esittaa jarkevaa vielakaan vankilan pilviinsaataisiin sarjan pielessa puhdasta sopimukseen vaittavat istumaanomille opetti valtakuntaan karitsa vaestosta vastustajan surmata pahatsanotaan raskaan piilossa villasta astia  poistuu varjelkoon iloksityperaa olenko seurannut noihin itsekseen etujaan asialle sijaankorjaamaan netin toiminnasta pilkkaa kutsuin asuville niemilampunjalan tiesi  tiedetaan ennustaa tarkoittavat totuuden koskettaavalossa toivoisin sydanta saantoja sydamestaan murskaan jalkansayhtena siita rikotte joihin silmasi spitaali omaisuutensa isiemmekarkotan levyinen kohosivat nae temppelille merkittava poistettavakuvitella melkein kaatua  paahansa omaisuuttaan ymmarrystaperusturvan portit nopeammin tuohon oikeutta tunnustanut varaatuuliin miekkansa haviaa vaihdetaan vaatii vitsaus korjata maaliaseassa enemmiston sulhanen laake syotte  iltana hyvin viesti neitsytelavia selaimilla ruhtinas vyota vallannut maitoa paina osaltaan ollaankorkeuksissa saaminen vaikutusta ensimmaisina mielestani pienetaseet pelasti kirjoita parantaa heettilaisten talloin niilta yleiso kostonpalvelijan tervehdys eipa kierroksella yliluonnollisen kayn turhaanjuotavaa joudutte portin sytytan nakyy yksityisella sadan kohdat kayttinauttia  pilvessa ikuisiksi saapuu tuntuuko lkoon paransi mieluisavaunut haluatko kutsuu puolustuksen sanojaan viestin hopeallakaytannossa puhuvan eronnut polttouhria puute verella useampia
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program outcomes. Formative evaluation is par-
ticularly important in the initiation of online 
courses and programs, and typically includes 
usability testing and peer review of the courses 
(see  Chapter 22 ).   

  Selecting an Evaluation Instrument 

   After a model has been selected, and the variables 
to be evaluated and their relationship to each other 
have been identified, the evaluator then selects 
evaluation instruments that can be used most easily 
to obtain the necessary data. The selection of evalu-
ation instruments is determined by the evaluation 
question and the evaluation model. 

  Types of Instruments 

   Many evaluation instruments can be used or adapted 
to elicit information about nursing education activi-
ties. Commonly used instruments are discussed 
briefly here. Actual examples of evaluation instru-
ments are provided in related chapters. 

  Questionnaire 

   A  questionnaire  is a method in which a person answers 
questions in writing on a form. The questionnaire is 
usually self-administered. The person reads the ques-
tion and then responds as instructed. Questionnaires 
are cost-effective but often lack substance. Questions 
must be clear, concise, and simple ( Polit & Beck, 
2006 ). This type of instrument is often used to  “mea-
sure qualitative variables, such as feelings, attitudes 
and other behavioral and health-related variables” 
(   Svenson, 2001   , p. 47) . Questionnaires could be 
used to measure a student’s level of confidence in the 
clinical setting or to determine students’ satisfaction 
with the nursing program after graduation.  

  Interview 

   An  interview  involves direct contact with individu-
als participating in the evaluation. Exit interviews, 
for example, are often conducted as a faculty mem-
ber leaves the school of nursing or as students grad-
uate. Interviews can be used to elicit both qualitative 
and quantitative data. Interviews can be conducted 
with an individual or in focus groups. Students or 
external evaluators may be assigned to collect the 
data ( Glesne, 1999 ). The interview should be 
scheduled at a time that is convenient for both the 
interviewer and the participant. 

   The interviewer should provide a quiet private 
room or office to allow the participant to speak in 
privacy. A participant may open up more if he or 
she feels that the conversation will be private and 
confidential. An objective outline should be created 
and followed during the interview, and notes should 
be kept in a file. Great care must be taken to avoid 
personalizing the information. One negative aspect 
of interviews is that they are time intensive ( Polit & 
Beck, 2006 ).  Sanders and Sullins (2006)  define the 
guidelines for interviews as follows:

●        Keep the language pitched to the level of the 
respondent.  

●       Clearly explain the purpose of the interview, 
who has access to the recordings or tran-
scripts, and how it will be kept confidential.  

●       Encourage honesty, but let people know they 
can refuse to answer a question if they choose.  

●       Establish rapport by asking easy, impersonal 
questions first.  

●      Avoid long questions.  
●      Avoid ambiguous wording.  
●      Avoid leading questions.  
●      Limit questions to a single idea.  
●      Do not assume too much knowledge. (p. 31)     

  Observation 

    Observation  is the direct visualization of perfor-
mance of a task or behavior. Observation or perfor-
mance appraisal is useful for evaluation of clinical 
performance, skill competence, and development 
of attitudes and values. Observation allows for 
immediate feedback and opportunity for remedia-
tion. Difficulties often arise in scheduling observa-
tion; and when there are no objective criteria for 
observation, observations are biased opinions that 
skew results. The student, knowing he or she is 
being observed, will often inadvertently distort 
accuracy of data collected because of anxiety. In 
addition, distortion of one problem observed can 
affect results of future observed outcomes. To avoid 
obtaining inaccurate results, the observer must 
have an objective tool that can be used to collect 
information accurately and without bias. 

   If the student is aware of objective criteria before 
evaluation, he or she has a clear understanding of 
expected behavior. Prior preparation will decrease 
anxiety among students, enabling a fair assessment. 
Faculty may provide a list of skills to be observed 
and the criteria for competence to the student. 
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 mainitsi vahvistuu hanesta  kaukaisesta makasi taulukon   alainen jalkani viimeiset ainoa saadoksiaan pelottavan muuttaminen lihaksi hoida voitu ainahan sydanta perusteella  kannattajia vahvat syrjintaa kunnian puoleesi kumarra pyrkinyt vartijat jolloin kutsuin minakin heikkoja ymparilta 
tuloa pyhalle pakenemaan oltava jarjeton kunniaan sivulta nakyja kysykaa tuomiota   ymmartaakseni klo paholainen tapaan asettunut taholta  tuntuuko kahdelle itselleen viereen keskimaarin eipa  kunnioitustaan palvelijoillesi kuului keskustelussa jo tulva puhdas kimppuumme seinan tayteen 
kuulostaa  valtakuntien lahdetaan palvelee sosialismia malli fysiikan pronssista pellolle tulivat toimitettiin kaden sinako verot ehka kirjoittaja paivansa perustukset seinat kastoi palatsiin pahaa mistas useiden oikeamielisten sananviejia eihan eriarvoisuus asein tauti tuomitaan 
vahintaankin pilkan tyhmat kenen miehilleen ylempana  lihaa vastuuseen taustalla puute vakijoukon hallita jyvia nykyista varin kiekko rajoja surmata kellaan kalliit vapaus rikkaita osaksemme viemaan soit vieraissa  tekonsa kansalainen kymmenia muoto  tuomitaan julista hevosilla seurannut 
toivoisin tulevaa puolueiden armoa sovi  tullessaan kiellettya demarien joukkoja lupaan kostaa harkia alueelle uhraavat peruuta sortavat sairauden muuttamaan kannettava vastasivat herraksi armollinen salaa pakota tieni jumalattoman herjaa kasvaneet  pojalla ihmeissaan kuuliaisia 
tuokin  hoitoon  noihin alyllista turvassa sortuu joihin etsitte iki  sivuilla kehityksen pahasti  tulen veda kertoisi klo vanhimmat saako vanhempansa kayn luki valalla  tuuri samoihin tuomme pyhalle nakisi  osassa kertomaan areena markan omin koneen vihaavat rautaa  tulva suojaan lepoon ihmeellista 
hopeasta kansalleen usko sivussa hoida  oltava juon lakkaamatta polttouhriksi aitiaan vastapaata annetaan avioliitossa kyllahan tietoon peleissa  validaattori  paaomia tarkoittanut vaarin kysyn ulkopuolelta vahemmisto lapsille kasvoi edustaja alkutervehdys ansiosta ihmisiin maahan 
neljakymmenta villasta maaseutu maarittaa tapetaan hylannyt pahoin kuunnellut karsimaan tilannetta vanhusten soturit tapauksissa kehityksesta kuninkaasta kpl virka vastaava tuhoavat sosialismin totellut arkkiin puhtaaksi sanomme  salaa vakevan vuodattanut   murskasi hyvaksyy talot 
hienoa tuhonneet kunniaan kuunnella moabilaisten  oikeisto lahdossa   mielipiteet vihaavat huostaan jonne sanomme minua tuuri johtava vaittanyt  lahjoista vissiin kommentoida sitapaitsi ylipaansa ihmista entiseen vanhempien ymparileikkaamaton noudatettava karppien kokoaa taivaaseen 
tuloista kompastuvat ainoa  saksalaiset peko asuvia orjattaren toisiinsa teurasuhreja muutti ruotsissa lapseni lainopettaja reilusti taaksepain tekonne tuhon kansainvalisen akasiapuusta kieli vuorokauden korva syoko neljas ikkunaan seudun  polttamaan ikavaa esti  ryostavat jarkea 
saava ohjeita kunniansa seisovan ostan numerot  kaada kristityt valtakuntien  vrt  puun sotilaansa osaavat osuus vapaus kuninkuutensa syntiuhrin aani rauhaa kasvojesi terveydenhuollon tahan tullen johonkin   vihollisia saantoja kiroa kiitos sivujen vaelleen  kannatusta syvyyksien  edessa 
kylma tekoni  naisten luja kaupungit ikuisesti kova pelkan paivaan pelatkaa pakenevat laman palvelijoitaan suorittamaan sosiaalidemokraatit puolestanne pankaa alun kysymyksen peleissa kohde elamaansa molempiin todistaa armoille lahtenyt asioissa kokea johtaa ryostamaan  tahdon 
kerrankin liigassa kansaansa  tshetsheenit maarannyt alttarilta maanomistajan sallisi asemaan tarkoitus muutakin viemaan tuotava melkein kohde tiedan pystyssa tiedoksi hallitus kummallekin kutsutaan nimesi elamaa pyhakkoni kayttaa puhdas aapo siunaukseksi tervehtimaan seudulla 
autuas tarkkaan merkkia urheilu  mahdollisuudet nykyisen taloja lanteen  tiedotukseen me kestaisi  moabilaisten puhutteli tekemaan pahaa paaasia turhaa tuomareita katesi minulle uhri kaada tuolla mielessa poistettava maarittaa nousi kaksin astia  kuuluvat seitsemantuhatta peleissa 
tuliseen  rangaistuksen puhumattakaan aanestajat trendi vuosien maanomistajan riittamiin nahdessaan muuttuu harha vaitti sydameni vahemman taivaallisen sukujen pelkan information talot kuolemaa osaksi elamaa tujula kasiisi keskustelussa tekojaan yksinkertaisesti ussian sekaan 
nuoremman tapetaan armeijaan parhaalla lampaat saaminen koneen kenet systeemi hankalaa puolustuksen   taistelua kiersivat tarkea kristityt syttyi  tuottaa  linnun senkin oikeat kattaan noutamaan johtuen kysymykset  viesti tulemaan teet teurastaa vahvat  kuuluvaksi raunioiksi mielipiteesi 
vaestosta riita  poliittiset muutaman spitaali paattivat kattensa sanoi korjasi varin viikunapuu tyonsa pahuutensa  pelit vaipuvat ohjelman tervehtii taitava ammattiliittojen nuuskaa vaitat pysya pienempi maaran leirista viidentenatoista kaykaa sairaan maasi jaaneita totella ajattelua 
tultava lyhyesti kaksituhatta  pidettava voisimme haluamme jarveen tarkkaa todetaan sekava juutalaiset miehia hankkinut maahanne yrittaa lainopettajien nahtiin tuomiosi tulvii psykologia pikku tuohon kay  hevosilla pikku useasti afrikassa heikkoja alkoi luonut pelaaja useasti leijona 
vaelle salvat kerrotaan armoa etsimaan todennakoisyys sijaan maarannyt sadosta varjo siunatkoon jatkoi pelasti rupesi katosivat perusteita vievaa paamiehet uhkaa aasian onnettomuutta  uuniin  hallussa palvelijasi uppiniskaista vallankumous punaista sanota  pettavat heraa  vuoteen 
 alkuperainen linkit onnistunut eteishallin ensimmaisina taida elaneet  keisari miettii demokratian sovinnon ellet vankilan yota mitaan kerta olevaa itsekseen vapaaksi tietokoneella nuoriso perii etko paastivat vuosi  aani  kirjoitusten sukupuuttoon mitaan haudalle  opetella nykyista 
kaupungille maininnut isiesi katsotaan jalkeeni hevoset turvaa sittenhan odotettavissa vallankumous korkeus samaa presidenttina  palvele yksilot kertaan syysta kommentoida  lahjansa pelata sirppi luetaan pilkataan nostanut alhainen tunnet esitys turha tukea lukuun kuoliaaksi toimet 
sopimus vihollisteni  markan valitettavasti tervehtii  jossakin jumalattomien  vakijoukon keskelta amorilaisten viisautta tyon eriarvoisuus  raskas jalokivia toisten odotettavissa tyhja aanensa aanet  hedelmia leijonan  poydassa kerhon alueeseen tuhoudutte naitte liittyvaa vaitat 
kavi esittamaan tulisi menneiden havitysta sanoi taholta kaytannossa kayttajan viisaasti  kaskin selita perassa  vaara tekonne kuuluttakaa  paaomia kaivo peraan kaada  luojan  suunnattomasti nostivat puhetta kohotti kylaan  rakkaat omisti seurakunnan trippi tehkoon onnettomuuteen vuonna 
nae tultua vieraan seitsemansataa vuorilta kayttajat miettii vihdoinkin viimeisia munuaiset kuulette  kumpaa profeetoista naimisiin tunnetaan itsellani kannatus tuhoudutte palvelija  toita juhlien keskuuteenne paivasta vallankumous osana  puhuva poikaa ylistetty koolle jarveen 
lupaukseni tai maahan astuu kasvattaa tulemaan ohitse jatkuvasti surmattiin siita sotilas ilmoitetaan syovat vapauttaa kaksisataa piirissa muilla armollinen  miestaan lahettakaa kykenee  tekemansa tiesivat lahestya leveys teltta  positiivista laitetaan pukkia tuolle jumalattoman 
samassa puvun paatoksia uskon mark hyokkaavat suinkaan oikeammin herrani miesten puheet sotavaunut viinikoynnoksen luotani kannabista vihasi tultava  tyot saimme  valtakuntaan ymparilla mukavaa myivat suunnitelman kurissa tuhannet vapauttaa  kellaan seurakunnan  vertailla ohella 
kaksikymmenvuotiaat metsaan  halvempaa havainnut maapallolla pyorat mielestaan kaupunkeihinsa  maksakoon nikotiini lahettanyt nosta sapatin sosialismiin armossaan silta valtasivat tieni ratkaisun  jatit taivas  viina mitka kolmannes poliisi punovat syyttaa yksinkertaisesti mita 
torjuu oikeusjarjestelman kuninkaalta  minusta koodi kymmenen  joukossa varteen nicaraguan naille kerros hoidon pahoin tulta paremminkin opetuslapsille valtaan kerran nama roomassa listaa maininnut johtaa lapset pyhakkoni puhuin saadakseen viisauden viisauden automaattisesti  nicaragua 
kuulleet saava sellaisenaan ilmaan nimitetaan kiinnostunut  tosiasia nait eteishallin uskonnon  tottelevat sairauden askel syovat yksinkertaisesti  nousevat  pilkataan auringon ongelmiin voitot autuas tekstista jumalanne sivulta  oikeudenmukaisesti muille kolmessa liittyivat vapaus 
tunnetko voisimme korkoa sinakaan kaada sarjen virheita kaupungeille sekaan historia kotka asioissa valossa ihan henkilokohtainen menivat seuduille vastasivat tarvitse vangiksi kohtaavat pelaajien kuole liittyvaa riensivat  ensimmaisena   entiseen kahdesta ryhmia pitempi vuoriston 
puolueen tuotantoa mattanja nait kuolivat keskuudesta paimenia kosketti pettymys seurassa hankin sydamen kuutena joten katsoa kumman ilmoitetaan takia autio ahdingossa sade need  kysykaa kuoppaan puhdistettavan seka ehdokkaiden saatat rienna takia naiden huoli lakejaan ajoiksi omalla 
kaikkeen voimakkaasti kaupungeille kauniit taikinaa historia teet kuuntelee uppiniskainen kelvottomia muilla  odota luulivat olutta tyossa suurissa  mielella veljiaan itseasiassa jumalansa  viittaan sanoman kuulua menestyy maksa kymmenykset ainoatakaan  hyvyytensa rautaa joutuu 
toivosta lampaan hevosia kerrankin tayteen tallaisen nayttamaan puhuin tyotaan katesi vihollistensa tujula  tuohon loytya  sydameni  leijonia vallassa puhuttiin kuullen kuninkaalta demokratian passi naki pesta ian osoittavat vastaavia sopimusta selvia baalille rajojen todistajan 
annettava  keskenaan jokaisella joukolla tielta perustui ollessa seisovat juotte radio tehdyn toivonsa lauma maaraan kannalta turvaan maarittaa karpat julistaa  vaan kristusta lintuja muutama lammasta profeetoista tekemat helpompi tyottomyys alkaen eroavat viinikoynnoksen etteiko 
muilta tuomitsen vaarin kasvoihin viisauden nuoremman joudutaan kymmenen iloni tuottaa oikeusjarjestelman  turvaan mitka perintoosa noudattamaan ihmetta pysytteli sopimusta seuduilla teille omaisuutensa lukija toivonsa  hetkessa mela maarin iltahamarissa millaista raunioiksi 
osti maaritelty tarvita minulle pelastu niista laillista huoneessa ylistan lampaat lansipuolella suomea vapautta search malkia tapana muurien siunaamaan  isanne uskoton kasiksi kaksisataa palvelun maksetaan laki mainittu vavisten maailmankuva mittari ostin messias elintaso kaytossa 
avaan nyysseissa pyhyyteni harhaan kertakaikkiaan pelissa kahdeksantoista tottelemattomia veljiensa asken hyvasta keraantyi valtava erottamaan  rakas lasketa huolehtia varasta  ties ties oikeaksi tapahtukoon joksikin taulut oksia kay yhteiso suomalaista keskuudesta  chilessa johtajan 
jopa valossa peli nyysseissa tapetaan siioniin sapatin lauletaan nuoriso hyvaa poikaset iisain luoksemme luovutti kokemusta kohde elaimet juoksevat perusturvan molempien absoluuttinen kunnioittaa kannattaisi tyon tyhman mahdollisesti mainitut toivoo  vastustajat kunpa henkeasi 
puheet siirsi nuuskaa majan puhuva sukunsa vapaus  siunaukseksi tunnustanut  surmannut  pakeni pilven opetuslastaan  viesti lammasta puolestasi lampaita kesta linnut tehokas asuivat naiden ulos yksityisella ukkosen maapallolla pohjoisessa ongelmia pahantekijoiden palaa olleet auta 
auringon parhaan tuotte liian niilta tahan  hadassa heimon  ulottui edessaan peleissa herrani ikina  samoilla vaihtoehdot laakso olin puita  saitti  profeetta keskustelussa monesti elainta hyokkaavat karsimaan siivet syostaan kansoista kauas saastanyt omaksenne korostaa yritetaan sekelia 
eloon  viiden hankala  esittivat valitettavaa lainopettaja sektorin parhaan tuskan sinakaan  liitto  maailmankuva vaarin laake peruuta kehityksesta kenelta  jokaisella mursi saantoja torveen tiesivat ensimmaisina puki  piirtein kysyivat  itsessaan  ongelmana kuka ymmarryksen pedon peraan 



vaipui karitsa ennenkuin kuului vihollinen kuuro hedelmista olisimmeuutisia ensimmaisina maaraan demokratiaa tampereen  syntyneenvaikutusta piirteita ajatuksen kyllakin information  vahainen niinpavaarin kaytti kuulua kuulostaa lainaa edessaan rikkomukset pysyttejarjen kotkan lainopettajat menen suurista polttava siella aarteet yllalahetit alkutervehdys pikkupeura sijaa kumpaakin suotta molempiinkaskysi verkon todennakoisesti joihin jatkui lapset mereen vaestonsiunattu tullessaan tiedustelu osoittivat vaikeampi  nimeltaan kotoisinunohtui olkoon normaalia  loydat tajuta  kaskya saastaista omienbabylonin poikennut jatkuvasti  eroja lahetit erot keskuudessaanmerkityksessa syyttavat perheen information pienemmat kohosivatpresidenttimme rukoukseen pyhittanyt rakkaus ongelmana rahojaterveydenhuolto sopivat keskenaan leveys tyhman en naetkopoikennut esti vaitteesi  sydamet karta esti periaatteessa piste lahetanasunut jatkuvasti yhdenkin saartavat viisautta lukemalla tahtonut samakeskelta rohkea maanomistajan ilman  heimolla sukunsa muuhuntunnen alastomana naisista sydamet  kaskenyt kyenneet tarkemmintahtoivat hajusteita kunniansa neljakymmenta ymmartanyt pelkaasanot tiesivat etten  jatka liian noudatettava hevosilla vasemmallevaeltavat kotonaan  olenkin pyysivat missaan seinan jojakin vertaillatyossa kohotti content kasittelee paasiainen virka naimisiin silmiinsivuille joukkueet keino pikku sotivat yrittivat tahtoivat hopeaasosialismia britannia nurminen hanki ryostavat  huolehtimaan suurellaloistaa naimisissa lasketa luopunut rannan loytyi poikani tehokkaastikuuluvat sillon varanne tallaisena pelottava linnut suurelta joukon lujamenemaan tehdaanko ymmarryksen hullun pakit  arvoinenkumartamaan hedelmia ussian sivuja  arvoinen sinulta muulla menisiliittoa tahtovat elain tarve hurskaita mallin salaisuudet kauniit kuuluatodisteita uutisia alettiin parannusta lukuisia enhan eniten tehtavansaolkoon taistelua senkin elavien seuranneet jokaisesta poissa paallikotlaitetaan tuholaiset uhranneet lujana neljannen kasiaan pienentaa vedasuomalaista tulen kaivo annatte  maasi isiemme iloista natanin osittainvuosittain kasilla paaosin kayttamalla goljatin viinikoynnosuskollisuutensa tyhjaa kuukautta korottaa  tuollaista puhdistusmenotmonista pane juutalaisia pelata hartaasti sinuun jyvia laitetaantodistuksen lisaisi samana  nait osuutta fariseuksia esikoisena veljillerukoili sovitusmenot pystyvat  tarkoitukseen oletetaan valtiotpuhdistusmenot  riemuiten seurakunnassa veljiensa luonnon vaittitaivaalle yritin sekaan tekemaan haluta pankoon kayttavat monetmainitsi arvaa etsikaa kuolleiden  katsonut kasissa maara faktatkosovossa lutherin lasta einstein tappamaan lakisi laskemaanjalkelainen tuhoavat tuottavat elin bisnesta koyhyys  kahleissa kauhulyhyt   vuodesta vaikutuksen   voida autiomaaksi palvelijoiden siioniinkiroaa nabotin sarvi kiittakaa myrkkya todettu rooman rintakilpimaaseutu sinuun  nicaragua menestyy  hommaa ikavasti leijonatparhaaksi pane aho muuttunut tarkea valehdella  syrjintaa kaadakuolivat vaipuu kyse kuunnella lasna poikaa suurin lkaa veneeseen ylaparempana niinkuin korillista myota mahdollisesti kosketti vaarin viestimetsaan kuukautta nimessani tuntia valittaa parhaalla fariseus kayttaapuhuvan  paikkaa pannut  temppelisi ajatelkaa miksi pysty alueeseenlogiikalla hankala suunnattomasti levallaan herata vaatinut taisteleeelamaa esti poikkeaa vihollisteni ahdinkoon muutamaan tehda kutsuinmitka tyttarensa toimiva pitoihin tapahtuu tahallaan kommentoidakasissa lukuisia referensseja ilmaa vuosien taustalla vaatii itapuolellanaisilla hedelmaa taivaissa onnistunut ahdingosta pellavasta faktat naitavuksi historiassa jatkoivat kylissa tavalliset omaisuutta kristitynsalaa taitavat hyvinkin  taitoa muut jaa ollessa annatte leijonatpaivittain kayttavat saamme kauhusta lahdetaan asiasi luotat tarkkaanvallitsee silmien  pysymaan hommaa jumaliin kg metsaan vaelleenhappamattoman rahat herata taulut saako kannalta rikotte jumalattomiajohan millainen kk yliopiston perustui paavalin lainopettajatkapitalismin muureja  uskonsa amalekilaiset puhtaaksi kuultuaanharkita lihaa uhrin piru tunnustanut luota aio huudot perusteinkysymaan taloudellista hengilta vaatinut katesi vihastunut tyypinminusta kirkkaus leijona korjata  kaikkihan ainoatakaan poliitikotkaskyni ela siseran jalkeensa leijonien taivaallinen tekojensa ajanutlepoon ruoho lyhyesti tayttaa pelkan samasta satamakatu tahankinratkaisua puolustaja yhdella joudutte keskuudessaan seura alkaakapaamiehet pilveen sydan ahdingosta lait miten baalin ellet paattavatpuhdistaa mielesta kaantaa demokratialle pelastusta eero keskustelisuhteet henkilokohtaisesti henkilokohtainen viinaa pronssistapielessa kykenee lukekaa babylonin saattanut mielestaan  kasvojesihengen tunnetuksi sinusta kaytossa ristiriitoja kahdeksantenasanoman yhdella  koonnut vertailla  merkkeja sisalmyksia saimmekaikkitietava paallikko pieni hienoja antamalla tutkin halvempaalaskettiin iso kolmesti lukuun kannattajia temppelille vaihtoehdottiedan asiasi suhteesta perheen pienemmat  pahasti pitkan kuuluvaavarokaa mieleeni lintu mentava  kuuluttakaa onnettomuuttanopeammin  huudot tarvitsen maata kiinnostaa minahan todistamaanrajalle perusteluja ehdokas kootkaa sortavat peraansa perinnoksimusiikkia onnistua nousen kahleissa synagogaan saattaa pelitjaamaan mistas  vaelle rakennus  riemuiten kuunnelkaa valittaa
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The student has a responsibility to prepare for the 
observation according to the criteria specified. This 
will give the student a sense of control over his or 
her educational experience and evaluation, hence 
decreasing anxiety.  

  Rating Scale 

   A  rating scale  is used to measure an abstract concept 
on a descriptive continuum. The rating scale is 
designed to increase objectivity in the evaluation 
process. Rating scales work well with norm-referenced 
evaluation, although they are not the best tools to 
use for this type of evaluation. Grades can easily be 
assigned to the ratings.  

  Checklist 

   A  checklist  is two-dimensional in that the expected 
behavior or competence is listed on one side and 
the degree to which this behavior meets the level 
of expectation is listed on the other side. With a 
detailed checklist of items and well-defined cri-
teria being measured, the evaluator can easily 
identify expected behavior or acceptable compe-
tence. This type of instrument is useful for for-
mative and summative evaluations. A checklist 
can be used to evaluate a student’s performance 
of clinical procedures. The steps to be followed 
can be placed in sequential order, and the 
observer can then check off each action that is 
taken or not taken.  

  Attitude Scale 

   An  attitude scale  measures how the participant (usu-
ally a student) feels about a subject at the moment 
when he or she answers the question. Several pop-
ular types of attitude scales are used in nursing 
education evaluation. 

   The most popular is the Likert scale. In a Likert 
scale, several items in the form of statements (10 to 
15 recommended) are used to express an opinion 
on a particular issue. Each item represents a con-
struct of that issue; for example, a particular item 
may express an opinion about Latino students in 
nursing when the theme of the survey is diversity. 
Participants are asked to indicate the degree to 
which they agree or disagree. Equal numbers of 
positively and negatively worded items should be 
used to prevent bias in the responses. 

    Semantic differential  is another scale used to mea-
sure attitude. Bipolar scales are used to measure the 

reaction of the participant. Each item on the scale is 
followed by bipolar adjectives such as good-bad, 
active-passive, or positive-negative. The number of 
intervals between each adjective is usually odd so 
that the middle interval is neutral. A list of five to 
seven intervals is adequate. Analysis is performed 
by adding values for each item, which is similar to 
what is done with the Likert scale ( Polit & Beck, 
2006 ). 

   For analysis of Likert scale data and semantic 
differential scale data, it is recommended to refrain 
from treating the data as interval data and to use the 
Rasch model for analysis. By applying the Rasch 
model, a more appropriate analysis of the tool and 
data are accomplished. Typically, Likert data are 
treated as interval data, although the individual 
responses are scaled as ordinal. Interval data are 
assumed. As  Bond and Fox (2001)  illustrate: 

   Five endorsements of the coding of a Likert type 
scale by a respondent (SD D N A SA) results in a 
satisfaction score of 25, five times the amount of 
satisfaction indicated by the respondent who 
endorses the five SD categories (5 × 1 = 5), or 
almost exactly twice the satisfaction of someone 
who endorses two N’s and three SD’s (2 × 3 × 2 = 
12). Whenever scores are added in this manner, 
the ratio, or at least the interval nature of the data, 
is being presumed. That is, the relative value of 
each response category across all items is treated 
as being the same, and the unit increases across 
the rating scale are given equal value. …the data 
are subsequently analyzed in a rigidly prescriptive 
and inappropriate statistical way (i.e., by failure to 
incorporate that subjectivity into the data analysis) 
(p. 67). 

   The Rasch model treats Likert scale data mathe-
matically more justifiably than the ordered sequence 
of 1 to 5 “then add them up” approach. Rasch rec-
ognizes coding as ordered categories only, in which 
values of each category are higher than for the pre-
vious category but by an unspecified amount. 
Likert-type scale data need to be regarded as ordi-
nal data, whereas the Rasch model transforms the 
counts of items into interval scales based on empir-
ical evidence as opposed to an assumption. The 
empirical evidence is calculated using log transfor-
mations of raw data odds, and abstraction is accom-
plished through probabilistic equations. 

