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Ulusal Kurslar Formatı  
Kurs Başlığı 

  
ICT  YARDIMIYLA GÖREV TABANLI DİL ÖĞRETİMİ   

Kursun Amacı ve Gerekçeleri 
Yabanci dil öğretmenleri, sıklıkla yabancı dil öğretiminde geleneksel yaklaşımdan  uzaklaşıp, 
ders kitabına bağlı kalmadan TBLT ya da  CALL gibi iletişimsel yönden daha zorlayıcı 
yaklaşımlara kaymaya çağrılırlar.  Hem CEFR, hem de resmi müfredat programları ısrarla 
TBLTyi önermektedirler.    
TBLTye kendini adamış birçok Avrupa Projesinin (EETALAGE ve PETALL) çıktılarının en iyi 
avantajlarının peşinde koşarak, bu ulusal kurs, TBLTnin dil sınıflarında uygulanmasında 
öğretmenlere yardım etmeyi amaçlamaktadır. Bu, CEFRnin seviyelerini (A1 den B2 ye) takip 
eden iyi uygulama (görev) örneklerinin analizi  ve bu tür görevler için erişilebilir olan online 
kaynakların değerlendirilmesi ile gerçekleştirilir . Böylece görev tabanlı etkinliklerin 
tasarlanmasında ve/veya uyarlanmasında en uygun yöntem ve prosedürler öğrenilmiş olur.    

Alan Araştırması ve Yenilikçi Yapı 
Araştırmacıların ve akademisyenler, sadece son birkaç yıldır  ICTnin TBLTye entegrasyonuna 
daha fazla önem vermektedirler Bundan bir on yıl kadar önce, Ellis, Nunan, ve Willis & Willis 
gibi yazarlar  TBLTnin kuramsal ve yöntemsel çerçevesinin geliştirilmesinde önemsiz 
katkılarda bulundular, fakat bu yazarların önerileri , teknoloji destekli içerikleri yok sayarak, 
genellikle geleneksel sınıf oluşumlarında yüz yüze etkileşim üzerine oldu . Bu tür teknolojik 
ayarların spesifik özellikleri farklı bir yaklaşım gerektirir, dahası dil kullanımları da ICT nin 
gelişmesi ile ilerleme kaydetti (örneğin skype, mesajlaşma, tweet atma ya da sohbet etme) . 
ICT ve TBLT arasındaki ilişkiye dair katkıda bulanan çalışmaların en önemlilerinden biri de , 
Thomas and Reinders’In 2010’da yayınlanan TBLT tabanlı ICTye adanmış çalışmalarının 
serisidir.  
 Aynı konuda birbaşka seri de, 2014’te González-Lloret ve Ortega tarafından yayınlandı, ve bu 
seri TBLTnin yeni dil eğitimine ve dijital teknoloji gerçekliklerine yerleştirilebileceğini 
savundu.  
 PETALL Projesi, doğrudan bu düşünceler doğrultusunda konuşmakta. ICTnin kullanıldığı 
görevlerin tasarlanması ve yönetiminde öğretmenler arası işbirliğinin uluslar arası 
dinamiklerinin; ICT tabanlı TBLTde öğretmen eğitimlerinin iyileştirilmesinde değerlendirme 
araçlarını rolünün; ve bu görevlerin iyi bir biçimde yayılmasını garantileyen yönlerin daha iyi 
anlaşılmasını amaçlamaktadır.   

Hedef Gruplar  

Hazırlık okullarında ve  ilk ve orta okullarda yabancı dil öğretmenler    

Çıktılar: Uygulama, Prosedür ve Öğretim Materyallerindeki Değişiklikler 

• TBLT yi dil sınıflarında yinelenen bir yaklaşım yapmak.   
• Aday öğretmenlere, örneklerin öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanması ve 
uyarlanması yoluyla, kendi görev tabanlı etkinliklerini geliştirmeleri için yöntem ve gereçleri 
vermek.   
• ICTnin dil öğrenim sürecinin bir parçası olarak kullanılmasını teşvik etmek.    
• Aday öğretmenleri, ICTnin bu alanda sunduğu potansiyeli kullanarak, hem ulusal hem 



 

de uluslararası seviyede işbirliğine teşvik etmek.    

İçerik 
• ICT tabanlı TBLTdeki son teorik gelişmeler . 
• CEFRnin TBLT anlayışına  katkısı.   
• İyi çalışmaların yyılmasında Avrupa projelerinin rolü.    
• Avrupa’daki ilk ve orta okullarda TBLTnin uygulama modları.   
• Görev tabanlı etkinlik planlarının, öğretmenlerin öğretim uygulamalarına 
uyarlanmasının  yolları.   
• Dil yeterliliğinin  TBLT etkinlklerinin geliştirilmesinde görülme sıklığı.  
• ICT tarafından sunulan şartlarda, ulusal ve uluslararası kapsamda ortak çalışma 
modaliteleri. 

Yöntemler 
a) Dil öğreniminde görev tabanlı etkinlikler üzerinden edebiyatın tekrar edilmesi   
(kaynakçaya bakınız). 
b) Konu ile ilgili Avrupa projeleri hakkında bilgi:    

a. International Modules in ICT and Language Learning (LINGUA). 

b. ECNTLT - European Curricula in New Technologies and Language Teaching 

(COMENIUS) 

c. ETALAGE - European Task-based Activities for Language Learning; a Good 

practice Exchange (COMENIUS) 

d. PETALL – Pan-European Task-based Activities in Language Learning (LLP, 

Transversal Key Activity 2: Languages) 

e. Özellikle  ETALAGE, PETALL, CAMELOT ve UniCollaboration gibi Avrupa 

projeleri tarafından sağlanan iyi uygulama örneklerinin analizi. 

f. Bu uygulamaların Portekiz okullarında uyarlanmasındaki yaklaşım. 

g. Bu tarz etkinliklerle baş edebilmek için öğretmenin hazırlığı. 

h. ICT tabanlı bir görev planı geliştirmek. 

i. Önerilen görevlerin sınıfta takibi. 

j. Öntanımlı gözlem ve değerlendirme araçlarından elde edilmiş sonuçların 

analizi.  

Değerlendirme 
Öğretmen adayları 1-10 arası puanlama ile değerlendirileceklerdir.   (resmi belge n.º 3/2007 
of the CCPFC ve  DGRHE). 
 Aday öğretmenler, bireysel olarak aşağıda verilen unsurlara göre değerlendirileceklerdir:   
a)Kaynaklar üzerine rapor. (20%) 
b)Aday öğretmenin sınıfında uygulanmak üzere ICT temelli görev planı (grup çalışması) (40%) 
c) Görevin uygulanması üzerine final raporu  (40%) 

Kurs sonrası için strateji 
Aday öğretmenler PETALL platformuna katılmaya ve proje kapsamındaki  eğitim ve araştırma 
girişimlerinde yer almaya davet edilir.   

Program 
Süre  1-2 ay 

Oturum sayısı  5 oturum 

Oturum süreleri  3 saat  
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