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Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Programlarına kayıtlı olan lisans
öğrencilerinin zorunlu olarak alması gereken, 2018-2019 yılı itibariyle
güncellenen Öğretmenlik Lisans Programında yer alan Öğretmenlik
Uygulaması I ve Öğretmenlik Uygulaması II derslerinin yürütülmesine rehber
olmak üzere hazırlanmıştır. Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına
İlişkin Yönerge temele alınarak hazırlanan bu belge, yönergenin etkili bir
şekilde uygulanabilmesi için kullanılacaktır. Kılavuzda; öğretmenlik mesleği
genel yeterlikleri, öğretmenlik uygulaması I-II derslerinin niteliği, öğretmenlik
uygulaması derslerinde okul etkinlikleri, öğretmenlik uygulaması derslerinde
değerlendirme ve ilgili ek formları yer almaktadır.
Öğretmenlik Uygulaması I ve II, bütün programlarda 2 saat teorik ve 6 saat
uygulaması olan ders olarak tanımlanmıştır. Dersin genel amacı, öğretmen
adayının bir okulda yürütülen kendi alanı ile ilgili dersler ve ders dışı etkinlikler
konusunda deneyim kazanmasıdır. Bu bağlamda öğretmen adayı; plana bağlı
bir dersi gözlemleme ve yürütmenin yanında, ders dışı etkinlikler konusunda
da (MEB çalışma takvimi, uygulama okulunun yapısı ve özellikleri, okullarda
uyulması gereken kurallar, rehberlik faaliyetleri, resmî yazışmalar, e-okul
sistemi ve MEBBİS, okul aile iş birliği çalışmaları, hasta sevk ve izin işlemleri
vs.) bilgi edinecek bir sürece dâhil edilecektir.
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UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNİN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI
EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK
UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (l) Bu Yönerge’nin amacı: uygulama öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine
daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve
öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı
içinde kullanabilme yeterliği kazanmalarını sağlayacak uygulama çalışmalarına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2- (l) Bu Yönerge, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kumullarında okuyan ve
yükseköğretim kuramlarından mezun olup pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına
devam eden öğrencilerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim-öğretim kuramlarında
yapacakları öğretmenlik uygulamaları çalışmalarının, amaç, ilke ve yöntemlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 1/12/2006 tarihli
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ilgili
hükümlerine dayanılarak hazırlanmışta'.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönerge'de geçen;
a) Bölüm uygulama koordinatörü:
Fakülte ve uygulama eğitim kurumunun iş birliğinde, bölümün öğretmenlik uygulamaları ile
ilgili yönetim işlerini planlayan ve yürüten öğretim elemanını,

b) Dönem:
Öğretmenlik uygulamasının güz (I. dönem) ve bahar (II. dönem) olmak üzere gerçekleştiği
iki dönemi,
c) Fakülte:
Öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokulları,

ç) Fakülte uygulama koordinatörü:
Uygulama öğrencilerinin eğitim kuramlarında yapacakları öğretmenlik uygulamalarını,
uygulama öğretim elemanı, millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü ve uygulama eğitim
kurumu koordinatörüyle birlikte, planlanan ve belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlayan,
eğitim ve öğretimden sorumlu dekan yardımcısını ve/veya yüksekokul müdür yardımcısını,

d) MEBBİS: Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemini,
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e) Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü:
Uygulama öğrencilerinin uygulama eğitim kurumlarında gerçekleştirecekleri öğretmenlik
uygulamalarını, fakülte ve eğitim kurumu uygulama koordinatörleriyle birlikte planlanan esaslara
göre yürütülmesini sağlayan, ilde millî eğitim müdürünü, müdür yardımcısını veya şube müdürünü:
ilçede ise ilçe milli eğitim müdürünü veya şube müdürünü,

f) Öğretmenlik uygulamaları:
Uygulama öğrencilerine; eğitim gördüğü öğretmenlik alanında, yönetim ve ders dışı
etkinliklerle birlikte bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazandırmayı amaçlayan ve belirli bir
dersi ya da dersleri planlı bir şekilde öğretmesini sağlayan, uygulama etkinliklerinin tartışılıp
değerlendirildiği dersi/ dersleri.

g) Öğretmenlik uygulaması eğitimi sertifikası:
Öğretmenlik uygulamasına katılan uygulama öğrencilerine rehberlik yapacak ve meslek
öncesi deneyim sahibi olarak yetiştirilmelerine katkı sağlayan yönetici ve öğretmenlere Bakanlıkça
verilen sertifikayı,
ğ) Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu:
Öğretmen yetiştirme sisteminin daha kalıcı ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak ve
daha nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkıda bulunmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı,
Yükseköğretim Kurulu ve öğretmen yetiştiren fakültelerin temsilcilerinden oluşan danışma
organı,

h) Program koordinatörü, üniversitelerce ihtiyaç duyulması halinde bölüm uygulama
koordinatörleri ile iş birliği içinde programa ait çalışmaları planlayan öğretim elemanı,
ı) Uygulama eğitim kurumu:
Öğretmenlik uygulamalarının yürütüldüğü Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel
eğitim-öğretim kuramlarını.

i) Uygulama eğitim kurumu koordinatörü:
Eğitim kuramımdaki öğretmenlik uygulamalarının belirlenen esaslara göre yürütülmesi
için uygulama eğitim kurumu ile ilgili kurumlar ve kişiler arasında iletişim ve koordinasyonu
sağlayan eğitim kurumu müdürünü, müdür başyardımcısını veya müdür yardımcısını,

j) Uygulama öğrencisi:
Öğretmenlik programlarına devam edenlerin ve öğretmenlik alanlarına kaynaklık eden
programlardan mezun olanların eğitim gördüğü öğretmenlik alanında, eğitim kurumu ortamında,
öğretmenlik uygulamaları yapan öğrenciyi,
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k) Uygulama öğrencisi değerlendirme sistemi:
Öğretmenlik uygulamasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü MEBBİS (Millî Eğitim
Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi) içinde yer alan modülü,
Uygulama öğretmeni:
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Öğretmenlik Uygulaması Eğitimi Sertifikasına
sahip, uygulama eğitim kurumunda yöneticiler dışında fiilen derse giren branş ve rehberlik
öğretmenleri arasından seçilen, uygulama öğrencisine öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği
öğretmenlik uygulamaları/rehberlik uygulamaları kapsamında rehberlik edecek öğretmeni,

l)

m) Uygulama öğretim elemanı:
Öğretmenlik lisans programı, eğitim bilimleri ve alan eğitiminde lisansüstü derece, eğitim
bilimleri ve alan eğitiminde Üniversiteler Arası Kuruldan (ÜAK) alınan doçentlik unvanından, en az
biline sahip olanlardan öğretmenlik uygulamalarını, uygulama öğretmeni ile planlayan, uygulama
öğrencisinin dersine fiilen katılan ve değerlendiren yükseköğretim kurumu öğretim elemanını, ifade
eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmenlik Uygulamalarının İlkeleri
İlkeler

MADDE 5- (1) Öğretmenlik uygulamaları aşağıdaki ilkeler doğrultusunda planlanır ve
yürütülür:

a) Öğretmenlik uygulamasının planlanması:
Uygulamaya öğrenci gönderecek fakültelerce, il millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği ve
koordinasyon sağlanarak ildeki kurum, öğretmen ve akademisyen sayısı ile branşları dikkate
alınarak öğretmen, öğrenci ve akademisyen eşleştirmesi yapılır. İl milli eğitim müdürlüğünce,
öğretmen, öğrenci ve akademisyen eşleştirmesi yapılan liste valilik oluruna sunulur.
Fakülteler, il milli eğitim müdürlükleriyle koordineli bir biçimde çalışmadan öğretmenlik
uygulamasına almış oldukları öğrencilerin mağduriyetlerinden sorumludurlar.

b) Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon:
Öğretmenlik uygulamalarına ilişkin esaslar, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından birlikte belirlenir. Uygulama çalışmaları, sorumlulukların paylaşılması
temelinde belirlenen esaslara dayalı olarak millî eğitim müdürlükleri ile öğretmen yetiştiren
fakültelerin koordinasyonunda yürütülür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan
Öğretmen Yetiştirme Çalışma Gurubu bu esasların belirlenmesinde aktif rol oynar.

c) Kurum ortamında uygulama:
Öğretmenlik uygulamaları, uygulama öğrencilerinin öğretmen olacağı öğretim düzeyinde
ve alanlarında, il/ilçe millî eğitini müdürlükleri tarafından belirlenen Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
resmi veya özel eğitim-öğretim kurumlarında yürütülür.
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ç) Aktif katılma:
Uygulama öğlencilerinin eğitim öğretim süreçlerine fiilen katılmaları esastır. Bunun için
öğretmenlik uygulamalarında her uygulama öğrencisinden, öğretmenlik uygulamalarına ilişkin
etkinlik / etkinlikleri gerçekleştirmesi istenir. Uygulama öğlencilerinin öğretmenlik uygulamalarına
ilişkin etkinlikleri aşamalı olarak yürütmeleri sağlanır.

d) Uygulama

sürecinin

geniş

zaman

dilimine

yayılması:

Öğretmenlik
uygulamaları programı; planlama, inceleme, araştırma, katılma, analiz etme, değerlendirme ve
geliştirme gibi kapsamlı bir dizi süreçten oluşur. Bu süreçlerin her biri hazırlık, uygulama,
değerlendirme ve geliştirme aşamalarından oluşmaktadır. Uygulama öğrencisi, bu süreçler yoluyla
öğretmenlik davranışlarını istenilen düzeyde kazanabilmek için fiilen uygulama yapacağı süreden
çok daha fazla zamana ihtiyaç duyar. Bu sebeple öğretmenlik uygulamaları, uygulama öğlencisine
giderek artan bir sorumluluk ve uygulama yeterliği kazandırmak için en az iki döneme yayılarak
verilir.

e) Ortak değerlendirme:
Uygulama etkinlikleri taraflarca birlikte planlanıp yürütüldüğü için uygulama öğrencisinin
öğretmenlik uygulamalarındaki performansı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni
tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulamalarındaki başarı
durumu üniversitenin/fakültenin “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereğince,
uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerin birleştirilmesiyle
not olarak belirlenir. Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı, uygulama öğrencisinin
genel ve sonuç değerlendirmesini Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işler. Sisteme
işlenen bu değerlendirmeler uygulama öğretim elemanı tarafından fakülte yönetimine teslim edilir.

f) Kapsam ve çeşitlilik:
Öğretmenlik mesleği; dersi/uygulamayı planlama, dersi işleme, sınıf yönetimi, atölye ve
laboratuvar yönetimi ile ilgili konularda öğrenciye rehberlik yapma, öğrenci başarısını
değerlendirme, yönetim işlerine ve eğitsel çalışmalara katılma gibi çeşitli faaliyetleri
kapsamaktadır. Öğretmenler, farklı koşullara sahip genel-meslekî, gündüzlü-yatılı, pansiyonlu,
şehir ve köy okullarında, müstakil veya birleştirilmiş sınıflarda görev yapmaktadır. Bu nedenle
öğretmenlik uygulamaları, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tüm görev ve sorumluluk alanlarım
kapsayacak şekilde ve çeşitlilikte planlanır ve yürütülür.

g) Uygulama

süreci

ve

personel

gelişiminin

sürekliliği:

Öğretmenlik
uygulamaları çalışmalarında elde edilen sonuçlara göre öğretmenlik uygulamalarına katılan
personelin yeterlikleri ve uygulama süreci değerlendirilir ve sürekli geliştirilir.

ğ) Uygulamanın yerinde ve denetimli yapılması: Öğretmenlik uygulamalarından
beklenen faydanın sağlanabilmesi; uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulamaları
kapsamında yapacakları etkinlikleri öğrencisi bulundukları fakültenin uygulama öğretim
elemanlarının yakından izlemesi, rehberlik etmesi ve değerlendirmeleri ile mümkündür. Bu
nedenle öğretmenlik uygulamaları, fakültenin bulunduğu il veya ilçelerdeki eğitim kurulularında
yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 6- (1) Öğretmen Yetiştirme Çalışma Gurubunun görev, yetki ve
sorumlulukları:

a) Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu, fakülteler ve diğer ilgili kurumlar
arasında meslek öncesi öğretmen eğitimi konusunda koordinasyonu ve bilgi akışını
sağlar.
b) Öğretmen yetiştirilmesi ve eğitiminin en önemli boyutlarından biri olan fakülte ve eğitim
kurumu iş birliği konusunda gerekli görülen model ve alt yapı çalışmalarını
gerçekleştirir.

(2) Fakülte yönetiminin görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Bölümlerden gelen öneriler doğrultusunda uygulama öğretim elemanlarını belirler.
b) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve uygulama eğitim kurumu koordinatörleri ile iş birliği
içinde fiziki ve beşeri altyapısı uygun olan eğitim kurumlarını belirler.
c) Uygulama eğitim kurumlarındaki çalışmaların, etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesini
sağlar.
ç) Uygulama sürecinde, öğretmen yetiştiren fakülteler, yüksekokullar ve uygulama eğitim
kurumları ile iş birliğinin geliştirilmesi için her yıl belirli zamanlarda uygulama
çalışmalarına ilişkin toplantılar, kurslar ve seminerler düzenler.

d) İl millî eğitim müdürlükleri ile koordineli çalışılmadan öğretmenlik uygulamasına alınan
uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulamasında yaşayacakları olumsuzluklardan
birinci derece sorumludur.
(3) Fakülte uygulama koordinatörünün görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği kontenjanlar doğrultusunda fakülte uygulama
koordinatörü, öğretmenlik alanlarına göre uygulama öğrencilerinin sayısını her
öğretim döneminin başında ilgili bölüm ve ana bilim dalı başkanı ile iş birliği yaparak
belirler ve Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.
b) Bölüm uygulama koordinatörü ve millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü ile iş
birliği içerisinde uygulama öğlencilerinin bilgilerini Uygulama Öğrencisi
Değerlendirme Sistemi üzerinden kayda alınmasını sağlar.
c) Öğretmenlik uygulamalarını fakülte ve yüksekokul adına izler, geliştirilmesi için
gerekli önlemleri alır.
ç) Öğretmenlik uygulamalarını değerlendirir ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır.

d) İl millî eğitim müdürlükleri ile koordineli bir biçimde çalışmadan öğretmenlik
uygulamasına alınan uygulama öğrencilerinin, öğretmenlik uygulamasında
yaşayacakları olumsuzluklar ile kendi görev, yetki ve sorumlulukları içindeki
olumsuzluklardan sorumludur.