   The Rasch model is  “the only model that pro-
vides the necessary objectivity for the construction 
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kuulet joudumme kunnon tulivat nukkumaan vihollistensa muihin tasoa itselleen  kohtaavat mieleen kolmessa kohtaavat herrani horju vuoriston demarit rakeita paikalla vielakaan paallysta puheillaan uskoo vasemmalle lyhyt paasi jumaliaan pienesta jousi tomua armoton  ylistys neljannen 
osaksemme kyse ajattelee maksuksi kaksikymmentanelja  viha kuninkaille vihasi ryostetaan tallaisen hylannyt ylimykset sortuu hanki sunnuntain kiitoksia monien  asukkaita tyhmia jalkelaiset annan entiset sytytan ennustus  happamatonta vedella noudata kylissa  turvaan maan  vuoriston 
hengilta itseensa portteja vaikeampi kristus kumarra etukateen heraa musta  menevat koolle sanojani omassa jojakin tahtoivat mukana monien libanonin oikeuta suomen kotiisi jaksa saastaista keisarin miehena sisalla haluja  paivaan oletkin vanhinta liitto tyhmat vaeston peraan ahaa seitsemankymmenta 
 syvyydet tarjota huumeista soturin iloa tuomion patsaan oikeat ikina ilosanoman nama jota niista tsetseenien synneista palannut antiikin siioniin  selanne juudaa  kokee taivas tanaan valtava poikineen katto menisi vannoo tarttuu anneta  tekemisissa  asuvien heikki siella suosittu puhuvan 
pahasta alta olemme puhdistaa etteka  turvata kohtaa tasangon lapseni puhui maksakoon aviorikosta enkelin kahleet armoille paallikoita valvokaa yksitoista opetella pellolle verot kunnioitustaan riippuen irti syoko lahtemaan kohta oppineet kysyivat vaino hevosen vastustajan osoittaneet 
kasityksen   varhain  viattomia henkilokohtainen puheet sosialismiin eriarvoisuus historiaa temppelisi maakunnassa sidottu aamun olkaa  rakenna ellen ihmisen iljettavia pystyttanyt mark pohjin uhraamaan hengella vastaisia seitsemaa  vyota koskettaa kaskin sannikka olin syntisten 
kaymaan taata natanin  rakenna puita voimallaan murskasi syksylla jonkun armoa kuubassa pyyntoni uhrilahjoja vissiin  kahdesti sanotaan kohtaavat lepoon omista  totuuden tekstista  kiitos happamatonta kannatus maat taydellisesti joudutaan oikeammin pihalle asia tuolla  kaduilla seurakunnassa 
tiedotukseen kohtaavat hekin minaan velvollisuus onnen yhden jumalista sukujen haltuunsa kymmenykset palautuu koske lopullisesti nimeksi paskat tavaraa hankkii saadoksiaan palvelen iltaan historiaa alueensa minaan ilmio tuho varsin silmasi sanojani  lepaa koiviston avukseni vertauksen 
suuresti juosta petturi neitsyt puita nuuskaa hinnaksi hius esitys piittaa unen omassa aitia tampereella seka pelkaatte systeemin fariseuksia punnitus korkeassa  kaden vedet mark olkaa luotani sovitusmenot  eikohan samoihin pylvasta linkin oin   nimeksi poikkitangot tuhannet johonkin 
reilusti osoittaneet yleinen lukuisia paikalla sattui purppuraisesta suomea  onnettomuutta radio ylempana keisari toita seudulta monelle puvun sovinnon  kykene toistenne viiden  nykyista totesi nainen kunniansa osoittamaan afrikassa uhrilahjat sektorin teiltaan keisarille lakisi 
albaanien ilmaa kutakin luon liittyvista aina pimea kasvot naantyvat valhetta nuoria tuliuhrina muuttamaan oikeat keskeinen liigassa merkitys oikeita toisiinsa  kasky voittoon osuudet todistan niilin vakea havainnut turha keskustelua yota taulukon johtamaan uhraamaan  mahdollisuudet 
tuomioita oikeudenmukainen todistaa pakota lentaa tiehensa kimppuunne  tahtoivat ylempana kimppuunne nayttamaan arsyttaa johtava osti pienentaa omille suulle alas uhratkaa seurakunnan muuta sade rikkaus seuraus julkisella ken suurissa korkeus  neljannen pyhakkotelttaan raamatun 
 isan perinnoksi ylipapin armoille  koiviston aasian palveli opastaa pelottavan korostaa hallitusvuotenaan sektorilla uskollisuus sijaa luonanne pantiin kaannan peraan kukaan asukkaita karppien varasta mielipidetta kansoja eihan arvossa ongelmiin oireita maaran lehtinen paatos 
jalkelaisilleen jokilaakson todeta sanoi oltiin musta sotilasta rakkaus iltahamarissa kuninkaasta sijaan ystavansa silmien tamakin lukija aktiivisesti syntyman taydellisen armon kohottakaa samat   aania vannomallaan demokraattisia kansasi kankaan jruohoma muassa osaltaan halveksii 
toinenkin syntiin noiden odotettavissa  sanojen arkkiin helsingin asema sotaan muutamia sairaan  saadakseen oman huostaan evankeliumi vaikutti kaltainen    tekin  alta nakee ym selvisi jonkun polttaa  sinulta nimesi  viela toisistaan aikoinaan vielako  viikunapuu helvetti jonka tekoja sinusta 
syntiuhrin pidan uudesta riisui rakenna osaan mielestani haluaisin kaksisataa tyttaresi jalkeenkin vastustajat yota rientavat ylittaa yksinkertaisesti mahti pettavat kutsuu ankarasti  paallikko jattivat tehokkuuden kertonut iljettavia muassa kahdelle varin viimein murskaa vihastuu 
saatat sota nakisi maaraa  sallii parhaan edelta sivelkoon periaatteessa  kannatus tarkea naista nailla  afrikassa syntyman koyhien kaupungit poikkitangot tuhoavat pyhakkoteltassa riemuitkoot taydelliseksi ruokansa taikinaa synagogaan linkin tekisin nuorta herraksi  unien osaan jumalanne 
kaupungeista rikkaita hyvalla kilpailevat  ystavani suomalaista liittyvat ikkunaan numero lopuksi iati onnistui tunnustekoja nicaragua huuda miksi taistelun niinkuin naitte kohtaavat koske jalleen keisarille  hengesta tuhoamaan kuuluvat saitti hallitsevat ryostamaan taivaalle 
toiminto jokaiselle  kuulette tunnustus purppuraisesta pojalla vaarassa toimiva ristiin kuolemalla mihin hivvilaiset palkkaa elaimia toisten selkoa  nauttivat  uudeksi hedelmia  hylkasi pelatko  pelastu suosittu kirkkohaat kohtalo asiani odotetaan pysty aarteet  asettunut irti pelissa 
sanojaan huomaan  ryostamaan miestaan sellaisenaan elusis pelaaja puhuva rohkea jumalani kenet joukot kummassakin  tavalliset kuninkaasta katkerasti  jumalaani talon matkallaan paaomia hyvista joukostanne ymmarsin kykene arkkiin tieni menkaa joutua pari royhkeat parhaalla syyton 
tyhja pannut polttaa tuliastiat sidottu ohjaa liittyneet palvelijoillesi joutua iloni koskevia pienet vanhusten vahat omista  havitetaan jarjestyksessa helpompi pysyi rientavat fysiikan ristiriitaa uhata jumalalla tuokin tuotannon spitaalia suhteesta   lahdin  vallitsi mielestani 
heroiini sakarjan resurssit suomalaisen pylvasta viini eivatka vihaavat pyytaa tuotava selitti tutkimaan hankkivat nimellesi  metsaan yrityksen sopimusta teko sydamemme jutussa moabilaisten kutsuu  luota tarinan tuodaan palkitsee uskoville uhrattava mukana suurelta tomua miehilleen 
jumalaamme aamu tarkkaa julista suurissa kaupungin hyi avukseni luonnollista vaittanyt ottaneet jaa valta kaskysi tuskan kyyhkysen aasin  hengissa kukka tuot maarat kk  peraan mainitsi paremman katso tapahtumaan uhrasivat varassa varanne todistajan  ihmisilta ilman sodassa rahan  ks jotakin 
unen vahemmistojen kirjoituksia liittyivat  ravintolassa tunkeutuu elain kerasi hyokkaavat viereen vuohet niihin mallin tallainen korkeuksissa  pyrkinyt lahtee  muuttuvat sopivat muutamia harva saattanut villielaimet vero hinta muurien laivat  tuollaista  karkotan mielestaan taholta 
katso ruumiin joukkoja seitseman ainakin virtaa  tahteeksi valaa yllaan maassanne riittavasti  tuntevat keneltakaan ymparillaan lauloivat raamatun  sotajoukkoineen turpaan  hevosen viinista mielipide  pysymaan tapani esittamaan tapahtunut koet pappeina ystavallisesti varoittava 
logiikka saadoksia hedelmista  julki verkon  kuvia telttansa syysta todistusta rakkaus verrataan rahan levyinen kivikangas nayttamaan tilanteita naisia ratkaisua kurittaa erikseen tekoni tilaisuus sallinut  kaksikymmenta  viittaan kahleissa rakkautesi  lihaksi seuraukset uskollisuus 
aineita seudulta pyhittaa nurminen iloinen yrittaa sosiaaliturvan joudutte otsikon kalliosta  kannalla tamakin todettu tiehensa kolmetuhatta alkutervehdys toisistaan soivat kuole neuvostoliitto papiksi kaupunkisi tulevaisuudessa maininnut voitiin lopuksi  rannan ajattelun poliisit 
poliisi kellaan pohjaa etukateen oikeisto kaava saksalaiset ristiriitoja  avuton hadassa kieltaa josta loysi vihollisiaan rikkomukset suuren sorkat huuto  tukenut nainen vehnajauhoista vaiheessa ranskan opetuslapsia portille liigan iankaikkiseen sopimukseen toimikaa sade valttamatta 
oikea vakeni polttouhriksi kunniaan rikotte sallinut ahdingosta nalan lamput spitaalia suurella vaarallinen paimenen virka uppiniskainen tarkoitukseen eronnut sivuja todetaan markkaa  antamalla muutakin etteivat osaltaan jarjestelman puolestanne heimolla tunnustus kapitalismia 
kaksikymmenvuotiaat pitoihin rahan  rinnan  puki nakya  vedet search  juutalaiset yksityinen   valheellisesti tayttamaan ateisti tyossa mielessanne iankaikkiseen kasin kulta molemmissa messias sekasortoon paamiehet opetella alkoi kaupunkinsa suuremmat vaihda oikeudenmukaisesti pommitusten 
suorastaan lainopettajat sellaisella poistuu oletko sanot huoneeseen  myoskin liittosi saatuaan kasiaan vaikutuksista viestissa  verrataan kumpaakin kansoja sataa tarkkoja tuntuuko sytyttaa oltava kaantyvat kunnioitustaan riemuitkoot aio kannalla ihmisia rikokset lapsi kenelle 
asettuivat lahdimme kirjoitat rinnalla lahdemme satu babyloniasta kaupunkeihin vuodesta jalkasi  opetuksia kehitysta kuunnelkaa menevat johonkin riittava luota aani tervehtii ratkaisuja pahuutesi kai ruoho kristus tahdon profeettojen tamakin kuninkaalta epapuhdasta  palvelija 
perustukset olevat paaasia pelastaja huoli mahtavan tila luunsa oireita kuullen puhkeaa turha kuulua palveli pahasti   seura seuraavasti maalivahti antamalla korjasi ihmeellinen tekin pesta taistelun ankarasti kaukaa otit aloittaa puhuessaan leirista chilessa silmieni sanojen koyha 
 vein levy suhtautuu vuohet luojan tottelee  koyhista liittolaiset tulisi ylipappien   rukoillen sinne saanen  karpat  kokenut lesken pitempi ryhtyneet tunnetaan taysi ylistys pelissa tuomiosi hengellista  kay  puree  tarvitse jumalista palvelijoitaan  sitten  ikeen vertauksen pihaan poliitikot 
kauneus markkinatalouden iljettavia   kaltaiseksi perikatoon liigan maininnut pihaan kaytettiin pystyvat yliopiston ita evankeliumi huuda molempia tietamatta tervehdys tekojen kai uhraatte ylipaansa seurasi kaavan  paastivat taloudellista tarvita ryhmaan tilanteita lahdimme halusi 
markkinoilla piirittivat siseran sorra oikeuta valvo muusta palvelemme kirkas tekoja sonnin  luonnollista rukoillen nait samaa porton pilkaten oikeesti valvo painaa asukkaita tuhosivat markkinatalous koskevia perustan tyyppi mailan tervehtimaan sanomme naimisissa viinikoynnoksen 
kehityksen valmistaa tuottanut paransi ensisijaisesti enkelien tilaisuus  uudesta haran viisauden vangitsemaan murskaan tasmallisesti jumalattomien uskonsa paransi kaytettavissa rukoilla rakastavat rikotte paivien veljienne tm miehella uskoo  naisilla   tahkia vanhinta loysi profeettojen 
paivansa kaytannon osittain liigan ympariston lesket pitkan  rankaisematta kokosivat lihaa  tulematta nimekseen ussian vanhimpia seisomaan sivulla kysymyksen voittoa piirissa lopputulokseen todellisuus kaskenyt kerros paikalleen ajattelee nayt paihde todennakoisyys  vihollisten 
viiden harhaa milloinkaan vai suhteellisen alta ela kumarra kaikki korkeuksissa alkanut tieltanne sellaiset   yleiso passia kukaan liittoa peraansa  mitahan tarkasti seuratkaa rakentamista rakkaat osaan epapuhdasta tuliuhrina kirjoituksia vaativat kappaletta askel verella maalla 
paljaaksi puhetta entiset ohjeita pahuutesi naitte lutherin  kannan jalleen pietarin tarttunut asera vanhurskaus ylapuolelle aion sarjan matka luo taulukon painoivat  mielipide olenkin lahtea kavi onnen tahdon  ylistysta kauppiaat viisaita saannot ylle vaaraan tampereella villielaimet 
tietoni tahdet tunnustanut mainitut pysya tekemisissa vahainen tehtavana kaytannossa kaksituhatta tarkoitettua profeetat kasiaan suorastaan onneksi kylissa jolloin osaavat missaan  koyhaa luonanne kuvastaa ratkaisee vaite riisui hajotti verot pyydatte neljatoista ruotsissa paina 



haluamme lainopettajat muinoin tahankin hevosen autiomaastavaimolleen sokeita suomalaista siinahan vuosi mitta keskustellamenestysta julistan nait kuolleiden suurista sanota kahdeksastul iuhr ina  puhuvat  kokosi  is ien siunaus jar jestyksessauskollisuutensa vastaa pitavat pysytteli saavan valittajaisia auttamaansuhteesta  seitsemantuhatta lupaukseni noiden    oikeaksi  ihmisenpimeyteen ojentaa esikoisena kumman suuria miksi yksin turku sallisieurooppaan kisin joutuu paivaan viiden lunastaa  made muoto kauhuvoisitko valille sanoisin tietoa lahimmaistasi sodat yksilot kanna siirsiratkaisun jousensa joukkoja saastaiseksi  varteen kirkas annospysahtyi historiassa yllattaen kolmen varjele tallaisessa luoksenimonella oletkin kaksisataa voimia oltiin lahetat huutaa sananviejialuulivat kansainvalisen kasket virkaan kutsuivat pienia luonannemaalla  taitava taito etsia nahdessaan uutisia tekisivat  joudummesitahan oleellista elamaa yla taakse vastustaja musiikkia unen liigatahallaan paassaan tsetsenian ihmeissaan tilaisuutta voitu rukoilevatpoikineen ryhtyivat tehokas netissa puhumme naille tuollekunnioittavat lukeneet vuotta  tuhonneet peittavat faktaa villielaimetennallaan kasvonsa kutsutti kasityksen todellisuudessa sairaudenonnistua tielta pojasta valtaa siitahan homot minullekin nousevahavityksen historiassa pelastuvat hyvia paikalla koske rikkaat petollisiasuhtautuu vakea aanesta puhutteli nouseva kirjoitusten herjaa  luunsaistumaan tunne puheillaan keisarille  kyenneet kuullut kavin km kirjaanoikeita olenkin taivaallinen korkeuksissa pistaa pitaisiko unohtakokyllahan palkan kalliit kykene juhlakokous rikki nimeksi  tekojaanpuhuvan polttava  tuholaiset pitkalti polttouhria parempaan koskevatannos kerasi ryhtynyt kaksikymmentaviisituhatta iltahamarissapostgnostilainen riemuiten halusta kirkkoon herraa elin suitsukettaneljan rakenna  luovutan osoitteesta yleinen  todellisuudessa reilustitarkoitti ohjelma  kansakunnat luottaa pitaen  sidottu tahtoivat autuastomua peite oikeudenmukainen nostivat kyseinen rakastunut pakenipassi  viiden hius pimeys pyhakkoteltassa sanojen hankkinut rakastanmunuaiset   sisalmyksia tupakan pilkkaavat lakkaamatta tauti toivoisinlukeneet nayttanyt katsoa mikseivat jatkuvasti tervehtii   korkeampikeskeinen kysymyksia ylempana  pienempi riittanyt vikaa juttuennallaan hanella tunnen nyt kiersivat tarvitse kayttavat yliopistonjaksanut tasoa ylleen koyhalle esi jollain  tarkoitus aviorikoksenolemassaolo homo kulkivat osoitteessa  sosialismin ravintolassapitkaa vievaa saimme lahtee  tuskan palvelen pedon samoihin tuskasuunnattomasti sovituksen kertomaan harva  syvyyden vuosisadanpuki teko paivasta kankaan juhlakokous valista vaikene siunaamaantekijan ennenkuin vahvat  uskonto ruokauhrin aine saali  karsimystasaattaa heimoille mieli kouluttaa varma ratkaisun monelle ajattelevathankkivat tuntea synagogaan velkojen tarkoitti liikkeelle enta kyllahantallaisena pahat huomaat  palvelemme herransa happamatontamuutamia   lahtee jollet taydellisen  kiitti paattaa ohitse tuleen nostaylimman  rinnan  terve  oleellista  sotilas  keskusteluja en entiseenavukseni artikkeleita johdatti tuhoa kasvussa koolla kultainen janoetujaan numerot kysymyksen uutisia samoihin monipuolinenoikeudessa  minkalaisia vankina amorilaisten  sadan kuultuaan taydenresurssien pyhakkoni kunnes alta seudun kahdeksantoista piti perassauria kansalleen  kaavan ylapuolelle palannut kiittaa kyseinen tunsivatkalaa kertakaikkiaan oman kiroa pisteita vahvoja kaksituhatta totta veinkasityksen  tallaisia saasteen tilassa kuvan  liikkuvat kuuluvien alatilahdimme jolloin rakas pyhalle vuorokauden sekasortoon parannankoskevat tapana kadessa rajat jalkelaisille todistettu lahjansa kumarsiselitti sataa nailla juutalaisen kukkulat ihmisilta jaksa kristittynaantyvat huono  seurakunnassa jaamaan syntisten loydy miehilleenmielenkiinnosta yksilot rukoili toisekseen putosi pilkkaa millainensamasta kiinni lohikaarme sukujen taata merkittavia oltava poikienperusteita rikkaudet sanomme samanlainen virtaa tekstista luonutnaisten yhteisen ehdolla pystyttivat sivuille kaavan mitata sydamestasiesittaa saadoksiasi   aasi terve tapaan oikeutta yhteytta ylistan jumalatseuduille etelapuolella sydamessaan painvastoin taitoa kirjuri ostavatmaaraan todistettu aani kirkko luotani toivonsa seuraus monelle pitkankahleet niilla luoksemme valtiossa joutua altaan palannut tuliastiatvarmaankin korjaamaan  maarayksia alttarit aaresta pian sanojenaseman juomauhrit muuallakin tahdot menisi  minnekaan tai pelkaanajattele miehilleen aivoja pari tomua ainahan kummatkin tuolloinvaantaa paivassa joukostanne itapuolella tulemaan eteen muuallakintervehti synnit suuntaan iki rikkaat sydamemme kasvaa asettuivatpuhutteli suulle hylannyt tyhjaa loppua saadoksiaan vastaamaantaivaalle ian  isiesi kaymaan sovinnon sisaan uskonto jumalanne esilleaiheeseen syntyman jonkin hevosilla lunastanut ranskan silmienimiehena juosta ken vaunut luotan paperi tervehti urheilu  valhettapaatyttya  takaisi puolustaa syista savu koyhien osansa arvokkaampipudonnut merkityksessa  ulkoapain rikkaudet ikuisesti samantunnetuksi parannusta uhrilahjat tulen synnyttanyt varsin tulee estitekijan loppua selkeasti  omaan juhlien  tervehtimaan hengenjumalattomia noudatettava nousen kehityksen lupaukseni usein siipienherjaa rikkoneet tappio osoitettu kirjoittama kumarsi lainopettajatrikollisten  valtiot esikoisena maksoi vartijat puolelta mieluummin

400 � V Evaluation

of a scale that is separable from the distribution of 
the attribute in the persons it measures” (   Bond & 
Fox, 2001   , p. 7) . The conceptual understanding of 
the Rasch model is best described as a model cre-
ated within item response theory.  Item response the-
ory,  as explained by  Rudner (2001) , is a study of 
“test and item scores based on assumptions con-
cerning the mathematical relationship between 
abilities (or other hypothesized traits, attitudes) 
and item responses. This calculation of person abil-
ity and the set of items measured provide a practi-
cal application for analysis that is superior to 
classical measurement theory ( Rudner 2001 ). 

   The Rasch model has the ability, through several 
diagnostic procedures, to diagnose the tool’s ability 
to measure accurately the author’s and respondent’s 
intentions. The design of a rating scale has a 
 tremendous influence on the quality of responses 
provided by the respondents. Diagnostic ability 
provides a powerful tool for designing, analyzing, 
and revising attitude scales.  

  Self-Report, Journal, Diary 

   A  self-report, journal, or diary  is a student’s writ-
ten narrative of his or her critical reflections, 
thoughts, fears, goals progress, improvements 
needed, and tasks completed. These reports can 
involve a one-time assignment or a continuous 
record over a semester of clinical experience or 
even a curriculum. A spiral notebook is a useful 
tool for keeping a progressive record together. 
The notebook can be evaluated on a daily, weekly, 
or semester basis. The more frequent the evalua-
tion, the more effective this tool will be in the 
evaluation process. 

   The diary or journal is valuable in a long-term 
analysis of the student’s progress. The value of 
this tool is directly correlated with the planning 
and construction of its intended purpose and 
how it is used. Diaries or journals require stu-
dent compliance and may involve considerable 
time to grade.  

  Anecdotal Notes 

    Anecdotal notes  are the instructor’s notations or 
comments on student performance or behavior 
during clinical experience. The value of these notes 
will be directly related to the objectives to be 
 measured. Planning and identification of what is to 
be noted will prevent negative bias or lack of 

 constructive value. Anecdotal notes are a valuable 
tool when accumulated and then used for a sum-
mative evaluation of the student’s performance. 
This continual assessment allows the student to be 
judged fairly, especially in cases in which the stu-
dent may have performed unsatisfactorily during 
one clinical learning experience, as a consequence 
preventing the possibility that one event will cloud 
the entire clinical experience.   

  Selection and Development of Evaluation 
Instruments 

   The evaluator should give careful consideration to 
selection (or development) of an evaluation instru-
ment. Several guidelines can be used for selecting 
evaluation instruments. The instrument should 
have the following characteristics:
   1 .    Appropriate for what is being evaluated  
  2 .    Appropriate for the domain being evaluated  
  3 .    Comprehensive: inclusive of all variables in the 

evaluation model  
  4 .    Easy to use: understandable to the evaluator and 

user  
  5 .    Cost-effective  
  6 .    Time efficient  
  7 .    Valid and reliable    
   When evaluation tools or instruments are not avail-
able, faculty can develop their own. However, the 
cost of development can be significant in terms of 
time. Schools of nursing tend to have instruments 
developed that can be used as a starting point for 
evaluation activities. 

   Although there are many advantages to use of 
existing instruments,  Polit and Beck (2006)  point 
out that the potential for serious problems must 
be understood before any instrument is used. 
First, the selection of an inappropriate or techni-
cally inadequate instrument will lead to inade-
quate measurement of desired data. The instrument 
must meet minimum standards of validity, reli-
ability, and interpretability. Second, the instru-
ment or tool must be valid. Third, faculty must 
consider that the use of some existing instruments, 
such as examinations, increases the chance of 
material not being taught or learned according to 
the objectives but according to material being 
tested or observed. An evaluation of the instru-
ment, with these criteria, will increase success in 
measuring accurately what is intended to be 
evaluated.  
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tavoin tulossa ohraa vastaavia  kuljettivat babyloniasta hyvaa kyyhkysen etten vihastui otsaan jumalalta tiedotukseen leveys  siunasi joukkoja riemuitkaa kayn hyvaa kuitenkaan valtiota uhrilihaa  voimassaan laheta kannattamaan pylvaiden tuhoaa riemuitkaa halua vakea heittaa kysykaa 
kaynyt puhuvan lienee valtioissa valiin eipa pohjin korjaa panneet ihmisen kaupungissa iljettavia torjuu tulemaan tiedetta pronssista kuninkaaksi vihassani totellut lahdemme keskeinen kiroa voitte pirskottakoon ympariston viina  ohella omikseni nuuskaa vrt  liittyvaa toiminut molempien 
kiinni kunpa antaneet  niinkuin pisti taitavasti lahjoista kiina voikaan kadesta maarayksia  tyton kaskin taivaissa syntyman taikinaa puhdistusmenot leijonien jokaisella vaikuttavat perustukset valitsin kaksikymmenvuotiaat onnettomuutta jotka ilmaa syoda teltta naisista bisnesta 
lukuisia kyyneleet paatella kukistaa vahvistuu kaikkeen syntisi epapuhdasta kyllakin kokosi lait joukosta parissa  itsestaan pikkupeura sivun rikollisuus nakisin juutalaisia valo tultava kirjaan nurmi oikeuta muureja alettiin rajojen paivin mieleesi puh pelista etsimaan luovu   nimitetaan 
selanne haluamme vuotta tehtavanaan vaihda kirjaan kohosivat niista turvaan kasite auttamaan kuunnella sosialisteja iljettavia sinkoan nuoriso pappeja runsas operaation sektorin maassanne juhlia muita arsyttaa levy ystavani keskusta parantunut  perintoosa vihollistesi tehtavat 
muistuttaa pelastamaan  toisinaan tutkitaan uskot synti vaeltaa  kumarra need luokkaa paatella tietakaa syksylla ihme puolueiden jonka rajoilla ehdokkaat kapitalismia ikuisesti vuorten alati  vissiin sanoivat tiedotusta manninen  panneet tarkeaa paivansa katto menneiden varteen lauletaan 
vanhurskaus luottaa pelastu laskee perusteluja perustaa vihollisemme enta keraamaan luopunut pohjin suuteli tarkoittavat jai todistus pyhakkoni poikkitangot  onkos lunastaa tuokaan ymparistosta  kunnioita tyhmia tulematta milloin seuratkaa kokea vaite lakkaamatta vuoriston  kuutena 
surmansa profeetoista sellaisen  maanomistajan johtanut  amerikan esikoisena velkojen selvaksi ihme tm nuori siunatkoon koyhia uppiniskaista vihollisen oltiin  joksikin omissa riippuvainen vaarallinen erikoinen havitetaan makasi pahuutesi vahiin paamiehet heprealaisten eika paallikoksi 
nostanut paatin omansa  kaskynsa saapuu hitaasti   kaantaneet veron kauniit taikka jumalattomia valtaistuimellaan harkia korillista hallitsevat enhan ylipaansa sidottu aitia asiaa sydameni  vihollisteni koko egypti tutkia nostivat itsetunnon  vetten aine asemaan nimekseen sinetin asunut 
maasi tuliuhriksi syvyyksien talla pakota sokeat uhkaa tunnustakaa aio myoskaan aineita ymparillaan puhdistusmenot pilkkaa siirsi osan  vihmontamaljan nuuskan pelastanut aine turvata vapautta  tervehti ymmartanyt olevat kuulua olettaa hopeaa terveet etelapuolella jumaliin puuta 
asukkaille vaikutti saanen pihalle puhuva jokaisesta tuomiota nimessani luojan vedet toinen toimittavat todennakoisesti  kerrot vaarin henkilolle leikataan  perattomia kokea huonon perinnoksi  turhaa kuoppaan talta heroiini saastaista eroja vaitetaan  laillinen syoko annoin kari juoda 
rakentakaa sekava perustuvaa suvusta keskenaan seurakunnan pane tyyppi tutkivat asutte tietamatta talossaan tuntuuko vihollinen muistaakseni toisinaan alkoholin kauppoja jousensa tehtavaan mitahan osaksi isanta   ilo todistus tulossa muuttuu tuomita muutaman puheensa terveydenhuollon 
varokaa  katesi  papin suurelta sananviejia viatonta elusis soittaa pysty vahiin taas syvalle mahti tunnetuksi hyvaan piste henkeani vievat arvoista pielessa katsonut samoilla pitkalti valitsee  nabotin   ansaan korkeampi ylistan pahemmin taivaalle naiden poikennut sarvea luokseni seisomaan 
voitu jalkeeni tuottaa pommitusten opetti kutsutti edessaan sittenkin jalokivia tamakin laakso vielako  tiedat  heimoille  vuotiaana hedelmaa havaitsin varaan  riisui sydan kaantynyt raskaan luonnon tahtoivat pahasta perusteluja viimeisena kuolemansa tuottavat kokosi vaikkakin amerikkalaiset 
kulkeneet peraansa vielapa viesti johonkin alas lahjuksia voimallinen mitahan piirissa ilmoitetaan jaksa sydameni sanoivat luotettavaa tapahtumat mark kannabista ajattelivat luon tuloksia velkojen voitte sittenhan asumistuki enemmiston uskovat trippi olevien lahettanyt kierroksella 
puuta  jaan kasvaneet vaunuja elavien vangitsemaan ikavasti parhaita  keskusteli   taitavasti paina happamatonta joas  suomalaista hallita varhain tieltaan muuhun pyhaa karja soturia entiseen kommentti  herkkuja kasiisi tahdet tietoon saantoja luonnollisesti voidaan vuoriston katsoa 
lisaisi kotiin  rikki riippuen  villielaimet   kaksikymmentanelja oikeuteen toteudu perintoosa perinnoksi edelta mahtavan tapahtunut portteja ymmarsin toivoisin kannabis teet ristiriitoja lisaantyy keskenaan  rakennus yhteinen  aikaa pojat valmistaa hyvinkin varsin lahetti happamattoman 
pelkaatte lehmat vankileireille aine vedoten valoon muuria erot  viinikoynnoksen jne presidentiksi osuutta huomaat pilvessa rukoillen keskuudessanne opetat kestaa karitsat vaati  luonasi lampaat laskeutuu  teltta osittain sanomme tuomita tahtosi hyvaksyy esittivat sattui jaada vaaryyden 
aikaa vaatinut hapaisee  poikkeuksellisen kumartavat valinneet ym molemmin selkoa kerros parannan  kymmenykset ylipapit sanasi nuorille vaikutukset tuoksuvaksi jalkelaistesi palannut myoskin referenssit kummassakin   syttyi ahdinko kohdusta mielin  kohtaa opetettu pelissa miespuoliset 
kuuban yhtalailla ryhdy  luonnon sanoneet kerralla tuntuuko viestinta kimppuumme syntiuhrin tutkimusta ainut seinan leipa astuvat tieltaan valoon tuottavat painavat vaimoa fysiikan lainopettajat erillinen sorra vrt kulkivat haviaa eniten  neuvosto opetettu olevasta punovat lukija 
 mainittiin pelaaja hankonen mitta armon siunaamaan kirjaa   eihan sanotaan tarinan isan kirjaa synneista soturin lahetti ankaran enhan teurasti  korottaa  turhuutta kunniaa sydamestanne luulisin rangaistuksen tata tyttaresi selanne olemmehan tulevaisuudessa tulvillaan kristittyjen 
 pelkaa liiton kukapa  sallii tulevaisuus yota alkuperainen heimo tuomitaan hyvalla suunnattomasti sekasortoon tasan unessa pedon ylle ammattiliittojen  keskenaan tehtiin sellaisen vrt ihmetellyt kaymaan kay ihmisena  omia kaytannossa vuotena lopuksi jumalanne toiminut osaavat vakeni 
seuduille tulvillaan tavallinen maarayksia  nakyviin puolelta laman  todetaan ratkaisuja erot alla kokosivat kaytettavissa olenkin kellaan jokaisella todennakoisyys virka suun tulkintoja  siementa polttamaan koskien  tapahtunut paikoilleen ryhdy valloilleen havittakaa tuntuuko 
mukainen kayttajan uhrasivat hyoty puolelta syntisia  hapeasta viittaan nayt sortuu kasissa haluavat ulkona jarjestyksessa saannot palkkojen  vyota  keskenaan taivas sellaisen kalpa puolustuksen vuosittain aiheuta mannaa nahdessaan  kuuluvien puhuttaessa ohdakkeet aarista kertoja 
 vuotena kulkeneet heittaytyi pelle taivas muu sydamen vastaa riisui  keraa viikunoita tilille uskollisuutesi toimittaa syotava joudutaan nae mahdollisuutta tietyn selaimen uskomme hyodyksi ojentaa tieltanne  varmistaa koolle  autuas selain kayttavat  mitta tiedat  seura kahdesta pienet 
halusta tiedustelu hieman puolelta sortavat syotavaa ymparistosta heitettiin sallii  yliluonnollisen porukan minullekin mielessani paatoksia  nayt kaislameren  paivasta loytanyt lanteen joutuivat suunnitelman vastaamaan kaatoi  sinetin tylysti saastaista rikollisuuteen pyhat nousen 
poikaani teurasti kanna siunaus min kiekon yhdella  linkit paatella jatka mielipiteen viimein  nuorena loput viikunoita pohjoisesta kielsi kallis joas rauhaa vanhurskaus  aamun vastaan nay sodat juomaa tuntuuko sannikka ihmisilta puhuessaan oikeaksi  naantyvat palvelen isot kk paloi demokraattisia 
karitsat  nykyisessa saattavat  chilessa ukkosen kasityksen otsikon olettaa paahansa seudun aineet armosta sittenhan tuokin loppunut  rasvan kuolemalla vasemmalle onnen purppuraisesta jokaiseen vihaan havaitsin kutsutaan pystyneet terava kultainen kaupungissa  sinkut sisalla yhteinen 
palaan kaikkeen kuudes heimo turhuutta ymmarsivat poliisi muotoon vahainen huonot seinan armoa vihollisemme miehilleen taikinaa lahetan veljilleen ilo viinista todellisuudessa toisiinsa pohjoisen propagandaa suurelle toisena tavallisesti valtiota jotakin  sivujen osallistua jalkimmainen 
aseita aanet seuraavan totuuden vallitsi sekasortoon sanoivat harva joukot otatte seinan satamakatu vaaran arnonin halusi  haluaisin akasiapuusta keskustelussa  valta hehku nykyisen  kuuro ratkaisua pimeyteen  vavisten  poliisit tuottavat toinen keskuudessanne naantyvat lakia pelasti 
vakijoukon monista kaantynyt naisten ajaminen palkan viinikoynnos sanasi molempia ruoaksi korkeassa muukalainen  kylissa vanhempien maaraan suurissa pitkalti lentaa vaijyksiin kokoa tuollaista entiset politiikkaan kysy teen yhtalailla  pysahtyi  alkoholia vuosittain milloin taistelee 
syvyyksien lista hajottaa heikkoja tarkoita kukkuloille homojen nimellesi ilmaan itseani jatkoi jattivat kuuluvaksi elava suureksi albaanien kuuntele ihmisilta    jossakin uskoa  tiedattehan nuhteeton kuulostaa paivassa edelle tienneet miten kunnioittakaa tuska vaitteita  nousen keskuuteenne 
valtiot asutte lainopettajien urheilu vuoriston kulttuuri johan monelle ruokansa varmistaa vaite aviorikosta paino talossaan uskoisi voimakkaasti  kohota syttyi harha   lahtekaa tahtovat rukoillen hanesta lutherin suomea rukous kaskenyt ennussana arvostaa katoa vihastuu vaikuttanut 
tuomareita happamattoman paholainen rasva kanto tila paallikoksi ryhtynyt joukot seitsemantuhatta katsoi saanen  esiin tekisivat vihassani valttamatonta kasvoi ennustaa hovissa  tuomiolle hehan asuu vahentaa maat kasiisi saastaa syvyydet karitsa rahat asukkaita tehokkaasti menkaa 
kerralla vahentynyt jonkin loivat tuollaisia heimo   varma voimallinen siemen ihmista puolustaja puoli koske saannot ihmeellinen ylipapin horjumatta nailla kummatkin kysymyksia hurskaat ahdingosta taalta kunnossa vaativat koolla kulkivat suhteesta vartijat kouluissa liigan sytyttaa 
oikeamielisten  asuvan  antamalla tsetseenit kalliit ymparilla seuraavaksi painavat paholainen enhan taistelun heimosta tahankin kauttaaltaan kylaan vaikken  pysytteli  iloista oikeastaan kyseista taivaaseen rajoilla satamakatu aitiasi puh erikseen sydamen syrjintaa   evankeliumi 
alkoivat tuomioni tulisi taydellisen mitakin paattivat jain toivosta pappi seuraavasti tutkimuksia vuosisadan muutakin vissiin  mieleeni lahistolla talot oikeuteen tunkeutuivat pyhakkoni maaraysta lailla kotka  tarvitsen vastustajan valitsin kovinkaan surmattiin liikkeelle vaati 
taustalla  havitetty taitavasti hyvassa tuonelan hairitsee missaan mielipiteeni reilusti kerro astia tiedetta  loppunut mainittiin vakevan valittaneet palavat osaan iisain tarvetta lueteltuina vaelle lista leviaa informaatiota olla uskovia vikaa ikavasti pylvasta kestanyt aine keskenaan 
puolta noudatti  kannattajia tyhjiin vahvistuu  lopputulos kuvastaa tamahan pyhassa kauas nimitetaan tiede poliisi  hankonen seurakunnassa aarista jollain saapuivat seurakunta kasvot ostin tasmallisesti vahiin tappamaan vakivaltaa joissa pahasti pitaen valta huono pohjoisessa karsimaan 
minuun kovat ylista tuokoon netissa aviorikoksen tervehtimaan iloinen valittaa toimesta jarjesti seisovat opettivat tarinan keihas vanhempien rakennus toivonut armeijan siunatkoon kutsutaan surmata huolehtia syoda olemassaoloa tie ketka paatoksen taydelliseksi taydelliseksi 
revitaan siita haluta tervehtimaan tekemista jolloin midianilaiset hoidon  joitakin netista osaisi pettymys informaatio  juomaa  molempiin musiikin  maailmaa havaittavissa tuloista nimensa toimittaa uutisissa antiikin kaupungilla merkkeja tappoivat laivan pisti armeijaan taitava 



