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GENEL AÇIKLAMALAR 

EĞİTİM FAKÜLTESİ-UYGULAMA OKULU İŞBİRLİĞİ'NİN AMACI 

Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği, öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliklerini 

kazanması için düzenlenen bir uygulama sürecidir. Bu uygulama tarafların ortaklaşa sorumluluğu altında 

yürütülür. Bu işbirliğinin amacı, öğretmen adaylarının kazanmış oldukları alan bilgisi, mesleki bilgi ve 

becerilerini etkili, verimli, güvenli olarak uygulamaları ve geliştirmeleri için görev ve sorumlulukların 

eğitim fakültesi ile uygulama okulu arasında paylaşılmasını sağlamaktır. Eğitim fakültesi-uygulama okulu 

işbirliği'nin özel amaçları şunlardır: 

a) Planlama, uygulama ve değerlendirmede belirlenen ilkeler çerçevesinde ulusal bir standart 

oluşturmak, 

b) Eğitim fakültesi ile uygulama okulu arasındaki işbirliğini geliştirecek bilgi alışverişini 

sağlamak, 

c) Eğitim fakültesi ile uygulama okulu arasındaki eğitim-öğretim sürecinde etkileşimi en üst 

düzeye çıkartmak. 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ-UYGULAMA OKULU İŞBİRLİĞİ'NİN YAPISI 

 

Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu işbirliğinde Eğitim Fakültesi, uygulama okulu ve milli eğitim 

müdürlüğü görev almaktadır.  

Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nde fakülte tarafı, fakülte uygulama koordinatörü, bölüm 

uygulama koordinatörü ve uygulama öğretim elemanlarından oluşur. Fakülte uygulama koordinatörü 

dekanlık tarafından belirlenir. Fakültedeki her bölüm başkanlığı bir bölüm uygulama koordinatörü belirler. 

Bölüm uygulama koordinatörü uygulama öğretim elemanları ile işbirliği içinde öğretmen adaylarının 

gidecekleri uygulama okullarını belirler ve bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm birden fazla anabilim 

dalından oluşuyorsa, her anabilim dalı için ayrı bir uygulama koordinatörü görevlendirilir. 

Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim fakültesi-uygulama okulu işbirliği çerçevesinde gerekli yönetim 

işlerini yürütür. 

Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nde uygulama okulu tarafı, uygulama okulu koordinatörü 

ve uygulama öğretmenlerinden oluşur. Uygulama okulu yönetimi uygulama okulu koordinatörünü belirler. 

Fakülte koordinatörü ile okul uygulama koordinatörü ve uygulama öğretmenleri ile öğretim elemanları yakın 

işbirliği içinde çalışır. Öğretmen adayı, kendisinden sorumlu uygulama öğretim elemanı ve uygulama 

öğretmeni ile işbirliği içinde görev ve sorumluluklarını yerine getirir.  

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nde tarafların aşağıda belirtilen görev ve 

sorumluluklarına titizlikle uymaları bu işbirliği programının verimli ve amaca uygun işlemesini 

sağlayacaktır. 

Eğitim Fakültesinin Görev ve Sorumlulukları 

- Fakülte uygulama koordinatörü, anabilim dalı uygulama koordinatörü ile uygulama öğretim 

elemanlarını belirler, 

- Milli  Eğitim Müdürlükleri ile gerekli resmi yazışmaları yapar, 

- Her yıl belirli zamanlarda Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği konusunda seminer ve kurslar 

düzenler, 

- Öğretmen adaylarını uygulama için hazırlar, denetler ve değerlendirir. 
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Milli Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları 

- Müdür, müdür yardımcılarından ya da şube müdürlerinden birini milli eğitim 

müdürlüğü uygulama koordinatörü olarak görevlendirir, 

- Fakülte koordinatörü ile birlikte uygulama okullarını belirler, 

- Fakültenin düzenleyeceği seminer ve kurslara Milli Eğitim Müdürlüğü uygulama 

koordinatörünün, okul müdürü veya okul uygulama koordinatörlerinin ve uygulama Öğretmenlerinin 

katılımını sağlar. 

Uygulama Okulunun Görev ve Sorumlulukları 

- Uygulama okulu koordinatörünü ve uygulama öğretmenlerini belirler, 

- Uygulama öğretmenlerinin çalışmalarını gerektiğinde denetler, 

- Uygulama öğretmenleri ve öğretmen adayları ile toplantı yapar, kendilerine görev 

ve sorumluluklarını bildirir, 

- Öğretmen adaylarına öğretmenlik becerilerini öğrenip geliştirecekleri ve 

uygulayacakları ortamı sağlar. 

Bireylerin Görev ve Sorumlulukları 

Öğretmen Adayının Eğitim Fakültesine Karşı Görev ve Sorumlulukları 

-  Uygulama programının gereklerini yerine getirmek için planlı ve düzenli çalışmak, 

- Uygulama süresince yapılan öneri ve eleştirilerden yararlanarak olumlu yönde mesleki gelişim 

sergilemek, 

- Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması çalışmalarını yürütürken diğer 

öğretmen adayları, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile işbirliği ve iletişim içinde 

bulunmak. 

Öğretmen Adayının Uygulama Okuluna Karşı Görev ve Sorumlulukları 

- Okul yönetimi ve uygulama öğretmeni ile iletişim ve işbirliği içinde bulunmak, 

- Uygulama öğretmeninin ders programını aksatmadan verilen görevleri süresi içinde ve planlandığı 

biçimde yerine getirmek, 

- Uygulama okulunun kurallarına uymak, 

- Ders araçlarını verimli kullanmak ve korumak, 

Öğretmen Adayının Öğrencilere Karşı Görev ve Sorumlulukları 

- Sorumluluğundaki öğrencilerin güvenliğini sağlamak, 

- Öğrencilere açık ve anlaşılır yönergeler vermek, 

- Öğrencileri nesnel ölçütlerle değerlendirmek, 

- Dersin anlaşıldığından emin olmak, 

- Sınıf yönetiminde kararlı ve hoşgörülü olmak, 

- Öğrencileri işbirliği içinde çalışmaya yöneltmek, 

- Öğrencilerin verimli çalışma alışkanlıkları geliştirmelerine katkıda bulunmak, 

- Öğrencilere önderlik yapabilmek. 
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Öğretmen Adayının Kendine Karşı Görev ve Sorumlulukları 

- Mesleğine karşı olumlu bir tutum içinde bulunmak ve mesleğin gerektirdiği nitelikleri edinmeye 

çalışmak,  Kişisel ve mesleki yaşamında örnek olmak,  Okul yönetiminin ve öğretmenlerin desteğini 

sağlamak,    Alanındaki gelişmeleri yakından izlemek,  Bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek, 