(4) Bölüm uygulama koordinatörünün görev yetki ve sorumlulukları:
a) Öğretmenlik uygulamaları konusunda, bölüm ile uygulama öğretim elemanları
arasındaki koordinasyon ve iş birliğini sağlar.
b) Uygulama öğretim elemanlarının sorumluluğuna verilen uygulama öğlencilerinin
listesini hazırlar, fakülte uygulama koordinatörüne iletir.
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c) Uygulama eğitim kurumlarının belirlenmesinde fakülte uygulama koordinatörüne
yardım eder.
ç) Uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin eğitim kurumunu, her dönemde
en az dört kez fiili olarak ziyaret etmesi için gerekli önlemleri alır.

d) Uygulama öğrencisinin vermiş olduğu derslerin sonunda uygulama öğretim elemanı
tarafından derse yönelik geribildirimlerin verilmesi için gerekli önlemleri alır.
e) Uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulamasında yaşayacakları olumsuzluklar ile
kendi görev, yetki ve sorumlulukları içindeki olumsuzluklardan sorumludur.

(5) Uygulama öğretim elemanının görev yetki ve sorumlulukları:
a) Uygulama öğrencilerini öğretmenlik uygulaması etkinliklerine hazırlar.
b) Uygulama öğlencilerinin uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinlikleri, uygulama
eğitim kurumu koordinatörü ve uygulama öğretmeni ile birlikte planlar.
c) Uygulama öğrencisinin çalışmalarını, uygulama öğretmeni ile birlikte düzenli olarak
izler.
ç) Her dönemde, her bir uygulama öğrencisinin dersine en az dört kez fiilen katılır.

d) Uygulama öğrencisinin uygulamanın her aşamasında gerekli rehberlik, danışmanlık ve
devam devamsızlık takibini yapar, yasal mazereti nedeniyle uygulamaya
katılamayanların uygulama öğretmeni ile işbirliği içerisinde dersin telafisini sağlar.
e) Uygulama öğrencisine, uygulamanın hemen sonrasında uygulamaya yönelik geri
bildirimleri uygulama öğretmeni ile birlikte ayrıntılı olarak verir.
f) Uygulama sonunda uygulama öğrencisinin çalışmalarını değerlendirir ve
değerlendirme sonucunu not olarak üniversitenin / fakültenin ilgili sistemine girişini
yapar. Ayrıca uygulama öğrencisi değerlendirme notunu Uygulama Öğlencisi
Değerlendirme Sistemi (MEBBİS) üzerinde kayda alır.
g) Uygulama öğrencisinin her dönemdeki performansının belirlenmesinde kullanılan
genel ve sonuç değerlendirmesinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine
işlenmesinden ve kendi görev, yetki ve sorumlulukları içindeki olumsuzluklardan
sorumludur.

(6) İl millî eğitim müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Öğretmenlik uygulamalarının gerçekleşeceği yerlerde il millî eğitim müdürü: her bir
üniversite için il milli eğitim müdürünü, müdür yardımcılarından veya şube
müdürlerinden birini; merkez ilçeler dışındaki yerlerde ise ilçe milli eğitim müdürünü
veya ilçe millî eğitim şube müdürlerinden birini "millî eğitim müdürlüğü uygulama
koordinatörü" olarak mülki idare amirine teklif eder ve görevlendirmesini sağlar.
b) İlde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı çevre ve türdeki eğitim kurumlanma uygulama
kontenjanları öğretmenlik alanlarına göre belirler, kontenjanların fakültelere göre
dağılımını yapar ve dağılıma ilişkin bilgilerin üniversiteye gönderilmesini sağlar.
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c) Uygulama öğretim elemanının her dönemde en az dört kez uygulama eğitim kurumunu
fiilen ziyaret etmemesi durumunda fakülte uygulama koordinatörü ile iş birliği içinde
gerekli önlemleri alır.
ç) Fakültenin düzenleyeceği uygulama çalışmalarına ilişkin toplantı, seminer ve kurslara;
milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama eğitim kurumu koordinatörleri
ile uygulama öğretmenlerinin katılımını sağlar.

d) Öğretmen yetiştiren fakülteler ve uygulama eğitim kurumlan arasında koordinasyonu
sağlar ve kolaylaştırıcı önlemler alır.
e) Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerini ilgili üniversiteye
gönderir.
f) Uygulama öğretmenlerinden gelen uygulama öğrencisinin devam durumunu
fakültelere bildirir.

g) Uygulama çalışmalarını izler ve denetler.
ğ) İldeki öğretmenlik uygulaması faaliyetlerinin tüm aşamalarından birinci derece
sorumludur.

(7) Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün görev yetki ve
sorumlulukları:

a) Öğretmenlik uygulamasının gerçekleştirileceği uygulama eğitim kurullarını belirler.
b) Uygulama eğitim kurumlarının uygulama kontenjanlarının öğretim alanlarına göre
dağılımını yapar ve dağılım listesinin ilgili uygulama kurumuna gönderilmesini sağlar.
c) Öğretmenlik uygulamalarını denetler, değerlendirir, etkili bir biçimde yürütülmesi için
gerekli önlemleri alır.
ç) Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerinin il millî eğitim
müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.

d) Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin genel
ve sonuç değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine
işlenmesini kontrol eder, varsa eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlar.
e) Öğretmenlik uygulaması faaliyetlerinin kendi görev alanındaki tüm aşamalarından
sorumludur.

(8) Uygulama eğitim kurumu müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Uygulama eğitim kurumu koordinatörünü belirler, öğrenci dağılımlarını yapar.
b) Uygulama öğretmenleri ve uygulama öğrencilerinin görev ve sorumluluklarını bildirir.
c) Uygulama çalışmalarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için önlemler alır.
ç) Uygulama öğretmenlerinin uygulama çalışmalarını denetler.

d) Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerinin il/ilçe milli eğitim
müdürlüğüne gönderir.

e) Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin genel
ve sonuç değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine
işlenmesini kontrol eder, varsa eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlar.
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f) Öğretmenlik uygulaması faaliyetlerinin kendi görev alanındaki tüm aşamalarından
sorumludur.
(9) Uygulama eğitim kurumu koordinatörünün görev yetki ve sorumlulukları:

a) Milli eğitim müdürlüğü, eğitim kurumu yönetimi ve fakülte arasındaki koordinasyonu
sağlar,
b) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile iş birliği yaparak uygulama
öğrencilerinin uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerini planlar.
c) Uygulama öğrencilerinin sistem üzerinden kişisel bilgilerini, fotoğrafını vb. kayıt
altına alır.
ç) Uygulama çalışmalarını izler, değerlendirir, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi
için gerekli önlemleri alır.

d) Uygulama öğretmem ve öğretim elemanının, uygulama öğrencisi genel ve sonuç
değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işlenmesini
kontrol eder, varsa eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlar.
e) Uygulama kurum koordinatörü, uygulama öğretim elemanının uygulama kurumuna
yaptığı ziyaretleri Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işler.
f) Öğretmenlik uygulaması faaliyetlerinin kendi görev alanındaki tüm aşamalarından
sorumludur.
(10) Uygulama öğretmeninin görev yetki ve sorumlulukları:

a) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama eğitim kurum koordinatörü ile iş birliği
yaparak uygulama öğrencilerinin uygulama çalışmaları kapsamında hazırladıkları
etkinlikler ile ilgili öneride bulunur.
b) Uygulama programının gerektirdiği etkinliklerin yürütülmesini sağlar, uygulama
etkinliklerinin başarılı bir biçimde yerine getirilmesi için uygulama öğrencisine
rehberlik eder, bu etkinlikleri izler ve değerlendirir.
c) Uygulama öğretim elemanı ile her dönemde en az dört kez uygulama öğrencisinin
öğretmenlik
uygulaması
sürecini
değerlendirir.
Değerlendirmelerin
gerçekleşmemesi durumunda konuya ilişkin bir raporu uygulama eğitim kurum
koordinatörüne teslim eder.
ç) Uygulama sonunda uygulama öğrencisinin çalışmalarını değerlendirir.

