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BU DÖKÜMAN HAKKINDA  
 
Bu doküman proje ortağı kurumlar tarafından yerel olarak yürütülen pilot faaliyetlerin 
kanıtlarını toplayan ve özetleyen nihai bir rapordur ve öğrencilerle okuldaki anahtar 
yeterlilikleri değerlendirmek için uygulanan TASK web uygulamasının test sonuçları 
yer almaktadır. Web platformu yerel pilot çalışma verilerini raporlaştırır,  bütünleştirir 
ve güçlendirir. 
 
TASK - Okulda Anahtar Yeterliliklerin Değerlendirilmesinde Öğretmen:  Otantik görev 
temelli değerlendirme metodolojisi  (2015-1-IT02-KA201-015399) projesinin web pilot 
çalışmasına  European Schoolnet (EUN), IC Bozzano, IIS Majorana, Merkez Atatürk 
Ortaokulu, Collège Léo Drouyn and IES Ribeira,  Collège Léo Drouyn kurum ve okulları 
katıldılar. Etkinlik Lider Örgütü olan Collège Léo Drouyn tüm pilot çalışma faaliyetlerini 
koordine etti ve, tüm ortakların elde ettikleri verileri toplayarak raporlaştırdı. Bağımsız 
eğitim araştırmaları enstitüsü olan  Learning Community   pilot çalışmayı ve araçları 
denetlemiştir. 
 
Bu rapor aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir: 
• Projenin arka planı 
• Beklenen sonuçlar ve hedefler 
• Projede yer alan katılımcılar 
• Yöntem/ Süreç 
• Araçlar 
• Sonuçlar 
• SWOT analizi (altı puan sentezi) 
• Öneriler. 
 
Pilot uygulama sonucu elde edilen veriler web uygulamasının ve TASK yönergesinin 
en iyi şekilde iyileştirmesine katkı sunmaktadır. 
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1.PROJENİN ARKA PLANI 
TASK projesi Anahtar Yeterlilikleri ulusal modellerle belgelendirebilmek için bir 
değerlendirme metodoloji geliştirmeleri sürecinde öğretmenleri desteklemeyi 
amaçlamaktadır.  
Performans kanıtlarının toplanması, performans gözlemi, performansın kalitesini 
değerlendirmek için kontrol soruları gerçek görev performansını değerlendirmeye 
dayanmaktadır. 
TASK web uygulaması, TASK değerlendirme çalışmalarını 
(http://www.taskeuproject.com/wp-content/uploads/2016/06/TASK-FRAMEWORK-
EN-FORMATTED.pdf) uygulamak için dijital bir destek sağlamakta ve adım adım yol 
gösterici olmaktadır. Değerlendirme süreci  kendini yansıtmaya dayalı ve kontrol 
soruları tarafından desteklenen otantik değerlendirmeye ilham kaynağı olmuştur. 
 
Pilot çalışma çevrimiçi araç ile okuldaki günlük yaşamın gerçek senaryosu ve gerçek 
öğrenicilerin profilinin etkililiğini ve tutarlılığını kontrol etmeyi amaçlamaktadır. 
 

1.1. BEKLENEN SONUÇLAR VE HEDEFLER 

Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler pilot çalışmanın hedef 
kitlesini oluşturmaktadır.  
Pilot uygulama ve test etme aşamasına katılan ortaklardan toplam 100 öğretmenin 
katılması öngörülüyordu.  
20 öğretmen İtalya’dan  (10  tanesi IISS Majorana, 10 tanesi IC Bozzano); 
20 öğretmen Fransa’dan (College Drouyn); 
20 öğretmen İspanya’dan (IES Ribeira) ; 
20 öğretmen Belçika’dan (Eun Partnership); 
20 öğretmen Türkiye’den (Merkez Atatürk Ortaokulu). 
 
Bu aşamanın amacı TASK değerlendirme sürecinde öğretmenleri çevrimiçi olan TASK 
değerlendirme aracı ile destekleyerek öğrencilerin yeterliliklerinin değerlendirmesini 
yapmalarını sağlamaktır.  Her öğretmene 20-30 öğrencisini pilot çalışmaya katması 
önerildi. Pilot çalışmalar proje ortağı kuruluşların ulusal dilinde uygulanmıştır. 
Pilot çalışma 1. anahtar yeterlilik olan Anadilde İletişim, 2. anahtar yeterlilik olan 
Yabancı dilde iletişim ve 4. anahtar yeterlilik olan Dijital yeterlilik üzerine odaklandı. 
 