- Zamanı verimli kullanmak,    Öğrencilerle ilişkilerinde ölçülü olmak,  Yaptığı çalışmaları daha sonra 

yapılacak tartışma ve değerlendirmeler için bir dosya halinde düzenlemek, 

Uygulama Öğretim Elemanının Görev ve Sorumlulukları 

- Öğretmen adayını uygulama okulu, uygulama programı, öğretmen yeterlikleri, değerlendirmeler ve 

uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirir, 

- Öğretmen adayını uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmeni ile tanıştırır ve adayın 

dosyasını uygulama öğretmenine teslim eder, 

- Uygulama okullarına programlanan biçimde giderek uygulama Öğretmeni ile işbirliği yapar,  

Aynı zamanda öğretmen adayının öğretmenlik uygulama programını düzenli olarak yürütebilmesini 

sağlamak için; 

- Plan, öğretim araçları ve benzeri hazırlıklarda rehberlik ve danışmanlık yapar, 

- Öğretmen adayına yazılı ve sözlü dönüt verir, 

- Ders planlama, öğretim araçlarını hazırlama ve kullanma, kayıt tutma, değerlendirme ve sınıf 

yönetimi gibi konularda rehberlik ve danışmanlık yapar, 

- Öğretmen adayının, uygulama dersini kendi kendine değerlendirmesini sağlar, 

- Her öğretmen adayının uygulama dersini en az iki kez izler, 

- Uygulama öğretmeni ile öğretmen adayının çalışmalarını görüşür, öğretmen adayının gelişmesini ve 

başarısını artırıcı önlemleri alır, 

- Uygulamada öğretmen adayının Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen öğretmenlik mesleğine ilişkin 

kurallara uygun davranıp davranmadığını denetler, 

- Uygulama programının yürütülmesinde ilgili koordinatörlükler ve uygulama öğretmenleri ile sürekli 

iletişim ve işbirliği içinde bulunur, 

- Uygulama sonunda öğretmen adayını uygulama öğretmeni ile birlikte değerlendirir. 

Anabilim Dalı Uygulama Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları 

- Koordinatörü olduğu anabilim dalında öğretmenlik uygulamalarını yürütecek öğretim elamanlarını 

belirler. 

- Uygulama öğretim elemanlarını uygulama, gözlem, değerlendirme ve formlar konusunda 

bilgilendirir, gerekli uygulama belgelerini ilgililere verilmesini sağlar, 

- Uygulamaya gidecek öğretmen adaylarını ve uygulama okullarını seçip belirleyerek ilgililere bildirir, 

- Uygulama okulu koordinatörü ile bağlantı kurarak uygulama programının takvimini belirler, 

öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerine dağılımını sağlar, uygulama öğretim elemanlarını bu 

konularda bilgilendirir, 

- Uygulama öğretim elemanlarını plan, öğretim araçları, ders hazırlığı ve özel öğretim yöntemleri 

dersinin içeriği konularında bilgilendirir ve gerektiğinde danışmanlık yapar, 

- Uygulama okullarına gözlem ve uygulamalar konusunda gerekli danışmanlık hizmetlerini sağlar, 

- Uygulama okulu öğretmenlerine öğretmen yetiştirme programındaki yenilikleri tanıtır, 

- Uygulama okulu koordinatörü, uygulama öğretmenleri, uygulama öğretim elemanları ile görüşerek 

ortaya çıkabilecek önemli sorunları dikkate alarak çözmeye çalışır, 

- Uygulama okulunun isteklerini ilgililere iletir. 

- Uygulama okulu öğretmenlerine öğretmen yetiştirme programındaki yenilikleri tanıtır, 

- Uygulama okulu koordinatörü, uygulama öğretmenleri, uygulama öğretim elemanları ile görüşerek 

ortaya çıkabilecek önemli sorunları dikkate alarak çözmeye çalışır, 
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Fakülte Uygulama Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları 

- Öğretmen adaylarının nitelikli yetişmelerini sağlamak için uygulama etkinliklerini yasa, yönetmelik 

ve yönerge hükümlerine göre planlayıp düzenler, 

- Uygulamaların sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği ve 

koordinasyon içerisinde çalışır 

- Öğretmenlik uygulaması sürecinin aksamaması için önlem alır, ortaya çıkabilecek düzenlemelerle 

ilgili sorunları çözümlemek için girişimlerde bulunur, 

- Uygulama öncesinde ilgili kurumlar ile gerekli yazışmaları yapar ve izin alır, 

- Fakültedeki bölüm / anabilim dalı uygulama koordinatörleri arasında eşgüdüm sağlar. 

Uygulama Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları 

- Uygulama öğretim elemanı ile birlikte öğretmen adayının uygulama okulunda yapacağı çalışma 

programını düzenler, 

- Öğretmen adayının mesleki gelişimine yardımcı olur, derslerinde gözlem yapmasını ve çeşitli 

öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamasını sağlar, 

- Öğretmen adayına gerekli öğretim araç-gereç, kaynak ve ortamı sağlar, okulu tanıtır, 

- Öğretmen adayına günlük etkinliklerini ve dersini planlamasında yardımcı olur, 

- Öğretmen adayının okuldaki çalışmalarını gözlemler ve değerlendirir, 

- Öğretmen adaylarını sınıfta uzun süre tek başına bırakmaz sınıftan ayrılması gerektiğinde kolayca 

ulaşılabilir durumda bulunur, 

- Öğretmen adayı ile ilgili gözlem ve değerlendirme formlarını içeren bir dosya tutar, 

- Gözlem sonucu tamamlanan ders gözlem formunun bir kopyasını gerekli dönütlerle birlikte 

öğretmen adayına verir, 

- Öğretmen adayının gözlem dosyasını uygulama öğretim elemanı ile birlikte belirli aralıklarla inceler, 

öğretmen adayının gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur,  

- Sınıf dışı etkinliklerde (tören ve toplantılar) öğretmen adayına rehberlik eder, 

- Uygulama sonunda öğretmen adayını uygulama öğretim elemanı ile birlikte değerlendirir.  

Uygulama Okulu Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları 

- Öğretmenlik uygulamalarında okula düşen görevlerin yerine getirilmesini sağlar, 

- Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile birlikte öğretmenlik uygulaması programının 

takvimini belirler, 

- Uygulama öğretmenlerini ve sınıfları belirler, 

- Öğretmen adaylarının farklı uygulama öğretmenlerini gözlemlemelerine olanak sağlar, 

- Öğretmenlik uygulaması programı çerçevesinde uygulama öğretmenlerinin öğretmen adayları ile 

birlikte yürüttükleri ders dışı etkinlikleri düzenler, 

- Uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları uygulama öğretim elemanına bildirir.  

Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları 

- Eğitim fakültesi-uygulama okulu işbirliği sürecinde yönetim işlerini yürütür ve eşgüdümü sağlar,  

- Fakülte uygulama koordinatörünün düzenlediği toplantılara katılır. 

- Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği çerçevesinde gereksinim duyulan öğretim alan ve 

düzeylerinde uygulama okullarını belirler, 

- Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği çerçevesinde fakültece düzenlenecek kurs ve seminerlere 

okul uygulama koordinatörlerinin ve uygulama öğretmenlerinin katılımını sağlar ve denetler.  
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ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN YETERLİKLER 

Aşağıda, bütün öğretmen yetiştirme programlarına uygulanabilir nitelikte olan bir öğretmenlik becerileri 

listesi verilmiştir. Bu beceriler, eğitim bilimleri, özel öğretim yöntemleri ve okullardaki uygulama 

çalışmaları yardımıyla öğrenilecek ve alıştırmalarla beklenen düzeylere eriştirilecektir. 

1. ALAN BİLGİSİ 

1.1. Alanına ilişkin temel bilgileri (kavram, olgu, ilke, genelleme, yasa, model, kuram vb.) ve bu bilgileri 

ele alma yollarını (işlem yolu, teknik, yöntem vb.) anlama 

1.2. Gerekli oldukça, alanındaki bilgilerini daha üst düzeylere çıkarma 

1.3. Konu alanı ile ilgili öğretim programları (müfredat) üzerinde bilgi sahibi olma 

2. ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNİ YÖNETME 

2.1. Plan yapma ve ders hazırlığı 

2.1.1.  Hedef davranışları açık bir şekilde ifade etme 

2.1.2.   Sınıf çalışmalarını, ders programında ve ders planında öngörülen şekilde planlama 

2.1.3.  Dersi, ilgili davranışsal hedeflere eriştirecek biçimde planlama 

2.1.4.  Dersi, çeşitli öğretme-öğrenme etkinliklerinden yararlanacak şekilde planlama 

2.1.5.  Uygun öğretme-öğrenme araç gereçlerini seçme veya hazırlama 

2.1.6.  İyi düzenlenmiş ve bütünlüğe sahip ders planı hazırlama 

2.1.7.  Öğrenmelerin sürekliliğini ve aşamalılığını sağlama (eldeki üniteden önce ve sonra 

öğrenilenleri uygun şekilde ilişkilendirme) 

2.2. Öğretim yöntemlerinden yararlanma 

2.2.1.  Öğrencilerin yaşlarına, önceki öğrenme düzeylerine ve yeteneklerine uygun 

yöntemlerden yararlanma 

2.2.2. Çeşitli öğretim yöntemlerinden yararlanma 

2.2.3. Sınıftaki bütün bireyler ve gruplarla etkileşim kurma 

2.2.4. Öğrenciler için gerçekçi ve onları, yapabileceklerinin en iyisini yapmaya sevk 

edebilecek derecede yüksek beklentiler belirleme 

2.2.5. Öğretme-öğrenme araç gereçlerini uygun ve etkili kullanma 

2.2.6. Elektronik araçlar ve bilgisayar yazılımları gibi bilişim teknolojilerinden yararlanma 

2.3. İletişim kurma 

2.3.1. Açık olarak tanımlanmış ve kolayca anlaşılabilen yönergeler sunma ve bunları 

öğretme-öğrenme sürecinde uygun şekilde zamanlama 

2.3.2. Açık olarak tanımlanmış ve kolayca anlaşılabilen açıklamalar sunma ve bunları 

öğretme-öğrenme sürecinde uygun şekilde zamanlama 

2.3.3. Zamanında ve etkili sorular sorma 

2.3.4. Sesini etkili şekilde kullanma ve gerektiğinde değiştirme 

2.3.5. Öğrencilerden gelen dönütlere (feedback) duyarlı olma ve bunlardan yararlanma 

2.3.6. Dili, duruma uygun biçimde ve gereken somutluk-soyutluk düzeyinde kullanma 

2.4. Sınıf yönetimi ve öğrencilerle ilişkiler 

2.4.1. Derslerini amaçlı ve düzenli bir biçimde sürdürme 

2.4.2. Derslerini zamanında ve etkili bir şekilde başlatma ve yine aynı şekilde bitirme 

2.4.3. Öğrencilere ve konuya uygun nitelikte bireysel öğretim, küçük grup ve sınıf öğretimi 

yöntemlerinden yararlanma 

2.4.4. Öğrencilerle ilişki ve etkili öğretme-öğrenme etkileşimi kurma 

2.4.5. Öğrencilerin dikkatini çekme, onları öğrenmeye güdüleme, onların ilgi ve güdülerini 

devam ettirme 

2.4.6. Ceza ve övgüyü uygun ve etkili kullanma 

2.4.7. Kesinti ve müdahaleler karşısında uygun önlemler alma 

2.4.8. Gerçekçi ve iyi hedefler belirleme; bunların gerçekleşme derecelerini objektif ve 

güvenilir bir biçimde değerlendirme; sonuçları kendini geliştirmede kullanma 
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2.5. Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirme ve kayıt tutma 

2.5.1. Öğrencilerin ürünlerini kısa zamanda puanlama ve sonuçları, öğrencinin nasıl 

gelişeceğine ilişkin dönütlerle birlikte verme 

2.5.2. Öğrencinin ilerleyişini, ulusal normları, varsa uygun olan diğer ölçütleri kullanarak 

değerlendirme 

2.5.3. Yapılan etkinliklerin ve sağlanan gelişmenin kayıtlarını tutma 

3.  ÖĞRENCİ KİŞİLİK(REHBERLİK) HİZMETLERİ 

3.1.  Okul yönetimi ile ilgili ilke ve işlemleri bilme 

3.2.  Kendi grubundaki öğrencilerle güven verici ilişkiler kurma ve onların sağlıklı ve dengeli birer 

kişilik geliştirmelerinden sorumluluk duyma 

3.3.  Bireysel ihtiyaçlara ve grup ihtiyaçlarına duyarlı olma 

3.4.  Okuldaki öğrenci kişilik hizmetlerine (rehberlik çalışmaları ve ders dışı etkinlikler) katkıda 

bulunma 

4. KİŞİSEL VE MESLEKİ ÖZELLİKLER 

4.1. Zamanı iyi kullanma 

4.2. Danışma, önerilerden yararlanma 

4.3. Diğer öğretmenlerle iş ilişkileri kurma 

4.4. Diğer öğretmenlerle mesleğiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunma 

4.5. Toplantı, hizmet-içi eğitim, araç gereç hazırlama gibi okul etkinliklerine katılma 

4.6. Öğrenci velileriyle iyi ilişkiler kurma 

4.7. Okulun tümünü ilgilendiren etkinliklere katılma 

4.8. Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişme için uygun girişimlerde bulunma 

4.9. Mesleki davranış ve görünüm standartlarına uyma 

 

YAPILACAK ETKİNLİKLER VE 

HAZIRLANACAK UYGULAMA DOSYASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Aday öğretmenlerin uygulama okulu dosyası tutmaları çok önemlidir. Hazırlanan dosya dönem 

sonunda ilgili öğretim elamanlarınca teslim alınacaktır.  

