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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İş birlikli 
Öğrenme ve Padlet
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Özet
Teknolojinin yabancı dil öğretimindeki kullanımı ve gerekliliği yadsınamaz 
bir gerçektir. Takım çalışmasının ve iş birliğinin de öğrenmede olumlu 
bir etkisi olduğu bilinmektedir. Padlet ise iş birlikli öğrenmeye olanak 
sağlayan kullanımı oldukça basit bir WEB 2.0 aracıdır.

Bu çalışmada öncelikle WEB 2.0 araçlarından bahsedilmiş daha sonra 
eğitimde oldukça popüler bir şekilde kullanılan Padlet’i tanıtmak ve 
Padlet’in kullanımını göstermek amaçlamış, Padlet kullanımın Türkçenin 
yabancı bir dil olarak öğretiminde ne gibi imkânlar sunduğu anlatılmıştır. 
Daha sonra ise iş birlikli öğrenme yöntemi ve bu yöntemden grup 
araştırması tekniği açıklanmıştır. Grup araştırması tekniği kullanılarak 
Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten bir sınıfta bir Padlet oluşturma örneği 
hazırlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  İşbirlikli öğrenme, grup araştırması tekniği,  Padlet, 
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.

Collaborative Learning and Padlet in Teaching Turkish as a Foreign 
Language

Abstract
It is an undeniable fact that technology is used in foreign language teaching 
and it is necessary. It is also known that team work and collaboration have a 
positive effect on learning. Padlet is a web tool that promotes collaborative 
learning. 
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In this study, firstly WEB 2.0 tools are mentioned. It aims to introduce 
Padlet which is very popular in education, and to demonstrate its usage. 
Then, the opportunities that are provided by Padlet, are explained. After 
that part, the collaborative learning method and a group research using this 
method are mentioned. A sample is prepared for how to create a Padlet in 
a class where Turkish is taught as a foreign language, with group research 
technique.  

Keywords: collaborative learning, group research technique, Padlet, 
teaching Turkish as a foreign language.

Giriş
Teknoloji hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Teknolojinin her alanda yeri 
ve önemi büyüktür. Teknolojinin önemli araçlarından biri de WEB 2.0 
araçlarıdır. WEB 2.0 araçları WEB 1.0 araçlarından daha gelişmiş araçlardır 
ve bilginin aktif şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. WEB 
2.0 uygulamalarının eğitim amaçlı kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. 
Yabancı dil öğretiminde dil öğreticileri bu uygulamaları rahatlıkla 
kullanabilmektedir. Özellikle teknolojinin öğrenme sürecinde öğrenen 
kişi ya da grupları etkileşimli hâle getirmesi, öğrenenlerin ve öğretenlerin 
öğrenme sürecini birlikte inşa etmesini sağlamaktadır. Bu özelliği 
bakımından pek çok iş birlikli öğrenme tekniğinin WEB 2.0 araçlarıyla 
birlikte kullanımı mümkündür.

İş birlikli öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak birbirlerinin 
öğrenme sürecine katkıda bulundukları, öğrencinin aktif rol aldığı bir 
öğrenme yöntemidir. İş birlikli öğrenmenin sınıf dışına taşınmasında ise 
WEB 2.0 uygulamaları devreye girmektedir.  Gerek öğrenci–öğrenci ve 
öğrenci-öğretmen etkileşimini, gerekse öğrenmenin ders dışında devam 
etmesini WEB 2.0 uygulamaları mümkün kılmıştır.  

Bir WEB 2.0 aracı olan Padlet, öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirleriyle 
etkileşim içinde bulunabileceği bir paylaşım platformu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu özelliğiyle iş birlikli öğrenme için oldukça elverişli 
bir ortam sunmaktadır. Yabancı dil öğretiminde özellikle beyin fırtınası 
oluşturmak amacıyla da öğretmenlerin sık sık kullandığı bir uygulamadır.



