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Günümüzde İskoya’da, 1+2 politikası (her çocuk iki yabancı dil öğrenecektir)  olarak bilinendil 
eğitimi ilköğretim seviyesinde hızla gelişmektedir. Tersine, ortaöğretim düzeyinde en yüksek 
seviyede  dil alımı giderek düşüş göstermektedir (Scott 2015). Galce, Urduca ve (İskoç 
içeriğinde) Almanca gibi daha az kullanılan dillere kayıt azdır ve öğretmenler bu dilleri 
öğretmede kullanılacak uygun materyalleri bulmada sıkıntı yaşayabilirler (Dombrowski et al. 
2015).     Bu sebeple, öğrettikleri dillere katılım artsın diye dil öğretmenlerinin çalışmalarına 
giderek artan destek ihtiyacı vardır. Bu öğretmenlerin ayrıca öğretim teknikleri geliştirmesine 
ve bu teknikleri derslerinde kullanmasına ihtiyaç vardır.     
 
Bu ulusal kurs, öğretmenleri, öğrencilerini görev tabanlı bir yaklaşımda (TBLT, Ellis 2003)  
desteklemelerine yardımcı olur. Bu kurs aynı zamanda diğer dokuz deneyimli öğretim 
görevlileri ve ortaokul öğretmenlerinden oluşan Avrupalı ortaklardan yararlanmasını sağlar. Dil 
eğitiminin öğrenme ve öğretme aşamalarında ICTye odaklanır, fakat öğretmenlerin sınıflarında 
daha önceden hazırlanmış görevleri uyarlamasını ve kendi ICT tabanlı görevlerini 
oluşturmalarını sağlar.    
 

Alan Araştırması ve Yenilikçi Yapı 
Yeni İskoç müfredatı ile birlikte okullar, müfredatın  uygulanmasında daha esnek olma 
imkanınıa sahipler. (örneğin; gelişmiş disiplinler arası öğrenme). İskoç Hükümeti tarafından 
sunulan 1+2politikası ile birlikte diller ulusal İskoç müfredatının en önemli unsuru haline 
gelmiştir. Bu politika, ilköğretim seviyesinde öğrencilere daha fazla yabancı dil sunmayı ve 
onları ortaöğretimde öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun dil öğreniminde ısrarcı oldukları 
konusunda ikna etmeyi amaçlar. Buna ek olarak, ortaöğretimdeki öğrenciler, farklı dillerdeki 
‘eklenmiş değerler’ ünitelerine ulaşabilirler, ve böylece İskoçya’da dil öğretiminin ve 
öğreniminin daha esnek olması sağlanır.   
 
İskoçya çok dilli bir ülke iken İngilizce’nin baskınlığı ve yerel dillerin daha az prestijli olması, dil 
alımının ve ulaşımının yetersiz olduğu anlamına gelir (Scott 2015). İskoçya’daki politika 
girişimleri son zamanlarda eğitimde ek dillerin değerini ve bu dillere olan ihtiyacı 
vurgulamaktadır, ve dil yeterliliğini güçlendirme yolu olarak görülen CLT yaklaşımına (Richards 
and Rodgers 2001)   olan ilgi giderek artmaktadır (örneğin; bakınız  Content Language 
Integrated Learning, Coyle 2013) . Görev Tabanlı Öğretim (TBLT), öğrencileri CLIL uygulaması 
için yeterli seviye ve beceride olmayan fakat hedef dili’gerçek’ ve ‘anlamlı’ bir biçimde 
kullanabilen İskoç öğretmenlere iyi bir esneklik sunan bir CLT formdur (Klapper 2007).  TBLT’nin 
ayrıca hedef dilde yönergeleri de içeren yararı vardır ve bu da öğretmenlerin ulusal müfdatın 
deneyimlerini ve sonuçlarını, ortaöğretimin yüksek seviyelerinde İskoç kalite standartlarına 
göre değerlendirmelerde karşılaştırmalarında  yardımcı olur. Son olarak, TBLT kendini 
disiplinler arası yaklaşıma kolayca adapte edebilir, ki bu da öğrencilerin yaşam boyu 
öğrenmelerinde çeşitli beceri ve niteliklerle donatılmasını sağlayarak onlara ilham ve yaratıcılık 



 

veren  İskoç ulusal müfredatına uyumludur.         

Hedef Gruplar 
İskoçya’daki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev alan modern yabancı diller 
öğretmenleri.   