 

ÖĞRETMEN ADAYININ HAZIRLAYACAĞI DOSYANIN İÇERİĞİ 

 

1. İlk sayfada adayı ve dersi tanıtıcı bilgiler, 

2. İlgili branş öğretmeninde bulunması gerekli nitelikler,  

3. Zümre toplantısı karar örnekleri, 

4. Öğretmen adayının anlattığı derslerle ilgili ders plan örnekleri, 

5. Öğretmen adayının anlattığı derslerle ilgili uygulama öğretmen tarafından doldurulan ders 

değerlendirme formları. 
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2018-19 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FORMASYON PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA DERSİ 

AKADEMİK TAKVİM VE HAFTALIK ETKİNLİK KONULARI 

 

 

HAFTA 
FAKÜLTEDE YAPILACAK 

ETKİNLİKLER 

UYGULAMA OKULUNDA YAPILACAK 

ETKİNLİKLER 

1.HAFTA 

( 1 – 5 EKİM 2018 ) 

 

Ders hakkında genel bilgiler 

Ödevin açıklanması 

Ödev 1: Öğretmenin  bir günü 

2. HAFTA 

( 8 – 12 EKİM 2018) 

Ödevle ilgili dönütler 

Ödevin açıklanması 

Ödev 2: Öğretim yöntemleri, dersin yönetimi ve sınıf 

kontrolü 

 

3. HAFTA 

(15-19 EKİM 2018) 

Ödevle ilgili dönütler 

Ödevin açıklanması 
Ödev 3: Dersi plânlama ve etkinlikleri sıraya koyma 

4. HAFTA 

 

(22-26 EKİM 2018) 

Ders sunumu ile ilgili geri 

dönütler. Bir sonraki hafta ile 

ilgili planlamalar 

Adaylar bu haftada hazırlamış oldukları ders planları 

çerçevesinde uygulama yaptıkları sınıflarda bizzat ders 

sunumu yapacaklardır. (Her hafta farklı bir 

sınıf/kazanımın uygulamasına özen gösterilecektir). 

 

5. HAFTA 

(29 EKİM- 2 KASIM 2018) 

 

Ders sunumu ile ilgili geri 

dönütler. Bir sonraki hafta ile 

ilgili planlamalar 

Adaylar bu haftada hazırlamış oldukları ders planları 

çerçevesinde uygulama yaptıkları sınıflarda bizzat ders 

sunumu yapacaklardır. 

6. HAFTA 

(5- 9 KASIM 2018) 

 

Ders sunumu ile ilgili geri 

dönütler. Bir sonraki hafta ile 

ilgili planlamlar 

Adaylar bu haftada hazırlamış oldukları ders planları 

çerçevesinde uygulama yaptıkları sınıflarda bizzat ders 

sunumu yapacaklardır. 

12-16 KASIM 2018 
Lisans öğrencilerinin ara sınav haftası olduğundan bu hafta uygulama yoktur. (DİKKAT: 

Mebbis girişlerine bu hafta “UYGULAMA  YOK” girilecek)  
 

7. HAFTA 

(19-23 KASIM 2018) 

 

Ders sunumu ile ilgili geri 

dönütler. Bir sonraki hafta ile 

ilgili planlamalar 

Adaylar bu haftada hazırlamış oldukları ders planları 

çerçevesinde uygulama yaptıkları sınıflarda bizzat ders 

sunumu yapacaklardır. 

8. HAFTA 

(26-30 KASIM 2018) 

 

Ders sunumu ile ilgili geri 

dönütler. Bir sonraki hafta ile 

ilgili planlamalar 

Adaylar bu haftada hazırlamış oldukları ders planları 

çerçevesinde uygulama yaptıkları sınıflarda bizzat ders 

sunumu yapacaklardır. 

9. HAFTA 

(3-7 ARALIK 2018) 

 

Ders sunumu ile ilgili geri 

dönütler. Bir sonraki hafta ile 

ilgili planlamalar 

Adaylar bu haftada hazırlamış oldukları ders planları 

çerçevesinde uygulama yaptıkları sınıflarda bizzat ders 

sunumu yapacaklardır. 

10. HAFTA 

(10 – 14 ARALIK 2018) 

 

Ders sunumu ile ilgili geri 
dönütler. Bir sonraki hafta ile 

ilgili planlamalar 

Adaylar bu haftada hazırlamış oldukları ders planları 
çerçevesinde uygulama yaptıkları sınıflarda bizzat ders 

sunumu yapacaklardır. 

11. HAFTA 

(17-21 ARALIK 2018) 

Ders sunumu ile ilgili geri 

dönütler. Bir sonraki hafta ile 

ilgili planlamalar 

Adaylar bu haftada hazırlamış oldukları ders planları 

çerçevesinde uygulama yaptıkları sınıflarda bizzat ders 

sunumu yapacaklardır. 

12. HAFTA 

(24-28 ARALIK 2018) 

Ders sunumu ile ilgili geri 

dönütler. Bir sonraki hafta ile 

ilgili planlamalar 

Adaylar bu haftada hazırlamış oldukları ders planları 

çerçevesinde uygulama yaptıkları sınıflarda bizzat ders 

sunumu yapacaklardır. 

13. HAFTA 

(31 ARALIK 2018 - 4 OCAK 

2019) 

Ders sunumu ile ilgili geri 

dönütler. Bir sonraki hafta ile 

ilgili planlamalar 

Adaylar bu haftada hazırlamış oldukları ders planları 

çerçevesinde uygulama yaptıkları sınıflarda bizzat ders 

sunumu yapacaklardır. 

14. HAFTA 

(7-11 OCAK 2019) 

Ders sunumu ile ilgili geri 

dönütler. Bir sonraki hafta ile 

ilgili planlamalar 

Adaylar bu haftada hazırlamış oldukları ders planları 

çerçevesinde uygulama yaptıkları sınıflarda bizzat ders 

sunumu yapacaklardır. 

  

( 14 -18 OCAK 2019) 

 
Yıl boyunca düzenli olarak tutulan dosyaların Fakülte Koordinatörüne teslimi.  

