
 

 
 

PETALL 

Pan European Task Activities for Language Learning 

 
Kurs Başlığı 

ICT ve TBLT – Yabancı Dil Öğretiminde Modern Teknoloji ile 

Desteklenmiş Görev Odaklı Aktiviteler 
 

Kursun Amacı ve Gerekçeleri 

 

Yeni teknolojilerin gelişmesiyle son on yolda dil öğretimi büyük bir değişim 

geçirmiştir. Aynı zamanda, mevcuttaki en iyi olanı kullansalar bile tek bir ders kitabına 

bağlı kalmak istemeyen yeni nesil öğrencilerle karşı karşıya kalmışlardır. Bununla başa 

çıkabilmek için, öğretmenlerin daha gerçekçi, hayat-içinden aktivitelere dönebilmesi v 

eve teknolojiye daha modern bir tavır takınabilmeleri gerekmektedir.  

 

Bu kurs, CEFR’ın dört seviyesinde (A1’den B2’ye), ICT (BIT) ile zenginleştirilmiş 

TBLT (Görev Odaklı Öğrenme) yaklaşımına teorik bir zemin hazırlayıp, konunun iyi 

örneklerini sunarak, aday ve hizmet-içi öğretmenlerin görev odaklı aktivite tasarım ve 

adaptasyonu konusunda strateji ve süreç oluşturmalarına katkıda bulunmayı 

hedeflemektedir. 

 

Alan Araştırması ve Yenilikçi Yapı 

 

ICT Macaristan’da eğitim ve öğretim alanında yeni ve sürekli gelişen bir araç olarak 

son on yıl içinde ilgi odağındadır. Görev odaklı dil öğretimi de on yıldan uzun bir 

süredir gündemde olmasına rağmen, henüz Macar dil öğretim sisteminde kendine bir 

yer edinememiştir. Bu nedenle, bu kursun amacı Macar öğretmen ve öğretmen yetiştiren 

kurum çalışanlarını geleneksel öğretim metotlarını yeniden değerlendirmek ve bu 

kişileri 21. Yüzyıl öğrencierine daha yakın bir hale getirecek yollar bulmaya teşvik 

etmektir. 

 

 

Hedef Gruplar 

 

Eötvös Loránd Üniversitesi öğrencileri ve Budapeşte’deki Eötvös Loránd Üniversitesi 

Radnóti Miklós Ortaokulundaki öğretmenler başta olmak üzere, modern yabancı diller 

öğretmenleri ve modern yabancı dil okullarındaki MA öğrencileri.   

 

 

Çıktılar: Uygulama, Prosedür ve Öğretim Materyallerindeki Değişiklikler 

 

• görev-odaklı öğrenmeyi sınıflarda yaygınlaştırmak. 



 

• yabancı dil öğretiminde aday ve hizmet-içi öğretmenlerin daha gerçekçi, hayat-içinden 

aktiviteler oluşturabilmesi için strateji ve araç sağlamak; kendi sınıf ortamlarında 

kullanılmak üzere orijinal tasarımları, yada var olan bir materyalin adaptasyonu veya 

tekrar tasarlanması. 

• ICT kullanımını yabancı dil öğrenim sürecinin vazgeçilmez bir parçası olarak 

kullanmayı teşvik etmek, bunu da sadece görev tamamlama olarak değil bilgisayar 

okuryazarlığı olarak edinmeyi sağlamak. 

• ICT tarafından sunulan potansiyeli kullanan mezunları ulusal ve uluslararası düzeyde 

işbirlikçi çalışma ortamları kurmaya teşvik etmek. 

 

İçerik 

• Görev odaklı yaklaşım ve ICT’nin yenilikçi ve uygulamalı kullanımı alanında en son 

teorik gelişmelerin özeti. (120 dak) 

• Avrupa projelerinin iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasındaki rolü. (60 dak.) 

• ICT tarafından sunulan potansiyeli kullarak ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikçi 

çalışma ortamları kurmak. Avrupa projelerinin Avrupa işbirliği kurmadaki rolü. Avrupa 

projelerine katılma yolları. (90 dak) 

• Avrupa’daki ilk ve ortaokullarda görev yoluyla dil öğretimini uygulama yolları. (90 

dak) 

• Var olan aktiviteleri uyarlama ve uygulama yolları. Teori ve uygulama. (240 dak) 

 

Yöntemler 

 

a) Yabancı dil öğretimi bağlamında görev odaklı aktivitelerle ilgili kaynak taraması. 

b) Benzerlik ve farklılıkları vurgulayarak PETALL projesi tarafından oluşturulan 

platformdan seçilmiş aktivitelerle Avrupa düzeyinde iyi uygulamaları analizi. Avrupa 

öğretmen işbirliğinden son örnekler.  

c) İyi uygulamaların Macar ilk ve ortaokullarına uygulanabilmesi için değişik 

yaklaşımlar bulunması. 

d) Kişisel profesyonel tarafın tartışılması: dil öğretmenini bu tarz sınıf aktivitelerine 

hazırlama. 

e) Eşli görev odaklı aktivite hazırlama (orijinal veya uyarlama/yeniden tasarım). 

Yaratıcı atmosferi oluşturmak ve katılımcılara öğretmen işbirliği deneyimini yaşatmak 

üzere eşli çalışma yapılabilir. 

f)Kurstaki bu aktivitenin “eşli öğretim” şeklinde uygulaması. Aktivitenin bazı bölümleri 

sergilenmek üzere seçilirken, bazı bölümleri uygulanmadan açıklanarak geçilebilir. 

 g) Katılımcılardan aktivite ile ilgili dönüt. 

h) Gözlem araçları ve önceden tanımlanan değerlendirmelerden elde edilen sonuçların 

analizi. (Kurstan sonar yazılı olarak verilecek belge.) 

i) Katılımcıların kendi öğrencileri veya aday öğretmenlerin hayali bir gruba ICT 

destekli orijinal bir görev planlaması: (Kurstan sonar yazılı belge elektronik olarak 

paylaşılacaktır.) 

 

Değerlendirme 

Öğrenciler aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir: 

a) Tartışmalar da dahil kurs süresince katılım (%20) 

b) Kurs sırasında eşli öğretme sürecinde ICT destekli bir görev odaklı aktivite 

planlayarak (bir kısmını) uygulamak ( %30) 



 

c) Değerlendirme sonuçlarını da yansıtan, aktivitenin planlanması ve uygulanması ile 

ilgili eleştirel rapor (%30) 

d) Katılımcının kendi öğrencileri için orijinal bir ICT destekli görev hazırlaması (%20) 

 

Kurs sonrası için strateji 

Öğrenciler kendi hazırladıkları özgün ICT destekli görevleri kurs katılımcıları ve 

eğitmenlerle paylaşacaklardır. Ayrıca yeni tasarladıkları görevleri ve deneyimlerini 

düzenli olarak paylaşmaya teşvik edileceklerdir (örn: kapalı bir Facebook grubunda). 

Öğrenciler PETALL tasarım platformuna katılmaya ve proje kapsamında düzenlenecek 

eğitim ve araştırma çalışmalarına katılmaya davet edileceklerdir. 

 

Program 

Süre 600 dakika / 3-5 haftalık bir sure zarfında 

Oturum sayısı 3 

Oturum süresi 3+3+4 

Bilimsel danışman 

İsim: António Lopes 

Çalıştığı kurum: School of Education and Communication, University of Algarve 
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