81

Kübra BAŞKAYA, Merisa TURSUNOVİC

Yıl 2 Sayı 2 - 2017 (79-96)

WEB 2.0 Araçları
İnsanların zaman ve yerden bağımsız olarak iletişim hâlinde olmaları, 
hiçbir zaman günümüz kadar kolay olmamıştır (Horzum, 237). Eğitimde 
bilgisayarın hatta bütün teknolojinin önemi çok büyüktür. Teknoloji, 
eğitimi destekleyen ve eğitimi ilginç hâle getiren bir unsurdur. Son 
zamanlarda eğitimde kullanılan teknolojiler de artmaktadır ve gelecekte 
daha da artacaktır.  Eskiden WEB 1.0 teknolojisi çok kullanılmaktaydı.

WEB 1.0 teknolojisini kullananlar bu bilgileri sadece okuyabiliyorlardı. 
Tüm kontroller WEB sitesinin elindeydi. Yani WEB 1.0 teknolojisini 
kullanarak bilgiler pasif bir şekilde alınmaktaydı. WEB 2.0 teknolojisi ile 
birlikte kullanıcıların daha aktif hâle gelmesi, iş birliğinin sağlanması ve 
paylaşımların artması mümkün hâle gelmiştir. Günlük hayatta kullanımı 
yaygınlaşan WEB 2.0 araçlarının öğrenci ve öğretmenler tarafından 
eğitimde etkin olarak kullanılması da gündeme gelmektedir. (Horzum, 
2010: 603).

WEB 2.0 kavramı ilk kez 2004 yılında, O’Reilly ve MediaLive International 
tarafından organize edilen ve Google, Yahoo, Msn, Amazon, Ebay gibi 
WEB dünyasının önde gelen şirketlerinin de katıldığı Web konferansında, 
WEB alanında yaşanan gelişmeler ve WEB dünyasının geleceği konusunda 
tartışılırken ortaya çıkmıştır. (Genç, 2010: 237). 

WEB 2.0 araçları beyin fırtınası oluşturmayı sağlar. Bu bağlamda Web 2.0 
araçlarının etkileşim sağlayan teknoloji araçları olduğunu söyleyebiliriz. 
WEB 2.0 bir yazılım veya programlama dili değildir. Yeniliklerle 
düzenlenmiş bir konsepttir. WEB’e yeni bir bakış amacı ile üretilmiş, bir 
sürü tekniğin kullanılmasını amaçlar.  (Arslan, 2007: 352).

WEB 2.0 teknolojileri kullanıcılara bir topluma içerik ve fikir sunmayı 
amaç edinen ortamlara katkıda bulunmayı kolaylaştırır (Karaman, vd., 
2008: 36). 

Bu araçlar online feedback (çevrimiçi etkileşim) olarak da adlandırılır. 
İnsanlar arasındaki iş birliğini en üst düzeye taşımışlardır. 

Selçuk Karaman, Serkan Yıldırım ve Abdullatif Kaban’a göre Sosyal 
yapılandırmacılık gibi öğretme-öğrenmeyle ilgili çağdaş yaklaşımlar 
ve günümüz toplumunun ihtiyaç duyduğu bilgi okur yazarlığı, grup 
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çalışmasına yatkınlık, bilgilerin analiz etme ve problem çözme gibi 
beceriler göz önüne alındığında WEB 2.0 uygulamalarının pedagojik 
potansiyelinin ne denli önemli olduğu ortaya çıkar. (2008: 35).

Erdi Tarakçı, internet ortamındaki Prezi sunumunda WEB 2.0 araçlarının 
katkılarını genel olarak şöyle sıralamıştır: (2014).

• Grup çalışması alışkanlığı
• Etkili öğrenme 
• Üst düzey öğrenme becerisi
• Bilgi okuryazarlığı 
• Yapılandırıcı problem çözme 
• Öğrenciye uygunluk ( ilgi çekme )
• Bireysel gelişim 
• Sorumluluk alma

Bu özelliklerden yola çıkarak WEB2.0 araçlarının kullanımının, eğitimi 
öğrenci odaklı hale getirdiğini söylemek mümkündür. Bu noktada ise iş 
öğretmene düşmektedir. Web 2.0 araçlarının kullanım yollarıyla ilgili hem 
kaynak hem de internette pek çok anlatım ve video bulunmaktadır. Bu da 
WEB 2.0 araçlarının öğretmenler tarafından kullanımını kolaylaştırmakta, 
dolayısıyla yaygınlaştırmaktadır.