 

 

*AÇIKLAMA: Programda öğretmen adayı 1- 3. Haftalar arası yukarıdaki tabloda belirtilen konuları uygulama sınıfı ve okul 

ortamında gözlemleyecek,  gözlem sonuçlarını rapor olarak kaydedecek ve fakültede yapılan teorik derslerde tartıştıktan sonra 

staj dosyasına koyacaktır. 4-14. haftalar arasında ise öğretmen adayları her hafta bağımsız olarak ders ya da dersleri bir fiil 

işleyecek ( yürütecek) ve işlediği derslere ait sunum, etkinlik, materyal ve planlarını dosyasına ekleyecektir. Ders sunumundan 

önce uygulama öğretmeni ile iletişime geçerek kazanımlar ve konular belirlenecektir. Toplamda her bir adayın ders planları 

eşliğinde 24 saatlik uygulama yapmaları gerekmektedir. Dosya sırası yukarıda belirtilen içeriği kapsayacaktır. Dosyanın en 

sonunda öğretmenlik uygulamasının öz değerlendirilmesi bölümü yer alacaktır. 
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İLK İKİ HAFTA SÜRESİNCE YAPILACAK ETKİNLİKLER 

 

 

ETKİNLİK  1:  ÖĞRETMENİN BİR GÜNÜ  

 
 Bu etkinliğin amacı öğretmenliğin nasıl bir meslek olduğunu öğretmen adayına göstermektir. Öğretmen adayı 

kendisini gelecekte ne gibi meşguliyetlerin beklediğini böylece gözlemleme fırsatı elde etmiş olacaktır. Etkinlikle 

ilgili olarak öğretmen adayı şu noktalara dikkat etmelidir: 

 1-Okuldaki bir gün boyunca öğretmen neler yapmaktadır. Sınıf içinde ve dışında yapılanları listeye yazmak 

gerekir. Her iş için harcanan zamanın yazılması unutulmamalıdır. Zira daha sonra bunlar rapor haline getirilecektir 

(Öğretmen faaliyetlerinden bazıları: Ders için araç-gereç hazırlamak, öğrencilerle teker teker ya da gruplar halinde 

görüşmek, derse girmek, nöbet tutmak, eğitsel çalışmalarda bulunmak, dinlenmek, diğer öğretmenlerle sohbet etmek, 

tartışmak, sınav okumak, velilerle görüşmek vs.) 

 2-Hazırlanan liste öğretmene gösterilerek bunun okulda geçen günleri temsil eden iyi bir örnek olup olmadığı 

sorulmalıdır. Öğretmene ayrıca mesleği ile ilgili olarak okul dışında neler yaptığı da sorulmalı ve verilen cevaplar not 

edilmelidir (Meselâ kütüphaneye, kitapçılara gidip kaynak temin etmek, ertesi gün için ders notu hazırlamak, testler 

çözmek, diğer okullardaki meslektaşlarıyla veya dersanelerle ilişkiye girmek vs.) 

 3-Öğretmen adayı öğretmenin okuldaki bir gününü nasıl değerlendirdiğini de not etmelidir. Hayalindeki 

öğretmenlik kavramıyla bunun ne derece uyuşup uyuşmadığını tartışmalıdır. 

 4-Öğretmenlerin bir gününde yer almayan faaliyetleri de olabilmektedir. Nöbet, eğitici kol faaliyetleri, 

rehberlik çalışmaları, okul-aile birliği toplantıları, kültürel ve sanatsal etkinlikler  gibi. Bunlar hakkında da öğretmenle 

mülakat yapılıp elde edilen bilgiler rapora yansıtılmalıdır. 

 5-Bu etkinlik sırasında karşılaşılan problemler ve nasıl çözümlendiği, ulaşılan sonuçların neler olduğu da 

tespit edilmelidir. 

 6-Öğretmenin çalışma ortamı değerlendirilirken kişisel ve meslekî özellikleri değerlendirmek üzere gözlem 

formu–1 dikkatle doldurulmalı ve elde edilen bilgiler rapora yansıtılmalıdır. 
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Öğretmenin Bir Günü Gözlem Formu 

DAVRANIŞLAR EVET HAYIR AÇIKLAMALAR 

Sınıf içi disipline önem veriyor    

Öğrencilerin derse katılımını sağlıyor    

Öğrencilerle bireysel ya da gruplar 

halinde ilgileniyor 

   

Öğrencilerin dinleme, anlama ve 
konuşma yeteneklerinin gelişmesini 

sağlıyor 

   

Öğrencileri soru sormaya ve cevap 
vermeye yöneltiyor 

   

Her dersle ilgili ödev veriyor    

Ders zamanını etkin kullanıyor    

Alan dilini iyi kullanıyor    

Ders araç-gereçlerini kullanıyor    

Öğrencilerin ders dışındaki 
sorunlarıyla ilgileniyor 

   

Diğer öğretmenlerle bilgi 

alışverişinde bulunuyor 

   

Okulun tümünü ilgilendiren 

etkinliklere katılıyor 

   

Kendi geliştirmeye gayret ediyor    

Meslek standartlarına uyuyor    

Velilerle iyi bir ilişki içerisinde    

Okul yönetimi ile uyumlu    

Diğer öğretmenlerle uyumlu    

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerde 

bulunuyor 

   

Diğer 
 

 

   

  

Bütün bu çalışmaların sonucu bir rapor halinde yazılmalı ve uygulama öğretmeni ile tartışıldıktan sonra son 
şekil verilerek fakültedeki teorik derste öğretim elemanına teslim edilmelidir. 
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RAPOR ÖRNEĞİ: ÖĞRETMENİN BİR GÜNÜ 

 
 ……………. tarihinde saat …..’de ……………. Okulu’na giderek danışman öğretmenim olan .... ile 

“Öğretmenin okuldaki bir günü” konulu ödevimi hazırlamak üzere buluştum. Konu ile ilgili gözlemlerim aşağıya 

çıkarılmıştır. 
 Dersler öncesinde yapılanlar  

 ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Derslerde yapılanlar 

 ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Dersler arasında (tenefüste) yapılanlar 

 ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ders dışındaki faaliyetler 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Diğer  çalışmaları ( Okul içi ve dışı ) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ETKİNLİK–2:   ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

 

Kendi alanınızdan çeşitli öğretme-öğrenme etkinliklerini belirleme. 

i) Olanak varsa aynı gün içinde, kendi alanınızdan birkaç öğretmenin dersini gözlemeye ve bu 

yolla, çeşitli öğretme-öğrenme etkinliklerim görmeye çalışınız. 

ii) Gözlediğiniz öğretme-öğrenme etkinliklerinin bir listesini yapınız. Bu amaçla, aşağıda verilen 

örneğe benzer bir formdan yararlanabilirsiniz. Derste bu etkinliklere ayrılan süreleri de 

gösteriniz. Etkinlikler sırasında öğretmen ve öğrencilerin neler yapmakta olduklarını belirtiniz. 

Sizin öğretme-öğrenme etkinliklerinizin analizi Etkinlik 2'den daha detaylı olmalıdır. 