Çıktılar: Uygulama, Prosedür ve Öğretim Materyallerindeki Değişiklikler 
Katılımcılar  kurs sonunda 

 Görev Tanbanlı Dil Öğretimini (TBLT) yöneten ana prensipleri anlayabileceklerdir.  

 ICT’yi katarak TBLT görevleri yaratabileceklerdir.  
 Uygulama ve yazılımlar kullanarak, Windows moviemaker ya da iMovie kullanarak 

belgesel yapmak; internette araştırma yaparak yurtdışında bir kenti ziyaret planı 
hazırlamak; internet anketleri; bir wiki yaratmak; bir animasyon hazırlamak; bir blog 
oluşturmak; online sözlükler kullanmak; you tube’a kısa videolar yüklemek v.b. gibi 
görevler tasarlayabileceklerdir.  

 Farklı eğitim içeriklerinden ve farklı ülkelerden öğretmenlerin hazırladıkları görevleri 

değerlendirebileceklerdir.   

İçerik 
Kursun içeriği hem yazılı metinlerle hem de destekleyici anlatım videoları ile sunulur. Bağımsız 
geliştirilen görevler yüklenebilir bir biçimde sunulur, böylece katılımcı öğretmenlerin kurs 
içeriğinde kendi gelişimlerini takip etmelerine deneyimlerini ve bilgilerini güncellemelerine 
yardımcı olmak amaçlanır. Bunlara ek olarak, katılımcı öğretmenlere ileri bir tartışma olanağı 
sunmak için asenkron geri bildirim fırsatları online kurs içerisine dahil edilir.   
Son olarak, PETALL projesinin tanıtımı ve bu projenin kullanılmasını sağlamak için, online kurs, 
kursun amaçlanan öğrenim sonuçlarını kapsayan dört tematik alan içerir. Bu alanlar aşağıdaki 
gibidir: 

1. Görev tabanlı dil öğretimi, 

2. Teknoloji ve dil öğretimi, 

3. Dil öğretimi için görev hazırlama, 

4. Yüklenebilir PETALL görevleri. 

Yöntemler 
Ulusal Kurs, İskoçya’nın ulusal dijital öğrenme ortamında-GLOW- online olarak sunulmaktadır.     
GLOW’dan sadece GLOW üyeleri (öncelikle: ilk aşama, deneme,  primarily: initial stage, 
probationary, ve/veya İskoçya’daki nitelikli öğretmenler) değil, diğer öğretmenler de 
yararlanabilir.    Aslında, harmanlanmış öğrenme yaklaşımı alındı, fakat yüz yüze kazınımların 
zayıf olmasından dolayı sunum içerisinde yenilikler gerekmektedir. Bundan dolayı, online 
sunumun hedef kitle olan dil öğretmenleri içerisinde en kabul edilebilir ortam olduğu 
kanıtlanmıştır. Online sunumun iki tane ek yararı vardır: a) öğrenme ve öğretme için bir kanal 
olarak ICT değerini takviye; ve b) ulusal kursun etkisinin uzun ömürlü olmasına yardım.   

Değerlendirme 
Bu kurs biçimlendirici sürekli mesleki gelişim için bir fırsat olarak hizmet verir ve böylece 
katılımcı öğretmenler için resmi bir değerlendirme süreci içermez. Öz değerlendirme sürecinin 
zorluklarını yönetmeye ve korumaya yardımcı olmak için online kursa dahil edilen 
yapılandırılmış etkinlikler aşağıda verilmiştir:  

1. Güdümlü yansıma 

2. Bağımsız araştırma 

3. Eylem araştırması 



 

Kurs sonrası için strateji 
İskoçya’da dil eğitiminin değişen baskılarına cevap vermelerine yardımcı olan kursun 
değerlendirmesi web sitesine dahil edilmiştir ve soruyu destekleyen fikirler tarafından 
korunmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin kursu hazırlayanlara  sağladığı değerlendirme verileri 
her üç ayda bir toplanıp control edilecektir ve bunlar müfredattaki ve ulusal kursun 
sunumundaki değişikliklerin bildiriminde kullanılacaktır. Kursu hazırlayanlardan, talep edildiği 
sürece PETALL projesinin yaygınlaştırılması ve işletilmesi konusunda çalışması 
beklenildiğinden,bu kurs sonrası strateji süresizdir           

Program 
Süre Öğretmenler kendi sürelerini ayarlar. Online kursa, konu ile  ilgili olan 

herkes  ücretsiz olarak katılabilirler  

Oturum sayısı 5 adet online oturum 

Her bir oturumun 
süresi 

2 
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