d) Uygulama öğrencisinin genel ve sonuç değerlendirmelerinin ıslak imzalı olanlarını
uygulama eğitim kurumuna teslim eder ve Uygulama Öğrencisi Değerlendirme
Sistemine işler.
e) Uygulama öğrencisinin devam durumunu Uygulama Öğrencisi Değerlendirme
Sistemine kaydeder ve fakültelere gönderilmek üzere uygulama eğitim kurumu
koordinatörüne teslim eder.
f) Uygulama
öğlencisinin
öğretmenlik
uygulamasındaki
performansının
değerlendirilmesinde ve Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine
işlenmesinden ve öğretmenlik uygulaması faaliyetlerinin kendi görev alanındaki
tüm aşamalarından sorumludur.

(11)

Uygulama öğrencisinin görev ve sorumlulukları:

a) Uygulama öğlencisi, eğitim kurumunda bulunduğu süre içerisinde öğretmenlerin
tabii olduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
b) Öğretmenlik uygulamalarının gereklerini yerine getirmek için uygulama öğretim
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elemanı, uygulama öğretmeni ve diğer uygulama öğrencileri ile iş birliği içinde planlı
bir şekilde çalışır.
c) Öğretmenlik uygulamalarının gereklerini yerine getirirken uygulama eğitim kurum
yönetimi, uygulamadan sorumlu öğretim elemanı, öğretmenler ve diğer görevlilerle
iş birliği yapar.
ç) Öğretmenlik uygulamaları kapsamında yaptıkları çalışmaları ve raporları içeren bir
dosyayı uygulama öğretim elemanına ve uygulama öğretmenine teslim eder.

d) Uygulama eğitim kurumunda herhangi bir suç ve disiplin olayına karışması halinde
üniversitesinin/fakültesinin Eğitim
hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(12)

Öğretim

Sınav

ve

Disiplin

Yönetmeliği

Millî eğitim bakanlığı bilgi işlem dairesi başkanlığının görev, yetki ve

sorumlulukları:
a) Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sisteminin MEBBİS üzerinden işleyişini sağlar.
b) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda
Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemini teknik ve alt yapı imkânları göz
önünde bulundurarak geliştirilir.
c) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak sistemde
güncelleme çalışmalarını gerçekleştirir.
ç) Sistemden kaynaklı teknik problemlerin çözümünü sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamanın Gerçekleştirilmesi
Öğretmenlik Uygulamalarının Zamanı ve Süresi
MADDE 7- (1) Lisans ve pedagojik formasyon sertifika eğitimi programlarında
öğretmenlik uygulaması dersi iki dönem süre ile haftada 6 (altı) ders saatidir. Her bir dönemde
uygulama öğrencisi uygulama öğretmeninin gözetiminde farklı haftalarda olmak üzere en az 4
(dört) defa fiilen ders anlatır.
Alana/Branşa bağlı olarak uygulama öğretmeni başına düşen uygulama öğrenci sayısı
göz önünde bulundurularak uygulama öğrencisinin dersi planlayıp işlemesine imkan verilir.
Uygulama öğrencisinin fiilen anlatacağı ders saati; ilgili dersin haftalık ders
çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda en az toplam 14 (on dört), 3 (üç) ve üzeri olanlarda
ise toplam 24 (yirmi dört) saatten az olmayacak şekilde planlanır.
Uygulamanın yeri:

MADDE 8-( 1) Öğretmenlik uygulamaları, fakültenin bulunduğu il veya ilçedeki Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim öğretim kurumlarında yapılır.
Eğitim kurumlarında; uygulamaya katılacak sınıf, branş ve rehberlik alanı öğrencileri,
eğitim kurumlarının fiziki durumu ve öğretmen sayısına göre uygulamalarının bu kısmını
köylerde bulunan eğitim kuramlarında yaparlar.
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Öğretmenlik uygulamasının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi:
MADDE 9 -(1) Öğretmenlik uygulamasına ilişkin aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

a) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama eğitim
kurumu olarak seçilebilecek kurumların müdürleri ile iş birliği yaparak, uygulama
eğitim kurumlarım ve her eğitim kurumu için uygulama öğrencisi kontenjanım,
öğretmenlik alanları itibarıyla belirler.

b) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, fakültelerden gelen
talepler doğrultusunda uygulama eğitim kurumlarını ve uygulamaya katılacak
öğrenci kontenjanlarını, öğretmenlik alanları itibariyle fakültelere göre dağılımını
yapar ve ilgili üniversiteye/fakülteye gönderilmesini sağlar.

c) Fakülte uygulama koordinatörü, bölüm uygulama koordinatörleri ile iş birliği
yaparak kendi fakültelerindeki her uygulama öğretim elemanına düşen öğrenci
sayısını 8 (sekiz) öğrenciyi geçmeyecek şekilde gruplandırır ve her grubun sorumlu
öğretim elemanını belirler.

c) Fakülte uygulama koordinatörü, kendilerine ayrılan uygulama öğrenci
kontenjanlarını dikkate alarak uygulama öğretim elemanlarının ve sorumlu
oldukları uygulama öğrencilerinin alanlarına ve uygulama eğitim kuramlarına göre
dağılımlarını gösteren listeyi hazırlayarak, il millî eğitim müdürlüklerine gönderir.

d) İl millî eğitim müdürlüğü, mülki idare amirinin onayını aldıktan soma uygulama
öğretim elemanlarının ve sorumlu oldukları uygulama öğrencilerinin alanlarına ve
uygulama okullarına göre dağılımlarını gösteren listeyi kuran müdürlüklerine ve ilgili
fakülte dekanlıklarına gönderir.

e) Uygulama eğitim kurumu koordinatörü, uygulama öğrencilerinin uygulama
öğretmenlerini belirler ve uygulama öğretmeni başına 4 (dört); ders başına düşen
öğlenci sayısını da 2 (iki) öğrenciyi geçmeyecek şekilde planlar. Uygulama
öğlencilerine eğitim kurumunu gezdirerek birimleri tanıtır ve etkinlikler hakkında
bilgi verir.

f) Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen uygulama öğrencilerini,
öğretmenlik uygulamalarının dayandığı temeller, uygulama programında yer
alacak etkinlikler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirir. Uygulama
öğlencilerini, uygulama eğitim kurumuna götürerek kurum yöneticileri, uygulama
kurum koordinatörü ve uygulama öğretmenleri ile tanıştırır.
Uygulama öğretmeni ve uygulama öğrencileri ile birlikte öğretmenlik uygulaması
etkinlik planlarını hazırlarlar. Her öğrencisi için her dönemde en az dört kez eğitim
kurumuna giderek gözlem yapar, uygulama öğrencisi ve uygulama öğretmeniyle
değerlendirmede bulunur.
Uygulama öğrencisi ile her hafta eğitim kurumunda yapılan uygulamalarla ilgili
gelişmeleri tartışır ve değerlendirir.

g) Uygulama öğrencileri, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin
gözetim ve rehberliğinde öğretmenlik uygulamalarının etkinlik planında belirtilen
çalışmaları yerine getirir ve her etkinliğe ilişkin ayrıntılı bir çalışına raporu hazırlar.
Uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulamalarına planlandığı şekilde katılımı
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zorunludur. Ancak yasal mazereti nedeniyle eksik kalan uygulamaları uygulama
öğretmeninin ders saati ve programı göz önünde bulundurularak telafi ettirilebilir.
Uygulamalar sonunda, etkinlik planı çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları ve
raporları içeren dosyayı tamamlar, uygulama öğretim elemanına teslim eder.