Ortaklar, Avrupa Eğitim Kurumları uzmanlarından gelen geribildirimleri toplarken, 
TASK web uygulamasının tutarlılığı, etkililiği ile ilgili vurguları ve fikirleri, okuldaki 
günlük yaşamın gerçek senaryosu ve gerçek öğrenicilerin profili ile karşılaştırmışlardır. 
Bu sonuçlar TASK web uygulamasını ve TASK  kılavuzunu mükemmelleştirmek için 
yararlıdır. 
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1.2. PROJEDE YER ALAN KATILIMCILAR 

	

Projede yer alan katılımcılar: IISS Majorana (İtalya), EUN Partnership (Belçika), 
ISTITUTO COMPRENSIVO BOZZANO (İtalya), MERKEZ ATATURK ORTAOKULU 
(Türkiye), COLLEGE DROUYN (Fransa), IES RIBEIRA (İspanya), LEARNING 
COMMUNITY (İtalya).  
 
Pilot çalışmaya 100 öğretmenin katılması bekleniyordu. Beklenenin üstünde bir katılım 
oldu(122 öğretmen). Bu öğretmenlerin kurumlara göre dağılımı aşağıda verilmiştir. 
Bozzano and Majorana  okulundan toplam 59 öğretmen katılmıştır . (36  ortaokul 
öğretmeni ve  23 lise öğretmeni) 
 
EUN  kurumu  15  öğretmeni katmıştır.  (4 ortaokul  ve 15  lise ). Bir kaç öğretmen hem 
ortaokul hemde lise düzeyinde görev yapmaktadır. 
MERKEZ ATATURK ORTAOKULU  25 ortaokul öğretmeni pilot çalışmaya katmıştır. 
Collège Léo Drouyn  okulu ortaokul düzeyinde 4 öğretmeni pilot çalışmaya katmıştır. 
IES RIBEIRA okulu 18 öğretmeni katmıştır. 
LEARNING COMMUNITY  bağımsız araştırma enstitüsü olarak pilot uygulamayı ve 
araçları denetlemiştir. 
 
 
Buna ek olarak, TASK web uygulaması aracı kayıtları aşağıdaki verileri ortaya koydu.  
• 226 öğretmen, 
• 776 öğrenci, 
• 684 değerlendirme egzersizleri, 
 
 
Genel olarak 15 ülkeden: 
1. İtalya 
2. Fransa 
3. İspanya 
4. Türkiye 
5. Belçika 
6. Arnavutluk 
7. Romanya 
8. Kıbrıs 
9. Litvanya 
10. Polonya 
11. Sırbistan 
12. Brezilya 
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13. Hırvatistan 
14. Macaristan 
15. Portekiz 
 
Proje ortakları  aracı kendi başlarına ve öğrencileri ile test ettiler. Bu rapor, geri 
bildirimleri, yorumları ve / veya iyileştirme önerilerini toplayarak bir özetini sunar. 
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2. YÖNTEM/SÜREÇ 
2.1. ARAÇLAR 

Pilot çalışma için ortak bir yol ve yerel gereksinimler arasında bir ayarlama gerekliydi. 
Bu ortak araç verilerin toplanması ve öğrencilerin etkinliklerinin gözlemlenmesi için bir 
pilot araç dokümanı, test süreci ile ilgili bir kontrol listesiyle birlikte ortakların beklenen 
bilgilerin entegrasyonuna ve özetlenmesine izin veren ortak bir temel sağlamıştır. 
 
Öğretmenlerden, TASK değerlendirme sürecinin etkinliğini doğrulamak için aşağıdaki 
ifadelere odaklanan bir SWOT (Güçlü Olma, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) analiz 
anketi doldurmaları istenmiştir. 
 

• Değerlendirme tamamlanması için gereken süreyi yönetmek, 
• Değerlendirme prosedürünün öğrencilerle birlikte yönetimi 
• Değerlendirme sürecinin öğretim elemanlarıyla birlikte yönetimi, 
• Değerlendirme öğeleri uyarlama / bağlamsallaştırma. 

 
Yine de, spesifik gereksinimlerine göre kaç öğrencinin pilot uygulamaya dahil 
edeceğine kaç yetkinliğin ve alanların araştırılacağına karar vermesine izin verildi. 
 
