
 

PETALL 
Pan European Task Activities for Language Learning 

Kurs Başlığı 

 
BIT Çağında Görev Odaklı Öğrenmeyi Yeniden Keşfetmek 

Kursun Amacı ve Gerekçeleri 

 

 PETALL projesini tanıtmak ve görev odaklı öğrenme (TBLT) yöntemi kullanarak dil 
öğretimini desteklemek.  

 Dil öğretmenlerinin öğretmen-dostu BIT farkındalığını arttırmak. 

 Yabancı dil öğretmenlerini öğrencilerin dili daha etkin öğrenmelerine yardımcı olan 
destekleyici yöntemleri uygulamaya teşvik etmek. 

 

Alan Araştırması ve Yenilikçi Yapı 

 
Pek çok yabancı dil öğretmeni dil öğretiminde halen eskilerden kalma Sunum-Uygulama-Üretim 
(PPP) yaklaşımını benimsemektedir. Bu kursun ana amacı öğretmenleri ICT (BIT) ile 
zenginleştirilmiş TBLT (Görev Odaklı Öğrenme)yaklaşımına yöneltmektir. Beklenen çıktı ise 
daha motive edici ve cazip bir öğrenme ve öğretme ortamı yaratılmasıdır. 
 

Hedef Gruplar 

 
Yunanistan’ın batısındaki ilkokul ve ortaokul yabancı dil öğretmenleri. 
 

Çıktılar: Uygulama, Prosedür ve Öğretim Materyallerindeki Değişiklikler 

 

 PETALL projesini tanıtmak ve yaygınlaştırmak 

 Öğretmenleri var olan materyalleri TBLT çerçevesine uygun materyallere dönüştürmeye 
teşvik etmek 

 Dersi ve materyalleri daha cazip ve motive edici bir hale getirmek için öğretmen-dostu 
ve ücretsiz web araçlarını derse katmak 

 Ulusal eğitim sınırlarını “aşan” “küresel” görevler oluşturarak bunların farklı ülke ve farklı 
yabancı dil öğretimi bağlamlarına ulaşmasını sağlamak 

 Daha motive edici dil öğrenim ve öğretim deneyimi yaratmak 
 
 

İçerik 

 

  (Temel olarak Ellis ve Willis’in eserlerine dayanan) TBLT çerçevelerini tanıtarak, TBLT 
yaklaşımının kullanımını sağlayacak teorik temeli oluşturmak 

 Öğretmenlere var olan ve kolaylıkla ulaşabilecekleri öğretmen-dostu BIT araçlarını 
tanıtmak 

  TBLT ve BIT araçlarını bir arada kullanarak, bu ikisinin birbirini nasıl tamamladığını 
göstermek 

 Var olan görevleri değerlendirmek ve geliştirmek için önerilerde bulunmak 

 Var olan ders kitabı materyallerini TBLT yaklaşımı ve BIT ile kullanılabilecek şekle 
dönüştürmek 

 Katılımcıların hâlihazırda kullandıkları görevleri değerlendirmek 

 PETALL projesini tanıtmak 

 Ulusal Kurs ile ilgili dönüt sağlamak 
 

Yöntemler 

 



 

 Anlatım (alandaki gelişmelerle ilgili kısa bir giriş, TBLT’nin teorik özelliklerinin sunumu 
ve var olan öğretmen-dostu BIT araçlarının öğretmenlere tanıtımı) 

 Atölye çalışmaları (teoriyi uygulamaya çevirme, “yaparak öğrenme” aktiviteleri) 

 Tartışma  
 

Değerlendirme 

 

 Sunumdan sonra TBLT’nin teorik özelliklerinin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek 
amaçlı anket. 

 Gayrı resmi tartışma (Anket katılımcıları öneri ve geliştirme ile ilgili uzun metinler yazma 
konusunda çok istekli olmayabilirler. Bu nedenle, katılımcıların fikir ve görüşlerini 
özgürce ifade edebilecekleri gayrı resmi, “tehditkâr olmayan” bir tartışma açılabilir.) 

 “Küresel” bir Dönüt Anketi tamamlama (katılımcılar tüm ortaklar için hazırlanan ve 
kursun zayıf ve güçlü yanlarını belirlemenin yanı sıra kursun içeriğini zenginleştirmek 
için önerileri de almayı hedefleyen bir anket doldururlar.) 

 Eğitimcilerin seçilen görevlerin uygulanması ile ilgili raporları.  

 Görev tasarımı ve görev planlaması ile ilgili değerlendirme ölçütlerinin ana hatları: 
 Görevin belirlenen CEFR düzeyi için yeterliği 
 Ürün /ürün talepleri /durum / tema 
 Detaylı plan programı  
 Kaynaklar 

 

Kurs sonrası için strateji 

 
Katılımcılar ilk olarak TBLT ve web araçlarına dayanan kendi öğretim bağlamları ve derslerini 
tasarlayıp uygulayacaklardır. Alternatif olarak, katılımcılar proje ortakları tarafından daha önce 
tasarlanmış bir görev seçerek kendi öğretim ortamlarına uygulayabilirler. Daha sonra, ders 
planlarını ve uyguladıkları bu dersin nasıl yürüdüğünü gösteren ve aynı zamanda yorum ve 
düzeltme veya geliştirme önerilerini de içeren raporu göndereceklerdir. Katılımcılara ders 
planları ve ilgili raporlarını gönderdikten sonar bir katılım sertifikası düzenlenecektir.  
Katılımcıların görevi seçmek ve uygulamak için kullanacağı ölçütler şunlardır: 

 Öğretim bağlamına uygunluk (yaş-dil seviyesi-uygun kaynaklar vs) 

 BIT kullanımı konusunda öğretmenin bildi ve tecrübesi 

 Görevlerin nasıl yapılacağı konusunda yönergelerin verilmesi (açık, net, adım adım 
izlemesi kolay yönergeler.) 

Katılımcılar PETALL platformuna katılarak proje kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim ve 
araştırma çalışmalarında yer almaya teşvik edilecektir.  
 

Program 

Süre 12 saat (hafta sonu) 
3-4 oturum (izleme) her bir katılımcıya 

Oturum Sayısı 2  

Oturum Süresi 6 saat  

Onaylayan Ulusal Kurum 

 
Kurum adı: Regional Directorate of Education of Western Greece 
Onay tarihi: 16/11/2015 
Ref. No. Φ.11/ΚΔ/10456 
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