ğ) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni, her bir uygulama
öğrencisi ile ilgili gözlemlerini ayrı ayrı Uygulama Öğrencisi Değerlendirme
Formuna (EK-1) kaydeder. Dersten sonra uygulama öğrencisi ile yapılan
çalışmaları birlikte değerlendirir.

h) Uygulama öğrencisinin başarısı, derse devam durumu ve öğretmenlik
uygulamasında gerçekleştirdiği etkinlikler bağlamında uygulama öğretim elemanı
ve uygulama öğretmeni tarafından değerlendirilir. Uygulama öğretmeni ve
uygulama öğretim elemanı uygulama öğrencisi değerlendirmelerini Uygulama
Öğrencisi Değerlendirme Sistemi’ne sonuç ve genel değerlendirmelerini birlikte
kaydeder. Uygulama öğretim elemanı bu değerlendirmeleri bölüm koordinatörüne
teslim eder.
Uygulama öğrencileri, uygulama yaptıkları eğitini kurulularında mazeretsiz
devamsızlık yaparsa ilişiği kesilerek başarısız sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

MADDE 10- (1) Uygulama çalışmalarının zorunlu nedenlerle bir eğitim kumralında
tamamlanamaması hâlinde eksik kalan kısım, millî eğitim müdürlüğünün uygun bulacağı başka
bir eğitim kumulunda Yönerge hükümlerine göre tamamlattırılır.
MADDE 11- (1) Uygulama öğrencisi, öğretmenlik uygulamasına devam ederken
uygulama öğretmeninin zorunlu nedenlerden dolayı uygulama öğretmenlik görevini yerine
getirememesi ve ilde de aynı branşta öğretmen bulunmaması durumunda, öğretmenlik
uygulaması, fakülte yönetim kurulunca, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik
Alanları Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin çizelgede yer alan “Atamaya Esas Olan Alan
ve Mezun Olduğu Yükseköğretim Program/Fakülte”ler dikkate alınarak belirlenen alanda
tamamlattırılır.
MADDE 12- (1) Doğal afetler ve benzeri olağanüstü dununlar nedeniyle aynı veya
yakın il/ilçede öğretmenlik uygulamasının tamamen veya kısmen yapılamaması halinde,
öğretmen adayları aynı programı uygulayan bir başka fakültenin öğretmen adayları ile birlikte
uygulama yaparlar. Öğretmen adayları, ilgili dönemin tüm derslerini uygulama yaptıkları
fakültede tamamlar. Bunun için fakültelerin bağlı oldukları üniversiteler arasında bir protokol
yapılır. Öğrencilerin barınma ihtiyaçları fakültelerince karşılanır.

Disiplin kuralları ve diğer hususlar
MADDE 13- (1)
Uygulama öğlencileri, uygulama yaptıkları eğitim kurulularında mazeretsiz
devamsızlık yaparsa ilişiği kesilerek başarısız sayılır.
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Uygulama öğrencilerine, disiplin ve diğer hukuki konularda ilgili yükseköğretim
kurumu mevzuatı uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuata aykırı
olmayacak şekilde işlem tesis edilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15- (1) Makam Onayı ile yürürlüğe giren 28.07.1998 tarih ve 4392 saylı
Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2018-2019 öğretim yılından önce herhangi bir öğretmen
yetiştirme lisans programına kayıtlı olan ve pedagojik formasyon eğitimi sertifika
programlarına devanı eden öğrenciler hakkında 4(l)’inci maddenin d fıkrasında,
5(1) maddenin d fıkrasında ve 7(1) maddesinde belirtilen “öğretmenlik
uygulamasının iki dönem olarak gerçekleştirilmesi” hükmü uygulanmaz.
(2) 2018-2019 öğretim yılından önce herhangi bir öğretmen yetiştirme lisans
programına kayıtlı olan öğrenci olanlar için “Okul Deneyimi” dersi 28.07.1998
tarih ve 4392 saylı Yönerge uyarınca devam edecektir.
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ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ
Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri üç ana başlıkta ele alınmış olup Meslek Bilgisi,
Meslek Becerisi ve Tutum ve Değerler olarak belirtilmiştir. Kapsamları ve alt yeterlikleri
bu bölümde açıklanmıştır.
A Yeterlik Alanı: Mesleki Bilgi
Kapsam: Bu yeterlik alanı, öğretmenin öğretmenlik mesleğine ilişkin sahip olması
gereken alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi ve mevzuat bilgisi yeterliklerini kapsamaktadır.
A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde
kuramsal metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir.
A1.1. Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.
A1.2. Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar.
A1.3. Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır.
A1.4. Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır.
A1.5. Millî ve manevi değerlerin alana yansımalarını yorumlar.
A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanının öğretim programı ve pedagojik alan bilgisine
hâkimdir.
A2. 1. Alanının öğretim programını tüm ögeleriyle açıklar.
A2.2. Alanının öğretim programını, ilgili diğer öğretim programları ile ilişkilendirir.
A2.3. Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine ilişkin bilgisini öğretim süreçleri ile
ilişkilendirir.
A2.4. Alanının öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji, yöntem ve teknikleri
karşılaştırır.
A2.5. Alanının öğretim süreçlerinde kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme
yöntemlerini karşılaştırır.
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A2.6. Alanının öğretiminde millî ve manevi değerlerden nasıl yararlanacağına karar
verir.
A3. Mevzuat Bilgisi: Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin
mevzuata uygun davranır.
A3.1. Vatandaş olarak bireysel hak ve sorumluluklarına açıklar.
A3.2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının içeriğini açıklar.
A3.3. Atatürk’ün eğitim sistemimize katkılarını değerlendirir.
A3.4. Öğretmenlik mesleğini ilgilendiren mevzuatı açıklar.
A3.5. Eğitim paydaşlarının hak ve sorumluluklarını ayırt eder.
B Yeterlik Alanı: Mesleki Beceri
Kapsam: Bu yeterlik alanı, öğretmenin sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarıyla ilgili eğitim
öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğretme ve öğrenme sürecini
yönetme ile izleme ve değerlendirme yeterliklerini kapsamaktadır.
B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar.
B1.1. Planlarını alanın öğretim programına uygun olarak hazırlar.
B1.2. Öğretim sürecini çevresel şartları, maliyeti ve zamanı dikkate alarak planlar.
B1.3. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak
esnek öğretim planları hazırlar.
B1.4. Öğretim sürecini planlarken millî ve manevi değerleri dikkate alır.
B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin
gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri
hazırlar.
B2.1. Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.
B2.2. Kazanımlara uygun öğretim materyalleri hazırlar.
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B2.3. Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate
alarak düzenler.
B2.4. Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre düzenler.
B2.5. Öğrencilerle etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları oluşturur.
B2.6. Öğrencilerin en üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları
oluşturur.
B2.7. Öğrencilerin millî ve manevi değerlerini içselleştirilmesine katkıda bulunacak
öğrenme ortamları oluşturur.
B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yöneltme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili
bir şekilde yürütür.
B3.1. Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
B3.2. Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır.
B3.3. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını sağlar.
B3.4. Derslerini öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkilendirir.
B3.5. Öğretme ve öğrenme sürecini yürütürken, özel gereksinimi olan öğrencileri
dikkate alır.
B3.6. Uygulamalarında, çalıştığı çevrenin doğal, kültürel ve sosyoekonomik
özelliklerini dikkate alır.
B3.7. Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlikler hazırlar.
B3.8. Eğitim öğretim faaliyetlerinde ilgili kişi, kurum, kuruluş ve meslektaşları ile iş birliği
yapar.
B3.9. Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak
kullanır.
B3.10. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak
etkili öğrenmeyi gerçekleştirir.
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B3.11. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri kullanır.
B3.12. Sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla etkin ve yapıcı bir şekilde baş eder.
B4. Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını
amacına uygun kullanır.
B4.1. Alanına ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme
araçları hazırlar ve kullanır.
B4.2. Ölçme ve değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı yöntemler kullanır.
B4.3. Ölçme ve değerlendirmeyi objektif ve adil olarak yapar.
B4.4. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilere de diğer paydaşlara doğru
ve yapıcı geribildirimler verir.
B4.5. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretme ve öğrenme süreçlerini
yeniden düzenler.
C Yeterlik Alanı: Tutum ve Değerler
Kapsam: Bu yeterlik alanı, öğretmenlik mesleği genel tutum ve değerlerini içeren,
öğrenciye yaklaşım, millî, manevi, evrensel değerler, iletişim ve iş birliği ile kişisel ve
mesleki gelişim yeterliklerini kapsamaktadır.
C1. Millî Manevi ve Evrensel Değerler: Millî, manevi ve evrensel değerleri gözetir.
C1.1. Çocuk ve insan haklarını gözetir.
C1.2. Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılıdır.
C1.3. Öğrencilerin millî ve manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere açık bireyler
olarak yetişmelerine katkıda bulunur.
C1.4. Doğal çevre ve tarihsel ve kültürel mirasın korunmasına duyarlıdır.
C2. Öğrenciye Yaklaşım: Öğrencilerin gelişimlerini destekleyici tutum sergiler.
C2.1. Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir.
C2.2. Her öğrencinin öğrenebileceğini savunur.
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C2.3. Öğrencilerin kişisel gelişimini ve geleceğini planlamalarında rehberlik yapar.
C2.4. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere rol-model olur.
C3. İletişim ve İş Birliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili
iletişim ve iş birliği kurar.
C3.1. Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili biçimde kullanır.
C3.2. Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
C3.3. İnsan ilişkilerinde empati ve hoşgörüyü esas alır.
C3.4. Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
C3.5. Eğitim öğretim faaliyetlerinde ailelerle iş birliği yapar.
C3.6. Okul gelişimine yönelik faaliyetlere aktif olarak katılır.
C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak kişisel ve mesleki
gelişimine yönelik çalışmalara katılır.
C4.1. Mesleğini severek ve isteyerek yapar.
C4.2. Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme
yapar.
C4.3. Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
C4.4. Kişisel bakımına ve sağlığına özen gösterir.
C4.5. Kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
C4.6. Mesleki etik ilkelere uyarak mesleki bağlılık ve saygınlığını korur.
C4.7. Türkiye ve dünya gündemini takip eder.