Öğretmenler  yerel gereksinimlere göre öğrencilerin görevi bireysel olarak, evde veya 
sınıfta kendi başına  kanıtlarını toplayarak yapabileceklerine karar verebilir yada  
görevi daha genel bir ortamda yaptırabilir ve kanıtlar öğretmen veya sınıf arkadaşları 
tarafından toplanır. 
 
Ayrıca, tercih ettikleri öğretme ortamını belirtmek için davet edildiler: 

 
• Öğrenciler ile bire bir öğretim ortamında 
• Öğrencilerle bire bir çok öğrencinin olduğu ortamında  
• Öğrenciler arasında akran öğretimin olduğu bir ortamda 
• İlgili öğrencilerin sınıfının öğretim elemanlarıyla işbirliği içinde 
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Pilot çalışmaya  katılan öğretmenlerin sayısını ve farklı ortakların çalışma şeklini 
gösteren bir tablo burada verilmektedir: 
 

  
  
  
Ortaklar 

İlgili 
öğrencilerin 
sınıfının 
öğretim 
elemanlarıyla 
işbirliği 
ortamında  
 

Öğrencilerle 
bire bir çok 
öğrencinin 
olduğu 
ortamında 

Tek başına 
bir 
ortamda 

Öğrenciler 
arasında 
akran 
eğitimi 
veren bir 
öğretmenlik 
ortamında 

Öğrencilerle 
bire bir 
öğretmenlik 
ortamında 

Merkez Atatürk 
Ortaokulu (Türkiye) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
25 

Collège Léo Drouyn 
(Fransa) 

  
- 

  
4 

  
- 

  
- 

  
- 

European Schoolnet 
(EUN)1 

  
4 

  
5 

  
3 

  
3 

  
7 

IC Bozzano and IIS 
Majorana (İtalya) 

  
27 

  
29 

  
1 

 
2 

  

IES Ribeira (İspanya)       18   
 
 
İlgili öğretmenlerin profili ve öğrenci sayısı: 
 

  
Partner 

Ortaokul 
düzeyinde katılan 
öğretmen sayısı 
ISCED 2 

Lise düzeyinde 
katılan öğretmen 
sayısı 
ISCED 3 

Pilot çalışmaya 
katılan öğretmen 
sayısı 

Merkez Atatürk Ortaokulu 
(Türkiye) 

25 - 28 

Collège Léo Drouyn (Fransa) 4 - 125 

European Schoolnet (EUN) 13 21 22  

IC Bozzano and IIS Majorana2 
(Italy) 

36 23 80 

IES Ribeira (ES)  18  200  

 

																																																								
1		Toplam	35	öğretmen	aracı	tek	tek	test	ettiler.	Bu	35	öğretmenden	18'i	de	aracı	kendi	öğrencileri	ile	
test	etti	ve	geribildirim	verdi.	
2	Teachers	Majorana	ve	Bozzano'daki	öğretmenler,	sınıflarıyla	birlikte	çalışan	öğretim	ekibinde	
gruplandırılmış	olan	TASK	web	uygulamasını	test	etti.	
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Gerekli	geri	bildirimlerin	toplanması	için	benimsenen	yöntemlere	genel	bir	bakış:	

Ortaklar  Kanıtlar  

Merkez Atatürk 
Ortaokulu 
(Türkiye) 

Öğrencilerin öğretmenler tarafından doğrudan gözlemlenmesi. 

Collège Léo 
Drouyn (France) 

· Öğrencilerin çevrimiçi olarak doğrudan cevaplamaları ve araç hakkında 
görüş bildirmeleri için iki Google formu oluşturuldu 

https://docs.google.com/forms/d/1flSmYPwmjSf_PiIEEx-
SGlkEkyB7RlyhqfYcUFeMT8o/prefill 
https://docs.google.com/forms/d/19GNVn5mc51TgqksDWq0sAPwhs7SI2ni99WN-
ChCKVRw/prefill 

· Yabancı dilde yazı yazmayı değerlendirmek için ilişkiler, sosyal paylaşım 
ağları ve TASK üzerine İngilizce ders hazırlandı. 

· Web uygulamasının kağıt versiyonları bilgisayar laboratuvarına gitmeden 
önce yabancı dilde yazmayı değerlendirmek için hazırllandı. (daha küçük 
öğrenciler için) 

European 
  
Schoolnet (EUN) 

· pictures, videos, products, exercises; as for example: örneğin; resimler, 
videolar, ürünler, alıştırmalar.  