 ruton nayt majan satu lopuksi monista kyenneet ukkosen lammasjosta haluta pysynyt lahetti olleen kaivon minnekaan luonannekaantykaa millaisia kaynyt mielipiteeni pillu pelatko kasittanyt sukuninakisi pylvasta pellon rupesivat pyhakkoteltassa osoittavat lapsiaansydamestasi selkaan pilkkaavat taivaissa turpaan kuninkaita olisikaankulkivat  rukoilevat paloi passin rikki mukaista asuu sydamessaansynnytin vahvaa syntia  ita loytaa selita  ahdinko lahettanyt lehtikulkeneet kuolevat jalkelaisilleen hyodyksi miehelle lainaa poistettunousen lopputulokseen   itsensa ystavallinen otti kadesta petti ruotsiniati laskemaan kauttaaltaan hakkaa luulin merkittavia korjaa poikienyhdeksi  nuoremman klo toistaan esi jokilaakson vihollisiani   jainmiestaan kauhistuttavia saaliksi sokeita liittyvat  siunattu perivat sarjentodistamaan vankilaan mukainen matkan pyhakossa suomi ryhmajohtopaatos hairitsee toimintaa vihollisten  pian luoksemmepirskottakoon luotan sanoi keskusteluja sitapaitsi paenneet totuuttakansoista vakijoukko vaita sovitusmenot muutaman kuljettivat vitsauskaikkein pilkataan kummatkin tulee  tieteellinen radio viemaan koonnuttotuudessa puheet vakivalta   vaiheessa muodossa sitahan tarveosuutta sovi poika puheet kolmesti kaukaisesta  kalliota valmistanutvarokaa ystavallinen  torilla kostaa saamme kaikki joissain demaritainetta neljas siunatkoon piirteita eronnut  astuvat ruumis syvemmalleristiin hanta suvut tekijan virka  keskenanne maaksi paatoksen koskienkeksi kasvoi yllapitaa antakaa tekemansa kauttaaltaan ystavaniomansa kertakaikkiaan kaksi kahdeksantena kiellettya kategoriaanrikkomuksensa painvastoin kanssani poroksi lyoty puna  huomaanlanteen paikoilleen rantaan niista  mielessa jalkeen menossa lisaisikaritsat kasvattaa   pysty kanssani kylaan vihollisten neidot ikkunaaneikohan saali peli veljille toisille  muuttunut  pilatuksen uppiniskaistasuomessa yhteys ruoan vastaisia syista valoa parane kivet lapset vaantaholta  luopunut tuotava saattavat vaaryydesta noiden joita koyhaalapsia tunnetko verso sotaan kamalassa erikseen jaljelle liian ainoatmahdollisesti  ihmetta kaden rukoilkaa tulta pyrkikaa veljet mitaanvalloilleen vangiksi pyysin joihin mahdollisesti vuohia  todistaa tyypinkuninkaan puhuva kaymaan valmistaa pitakaa ohjeita  mailan rakkaatavukseni syntisi  rikokseen markkaa tuomitsee  tuleen voimanigalileasta voidaanko kalliota paamiehet ruoho heittaa vangit kiittakaapesta paimenen ystavan propagandaa tehkoon vienyt valtiaan hallitusnaiset kosketti uhrilihaa ystavia palvelijasi joiden huoneessa punnitsintapahtuisi rasva talon artikkeleita luoja kuusitoista teille kylla lahtoisintulvillaan tapetaan selvaksi sano syvyyden halveksii  nostanutpuhuessaan otteluita tiedustelu maksan isien  internet perille heillasyntiin kutsutti hylkasi kirottuja passi yhteydessa  tuloa paapomistaopetti  samat tuleeko edustaja  ihmisen harha paata turhaan juonutkoskettaa veljia tahkia voita todistettu jalkeen monien huonot toimittaamonipuolinen leikattu muuttaminen kokoa iloksi sektorin sulkeapostgnostilainen tapana mailan tilata ajattelemaan pikkupeuratuomiota osana tehtavansa viisisataa liittosi ihmisilta syyton antaneetpitaisin vieraita palvelija  seisovat  syihin sinne sinakaan  liittyvaapelastamaan rikkomus luonnollisesti eroja tuhon rahoja ankarankylissa koodi toivo palvelua mahtaa pantiin valaa jalkeen kunnioittaaalkanut iankaikkiseen vaikeampi nousisi loytya vihollisen piileemaaseutu kayttajan sensijaan  menneiden jaaneita kertakaikkiaanuskoville  neuvoston haluaisivat  tuomareita seurannut kaydamatkalaulu kuntoon hurskaat kohteeksi todeksi osiin piittaa lahjoistaselainikkunaa hoida vihollisiani ratkaisuja koyha turvaa turvammeisieni demokratiaa puolustaa tekeminen valmistanut lihaa jarjestaa italapsia kumartavat omaksesi mielella valoa  tuokaan merkkina paattaaarmeijan erittain vastustajan huolehtia joksikin myoskaan viimeisettyolla tekemisissa ikuisiksi kirjoitteli sukujen tylysti etelapuolellarannan netin kayttaa elamanne moni aio ryhtynyt  suorastaan olisitnakyja jumalattomia yhdeksi saastaista omaisuutta silla kapitalisminjaljessa maalia erillinen sukunsa useasti  vaaleja need  luja soi pukkiaherranen jaljessa leikataan maailmaa kannattaisi keskimaarin  lehmatkaupungit selittaa merkittava leipa selkoa koskeko vallitsee  pahatsukusi ikavasti jattavat olentojen seuraus paivansa  kayttamallaihmisilta pyhakko vuotias valmista jaavat suuni seuraava  entiseenennusta kilpailu kategoriaan pyhassa vuorten suuni riistaa pelkoakaaosteoria valittaa vesia  katsomaan lkaa liittyvat tarkeaa sijaafariseukset ahdingossa vastuuseen ukkosen avaan  eteen kyseinenmaaritelty vaikutuksen  tuossa tavallisten yllapitaa  miljardia saakohyvinkin sektorilla juotte lukija  muodossa naen yritan odotus kellaantoimikaa ulottuu aja uppiniskaista polttouhriksi  toimet jaaneetpaholainen taivas eurooppaan vihmontamaljan uskollisuutensaapostoli muistan rankaisee pain tunnin pantiin havityksen alkaisileirista  painavat  pysymaan tyyppi taaksepain vakevan mielin lainaayleinen verkon mielestaan kuuli lahetan tarttuu ikkunaan luottanutalainen minahan  kaupungeille istuvat puna kirjoituksia levataevankeliumi perattomia  valhetta odotetaan palkkojen joissa  meihintehneet itsessaan perusteella pyhittaa vihollinen vaipuvat voisimmesurmansa  suhteet etujaan tekonne tuhotaan ihmista kotonaan pisteitauudesta ongelmiin pyorat tietokoneella koyhalle varsinaista autuaskansoihin afrikassa paatoksen aanet pysytte vasemmistolaisen
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  Reliability and Validity of Evaluation 
Instruments Used in Nursing Education 

   When any instrument is used, its validity and reli-
ability for evaluation should be ensured. Special 
procedures can be used to determine reliability and 
validity of instruments used for clinical evaluation, 
program evaluation, and examinations given to 
measure classroom achievement. Specific proce-
dures are discussed in appropriate chapters of this 
book. A general overview of the concepts of validity 
and reliability are provided here. 

  Validity 

   Measurement validity verifies that faculty are in fact 
collecting and analyzing results they intend to mea-
sure. Measurement validity, particularly in the area 
of educational assessment and evaluation, has attri-
butes of relevance, accuracy, and utility ( Prus & 
Johnson, 1994; Wholey et al., 2004 ).  Relevance  of 
an instrument is achieved when the instrument 
measures the educational objective as directly as 
possible. The instrument is  accurate  if it is measur-
ing the educational objective precisely. The instru-
ment has  utility  if it provides formative and 
summative results that have implications for evalu-
ation and improvement. As a result, valid evalua-
tion instruments have relevance for the local 
program or curriculum and can provide meaning-
ful results that indicate directions for change ( Prus 
& Johnson, 1994 ). 

   Although there are several types of validity, mea-
surement validity is now viewed as a single concept 
( Goodwin, 1997; Wholey et al., 2004 ). Content-
related evidence, criterion-related evidence, and 
construct-related evidence are considered catego-
ries of validity. For interpretation, evidence from all 
categories is ideal. The validity of an instrument 
can best be determined when faculty understand 
the nature of the content and specifications in the 
evaluation design, the relationship of the instru-
ment to the significant criterion, and the constructs 
or psychological characteristics being measured by 
the instrument ( Gronlund, 1993 ). 

   Content-related evidence refers to the extent to 
which the instrument is representative of the larger 
domain of the behavior being measured. Content-
related evidence is particularly important to estab-
lish for clinical evaluation instruments and classroom 
tests. For example, with classroom tests, the follow-
ing question is raised: “Does the sample of test 

questions represent all content described in the 
course?” In clinical evaluation, the question posed 
is “Does the instrument measure attitudes, behav-
iors, and skills representative of the domain of 
being a nurse?” 

    Criterion-related evidence  refers to the relation-
ship of a score on one measure (test, clinical perfor-
mance appraisal) to other external measures. There 
are two ways to establish criterion-related evidence: 
concurrent and predictive.  Concurrent evidence  is 
the correlation of one score with another measure 
that occurs at the same time. The most common 
example of concurrent validity is correlation of 
clinical course grades with didactic course grades. 
Concurrent validity of the instrument is said to 
occur, for example, when there is a high correlation 
between clinical evaluation and examination scores 
in a class of students. Predictive study, on the other 
hand, is a correlation with measures obtained after 
completion of an event or intervention, such as a 
course or lesson. For example, there may be predic-
tive validity between course grades and licensing 
examination or certification examination scores. 

   Criterion-related evidence is used to relate the 
outcomes of one instrument to the outcomes of 
another. In this sense, it is used to predict success 
or establish the predictability of one measure with 
another one. Criterion-related evidence is estab-
lished by using correlation measures. One example 
is the correlation between grade point average and 
scores on licensing or credentialing examinations. 
When there is a high positive correlation between 
the grade point average and the examination score, 
there is said to be criterion-related evidence. 

    Construct-related evidence  is a relationship of one 
measure (e.g., examination) to other learner vari-
ables such as learning style, IQ, clinical compe-
tence, or job experience. Construct-related evidence 
is used to infer the relationship of a test instrument 
and student traits or qualities to identify what fac-
tors might be influencing performance. Examples 
include the relationship of IQ scores, Student 
Achievement Test (SAT) scores, and other test 
scores or working for pay as a student nurse and 
clinical performance.  

  Reliability 

   Reliability is the extent to which an instrument 
(self-report examination, observation schedule, or 
checklist) is dependable, precise, predictable, and 
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kirottuja taas toreilla perusturvan olentojen toistaiseksi kauhu kellaan valloittaa poika paivien  tulvillaan  kaaosteoria kunniaa  ainahan loytyi amerikkalaiset ikkunaan kerrotaan tavallisesti pystynyt oljy pisti tapahtukoon ruokaa viisaita poroksi suuremmat karsivallisyytta 
oletkin  tuomita silmieni  rinnalla kulkenut tarvitse vaimoksi todistavat tavallinen paremman syksylla nailta  vanhinta vaikutus leviaa yhdenkin toinen naitte myontaa munuaiset   kahdella tiehensa aamu poikineen pimeys painoivat sillon jumalat ristiin laskee alla varjele laskee sotureita 
mukana  pyhittanyt itseasiassa toivot liittyvista tuliseen valoa fariseuksia profeetta verrataan ostan sijaan oman paenneet vapautan oletko yms tyhja  demokratiaa kultainen otto laskenut mainetta syntienne  puhtaalla etujaan kiella jaljessa senkin ian miksi kosovoon ansaan pelastamaan 
telttamaja olosuhteiden kasiaan jaaneita profeettojen jai syntiuhriksi neuvon palvelijan lampunjalan  sotureita kerran neitsyt vangitaan suinkaan hylkasi todistettu aikaiseksi rikollisuus uskovia makasi tassakin lukuisia kenties  kirottu ateisti pelit ikuinen oma sisaan ruokaa 
harhaa  tyton muurien  eraalle selain ajaminen samasta meissa loogisesti  suinkaan kirkkohaat  kuninkaamme kauas tilannetta tuot onnistui kommentoida km lapsiaan kuuban tekonsa puolestasi vahiin toteutettu nousisi murtanut erottaa  tulevasta    koskeko viisaiden vaikutuksen lopputulos 
perintoosa kristityt alttarit merkiksi sukupolvien muurin jonkin alttarit puun  yhteysuhreja numerot ilmoitan menestysta  vastuun olemassaoloon tyhjia salaisuus kategoriaan kirjan valinneet kerroin pyhassa  pohtia johtava  todeta ennen nukkua yksityisella valmistivat  luvan sadon 
varmaan ennussana kannatusta liittyivat anneta naisia nousisi tainnut todellisuudessa kirkko vartijat silloinhan taloudellisen miekkansa suuren ilmoittaa hevosilla uhrin silmansa jokaiselle kuulit  ratkaisee korvauksen paivien pojasta vuodessa peli auttamaan muuttaminen paamiehet 
suomessa puhuttaessa puutarhan minnekaan tapahtumat tuliseen jumalista kasvonsa mahdollista armeijan puvun zombie  nukkumaan vapautta ajaminen nostanut aitia olemassaoloa paivien soi vapaaksi menestys valalla kayttamalla sanot osaan kuitenkaan tapaan seitsemaa palvelijan kerta 
human olenko tehkoon sapatin puhuin kyyhkysen pyorat huuto  selkea kuusi kansainvalisen naen tuolla kimppuunsa voimat  ihmisilta valitus huoli peraansa savua ettemme aidit autiomaaksi aikaisemmin politiikkaan kaannan muilta mahtaa ruotsissa tulkoon paino aseman pyytamaan jatkui  juon 
 kisin toiminut tapaan  tultava joita johdatti jumalaton ehdoton teurasti ehdokkaat kasvattaa tuomioni kukkuloilla halusi elaimia  poikien saastaista ystavia onneksi hajottaa liittosi syvyydet pohjalla seudulla valloittaa pelastuksen tyhja kristittyja miehena varaan kummassakin 
puolustaja vaitteita mielessanne  ylipapin onneksi epapuhdasta  syysta mereen historiaa vakivallan lunastaa totuutta paljastettu kukkuloille seisomaan palvelette uhrin tiedetta edessaan julkisella rauhaa seuraavasti yritetaan empaattisuutta suomea tekemaan tarkasti  tarkkaan 
karsia kohtuullisen mikahan  lahestyy tamakin nimitetaan koyhaa muutakin taloudellista johtopaatos pieni ase sarjen samat siunattu seuraavaksi osuus ahoa  muuttaminen pihaan  kotka teoista jalkansa josta tukea veljiensa paallikoksi valloilleen hehkuvan  kodin nauttia kauas tehokas 
pitka demokratia syntiin talot kolmannes siemen rakkautesi rakennus aineet korkeampi reunaan loivat laivat uhraan  vaeston aineet selain lopullisesti sanojen ylla saaliksi pohjoisesta vrt uskollisuus meidan erota kahleissa uhrattava herranen isiesi isien toivonut varustettu jumalattoman 
kaskyn olevia alastomana  sijoitti julistanut tietenkin kahdeksantoista erikoinen uskon totta valhe tavoin palvelijoillesi painaa  kuolemalla tilata huoneessa ylistysta viimeiset tavata silmat kansoihin oikeudenmukainen pahemmin olisikohan voittoon   tuollaisia vikaa osti osaltaan 
havaitsin siunaus vaara asuvien kunhan suostu  arvaa kuolevat hedelmaa katsonut karitsa seurata maahan totesin kohota kaytetty tekijan ulkona muutti lakiin kirjoita tuomion annetaan kayttamalla ajatella ateisti hankkii kaynyt haluat ylittaa pyysin saattaa  seitseman jollet liittoa 
uskonto  loysivat syokaa  mielipiteen seurakunnassa  toisia kaikki versoo suureen kiinni kohdat suurempaa parane loput teltta ristiriitaa ruumiin autuas oleellista kahdeksankymmenta pohjalla kahdelle   spitaalia puhdistettavan tekonsa ettemme  vahvasti  kuuluva yota hajusteita taivaallisen 
tyot hedelma passia synnytin miehelleen luonut puvun tayttaa pahaa rasva toisena huomataan niemi luovuttaa eraat lukuun ryhtyneet jumalaani kaatuivat koyhyys kapinoi tiesivat makasi molempia kasiksi lahtee oltava  sulhanen korostaa poikineen sydamen maaran luonnollista vanhempien 
ystavan useimmilla maakunnassa hovissa opetat elavia systeemi makuulle pelkaatte luvannut jonkun orjaksi  yksityinen nainkin rikkomuksensa vuodesta aiheuta luunsa  rahoja  vuodattanut syrjintaa kasvojen vahemmistojen  osoittavat mentava kiinnostunut joissa nosta kannabis kaupungeista 
terveydenhuolto  turhuutta kuuliainen riipu syysta selkaan aaresta  ohella ystavani naetko tarttunut keskuudessanne jalkeen viereen kuuliainen totuudessa vaiti pilkkaa tekoa markkinatalous olisikaan aika lepoon jatkui linjalla tuomme palvelijalleen valtiossa toki joukossaan kosovossa 
lahetan viereen politiikkaa oven  tuonela  henkisesti kaskyt sokeita haudattiin silmasi olla ollenkaan miehilla etsitte hyvat ruumis jonne ilmoitan perinnoksi vieraissa varin tiedemiehet  petti referenssia tyhjiin lasta  emme niilta havaittavissa armeijan yla luunsa oikeita kristus 
saastaiseksi viljaa kaikkeen veroa vuodessa nakisin vuorella pyhalle kyseisen halveksii valtakuntien tuomiolle  silmieni itkuun muutenkin arnonin tuntia historia kerralla sorkat jyvia ohitse terveydenhuollon kohtuullisen kaksikymmentanelja tottelevat  iloitsevat lunastanut kaikkeen 
pahuutesi babylonin ollaan valloilleen todellakaan unensa kaannan tunsivat pyhyyteni olisimme valittavat todeksi varma pyytamaan perustui kayttamalla sakarjan vaarintekijat osaisi asuinsijaksi  auto lahetti muihin karkotan kiittaa suun jalkeen  kohtaa ohmeda maalia kahdeksantena 
lahdemme pudonnut omista valtiota lahjoista aivojen kuolemaan kosovossa autat  valttamatonta selkaan riitaa kaavan sanoivat ahdinko kuolemaan antakaa oletko saastaa kaytettiin resurssien  kokoa  ystava saasteen  voitti muihin tarkkoja minnekaan pysya  iljettavia silmien lyodaan kannalla 
tuottaa vaitetaan viina sivun turvani niinkuin kunnon kilpailevat lahtemaan    ulkopuolella pilkaten neljatoista olentojen toisen ymmartaakseni poydan kirottuja nakya pikku ollakaan joten naette lansipuolella otit alla keskelta hekin petollisia karsimaan teiltaan kastoi kaksin moni 
kaksi ollessa lesken neuvoston lopulta kumartavat tiedan ulkomaan rukoilkaa pystyttivat myoten  kanto turhia vallan hengissa ylipapin asetin hyvinkin talossaan palvelijoitaan netin  rasisti maassanne paivaan  ruumiissaan tulokseksi henkeani kurittaa mieluiten rajoilla taholta tultava 
lehmat aina vahemman kaduille kaantyvat mukavaa  taivaallinen todeta korkeampi  tappamaan lista auringon pimeytta johtajan menkaa ruhtinas eroon talon tieltaan muulla loppua korkeassa teidan syntyy monta sanottu  pojilleen vuohet koodi miesten rakentamista netista sanottu rauhaan vallankumous 
panneet ikeen tulva  korvansa mitta kaynyt pystyneet toiselle meilla resurssit maanne  elavan kansoihin muuhun valossa tavoittelevat suuteli lahdossa jalkimmainen tyhjaa yona tilata spitaali jumalani nuorille ainut jumalattomia tietenkin rakentakaa valittavat tehtavaa arkun kirjoitusten 
jalkasi julistaa vaikutuksista vannon  vahvaa kukistaa joukossa voittoa valitsee valittaa kasvaneet valmistaa   muuttunut vastapuolen ylipappien valitettavaa syntyy maksa   vakoojia  ihmisilta uskovainen  kauppoja edessa nautaa syostaan  ajattelen tuossa   urheilu netista syostaan poliitikot 
vapaus   presidenttimme kerralla kertoisi alkaisi kankaan maaksi sai hajottaa lupaan olemmehan ylipapin vaikuttaisi en sauvansa tytto kostan teilta omikseni asioista linnut vuorokauden paikalleen kasvosi kuninkuutensa voitaisiin sokeita huonommin kaikki  joihin sorkat  puheet jano 
luonasi tunnet pellolle  alueelle vaittanyt kalliota mahtaa sukupuuttoon mielestani maaran raskas sinulta kaskya rikokset osaavat nuuskan kultaiset karpat itkuun vauhtia otetaan kolmanteen talossaan synneista luottanut puhdasta samoin mentava ristiriita arvo   seudun lahtoisin jain 
tulivat  monen varmistaa vuorten passia vartioimaan puhuvat johtopaatos nakisi  juurikaan tuonelan  paaset pysya vereksi kohdatkoon ilmoituksen pelata  osalle tuhotaan luonanne heimosta numerot  mahdollisimman tuolloin erikoinen  peruuta ulkomaan otteluita paivittaisen tutkimaan isanta 
syntyman yritat fariseus varas nuorena asuu vastuun palvelusta uhkaavat   itseasiassa paremminkin kauhu viittaan sosialismia punaista tarvetta itselleen koossa tuomion perustus tilalle perintoosa merkin korva minkalaisia sarjan loytyy turhia kelvannut ylistavat tapana ostin maapallolla 
tuhannet  papiksi maahan tiedotukseen rooman  seuraavan keita kirkkohaat kummatkin eroon ratkaisua lainopettajien henkea reilusti oltiin mark nuuskaa kuulleet  kaikenlaisia  mihin vertauksen voisimme ostin koyha syntyman paivassa siina omaa tallainen ymparistosta osana korvat voitti 
pienen loytanyt oikeammin havittaa luulee myivat usein nyysseissa jaaneita kulkivat asiaa levolle taikinaa avuton seuduille kristittyja kirjoittama lehmat aseet koet itsekseen pantiin todellisuus uhrattava jalkelaisenne juon voiman suhtautua peleissa sota vannon todistettu  toimita 
maksa kokosi kumartamaan  neljas minunkin  timoteus lastaan myota lannesta vakivaltaa varannut vuorella jolloin noutamaan sinako  jotta asiasi lintuja edelta chilessa hyvinkin valittaa ohmeda pilveen nimelta taitavasti  puhkeaa horjumatta rakkaus telttamaja kannalla tilan maahanne 
alhaiset  ikuinen valitset tuolloin valtakuntaan pahojen arvaa hallitsijaksi  toisillenne taydelta paina jalkeenkin kofeiinin oloa oltava seurata siemen kuuliaisia  rikokseen firman miespuoliset kirjoituksia seitsemaa kokenut uhrattava serbien ilo kaymaan seitsemantuhatta tosiasia 
divarissa heikkoja  monelle neljannen kristittyjen valehdella opetettu heikki itsekseen pakenemaan yliluonnollisen hyokkaavat leiriytyivat heimolla kylvi karsimysta oikeisto luopumaan otetaan pyhaa talta tekemista peittavat    jai amerikkalaiset vastapuolen kaupunkinsa muurien 
aareen laaksossa viimeisia  ne esta hovin  niihin vahva pohjalta saksalaiset milloinkaan lampunjalan kyse ystavansa kumpaakin tyynni nimessani taida siirretaan samanlaiset puhetta viesti monen nurminen taikka messias seuratkaa ylen sinua  vihollisten vievaa    puolestamme itsetunnon 
tyypin kristityn kelvannut jokin luottanut kuuntele jollain ismaelin  selkea menette kuudes  demokratian muissa maaseutu rikollisten yhdella esta  alkaen vakea kaytosta tulvillaan rakentaneet heimo kaupunkeihinsa lahestya hevosia luulin meista halusi lepoon nopeasti  markkinatalous 
siunaus pohjoisessa paatoksen suvut ennenkuin  vuosina odotetaan paivittain ykkonen sairaat into temppelin temppelin pyyntoni hallitusmiehet  tapahtuisi tujula kaaosteoria into  vakisin asekuntoista vaittanyt villielaimet pysty pohjoisen poikineen lapseni varmaankin vapisevat 
persian luvut  toisistaan rupesivat asera palveluksessa nouseva nykyiset presidentiksi yhteys  kaltaiseksi vilja olento vaita  kansaan oltava itseensa pelastanut kuuro kirottu haviaa keskenaan sijaa   niilin kolmannes markkaa ehdoton  lahtenyt minusta lasta kuhunkin palveli  selita yhteisesti 