Öğretme-öğrenme etkinlikleri ile ilgili bazı örnekler: Öğretmenin açıklama yapması, öğretmenin soru 

sorması, ders kitaplarının kullanılması, öğretmenin bir görsel-işitsel araç kullanması (hangi araç olduğu 

belirtilecek), öğretmenin bir gösteri (demonstrasyon) yapması, öğrencilerin gruplar halinde çalışmaları, 

öğrencilerin bireysel olarak çalışmaları, öğrencilerin yazılı bir metni okumaları, çalışma yapraklan üzerinde 

çalışılması, yazı yazılması, çizim yapılması. Ayrıca, öğrencilerin hiçbir öğretme-öğrenme etkinliğine 

katılmadan sınıfta geçirdikleri zaman ile sınıfta kontrolün sağlanması için harcanan zamanı da not ediniz. 

 

Öğretme-öğrenme etkinliklerine ilişkin bir gözlem kaydı örneği: 

Sınıf………………………………. Öğrenci sayısı………. Konu…………………… 

Saat Öğretmen etkinliği Öğrenci etkinliği 

9.30 Sınıfa soru sorar Soruları yanıtlar 

 Türkiye'deki endüstri 

kuruluşlarını anlatır 

Dinler 

9.35 Haritaları verir sınıfta 

dolaşır ve gruplarla 

konuşur 

Gruba verilen haritayı 

kullanarak sorulara yanıt 

bulmaya çalışır 

iii) Her dersten sonra, gözlemlerinizi öğretmen ile gözden geçiriniz ve bu görüşme ile ilgili 

düşüncelerinizi not ediniz. 

iv) Derste her bir etkinlik türü için ne kadar zaman harcanmakta olduğunu, yüzdeler şeklinde ifade 

ediniz. 

v) Bulgularınızı değerlendiriniz ve değerlendirme sonuçlarını not ediniz. 

vi) Elde ettiğiniz sonuçlan, aynı etkinliği tamamlamış olan diğer arkadaşlarınızla tartışınız Aşağıdaki 

noktalarla ilgili ortak görüşlerinizi not ediniz. 

 Öğrencilerin gözlenen etkinliklerle ilgili tepkileri 

 Öğrencilerin ilgilerinin ve katılımlarının sürdürülebilmesi için etkinliklerin uzunluklarının ne kadar 

olması gerektiği 

 Etkinliklerin genellikle belli bir sıra ile yapılıp yapılmadığı 

 Farklı öğretmenlerin değişik yaklaşımlardan, değişik yöntemlerden yararlanıp yararlanmadıkları, zamanı 

farklı biçimlerde kullanıp kullanmadıkları 
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 Öğretmenlerin, öğretmekte oldukları sınıf ne olursa olsun kendilerine özgü birer öğretme stillerinin olup 

olmadığı 

vii) Gözlemleriniz, bunlar üzerindeki çalışmalarınız ve arkadaşlarınızla yaptığınız tartışmalardan, 

öğretim yöntemlerinin etkililiğine ilişkin olarak çıkardığınız sonuçları yazınız. 

viii) Daha sonra öğretmenliğini yapacağınız bir konu ile ilgili bir ders planı hazırlayınız. Bu 

planda, kendi alanınızla ilgili olabildiği kadar çeşitli öğretim yöntemlerinden yararlanmaya 

çalışınız. Bu yöntemlerle yapacağınız çalışmaları, hem konunun kendi yapısına uygun bir şekilde 

öğrenilmesini hem de ders süresince çeşitli etkinliklerden yararlanılmasını sağlayacak bir sıra ve 

düzene sokunuz. 

 
  DERSİN YÖNETİMİ VE SINIFIN KONTROLÜ 

 

Sınıf yönetimi hakkında düşünmeye başlama. 

Sınıfta olup bitenlerin kontrol altında tutulmasını ve öğrenciler için etkili bir öğretme-öğrenme ortamı 

oluşturulmasını sağlayan becerileri öğrenmeye çalışınız. Sınıftaki öğretme-öğrenme sürecinin etkili ve 

verimli bir biçimde işletilmesini sağlayan bu becerilerin öğretmenlik rolünün özünü oluşturduğunu 

unutmayınız. 

Bir dersin tümünü izleyerek, sınıf yönetimine ve sınıftaki öğretme-öğrenme sürecinin işletilmesine ilişkin 

önlemleri ve bunların nasıl gerçekleştirildiğini gözleyiniz. Bu gözlemde, aşağıdaki örneğe benzer bir 

formdan yararlanabilirsiniz. Gözlem yapacağınız dersten önce öğretmenle bir görüşme yapmayı 

unutmayınız. Bu görüşme sırasında öğretmene, kullanacağınız gözlem formunu gösterebilir ve gözlem 

sırasında neleri görmeye çalışacağınızı anlatabilirsiniz. 

Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü ile ilgili gözlemde dikkat edilecek noktalar: 

Dersin başlangıcında: Öğrencilerin sınıfa girişlerinde kontrol nasıl sağlanıyor? Derse başlamadan önce 

sınıftaki öğrencilerin yerlerine yerleşmeleri ve dikkatlerini konu üzerine toplamaları için neler yapılıyor? 

Derse açık ve net bir şekilde başlanması nasıl sağlanıyor? Başka şeylerle ilgilenen ve sınıfa geç giren 

öğrencilere zaman kaybetmeden müdahale etme amacıyla neler yapılıyor? 

Gözlem formunun bu kısmında, Bloom'un okulda öğrenme modelinde, "öğretim hizmetinin niteliği" 

içindeki temel öğelerden biri olan "öğrenciye, neleri öğreneceğini ve bunun için ne yapması gerektiğini 

anlatan işaret ve açıklamaların sunulması" ile ilgili önlemlere de yer verilebilir. (Bakınız, B.S.Bloom, İnsan 

Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1995, sayfa: 129-164) D.Ali Özçelik, 

Eğitim Programları ve Öğretim, ÖSYM Eğitim Yaygınları 8, Ankara 1989, sayfa: 165-172) 

Ders sırasında: Öğrencilere nasıl hitap ediliyor? (Adları kullanılarak mı?) Yönergelerin açık ve anlaşılır 

olması nasıl sağlanıyor? Öğrencilerle konuşurken nasıl davranılıyor? (Yüzlerine bakılıyor mu?) Sınıfın tümü 

nasıl görüş alanı içinde tutuluyor; sınıfın her köşesinde olup bitenden nasıl haberdar olunuyor? 

Stratejiler: Yüzünü sınıfa dönük tutma, hareketli olma ve sınıf içinde dolaşma ve benzeri önlemler nasıl 

kullanılıyor? Etkinlikler arasındaki geçişler nasıl sağlanıyor? Sınıftaki bütün öğrencilerin derse katılımını 

sağlamak için sorulardan nasıl yararlanılıyor? Övgü ve cesaretlendirmeler nasıl kullanılıyor? 