İş Birlikli Öğrenme
İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak birbirlerinin 
öğrenme sürecine katkıda bulundukları, öğrencinin aktif rol aldığı bir 
öğrenme yöntemidir. 

Fer ve Cırık’a göre iş birlikli öğrenme, pek çok farklı tekniği ile oldukça 
zengin bir yöntemdir. Bu nedenle,  farklı iş birlikli öğrenme tekniklerinin 
öğrenme ortamında kullanılması öğrencilerin öğrenmesinin etkili olmasına 
katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda, iş birlikli öğrenmenin uygulamada 
sağladığı kolaylık ve esneklik öğrencilerin salt zihinsel gelişimini değil 
sosyal gelişimini de destekleyerek öğrencilerde “takım” anlayışının 
gelişmesine de katkı sağlayacaktır (2007). 

Özcan Demirel (2013: 210), iş birliğine dayalı öğrenme modelinin temel 
ilkelerini şöyle sıralamıştır: 
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1. Gruplar en az iki, en çok beş ya da altı kişiden oluşur ve öğrenme bu 
küçük gruplar ile gerçekleşir.

2. Öğrenmede öğrencilerin grup içindeki etkileşimleri önemli rol oynar.

3. Öğrenciler arası yarışmadan çok gruplar arasındaki yarışma daha 
önemlidir.

4. Öğrencilerin başarıları ya da başarısızlığı bireylerden çok gruplara aittir. 

5. İş birliğine dayalı öğrenme sınıftaki farklı yetenek ve kişilik özelliğine 
sahip öğrencileri bütünleştirir ve dostluk duygularını artırır.

6. Bu öğrenme modeliyle öğrencilerin sadece bilişsel yönleri değil 
duyuşsal ve sosyal yönleri de gelişir. 

Kamile Ün Açıkgöz (2004) de on çeşit iş birlikli öğrenme tekniğinden 
bahsetmektedir. Bu teknikler:

1. Birlikte öğrenme,

2. Akademik çelişki, 

3. Öğrenci takımları, 

4. Birleştirilmiş iş birlikli okuma ve kompozisyon 

5. Grup araştırması

6. İş birliği- iş birliği

7. Birleştirme

8. Buluş

9. Birleştirme II

10. Birlikte soralım birlikte öğrenelim 

Çevrim İçi İş Birlikli Öğrenme
Belanger’e göre çevrim içi iş birlikli öğrenme, bilginin inşasına iş birlikli 
bir şekilde katılan topluluklar için, sosyal alanlar sağlamak için asenkron 
bilgisayar iletişim ağlarının kullanımıdır. (akt: Erten, 2015:31). Huang’a 
göre ise çevrimiçi öğrenme ortamları öğrenci merkezli ve işbirlikçi 
olduğundan iş birlikli öğrenme ile desteklenmelidir. Çevrim içi tartışma 
grupları, tartışma merkezli, otantik, proje tabanlı, sorgulama odaklı ve 
işbirlikçi olarak karakterize edilirler. (akt: Erten, 2015: 31).
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Alsancak ve Altun bilgisayar destekli iş birlikli öğrenme ortamlarının, 
teknolojinin eğitim ortamlarında eğitim amaçlı kullanılmasıyla birlikte 
gündeme gelen iş birlikli öğrenme sürecinin zaman ve mekândan bağımsız 
gerçekleştirilmesine imkân vermekte olduğunu söylemektedir.(2011: 6).

Literatürde iş birlikli öğrenme yöntemini desteklemek amacıyla farklı 
teknoloji uygulamalarından yararlanıldığı görülmüştür. Çalışmalarda 
moodle gibi öğrenme yönetim sistemlerinin yanı sıra, WEB sayfası, 
forum, wiki, sohbet yazılımları, e-posta gibi araçlardan yararlanıldığı 
görülmüştür. (Kalafat, 2015: 36).

Padlet 
Padlet Nedir?
Padlet bir WEB 2.0 aracıdır, dijital duvar olarak adlandırılır. Onu dijital bir 
pano olarak da düşünebiliriz. Padlet beyin fırtınası oluşturmak amacıyla 
ortaya konulan, ders esnasında ya da ders dışında kullanabilecek bir 
programdır. Padlet’te tartışma başlatılabilir, bu sayede hem öğrenciler hem 
de öğretmen arasında iş birliği sağlanabilmektedir. 