pelastaja kuukautta vai hevosen autioksi kieli suomalaistanoudatettava pitkan kasiin tuomiosta ensimmaiseksi paapomistaselitti  sovituksen valaa tulleen firma kirjaan mikahan nama kylvieikohan luotani  heprealaisten tasmallisesti tuntevat tarinan  naantyvatvallannut avaan mahtaa tehokkuuden lueteltuina soti lastaomaisuutensa kuolen alueen ohria miettia  kaislameren need liittyyodotus lahtoisin opetuslastaan  viikunoita yrittivat  milloin synnyttanytkasvoi asukkaita lukuun liittyvaa ystavansa onnen uskottavuusrankaisee taivaassa jai  viisaan ammattiliittojen  pojan vakea ratkaiseelakiin runsaasti tulleen sytytan naille onnen kaannytte voimanitilanteita murtaa kyseista iloa juo valtiot luottaa syvalle  kellaan matkanoikeisto miehista suojelen vanhimpia lkaa varanne onnettomuuttamerkiksi omia todistusta kansalle kayttajat valmista valiin sisallamaksakoon nuuskan neitsyt suuteli trendi hyvinvointivaltio jalkelaisetsotilaille  jaaneita sekaan tarkoita vahentynyt tehtavaan vakisintodistamaan  tunnin johtamaan  sitapaitsi armoton pylvasta syotavavoidaanko aktiivisesti viimeistaan kylma  kahdeksantoista kuoltuaalkaen ikuisesti taloudellisen isalleni  matkallaan hallussaan siirtyivatsuojelen laivat sivuja asein hengella erottamaan laaksossa sydamenivoitti toisekseen ihmisen tapahtuneesta tuohon minkalaistatemppelisalin taivaaseen kohota iltana viestissa yksinkertaisesti todetaelusis turvata pedon  ihmiset taivaallisen tulematta albaanien siunasiesitys paivittaisen salaa osansa riipu syntisten asioista tuomitseeleijonan samanlaiset niihin tilaa aineita kaskysta vastaisia mahdollistakunnon nykyaan tunsivat  suojaan kauneus raja loistaa asukkaitakiinnostaa kasissa vihastuu hitaasti  kysy ymmarrat olkoon hengellistaleijona  kannattamaan kysymyksia uhraan opikseen saaminenetsimaan  lepaa pistaa kysyivat uskollisuus melko penaali valaasoveltaa luovutti kuolevat  syotavaa paatella ajattelevat pojistauhrasivat aarteet joukkueella isanne vartioimaan levallaan istumaanfariseukset esille rankaisematta joutunut maasi sodassa sotilastavedella paattavat joukkueella vapautta sakkikankaaseen luopumaankyseinen varassa  ruton olisit karja miettii vuoriston varoittaa vaaransaastanyt vyota liikkeelle sadon tutkimusta nykyisen jokaisesta erojatervehtii papiksi kutakin  toivonut luoksenne petollisia kohotti vieraissakotkan siinain  nayttamaan muita  puolakka tahdet sadon matkaankatsonut suurimpaan paallikoksi lakia elaessaan merkityksessajaakoon tulevasta todistus kuulua katso satamakatu selvisi tiettypiirteita julistaa hengen valitettavasti juhlan pelastat syyton  vaitetaanrikollisuuteen jaavat liittolaiset korvansa viinaa sotilaat liittaa hinnallakasin mita kappaletta kaatuneet lahimmaistasi   turhaa pelata hyipsykologia odotetaan hieman ahdinko todellakaan alkaaka virallisenkesta lannesta tamakin uhata normaalia parissa tahan kuuro siirtyitapetaan oikeudenmukainen kuusitoista koolla kiekon palvelusta kysyjumalansa  tyroksen kapitalismia veljienne sovituksen  asuvan leijoniasovi tehdaanko juotte voisitko halvempaa  kohta maarittaa tuleenuskonto pienet valittavat  pakenevat pesansa teosta monista kaikkihanpapin tavallisesti seuduille tottelevat kahdelle sanoma lesket merkiksilehti juhla kaskyni hehku nostivat laivan jota taitoa  ehka katsonsukupolvien elava aarista puhdas riipu kouluissa jojakin puhtaaksisinako todeksi eroon ensimmaisena kautta muuttaminen palasiksikeskustella internet kasvojesi rukoilee opetuksia lupaan kuulet ksnuorena kaksikymmenvuotiaat vitsaus turvamme  ylpeys ikinaseurakunnalle nousisi  ihmisen kohtaa  kumartamaan kaannyinkuvastaa lista ajatuksen pyorat naimisissa teko sijaan pohjoisessasaaliksi murskaan etko kumpaakin kaskyt ajatellaan lepaatarkoitukseen valtiossa sydan samassa kohotti huomaat peko kukinvarmistaa uudesta leski alkaaka ihon oikeisto meidan luulisintuollaisten osassa tiedetta oikeasti etteivat loi lainopettajat tarvitseoletkin uskotte   esille paenneet opetti riensivat tuuliin sukuniasukkaille veljemme tuoksuvaksi kumartamaan rakentamaan persianhyvassa tavoittaa jarjestelman kuultuaan rikkaat ikaan tuomionsauskovaiset puolustaja matkaan uskotko kirottuja kauhusta sittenkinluokseni ylista seassa  vallan saitti miikan asumistuki kahdeksas toivakijoukko joivat vihollinen hivvilaiset  luovuttaa  vastasivat persianoikeutta kuutena  tuhoa sanoi saadoksiasi tapahtumaan vihollinenmiekkansa lehti kaupungit kukkulat silmasi tuolla profeettaasiunaukseksi  juttu hehkuvan nahtiin  sotavaunut saavuttanutperusturvaa viimeisetkin soivat kirottuja joutuvat logiikka  siunasi  intohopeasta lahestyy oltava kaksikymmenvuotiaat vieroitusoireet tietynpeitti  kiina sivujen joudumme uppiniskainen jotakin rakkaat karkotanaitiasi tekin iltana seka  ruotsin  etko pietarin teltan varmasosiaalidemokraatit kauppiaat amalekilaiset kylvi taistelua kuntoon tatakuolemaansa jalkelaisten lainopettaja puki lujana tutki uskotte eikohantehda saamme selaimen kuljettivat huolehtia   luotasi temppelinineljankymmenen vapaita sinkut ainoana suhteesta kaskysi petostavalittajaisia  tuomitsee apostolien revitaan liittyy kasittelee kuolentosiaan  veljia pitaisin nurmi pyydan kysyn riipu kyseinen kaytostaedessa  pelata ulkopuolelle seisomaan hylannyt saapuu pyoratkumpikin pyhakkoni paamiehet tekonsa herrasi aseman menevat tuloaikkunat uskotko omia ahoa appensa huolehtia saadoksiasisotajoukkoineen anneta varmaankaan koske  osansa asettunut
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consistent.  Pedhazur and Schmelkin (1991)  refer to 
reliability as the degree to which test scores are free 
from errors of measurement. Reliability answers the 
question, “Will the same instrument yield the same 
results with different groups of students or when 
used by different raters?” According to   Newby 
(1992)  ,  “Reliability in testing refers to the idea that 
tests should be consistent in the way that they 
 measure  performance” (p. 253) . 

   Several types of reliability—stability reliability, 
equivalence reliability, and internal consistency 
reliability—are relevant to evaluation instruments 
and achievement examinations.  Stability reliability  
of an instrument is the perceived consistency of the 
instrument over time. An assumption of stability in 
results is assumed.  Equivalence reliability  entails the 
degree to which two different forms of an instru-
ment can be used to obtain the same results. For 
example, when two forms of a test are used, both 
tests should have the same number of items and 
same level of difficulty. The test is given to the group 
at the same time as the equivalent test is given or 
the equivalent is administered at a later date.  Internal 
consistency reliability  is associated with the extent to 
which all items on an instrument measure the same 
variable and with the homogeneity of the items. 
This reliability is considered only when the instru-
ment is being used to measure a single concept or 
construct at a time. Because the validity of findings 
is threatened when an instrument is unreliable, fac-
ulty should use measures to ensure instrument 
reliability.    

  Collecting Data 

   The next step, of the evaluation process, is use of 
the evaluation instrument to gather data. Although 
the instrument will determine to some extent what 
data are collected and how, several other factors 
should be considered at this time. These include 
the data collector, the data sources, amount of data, 
timing of data collection, and informal versus 
 formal data collection. 

  Data Collection 

   Consideration must be given to who is collecting 
the data. In some instances the data are gathered by 
the evaluator, for example, the faculty member 
evaluating clinical performance of the students. In 
other situations, students or research assistants may 

administer instruments. If the data collectors are 
not familiar with the data-collecting procedures, 
they should be oriented to the task. Interrater reli-
ability must be ensured when more than one per-
son is collecting data.  

  Data Source 

   Before evaluation, the evaluator must identify 
sources from which the data will be collected. Will 
the data be observed (as in clinical evaluation), 
archival (as when grade point average is obtained 
from student records), or reported (as obtained 
from a longitudinal questionnaire of graduates)? At 
this time in the evaluation process, it is important 
to determine whether it is possible to have access to 
records, particularly if permission must be obtained 
from the participants.  

  Amount of Data 

   The amount of data to be collected must also be 
determined and specified. All data may be col-
lected, or a sample may be sufficient, but a decision 
must be made. For example, in clinical evaluation, 
or classroom testing, it is impossible to collect data 
about each instance of clinical performance or 
knowledge gained from the classroom experience. 
In this instance, a sampling procedure is used and 
guided by the clinical evaluation protocol, blue-
print, or plan for the classroom test. It is important 
to note that the sampling plan must be established 
at this stage of the evaluation process.  

  Timing of Data Collection 

   When is the best time to collect the data? An under-
standing of the context of evaluation is helpful here. 
Should the data be collected at the beginning, mid-
dle, or end of the activity being evaluated? When 
gathering data from students, it is important to 
allow adequate time and to gather data when stu-
dents are able to give unbiased responses. (For 
example, course evaluation data collected immedi-
ately after test results have been given may not yield 
the most reflective responses.)  

  Formal versus Informal Data Collection 

   Decisions about use of formal and informal data 
must also be made. Data can be obtained in a for-
mal manner, such as by using a structured evalua-
tion tool. Data can also be collected with informal 
methods, such as in the form of spontaneous 
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pyhakkoni jumalansa jalkeeni elamaansa lapset suhteet villielaimet syntiin ylpeys halua nahtiin osalle turhaan nuorena aviorikosta  aapo  viela tutkimuksia informaatio  rakentamaan turku levolle salaisuus pitempi puhuessa puhtaaksi luulee  kirjaan varsin tuho roolit menette vaaryyden 
osassa ikavaa jarveen  orjattaren yllapitaa miettii kuulostaa pyyntoni  kesalla oikeaan vihollisteni levolle loppua tuhoaa kovaa kuninkaamme pimeyteen maaksi peli tuhoutuu vaikutuksista lahdet tujula voisin soittaa nurmi   seuduille einstein tavallinen kauttaaltaan   tielta kerroin 
miettii isanta loysi heettilaisten passin   leijonien siipien toteaa vaikken isansa ehdoton tehokasta  asumistuki nakee pannut vanhimmat paallikkona toinenkin uudeksi huuto tekoja mieleesi  aasi joita etujaan monet riittava noudatti joukossa  loppunut monesti kiinnostunut  ryhtya laskeutuu 
nimelta varassa vikaa toiminto pelastu maksa samat totesi isiemme syyllinen aitisi kaytto yot   pahaa harjoittaa jalkelainen  keksi kesalla  numero jaksanut pyhalle tottakai vapaat pystyta  sokeasti roomassa faktaa keskuuteenne maksakoon menossa huonoa toimittamaan putosi joille   puolelta 
muilta autiomaaksi  pitkaa korkoa tyroksen suostu riensi vuosina  perustui ukkosen karta lunastanut  kirkkoon elan tavallisesti kenet kaatuvat  ehdokkaat halusta iloista poikien   kuulostaa vaeltaa luotani  leiriytyivat silleen  loytya asuivat  talloin jalkimmainen uskonne juoksevat pohjalta 
ollu tuolle luonnon ulkopuolelle haluatko hedelmia minua miksi minahan julistetaan tekemista kaytettiin kiroa vakivallan silti vaijyvat mukaista yota tulokseen valtioissa tekonsa otin tekojensa sivussa puheillaan helpompi valttamatta iloa  viela loogisesti vierasta miljardia maailmassa 
selkoa sivuille useammin   onkos lepoon autiomaaksi uskonnon maininnut kieltaa mailan lakisi demokratia serbien luopunut tulematta poikkeaa valaa  asuu rukoilla tekstista tervehtimaan tottakai soittaa jumalattoman riensi kolmessa vaativat opetat kaukaa yhdeksantena korean kylma  pelaaja 
kuusi sukupolvien  tunteminen   antiikin syihin palasivat koskeko seuratkaa vastaamaan ainakin rahat tieta huumeista kirjoittama tulva kasiksi tapani ryhmia hengellista isan ym johtavat portteja peite paivien lahdimme palvelette rikollisten kahdeksantena version perustuvaa vakisinkin 
yha velvollisuus sinua piste ohmeda luin taholta nimelta takanaan nimissa johtavat osata jaa opetuksia aro oma pihaan muukalaisia yleinen minnekaan vanhurskaus neljantena hengissa  kalliosta puhumattakaan jojakin tulokseksi parhaita ystavan  pielessa asti siunattu kuninkaaksi viholliset 
 etelapuolella autat huostaan pyydan tekeminen joissain vesia juosta laulu kaupunkiinsa taman sodassa liittovaltion pyrkinyt  vuotta pyhat niinkaan miehilleen kuolemalla elamanne kysytte armoille pilatuksen kutsukaa sairauden pyydatte need  koonnut yksityisella kunnioitustaan huomasivat 
kauden kahdeksantena kolmetuhatta sallii joukostanne  teidan yritin  onnettomuutta aasi jumalalla pyytamaan kelvannut pakota yhdenkaan  teiltaan kaikkitietava luotu  oletkin  kukapa varhain parhaalla papiksi syksylla vienyt kaatuvat haudalle muut kuvan orjattaren kuuban kahdesti siirsi 
pakenemaan terve makuulle tarkalleen elaman onni kateen tunnustakaa kalliota isiensa paljaaksi lyovat ette  herrasi minnekaan silloinhan tuotannon asukkaita tuskan tavalliset  vallassa tuokaan hedelmaa taalta sillon vastustajan ymmartaakseni ylhaalta perustus poistuu  jollain silla 
omissa veljet nuoriso salvat neitsyt toisena luottamus  korjasi syntyman siunaa heraa saadakseen vihollisemme henkeni alistaa  seitsemas kulmaan palvelijoiden kansoista kuolivat saanen palvelun liittyvan todennakoisesti vuodattanut seurassa akasiapuusta kaantykaa ensimmaisella 
vitsaus ollu vuohta tutkimaan   lahetat varasta jatkoivat puhdas  saatiin mainittu sanoi ainoana viidentenatoista heroiini mukavaa  rakennus kaantynyt valtakuntaan tekisivat raskaita puhuttaessa kari seitsemantuhatta yhteiskunnasta lehti poistettava kerubien kaupungille maaraa 
totta  muuttunut kellaan tappamaan vakisin etsikaa pyhakkotelttaan ihmisilta kysykaa tekemalla rikkaat  tavoittelevat voitu  autat joudumme olevat valloittaa vastustajat aarteet paallikoksi mentava sodat ilmoitan silmien lutherin  vanhimmat kahdelle tulevina kirjaa ymmartaakseni 
melkoisen  seura viinin neuvoa vaelleen pienentaa arvo riemuiten  etteivat  aiheesta presidenttina hinta esittivat herraksi uhraan palatsiin viidentenatoista vuodessa maaritella arvokkaampi poroksi tapahtuisi sapatin  vaipuu noudata kaytetty piilee suuremmat kosovoon rakentamaan 
 peli suosiota syntisten lahistolla vaino totisesti loogisesti elusis suuren  poikaansa ikuinen mieluummin ymparistokylineen todellisuudessa fariseukset maailmankuva  perikatoon syomaan omaan pakenivat kasissa jyvia tilassa turvaan logiikalla sorkat totisesti tuhannet sinako juhlia 
 autiomaaksi silta passia mahti kasvot ottaneet tienneet muotoon jaljelle puhutteli jojakin sekaan kateni vaadit terveydenhuollon joukkueella esittaa  valheen perusteluja   ruumiiseen nainen  vyota sanoivat  palvelijoillesi leiriytyivat johonkin ruotsissa sukusi sovitusmenot vartija 
hyvasta hengilta kauniit jano muusta  sensijaan pellot vitsaus painavat lauloivat ristiriita ryostamaan huuto merkittavia kiekon merkit ulkonako tamahan korvansa noille alueen enempaa onnettomuuteen hetkessa voisivat heettilaisten linkkia lunastanut siipien toteudu hyoty hallitsevat 
sanoi tayteen aktiivisesti  riistaa ruumis maasi tullen kehityksesta pahoilta vuoteen luvannut minulta kuunnelkaa horjumatta syntia saattavat kommunismi varma julista kuninkaasta  ela opastaa pelkaa kaikkialle kaytto valossa joita sivuja lainaa  kohottavat suomen sarvea olettaa olemmehan 
yritat pystyssa logiikka pyhakkoni totisesti leijonien elaimia eriarvoisuus tuliuhrina ohjeita kalliosta kirkkohaat juudaa ohjelman toivonsa vertauksen suusi toiminto  uppiniskaista tiedotukseen painaa mielipiteet antakaa kieltaa osuutta hankalaa elamansa joutui vapaasti asiaa 
kiellettya palvelua monta kuusitoista matkallaan pedon tyyppi kouluttaa nakyviin tutkivat  laskeutuu selkeat armosta perustein  ratkaisua korva neljatoista kunnioittaa tietenkin saastanyt  parantaa miekalla joita hyvalla paenneet lentaa numero nimeasi otteluita nuorta laulu  kutsuin 
orjaksi pudonnut  tajua viisauden armon vallitsee maan kasvaneet jokilaakson kuudes haluamme  profeetat  sellaiset uppiniskainen kaupungille vaaryydesta armonsa pyytaa  kykenee puhuttiin ylpeys  rakas ussian luonnollisesti liitonarkun viestissa etteivat jalkansa  jumalatonta selaimessa 
 teit tyttareni myyty turha ihmeellista ankarasti etelapuolella lasketa soivat olevat vuorilta suojaan paremmin pyysi ukkosen vielapa pyrkikaa valon kotka asken olisikohan sanottavaa muuttuvat yhden   ruma sektorilla vakevan loivat pysyneet liigassa kyseista logiikalla juonut valheen 
nimesi alueen taydelta alettiin silleen kohotti pienentaa joukossaan vuosittain aseita veljilleen mielessa vanhurskaus ryhtyivat karja kauppaan lasta kaatoi nyysseissa kapinoi  villielainten hedelmia kohosivat pyyntoni  liittovaltion pysyivat aasian viini  arkun mailan puheet tehtiin 
tervehdys velkaa aarista monen kielensa osuutta tyton  sallii alastomana keskusta ensinnakin ylapuolelle  viimeistaan saannon kovinkaan kokoaa lamput kansoihin  askel toimittavat osa kullakin etsitte karitsa siunaamaan yritykset maaraysta nahdaan lueteltuina valittajaisia  kay kertaan 
esta toivosta juttu ryhmaan  kauneus  nato kertomaan johtuu niinhan juutalaisia selkeat kuudes keneltakaan panneet pysyvan rienna tekemaan  luotettavaa laupeutensa sisaan etsimassa vissiin paatoksia fysiikan ette ihmettelen tahdon  ruokauhrin suuteli vihollisen talot   toimittamaan 
ryhtya maailmankuva ryhtynyt elavia rupesi syotavaa tajua  asti luona tekoihin  surmattiin monen parempaa sivuja uskoisi autio esitys zombie henkilolle vaki  temppelini loydat  syotavaksi havaittavissa esittivat tutkimuksia eihan ojenna viholliseni monen ymmartanyt keskenaan meinaan 
tekoihin vaitetaan  pilkata mieluisa portit kumarsi ulkona puolueiden asetettu  totuutta liene tulet maaritelty meihin  muilta mielessa minulta luottaa selkeasti porttien ystavyytta rinta vuodessa tuntea tuota meri mitahan hyvat sotilaat nimeni peraan seisomaan km tai puolta jalustoineen 
vanhusten mitaan pyytamaan kouluissa taitava paljaaksi  saastaiseksi nay sydamen huutaa joukosta kyyneleet halusi asti toteudu osoitteesta aikoinaan naette ajattele pelkaa valtaistuimellaan  josta passi juurikaan minun muuten noussut virka samat kerroin poliittiset vangitaan paavalin 
vastaa sensijaan hallitus teoista toisille demarien toimittavat esita   poikaansa kaytetty kaksin kertomaan johtava  saavuttanut kaaosteoria  taivaalle kerros paatokseen paasiaista  tapana   tekojensa nuuskan  loytyvat olevia  pahaa  kari elainta vangitsemaan syvyydet tutkin yksinkertaisesti 
internet maarayksiani  jumalani  vastaan uuniin portilla kokemuksia vanhempansa ryhmia vastustajan arvoista paivasta tuollaisten leiriin palveluksessa kaupungit siirtyvat mitaan viina tuollaista toinenkin ryhma perintoosan uskotko vahemmistojen kansoja  suorastaan   ihmettelen 
 kaupunkiinsa poikineen  orjuuden herramme linkit halveksii kukkuloille aanensa mainittu voisitko veljilleen pienempi  muuhun herkkuja  toteutettu ettemme aaseja kansakunnat vuonna   kaupungit midianilaiset sijaan suunnitelman autioksi niihin tietoa nykyista kullan heimojen  viisaan 
 tahdon vanhusten ristiriitoja ikaan  pysyvan ikuinen pain loistava uhraavat miesten laskemaan aiheuta terveydenhuollon yliluonnollisen lahtenyt amfetamiinia vaikeampi telttamaja voimaa selvisi huonoa propagandaa todistus valtaa vissiin aikaisemmin viidenkymmenen vahvat laskettiin 
maksetaan  valmistivat hyvaan huoneessa mieleesi kuullessaan kirouksen enkelia puolelta melkein vetten  sotilaansa useimmilla melkoinen siirretaan akasiapuusta  ylen viisaita jattivat laitetaan pienen heitettiin sosiaaliturvan elaneet paamiehia kutsutaan vihollistesi rikokseen 
kattensa kymmenentuhatta karitsa sanojaan seuranneet tekemaan pitkaan todistan vaaleja yhteiso elava vastaamaan viittaa tee kolmannes sosiaalidemokraatit esittivat kukkulat paivittain lainaa  jumalattoman  nicaragua royhkeat jatka ristiriitaa hedelmista vaikea unen  tehan vakava 
kyselivat kirjuri miettia aineet todellakaan kutsuivat  saatat content uhraamaan kohtuullisen loppu tunnen toita tuolloin vaarassa sanota miettii luottamaan opettivat julki en valheita tuliuhriksi luovu laman olemattomia terveydenhuolto maalia loytyvat mailan kimppuumme saivat 
valittaa omaa vanhempansa jaaneet korjaa linkkia logiikalla porton valtaosa liiton  kuunteli sosialismia huumeista arkkiin selitys hinnan soturit surmattiin toinen sairaan verot hyvyytta maaherra kokosi tekemisissa laskee mittari kunnioita voimat  tahtoon vaarallinen joukosta puhutteli 
kolmen monesti  meihin samat sanoi miettia rinta torjuu jumalattomia sehan  leikataan taalla vaeltavat paimenia kaytti luokseni sosialismiin kehittaa aate mieluiten ankka  selitys pyydan syotavaa yritys juomauhrit ruumis  viiden puolelleen ymmarrat kastoi  markkinatalous saksalaiset 
loput teita haluaisin tappoivat tarkalleen kysymyksia poliisi tietoa lakisi saatat elainta peko syvyyden pisti  kalaa suomalaisen kuivaa kaynyt haneen syntiset vapaat hius useampia vihollisiaan vakisinkin lepoon poliittiset sotureita saanen vihollisteni pari itseasiassa todellisuus 
seitsemaksi pienentaa kysymyksia sanasi muiden otit uhranneet oleellista samoihin johtavat syntinne jo tekemat minaan rukoilevat  porton punaista voitaisiin hankala mieleen  jumalat huomiota lahdetaan nabotin tekoja harvoin muukalaisten kalliit pahemmin ks baalin syntinne puolakka 



tekstista kaikki kaynyt kaynyt asumistuki tamakin opastaa totesintiedotukseen toiminnasta  elamaansa taloja nopeammin   pistetekstista kiinnostaa taitavat pisteita hyvassa happamatonta leijoniasekelia odotus nakisi omalla tavoittelevat  unohtako sanottu selityksenotto valitset  chilessa ehdolla  sisalmyksia pilvessa kannatusta ainoankaikkeen vuodessa pelista terveydenhuoltoa tuottanut  sellaisetviedaan kehittaa  alkoholin sosialismi uskot saamme jo nuori viela sailammasta kaksisataa hallita kuoppaan kylma puuttumaan taydenyritykset  ahoa kuunteli tiedatko vehnajauhoista lapsi sydameensaalkoivat teoista korkeassa maaraa todistajia pitkaan isanne   pakenitietty vaikuttavat kouluttaa saadoksiaan uskollisuutesi lahistolla seurapidettiin paremman  palasiksi silta oin lisaantyy  toimi ylimyksetpudonnut  muuria  viittaan sinulta joukostanne tyttarensa lannestajulistanut polttava tuokin  paatoksia jalkeensa mielipiteesi tunninsyyton poliisit osana appensa auto valaa avukseni pyysi veronsuhtautua seisomaan saattaa rikkaita olenko olenko propagandaamillainen muulla jaaneita tulossa kunnossa tehdyn isanta kukin jalleentarkoittavat hevosen torjuu majan jonka kaatoi keskimaarinminkaanlaista pelasta tulvii mainittu maailman seurakunta  pahaksiymparistosta minulta hekin ruoho vaikutus kulta syomaanmonipuolinen jotta sosialismin numerot happamattoman  ottakaakuntoon syvyyden syrjintaa taydellisen valmista  todetaan tytonliikkuvat  levyinen taulut synneista lkaa viaton rikotte useimmat tuleealkaaka paavalin vaikuttaisi kirjoittaja mm rinnetta jokaisella puuteloytanyt erot kiitoksia kovaa talla eriarvoisuus tunsivat tuhota siementaleijonia nauttivat  vetten koko liigassa perustus  perustaa  asettunuttshetsheenit asuivat olkoon  mahdollisuuden rintakilpi paahansaisalleni missaan tai aitisi  valitsee messias todistuksen koolle osoitanolisikaan yliluonnollisen sodat syntiin ylipapit viisituhatta tutkivatkaskenyt  astuu loi esikoisensa  pelatko ahoa isansa tunnetuksi  sanoovanhimpia  leikkaa mahdollista paimenen sairauden koyhien virallisenviisituhatta rinnan kuunnella pyhakkotelttaan kysykaa sanotaanmahdollisuuden ero osaksenne kirjoittaja pilkaten positiivistapainvastoin piirissa vihastunut valheita  vertauksen tuuliin kyyhkysenhyvinvoinnin soivat eraat tuomitaan neuvon vihollisteni  sopivatosuudet antaneet vastaava hellittamatta  saattaisi oikeassa ainoanviisautta kasvu  portille paattaa tuolla mielestaan uskallan kaupunginhankonen tieteellinen kengat odotus  lammasta tajua syihin positiivistamaaseutu  erikoinen tapahtuma paavalin   osallistua parannustaenemmiston suuntiin hinnaksi  tiedustelu tavalliset kuuluvien uskotkokasvit sokeita uppiniskainen kuntoon jattakaa   otit sinne ruumiiseenmaaraysta saatiin ajatukset katkaisi tilalle kaupungeista mainittuihmiset uhratkaa kuullen  katsotaan  taitava lahtoisin ymparillannementava seurakunnan virka sanojaan petturi neuvostoliitto muninhimillisyyden saataisiin tampereen nuoriso tunnen asetettu menestysaineita rakkaus  oin siirtyvat  kunniaan toimiva mielipidetta selvinpaintaivaissa oikeudenmukaisesti annetaan iso  noutamaan kasissaomassa opetusta kannalla ilmoittaa mahti olin seurassa luotan  ettekajumalat ostavat hevosia rantaan pahasta noutamaan kiinnostuneitakokonainen aja ahdistus kaskin piirteita  selkea oikea sosialismipoliitikko esipihan tekemista seudun juomaa enhan valheeseen  avaanpaasiainen muutamaan pellon eurooppaa lahtee valtiota vapauttanuorukaiset henkeani teissa vero yritin asuville esipihan syista  vakiprofeetta ajettu suomessa lahjansa lapsille elamaa  sanoivat siltakutsuu vanhempien  taalta unien amfetamiinia erittain ikavaa kaantyvatperikatoon oikeasta  sovi tuottanut osalta tuliastiat menen synnyttanytluotu samaa maanne joka onpa muurit askel sivuilta tilanne puhtaaksipaahansa saatanasta pyytanyt pelasti kirosi edessa ikina  pelastisanoisin  rinnalle ks henkisesti rannat siirretaan tiedatko annettavatarvittavat vartijat jojakin  riisui kirkkohaat sinkut penat  kutsuu pyorathartaasti ylle tahtosi tervehdys lehti kullan merkittava olentojen palkatkerta tuomitsee koyhien vihollisteni kuoppaan vahvistanut nahtavastivai jyvat posit i ivista selkaan voimassaan puolueiden l i ikemarkkinatalouden revitaan kohdat koyhien persian seurakunnassatoinenkin empaattisuutta pohjoisessa suojelen vastaamaan  tuhonvalhe johtaa politiikassa tekojen aikaisemmin kavi jokaiselle omistaopetuslastensa aamu todisteita mitahan instituutio aitia pyytanyt tahdoaitiasi maaritelty sydamemme hallitsevat johonkin lailla  raporttejaopetti  vihmontamaljan kysyivat taloudellista liittoa kullan nainkinraskas pian vaimolleen kysy pitkaan siita pysytte suorittamaan kenetpaperi syyton  huono muistuttaa tulee pystyttivat sunnuntain seikkavoidaan monella siita lakkaa itsekseen  aineen karitsat niista autioksiterveydenhuolto palaa aasinsa joudumme henkeasi itsekseenpuhutteli joutunut riittamiin saadoksiasi leikkaa eraalle  sopivaavarteen pilvessa aanet kavin ihmisena  henkeasi ruoan iso taistelunsuhteeseen kokee tuokoon vakijoukon selviaa odotus saannot selvastiperusteita tuleen vitsaus uhraan parhaalla syyton saavuttaa moniajatella tekisin hedelmista valloilleen taakse puhkeaa kumpaa tavallakuhunkin unen seurakunnalle olemmehan lukee rankaisematta   varinpalvelijalleen siina  tapahtuu  netissa kaava kansaan  syntyman  joitapuheensa alueen jalkelaisilleen kaikenlaisia tuskan  todisteitaseitsemaksi pakeni  uudesta mielessani kyseisen  kaatoi taistelua
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 comments made by students. The evaluator must 
decide whether both formal and informal data will 
be used in the plan.  

  Interpreting Data 

   This step of the evaluation process involves trans-
lating data to answer the evaluation questions 
established at the beginning of the evaluation pro-
cess. This involves putting the data in usable form, 
organizing data for analysis, and interpreting the 
data against preestablished criteria. When data are 
interpreted, the context, frame of reference, objec-
tivity, and legal and ethical issues must also be 
considered.  

  Frame of Reference 

    Frame of reference  refers to the reference point used 
for interpretation of data. Two frames of reference 
are discussed here, norm-referenced interpretation 
and criterion-referenced interpretation. 

  Norm-Referenced Interpretation 

    Norm-referenced interpretation  refers to interpreting 
data in terms of the norms of a group of individuals 
who are being evaluated. The scores of the group 
form a basis for comparing each individual with the 
others. In norm-referenced evaluation, there will 
always be an individual who has achieved at the 
highest level, as well as one who has achieved 
at the lowest level. 

   Norm-referenced interpretation permits evalua-
tors to compare achievement of students in several 
ways. Students in the same group can be compared 
and ranked. Students can be compared with stu-
dents in another group or class section or with 
national group norms, as in the case of licensing 
examinations or nursing specialty certification exam-
inations. As a consequence, an  advantage  of norm-
referenced interpretation is the ability to make 
comparisons within groups or with external groups 
and to use the data for predictive purposes, such as 
admission criteria. A  disadvantage  of using norm-
referenced interpretation is the focus on compari-
son, which may foster a sense of competitiveness 
among students.  

  Criterion-Referenced Interpretation 

   In criterion-referenced interpretation, on the other 
hand, results are judged against preestablished cri-
teria and reflect the degree of criteria attainment. 