Gözlem formunun son iki kısmının uygun yerlerinde, Bloom' un okulda öğrenme modelinde, "öğretim 

hizmetinin niteliği" içindeki temel öğelerden, "öğrencinin öğretme-öğrenme sürecine aktif katılımının 

kolaylaştırılması ve özendirilmesi", "öğrencinin süreçteki öğrenmelerinin pekiştirilmesi, öğrencilerin 

öğrenme eksiklerinin belirlenerek zamanında giderilmesi" ile ilgili önlemlere de yer verilebilir. (Bakınız 

B.S. Bloom' un yukarıda verilen eseri s: 129-164: D.Ali Özçelik' in yukarıda verilen eseri s: 173-201). 

Ders sonunda: Öğrencilerin toparlanması ve sınıftan çıkarılmasında sessizlik ve düzen nasıl sağlanıyor? Bir 

sonraki ders öğretmenine sınıf nasıl hazırlanıyor? 
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ETKİNLİK 3: DERSİ PLÂNLAMA ve ETKİNLİKLERİ SIRAYA KOYMA 
 

Bir konuyu öğretmeye başlamadan önce, öğretim programı ve ders kitabı ve öğretmen kılavuz 

kitabına ek olarak çeşitli kaynak kitapları ve diğer bilgi kaynakları incelenmeli ve buna göre bir program 

hazırlanmalıdır. Plân hazırlanırken konunun başlıca bölümleri, temel ve zenginleştirici nitelikteki öğretme - 

öğrenme materyalleri, görsel araç ve gereçler, ev ödevleri ile ilgili öneriler, ilgili diğer etkinlikler tespit 

edilip bir dosyada saklanabilir. Yıldan yıla bunları güncelleştirebilir. Yeni malzemeler buldukça bunlara 

eklemeler yapabilir. Bir konu her ele alınışında, oluşturulan dosyadan yararlanılabilir. Seçilen konunun 

başından sonuna kadar yararlanılacak öğretme - öğrenme etkinlikleri tasarlanır ve buna uygun sıralama 

yapılır. Etkinlikler düzenini, her biri öğretmen için tatmin edici bir öğretme, öğrenciler için de tatmin edici 

bir öğrenme çabası olacak şekilde bölümlere ayırmak gerekir.  

Konunun bölümlerini birer ders saatinde öğrenilecek şekle getirmek yararlı olur. Öğretimde 

yararlanılacak öğretme - öğrenme araç gereçleri sağlanıp sınıftaki koşullarda ve derse ayrılan zaman içinde 

kullanılabilecek şekilde ders başlamadan önce düzenlenmelidir.  

Ders planı hazırlamak dersin işlenişi esnasında büyük yarar sağlamaktadır. Plan, öğretmene derste 

kılavuzluk edecek kadar ayrıntıya sahip olması gerekmektedir. Ancak planın, öğretmenin ayrıntılara takılıp 

kalmasına veya ayrıntılar içinde kaybolmasına neden olacak kadar uzun olması da iyi değildir. Planda, 

öğretmenin yapacağı ve öğrencilerin yapacakları çalışmalar üzerinde durmak yeterlidir. Bir dosya 

yaprağının bir veya iki yüzüne yazılmış olan bir planın yeterli olacağı düşünülmektedir.  

Planınızı yaparken aşağıdaki formdan yararlanabilirsiniz. 
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DERS  PLÂNI  

DERS  

SINIF ve ŞUBE  

SÜRE  

ÖĞRENME ALANI      / 

KONU 

 

HEDEF 

DAVRANIŞLAR              

( KAZANIMLAR ) 

 

 

 

YÖNTEM VE 

TEKNİKLER 

 

 

KULLANILAN EĞİTİM 

TEKNOLOJİLERİ          

ARAÇ VE GEREÇLER 

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ 

 • Dikkati Çekme 

 • Güdüleme 

 • Gözden Geçirme 

 • Derse Geçiş 

 • Bireysel   ya da Grupla  

Öğrenme   Etkinlikleri   

( Çoklu zeka  ya da  5E 

modeline göre ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçme – Değerlendirme 

Etkinlikleri 
 

Planın Uygulanmasına 

İlişkin Açıklamalar 
 

Öğretmen Adayı                                                                                       Uygulama Öğretmeni / Öğretim Elamanı 

                    İmza          İmza 
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AÇIKLAMALAR:  

 Ders gözlem formundan adayın aldığı toplam puanı 100’lük sisteme çevirerek ( Alınan Puan* 0,95= Gerçek Puan) ,  gerçek  puanı yazınız.  

 Varsa eklemek istediklerinizi bu sayfanın arka yüzünü kullanınız  ( Öğretmen adayı veya  gözlem yapan kişi).  

 Bu formu doldurduktan sonra, öğretmen adayının nitelikli yetişmesi ve beklentilerinin sınanması amacıyla sonuçları adayla paylaşınız, bu dersten 

almış olduğu puanı “ADAY TAKİP ÇİZELGESİNE” işleyiniz . 

RTEÜ  EĞİTİM FAKÜLTESİ  “ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI”   ÖĞRETMEN ADAYI  DERS GÖZLEM FORMU 

Öğretmen Adayı  Adı Soyadı : ..............................…..……………   Uygulama Okulu     : .................................................................  

Uyg.  Öğretmeni Adı Soyadı  : …............................………………   Uyg. Akademisyeni Adı Soyadı:...............................................  

Adayın Sunduğu Ders Adı     :…………………………………….    Ders Konusu                : ……………………………………… 

Uygulama Tarihi: ……/……/2018 

Değerlendirme  Şekli: (E) = Eksiği var (1 Puan)  ,    (K) = Kabul edilebilir    (2 Puan),       (İ) = İyi yetişmiş   (3 Puan)   

Uygun seçeneği (+) ile işaretleyiniz  

ÖLÇÜT SORU SORU METNİ (E) (K) (İ) AÇIKLAMALAR  

 

 

1.1 Konu Alanı 

Bilgisi 

1 1.1.1 Konu ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme     

2 1.1.2 Konuda geçen temel ilke ve kavramları mantıksal bir 

tutarlılıkla ilişkilendirebilme 
   

3 1.1.3 Konunun gerektirdiği sözel ve görsel dili (şekil, şema, 

grafik, formül vb.) uygun biçimde kullanabilme 
   

4 1.1.4 Konu ile alanın diğer konularını ilişkilendirebilme    

 