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I-II DERSLERİNİN NİTELİĞİ
Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersleri, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve
becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği
özellikleri kazanabilmesi için planlanan bir derstir. Ders, 2 saat kuramsal ve 6 saat
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uygulama olmak üzere haftada 8 saattir. Dersin kredisi tüm programlarda 5 olarak
tanımlanmıştır. Öğretmenlik lisans programlarında, dersin kur tanımı aşağıdaki gibidir:
“Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana
özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları
yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve
materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme,
değerlendirme ve yansıtma yapma” (YÖK, 2018, s.11-12).
Dersin tanımında geçen ifadelerin kazandırılabilmesi için, tanımlanmış olan 2 saatlik
kuramsal dersin ve 6 saatlik uygulamanın gerçekleştirilmesinde yardımcı olan kapsam
ve amaçlar tanımlanmıştır. Buradaki amaçlar doğrultusunda planlanmış etkinliklerin
uygulama öğrencileri tarafından yapılması, uygulama öğretmeni ve uygulama
akademisyeninin rehberliğinde gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda dersin gerekliliklerine
ilişkin tüm bilgiler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
Öğretmenlik Uygulaması I-II Derslerinin Amaçları
Öğretmenlik Uygulaması I ve II derslerinin amaçları;
1. Uygulama okulunun değişik sınıflarında/yaş gruplarında öğretmenlik yaparak
öğretmenlik mesleğinin yeterliklerini geliştirebilme,
2. Kendi alanının öğretim programını anlayabilme, ders/etkinlik planlayabilme ve
materyal hazırlayabilme, ders kitaplarını değerlendirebilme, ölçme ve
değerlendirme yapabilme,
3. Öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve
uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilme
olarak belirlenmiştir.
Öğretmenlik Uygulaması I-II Derslerinin Kapsamı
Kuramsal kısmı 2 saat fakültede, uygulama kısmı ise 6 saat uygulama okulunda olmak
üzere toplam 8 saat 5 kredilik bir derstir. Uygulama öğrencisi, uygulama öğretmeni ile
geçirecek olduğu haftalık 6 saat zaman diliminde; uygulama öğretmenini gözlemleme,
etkinlik gerçekleştirme/ders anlatma, uygulama öğretmeninden okul ve eğitimöğretimin işleyişi ile ilgili bilgi edinmek ile sorumludur. Uygulama öğrencisi, uygulama
okulunda gerçekleştirdiği tüm çalışmaları içeren bir dosyayı hazırlamak uygulama
öğretim elemanına teslim etmek durumundadır.
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Uygulama öğrencisinin uygulama okulunda yapması istenen çalışmalar şunlardır:
1. Uygulama öğretmenini gözlemlemek,
2. Çalışma planında yer alan uygulama etkinliklerini gerçekleştirmek,
3. Uygulamaya gidilen gün anlatacağı ders /uygulayacağı etkinlik ile ilgili son
hazırlıkları yapmak,
4. Ders materyali (çalışma yaprağı, sunu, 3B materyal vb.) hazırlamak,
5. Öğreteceği derse / uygulayacağı etkinliğe hazırlık ve değerlendirme sürecine
ilişkin uygulama öğretim elamanı ve öğretmeninin görüşlerini almak.
Uygulama öğretim elemanı uygulama öğrencisi ile teorik dersinde, okullarda yapılan
uygulamalarla ilgili gelişmeleri tartışır ve değerlendirmeler yapar, planlanan tarihlerde
okullara giderek uygulama öğrencisini izler ve onun gelişmesine katkı sağlayacak
önerilerde bulunur.
Bu süreçte, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni, uygulama öğrencisine
yardım ve destek sağlar; uygulama öğrencisi ile iş birliği yapar. Uygulama öğretmeni,
uygulama öğrencisinin dersini belli programa göre birçok kez baştan sona gözlem
formu aracılığıyla gözlemler. Bazı dersleri uygulama öğretim elemanı ile birlikte
gözlemler. Bu gözlemler sonunda değerlendirme görüşmesi gerçekleştirilir. Uygulama
öğrencisi, uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı ile yaptığı görüşmelerde
üzerinde durulan noktaları, bunlarla ilgili önerileri dikkatle not alır, bu önerileri bir
sonraki ders anlatımlarında kullanır.
Öğretmenlik Uygulaması I-II Derslerinin Teorik Saatleri
Bu

derslerin

kuramsal

saatleri,

uygulama

öğretim

elemanlarının

uygulama

öğrencilerine destek olabilecekleri bir zamandır. Uygulama öğretim elemanları
kuramsal saatte, aşağıdaki şekilde rehberlik ederler:


Uygulama okulunda her hafta gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler hakkında
bilgi verir.



