
 

  

 

 

 

 

ADLES PDÖ Platformu 
ADLES PDÖ  Platformu alfa, beta ve pilot 

testlerde öğretmenler, uzmanlar, öğrenciler 

ve ADLES konsorsiyumu tarafından test edildi. 

Test Ocak-Temmuz 2019 tarihleri arasında 

yapıldı ve platformun geliştirilmesine önemli 

katkılarda bulundur. 

ADLES PDÖ  Platformmu STEM (Bilim, 

Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) 

alanlarında öğretmenler tarafından 

tanımlanan problemler içermektedir. 

Problemler direk olarak belirli bir konuda 

müfredatla ilişkilendirilebileceği gibi, çok 

disiplinli bir proje çalışması bağlamında bir 

problem de olabilir. 

ADLES PDÖ Platformu PBLEX adı verilen 

problemler geliştirmek için fonksiyonlar 

sağlamaktadır. PBLEX öğretmenlerin öğrenme 

amaçlarını belirtebileceği, öğrenciler için 

problem atama ve görevlerini yapabileceği ve 

gerekli materyalleri sunabileceği dijital bir 

ortamdır. Ayrıca PBLEX öğrencilerin görevi 

tamamlaması için gereken bilgileri de sağlar. 

Öğretmenin yönlendirme yapmasını ve 

öğrencilerin öğrenmesini sürekli olarak takip 

etmesini sağlayan önemli bir özelliktir. 

ADLES PDÖ Platformu sohbet özelliğiyle 

öğrenci ve öğretmenler arasındaki iletişimi 

desteklemektedir. Bu projenin odak noktası 

olan aktif öğrenmeye yardımcı olur.  

ADLES PDÖ Platformu adı verilen bir topluluk 

oluşturulmuş ve bu topluluk benzer ilgi 

alanları olan öğretmenlerin iletişim kurmasını 

ve belirli konularda konuşabilmesini 

sağlamıştır. BU topluluğun ADLES PDÖ 

Platformunun kullanımını artırması 

beklenmektedir. ADLES PDÖ Platformuna 

aşağıdaki adresten ulaşılabilri: 

http://adles.eu/PBPlatform  

 

 

 

Çoğaltıcı Etkinlikler 
ADLES PDÖ Platformu Çoğaltıcı etkinliklerle 

ortak ülkelerdeki çeşitli paydaşlara sunuldu. 

 

Yunanistan'da 93 katılımcı ADLES Platformunu 

kullanarak PDÖ çalışmaları yaptı. 

 

 

Türkiye'de 72 öğretmene ADLES Platformu ve 

Probleme Dayalı Öğrenme sunumu yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

http://adles.eu/PBPlatform


 

  

 

 

 

Danimarka'da 40 öğrenci ve öğretmen ADLES 

Platformunu denedi.  

 

İspanya'da toplam 66 katılımcı üç Çoğaltıcı 

Etkinliğe katıldı: Bu etkinliklerden ikisi Vigo'da, 

biri Santiago de Compostela'da düzenlendi.  

 

Ve Portekiz'de 51 katılımcı Çoğaltıcı Etkinliğe 

katıldı. 

 

 

 

Etkinlikler 
Ankara'da düzenlenen 4. proje toplantısı, 1-2 

Temmuz, 2019. Toplantı Ankara, Hayme Ana 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 

düzenlendi. Toplantıya Türkiye Ulusal 

Ajansından Derya Akçal da katıldı. Platform 

Ajans uzmanına sunuldu.  

 

Toplantının genel amacı projeyi ve kalan 

konuları genel olarak gözden geçirmekti.  

Projenin Seçilen Sonuçları 
Son 2 yılda, ADLES Projesi bazı sonuçlar elde 

etti:  

 Yaklaşık 90 organizasyonda ve 55.000 

farklı paydaşla yaygınlaştırma faaliyetleri 

 ADLES web sitesinde 3.100 özgün 

görüntüleyici 

 Facebook'da 525'den fazla özgün beğeni 

 Platformda toplam 750 test yapan kişi 

 Toplam 121 problem oluşturuldu (35 

özgün dilde, Türkçe, İspanyolca, 

Portekizce, Yunanca, İtalyanca ve Danca). 

Bu problemlerden 20'si oyun ve 

simülasyon perspektifi içeriyor. 

 Yapılan çoğaltıcı etkinliklere toplam 

350'den fazla farklı paydaş katıldı. 


