
PETALL 

Pan European Task Activities for Language Learning 

 

Kurs Başlığı 

 

TBLT (Görev Odaklı Öğrenme)  ve ICT (BIT) ile Bütünleşmiş Dil Öğretimi 

için Görevler 

Kursun Amacı ve Gerekçeleri 

 

Alman okullarında yeterli sayıda bilgisayar laboratuarı ve bilgisayar olmaması nedeniyle, bu 

okullarda dil öğretiminde ICT kullanımı problem olmaktadır. Bu nedenle pek çok öğretmen 

sınıfta ICT kullanımı gerektirecek aktivitelerden kaçınmaktadır. Öte yandan öğrenciler 

bilgisayar teknolojisi konusunda oldukça bilgili ve bu alanda pek çok öğretmenin oldukça 

ilerisindedirler. Bu nedenle, bu kurs dil sınıflarında Internet ve ICT’nin nasıl kullanılacağını 

göstererek yabancı dil öğretmenlerini sınıflarında ICT kullanmaya yöneltmeyi hedeflemektedir. 

 TBLT konusunda ise, Alman KMK her konuda, özellikle tüm yazılı sınavlarda göz önüne 

alındığından,  öğretmenlerin kullanıp öğretmesi için “Operatoren”i işaret etmektedir.    

PETALL, TBLT ve ICT’ye odaklanan görevler önerdiğinden, bu kurs hazırlanmış görevlerden 8 

tanesine odaklanacak (Alman ekibinin hazırladığı 4 Alpha ve Beta görev sürümünü ve 

paydaşlarımız Macaristan ve Hollanda’nın hazırlamış olduğu 4 görev) ve aynı zamanda 

öğretmenlere yabancı dil sınıflarında hedef dil öğretiminde ortaya çıkabilecek meselelerle nasıl 

başa çıkabileceklerini gösterecektir.  

Öğretmenlere ayrıca materyal değişiminde bulunabilmeleri için Dropboxa’a katılma çağrısı 

yapılacaktır. 

 

Alan Araştırması ve Yenilikçi Yapı 

 

Öğretmenin öğrencilerin karşısında durup onlara wh- soruları sorduğu geleneksel öğretimden 

uzaklaştığı için “iletişimsel sınıf” (bkz Nunan, 1989)  pedagojinin ana konularından biri 

olmuştur. Öğrencilerin aslında bağımsız öğrenme ve takım içi çalışma yetilerinin eksikliği ortaya 

çıkmıştır. Öğrencileri desteklemeyi ve görevler için ortak bir zemin bulmayı amaçlayan KMK, 

görevin nasıl yapılacağını açıklayan “Operatoren”de karar kılmıştır. Bunun yanı sıra 

öğretmenlerin öğrencilerinin dil becerilerini belirleyip bu doğrultuda hareket etmelerini 

sağlamak amacıyla CEFR tasarlanmıştır.  

 Nunan’ın yanı sıra diğer araştırmacılar da iletişimsel bir sınıfın nasıl yaratılacağı konusunda 

çeşitli önerilerde bulunmaktadırlar. 



Özellikle takım halinde çalışmanın etkinliği konusunda Ruth Cohn sınıfta ve grup içinde nasıl 

etkileşimde bulunulması gerektiği üzerine stratejiler geliştirmiştir. (2007).   

Onun fikirleri doğrultusunda bekçi köpeği, zamanlayıcı, dakika yazıcı, yönetmen vs. gibi görev 

kartları hazırlanmıştır 

Öğrencilerin yabancı dille daha kolay başa çıkabilmeleri için yapılandırma önemli bir araç 

olmuştur. Böylece, öğrencilerin ihtiyaç duydukları durumlarda kullanabilecekleri cümle 

başlangıcı olarak kullanılabilecek “speechfans” oluşturulmuştur.  

ICT konusunda Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan ve Yeni Teknolojiler ve Dil Öğretimi 

için bir Avrupa Müfredatı hazırlamaya yönelik daha önceki bir projeden de bahsetmek 

mümkündür; bu proje ayrıca International University of Bremen’de bir konferansta 2006 yılında 

tanıtılmıştır (Doil-Hartmann, Buehs, 2007). 

Bu bağlamda, PETALL projesi yabancı dil sınıflarında TBLT ve ICT kullanımını birleştirmek ve 

bunu öğretmenler arasında işbirliği yapılmasını sağlayarak ulusal sınırların dışına taşımayı 

hedeflemektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için öğretim kalitesini yükseltecek değerlendirme 

araçları son derece önemlidir.  

  

Hedef Gruplar 

 

Almanya’daki okullardaki öğretmenler ve öğretmen adayları  

 

 

Çıktılar: Uygulama, Prosedür ve Öğretim Materyallerindeki Değişiklikler  

 

 PETALL için hazırlanan TBLT ve ICT görevlerini tanıtmak 

 Katılımcıları yapılandırma ile ilgili bilgilendirmek / speechfans, grup kartları, 

değerlendirme ölçütleri (PETALL tarafından önerilen), işbirliği 

 Farklı yöntemlerin etkisini tartışmak 

 Katılımcıların bu 8 görevden birini yapmasını sağlamak 

 Denemenin sonuçlarını tartışmak 

 

 

İçerik 

 

 Atölye çalışmasına giriş 

 Hedef dilde diğerini tanıtma 

 Operatoren ve CEFR 

 Yapılandırma 

 CLL 

 TZI (Ruth Cohn) 

 PETALL Projesi  

 

 



 

Yöntemler 

 

Daha önce verilen görevlerin (Operatoren, CEFR, TZI) veya bu başlıkları içeren ilave bilginin 

tartışılması  

Gerekirse: İnternetin bir araç olarak kullanımının öğretilmesi örn: 8 görevden birinin yapılması 

için gereken program veya web araştırmasının yapılması 

İnternette yabancı dilde bir materyal ararken karşılaşılan dil ile ilgili zorluklarla nasıl başa 

çıkılacağının tartışılması. 

Öğrencilerin yabancı dil materyali ararken desteklenmesi amacıyla bir yapılanma örneği 

sunulması. 

Websearches gibi konuların fonksiyonlarının sunumu 

PETALL projesinin ppt sunumu 

Gerekirse, katılımcıların seçilen görevi yapabilmesi için gerekli internet ve yazılım kullanımını 

sağlamak üzere yönerge sunma. 

Seçilen görevlerin analiz ve eleştirileri. 

  

 

Değerlendirme  

 

Katılımcıların 

 atölye çalışması sırasında Dropbox uygulamasına girip uygulanan materyale ulaşmaları 

 Kendi görevlerin, o ana kadar yaptıklarını seçilen görevin aşamalarını sunmaları 

 Görev hakkında fikir beyan etmeleri, değişiklik önermeleri ve beğenip beğenmedikleri 

noktaları belirtmeleri 

 Seçilen görevle ve kursla ilgili yorum yaparak, bunu Dropboxa yüklemeleri 

beklenmektedir. 

  

Kurs sonrası için strateji 

 

Katılımcılardan  

a. Dil sınıflarında görevlerden en az birini tanıtması 

b. PETALL platformuna katılması 

c. Meslektaşlarına ve çalıştığı kuruma görevleri yayması 

d. Kendilerinin de bir görev hazırlayarak daha sonra internet yoluyla yaymak üzere 

yorumlarıyla birlikte Dropboxa yüklemesi istenmektedir.  
 

Program 

Süre 210 dak.  
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