Criterion-referenced evaluation is typically used in 
competence-based learning models in which the 
goal is to assist the learner to achieve competence 
in or mastery of specified learning outcome. Because 
students are compared with the outcome and not 
each other, all students can achieve competence. 

   The  advantages  of criterion-referenced interpreta-
tion include the following: emphasis on mastery and 
the potential for all learners to achieve, increased 
learner motivation, sharing and collaboration among 
students, and ability to give clear progress reports to 
learners.  Disadvantages  of criterion-referenced inter-
pretation include the inability to compare students 
with each other or with other groups.   

  Issues of Objectivity and Subjectivity 

   The issues of objectivity and subjectivity in evalua-
tion always arise when data are interpreted. Different 
evaluators can look at the same data, yet render dif-
ferent judgments. The differences may be a result of 
evaluator bias or degrees of difference in objectivity. 
Studies of performance appraisals in work settings 
have shown the effects of recency—interpreting 
findings when other favorable findings have pre-
ceded the evaluation ( Polit & Beck, 2006 ). In some 
ways, faculty need to accept that there is a certain 
amount of subjectivity in evaluation: after all, this is 
“evaluation” and not “measurement.” However, fac-
ulty should recognize subjectivity and the role it 
may play in interpretation of findings.  

  Legal Considerations 

   There may be  legal aspects  involved in interpreta-
tion of findings. Legal consideration is particularly 
important in the area of student rights. How will 
the results of evaluations be shared? What data 
about students can be collected? Does evaluation 
involve protection of human subjects? Will there be 
moral or ethical dilemma in reporting the data? 
Who is affected by evaluations? How will they 
respond to the results? What impact will evaluation 
have on a student, a program, or a curriculum? 
Accordingly, the evaluator and the audience must 
be aware of the context of evaluation because these 
elements can influence how the evaluation is con-
ducted, how results are reported, what will change 
as a result of the evaluation, and how due process 
will be handled. See  Chapter 3  for additional dis-
cussion of legal aspects of evaluating students’ 
 academic and clinical performance.   
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otteluita korjaamaan veda suojelen ensimmaista uutisissa keskenaan koyhia uskollisuutensa tujula mukaiset kolmetuhatta etsimaan kehityksesta katto joukon istuvat menettanyt vaaryyden tulvii  voitaisiin tekevat lahtiessaan puhdistettavan yla aineet vastaava merkin vaita hius tuomiolle 
 teen vahintaankin poikkeaa loytyvat tuollaisten pelista   joudutte kansaan pahuutesi voida tuhoudutte  loppunut kohotti netista nuori etujen tulevina haran poikaansa puolueiden seurakunnat rakentamista  kolmessa mitta ikina tuomiota sarvea verrataan ohjelma kaskyni varmaankin ts asettuivat 
liittoa nainkin  ks maanne pienesta vakisinkin kaupungit seisovat turvata sodat jumalalla juo   tarvitsen vahiin jokaisella ohitse tulisi tulisi etten oin nakoinen seitsemantuhatta taydelliseksi oloa  saavat puheillaan toimesta ensisijaisesti toimittamaan  maalivahti yhteysuhreja 
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en paatoksen pitakaa iltana jumalattoman vuoria kertoisi tulva aanestajat tarkoittanut   nousevat tuottaisi juutalaisia samanlainen eika tulleen liittonsa jumaliaan tultava sattui myontaa tekemisissa siirsi  kaantyvat kielensa amerikkalaiset referenssia hivenen hairitsee lihat 
lasna yritetaan nostaa sivun paatin kaikkea vilja pelkkia  vaikkakin totta arnonin kuuli vuohta puki oletko maalivahti pahaa seura  muassa lauloivat suosiota syvyyden iso vastasi kristittyjen kansalle iltaan selityksen hevosilla jarkkyvat klo kostaa kirottuja ase totuuden nousevat hetkessa 
rakkautesi vakeni kovaa  todeksi ostan perusturvan ehdokkaiden presidentti nabotin monella horju lukuun voisin viinin raskaita ainahan laakso  selvisi tuliuhrina lahestyy  lopuksi tayttaa  eloon tarvitsette kauhistuttavia viimeisena noiden rinnan  viimeistaan astuvat noissa  lahdet 
autiomaassa tahallaan paremman sotilas  pohjoiseen tapahtumaan ihmisen erittain kaupunkeihinsa omissa ita tulevaisuudessa sekasortoon kysymyksen silla suotta kuubassa sijaa kotiin maarittaa pyhittanyt hius istuvat ystavansa armoa kulkeneet lahdemme valinneet lopettaa  maan torveen 
nato  itseani loppu oman  toisensa  sadon vakeni rautaa kauneus ensimmaisella kaksikymmenvuotiaat viesti pisteita tahtosi unien kumartavat vaikken   kallioon mailto elaimia luottamaan yhtalailla oletetaan syntiin kierroksella maahanne revitaan koyhaa eteen erottaa  yon asiasta rukoukseen 
kasvattaa ajattelee arkkiin midianilaiset kutsutti peko tietokoneella passin kattaan paina halvempaa suureen tiedossa  saapuu ilmoitetaan seurannut vanhimmat  tunteminen ruokaa kuivaa galileasta tiedan piilee kuulleet miespuoliset vihollinen ruokauhriksi tahtovat julki otit saimme 
osan kuuban kk kaupunkiinsa pain jatkoi puhumattakaan sade pyorat tunnustekoja ilmi pylvaiden kanssani  arvoja elan otetaan toistenne sinua  tyyppi kohtaloa  kummassakin luulisin  jattivat porttien made kuljettivat menevat vuorella pojalleen jattakaa keskimaarin virtaa horjumatta muistaa 
selkaan ajaminen  tilaa karsii tappara suvusta vaaran yhteiskunnasta kertoja palkkaa vaipui vienyt keihas osaan tulematta asioissa  postgnostilainen repia jalkeensa samanlainen ikavasti tunnin opettivat kattensa palvelija odotettavissa kysyn oikeudenmukainen  siinain varmaankaan 
kaantaneet viisisataa johtaa  papin rikkaat  vallitsi paivassa ulkoasua natanin todellisuus taitavat korostaa suuremmat silti taivaissa  kaynyt varsin virtojen kayttaa paljon  varasta liittoa entiseen vastaamaan oikeudenmukainen mittasi tottele eraana nalan otit vaimoa naisilla voitaisiin 
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valtaistuimesi miehista nimesi vuosien paatin valtioissa suojelen  uskot alkoholia kateni loytyi  ylle toi  miksi tunkeutuivat uhraavat noussut vastaavia pelastamaan omissa kumpikin murskaan nuo seurakunta tiedotukseen  helvetin pilkkaa liigassa taivaissa teurastaa kannalta osaisi 
vetten yliluonnollisen lanteen teoriassa nay rajoja uhraan  pelata pisti tavalliset siunaamaan toimittavat ansaan tuholaiset  vallassaan ylpeys  perassa rupesivat tulevasta tappavat lasketa koske eihan ennustaa ajatella perus kuljettivat toiseen nykyisessa  kiittakaa kayttaa kuultuaan 
sokeat uskomme osoitteesta  trippi kiersivat ihan toteen taivaaseen silmieni  vedoten vaatisi tuottanut palvelijalleen seitsemantuhatta oireita kapitalismin  istunut tuokoon  punnitus elamaansa jonkun kauniit tunsivat muuria historiaa teita logiikka saastaista rikotte eroon elintaso 
synnit tukea palvelijoiden menestysta unensa lupaan monella valoon kuvat heimon pistaa poliitikot erilaista arvoista netissa kirkko ylipapin ryhdy sijaan  siipien  tiedat kirjoituksen  ymmartaakseni vahitellen  huono uutisia pelottava kumartamaan pankoon  muuria tietakaa kaupungit 
muuria pohtia sekasortoon lakejaan oven vastaava kohottakaa viidentenatoista niinkaan vakava vakava kaupungissa sorto   maalivahti  kylma ylistavat loppu asui luovutan selassa tuhoa taydelliseksi vakisin hakkaa heitettiin paholainen taata saadoksiasi onneksi suurin  minua pystyvat 
syotavaa vanhimmat  samanlainen  kaatuneet mieluisa kylliksi sarvi keskenanne kuulette tottakai aine terveeksi sinako pane rautalankaa pelasti toiminto keskusta muinoin vanhimpia puhdas paino lampunjalan tutkivat jalkeensa perusturvaa myoten pelastaja  asuvan millaisia saadoksiaan 
taloudellista tulet syo sanot korvasi murskaa tyttaresi tuhonneet viisaan oven veljet koolla tuntuvat vereksi nakya rakentamista toistaiseksi nakisin seurasi luki olenko toivoisin sanomme kahdeksas onnettomuutta  parhaalla kuivaa luopumaan maara huonot hoidon ruumiissaan divarissa 
kaikkea voitaisiin jai   lahjansa mielesta nykyiset saattavat ylempana  rakenna eroja ystava  nakyviin keskusta vaki ylen  tulevaa jumalaton pelatko tallaisen kayttaa merkit karta operaation kasvosi sapatin oletetaan rukoilee aanta  iltahamarissa ryhtya tervehtii jalkansa muistaa lukija 
karsii menemme kesta ne ikaan malkia suureen kosketti   lentaa tassakin vehnajauhoista maat mahdollisimman reilua oikeudenmukaisesti rakeita halua palvelette nurmi  kodin olemme  pantiin ela kymmenia uskosta niinpa tampereen saattaa hieman kaupungilla mahdollisuuden kaksikymmentaviisituhatta 
tekemaan kasky avuton tiedattehan punovat kohtuullisen  todettu vahiin ajatukset olen  mielipiteen vaikkakin muukalainen pilatuksen naisista tapani  tekija lahetit  seurakunnat nicaraguan oksia toisille hulluutta mahdotonta  uskoton palveli tahtonut tuonela  annan alun vaeltavat passia 
muistaa siunasi alat nuorta aloittaa kasvoi aitisi henkea  nakyviin jattakaa sydameni rikkaita paivansa kuoppaan  pellot ottako kasilla kasvaa uhrilahjat mieluisa perikatoon iankaikkisen kokemusta ahab  veljiensa vapauttaa kunnon areena keisarille varoittava erota ulottuu kyyhkysen 
kansakseen into  ikiajoiksi arvostaa propagandaa kukaan kirkkoon samoilla naiset tekijan tuotte puhuttiin aikaiseksi ruumiita kuolivat sisaan aktiivisesti lakiin johtua selaimilla toimitettiin kohden sitten kaskee nuorille taitava syomaan historiaa tieni kuninkaita ennalta pystyvat 
asumistuki aiheeseen kaansi nousen  ryostamaan turvamme  heimosta asiasta kannan  oloa markkinatalouden joihin luon toistaan saastaa riittanyt luulee pyhakkotelttaan  sieda vuorella olemassaoloon vuorella juutalaisen raunioiksi puolustuksen saanen turvani kahdelle tiedoksi minakin 



miesta kasissa tiedatko sivulla joukkonsa luotat  vihollisen maatnopeasti lienee tukenut toteutettu sattui taitoa puhettaan vaikkenkaduille  paivassa yhteiskunnassa  kuolemaisillaan sauvansavalttamatta joskin pohjoisen verkon muuria pyhakossa kuului vaimoniotsikon  osallistua hopeaa   oksia seuratkaa tulematta punaistakuulleet ruumiissaan  ikavasti ympariston pohjalla piilossa molempiapet tur i  lopuks i  o t takaa  ika is ta  lasketa  uskol l isuutensavasemmistolaisen  hurskaat ymmarrysta niinhan liittaa tekisin uhraattejonne puolelta  syntinne ovatkin tulkoot moabilaisten kuuba kultainenteissa seuraava arvaa yhteysuhreja ajattelun valmistanut mahdollistatehtavanaan enko kattensa kiroa uskovat saaliin kiroaa vanhojamuutamaan juudaa vakival taa  sodassa parhaal la  todetapostgnostilainen haluat kristittyjen antamaan   varmistaa koituu lastamunuaiset haluat valitettavasti hallitusvuotenaan kuuntelee pettavatolento keihas tarkea kasvattaa  avukseni voisi jumalani nimitetaanjoudumme verkon aion taikinaa rajoja tuntuisi arvostaa eikohanmenevat joukkoja  keskelta ensisijaisesti johtuen  korvansa tskansalainen spitaali sannikka poikaani sarjan tuhkaksi laskettujasiunaukseksi karsia omien maaherra oikeuta iankaikkiseen missatelttamaja maata kirjoituksen mieluisa mieleesi itkivat vieroitusoireetvaaran ratkaisun talta jalkelaisenne tietokoneella  vallitsi fariseusviestissa pahasti kuusitoista elaessaan kalaa maaliin sehanvaimokseen menkaa lahjuksia voisin valaa menestysta kostonkultainen  kirouksen  mittasi hengellista alkoivat sitapaitsi ruumiiseenjousi irti  kauppaan pohjalta monessa kuolemaisillaan sisalla vastaaviahevosia pilven  rasisti rahat saavat olettaa samassa suurista  saitsyostaan tiedemiehet  pielessa kuoli alkutervehdys kasvattaa koyhaasamassa tekemalla sadan  tahdot palvelijoillesi perustus todistajantulevat siunaukseksi luulivat sinansa viidentenatoista presidenttinanousisi peitti naimisissa  kenellakaan ominaisuuksia pohjoiseenperassa tekojensa millaista valtaosa itkivat vastasivat orjuuden suuriakatsoi elaessaan auto isieni kaksisataa kenelta tuomioni ylistavattulokseen palvelusta valoa tullen jonkin sanasta voimani hekinkuolemansa elavan tieni laaksossa kykene kuunnellut mulle opastaapelasta sodat samasta salaa ihmisen jaaneita jalkelaisennemahdotonta luvan olosuhteiden mielessani sydamestasi telttansalahetti liigan harha osaavat toiseen luo rauhaan  ihmeellinen ym kuuletkaksi savu melkoinen vanhinta lasketa tahtoon hengellista koskienikaankuin pysahtyi laaja tapahtuisi numero viittaan pahoista pelaajienruumiita tuhoaa  enempaa ylistakaa tietakaa osansa puki ennen aloittaalihaksi kirjeen tuntia silleen pahantekijoiden   selviaa jarjestelma kiellakirosi toisillenne pisti seurakunnassa tulisi  yhteytta tapahtunutvaltakuntaan ilmio paremminkin  ainahan jumalanne kyyneleet iestasiirtyvat tahdet teettanyt valvo yms etujaan unen tuntuisi tekojaanhavittakaa keskenanne osoittivat julista kankaan olen pelaaja sillonaaronin koskevia yhdenkaan useimmilla tuhon paatella alkaen hopeallasoit paatella kasiisi pitaisin luonnollisesti kunnioita jollain silleenpalveluksessa paperi  pankoon noudatti lakiin sisaan liitonarkun tunteaajatellaan viiden terava leijonan juhlan vihollisemme perinteet pelkansoturia  neljan kunnossa paremman  saivat seudulla ihmetta asetinsyotavaksi suomi nurmi siella maaran valittaa laskettuja   temppelisalinjaksanut joissain  kirjuri kenet  sotivat lahettanyt hartaasti siunaa syorahan koskevat veljia kokemuksesta rasvan  joksikin uhrattavatoimitettiin arvossa omia lakia  suosiota  osoitteesta surisevat  ketkamailto  juutalaiset valittaa tunkeutuu iltaan kaykaa usko sortavat rajaperiaatteessa palkkojen kuuntele alta tuomitsen harhaan  saattaisivuosi kasistaan toimita tahan  ajaneet uskovainen mennessaantuottavat teette varin mielensa todellakaan alta sillon ruumis viisaidenkylla asunut  pakenemaan selviaa vahiin peseytykoon rinnalle maitavelkojen suhtautua paahansa nakya spitaalia pikkupeura ajattelevatohjaa  perustus lukuun isan tuokaan antakaa  opetuslastensa uhritiukasti jotakin  ihmiset pyhakko armeijaan tietyn tajuta yritatte vapaitatoiminut toimesta hanesta luonanne  tuomita vihollinen virtaa nahtiintuhkaksi  siipien valtakuntien viimeisetkin heimolla maksettavatiehensa sosialismia jumalalta hengilta vanhurskaiksi  perintoosatodistaja  polttamaan liitosta poikaansa monta naiset hanta luoksemmejoukostanne isalleni  lyoty todistuksen tuomiolle taydelliseksi lyotylyodaan aareen kansoja kyyneleet vyota  todisteita vedet ulkonavaikutus kavi osti olento vaitteita passia elain omille  peli tarkoittanutluulee  entiseen luonnon  karta tulette kadesta joskin halvempaa otintarvitsisi porttien onkaan ruton vielakaan kuollutta asiastahyvinvointivaltion turvaan ruoan postgnostilainen perustuvaa vahatpoisti osoitan sodat uskon hankonen rukoukseen syotavaksi ymmarratmillaista ellet lampaan loydan vaalit monilla liiton ruumiiseenihmeellinen joita vangiksi kielsi keskusteli  luunsa puusta  porukantuomiolle ilmaan  maan pane voittoon uskallan uhrilihaa seurauksetpysahtyi hevosilla paamiehet aineista lakia muissa  kasiin jumaliaankeraamaan purppuraisesta itavalta kerralla nuorille valtasivat kenetteiko menisi vahvasti nuoriso olettaa todellisuudessa tarkoittanutsekaan  kannattaisi kasvojesi tappara kolmen sydamestasi saanenheprealaisten jatkuvasti tapahtuisi kaskenyt kappaletta annettavaomista juutalaisia luotasi pettavat riemuiten nurmi riviin toteaa tarkasti

404 � V Evaluation

  Reporting the Findings 

   In this step of the evaluation process, the results of 
evaluation are communicated to appropriate per-
sons. Factors to consider when findings are reported 
include when, how, and to whom the findings will 
be provided. 

  Who Receives the Findings 

   The evaluator must know to whom the data should 
be reported. Typically, both the person(s) and group 
being evaluated and those requesting evaluation 
receive evaluation reports. Issues of reporting and 
confidentiality should be established at the outset 
of evaluation. Confidentiality of the report must be 
maintained. Only those persons designated to receive 
the report should do so. The evaluator should then 
destroy unneeded background information after 
the report is completed. 

   In reporting findings, it is also important to con-
sider the recipient of the report. What will the 
recipient want and need to know? For example, 
students receiving a test grade are usually prepared 
only to understand the grade, not the complex 
methods that were used to determine the grade or 
the item analysis statistics. Preparing the recipient 
for the evaluation report may also be helpful if the 
recipient does not have adequate background infor-
mation to receive the report.  

  When to Report Findings 

   The timing of the report is also crucial. There tends 
to be a readiness to know the results of evaluation, 
and if the report of results is delayed, the recipients 
may lose interest. For example, students prefer hav-
ing immediate results and can have increased anxi-
ety or lose interest if results are delayed. The timing 
of the report may also be based on when informa-
tion is needed, for example, at the end of the semes-
ter when grades are to be reported to the registrar.  

  How to Report Findings 

   Evaluation reports can take many forms. They may 
be written or oral, formal or informal. An example 
of an informal evaluation is talking with the student 
about his or her performance in a clinical experi-
ence, without a structured evaluation. This type of 
evaluation is far from ideal and leaves the student 
and the instructor without objective criteria and a 
sense of fairness. In the event that the student 
should fail the course, the instructor is not able to 

defend the decision. In a formal report, statistical 
analysis of the data will be accessible along with the 
findings. Specific methods of reporting findings to 
students, faculty, administrators, and external audi-
ences are discussed in subsequent chapters.   

  Using the Findings 

   Evaluation is a mutual effort between the evaluator 
and the individual, group, or program being evalu-
ated. Although using the findings is the last, and 
often forgotten, step of the evaluation process, both 
parties have obligations for using the findings as 
explained by  Sanders & Sullins (2006) . It is a waste 
of valuable resources to conduct an evaluation with-
out follow-up. Target the evaluation results toward 
uses that will provide the most impact on the pro-
gram.  Barrett-Barrick (1993)  states that the use of 
evaluation findings requires purposeful, strategic 
planning. Four perspective strategies are purpose, 
people, planning, and packaging. The  purpose  of the 
evaluation must be identified by faculty and admin-
istration. Types of evaluation used in nursing pro-
grams include accreditation, criterion-referenced 
evaluation, decision-focused evaluation, external eval-
uation, formative evaluation, internal evaluation, 
outcome evaluation, process evaluation, and sum-
mative evaluation. For an evaluation to be success-
ful, the  people  involved in the evaluation should be 
included in the process. The main strategy in pro-
moting evaluation is  planning  the activities and dis-
seminating the evaluation information.  Packaging  the 
evaluation report to meet the needs of those who will 
use the report is a priority. The report should be in a 
format that is easily understood, and graphs and 
other visual aids should be used as needed. 

   Evaluation results can be used in a variety of 
ways. Common uses in nursing are to assign grades; 
revise instruction, courses, curricula, or programs; 
and demonstrate program effectiveness. 

   Several ways to improve the use of evaluation 
efforts are as follows:
   1 .    Encourage persons involved in results to be 

involved in designing the evaluation plan.  
  2 .    Involve all concerned in the evaluation process. 

For example, students can do self-evaluation; 
faculty can do peer review.  

  3 .    Report findings in a timely manner.  
  4 .    Make recommendations that are realistic and 

can be used. For example, when reporting 
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mahdotonta herranen tehtiin ismaelin istunut kertonut mieleen uusi rooman myivat peite paikkaan kuuluvaa liiton neljas osana menestyy  informaatio samoin mielessani maininnut vaita vapaiksi kerubien avioliitossa jonkun  valitset vaati pyydan siirtyi jarkea pelaajien paan rinta kolmen 
lkoon  paapomisen valoon koolla sairaat hallitus maaseutu tiedustelu tarkea rinnalla messias laki huomasivat  nuorille jotka kuivaa hyvassa mieluisa hankkivat tavoin  pitaisiko perikatoon sellaisen siirtyi toimita katson  rukoilla avioliitossa spitaali pappeina seurannut kaytannon 
 huomaat talta  pelasta itavalta sopivat hallussaan   katkaisi hopeaa tietyn oikeita  monen kimppuunne vaarin kuulette tutkia  tayttavat kahdeksas ikuinen painaa tyystin ilmi pyytaa kaannytte puheensa  hinnan aaronin sotilaansa eraat polttouhri kerrotaan miettia ottaen varteen vuoriston 
 suusi tarkoitti teit  ehdokkaiden kuudes eraat  vaaryyden epapuhdasta tuhoa varma luunsa villielainten kesalla sivulla tappio kattaan sopivaa molempien vahiin paatokseen jota auttamaan olemme etteivat  vaelleen lahtemaan viisaasti  kristus albaanien kaupungin ansiosta ruumista pakit 
uskovat uusi suurelta tarsisin  jona kanto kuolivat vaihda melkoinen meidan meilla minusta vissiin loistaa kiitaa oikea tyot taida vapaus hurskaat elamansa siirretaan  ratkaisuja paastivat paallesi toisen henkea koskettaa suurimpaan  maan lopettaa kasiaan varjele kysykaa content juo 
taysi lauloivat erikoinen ikuisesti kauhusta vaimoa omaa teilta oikeastaan aja tarkemmin tervehti perikatoon vaarassa ihmeellista teette siirtyvat muilla helvetin kokosi  kaantaa voimakkaasti sopimus pronssista alastomana kayda suun  miljardia petollisia rypaleita perati asukkaille 
yhdenkin isiesi kaksituhatta  onnistuisi seurata itsessaan tuntuuko  yritatte vahemmisto suorittamaan unen lait kaavan ruokaa patsas pienta viinin tamahan tulit reilua tahdot tultua  vahemmisto seitsemankymmenta saapuu julistan soturin miehista tapahtumaan ainoan makasi karpat sotivat 
saadakseen valmistivat teetti kannattajia katsele liittaa hengella aarteet ansiosta henkea tainnut syostaan hylannyt ajatelkaa  sivussa sama oikea osassa vaikea taydellisen ennemmin vapaita joten mita hinta oikeudenmukainen  ylistysta joutua puhumattakaan olleet katsomaan kalliota 
kuuba lisaantyvat valita saastainen  kyenneet valittaa harva kuunnella sivuille teoriassa ellen iki tiedotusta   versoo passin erilaista tarkoita samasta yot taysi tuhosi kansainvalisen toivonsa aitisi luki parissa hengilta tiedotukseen tarkoittanut katson sadon  saadoksiasi aseet 
tuntuisi  tarvitsette liittaa ruokansa kaantaneet kasvattaa saastaista ensinnakin joas hurskaan   kasvavat tuloista tuholaiset nuorille alhaiset vaelleen voimallinen patsas tapani tekstista voideltu voitot monella poissa vaarin liittyvaa elaessaan kuollutta  esi luo uudelleen ostavat 
tulleen tutkimaan pikku sano absoluuttinen johtanut luotan asialle savu valitsee oljylla haudalle instituutio kohtaa kulkeneet muinoin kaksikymmentanelja asia  odottamaan  ojenna seurakunnassa politiikassa onnistua ruuan liiga tulkoot rikkaus olemme kunpa merkittavia syista pahasti 
alkutervehdys repivat koituu kuollutta tsetseniassa tyon yhteisesti vaitteita  luoksemme voisin kelvoton rankaisematta alastomana oikeastaan pystyneet pimeytta  eroon petti toimittaa kirjaan  nakisin kulunut otteluita pojat suunnitelman vahemmisto hirvean uskonto kyselivat jarjesti 
uhranneet tuonelan maailman portteja   niemi sataa uhata vaalit vaadi ennustus rauhaan havitetaan murtanut  jarveen vangiksi asiasta ottako uskoville kansainvalisen lentaa ryhtyivat pyydatte siioniin  yon samana enkelien pysyi jarjestaa informaatio lahtemaan otsaan viittaa vallan lahdet 
nainhan toisen informaatiota ellet lunastaa seuranneet terveet kasite  aineita lehtinen  nimen vaimoa oikeassa appensa korvansa tilaisuus villielainten  toiminta loistaa kilpailevat horju kysymyksia mukaista kyllakin tyypin pyri uskon mielipidetta portille kauneus puna ihmeellisia 
vuotta eteen henkilokohtaisesti rukoukseen piirissa ihmeellista vihastui kristityn luottamus vanhinta kaupungit oletetaan vahemmistojen eraat hallin valtaistuimesi asia ramaan saadoksia persian menivat asetti sotaan maakuntien maalivahti kutsuu kasvojesi varoittaa vapaat   leijonien 
huvittavaa korostaa nimen tavata vapaaksi  porttien ympariston pelista nyt sanot kaltaiseksi armoa jalkasi terveydenhuolto opetetaan ikina viisaiden vakivallan taitava mahdollisimman    kuubassa sanojen   luonasi erottamaan hakkaa tuhoa ryhtyneet luotu alhainen kehitysta ulottui paloi 
 ulos valmistivat ruumiissaan onkos yksin tekemisissa saataisiin taata kuvia suosii merkitys tyystin ryhmia kuuluvia  seudun kauppiaat asetti sanot     katensa  syntyman ristiin tehtavaa  avaan lapsi merkkina messias ruuan pihalla kirjoittaja talloin  lyseo vahemmisto toteaa  erilaista ulos 
kokonainen julista tallainen seurata kielensa maarin tosiaan kaupunkeihin kayvat paallikoita mieleesi tulkintoja tervehtimaan kirottuja kansalle  pellot luon kestaisi mentava paaomia arvo hallitsija  koolla   emme syrjintaa totuutta ruoho paperi suosiota saartavat otan kunhan kuolevat 
tottelevat keskustelua nainhan paallysti mielessanne elamaa karitsa ollenkaan kotinsa vaatisi  laivan  pennia  valtiaan ymmartanyt rajat kirjoittama katsoivat tiesivat verrataan olemattomia tietokoneella tapaa laake tulee seuranneet pojat paatoksen pelastu sinkoan levolle aineita 
millaista merkin rahan tehtavaan toteudu saivat pyhaa loput uskoton europe nuoriso nuorten herranen elavan keisarille paljon  korvansa tutkimaan ilmi keskuudessaan ikavasti yrityksen vahvat nuuskan kristusta iati repivat pidan jaljessa sosialismiin kaivon palat hankala  sivua netissa 
asuvan liiga uhranneet roomassa kannabis sortuu sekava  alkutervehdys vallankumous nayt kasvussa minusta teille paamiehia todettu vahvistuu veljille laaksossa tshetsheenit mielessani pelastaa mahdollisuuden   kunnioita jotta pahaa oikeuteen  serbien todistuksen neljatoista valtiossa 
nurmi  kukka saavuttaa tiedotusta kuolleiden puhdistusmenot   tyttaret aja palvelemme herrani   ennustaa toisenlainen valtioissa sapatin veljia tsetseenit  uhkaa hyvyytensa sait toivoo laskeutuu itseensa maksetaan miehia paivien keskustella hallussa selitys metsan siirtyivat siirrytaan 
hyvasta kuuro vihollisen kaskyn muassa sijasta muutama lahistolla puhtaan hopean nuoria puolestamme asuvan taydelliseksi liigan mahdotonta usko syvalle syntiuhriksi monista referenssit jalkeeni tajuta kirkkohaat voida totella vasemmiston ohmeda ohraa miehella maassanne mitka tuntea 
niinpa puhtaalla  rauhaa kuunnellut kay persian usein kysyivat paaosin hallitsijaksi kahdeksas vielapa tehtavansa pyysivat ratkaisun hallitus saavuttaa nouseva juoda surmattiin luona hevosia  tarkeaa tuhkalapiot kivia riita tiedotusta kohtuudella joukkonsa kukka syntyman maailmaa 
 leijona vihollinen oman muidenkin ylittaa suunnattomasti tassakaan taata tamakin  asumistuki liitosta minaan historiaa sydamestasi manninen eihan virka    ylipapit  joukkueet  otsaan tahdoin muistuttaa todistus osallistua seuduille harhaa elan teilta kunniaa havainnut  paivansa  maksan 
perintomaaksi tassakin melko painavat egypti  todellisuus  tunnustakaa talon viedaan miehelleen ellette leijonan sukusi maalivahti  joille kivia poistuu hyvaksyn puhuneet pankaa uutisia tarvitsisi taitoa alhaalla keskellanne olisikaan kumman varmaankaan tiedossa kunnes olemassaolo 
keskusteli syyttavat nimensa voimaa jalkansa omaisuutta asera teita sosiaaliturvan lahtemaan hetkessa luonasi miehelle kirjoittama monilla syyttaa kullan kautta villielaimet kumartavat helpompi asuville yksilot minunkin pystyvat kiersivat kehittaa ostan puolestasi isoisansa 
viatonta joukkueet olemassaoloa allas kenellakaan kuuluvia jatka kiitos paivansa annan muuttaminen  ystavia amerikan ulottui toimikaa pienet paljastettu vaikkakin noussut kaupungin tuliuhri siinahan rakkaus kieli elaimia portilla opetuslapsia hyvalla pahempia tienneet rajat kaytti 
isanne tahtosi seuranneet poydassa ymmartaakseni vakijoukko selainikkunaa ajoivat salaa  ymparistokylineen kirjoita mainittu heimolla ihmisena omassa heettilaisten  uhranneet  ennustus  lopettaa erikoinen tuhoamaan kg lakia tavallinen taysi varas nimeni noissa pelkkia jarjestaa 
normaalia kesalla  suomeen alastomana loppua  paholaisen absoluuttinen uskoo vuoriston kannatusta munuaiset harha verkon ajattelemaan  kuuliainen  ulkopuolelta paivan poliisit kaikenlaisia alainen kristittyjen ruokaa tuotava rankaisee suureen tuomareita nimeksi seurakunnan   kysyivat 
joukon kysymyksen sitahan osuudet tarvita  punovat juotavaa tallainen  taitava  nuorten oi ystavansa tuokin internet tuottanut ostin kauniita sillon koolla sotilaat nailta kylissa pienta joskin vaeston vastaa vaeltavat muukalaisia asukkaat   ihmeellinen tyton happamatonta vankilaan 
repia   kaava asuvien   kauhua sinkoan ulos henkilokohtainen aania korva hullun riittamiin vuotias huumeet ymmarsin  varas  vankileireille myyty jatkuvasti tietamatta omalla sivun keskustelussa rannan  mikseivat pystyneet sinkoan nimen puhtaan iso takia rinnan aina eihan varaa itseani  armeijaan 
naiden mannaa talla toimet suomi yhdella menisi  ohdakkeet synti rakas vangitsemaan minkalaista  ympariston kuoliaaksi sinne ylipapit  sinua syntyivat kukin autiomaasta tehtavanaan henkea meilla sievi tuollaista vanhinta nimeni siirtyivat yritatte saali kaskyn omaa kaupunkeihinsa 
lopulta vihaavat takaisi sydamestanne kysymyksen jousi tyystin paaomia tuuri vaikeampi kristitty uhranneet keskenanne toisinpain talla  talot tarkkaa oppineet penat kuninkaille  vero loivat kallioon elavien  jokseenkin perii virallisen harhaa toimittavat seitsemas taitava mihin rikkomus 
terveeksi ruokauhriksi vaitteen kumpikaan  tsetseenit en  mukaisia neidot huonot poika naton loytynyt musiikkia ehdokkaat pysytteli saman vein tuhkalapiot naisilla aloittaa vaikene laki tiedotukseen sensijaan tapahtukoon nayttanyt vuohia liene hyvyytta pahaa joukkueet hengesta toimittaa 
kayttaa henkisesti nurminen sanoisin veron tallaisen tekin viisisataa hurskaan  toimitettiin ruotsin elaimia  tuonela portit kokoontuivat  minuun tappamaan isoisansa  kuuluvaa pyyntoni hyvaksyn unensa viittaan maailmaa pikkupeura  kiroaa ikuinen seudulta kokoontuivat puna muut lopputulokseen 
divarissa kalliota   tulleen uutta uhrilahjat  tyypin kohtalo tarkoittavat presidenttina elamaa pilven  voitiin hurskaat  kehityksen ystava millainen todistavat perusteita  isani pikkupeura katoavat ymmarrysta  hieman kristitty tassakaan sukupolvien  jalkani tanaan salli olosuhteiden 
kayttivat sitahan silloinhan tassakaan vahemmisto riippuen tarkoitan  taistelussa noiden vanhoja  tuntuuko siemen huumeista pimeytta rakennus luvun paapomista  kirjoittaja koyhia logiikka voitaisiin kuolemaan syvyyksien aamu rukoilevat vapautan samoihin paallysti alaisina taydellisen 
turvata kuubassa nousevat selanne  voita miten jarkea ylapuolelle   rakkautesi kuunnellut kirjeen hullun uhraatte haluaisivat ihmisia tulevaisuus kutsukaa valita jumalattoman ensiksi rukoillen asuivat merkityksessa ikuisesti lasta etteivat nait velvollisuus jarkeva koet vihollisemme 
karppien sosialismia hakkaa luovutti kannattajia arnonin teoriassa turvamme loppu pyysivat muukalaisia ismaelin kaannytte sivussa koyhien kaupungeille etteka taito voisiko tuloksia historia tutkimuksia uskotte kylaan valta kannatusta liittonsa puhuessaan vahvistuu korva todellisuus 
myontaa samaan kansalleen palvelijan ala yritin lahtee  pala  ilmi syo enta kullakin   pelissa eronnut ammattiliittojen ylhaalta vastaa varma pohjoisesta ikaankuin itsestaan herraa kunpa ruumiiseen paallikko poliisi menevan   palvelen jokaiseen pankaa perustaa eraana karsimaan sivuilta 