· https://www.facebook.com/groups/1600371850190600/ 
· Hırvat öğretmen Kristina Kaučić, okullarının web sitesinde TASK aracı ile 

ilgili bir haber ve  bir makale yayınladı 
School web page: Srednja škola Donji Miholjac: 
http://ss-donji-miholjac.skole.hr/ 

· newspaper link: Glas Slavonije: 
http://www.glas-slavonije.hr/327061/4/Prvi-u-RH-koriste-novi-online-alat-za-
samoprocjenu-znanja 

IC Bozzano and 
IIS Majorana 
(Italy) 

Sınıf tartışması, bazı öğretmenler için bir portföy oluşturulması; yerel platformda, 
hafıza çubuklarında, e-postada öğrencilerin sonuçlarının toplanması; performansın 
belirlenmesi ve belgelendirilmesi için kartların hazırlanması ve toplanması. 

IES Ribeira 
(Spain) 

 Öğrencilerin öğretmenler tarafından doğrudan gözlemlenmesi. 
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2.3. HER OKUL DÜZEYENDE YAPILAN DEĞERLENDİRMENİN 
DETAYLARI 

Aşağıdaki	 tablolar	 her	 bir	 okul	 düzeyinde	 her	 bir	 anahtar	 yeterlilikle	 ilgili		
değerlendirme	verilerini	göstermektedir.		

 

Yeterlilikler  

Değerlendirmeler 

EN IT FR ES TR Toplam 

Dijital yeterlilik 11 87 40 3 15 156 

Ana dilde iletişim -
ISCED2 

53 60 5 26 3 147 

  Ana dilde iletişim -
ISCED3 

 35    35 

Yabancı dilde 
iletişim - ISCED2 

63 252 4 13 14 346 

Yabancı dilde 
iletişim -ISCED3 

     0 

Toplam 127 434 49 42 32 684 
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3. SONUÇLAR 
3.1. DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN TAMAMLAMASI İÇİN 
ZAMAN YÖNETİMİ 

Öncelikle birkaç istatistik: Türkiye ve EUN için zaman yönetimi çoğunlukla zayıflıktı, 
diğer yandan İtalyan ortaklarımız için bir fırsat, İspanyollar için ise bir güçtür. Fransız 
öğretmenler güç ve zayıflık arasında eşit olarak bölündüler. 

 
 
İşte tüm ortaklar tarafından verilen olumlu ve olumsuz yorumların bir özeti 
  
Olumlu yönler: 
 
Zaman yönetimi bir varlık olarak görülebilir, çünkü web uygulaması öğrencilere bir 
görevin performansı üzerinde düşünme fırsatı verir. Öğretmenlere öğrencilerini 
gözlemleme, onlarla fikir paylaşma fırsatı verir ve öğretmenlere öğrencilerin 
çalışmalarını kontrol etme zamanı verir. 
  
Olumsuz yönler:  
 
Öte yandan değerlendirme süreci çok uzun sürüyor. Sonuç olarak, öğrenciler sıkılırlar 
ve süreç boyunca dikkatlerini sürekli açık tutamazlar. Kontrol sorularını aceleyle ve 
rasgele cevaplandırmaya başlarlar. Bazı öğretmenler, değerlendirme sürecinin uzun 
olduğunu ve bu nedenle ağır bir müfredata uymanın zor olduğunu vurgulamışlardır. 
	

Güçlü	Yönler
24%

Zayıf	Yönler
23%

Fırsat
45%

Tehtit
8%

Değerlendirme	süreci	için	zaman

Strength. Weakness Opportunity Threat
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3.2 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN YÖNETİMİ. 

Bizden değerlendirme süreci hakkında ve	özellikle öğrenciler ve öğretmenlerin sürekli 
web uygulamasından sınıf bağlamına taşınmak zorunda olması hakkında fikir 
vermemiz istendi. 
 

 
 
İlk önce birkaç istatistik: Hemen hemen tüm ortaklar çoğunlukla değerlendirme 
sürecinin bir fırsat veya güçlü olduğunu değerlendirdiler. Sadece Fransız öğretmenler  
çoğunlukla görev için zayıflık olduğunu belirttiler. 
 