Uygulama okulunda gerçekleştirilen etkinlikler ve gözlemleri uygulama
öğrencileriyle tartışır.



Uygulama öğrencilerinin MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca
hazırlanmış olan ilgili dersin öğretim programına yeterince hâkim olmalarını
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sağlar ve anlatacakları derslere yönelik olarak bu programlar çerçevesinde
geliştirdikleri ders planlarını gözden geçirir ve öneriler sunar.


Gözlem yapacağı gün ve saatleri uygulama öğrencileri ile planlar.

Öğretmenlik Uygulaması I-II Derslerinin Genel İşleyişi
Öğretmenlik Uygulama I-II derslerinin işleyişinde aşağıdaki basamaklar takip
edilmelidir:
1. Eğitim fakültelerinin Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersleri kapsamındaki 4.
sınıf öğrencileri, uygulama öğrencisi sıfatıyla seçilmiş okullara uygulama
yapmaya

gider.

Uygulama

okulları;

program

sorumlusu,

uygulama

akademisyenleri ve programın uygulama koordinatörü ile birlikte belirlenir.
Uygulama okulu müdürleri ile görüşülmesi sonucunda Valilik oluru alınmak
üzere uygulama öğrencilerinin listeleri hazırlanır.
2. Programların uygulama koordinatörü; belirlenen okullara kaç uygulama
öğrencisi gönderileceğini uygulama okulları ile belirler. Ardından seçkisiz bir
şekilde uygulama öğrencilerinin hangi uygulama okullarına gideceğini belirten
liste hazırlanır. Bu listede uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmenleri
ve uygulama okulu koordinatörünün bilgileri eksiksiz olarak yer alır. Fakülte
Uygulama Koordinatörü koordinasyonu ile hazırlanan listeler ilgili birime iletilir.
3. Listeler onaylandıktan sonra, uygulama okullarına bilgi iletilir ve üniversitenin
akademik takvimine göre EK-2’deki gibi bir uygulama takvimi hazırlanır. Bu
takvimde resmî tatiller ve ara tatiller eksiksiz olarak belirtilmelidir.
4. Uygulama öğretim elemanları, seçilen ve MEB tarafından onaylanan okullarla
görüşerek okul koordinatörü ile birlikte uygulama öğretmenlerini belirler.
Uygulama öğretmeni olabilmek için MEB tarafından açılan bir eğitimden sertifika
sahibi olmak gerekmektedir.
5. Uygulama öğretmenlerinin belirlenmesinin ardından; uygulama

öğretim

elemanları, uygulama öğretmenleri ve okulun uygulama müdürü bir toplantı
gerçekleştirir. Toplantıda uygulama öğrencilerinin listeleri, yoklama kâğıdı,
uygulama

etkinliklerini

içeren

izlence

ve

çalışma

takvimi

uygulama

öğretmenlerine sunulur. Dikkat edilmesi gereken hususlar bu toplantıda
öğretmenlere iletilir. Toplantıya ilişkin örnek bir tutanak EK-3’te sunulmuştur.
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6. Uygulama öğretim elemanı uygulama öğrencileri ile ilk kuramsal derste, dersin
esaslarını ve uygulama etkinliklerinin olduğu izlenceyi onlarla paylaşır.
7. Uygulama öğretim elemanı; uygulama öğrencilerini öğretmenleri ile tanıştırır.
Uygulama öğrencileri ve uygulama öğretmenleri; uygulama sürecinde
gerçekleştirecekleri etkinliklerin, gözlemlerin ve değerlendirmelerin haftalara
göre dağılımını gösteren uygulama etkinlikleri izlencesini iş birliği içerisinde
nasıl yürüteceklerini planlarlar.
8. Uygulama

öğretim

gözlemlenecekleri

elemanı
tarihleri

ve
birlikte

uygulama

öğrencileri,

belirlerler.

teorik

Uygulama

derste

öğrencileri,

anlatacakları dersin ya da uygulayacağı etkinliklerin ayrıntılı planını izlencede
belirlenen tarih çerçevesinde uygulama öğretim elemanına göndermekle
yükümlüdür. EK 4 ve EK 5’te plan/etkinlik örnekleri bulunmaktadır. İncelenen
plan, uygulama öğretim elemanının önerilerine göre yeniden düzenlenir.
9. Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı izlediği derslerle ilgili
gözlemlerini dersten sonra öğretmen adayı ile gözden geçirir, birlikte tartışarak
öğretmen adayına zayıf yönlerini anlaması ve kendisini geliştirmesi için dönüt
verir.
10. Öğretmen adayı uygulama çizelgesinde belirtilen tüm etkinleri yerine getirir.
Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanından aldığı dönütler
doğrultusunda kendini geliştirir.
11. Uygulama öğretim elemanı kuramsal derslerde, uygulama öğrencisi ile birlikte
her hafta okulda yaptıkları uygulamalar ile ilgili soruları cevaplar, tartışmalar
organize eder ve bir sonraki haftanın görevi hakkında bilgi verir. Böylece
uygulama öğrencisinin uygulamalarda saptadığı ya da karşılaştığı sorunlar
üzerinde daha kapsamlı değerlendirmeler yapılabilir.
12. Öğretmenlik uygulaması I-II dersleri ile ilgili gerçekleştirilmesi planlanan tüm
etkinlilerin raporlanması gerekmektedir. Bu raporların nasıl yazılacağı, okul
etkinlikleri başlığı altında, etkinlik detaylarında ve ders izlencelerinde mevcuttur.
Uygulamaların sonunda uygulama öğrencisinin, eklerde yer alan devam
çizelgesi ile birlikte yapılan tüm etkinlikleri bir rapor hâlinde öğretim elemanına
teslim etmesiyle öğretmenlik uygulaması dersleri son bulmaktadır.
13. Uygulamanın devamsızlık işlemleri, öğretmenler tarafından çevrimiçi sistem
üzerinden

girilmektedir.

Uygulama

yönergesi,

uygulama

öğrencisinin
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devamsızlık yapmaması ile ilgili bir madde bulundurmaktadır. Uygulama
öğrencisi “geçerli” bir neden ile devamsızlık yapması durumunda, mutlaka bunu
telafi etmelidir.

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNDE OKUL ETKİNLİKLERİ
Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersleri için 12 hafta uygulanacak olan tüm etkinliklerin
başlıkları

ve

bu

etkinliklerin

gerçekleştirilmesinde

nelere

dikkat

edileceği

belirtilmektedir. Önerilen etkinlikler; ilgili uygulama öğretim elemanı ve öğretmeni iş
birliği ile değiştirilip farklı sırada uygulanabilir.
Öğretmenlik Uygulaması I ve II Dersleri için Örnek Uygulama Etkinlikleri
Öğretmenlik felsefem: Bu etkinliğin amacı, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce
nasıl bir öğretmen olmak istediğinizi veya mesleğe ne kadar hazır olduğunuzu
değerlendirmenizde sizlere yardımcı olmaktır. Bu etkinlik boyunca etkili bir öğretmen
olmak

için

gerekli

olabilecek

becerilerinizi

ve

pedagojik

donanımınızı

değerlendirmeniz, bu dersten de en yüksek seviyede yararlanmanızı sağlayacaktır.
Bunun için aşağıdaki sorulardan yararlanarak öğretmenlik felsefenizi anlatan bir yazıyı
kaleme alınız.