Resim 1.

Padlet bilgi paylaşmanın yoludur. Padlet’te öğrenme materyali olabilecek 
birçok şeyi paylaşmak mümkündür; video,  resim, pdf, word ya da 
powerpoint dosyasını paylaşmaya olanak sağlanmaktadır. Öğretmen, Padlet 
üzerinde bir tartışma konusu başlatabilir, öğrenciler de ona katılabilirler. 
Böylece sınıf tam bir etkileşim içinde olabilmektedir. Öğrenciler yapılan 
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paylaşımların altına yorum yapabilirler bu şekilde diğer öğrencilerin 
düşüncelerinin farkında olurlar. Öğretmen de bu paylaşılan yorumlar 
üzerinde öğrencilerin hatalarını düzeltme imkânına sahiptir.

Padlet aynı zamanda sunum hazırlamak ve sunmak için de kullanılabilir. 

Padlet’in özellikleri
1. Padlet, öğrencilerin ve öğretmenlerin etkileşim içinde olmasını 

sağlayan bir programdır.

2. Anında iş birliği sağlar.

3. İnteraktiflik sağlamaktadır yani birçok kişi aynı zamanda ve aynı 
Padlet’te çalışma yapabilmektedir.

4. Kolayca fotoğraf metin, video, pdf ya da Word dosyası eklenebilmektedir.

5. Oluşturulan Padlet bir web sitesinde ya da kişisel blogda 
paylaşılabilmektedir.

6. Padlet’i bilgisayar, televizyon, tablet, telefon gibi teknoloji araçlarıyla 
kullanmak mümkündür.

7. Padlet, online kullanılabilmektedir ve bilgisayara ayrı bir uygulama 
olarak indirmek gerekmemektedir.

8. Telefona ve tablete uygulama olarak indirilebilmektedir.

9. Padlet’in ücretsiz kullanım seçeneği mevcuttur. 

Padlet şu amaçlarla kullanılabilir:
• Oluşturulan duvara birden fazla not eklenebilir.
• İş birliği sağlandığı için tartışma platformu oluşturabilir.
• Padlet sayesinde beyin fırtınası oluşturulabilir.

Padlet ders dışında da kullanabilmektedir. Öğrencilerin derslerden 
sonra soruları varsa burada tartışabilirler veya derste işlenen bir konuyu 
Padlet üzerinde yapacakları etkinliklerle pekiştirebilirler. Öğrencilere 
Padlet üzerinden görev verilebilir böylece eğitim ders dışında da devam 
edebilmektedir. 
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Demet Gökalp’e göre Padlet ile yapılan Dijital Panolar’ı kullanmanın 5 
yolu şöyledir:

1. Öğrencileriniz ile “Ne Biliyorum? Ne Öğrendim?” aktivitesi 
yapabilirsiniz. Yeni bir üniteye veya temaya başlarken onların bu konu 
hakkında ne bildiklerini sorabilir ve panoya not edebilirsiniz. Ünite 
veya temanın sonunda ise aynı panoyu açarak bu sefer ne öğrendiklerini 
sorarak not edebilir ve öğrencilerinizdeki gelişim görebilirsiniz.

2. Derslerinizde herhangi bir konuda beyin fırtınası yapabilir ve 
çıkan fikirleri buraya not edebilir. İsterseniz bu notları pdf olarak 
kaydedebilirsiniz.

3. Öğrencilerinizle “Haftanın Sorusu” uygulaması yapabilir, her hafta 
panoya farklı sorular yazarak onlardan evde bu soruların cevaplarını 
araştırıp bularak panoya eklemelerini isteyebilirsiniz. Bu cevaplar ise 
sadece yazı olmak zorunda değildir; video, resim veya bir web sitesinin 
linki de olabilir.

4. Dijital panonuzun arkasına görsel ekleyerek de farklı uygulamalar 
yapabilirsiniz. Örneğin, bir dünya haritası üzerinde öğrencilerin 
istedikleri ülkeyi seçerek haritada doğru yere yazmasını ve o ülke 
hakkında da bilgi vermesini isteyebilirsiniz.