Olumlu yönler: 
Proje ortakları, web uygulamasının teşvik edici ve farklı bir çalışma şekli getiren 
yeni bir araç olduğunu bildirdi. Uygulamayı eğitimsel ve kullanışlı olarak 
nitelendirdiler.  
 
 
 
Öğretmenler bu uygulamanın öğrencileri gözlemlemek  ve öğrencilere daha iyi öğretim 
vermek için zaman tanıdığını ve uygulamanın kendilerini sakin koşullarda 
çalışmalarına izin verdiklerini söylediler. Fransız öğretmenler bu fikre  en fazla 15 
öğrenciden oluşan gruplar için katılıyor.  
 
 
 
 

Güçlü	Yönler
70%

Zayıf	Yöner
2%

Fırsat
27%

Tehtit
1%

Öğretmeneler	ile	değerlendirme	süreci

Strength Weakness Opportunity Threat
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Olumsuz yönler:  
 
İtalya, Fransa ve EUN'den öğretmenler, metinler ve kontrol soruları çok uzun olması 
ve değerlendirme sürecinin pek çok basamağı içermesi gibi olumsuz yönleri de 
vurguluyor. 
Bu iki olgunun bileşimi, öğrencilerin dikkatini dağıtmasına ve öğrenmede sürekliliğin 
olmamasına neden olur. 
Fransız öğretmenler, yaşça küçük öğrencilerinin (11-12 yaşındaki öğrencilerin) verilen  
performansa  ve çevrimiçi değerlendirmeye zihinsel olarak bağlanmalarının zor 
olduğunu belirttiler. 
 
Çeşitli ülkelerden öğretmenler değerlendirme sürecinin uzun ve zaman alan bir süreç 
olduğunu vurguladılar. 
 
 

3.3 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN OKUL PERSONELİYLE 
YÖNETİMİ 

Öğretmenlerden  anahtar  yeterliklerin artıları ve eksilerini üzerine düşünmeleri 
istenmiştir. 
Tüm Avrupalı ortaklar oybirliğiyle bunun bir fırsat veya güçlü yan olduğunu 
düşünüyorlar. 
 
 

 
Çoğu	yorumun	sonucu	şöyledir:	
 

Güçlü	Yönler
70%

Zayıf	Yönler
2%

Fırsat
27%

Tehtit
1%

Strength Weakness Opportunity Threat
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Öğretmenler, anahtar yeterliklerin disiplinler arası olması öğrenciler için daha cazip 
olduğunu belirttiler. Ayrıca, takım çalışmasına, bilgi alış verişine teşvik eder ve tüm 
öğretmenler uygulamayı başarıyla kullanabilir. 
  
Bazı öğretmenler okulun gerçek hayat ile ilişkili olduğunu belirttiler. Fransız 
öğretmenler, web uygulamasının 2016 yılında ülkelerinde yapılan eğitim reformuyla  
ilişkili olduğunu belirttiler. 
 
Birkaç öğretmen, anahtar yeterliliklerin çapraz olduğu gerçeğinin, öğrencilerini farklı ve 
yeni bağlamlarda gözlemlemelerine ve onları değerlendirirken daha objektif 
olacaklarına dikkat çekmiştir. 
Sadece bir öğretmen öğretmenler arasındaki işbirliğinin sınırlı olduğunu belirtti. 
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3.4 ELDE EDİLEN BULGULARIN YÖNETİM 

Öğretmenlerden değerlendirme sürecinde kanıt toplamanın gerekliliği ile ilgili görüş 
bildirmeleri istendi 
Bütün ortaklar kanıt toplamanın  öğretmenler ve değerlendirme süreci için fırsat ve 
güçlü yön olduğunu belirtti.  
 

 
 
Bir kez daha, çoğu yorum pozitif: 
Öğretmenler  kanıtların toplanmasının öğrencilerinin çalışmalarını ve gelişimlerini daha 
iyi gözlemlemelerini sağladığını ve öğrencileri hakkında  daha derin bir bilgi 
edinmelerini sağladığını bildirir. 
Bazı öğretmenler, öğrencilerin eğitim süreçlerini tanımlamak için portfolyolar 
oluşturdular bunun öğrencilerinin çalışmalarını takip etmesine yardımcı olduğunu 
vurguladılar. Buna ek olarak öğrenciler özerklik ve kendine güven kazanırlar. 
  