1.2 Alan Eğitimi 

Bilgisi 

5 1.2.1 Özel öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerini bilme     

6 1.2.2 Öğretim teknolojilerinden yararlanabilme    

7 1.2.3 Öğrencilerde yanlış gelişmiş kavramları belirleyebilme    

8 1.2.4 Öğrenci sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme    

9 1.2.5 Öğrenme ortamının güvenliğini sağlayabilme    

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Öğretim 

Süreci 

10 2.1.1 Konuyu önceki ve sonraki derslerle ilişkilendirebilme     

11 2.1.2 Kazanımlara uygun yöntem ve teknikleri belirleyebilme    

12 2.1.3 Zamanı verimli kullanabilme    

13 2.1.4 Öğrencilerin etkin katılımı için etkinlikler düzenleyebilme    

14 2.1.5 Öğretimi bireysel farklılıklara göre sürdürebilme    

15 2.1.6 Uygun araç-gereç ve materyal seçme ve hazırlayabilme    

16 
2.1.7 Öğretim araç-gereç ve materyalini sınıf düzeyine uygun 
biçimde kullanabilme 

   

17 2.1.8 Ders süresince ara özetleme yapabilme    

18 2.1.9 Öğrencilerin anlama düzeylerine göre dönütler verebilme    

19 2.1.10 Konuyu yaşamla ilişkilendirebilme    

20 2.1.11 Kazanımlara uygun değerlendirme teknikleri kullanabilme    

2.2  Sınıf Yönetimi 

Ders Başında 
21 2.2.1 Derse uygun bir giriş yapabilme     

22 2.2.2 Derse ilgi ve dikkati çekebilme    

 

2.2  Sınıf Yönetimi 

Ders Süresinde 

23 2.2.3 Demokratik bir öğrenme ortamı sağlayabilme    

24 2.2.4 Derse ilgi ve güdünün sürekliliğini sağlayabilme    

25 2.2.5 Kesinti ve engellemelere karşı uygun önlemler alabilme    

26 2.2.6 Övgü ve yaptırımlardan yararlanabilme    

2.2   Sınıf 

Yönetimi Ders 

Sonunda 

27 2.2.7 Dersi toplayabilme    

28 2.2.8 Gelecek dersle ilgili bilgiler ve ödevler verebilme    

29 2.2.9 Öğrencileri sınıftan çıkarmaya hazırlayabilme    

2.3 İletişim 

30 2.3.1 Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme    

 

31 2.3.2 Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verebilme    

32 2.3.3 Konuya uygun düşündürücü sorular sorabilme    

33 2.3.4 Ses tonunu etkili biçimde kullanabilme    

34 2.3.5 Öğrencileri ilgi ile dinleme    

35 2.3.6 Sözel dili ve beden dilini etkili biçimde kullanabilme    

T O P L A M      P U A N 
   Gerçek Puanı: 

 
 

 

Gözlemcinin 

 Adı Soyadı İmza 
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ÖĞRETMEN ADAYI UYGULAMA TAKİP ÇİZELGESİ 

 

Adı Soyadı             :……………………………………………………………                          

Fakülte No             :……………………………………………………………  

Branşı                    :……………………………………………………………. 

Uygulama Okulu   :…………………………………………………………… 
 

Sıra 

No 

 

TARİH 

Uyg. 

Sınıfı 

 

Verdiği Ders ve Konusu 

Aldığı 

Toplam 

Puan 

Uygulama Öğretmeni / 

Öğretim Elamanı                  

Adı Soyadı - İmza 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10 

 

     

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

 

( * Açıklama : Bu Form uygulama öğretmeninde kalacak ve her öğrenci için ayrı ayrı dersi izleyen öğretim elamanı 
veya uygulama öğretmeni tarafından doldurularak  dönem sonunda ilgili öğretim elamanına yoklama çizelgesi ve 

diğer evraklarla  birlikte  teslim edilecektir.  
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T.C. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

201…. - 201….. ÖĞRETİM YILI …………YARIYILI     ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ           

( ÖĞRETMEN ADAYI DEĞERLENDİRME FORMU ) 
 

ÖĞRETMEN ADAYININ ADI SOYADI 

 

 

NUMARASI                  

ANABİLİM DALI  

UYG.  OKULU ADI  

UYG. ÖĞRETMENİ ADI SOYADI  

UYG. ÖĞRETİM ELEMANI ADI SOYADI  

 

 

 

                 YETERLİLİKLER 

YARIYIL SONU 

DEĞERLENDİRMESİ 

 
UYGULAMA  

ÖĞRETMENİ 

(1) 

UYG. ÖĞRT. 

ELMALANI 

(2) 

ORT 

(1*%60)+ 

(2*%40) 

1. Öğretmen adayının derslere devamı  

ve ilgisi (20 PUAN) 

 

   

2. Öğretmen adayının öğretmenlik mesleğine  

uygun tutum ve davranışları  (20 PUAN) 

 

   

3. Öğretmen adayının fakülte ve uygulama okulundaki 

görevliler ve öğrencilerle olan iletişimi (20 PUAN) 

 

   

4. Öğretmen adayının derse hazırlığı ve öğretim becerisi  
- MEBBİS ortalaması  (40 PUAN) 

 

   

 

YARIYIL SONU NOTU 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                … /… /20.... 

 

Uygulama Öğretmeni                                                                          Uygulama Öğretim Elemanı 

                  Adı Soyadı                                                                                                    Adı Soyadı   

        İmza                                                                                                         İmza 
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RTEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 20…./ 20…. / ..………….YARIYILI 

OKUL UYGULAMALARI ÖĞRETMEN ADAYI DEVAM ÇİZELGESİ 
 

DERSİN KODU/ ADI 
 

UYGULAMA OKULU 
 

UYGULAMA OKUL MÜDÜRÜ 
 

UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ 
 

UYGULAMA ÖĞRETMENİ 
 

UYGULAMA ÖĞRETİM   ELEMANI 
 

UYGULAMA  SINIFI 
 

A
N

A
B

İL
İM

 

D
A

L
I 

 

SIRA 

 

NUMARASI 

 

ADI  SOYADI 

 1
.H

A
F

T
A

 

 2
. 
H

A
F

T
A

 

 3
.H

A
F

T
A

 

 4
. 
H

A
F

T
A

 

 5
.H

A
F

T
A

 

 6
. 
H

A
F

T
A

 

 7
.H

A
F

T
A

 

 8
. 
H

A
F

T
A

 

 9
.H

A
F

T
A

 

 1
0
. 
H

A
F

T
A

 

 1
1
.H

A
F

T
A

 

1
3
. 
H

A
F

T
A

 

 1
4
.H

A
F

T
A

 

 1
5
. 
H

A
F

T
A

 

D
E

V
A

M
S

IZ
 

T
O

P
L

A
M

 

 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                  

6                  

 

 

 

AÇIKLAMA:  Bu çizelgedeki bilgiler fakültemiz sayfasında yer alan uygulama grupları listelerinden 

yararlanılarak doldurulacaktır 

                                                                             Uygulama Öğretmeni/ Akademisyeni                                                                

Tarih:  

Adı Soyadı 

İmza 