5. Ya da bir konu hakkındaki tüm kaynakları; doküman, web sitesi, video, 
görsel vb. dijital panonuza yerleştirebilir ve bu panoyu dersinizde 
kaynak olarak kullanabilirsiniz.

Eda Karaçelebi, internet sayfasındaki “Eğitimde Teknolojinin Kullanımı” 
başlıklı yazısında Padlet için şöyle demektedir: “Size online bir platform 
sağladığı için her yerden erişmek  ve duvarınızı paylaştığınız kişilerin 
içerik eklemesi mümkün oluyor. Bu noktada en güzel özelliklerden biri 
sizin tarafınızdan kontrol ediliyor olması”  (http://www.egitimbilisim.net/
web-20.html : 14.06.2016)

Padlet Nasıl Kullanılır?
Padlet’in kullanımı karmaşık değildir. Padlet elektronik cihazlara da 
indirilebilen bir uygulamadır.
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           Resim 2.                                         Resim3.

Web tarayıcılarına Padlet yazılıp Padlet’in web sitesine erişilebilir, 
Google Play Store veya Apple Store’den telefonlara ya da tabletlere Padlet 
indirilebilir. Mail adresiyle ya da facebook hesabıyla Padlet’e kayıt olunur. 

        

                    Resim 4.                                    Resim 5.

Kaydolunduktan sonra padlet oluştur yazan ekranın ortasındaki pembe 
kutucuğa tıklanır.  Sonrasında Padlet, içerik akışını seçmeye yönlendirir. 
Bu, içeriğin ekranda nasıl konumlanacağıyla ilgilidir.

Resim 6.
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İçerik akışı seçildikten sonra Padlet sayfası açılır, sayfanın sağında 
Padlet isim ve konu verilmesi için bir bölüm belirir. Bu bölümde gerekli 
düzenlemeler yapılabilir. Aynı zamanda arka fon da seçilebilir.

Resim 7.

Oluşturulan pano üzerinde herhangi bir yere tıkladıktan sonra küçük 
beyaz bir pencere açılır. Açılan pencereye herhangi bir yazı yazılabilir, bu 
pencerede ses kaydı yapılıp link ya da fotoğraf paylaşılabilir, word veya pdf 
dosyası eklenebilir. Aynı zamanda bu paylaşımlar silinebilir. Senkron (eş 
zamanlı) olarak kullanıldığı zaman öğretmen öğrencilerin paylaştıklarını 
anında görebilir. Yazdıktan ve dosyaları paylaştıktan sonra ayarlar kısmında 
padlet sayfası  düzenlenebilir. Arka plan da tekrar değiştirilebilir. 

Resim 8.

Padlet’in bir diğer özelliği ise öğretmenin öğrencilerin hatalarını 
düzeltebilmesine olanak sağlamasıdır.
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                             Resim 9.           Resim 10.

Ayarlar kısmında Padlet’in linki bulunur ve o link alınıp paylaşılabilir veya 
sağ üst köşedeki ‘share_arrow paylaş’ sekmesinden “paylaş/aktar/katıştır” 
yazısına tıklanarak istenilen platformda paylaşılabilir.

Resim 11.

Padlet, diğer katılımcılara da açıktır. “share_arrow paylaş”  sekmesinden 
mail adresi veya kullanıcı adı girilerek katılımcılar eklenebilir ve her 
katılımcı için farklı izinler verilebilir. Öğretmen öğrencileri ekliyorsa eğer 
o zaman bu öğrencilerin Padlet’e yazı, fotoğraf ya da video ile katılmalarını 
sağlar. Ayrıca yine bu bölümde Padlet’in gizlilik ayarları yapılabilir; 
öğretmen sadece sınıfıyla bir padlet oluşturmak isteyebilir veya bu Padlet’i 
herkese açık konumda oluşturabilir.

Padlet hem asenkron hem senkron olarak kullanılabilen bir uygulamadır. 
Ders esnasında kullanabilir, sunumlar hazırlanabilir ya da ders dışında 
öğrencilere farklı görevler verilerek kullanılabilir.
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Padlet Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Nasıl Kullanılabilir?
Özellikle A1 seviyesindeki öğrencilerle sınıf ortamı dışında dikte 
çalışması yapabilir: Öğretmen, dikte metnini okuyup sesini kaydettikten 
sonra Padlet’e yükler ve öğrencinin bu ses kaydını dinleyip Padlet’e 
yorum olarak yazmasını ister. Daha sonra öğrencilerin hatasını yine Padlet 
üzerinden düzeltebilir.

“Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni”ne göre B2 seviyesindeki 
öğrenciler, öğrendikleri dilde sunum yapabilmektedirler; bu noktada 
Padlet, öğrencinin karşısına alternatif bir sunum hazırlama aracı olarak da 
çıkmaktadır.

Öğretmen, video veya ses kaydı ve dinleme soruları yükleyerek dinleme 
becerisine yönelik aktivite yaptırabilir. 

Atasözü ve deyimlerin öğretilmesinde kullanılabilir. Her gün öğretmen 
veya seçilen/gönüllü bir öğrenci tarafından atasözü veya bir deyim yazılır. 
Öğrenciler bu sözün anlama gelebileceği konusunda fikirlerini paylaşırlar.

Öğrenciler, her hafta sonu ne yaptıklarını buraya yazabilir, fotoğraf ve 
videoyla renklendirebilir. Bu, onlar için eğlenceli bir yazma çalışması 
olacaktır.

Her hafta için ayrı bir Padlet sayfası oluşturularak sınıf içi ve dışında 
yapılan etkinlikler fotoğraf, video, resim vb. olarak bu dijital panoda 
sergilenebilir. 

Bir “Kültür Padleti” oluşturularak öğrencilerin kendi kültür ögelerini 
tanıtan videolar çekmesi (yemek videosu, yöresel kıyafetler...) istenir ve 
sırayla belli periyotlarda burada öğrenciler tarafından paylaşım yapılabilir.

Ders kitaplarındaki ünitelerin temalarına göre öğrenciler tarafından tematik 
Padletler hazırlanabilir. Bu da yine öğrencilerin yazma becerilerine katkı 
sağlayacaktır. “Teknoloji Padleti, Turizm Padleti, Masal Padleti, Tarihteki 
Ünlü Kişiler Padleti, vs…”
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İş birlikli Öğrenme ve Padlet: Bir Uygulama Örneği
İş birlikli öğrenme yöntemleri yukarıda ifade edilmişti. Bu tekniklerden 
Padlet programı için en uygun olanlardan biri grup araştırma tekniğidir.

Bu çalışmada grup araştırması tekniğinden faydalanarak çevrim içi iş 
birlikli öğrenme yöntemiyle bir padlet oluşturma örneği hazırlanmaya 
çalışılacaktır.

Grup Araştırması Tekniği ile Bir Padlet Uygulama Örneği
Grup Araştırma Tekniği
Öğrencileri gruplara ayırarak ve onlara dayanışma içinde yapıp 
tamamlayacakları görevler vermek, öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri harika bir yoldur. Görevi akranlarıyla birlikte yapıyor 
olmalarından dolayı öğrenmeye daha eğilimli olacaklardır. Böyle bir 
çalışmanın içine girdikten sonra ise diğerleri ile birlikte ne yaşadıklarını 
anlatma ihtiyacı doğacaktır ki bu da daha ileri bağlantıları oluşturacaktır. 
(Ton, 2012).

Açıkgöz, grup araştırması tekniğinin altı basamaktan oluştuğunu 
söylemektedir:

1. Öğretmen önce genel bir konu saptar. Öğrenciler kaynakları gözden 
geçirerek ve tartışarak bu konuyu alt konulara ayırır. Daha sonra aynı 
alt konulara ilgi duyan öğrenciler bir araya gelerek gruplar oluşturur.

2. Grup üyeleri birlikte çalışarak kendi alt konularını nasıl araştıracaklarını 
planlarlar. Nasıl bir iş bölümü yapacaklarına karar verirler.

3. Gruplar, planlarını uygulayarak araştırmayı yaparlar. Her öğrenci kendi 
payına düşen kısımlar ile ilgili bilgiyi toplar, çözümler ve değerlendirir. 

4. Öğrenciler hem öğretici olan hem de sınıftaki diğer öğrencilerin 
dikkatini çeken bir rapor hazırlayabilmek için çalışırlar ve ulaştıkları 
sonuçları rapor haline getirirler.