Diğer öğretmenler kanıt toplama yönteminin öğrenciler arasında takım çalışmasını 
teşvik ettiğini ve bu şekilde çabuk çalışmaya alıştıklarını fark ettiler. 
  
Sonuçta, birkaç öğretmen kanıt toplamanın değerlendirme süreci için her zaman 
gerekli bir adım olduğunu vurguladı. 

Güçlü	Yönler
54%

Zayıf	Yönler
2%

Fırsat
42%

Tehtit	
2%

Performansın	kanıtları	

Strength Weakness Opportunity Threat
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Bununla birlikte, bazı öğretmenler de kanıt toplanma sürecinin zaman alıcı olduğunu 
belirtti. Öğretmenlerin bazıları da kanıt toplama konusunda çok fazla vakit 
harcamamak için tüm öğrencilerini aynı anda değerlendirmediklerini söyledi. 
 

3.5 İFADELERİ UYARLAMA VE BAĞLAMSALLAŞTIRMA. 

Ortakların çoğu sınıf içeriği için değerlendirme öğelerinin adaptasyon veya 
bağlamlaştırma gereksinimini   fırsat veya güçlü yön olduğunu düşünmektedir. 
 

 
 
Öğretmenler bu adaptasyon gereksiniminin yaratıcılığı teşvik ettiğini bildirmektedir. 
Çoğu her zaman öğretmen olarak yaptıkları çalışmaların bir parçası olduğunu 
söylüyor. Öğretmenler değerlendirme öğelerini sınıflarını oluşturan öğrencilerin farklı 
profillerine uyarladı. Buda derslerini bireyselleştirmesine imkan sağladı. 
 
Öte yandan her zaman olduğu gibi bunun zaman alıcı bir süreç olduğunu belirtiyorlar. 
Bir öğretmen her seviyedeki görev listesinin önceden verilmesini önerdi.  

Güçlü	Yönler
53%

Zayıf	Yönler
11%

Fırsat
34%

Tehtit
2%

İfadeleri	Uyarlama/	Bağlamsallaştırma

Strength Weakness Opportunity Threat
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3.6 KONTROL SORULARI 

Kontrol soruları hakkında sadece Fransızlar ve İtalyanlar görüşlerini belirttiler. Bu iki 
ülkenin görüşleri de birbirinden farklıdır. İtalyan ortakları bunun bir fırsat olduğunu 
düşünürken buna karşın Fransız öğretmenler zayıflık olduğunu düşünüyorlar. 
 
 

 
Bir taraftan öğretmenler kontrol sorularının öğrencilerin performanslarını karşılaştırma 
ve tekrar gözden geçirmelerine imkân verdiğini belirttiler. Sonuç olarak yaptıkları eylem 
hakkında daha fazla farkında olurlar. 
 
Öte yandan kontrol sorularının netleştirilmesi gerekir. Hem İtalya hem de Fransa 
kontrol sorularının çok uzun ve yaşça küçük  öğrencilere göre uyarlanmadığını 
belirttiler. Sorular çok sık tekrarlandığı için öğrenciler sıkılabilir ve rastgele cevaplar 
verebilir. 
 
 

Güçlü	Yönler
17%

Zayıf	Yönler
23%

Fırsat
55%

Tehtit
5%

Kontrol	Soruları

Strength Weakness
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3.7 DİĞER YÖNLER 

EUN ve İtalyan ortakları TASK aracıyla ilgili genel görüşlerini de belirttiler. 
Bu iki ülkedeki öğretmenler çoğunlukla aracı olumlu bir şekilde değerlendirmektedir. 
İtalyan öğretmenler ayrıca aracın zayıf yönlerini ve potansiyel tehditleri belirttiler. 
 
  
Olumlu Görüşler: 
Öğretmenler TASK aracının öğrenciler arasında yarattığı heyecanı ve farkındalığını 
vurguluyorlar. Ortakların bu yeni aracın ve çalışma biçiminin hala iyileştirilebileceğini 
söylüyorlar. Ayrıca aracı kullanmaya yarayan bir portföyün yaratılmasından da 
memnuniyet duyuyorlar. 
 
  
Olumsuz Görüşler: 
Öğretmenler aracın web sitenin ve özellikle kontrol sorularının iyileştirilebileceğini  
belirttiler. Ayrıca geri bildirimlerin çok uzun ve okunmasının zor olduğunu için tekrar 
gözden geçirilmesi gerektiğini belirttiler 
 