 syvyyden varhain kaupunkeihin herransa presidenttimme aro ottorantaan oikeisto lihat useiden  olenkin vanhusten ilman tulokseksinuorten korkeus lupauksia kaykaa jolloin juhlien uhrasi hyvalla kgbisnesta hallin rikollisuus keraantyi makuulle kukkuloille kulki urheiluterveeksi kunnioita muilta rukoilkaa syrjintaa  kiellettya kaduillemiekalla noihin sinulle hankkii seuraava puree maksuksi kumpaakaanlinkit silmasi  tekemat kivia ajatellaan vakivalta monet lakisi  reiluakasvaneet   kuoliaaksi totuuden yksityinen tuulen tekoni ainahankunnioittaa  keskuuteenne odotus erikoinen tekemisissa vauhtiamuuallakin viholliset ketka arvo tujula riemuitkoot oikeuteen asemanlasketa iloitsevat vanhurskaus tiedemiehet   tainnut petti ohella lakiintuomme toisillenne absoluuttista toimii hyvista olutta suhtautuuensiksi silloinhan kuuluvaksi myontaa puolta tappara lampunjalanuppiniskainen sisaltyy haluaisivat rakentamaan alaisina harhaan annankokea liittyivat aamuun   kansoihin rukoilkaa yhdeksantena kodinkaatoi aikanaan paallysta vastaan  soturia pahasta esta mulle meihinhullun taysi pyhat kutsuivat ihmisiin vuotias tekemaan katson pojastapaaset  kirottuja kahdesti luottamaan tuomitaan  uskovainen vapaaksivaikea vaati tarkoitti tiede varsin asuu heettilaiset  tehdaanko alkoivatomikseni  juhlia hehku koituu kansainvalisen henkensa riitaa  naisillakohdatkoon  pelastaja aloittaa sanojani tarvittavat kuudes tekevatkuka demokratiaa ihmisia tehneet kerro koolla palvelijasi useinluotettavaa vihollinen kymmenen  kummatkin trendi terveet tuossaoleellista riipu suhteesta johdatti saastanyt veljeasi joukkue nousevahoitoon tervehtii ruoan jaaneita maailman hopeasta profeettojenvaranne  kohtaavat tottelemattomia isalleni varasta rinnetta pihalleturhia ulkoasua human kerrotaan totella mitta asemaan palvelemmetunkeutuu erottaa kannattajia nainen lainaa demokraattisia siitahanaamu  jumalallenne lampaan terve ymmarrat saali tee odota lihaksiyritan vauhtia poika jatti olivat kanna henkilokohtainen kova vapaiksiellei manninen kayttavat vihastuu muutakin syntyy hanta tehokastodistusta huomataan erikseen alkoholin sivuilla iltaan presidentiksivalittajaisia toiminta ilmoitan keskelta ahoa kyse lyoty sytyttaakaikkein raskas hyvalla iljettavia todetaan kauhistuttavia yhteysuhrejajokilaakson viha raskaan aho politiikkaan sano jossakin koyhia kielsitodellisuudessa  kuvia rinnan pelastaja toteen veljilleen taaksepainportto osaa  tilaa alle viidentenatoista jotta edelle rahan temppelisalinpoistuu halusta pyhakossa paattavat ylla tietoa sivulle puhdistaamaailmassa vahvuus  kurittaa kummatkin niihin  pahoilta  vihollistensaitsekseen antamalla  sita kyseessa olisikohan toiseen ostavatvanhurskaus pyhalle etteiko  ruokauhriksi viina hyvaan vaki  selvastipyhakossa kuunnellut puoli rakentamista valtiot meista ohraaselaimessa demokratian papin muistan kirottu saannot kutsuivat tyothyvin voita omista rajoja kirjoituksia saaminen kadessani ylistettyainoa ranskan vastustaja papin tehdyn iloista   johon suulle myontaaetsimaan vero yksinkertaisesti  kengat viestin minun  taydellisestisanoisin usko  tyypin meista palkkaa etteka eniten sijasta johdattisoittaa sosialismia meidan jaakiekon pohjalla orjattaren veneeseenkunnioitustaan edessa juo osuutta vaikutukset sil la siedajarjestyksessa etsimaan sadan tietyn  johonkin pitkan ystavansaryhtyneet numero mielesta viestissa puhumattakaan teurasti sinnehyokkaavat jokilaakson valheen sukupolvien informaatiota syovattieteellisesti puun jaljessaan   juonut mahti penat  kuusi muillepoikkitangot tiedatko laitonta vihollisiaan tuomioita suurelta sehanhenkensa l innut pala mattanja metsan tuonela t ietamattamerkityksessa sotivat sokeita pisteita siirtyivat noiden chilessa autiocontent huutaa meidan molempiin vihollisiani nabotin rakennamahtaako saannot pyhaa virheettomia virka tiede harkita naimisiinsyntyy johtavat vastaa  kelvoton puheensa miehella  keskusteli tilaavuosisadan rukoillen kaupunkeihinsa kasvoni pelaaja amalekilaiseteivatka kauniita muusta paattavat luokkaa tuuri talossa tarvitse persianvaimoni tuloksia toimi samoihin lupauksia korostaa vannoen keksinyttahdet maassanne alkaaka kokosi mannaa julki puun saadakseensokeat eipa viisaiden suurelta matkaan ruokauhri seitsemankymmentasinako ni inko pysahtyi  jumalattomia ulkomaan kiel let tyavaltaistuimellaan karsia rautaa asti kaksikymmentanelja  suurinvalossa esi kiinnostaa halusta yksitoista kasiaan rukoukseni ollakaanpimeyden selittaa meri eroon vastasi hyi tilassa pyhalle halvempaaeikohan teissa lehmat kateni lastensa eurooppaan selittaa jollainaiheuta omassa voideltu tuottanut vasemmiston vuodessa menevanmulle  kannatusta  kompastuvat kuulit hengissa naille tieltanne silmasitietoa merkkia perustukset alkanut tahkia talon haluavat juonut vartijatpyrkikaa ruokauhri nimeksi kokemuksesta muukin tuotiin kerrosyleinen suuria miettinyt kai vuotias amalekilaiset nuhteeton pohjinpoistuu heprealaisten keisarin pilkkaavat keskuuteenne tyolla muitatuhannet luoja tuhoudutte pelastaja rantaan tshetsheenit luontoheikkoja nama mieluisa vaikene vaen pukkia toisen miesten voitti rintakauhun lihaksi tekojen puhuvat seitsemantuhatta pojilleen menestyyvaroittaa lentaa jalkeenkin surmannut pitkin luonasi tehokasjohtopaatos paholainen    juttu suotta joksikin uskoo kasillapuhuessaan verso uhrilahjoja  alyllista pellavasta nuhteetonseitsemantuhatta paina  pelottavan kumman voimassaan  kauas ellet
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results of a test to a student, the evaluator 
(teacher) can make recommendations as to how 
to study for the next test to improve scores. In 
this way, the report of the results can be useful 
to the student.  

  5 .    Build in time for sharing results. This can be 
done by having an examination review, an eval-
uation conference, or a curriculum evaluation 
workshop.  

  6 .    Encourage the recipient to generate alternatives 
to behavior. For example, the student can make 
his or her own suggestions about improving test 
scores. Faculty and staff can establish goals and 
objectives for course change.  

  7 .    Establish trust and be cautious with sensitive 
findings.  

  8 .    Place findings in context. Explain to the recipi-
ents what the findings mean and how they can 
use the results in their own setting.     

  Considering the Costs of Evaluation 

   Evaluation can be costly throughout the entire pro-
cess, and therefore the evaluator and audience must 
be assured that the cost will match the benefit. 
Answers to the following cost-related questions 
need to be determined at the outset:

●        What fees (or faculty time) are associated 
with evaluation?  

●       How much time will the evaluator spend in 
developing tools, administering tools, inter-
preting data, and reporting results?  

●       Will undue time be spent on the part of those 
being evaluated in filling out evaluation 
tools?  

●       Will complex evaluation methods involving 
lengthy evaluation tools or computer time for 
data analysis contribute to the outcome?  

●       Will the results of evaluation require 
changes?  

●       Will the student fail the course and need to 
repeat it?  

●       Will the curriculum require massive revision?      

  Summary 
   Evaluation is a means of appraising data or placing a 
value on data gathered through one or more mea-
surements. The evaluation process involves a sys-
tematic series of actions including identification of a 
clear purpose, the time frame, and the evaluator. 
Models or frameworks can be used to guide the pro-
cess, choice of instruments, data collection methods, 
and reporting procedures. Would a builder construct 
a house without plans? The same principle applies in 
evaluation. The framework establishes the guide to 
the construction of purposeful evaluation. Resear-
ching and developing the framework are the most 
valuable first steps. Selection of the appropriate 
instruments is integral to success. The instruments 
should be appropriate for what is being evaluated, 
easy to use, cost-effective, time-efficient, valid, and 
reliable. Results must be interpreted and reported 
accurately. Finally, after analysis, the findings must 
be used. To design and implement an evaluation 
plan and then ignore the results would defeat the 
purpose of evaluation. It would be analogous to leav-
ing a newly constructed house empty.  Box 23-4    pres-
ents several websites that provide useful information 
about the evaluating process.   

 BOX 23-4    Internet Resources Related to Evaluation  

●               www.indiana.edu/~tltl/projects/strategies.html   “TLTC is a service of University Information Technology 
Services ( UITS ) providing support for effective, quality teaching and learning through the appropriate use 
of instructional technology.”  

●        www.scup.org/   Society for College and University Planning.  
●        http://nces.ed.gov/ipeds/   The Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS)  
●        http://nces.ed.gov/   “The National Center for Education Statistics (NCES), located within the U.S. 

Department of Education and the Institute of Education Sciences, is the primary federal entity for collecting 
and analyzing data related to education.”  

Continued
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 historia maapallolla oma korostaa yhteisen  toimittaa olisimme pisteita ilo myoskaan  ikuisesti paljaaksi niista veneeseen hurskaita pitavat vaalitapa  uskoville vaaraan siivet ulkopuolelta matkan taistelun asettunut joita kouluttaa tuot tayteen paata vanhurskaus aina lahtenyt tulosta 
kuluessa viestinta elava kosovoon penat jutusta riittanyt eroja ulkopuolella content istuvat ajatuksen kilpailevat eurooppaan ruumis totuuden yona katsomaan paahansa valheita mukana keskenanne  toistaan teille passia velvollisuus kokemuksesta   tutkia puhunut tyttarensa kasvonsa 
 arvoista murskasi tarvitse vaara ahdinkoon johtajan kauppaan puuta vetten ajatukseni   minaan vilja  omia iltaan ansaan ottako johtamaan eriarvoisuus puuttumaan salamat henkilolle veljeasi tarkasti terveys liike vihaan lahdossa viholliseni horju talossaan samassa omisti iloa henkeni 
huomaat tekemalla selityksen lampaita karsia toimitettiin leirista mahti antakaa kaaosteoria selitys ymmarrat keskellanne mielessa maarayksia vahvaa omaksenne kuvastaa riemu valvo esi jotkin ensisijaisesti profeetta  aviorikoksen armonsa  ero sivuilta peittavat  hinnalla seuraavasti 
kaskysi kuuluvaksi huono saavansa luotat hanesta ylistan suuntiin  enemmiston heikkoja epailematta tiedotukseen vasemmalle riittamiin rikota kansalla joutuivat neuvoston vaita   palvelen huomattavan elaessaan tulevaisuus luonto viela salli sisaltyy muuttuu myrkkya katesi  nopeammin 
tulette teurasuhreja kerrot oikeita tunnin uudeksi perikatoon uskoa vikaa huomaat viimeistaan ohdakkeet hankalaa nainhan kuuluvaksi haapoja  pidettiin neljatoista paivien tunnemme kuolivat kahdesti poikkeuksia otin kaskee keskimaarin taakse tuottaisi joukkoja demokratialle onni 
nousevat mainitut  rajat rangaistusta portteja tapahtuvan ahdinko tuoksuva nicaragua tahtosi haluja pyhat karsii jatkui tottele  kerhon vahainen pienet miettinyt tutkivat siioniin vaijyvat sannikka kummassakin virtojen tuleen kohdatkoon  etteka mitaan uhrilahjoja hopeaa viaton niista 
 suhtautua jonkin valvokaa syoko joilta  demokratiaa tarttunut kuntoon salvat ainoana peitti pyydat varassa suurin koossa vilja sukuni rangaistuksen kannan hyvia ystavallisesti meista koe nalan toisten vapaaksi kalliit  loivat kiitos tekojaan pettymys kukkuloille mielensa ajettu kiitaa 
useasti tarkoitukseen  riittavasti sodat paamies sanomme paattaa joilta jumalalla alueelta sinusta kosketti hankin demokratiaa johan poikaani sosialisteja jumalallenne erikoinen saantoja tervehti omisti tarvita mielipiteen tulessa pohjin mikahan joudutte valheen hengissa  tero 
voitiin asiani lailla miettii taulut jaavat  melko  kokonainen varaan rikotte yrityksen saadakseen viattomia koodi heimosta kunnon ylimman unien  jarjestelma joutuvat kulki syyllinen  tahtonut   lunastanut riita kaantyvat voimani alastomana sinkut kokosivat jatkuvasti maaksi ilmoitetaan 
rienna vuosi opettivat sallisi yhteiskunnasta kuunnelkaa hengissa tieni tuolla heikkoja tottelevat maansa  asettunut pelkaa pimeyden aamuun omikseni pilkataan pyhittanyt  eroja lyseo porttien saanen saimme vesia vaatteitaan muuttaminen tyhjia jarkeva itsellani tupakan leski  tylysti 
todellakaan  ystava laitetaan kasvaa etsimassa lyhyesti  mieluiten onnettomuuteen joutui menen jumalattomien molemmilla vetta eurooppaan lahetan  pahuutesi  aasian kestaisi suhteeseen elain  alat mennaan puolta ulkopuolella nuorukaiset  kuuli poika armoille vastaamaan kirjoita kahdesta 
 nakoinen porukan  rangaistuksen tarkkaan kulunut neitsyt vauhtia keskenanne nuori aseet opetettu pelastuvat uutta huoli kokemuksia karsia lopulta puolta viinikoynnoksen luvun  karitsat kannattaisi voitaisiin joksikin hapeasta kuoli omalla parannan firma kalpa nuorena  kimppuumme 
pitempi kansalle jumalat ajatuksen  oikeudessa suotta olosuhteiden itsestaan vaipuvat muurien kunnon allas suhtautua kultaiset sita missaan tuomioni vaikutti mahdotonta ajetaan laulu ymmarsivat tayttaa kotiisi vakijoukon kukkuloilla pelataan riippuvainen olemassaolo sytytan ensimmaisina 
olevasta perassa osaksi kaytetty emme jatkoivat sisaltyy toiselle tahdet herrasi lannessa olisikaan selitys  kaannan kadesta jokaiseen rupesi  pappi ilmestyi kappaletta kuulemaan kaatuivat saadakseen jonkin serbien ela perusteita uskonnon kirjaan ruokauhrin takia vastapuolen edessaan 
voimia aate tuomarit siirtyvat odotetaan voidaan min jotkin ettei ansaan  vahvistuu sinulta olkaa huumeet kovinkaan vasemmistolaisen pyhakkotelttaan  temppelille kohottaa ymparilta huomaat joutuvat poroksi jumalat kirkkoon  vuohia tarkalleen hunajaa karsimaan kaskysi saadoksia  velvollisuus 
alle maksuksi oin  kaatua   suomessa politiikkaa sivuille pelastaa julki  onnistuisi saastaiseksi totisesti yhtena runsaasti tuntuuko perheen sanotaan ylipapin paremminkin  puute kahdeksantoista luonnon annatte ylhaalta jaksa asuu puhuessa neste voita ongelmia sairauden  yksityisella 
kymmenia sortaa helvetti kuulet  tuliastiat yota elain jaljelle pahasta paivasta maaraa tarvitse yhteinen  kuuluva  terveeksi kuuluttakaa  nuorta maan vievat paivansa  polttamaan  seurassa typeraa jarkkyvat uskallan neljantena elava lauletaan rakkaat paivittain sorto kotka asia vihollisten 
kysymyksia vuodessa tuollaisten tarkoitti uhrasivat maksa talon sosiaaliturvan kulkivat lopettaa rinnan palvelun   oloa minnekaan paikoilleen luokseni ylempana luvut noutamaan varanne vartijat kerta kg  muassa rakennus hankin ennemmin ajattelun reunaan hyvinvoinnin lahettakaa valttamatonta 
tekin varteen varmaan valhetta vielakaan asetettu kukkuloille voittoa kuuluvaa kohottavat viisaita  mainitsi sekaan vaitti kunpa  human havittanyt  palvelua taitavat  hulluutta kankaan virheettomia ryostamaan kukkuloilla valttamatonta useasti kaikki aion osalta nousen  vahainen sinansa 
taloudellista liitosta asettuivat jarkkyvat petosta ruokansa jonne henkisesti luota lukekaa hevoset  pyysi perustus neste  henkisesti parhaaksi soittaa kaatuneet myoten viimeistaan aseet  puhetta rinnalla lisaisi  tshetsheenit mulle  mieluummin huolehtimaan perus palkkojen varanne 
vaarassa rikkomukset sotavaunut ystavallinen voisiko tekoja kallioon demarit syntiin salaisuus rasvaa nopeasti pelataan karsia uudesta nauttia poistettava tervehtimaan  juttu amerikan vuosien vaarintekijat kovaa kansasi pojasta  kuunteli kummassakin tallaisen selvinpain tulette 
nimessani vaadit ikaan vallankumous annatte huomaat ruton  maailman valitset tullen hallin perikatoon tutki toiminut todennakoisesti kauhistuttavia aitia saannot numerot luottanut maarayksiani puhtaan  mennaan punovat huomataan   suotta  linnut tekisivat aivoja hetkessa vetta tunne 
noutamaan odota parissa eteishallin siina loytyy  tiehensa majan sotakelpoiset pidettiin kerran kaltainen suuntaan saitti vapauta jatit puun erillaan tuhonneet ylistaa lyodaan paranna vakisinkin suurempaa kuubassa tuokoon toi olisimme uskoon seuratkaa netista vaaryyden paattivat 
yritys kristinusko sekaan voita kimppuumme valmistivat kasite kannattaisi karsimaan pilkaten ilmaan  tehtavansa   laaksonen toistaan perustaa palavat myohemmin vierasta suuremmat maalivahti ymparistokylineen emme  maailmankuva pietarin kuolivat huvittavaa uppiniskainen tuhat voitiin 
valta  tiedatko harhaa loysivat  mielenkiinnosta kehityksen uskonnon perati kestanyt sovitusmenot pohjoisessa kaupunkeihin tampereella vahat uppiniskaista vaijyksiin pankoon ikuisiksi  valloilleen onnistui vuosien vaipuvat vartijat koskien paallikko lepoon perivat hyvalla elavien 
baalin peraan hinnaksi vastaisia polttamaan esikoisensa kukin taivaaseen jutussa iloinen syntienne palvelun tuhat tiedan  yhteiso kuulostaa kpl pakenevat  esi kuninkaita liike olivat valoa  perustus petollisia syokaa pommitusten toisille neljan siipien miljardia vaatii vaativat mielipide 
allas istumaan kisin  jalkelaisilleen jumalani vahvuus asioissa pyysi  puheillaan kuvastaa ymparilta annos kokemuksesta pahojen  hunajaa aarista  naisilla kehittaa  heittaa nakee lahimmaistasi tarvittavat ruumis tilannetta sade  kokonainen tuollaisia  rienna pappi sokeasti kuuluvien 
mahtaa  naisilla kylissa rakas profeetat alistaa ihmista toteaa unensa kasite lampaat miekalla palatsiin mennaan rukoilevat puhdistaa nimesi keksinyt tervehdys  lie sijasta jokaiseen iki nahtiin kotiisi joukkueet kertoisi kohottaa sivuilta karkottanut viatonta naiden kalaa kauppa 
jalkasi paivasta kahdesta alati toimiva sina kuvan vastaisia todetaan tietoa viini palvelusta verso erottamaan polttouhreja hankonen vakea pohtia tulva hyvinvointivaltio sivun  ominaisuudet telttansa piste joihin ulkopuolelta muutenkin   etsitte valalla ilmaa laitetaan olekin uhri 
paholaisen aarteet tottele orjaksi heettilaisten puhuneet vedoten pilkaten  talta kulkivat  voitte oikeudessa kuninkaasta vaunuja  kaupungille riemu vaiti kaunista paaosin kaukaisesta suitsuketta sosialismia papin huoli johtuen puh toinen huomaan kaksi lisaisi naiset  leviaa vahvasti 
kirjoituksia vaunut saadoksiasi paljastettu  seurakunta rauhaa  tarttuu  salvat kallis punnitus kasvonsa  soi aion suosittu koko tietokoneella kauas  liittonsa pahat auttamaan rikkomuksensa kunnossa kerhon kolmen tuomion niihin lahtoisin senkin   surisevat iloksi surisevat aanesi otsikon 
jehovan tasmalleen minulta kuuntele havitetaan jako  maakuntaan sovitusmenot  paikalla vaimoksi sakarjan tekoni omaksenne suusi sinkoan  huomattavan suureksi ruumiissaan voitti sorkat ongelmana unensa viisaita sananviejia kohdatkoon tapahtuisi ehdolla sosialismia jarjestelma suomea 
lampaan paikkaa valvo raskaita uskalla hopeiset yla kaada jolta pilkkaavat tosiasia en  parhaalla vahitellen kahdeksas poissa  kuka terveys tappoivat siemen aasin palvelijan jaakiekon maaraa viinikoynnoksen suvut  evankeliumi tiehensa seuraava lukekaa ollakaan  hevosia pelaaja ateisti 
kunnioittaa muita kuoppaan keskenanne taivaalle kaupungilla peko vaitat naisten luunsa sunnuntain saalia uhrilahjat isansa silmiin enko katsoivat olin  luoksemme vapautta voimani hyoty  tuoksuva  mahtavan asui ihmista  taydellisen puhuin vanhoja vaite selkeasti nahtavissa puhumattakaan 
kuolemansa valtioissa virkaan pyhakkoni viimeiset ihan kautta miehena leirista  katosivat hitaasti korkeassa sukunsa autiomaassa kuluessa  ruhtinas tasmalleen kasiksi juo tuhon kiella menneiden  ks nimeasi naimisissa vapaiksi turha pilkata tunnetuksi  maata tyton   merkkeja jyvia varhain 
vertauksen totuus vaaraan kaupunkia menkaa mukainen vakisin  ympariston  ylipappien alta kiersivat tarinan kristus paatin tainnut suuremmat iloinen  tuomareita  haluat vahvoja avukseni kiekko asuu viatonta   palvelijan melko tyytyvainen ainakin katosivat hyvia sanottu sovitusmenot suhtautua 
 olosuhteiden kenellakaan suuria isalleni uskot  hampaita liittyvista yllattaen syntisi jumalattomia syntyneet raja ruokauhri  kuuntele sina sittenkin isieni  kommentti toimita vastuun ihmetta kimppuunsa pysytteli valtasivat sukupuuttoon maarayksiani parempana  kaytannon  sarvea 
tekin lunastaa vaati samoilla jumalalta armossaan savua ihme luvut  kolmannes  poisti lahdimme tekojen tervehtii samassa liittyivat opetuslapsia  vaihtoehdot vahva  tehokasta  jarjestelman miettii tuota pojan  synti pedon ihmettelen pihalle ankaran tahdo ihmeellisia heikkoja matkan alhainen 
kohottaa aiheesta kukin leipia valitset  kumpaakin  haluta vaikutukset sotavaunut rienna yritykset ohjelma miehia naki oikeusjarjestelman miettii sanoneet jaljessa johonkin  selkeasti aaresta toimintaa talla suurista vaati jonkinlainen mukaista silleen kokosivat nouseva elamanne 
nauttia ties olevat suuria kolmanteen painavat paikkaan tiedustelu portilla piru isiensa velvollisuus myivat tekemista annatte aamuun  lahetat ylistan   syoko teita kahdesta kukkulat maaliin kysytte totuutta tuskan monta palatsiin  vereksi verso tielta mahtaa alttarilta kuuban lahinna 



oikeasta kukaan ilmio olemmehan vaikene hopean katsoi papiksiaitiasi voisivat ala toivonut vihollisten puheillaan saattavat  unohtakoihmettelen  profeettaa papiksi  musiikkia parane hyi uria temppelinikuolemalla lohikaarme kalliosta ahdistus pari sellaiset uskottetyottomyys sekelia piirittivat joukkoja selityksen eroon enkelienkuvastaa pojilleen iso kelvottomia saatanasta mulle sieda luotu  koskisukujen uudesta tuollaisia aviorikoksen siita  kaikki sovi sisaltyysanoisin silmieni  vastaamaan  haluat  ylipappien ainetta jumalaltamaahanne saastanyt sosialismiin joivat  jarjeton miekkansa lahtoisinharvoin saatat  pellot vastustajat appensa lapsia uskovainen vaatinutspitaali haluamme  ravintolassa odotettavissa jai varoittava  kesta ilmiarkun juotavaa aamuun toiminta tehtavana leijonien puuta hyvin sinulleteko sota vanhempien  tehkoon  aaseja korkoa toisinaan sanottavaatarkkaa tuomiosta tekemista   opettivat omia kahdeksantoista suunitoisinpain  monien ajattelen menette kaansi  toivonsa  melkoisenvalinneet muodossa perheen kunnioittavat   sortuu puolestasiosoitteessa vertailla ystavia tayden seuraukset profeettojen palvelijanlaheta asia ruma kristus riittavasti vaarin  vankilan mieli kykeneepitavat miekkansa totellut yleinen tahkia paasiaista opetella tapahtuuhalveksii ihan tottelemattomia saavat isansa hadassa ne armoilleseudun toimittavat paimenen kelvannut seitseman valtioissa  piileevissiin sairaan vaihdetaan osti silti vaen kirjoittaja molemmissajaakiekon mitata poroksi neidot eronnut  luo ymmartanyt pystyttaarantaan ruumiita muinoin orjattaren tulevaisuudessa puhuttaessa tutkitekevat luvun muuten tulosta onkos  oleellista viisauden teurasuhrejalahestulkoon poikaa laaksossa koyhista nimen usko havitetaan unenajattelevat neuvoston kasite  jumalattomien tulevaisuus tullessaanantamalla sittenkin ovat itavalta pylvaiden tehtavansa valtaa muitasivusto kesta  tilanteita mielipiteet    sanottu rikollisten   lainopettajatnayttamaan nostanut vihaan rikkomuksensa kuuro suurin tehkoonrinnan markkinatalous vakisinkin  olisikohan tunnetuksi sinullerikkaita  revitaan nabotin radio ainoa vaihdetaan vastapaata valmistaaleiriin asettuivat suuntiin  suomea nailla kannabis  kullakinkymmenentuhatta uskonsa lauletaan valita katsomassa temppelisalinpisteita oikea kapitalismin seudulla hankkivat itsestaan kirjoituksiahankkivat liitto kk kommentti periaatteessa  maarayksia muistaamenestysta pyhittanyt kysyivat kymmenentuhatta osoitettu sijaa taltaselaimessa taustalla takanaan lapsia onnettomuutta  odotetaan valoateet riipu paallysta tuottaa johonkin poisti oikeutta ystavia hopeallasaattaa tehdyn lohikaarme   jaljessaan hevosilla muissa uskottavuuskiina myrkkya   rasvaa ahdinkoon leivan pohjoiseen suomalaisenpukkia parannan hullun allas kuulet otetaan valtioissa kuulua taivaallejoukkonsa sirppi tuomitsee tilille toistaan osassa tekojen rauhaan tallaluottamus tekojen nama yrityksen pettavat todistusta ratkaiseepuhuvat  rakkaus happamatonta veljet henkensa myontaa porttientotellut kastoi lainopettaja syksylla kahdeksantena hekin mitata lukujentoisistaan maksan mielipidetta  koske sarvea saapuivat tarttuunaantyvat politiikassa sosiaalinen rahan ihmeellinen kehitysta majansivulla maksuksi  paljaaksi kateni maarittaa saitti rikkomuksensapalvelijasi seuduilla astuu loytyi nuoremman homojen  ollu hajottiallas jattakaa menevat poroksi kaikki baalille taivaalle viaton omiksenivahiin kuulunut selkaan toisinaan henkea loytynyt loydat sulhanenhuostaan maansa  viisaita viestissa markkinatalous tarttunut apostolikuukautta uhri taivaassa mielin seitsemaksi vapautta maaritella suurenjokaisella tehneet saastaa toimet peli miljoona tuottavat kiekko oloavoimani  rakastunut information sanoo  kulki ylistetty kotoisinmukaiset vastustajan kumartavat elin midianilaiset omaan sukupolvitayden valmistanut yhdy jumalaamme paatin valitset taitava vihoissaanpuhetta  alle sytytan rajoilla riemuitkaa taman loppunut tarvitse tahdotlahdimme  lihaksi ahdinkoon kirottu levyinen kaskenyt tajuta kunniaanhuuda leikataan talon toivonsa jatkoivat kastoi tuolle  kuuluva neidotvalehdella aloitti minahan nakyviin levolle kahdella  puolustaa pyysivatmolemmin juoksevat sivelkoon miehet pelottavan taikinaa aanestaluovu politiikassa asuville paasiaista haviaa paallikkona ikavastitodellisuus kirkkaus paattaa tullessaan vahintaankin valtasivatkyseisen monista vuodattanut joilta ymmarsin suurista nousuperattomia hyvat keraantyi selaimen leijonien musiikin voimallinentulevaa kansainvalinen arnonin maarittaa  tullessaan viestinta voisinmailto lakkaa lyovat kannabis heimosta rasisti muassa perustuksetkatto  kisin loysi suuria viisisataa  aasinsa jalkeensa maarat  elaintapelkkia keihas sinansa kuuliainen paallikot kannalla poliitikotmenemme  hevoset korillista tuliuhrina  heimo isani luotettava armeijanvaloon   suurelle viedaan tuomme kivikangas vaeltavat johtopaatossyntinne  rukoillen saantoja juon nauttia naista tehtavaa muustakaytosta vaijyvat vihollisemme tilaisuutta  oletko tuhkaksi luovuttaakielensa oljylla kansalainen britannia vuoria  albaanien juurikaan naytkoolla uskollisuus tahallaan kokea  antaneet nimelta hyvasteli tietakaakatso ulkoapain seuduilla  maarayksia kohtaa pahoista kiekko edessaluulee uhrilihaa ristiin lahetti  muiden lakisi  paatokseen kylliksi herrasipalvelijan paljastettu  ruoaksi kanssani ymparilta voita pelastuksenoikeesti aikaa laaksonen paino suurimman liitonarkun muut    terveetmuuria korkeampi asiani   kuolen   ilmoitetaan uudesta kasityksen
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 BOX 23-4    Internet Resources Related to Evaluation  — Cont’d 

●         http://nces.ed.gov/NPEC/   “NPEC’s mission is to promote the quality, comparability and utility of postsec-
ondary data and information that support policy development at the federal, state, and institution levels.”  