5. Araştırma raporu sınıfa sunulur. Sunum esnasında görsel- işitsel 
araçların, diğer yaratıcı yolların kullanılması ve sınıftaki öğrencilerin 
derse katılımı teşvik edilir.

6. Raporun, sunumun ve öğrencilerin değerlendirmesi yapılır. Öğrenciler, 
diğer grupların sunumları ile ilgili dönüt vererek değerlendirme 
sürecine katılırlar. (2004)
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Tüm süreçte öğretmen bir danışman konumundadır.

Padlet’te iş birlikli öğrenmeyi gerçekleştirmek için grup araştırması 
tekniğindeki altı basamaktan faydalanılmıştır:

Öncelikle araştırmacılar tarafından öğrencilere ve öğretmene Padlet’in 
kullanım amacı ve kullanım yöntemleri hakkında bilgi verilir.  Öğrencilerin 
Padlet’e kaydolması sağlanır ve öğrencilere Padlet’in grup çalışmalarındaki 
kullanımı gösterilir. 

Çalışmanın 16 kişilik Türkçe öğrenen bir dil sınıfıyla birlikte yürütüleceğini 
varsayarsak:

1. Basamak: İlk olarak öğrencilere öğretmen tarafından genel bir araştırma 
konusundan bahsedilir, öğrencilerden genel konuyu alt konulara ayırarak 
bir konu seçmeleri istenir ve aynı konuyu araştırmak isteyen öğrenciler 
dört kişilik gruplara ayrılır.

Örnek uygulama: Öğretmen, öğrencilerden bir kıtadan bir ülke seçerek 
seçtikleri ülkeyi grup olarak tanıtmalarını ister. Öğrenciler kıtalar ve 
ülkeler hakkında araştırma yapar. Aynı kıta üzerinde çalışma yapmak 
isteyen öğrenciler bir araya gelerek birer grup oluştururlar seçtikleri 
kıtadan tanıtmak için bir ülke belirlerler. (Her grup dört kişiden oluşur.) 

2. Basamak: Öğrencilerin kendi aralarında araştırmanın alt gruplarını 
oluşturmaları ve görev dağılımı yapmaları istenir.

Örnek uygulama: Amerika kıtası üzerinde çalışmak isteyen dört kişi, 
araştırmaları sonucu bir ülke belirlemiştir. Bu ülkenin Brezilya olduğunu 
varsayarsak; öğrenciler kendi aralarında yemek kültürü, geleneksel 
kıyafetler, festivaller/bayramlar, ülkenin yönetim şekli, ülkenin tarihi, 
konuşulan dil, Brezilyalı ünlü kişiler, şarkılar, vs gibi alt konular belirler 
ve belirlenen alt konuları da grup üyeleri kendi arasında paylaşır.

3. Basamak: Her grup üyesi kendi konusuyla ilgili bulduğu bilgiyi 
Padlet’e ekler. Bulduğu bilgileri video, resim, power point sunusu vs. ile 
destekleyebilir. 

Örnek uygulama: Brezilya’nın tarihini tanıtmak isteyen öğrenci hazırladığı 
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power point sunusunu Padlet yükler. Brezilya’nın yemeklerini tanıtan 
başka bir öğrenci bulduğu yemek resimlerini yazdığı bilgilere ekler.

4. Basamak: Her öğrenci Padlet’i en iyi şekilde oluşturabilmek için 
çalışır. Bu süreçte birbirleriyle fikir alışverişinde bulunurlar. Grup üyeleri 
birbirlerinin Padlet’e ekledikleri bilgiler hakkında yorum yapar, tavsiye 
verir ve birbirlerinin yanlışlarını düzeltir. 

Örnek uygulama: Bir öğrenci Brezilyalı ünlü kişileri tanıtmıştır. Brezilya 
müziklerini seven başka bir öğrenci ona tanıdığı ünlü bir Brezilyalı 
şarkıcının bir video klibini koymasını tavsiye edebilir. Diğer bir öğrenci 
ise arkadaşının imla hatasını düzeltebilir. Tüm öğrenciler hazırladıkları 
Padlet’i değerlendirir ve sınıfta sunmaya hazır hale getirirler. 