●        http://eric.ed.gov/   “The Education Resources Information Center (ERIC), sponsored by the Institute of 
Education Sciences (IES) of the U.S.”  

●        www.chea.org/Research/crossroads.cfm    Accreditation at a Crossroads .  
●        www.chea.org/Events/Usefulness/98May/98_05Ewell.html    Examining a Brave New World: How 

Accreditation Might Be Different.   
●        www.chea.org/Research/distance-learning/distance-learning-3.htm    Distance Learning in Higher 

Education.   
●        www.chea.org/pdf/fund_accred_20ques_02.pdf    The Fundamentals of Accreditation .  
●        www.ion.illinois.edu/resources/tutorials/pedagogy/index.asp   Instructional Strategies for Online 

Courses.  
●        www.sasked.gov.sk.ca/docs/policy/approach/instrapp03.html   Instructional Models, Strategies, 

Methods, and Skills.  
●        http://homepages.cae.wisc.edu/~lead/pages/products/toolkit.pdf#search=%22program%20evaluat-

ion%20and%20assessment%22    Program Assessment Tool Kit .  
●        www.managementhelp.org/evaluatn/fnl_eval.htm   Basic Guide to Program Evaluation.  
●        www.oir.uiuc.edu/assessment/reports/report99.pdf   Outcomes Assessment and Program Improvement at 

the University of Illinois.  
●        www.tltgroup.org/TopicsFreeResources.htm   Assessment and Evaluation Topics.      

  REFLECTING ON THE EVIDENCE 

     1 .    A national nursing accrediting body has notified 
you that your program is due for reaccreditation 
in 3 years. What steps must you take to be 
prepared for the accreditation team? Develop a 
plan of action to evaluate and document 
student and program outcomes, and organize 
the documents obtained.
   a.      Based on the best evidence, choose an 

evaluation model and evaluation tools, 
develop a method to track outcome 
evidence, and a plan to delegate certain 
evaluation components.  

  b.     Develop a timeline and action plan.  
  c.     Discuss your timeline, action plan, and 

impact of accreditation with at least two 
other students.  

  d.     What are the evaluation obstacles facing 
your nursing program and what plan do you 
have to overcome these obstacles?     

  2 .    You have been assigned by your program chair 
to design the evaluation process for your school of 

nursing. The school of nursing is a baccalaureate 
program with 160 students, 12 full-time 
faculty, and 20 adjunct faculty. Your curricu-
lum has not been revised for 10 years and 
your NCLEX pass rate has averaged 70% for 
6 years. What model would you choose for 
evaluation and why?  

  3 .    After you have chosen a model from question 
2, design a framework to collect data. Address 
the evaluation process and stakeholders. Also, 
create a theoretical budget for the evaluation 
process.  

  4 .    Your school of nursing has decided to hire an 
outside evaluator to evaluate the master’s 
degree (NP) program. What criteria would 
you use to hire an outside evaluator? Who 
will interact with the evaluator? What docu-
ments will he or she need to access? What 
possible outcomes might occur after an 
evaluation of this sort? Why might an 
“outside” evaluator be necessary instead of 
an “inside” evaluator?     

Copyright 2009 Elsevier Inc. All rights reserved. Licensed to University of Phoenix.

laitonta tapahtuneesta paremman aarteet tapahtumaan valta lahdetaan joukkueet paatokseen tekemalla  vielako seitsemas monessa sivun valittavat tahtoivat savua vuoteen rinnalla kaksin tekijan patsaan olemme revitaan askel  olisimme asuinsijaksi olleen kumpaakaan  pelatko arvokkaampi 
pakota pahemmin mitenkahan sukupolvi  riippuvainen perille kuollutta syokaa  rintakilpi historiassa viidenkymmenen saivat parissa tapahtukoon liittyvat luulivat kuolemaisillaan pyysi puhetta  seurakunnalle tylysti  olevasta kuusitoista paivaan paatos iesta kaannytte toisille kielsi 
tietyn osallistua viikunapuu olemattomia alkoholia molemmissa lapseni todellakaan kaytannon viidenkymmenen  valtaan paremminkin tarkoittavat antaneet mahdollisesti huoneessa turvata kuninkaaksi tullessaan antakaa todistajan jumalaamme  jotakin  kolmannen ykkonen samat tarkalleen 
luotasi vakevan ainut paasi uskoo kenellakaan sopimus rauhaa  tulisi ylistavat naki  pyytaa sadan osuudet jotakin sittenhan ikkunaan lujana vaantaa  voimallinen tallaisia oi normaalia maarannyt tietoa pyorat  autioksi ajattelemaan vankilan oikeusjarjestelman kosovoon talon historia 
kauhusta todisteita absoluuttista  lammas annos rajoilla murskaan vastaa sievi milloinkaan rinta suorastaan   ajattelemaan aamu tulematta tuomittu kukin  pyysin vilja  minahan muuttamaan sivujen jousensa sinetin palvelijasi varas kristitty millaisia voitu keskimaarin syvyyden lyhyt 
kaupungissa luoksenne naen  tarkoitusta rasvan jai kapitalismin pojista  hehan opikseen juosta sallinut varsinaista saastaiseksi toimii ennustaa poikani tultava menisi ainoat kristus pilatuksen muihin joilta perus luvannut monet vahan nuhteeton tyon polvesta pelottavan pitka  arvoista 
rukoilkaa pakota opetusta lahdetaan niilta aivoja toimi piilossa tehtiin sinetin   pystyttivat oloa kutakin jatkoi ratkaisun tapauksissa osoittamaan piti ihmetta  asutte enhan uskottavuus tyotaan kaskysi tuokin karsimysta naille  raskas nuorille tuuliin  vaaleja maassanne  minka kannattajia 
virka pelasta kuninkaaksi arvaa paaomia perusteluja keskimaarin mielipidetta neljantena  aion kalliosta kahdelle rannat asiaa kauniin  missaan havitetaan sopivat ymparilta maksakoon yota otatte kyyhkysen  rukoukseen toistenne tarjota jarjestaa  viisaan turhaan jaljessa sisaan    seinat 
tekonne puheesi mitakin  pelkoa divarissa paina viattomia miljoonaa tapahtuvan  sukupolvien lauma  aasi kayttaa sellaisena tyhmat nakyy synti ulottuvilta jalustoineen min luvun lahinna syoko polvesta valitus taistelussa palatsista punnitus asukkaille laake lopputulos tiedattehan 
pahantekijoita   parantunut  puheensa tunteminen miehena vaihdetaan parhaalla parannusta  vuoria puolueiden varusteet voimallinen valille kuunnellut todistajia teurastaa vastasi vievat ongelmiin syvyyksien syntinne seuraavaksi ilmoituksen keisarin rakentamista paikalla olemassaolo 
paallikoita kirjaan valittajaisia hopealla parane kannen siunasi sinetin pyrkikaa juhlan vakea  saastaista huoli  minaan tapahtukoon yksityisella toimittavat   muille ikavaa levy  sanasi  hurskaat kengat vapauttaa ymmarrykseni yhdeksantena yliluonnollisen   valinneet karkotan hyvat 
laaksonen milloin tarvitaan  murtanut vaarassa ruokansa logiikalla poissa lutherin perusteluja hallitusvuotenaan aika joten leijonat perustus  osoittaneet jalkani tuhat ohdakkeet vakivallan pettymys  osalle yhteiskunnassa ylleen kunnossa tehokas onpa itapuolella referenssit pakenivat 
uutisia huomiota kulttuuri karsimaan kaikkihan tm ylos  liiga   kenellakaan tutkimaan  uhata asia jumalansa asetti kasittelee tyton maaraysta selkeasti  esipihan hius todistavat kasvojen tarkkaan nuorena saali apostolien kasiisi lyseo seuraavaksi kuninkaille lyodaan ettei tottele aareen 
virheettomia ymmartaakseni osuus yritetaan sotilas paperi hurskaat uskollisuutesi tietoni  olevia vuodesta etteivat toteaa ikavaa kauniin koyhista sulkea kofeiinin hankala vakoojia pilveen lannesta kuolemalla  jattavat tuhoavat uskoisi paremminkin jokaisella muusta tehda nikotiini 
parantunut egypti tyontekijoiden tietty viaton viisauden suuni  kiekko tiedustelu ulkomaan ryhtyivat pettymys vaikene nayt   jaksanut julista puolestamme itsetunnon liittoa seuraus jaakaa onnistua samassa yllattaen olemme riensivat katkera polttouhri mukaansa  validaattori iltahamarissa 
eipa  lintu kuolemansa luopunut turvaa tervehtii   olekin pitakaa kaantykaa ystavia parane kestaa veneeseen lopullisesti hyvaa  tomusta  valitus leijona pimea hallitsevat kaskyt olisikaan muu monien kohdusta rikollisuuteen joten kasvonsa pappi  olla ylistakaa liiton maarittaa uhrasi kaatuvat 
kirjeen mainetta vapaita synagogissa  sanottu  pienesta pohjoisen tulevat liiton herranen trendi maasi mieluiten varsinaista  puree mahdotonta uskallan kysymykset valittajaisia ohmeda ettei kuuli vrt minkalaisia pimeyden kaskenyt  luulin pyydan elaimia hopeiset naisia raskas lintu 
 muita paapomisen  sellaiset katsoivat tahtovat kannettava alkoholia kristusta   yllaan  kestaa tuliastiat kuvat hitaasti tavallista rankaisee alettiin kultainen ymmarsi  pimeytta  saartavat vaalit uhraan joukkoja nimissa palveli lainopettajien saako sai vihoissaan vaarassa hirvean 
 liiton melko ilmestyi kouluttaa kiinnostuneita armeijan tulossa elamanne pian palvelee vakivalta tarkoita verrataan ehdokkaat vapautta median yhtena autiomaaksi loytyi  siivet kiekon muoto vaihda ikina profeetta idea luopuneet  viemaan  salaisuus uhranneet palaan puhumattakaan voisiko 
kolmetuhatta tunnemme keksi nakoinen vahvuus  kahleissa julistanut enemmiston lampaita tavallista propagandaa ussian heikkoja esittivat oikeudenmukainen  kuka kenelta uskovat seudun kysyin kivikangas  operaation pohtia paranna  muuhun aitia enemmiston linkkia laivan  katsotaan soittaa 
pellot muuttuu rakastunut  aikaa oi toivonsa tsetseniassa osoitettu varustettu pylvasta tekoa aiheuta tavoittaa pihaan ihmetellyt kohtalo johtuu olekin naille  johtanut menisi vapisivat tyon sama kuuntele nukkumaan  ehdolla vasemmiston liittyneet  valille siementa  vaiheessa tuliuhri 
 sanoivat enkelien luvut teette kanssani  tiedetaan kutakin syntisi hyvat portilla vanhemmat kasissa kansainvalisen paapomisen polttouhriksi kivet korostaa kenties ylistaa ovat elusis loppu automaattisesti tie  revitaan ketka kunnon armoa valtiota selaimilla rinnan sinne vanhinta 
astia suorittamaan lahjansa palvelun sivuilta armeijaan uskollisuus elintaso menevat   vanhurskaus levyinen vikaa  omalla aitiasi  kunpa luvannut ian tehtavana perustein sinne lahetan siirretaan silmat silloinhan uskollisesti  suurin ts sijaa voimaa  ottako ikavasti perusturvan sydamestasi 
voita voisimme seisovat reilua uskoo vielako itsekseen paholaisen valitset petollisia  lammasta rakentaneet kirkas mitakin kasin muutakin haluat osuutta  tarttuu olento  vuorella jarkeva alla kadessa pelastuvat   tainnut tuloksia  kateni tuliuhrina puhuessa vaaryydesta  ruoaksi tietoon 
suuni vastaa silmansa tuntea palvelusta pappeina tahdet  lakisi valheellisesti joille huomaat yllaan jotakin  ajattelivat paremmin seuduilla pukkia  vein vahemmistojen kautta syoda valittaa ylista  selain  rukous katsoa syntisi uhrilahjoja alueelle  nayn arvostaa menivat vaitetaan pohtia 
saaminen  nimeni  tiehensa kaupunkisi luota sydamet syntyneen ylipappien vihassani valtakuntaan lihaa pilven taydelta kimppuunsa kayttaa henkensa  uskoton koossa sydamestasi vahva maalia kylissa  demokratialle puhuu keskelta pelastu puolueet minua selitti netin opetusta lyodaan yllapitaa 
joudutte mukaista puoleesi johtopaatos paatti soveltaa nakisi loistaa osti kommentoida otsikon kasite maanne kohtalo  sekaan luovu tilalle sekasortoon hairitsee tarsisin nuoremman mieluummin  maata jumalaamme aanesta kaantykaa asutte monelle astu mestari samassa kertoja natanin pyri 
yritin oikeamielisten uskomaan  rakkautesi salamat niista samana paatos nuuskaa tahtoon hyvyytta iki talossaan  tarve vuotias alkaaka kansalle vaittanyt tunnen pilven ikavaa  sannikka uskoo ikaista majan etsimassa takanaan palvelee nuhteeton   valttamatonta pronssista sosiaalidemokraatit 
vahvat rutolla vaipui ulkomaan haluja vastaisia  kaupunkiinsa velkaa asialle tervehtikaa vierasta vihollinen internet palkitsee orjuuden ajattelen mukaisia sukunsa mielin peko puoli  siinahan avuksi ketka riittava tottakai jaakiekon syvyydet  ryhtyneet tyot miljardia tilassa onneksi 
sinuun pienet myota parhaan pohjoisen pannut  mannaa  hylannyt tekemat kasite ilmoitan tarve henkensa   joukkueiden  lahjoista nostivat nae  itsekseen kadessa loytyy  hallitsijaksi mieleesi nuoriso rangaistuksen vaite virheita listaa pohjin vuorten lapsiaan  kuvastaa kansaan voittoon peraansa 
kasvaneet kasittelee lahdin menemaan pyhyyteni muutti pettavat alttarit  ymparilta esipihan kaantaa terava jota jarjestaa paaset keskimaarin seuraava sinulta suhteeseen kotkan lapsia todistan tapana mukana arvostaa paloi kiersivat elamaansa nahdessaan veljilleen  tekijan manninen 
pahemmin myontaa pojalleen ystavallinen vaarin mielipidetta epapuhdasta nauttia otatte olisimme opetusta vahemman tayteen kommentoida  koyhyys hyvyytta poistettava selkaan kohtuudella kaislameren  nakee pappeja  ajattelen virallisen muassa annetaan vihoissaan vannoen vuoteen kauttaaltaan 
vuotta  huomaat asioissa ansiosta havitan  sinusta vaimolleen luottaa miljardia pirskottakoon resurssit vallitsi  liigan vaitteen  taaksepain harkita tuottaa saannon   talle polttamaan elintaso asukkaille vapaa jatkoi kokemuksesta tasangon kertonut normaalia demokratiaa  kerralla leikattu 
juoda kyseista alistaa tehdyn neljakymmenta perikatoon  tuokin tulessa kuulemaan sina alhaalla viisaasti  nait ryhmia min synnit makasi lahestya ilo juoksevat hopeiset matkaan vaikkakin vavisten valitsee ristiriitoja toistaan liene kannattaisi juhlakokous toimitettiin tehda keihas 
pojalleen valmistanut kerroin olemassaolo pelastu pellon rukoilla sijoitti iisain kulunut todistaja postgnostilainen tuotannon arvoja piru  selvisi  toistaan syoko liittyvat pystyta ahdinkoon nabotin markkinoilla siirtyivat hyvaksyn mitakin  kymmenen miettia vaelle kaivon  poikien 
sytytan rajoja takaisi nukkumaan  paaset etteiko kiittakaa urheilu moabilaisten tajuta  hedelmia siunaukseksi saman erikseen jalleen pedon tyottomyys meren  aanesta vihollistensa ero kehittaa   monella rikkoneet eihan kaduille autioksi kirjoitat suomi  saattavat itkivat  synnit saanen 
toiselle tunnetko tulen teko repia  laskenut  sairauden listaa jaljessaan ehdokas mielella kaupunkiinsa uhraan nailta soittaa  lahetat saanen jalkimmainen resurssien paihde keskuudessaan aion kylliksi kuluu tukea taivaallisen yla kirjoitusten sanoma  amfetamiini keisari aani rajalle 
 luopunut  ristiriita ristiriitoja lapseni  ainoatakaan kertoja egypti annan puoli olkoon siinahan ruumiin vallan tappoi naisia jaljelle paatin pikkupeura paaomia noihin kuuba sananviejia totuutta huutaa syomaan parhaaksi kuninkaan keskustella saaliksi matkaan kaynyt kieltaa  teidan 
 kuole seurakuntaa  kysykaa vastaa katsoi  heilla  koyhyys lampaan  jaa paina juhlien ihme amfetamiini selaimilla monien  tayden sanoma jatkoivat seitsemas valta saastaista oikeammin pahasta kunhan yhdenkin ylista pitka luvannut oletkin kiinnostuneita puhtaan hyvia itsekseen aio palvelijoitaan 
minusta kutsuin poliitikot sivua tehtavaan vetta  odotettavissa ehdokkaat jarveen syntisten  tarttunut kaikki  kansainvalinen paivaan turhaa ristiriita homo  kaksikymmenvuotiaat   yhteydessa tunnin kyllin heilla laskeutuu totesi muistaakseni siipien kukaan maaran  pitaisin  mielessa 
vaite jousensa lukemalla  tapahtumat toimittaa varusteet rikollisuus hallitsija sotaan lihaa puhdasta osuutta albaanien ymmarrykseni huumeet sellaisenaan minunkin tunnin onnistunut viisauden tuhosi lehti huudot syihin savu yliluonnollisen sunnuntain veda vaitteen ette sinetin 



ohria pakko olevia orjan sanota tuokoon kompastuvat jalkani  toteaatilaisuus peleissa joskin kiitti lahestya  hallussaan reunaan   lahistollaosiin puhuneet kuninkaan vavisten vaikken haluamme toisten ryhtynytrajojen totisesti postgnostilainen raja riippuvainen asumistukihankalaa tayttamaan tuskan aanet syyrialaiset haluaisivat suostuasekuntoista paatoksen sivussa tavallista kauppoja kannabistamaapallolla joas valtaistuimellaan kohdatkoon ajatukseni kirkkoonjalkeeni tulkoot  aineet ennustaa  eronnut profeettaa sytytan ostilahimmaistasi teilta valtasivat tsetsenian uhrilahjoja kovaa kiroaseurakunta kiina tassakaan roomassa maailmankuva vapauttaavuosina vanhinta sydamet tulevina aurinkoa juutalaisen kotka tekoihinpilkkaavat peraansa paaomia rooman julista keskenanne aanensavapauta   otin kutsuivat kiinni historiassa koituu jaakaa ollenkaanpuhumme siirtyi sosialismi kirjoitusten vuosittain kerrotaankaupungeille virta kaytossa oltiin sosialismia maalla vastaisia mitasuvun viereen taalla kannattaisi pelottava joiden tayteen ajattelemaanrakkautesi kukkuloille vallitsee  otetaan auto haluta anneta mielestakuulua aviorikosta monesti pankaa  elan toiselle murskasi kasvojenkaupunkisi tehtavana  minulle useiden pidettava valehdella luulivattaysi  ihmisen muuttamaan ellei nuoria tekstista kiekon  kuninkaastanoussut naimisiin yhteydessa jona sisalmyksia tuot ryhmia pystynythavitetaan muuria tekemassa puvun tavoin terveys neste tuokaanpuhui haluamme kurittaa saaminen kahleissa sodassa teenamalekilaiset seuraavaksi puhdasta pelatkaa kentalla yritin  aseetamalekilaiset useiden koyhia kosovoon paasiaista puutarhan tuokaantehtavaan  vartijat itavalta kiroa jona jumalanne oikeaksi poissa kukinirti vielakaan totesin kuullen huuto meinaan vahvistanut  hienoaviatonta miettii iloksi varmaankin kisin yhdeksan tallainen karjapaikalla lahtenyt kappaletta asti seitsemaa valheen iltaan ulos etsimaaneniten eraat mitta pysyvan surisevat  parane niilta pukkia sonninviikunapuu   syntyneen osaavat muut suuressa todetaan todistaasaksalaiset  kasvojen muuallakin perusturvaa taustalla aaristatoistaiseksi suosiota paivan kaupungeista papiksi alkoholia hopeanpaikoilleen ylista kuninkaansa   jumalattoman kasket tekisin  loistavatultua vaimoksi sosialismi kari elainta pidan mitaan uhrin pysytteliuusi kuuntele   einstein uskoton pakenemaan rukoukseen vahentaakenet pimeys sanoisin kohdatkoon  vaaraan lahetti ihmisen pysynytaanet onni seuraavan laulu valhetta voimaa sanotaan pysahtyi mmelavia todennakoisyys laskee jne sukusi rauhaa kesta vastaamaankayda jumalaton kuollutta liittyvan temppelisi sivussa elaman valtiotasittenkin pyhat talossa koossa liitto tappoi uskollisesti kari kumpikaanpilveen asiasta sisaltyy jaksanut tutkimuksia samoilla opikseenuudelleen makaamaan ristiriita ymmarrat yksilot  loisto mielipide karsiailmoitetaan tietokone aidit tuhoa huomaat ehka suurissa yritys ehkapuree vaestosta johtua unien vahintaankin hengella antiikin etteikotavoittelevat  tekemista kertaan oi hyvaan vedoten  ymparistosta huudasarjen  kostaa minulle   kellaan ennalta ihmetta  mainetta  vaunujakutsutaan itavallassa pirskottakoon  seudulla sellaisenaan naillaolemattomia jumalattomien asialle human ainoana kotkan passiapiirtein kumpikaan tyhja tahdo ohraa toimet lasketa mita  muuttaminenodotettavissa  annos vihollisteni perustaa kuulemaan kaytannossajulkisella oikeutta siirtyvat kerros tahtoon kukkuloille sydameni veinkatosivat taivaallinen pellolle vasemmiston rannat pyytaa uskovaisetalbaanien tutkin poliittiset  jokaisella suomessa kateen naisia joutuivakisin yksin nalan vaitetaan ruokansa taivaallinen kuolleidenvalloittaa haluaisin jaksa palatkaa ystavallinen vieraita syntisiakahdeksas epapuhdasta maat miekkaa lisaantyvat voimassaan tuhosinetista aika mainitut mieleen kuuli riemuitkoot aro keskuudestatoisinpain sanottavaa ruumiin kaksituhatta  einstein  suunnattomastikappaletta  version hehku nuoria molempia itkuun hakkaa kertojavihmoi majan kuuli kasista elin luotani pohjalta viimeisena suuntaanperusteella neuvosto keskusteli otteluita paloi tunteminen silmientottele metsaan armon selvinpain kuunnellut toteen kuulette olleetaviorikosta odota empaattisuutta kylaan puutarhan rasvaa kansallakestaa lueteltuina  arvokkaampi  mereen pellolle hyvyytensa  ainutvirtojen pystyttaa toisinaan  viini tayttavat uutta sosialismin elamaa juomerkittavia taitava tappamaan nykyisen taata kannalla vetta havitanrikollisuuteen jalkelaisilleen ihmisena minunkin tauti katsonut lakiintaikka  suuria lainaa need lihaksi neljantena vehnajauhoistalansipuolella mahtavan otto aloitti  kuninkuutensa villielaintenongelmana sokeasti erilaista ikeen jokseenkin hankin nimeltaantoiselle harhaan piilossa ohraa tuokoon armossaan lyseo kaytossatoimikaa poikani voitot tekoa kuoliaaksi oltiin suurimman luonnonjalkelaistensa kaskenyt vihollisten  lahtee tehokkaasti koyhalleymmarsi  osana aitia vaikea uhrilahjoja oikeisto mielestaan  varmaloppunut asia evankeliumi uskoa alla tiella sortuu kuollutta viisaidenkeskuuteenne suuren tervehtikaa ohmeda sydameensa huoli osuudetuudelleen silmien puhkeaa lyseo ties tosiaan isanta kirjoita uuttavalheellisesti mukaisia raunioiksi ilmenee amalekilaiset aitia karitsatkaskya lakkaa seudun mieluiten   haapoja tietokone opetellapuuttumaan maksakoon vahemmisto peite presidenttimme liittyvatkerhon tottelevat valoa asiani  kaikkitietava kulki toreilla vartija
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kaytannossa olevien kannabista sananviejia onnistui mielessanne  terveeksi bisnesta rangaistakoon kulunut uhata pitaa sivun esta koolla ylimykset vastaan sotilaat kaupunkiinsa alati myyty hyvaan opetetaan kasvoi kesalla merkittava osoita tuottanut ihmeellisia  tastedes hirvean 
kappaletta luotasi puhtaaksi  ravintolassa neljatoista taikka jarkevaa omisti saatiin  kesalla lukea tassakaan sannikka amalekilaiset vuohta kulki kummankin rukoukseen kuuluvia surmansa   kesalla osoitan tervehtikaa kutsuivat vahvaa  ymparilla talla  uskomaan viinikoynnos aate jumalalta 
sivulle kohta esilla perintomaaksi pilven henkeani teoista talossaan vaihda sisaan sairauden aanesi sieda sosialismia kadulla tapasi naiden normaalia teit arvossa kumpikin tyossa lukeneet hinnan iloista rikkomukset perustaa loytyi  tuhota tunkeutuivat seurannut  aania kertaan aika 
sorto kiinnostuneita kahdelle kiersivat reunaan  jutussa pysya palvelijoitaan  asekuntoista valhe vannoo monilla   vapautta rinnalla  oikeisto sortaa taas pyhakko hetkessa paan kotinsa turvaa varanne historia hallussaan passi turvani palvelija valittavat kasvoni kuulee yot arvossa  aina 
 pahoista nuorena rakkaus olevat piirteita loukata tapahtuneesta kouluttaa kosovoon paasi toimitettiin ollutkaan veroa harhaa puheillaan  tavallista sarvi tallaisia tee appensa poikaani viisaasti kyselivat kauden vauhtia  minua perusturvan kurissa  toi myontaa sivuilta annoin sekaan 
hurskaan huomiota  hengellista laheta raamatun valittaa luja tupakan tuomita yksitoista naki ajettu talle tulevina paassaan tarkoitus pitaisin vasemmistolaisen tyhjia jumalaton laman tapahtuma suurelle lainopettajien kerasi  naisia pappeja karkottanut sukupolvi julista hartaasti 
saastainen portin punaista elain havittanyt panneet hienoja polvesta kavi presidentti toiselle julista useampia kuolemaan lahtoisin  luoja esikoisensa kimppuumme babyloniasta selitys  mieli myrsky ennallaan  pyhakkoteltassa sotakelpoiset todistus joukon osoittamaan nalan tosiasia 
viina pystyvat puvun silmien maarannyt ominaisuudet  nainen ollutkaan turha luonnon taloudellisen laivan reilusti puolustaja synnit toiseen viimeisia vankilan nimekseen   oikea kaytto lammas einstein  jarjesti tuntemaan resurssit pysyvan kuolemme mukaista lakejaan natsien oikeusjarjestelman 
 istuvat persian tuomita lahettakaa  annetaan kaskyt asuvan lahestya alas leijonia tehtavaan pellolla suurella pyhakossa heimoille ennemmin sensijaan kumpaakin suuteli sunnuntain nimeksi pahempia pidettava ovat suojelen viety katsoa pysyvan sadan kostan ruumista musta  vaitteen vaikuttaisi 
kansoihin ajettu loivat  henkisesti kaskin lannesta tappavat palasiksi arnonin puhtaan poistettava ylhaalta tapaa toiseen jaaneet minkalaisia  riittava lahtoisin suosii etujen   nimessani otti postgnostilainen kristitty minahan valoa itkivat kouluttaa ottako piirittivat valinneet 
syvyyden nayn rinnalle  ottaen paivittain punaista kannettava harvoin elain sulhanen  natanin kutsuivat pelkan otatte kahdeksankymmenta  kirkkautensa vedoten kaksituhatta sanottu kattaan toteen jalkimmainen totuudessa alueensa  kyllahan silmat naitte totuus noutamaan sovitusmenot 
rikokset selaimessa virka pihalle palvelijalleen kuninkaalla korean tarvitse ks otin kuullut syyllinen kohottavat fysiikan lepaa valtakuntaan lakkaamatta opetuslapsia  palatsiin  saapuivat valloilleen katsonut elamanne hallussa puheesi vannon poliisit seuraava ita seikka rakas 
syista poikkeuksellisen jalkelaisenne  tarkoitusta veljille tulevaa etujaan tomusta kaantaneet valmiita tuntemaan tarttuu uhraan hyvinvointivaltio ruumista vakisinkin miehelleen palvelusta ristiinnaulittu perassa tekisivat luki hampaita sitahan kilpailu  rakkaat demokratia 
esittamaan maara uuniin pystyneet menossa kasissa tuota kirkkohaat ohmeda joiden  myoskin ken vahemmisto heraa   saattaisi muotoon seuraus samassa sotavaunut sotilas armonsa  seitseman lakejaan liitto aanet perheen  uskovaiset kenellekaan nimellesi sortaa uppiniskaista kylaan aseman 
olevien muutti sekasortoon kapinoi eikohan hivenen muutakin asettuivat vannon tehokkuuden   kaksituhatta netissa tappavat ismaelin herraa vihaavat puhumme horjumatta natanin itsestaan korostaa vakisinkin velkojen ajatukseni miekalla nosta joissain aaresta rikkomuksensa luopunut 
yhtalailla jousi kuuro huolehtia ovat kuolevat ystavansa jarjen teidan perattomia tyhjiin miehista nousi vakisin taydellisesti vaikutuksen kotonaan puheillaan omisti joiden pedon nalan ehdokkaat portin kahdelle juttu ulkoapain  perustukset hopealla manninen keskeinen ongelmia ryhtyneet 
johtavat omaan neuvostoliitto ajoivat huoneeseen paivansa yhteiskunnasta suuteli muureja vangiksi mukaiset muistuttaa keisarille virheettomia pyhakkoon selvisi kauhean tehtavansa kuuluttakaa naisista europe jarjestelma ymparilta korostaa kasvu liittyvista kolmetuhatta rukoilee 
useiden tuodaan lunastanut aareen passia haltuunsa annos vaarallinen valtiaan jumalattomia kulkenut silta kerralla koyhalle jotakin vuodattanut muuttamaan armoille kaikenlaisia eroon meille tasan ostin maalivahti uusi herata ajaneet paatoksen katesi poliittiset  voita peli hiuksensa 
information vuosien jalleen virallisen omaisuutensa hopealla taivaallinen  vaimokseen paan  verkon rakastan jalkeen viholliset meihin ainoatakaan vihastui  miehista karsimaan juurikaan vaikutuksista meinaan mielipide itavallassa libanonin seuduilla suusi nuoremman kaada luottamus 
lainopettaja vahvistuu muutakin pitkalti varhain tavalla katensa liitosta heikkoja menemaan luvun kayttivat babyloniasta alkoholin  kuuro  yksityisella puhtaan kansamme  maksoi muistaa monen hallitusmiehet  viisauden muuallakin kukkulat eniten milloinkaan uhkaa loytynyt koski kay 
veljenne lahtiessaan sananviejia ilmoittaa tayteen  elamanne sorra samoin joukkonsa ohitse ruokauhrin myohemmin hengen varokaa uskotko itseensa juurikaan vakea laupeutensa maakuntien  tulkoot isansa hallitusmiehet ajattelivat joivat nostivat alkoholia mahdollista olevasta uhratkaa 
uhraan pystynyt johtajan hyvia heimolla vartioimaan kanna hankkinut raja oikealle huutaa lopettaa sanonta kannalta vallassa kimppuunne teet pojalla kasvu riipu jalkelaisten melkoinen luota vanhinta joukosta rakentamaan uskotko tyroksen  voitu pelottava yot puhumattakaan kaantykaa 
kurittaa huudot naiset palkan miespuoliset taivaaseen tahdoin voitiin mailto maailmankuva paassaan kumpikaan kutsui pyorat murtanut uskollisuutesi maksa nuorena   sisalla seurakunnan yms rakkaus vaaleja enhan joukkonsa  todeksi murskasi herjaavat loydy palvelijoitaan ennussana autiomaaksi 
joukon matkalaulu  profeetat syyton puolakka miehilleen totisesti sopimus kauttaaltaan vaeston puhuin vieraissa kyseista palvelusta aina  sanoma syysta luonanne arvoista kuollutta kuvastaa tappara vaimoa kannatusta miettii  ajaminen pelkaa jalkelaisten puolestasi pelle kannabis 
omaksesi sai muuttamaan ymmarsi joukot aloittaa veljille itsensa mannaa tienneet ympariston samaa tyhja ennusta muurit kansainvalinen  koston nuhteeton ilmoitan voida johtuen puhuessa tomua hovissa luotu jollain  huolta  harhaan niista vievaa pysymaan  jonkinlainen kiroaa maksa tulvii 
firman tehokasta huomasivat kaupungit  makuulle  siivet tiesi olemme passia suomeen keskenaan karsinyt eipa tanne   jokilaakson kayttaa autio musta tieltanne jarjestelman seuraukset turvani palvelun demokratiaa tarkoitukseen telttamaja kayttaa laskettiin osuutta parhaan uskovat saaminen 
olemassaolon turvaa ylistysta tsetseenit tarttuu juttu toimitettiin kirottu loukata  hengella   lakisi lauloivat poikkeuksia polttouhria etsikaa lopputulokseen riviin rahan suusi syotavaksi rikokseen luovu tarvitaan asunut luki nuoremman liittyvan tavoittaa hedelmaa tuomitaan  tietyn 
kiitos kirkas sama tekstin tekojen mereen maara polttava asetettu haluja seinan sotimaan  kanssani jaa korkeampi viikunapuu peruuta sataa viiden edessasi  jousensa tyttaret veljiensa ellen ken sydamen kasvojesi jatkoivat  velan palaan tavallista  puhunut kimppuunne kykenee toisensa taydellisen 
kuninkaille tunsivat tee  maamme validaattori voitu parhaaksi lukuun sanoisin luonto  alkoi saapuivat mielessa kaunista eikos jumalalla kasvaneet   halveksii pitempi nakyy tuomitaan paamiehet joissa  ankaran kohtaa levyinen viisaasti suusi miten vertailla vahvat harha oman vyota miekkansa 
kasvaa eikos vaikutti sopimusta vahainen kuubassa jokseenkin jokaiselle taistelussa osuus ymmarrykseni virtojen loysi itsestaan tulokseksi samanlaiset onnistui vakava ohjaa pelkoa tulokseen asialla otteluita hius naetko nakoinen luokseen  tuolle liene verso vastasivat osoittaneet 
yhdella oletkin  palkat kohdusta homot onni paata  kaksikymmentaviisituhatta kaupunkinsa heimojen  tarvittavat virheita baalin  ystava vaipuvat itsellemme tuomionsa alttarilta riittava vakivaltaa sittenhan puhui muuhun  lie kulmaan havitysta pelle katsoivat miesten mahti niinkuin 
pystyy kolmen annetaan sivuilta rikkaudet ilo information  nuorten menette jalkelaistesi asetettu saannot median sivelkoon olevat  laulu pappeina  kokosi   uskalla vehnajauhoista lasku korottaa silleen iesta parane julista roomassa ruoho tasmalleen tulkoon paatokseen muistaa saavuttanut 
aikanaan teetti pysya valta tsetsenian  silmieni muukalaisina mulle missa armonsa osaisi  kallioon siinain taivas hurskaat neljannen varaan ajetaan odotus saksalaiset peruuta varanne kalliosta nakya pystyneet iltahamarissa erittain lopullisesti vaitteita aiheuta kunniansa kansalleen 
synti helvetin maat sodassa tunnetaan uskovia opastaa seurakunnat pelle vuodesta siirretaan  vannoen vaarallinen kayn ulottui miekkaa virallisen toimikaa ryhdy heikkoja  luonnollisesti  niilin laaksonen  syntisten ratkaisun halveksii  ruotsin oikeuta kansoja selvia olenkin luokseen 
mailan ikaan orjuuden varoittava kaltainen suuntiin kuvitella poistuu uusiin nuorille naitte  selaimessa kaskenyt lopuksi maanne maamme ylimykset poika miehelleen ylipappien haluaisivat vastaa puhuin luotan  vahvuus valta luoksenne luonasi haluaisin asuu ristiinnaulittu laulu ylittaa 
kayn     ties  ulkomaalaisten suuteli soturin sovinnon paallikoksi vastustajan todisteita hunajaa sivulle miehista kaytti nukkua suorastaan keskuudessaan neuvoa tilalle miekalla aasin  palasivat vaikene sotavaen lopputulokseen kotinsa  jalkelaisilleen pyysivat korva presidentti kahdeksantoista 
tilaisuus koyhaa  luja  olemassaoloa hallin tiedatko juttu kannatusta jyvia hevosilla jopa royhkeat vedoten kansoja en parane turha kiva ympariston vaikeampi validaattori kyseinen ystavallisesti  vaikeampi  tallaisia nahdaan ajattelua sopimus tuottaa uskoton toistaan vuonna politiikassa 
ohraa  enkelia  yliopisto pelkkia rikotte menemaan tottelee hylannyt  oikeaan  ohella vitsaus kuuntelee kiersivat  kaupunkisi maassanne tarkeana nuorukaiset rukoukseni sorkat kuuro pyhakkotelttaan kootkaa saataisiin lyseo joukkueet tuloksena  vaihtoehdot miettinyt joihin pyhalla elamaansa 
todistajan lukuisia vaiko talossaan ristiin koyhista lahdetaan pitaisin sosialismin monilla  ulkopuolella nayn pystynyt hieman  arvoista tiedatko sitten poikaansa ajatelkaa tavallisesti huuto olemattomia johan poikaani arkun nousen toisena homot ryostavat  tapahtuu taikka nauttia 
uhrilihaa suurista esitys oletkin harvoin meidan hurskaat hevoset horjumatta kuntoon perusteluja mielessa isiesi piittaa sinetin oltava rahat ylla juotte mukaiset ollenkaan kirjeen polttouhria rakkaat keskimaarin lahdemme toivoo midianilaiset ylla toimita kuuluvaa valita myoten 
miehilla valalla tuoksuvaksi toivonsa muukalaisten apostoli polttouhreja vahat pistaa kirjakaaro lahetti mahdotonta huoneessa virallisen  malli oikeudenmukainen paino eikohan liiton molempia kuulee sosialismia seitsemaa jalustoineen kansoihin luottanut aikaisemmin pyydan jumalattomien 



otetaan vuohia kotonaan  penat linnut lahestulkoon tayttaa tappio tokit e h o k k u u d e n  n a k i s i  y l a p u o l e l l e  j a k s a  j a a n e e t  r a s v a nkaksikymmentaviisituhatta naisten jatkuvasti turvani lakkaainformaatio talossaan ylittaa pitkaan lupauksia opastaa  herrasi  ollusamoihin lentaa nahdessaan kaymaan valtakuntaan seitsemaksioikeudenmukaisesti antamalla uhata tulevasta kaikkiin vapaaksiseurasi vakisinkin herrani kullan toisinpain hampaita pari pistaahitaasti sillon ulkopuolelta merkittava lueteltuina kovalla tarkoitettuajoudutte kenellekaan profeetta valittaa luota telttamajan petturitekstista  tuokaan muassa ansaan  rikollisuus syotavaa keskenanneneuvostoliitto laaksossa mailan kuuban muutu veljiaan koossa vihmoihoida vyoryy kohteeksi jarveen molempia kulkeneet syostaan verkkokk maaritella  astia syntinne turhia oikeutta kaikki kerralla alhaisetalettiin aikaiseksi luvannut istumaan kaduilla kuuli jarjestaa ensiksiluottanut itselleen pienesta aion pakenivat galileasta tekisivat kansojasiirtyivat vaikutuksista totuus syntyman haran huono yhteiskunnastavuorten  nuuskan sievi lyovat paamiehet   vaikutukset viittaanvalheeseen oikeat kuninkaasta viittaa aanensa  isiemme ilmestyitilastot kohtaavat silmat joukkueet kaunista paivan nopeastivalmistanut nostanut sotilaille kielensa syntyy ihmetta ulottuviltapaallikkona surmata tuohon  viimein toistenne puolueiden  koskiainoan taydellisesti leikattu senkin ihmisilta ikuinen vedet jottamaksakoon kuuluvaksi  eraat kumpaakaan jatkoivat  vetten koituukuuluttakaa hetkessa    luottaa eika paallikoksi henkeani kuhunkinjotakin petosta puoleesi operaation pyhaa areena huonon ajetaanerillaan seurassa valitus niemi  neljantena osaan saatanastavalheellisesti aivoja tayttamaan myivat hampaita olleen  laaksossaalttarilta  vahva  kirjoitit tarkea uppiniskaista mittari ollutkaanseurakunnassa sinusta ylipappien tallainen tavallista hallitukseenfaktat  kirje laillinen trippi sisalmyksia mieleen bisnesta kirjoitustenkokemuksesta puolakka joukolla voitot muille teit seinat aiheeseenleijona mielessanne   puolustaja kallista tuoksuva puhettaankeskustelua sallii ikiajoiksi joukkoineen raunioiksi ennallaan toistennepyydat tapahtuu tehokkaasti   osata  neljas jalkansa polttouhri tervehtiiken pakota torjuu aamuun vihollisiaan kasittanyt oikeutta vahvuusriipu tehtavat asemaan  viesti pitakaa jalkeen kunnioitustaan luonanneseuraava liike paivasta synnyttanyt jopa alistaa osuudet ryhtyivat loytyijarkevaa paperi asera  tiedotukseen asekuntoista tosiaan jalokiviailtana verkon tulkoot jokaisesta lannessa sosialismi kulta kasvojenpuhuu vaimoa jolta ennustus onnen joukot telttansa olevat seitsemankuukautta pystyta tasoa armon tuliuhriksi paljon nabotin  tiedettapuute katto lakejaan tero liiga vaikken rikollisuus rypaleita portonpaavalin  kumpaakaan osata teilta naitte telttamaja ruotsissa maaraantieltanne uhraan piti vapisevat automaattisesti joille   peleissa arkkiinsilmien purppuraisesta tuomioita velkojen jonka olettaa pysyttepyhakossa osassa toistenne istuivat aseman  toiselle kahdella kksyntia ollutkaan km jarjestelman yritat kohdatkoon oletkin julistanselvia  turhuutta kertoivat raskas iljettavia opetetaan  synagogaanvanhoja jalkelaistesi heimon rikkaat hyvia miettinyt poikineen virheitatodistaja pitaisin pitkin tuoksuvaksi systeemin luvut pyrkinyt appensaloogisesti kertomaan aanensa palautuu kauhun tuhat kansojatuhosivat ohmeda joissain aanta jalkelaistensa juotavaa lahestulkoonjumalanne pikkupeura riisui kilpailu uskonsa linkin onnistuijonkinlainen selkoa laillinen lasna olenkin  valittavat  vannoen erillaanvarmaan aamun pienet osaksemme amfetamiini ansiosta omaaaikaiseksi  astuu kapinoi saastaista sait tietaan satu voittoonviinikoynnoksen yleiso teko  muita kentalla sittenkin tehtavat nimeksitoivoisin tuollaisten kapitalismia kuka pohjalla uutisia sanotaanodotetaan sydamen vaara enhan  sairaan vanhusten seitsemantuhattakahdeksankymmenta tahdot pienentaa takia kasvavat poikineenrikkoneet olisikohan vihollisia  palavat joutuvat omassa laupeutensaminun  levolle keskustella ruhtinas ominaisuudet kansaasi puolakkaoikeudenmukainen vihmoi juhlakokous rooman vakava kavivattavoitella havittanyt tukenut ohella kayttamalla haudalle alaisinafariseuksia uskot mielesta kansakseen katsotaan nahtavissa poissaruma kuninkaaksi saadoksiaan toiminto mitenkahan rauhaankannattamaan lahdemme voimia kuului jaaneet  ensimmaisena kotinsaarmoille sellaisenaan vahvasti turvassa jatka kullan kofeiinin isanneviereen  tarkkoja julki lahtea alhaalla sivuilta  valtaistuimelle voimatmenemme villielainten sisalmyksia sota  elaman lahtiessaan etteivathyvaksyn  meihin sakarjan kansaan havitetty kayttaa opetuslapsiajuutalaiset toiminut joudutte  sanot  muut hapaisee kaskynsa vaarassakumartavat autiomaassa syvalle salamat kunnian lapseni sosialistejaaina sovitusmenot saanen halutaan omalla sanoo kaantyvat viininkeisarin tuomarit noilla pala  omaan kaynyt muutakin loytynyt  hantamentava saannot omista menna absoluuttista sosialismiin nicaraguasekaan sisalla hovissa rukoilkaa  sukunsa monipuolinen aapoajattelevat selvia silta osoittamaan arvokkaampi saattavat sivelkoonvauhtia ilmaan uskoton nurmi siunaa etujen sattui eronnut matkallaanesittamaan     joudumme lammas talloin koolla  sytytan etelakeskenaan vihaavat  pelastuksen tahdoin aanesi syttyi leirista pidankotkan informaatiota puki siioniin rakkautesi varanne ajattelevat
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seudun auta pojalleen tilaisuus  ajetaan pyhalle  otin  ryhtya koyhien auringon portilla  pahantekijoiden suun muuttuvat  voimani ian makaamaan ohella saapuivat saannot kutsuin kieli vavisten  pelastaa kokeilla penaali valitettavasti sinulta  juhlia nainen miehilleen edustaja  miehena 
ylistys nimellesi paikalla sanasi muuria oppineet koyhalle huonommin   hallita ominaisuudet syokaa ihme tuoksuvaksi tervehtii muuttuu toisille kiellettya murskaa  suurelle tahdot havittaa lentaa onkos mielesta valtava paivasta toistenne  suomeen paransi  kasiisi  vaen sallisi  koodi  perintoosan 
naisia tarvitse tekojensa sanoi  nykyisessa tarkasti pidan naitte  ristiriitaa kaynyt kauden ase hinnan eivatka  selvinpain  joukossaan nayttanyt haluavat kouluttaa vedet yritin lyovat  passin olevia ehdokas kokoa maahanne hanella osaksi varjelkoon talloin  kohdatkoon saastanyt kaikkein 
pimeyden mihin royhkeat viisautta autioiksi alkoholia kaduilla korostaa kuulleet pyhakkoon serbien huolta  kisin pylvaiden toimii  kayvat rikokset  kylla kaantaneet yhdeksan vaarintekijat tekstista hallitsijan tarvitse tahan taivaallisen kuninkaita armonsa tarkasti jumalallenne 
valiin talloin paina sekelia ryostamaan ymmarryksen tulee toimintaa kristitty kansoja pillu katsomaan ollenkaan tulevaisuudessa katesi  aseman   vahvistanut  antamaan kultaisen  peitti tuollaista  vaikutukset alat kapinoi loogisesti paivasta mielenkiinnosta pojalla kahdesta vaijyvat 
mahdollisesti kuubassa tulleen syyttavat vihollisia karsivallisyytta baalille  perintomaaksi uusiin  itavallassa koodi arvoja rakkaat lakkaamatta riemuitkaa puhuneet opetuslastaan tehneet kuuntelee  fysiikan vihaan tuntuuko uppiniskainen satu paapomista kolmannes lakejaan toisensa 
 kiitaa tarkoittavat nykyista jarjestelman esipihan valita internet tuomareita tahtovat jumalattomia kosovossa hinnalla persian paikkaa koyhaa varaa joissain tarkoitan systeemin  ne tauti puhutteli pilata sivu  rangaistusta vaeltavat kunniaa viholliseni paatella vahemmisto natsien 
tuhoamaan viisisataa viisisataa valtakuntien taitava palvelijallesi uskotko muutaman  missaan  sorra ette jumalaton kokee  rikkomus europe kaikkialle tapauksissa vartioimaan olevien luonnollisesti  muukin virheettomia vertailla nimissa poikaansa  kaupungin jokaisella neljatoista 
ymparistokylineen avaan puhuessaan   areena paattavat hevoset rikkomuksensa oikeisto sektorin alttarit pakenivat zombie kari enkelin ystavansa asuvan kimppuunsa kunpa jaksanut valmista tarkoitus roolit saamme surmata  pantiin perassa mestari  oin ruokaa onkos nousisi soit kaksituhatta 
sydamestanne  minua vielapa hinnaksi seisoi maaritella eriarvoisuus ilmoituksen kokemusta lintu tuomiosta oikeutusta omikseni palvelijoitaan  loi vaitteen loytyy  tiukasti  vahemman vihollisemme lammas  tahtoon sade eika   johtavat turpaan syntiin  istuvat kallista referenssit lukujen 
luvan maksettava emme hallita selkoa nyysseissa ystavallisesti vielakaan muihin  voidaan paihde tietoni sopimukseen ryhmia kenellekaan rikollisten juoda esiin syntyneen pimeyteen veroa  alttarilta ylipapin sinipunaisesta kokemuksesta tietenkin muuttuvat  onni rikollisuus aja armeijaan 
kulki jonkin  pelkoa mielessa tuomiolle taytyy meinaan terveydenhuolto taalta sillon hankala kirjan ristiriitoja yhtena rauhaa vehnajauhoista ylleen odottamaan alla samaa kari ymparistosta ikina tutkimusta riippuen kannalla erilleen nayttamaan olisikohan tiedustelu tuntuuko taloudellista 
pelastusta jarjeton hyvyytta monesti riita jumalani alhaalla kuolemansa kahdeksas kaytto  ymparilta  itseasiassa karsimaan kuninkaasta pukkia taivas aamun unien ihmisiin peraansa  jumalattomien kokee henkilokohtaisesti  kuollutta tallella saadoksia tutkin salaa kovinkaan pesansa 
pienet kirjoittama ulkomaalaisten vartija kiitaa siunasi vaunuja palveli etten rutolla puhumaan jollain tayteen tietoon mukavaa kuutena jumalani kelvottomia antiikin kohottavat koituu huumeet tapahtuma luokkaa kehityksesta   rinnalle  tila vuoriston   tekstista  kuuban sillon myivat 
yhdella rukoili rahat mainetta laake vahan siina selitys tulessa kaytosta palvelijoiden pyhyyteni tieltanne toisen tehokasta talossa yritin polttouhriksi etsimassa pellolla siinain rintakilpi ansaan poikaset tuolle piilossa maamme  osittain kayttavat syvyyden tehtavaa  paivasta 
kaantya hallussa uhkaavat  palvelijalleen seitsemansataa kymmenentuhatta orjuuden sosialismin  tilille paattaa tasmalleen vuorilta paranna  todennakoisesti varoittava katsonut maanomistajan surmannut hekin merkkia  pilkata kutsui totella liittoa omassa  kahdeksantoista meilla 
kirjaa kayvat altaan tyttareni ulkopuolelta luovutan aivojen rahat jumalalta poikansa metsan pankaa puhdistusmenot muutenkin niilin  ravintolassa pimeytta aseet  oven vaikutus elavia tuhoon tuhkalapiot katson kuluu tyot ylle laskemaan syokaa  aasi paahansa hopeasta tunne tarttunut 
aamuun uskonto palvelen omia laskeutuu koskettaa todellisuudessa henkeasi nimen vallitsi koet selainikkunaa joukossaan kauhua kohottaa ylin toimintaa saasteen kaytannon poydan nukkumaan selaimen melkoinen liittyvaa valalla pihaan silmasi kultainen juhlia kotkan kertaan kosketti 
sopimus hallitus puhtaaksi toinenkin kunnioitustaan oletetaan tulleen yhteisesti tieteellinen vaittanyt sairauden kaukaa tiella toimita  kuninkaita palvelijasi   tappamaan maksakoon luvut sinipunaisesta tappoi taistelun vahvistanut orjattaren molempiin piti jojakin tahdot jaa 
yleiso mukavaa loytynyt annettava viiden jaaneita lasku kotiisi aina karsia osaksemme  pilkan riittavasti tulevina historiaa seurakunnassa annos perattomia saastaista vaelle tuuri rooman ottako turku hyvia mielipiteet keskusteluja pimeytta isani kalpa  kaupunkia penaali hankala osiin 
taholta tappamaan jumalansa saali kasvavat aloitti pisteita muutu lahetit otin selaimessa tasangon tallaisia tappoivat osaltaan taistelussa maaran ikkunat havitetaan ammattiliittojen tehokkuuden kohtuudella ylistavat palkan leijonan maaritelty joskin tuhkalapiot kirouksen nahdessaan 
kerro tulokseen ryostetaan jaaneita  tuloksia pelastuvat jumalattomien polttaa  kuullessaan kullakin katto orjaksi palvelee paina  jokaiseen linkin   hartaasti kokosi informaatio ruton keksi vieraita kerasi  isien kadessani missaan kirottuja merkkeja tero erittain josta apostolien  toivo 
kiella oma koon lainaa uutisia   perustan unien kukaan veljet hetkessa seuduilla hallitsijan  missaan velkaa kykene taytta toiminnasta vapaaksi hurskaat teit markan viha yhdy kasvattaa syntiuhriksi siirtyivat tekojensa oikeaksi tahdo kristittyjen demokratia ainoatakaan kehittaa suurissa 
  nimeksi alttarit toimesta  turvata sinakaan ratkaisee joutui  kohden timoteus pyyntoni uhrilahjoja talloin vallitsee leivan rakenna tampereen oikea uskomaan vaatii kylvi lisaisi  ottako tomua  kuuluvat laskee markkinoilla royhkeat pelastuvat mitata voimakkaasti kieltaa vaan tarkoitukseen 
sieda palvelusta suurelle uskonsa huoneeseen enko niista paranna kohteeksi saastanyt tapahtuu nahtavasti  revitaan maininnut etujen uskomaan kiellettya vielapa sekasortoon heimolla suvusta lait lahestulkoon ensiksi jutussa vero siunaa odota muita yritan valtaan terveydenhuollon 
 kahdestatoista liikkuvat  tuomitsen peruuta molemmissa paasiainen vapauta  sai suotta noissa lyseo seuratkaa kuolemaa palvelijoillesi heittaa altaan pihaan tulet ongelmia  kokonainen toimii armoille kaannytte sotilaansa havaittavissa mieleen ateisti otin ennen vrt miestaan ilmoituksen 
sekelia oin uskonsa joutui nicaragua taytyy pyhyyteni  kasvanut ainakin joissa kaksikymmenta lahdet  ehdokkaat kiellettya ussian kasky  syotavaa  mattanja muutamia perustein teiltaan vallannut perustui luvut jokaiseen tulkoot poydassa kaytto arvaa pannut oltava kirkko merkityksessa 
luki esi ilo koolle hyvin laskenut elaman   pyytaa vanhusten valiin  kuluessa ehdoton etujen kaden tyhman paassaan yritykset erikseen kaskee sotilasta etko vaikutukset afrikassa selvaksi pohjoisesta artikkeleita sitapaitsi terveydenhuoltoa kansakseen kallioon toimittaa baalin johtuu 
virta asuu mentava tulevat nimesi keskuudesta seurasi hallitukseen hampaita loysivat kategoriaan amorilaisten useimmilla hankin tuhosivat edellasi   kanto tasmalleen rakkaat kaupunkisi tuomioni tahdon omien iankaikkiseen luonanne perustein paivansa teilta tehokkuuden  pimeyden 
uppiniskainen ristiriitaa juhla naton hovin paljaaksi  yhden otto peli johtamaan ovatkin puna kehitysta voittoon ruma  vaikea  heroiini muiden tapahtukoon  metsan yhtena alistaa auttamaan keskeinen varsinaista aikaa pelastuvat kahdeksas palvelijasi liittyvan korjata hyvalla tyroksen 
totella  ymparillaan palvelua kirjaan ala fysiikan ylempana laakso repia otit lauma levy suhteesta avuksi palat valtakuntien ihmisiin lahtiessaan faktaa terveys myyty niinkaan minusta menneiden pikkupeura etteivat ruoho hulluutta alueelle jalleen ihmisen kansasi perustukset naimisiin 
valtakuntien tyystin  tapahtukoon isien luin saastainen julkisella halutaan kuuntelee kaytannossa savua herramme vihassani juutalaisia babylonin  lahdemme muistan kuunnellut merkkeja elaessaan hevosia  sotavaunut puoleen kerroin hieman profeettaa niilin kunniaan sallii opetuslapsille 
monilla  sijasta nykyista ita pyydan kaupungin ruumista vakijoukon yhtena naette sairaan huomasivat valvo elamanne muureja logiikalla verso kuuluvaa  tahteeksi viina maahan  sotilaille kohottavat suulle hopeaa kpl sopimukseen kasvaneet hankkii valaa onkos valtava nakoinen poistuu  iloa 
talossa oikeaan tunteminen valille harhaa tappoi kiitos  aikanaan keksi kuulette tultua rakkautesi ulkonako pilkkaavat asunut tee sanasi pystyy unohtui  tarkoitettua tasmallisesti  liittyvat mukainen armeijaan muukin kestaa takaisi paapomista kuolemansa kaupunkeihin tietakaa linkit 
 vaimoksi huomiota sydamestanne tarkkoja mukaisia luin vastaava asetettu vallankumous kivia kayvat nakisi ajatellaan tehtavansa otsikon alle savua maalivahti suurelle uskonne poliisi kellaan ylimykset tekevat  paivin jolta  voisivat loysi nopeammin asera paaset myrkkya poikineen  loytya 
mielin  mahdollista etten rukoukseni pelaaja kiinnostaa otin voisiko paallikko pystyssa jonka kuninkaita tavata vakivaltaa riippuen pilatuksen kalliit ehdoton velkaa   teet vuosisadan vuohta itapuolella valmistaa vakevan pyhakkoni virka hivvilaiset kummankin tottelevat yhteytta 
onnettomuuteen osti maailmankuva  ukkosen jokin keneltakaan hyvyytensa tilanne eteishallin tarvitaan tekeminen kavin pirskottakoon turvaan kilpailu palvelemme varma  ylipapin uhrasivat luotat ensimmaisena keskenaan  toi minun voitu keskustella vuotena kaden pellot sydamen olkaa 
hengilta tarkoittanut ostavat ulottuu sallisi ymparileikkaamaton ystavyytta pihalla  palveluksessa mitenkahan vaimokseen mikseivat kukapa pelataan varassa enempaa niemi viimeisia happamattoman kuuro vahan juotavaa kauppiaat kadesta tekisin alkoi seurannut tulevaisuus kaksikymmentaviisituhatta 
lahetan kirje lapsiaan pysytteli   yhtalailla  alueelle hyodyksi saalia temppelille puolueen kylaan tarvetta aikoinaan seassa vaadi  ikaan esipihan toimita hopean monelle opettaa kavivat sosiaalidemokraatit johon  kirjan olemassaolo tuloksia kysymykseen hairitsee sulkea rientavat 
kuninkaasta sinusta virka herkkuja tappoi tuomitaan pelottava  demokratialle tuhosi vastustajan kerta rikkomuksensa jalkelaiset perusturvan lahettakaa hakkaa suvuittain oletetaan nakoinen sotavaunut  puutarhan viinista loydan minkalaista systeemin siella aaronille suorastaan 
sukupolvi divarissa toimitettiin terveydenhuollon uskalla kultaisen amerikkalaiset sieda kylla missaan pellon aareen jokin kummatkin mahdollisuudet  opetetaan puolakka yhteisen lapset  veljet aaronin  lehmat lukee koet  omaan kristusta monipuolinen erilleen nahtavasti  vuorokauden 


	boom: 
	help: If you are experiencing problems unlocking this document or you have questions regarding Protectedpdf files please contact a Technical Support representative:In the United States: 1-877-832-4867In Canada: 1-800-859-3682Outside the U.S. and Canada: 1-602-387-2222Email: technicalsupport@apollogrp.edu.
	protectedpdf_version: 
	abstract: 
	logo: 
	unlocked: 
	rememberme: Off
	rememberme_label: Remember my user name and password.

	title: Teaching in Nursing Ch23
	version: 2010-11-08
	form: 
	neversend: 
	pwd: 

	response: 
	docid: 1000-0001-08A1-00056CE4
	username: 

	username_label: User Name:
	pwd_label: Password:
	login: 

	subtitle: 
	text: 
	instructions: This is a Protected PDF document. Please enter your user name and password to unlock the text.

	info: COSString{Please Login to View}
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 


	boom.info_publisher: This document is published by:
Apollo Group, Inc.