5. Basamak: Öğrenciler hazırladıkları Padlet’leri aynı program üzerinden 
eşit söz hakkı alarak sınıfta sunar.

Örnek uygulama: Brezilya’yı tanıtan grup tahtaya çıkmadan önce kendi 
arasında bir sunum sırası düzenlemiştir. Brezilya’nın tarihi gelişimini 
hazırlayan öğrenci önce gelir ve sınıfta bu konuyu Padlet’i kullanarak 
anlatır. Daha sonra tüm öğrenciler belirlenen sıraya göre sunumlarını 
yaparlar. (Tüm gruplar sırayla sunumlarını yapar)

6. Basamak: Öğrenciler ve öğretmen sınıfta yapılan sunumları sözlü olarak 
değerlendirir. Soruları varsa grup üyelerine sorularını sorarlar.

Tüm süreçte öğretmen, öğrencilere rehberlik eder.

Sonuç
Web 2.0 araçları, eğitimin öğretmen odaklı değil öğrenci odaklı olmasını 
sağlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılımına imkân 
verir.

Padlet, fotoğraf metin, video, pdf, word dosyası veya power point sunusu 
yüklemeyi mümkün kılan ya da internet ortamındaki herhangi bir bağlantıyı 
eklemeye izin veren bir web 2.0 aracıdır. Dolayısıyla bir öğretmen bu 
özellikleri kullanarak fazladan hiç bir materyale ihtiyaç duymadan bir ders 
anlatabilir.
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Çeşitli materyalleri birlikte kullanmaya izin vermesi sayesinde dört temel 
dil becerisini de geliştirebilecek nitelikte bir web 2.0 aracıdır.

Bir Padlet üzerinde pek çok kullanıcı aynı anda çalışabilmektedir. Bu 
sebeple Padlet, çevrim içi iş birlikli öğrenmeyi mümkün kılmaktadır.

Padlet’te iş birlikli öğrenme gerçekleştirilebildiği için öğrenciler 
birbirleriyle bilgi alışverişi yapabilmektedirler.

Aynı anda pek çok kişinin çalışabilmesine izin vermesi özelliğiyle dersi 
sınıf dışına taşımak mümkündür.

Öğrenmenin ders dışına taşınması ve iş birlikli olarak öğrenme öğrenci ve 
öğretmenin motivasyonuna katkı sağlar.

Padlet üzerinden herhangi bir konu hakkında beyin fırtınası yapılabilir.

Padlet bir “dijital pano” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla sınıfla 
birlikte çekilen bir fotoğraf, öğrencilerin çalışmalarının sergilenmesi, sınıfı 
ilgilendiren duyuruların burada yapılması gibi bir panoda sergilenebilecek 
her şey Padlet’te sergilenebilir. Ve bu Padlet’in bağlantısı herkese açık 
olarak paylaşılabilir. (Facebook, Twitter, okulun internet sitesi, …)

Padlet, pek çok dil öğretim yöntem ve tekniğiyle birlikte sınıf içinde 
ve dışında kullanılabilir, ayrıca padlet senkron ve asenkron olarak 
kullanılabilme özelliğine sahiptir. 

Öneriler
Eğitimde web 2.0 araçlarının kullanımı artırılmalıdır. Bunun için de 
öğretmenler bu araçlarla tanıştırılmalıdır.

Çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak Padlet ders içinde 
ve dışında uygulanabilir, bu uygulamalara dönük çeşitli araştırmalar 
yapılabilir.

Padlet’in yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımının öğrenci 
motivasyonuna ve başarısına etkisi, öğretmen görüşleri gibi konularda 
araştırmalar yapılabilir.

Padlet gibi pek çok web 2.0 aracıyla ilgili bu çalışmaya benzer çalışmalar 
yapılabilir.
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Bazı dil öğretim merkezlerinde özellikle de kendine ait dersliği bulunmayan 
TÖMER’lerde, öğrencilerin yaptıkları çalışmaların sergilenebileceği bir 
pano bulunması pek mümkün değildir. Bu noktadaki eksikliğin bir dijital 
pano olan Padlet’le giderilmesi mümkündür. Bu bağlamda Türkçeyi 
yabancı dil olarak öğreten kurumlarda Padlet  “gerçek bir sınıf panosu” 
olarak kullanılabilir.
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