Nasıl bir öğretmen olmayı amaçlıyorum?



Benim için eğitim-öğretimde en önemli unsurlar nelerdir?



Etkili bir ____________ öğretmeni hangi becerilere sahip olmalıdır?



Öğrencilerin öğrenmelerini nasıl arttırabilirim?



Yeni konuya başlamaya nasıl karar veririm?



Öğretmenin sınıf içindeki rolünü nasıl tanımlarım?



Öğrencilerin bir kavramı anladığını nasıl anlarım?



Öğrenciler __________ alanını en iyi nasıl öğrenir?



Öğrenen bir sınıfın özellikleri nelerdir?

Öğretmeni tanıma: Bu etkinliğin temel amacı, uygulama öğretmenini tanıyarak bir
__________ öğretmeninin okul içerisinde yürütmüş olduğu mesleki süreçleri yakından
tanımaya yardımcı olmaktır. Bu etkinlik için öğretmenin mesleği ile ilgili olarak yaptığı
bütün işleri gözlemlemeli, sormalı ve bunlara harcadığı zamanı not etmelisiniz.
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Öğretmenin sınıf içinde ve dışında bir günü boyunca yaptığı bütün işlerin bir listesini
yapınız. Listeye yazdığınız işlerden her biri için harcanan zamanı da tahmin etmeye
çalışınız. Bu, size okuldaki bir günde öğretmenin yaptığı işlerin çeşitleri ve bunların
günlük işler arasındaki ağırlığı hakkında bilgi sağlayacaktır. İzlediğiniz öğretmene,
bugünün onun okulda geçirdiği günleri temsil eden iyi bir örnek olup olmadığını
sorunuz. Öğretmene ayrıca, okuldaki görevi ile ilgili olarak akşamları veya hafta
sonlarında yaptığı başka işler bulunup bulunmadığını da sorunuz ve böyle işler varsa
onları da not alınız. Öğretmenin bir gün içerisinde öğrencilerin öğrenmelerini
sağlamaya çalışma, öğrencilerle bireysel olarak veya küçük gruplar hâlinde görüşme,
velilerle görüşme, öğretmen toplantıları, eğitici kulüp çalışmaları, araç gereç bulma ve
bunları kontrol etme, özel araç gereç hazırlama, derse hazırlanma, okul yönetiminin
verdiği görevleri yapma, öğrenci çalışmalarını değerlendirme ve nöbet gibi rutin işleri
olabilir.
Öğrencileri tanıma: Bu etkinliğin amacı uygulama sınıfınızda bulunan en az iki
öğrenciyi gün boyu gözlemleyerek öğrencilerin okul içerisindeki faaliyetlerini yakından
gözlemlemenin yanı sıra, öğrencilerin birbirleri ile olan farklılıkları ve benzerliklerini
anlamanıza yardımcı olmak. Öğrencilerin gerek kişisel, gerek duyuşsal, gerek bilişsel
gerekse bedensel farklılıklarının öğrenme sürecini nasıl etkileyebileceği veya bu
farklılıklardan kaynaklanan öğrenci ihtiyaçlarının neler olabileceği ve öğretmenlerin bu
ihtiyaçları karşılamak adına neler yapılabileceğini derinlemesine değerlendireceğiniz
bu çalışmayı bazı sorular ve kriterler yardımı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Okulu tanıma: Bu etkinliğin amacı, gözlemlerinizi gerçekleştirdiğiniz okulu tanımaya
çalışarak bir okulu tarihî, sosyo-ekonomik yapısı, kültürel ve kaynakları açısından
yakından tanıyarak, okulların sahip oldukları bu özelliklerin eğitim ve öğretim
süreçlerini nasıl etkileyebileceklerini anlamaya çalışmaktır.
Ders gözlemi: Bu etkinliğin amacı, uygulama öğretmenin ders saatleri içerisindeki
gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri gözlemlemek ve öğrencilerin aktif olarak öğrenme
eylemi ile meşgul olduğu zamanları detaylı şekilde açıklamaktır.
Sınıf yönetimi: Bu çalışmada, 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
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işletilmesini sağlayan, bu becerilerin öğretmenlik rolünün özünü oluşturduğunu
unutmayınız.
Öğretim yöntem ve teknikleri: Bu etkinliğin amacı, uygulama öğretmeninizin
kullandığı başlıca yöntemler ve ders boyunca uygulanan etkinlikleri gözlemleyerek bu
etkinliklerin dersin kazanımlarının öğrencilere kazandırılmasında sağladıkları katkıyı
değerlendirmenizdir. Burada değerlendirme kriterleri verilebilir.
Kültür Öğretimi (İngilizce Öğretmenliği Bölümü): Bu çalışmanın amacı ziyaret
ettiğiniz sınıflardaki ders kitaplarını ve diğer materyalleri sunulan kültürel yönler
açısından analiz etmektir. Bu kültürel bilgilerin kaynaklarına ve neden kullanıldıklarına
göre bir tabloyu doldurduktan sonra topladığınız verileri yorumlayarak raporlaştırınız.
Etkinlik içeriği EK 6’da sunulmuştur.
Tanışma Etkinliği (Okul Öncesi Öğretmenliği): Bu etkinlik, uygulama sürecinin ilk
haftasında öğretmen adaylarının çocuklarla oyun yoluyla tanışmasını kapsamaktadır.
Öğretmen adayları bir tanışma oyunu kurgulayarak çocuklara hem kendilerini tanıtırlar
hem de çocukların onu tanımasını sağlarlar. Etkinliğin en temel amacı çocukların
öğretmen adayını benimsemesini sağlamaktadır.
Soru sorma: Öğretmenin öğrencilere sorular sormakta olduğu bir derste yararlanılan
sorulardan, aşağıda açıklanan şekilde bir liste hazırlayınız. Bu listeyi kullanarak, soru
sorma becerisi üzerinde bir çalışma yapınız.
Öğrenci çalışmalarını değerlendirme: Bu etkinliğin amacı, uygulama öğretmeninizin
öğrencilerin öğrenme düzeylerini anlamak veya onların ihtiyaçlarını belirleyerek onların
geri bildirimler yolu ile öğrenmelerini artırmak için yaptıkları çalışmaları (yazılı, test,
soru-cevap, proje, dönem ödevi, çalışma yaprakları veya diğer performans süreçleri)
gözlemleyerek, yapılan bu uygulamaların etkinliklerini değerlendirmenizdir.
Ölçme-değerlendirme etkinliği hazırlama: Bu çalışmanın amacı, bir ders ve
öğrenme alanına yönelik olarak ön / süreç ve sonuç değerlendirmesi tasarlayabilmektir
ve onu uygulayabilmektir.
Grupla öğretim tekniğini kullanma: Bu etkinliğin amacı, bir sınıf ortamında grupla
öğretim tekniklerinden birini kullanarak öğrenme-öğretme süreci tasarlayabilmektir.
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İdari işleyiş hakkında bilgi edinme: Bu etkinliğin amacı, bir örgüt olarak okulda var
olan bürokratik işlemler hakkında bilgi edinmektir.
Ders anlatımı/Etkinlik uygulama: Bu etkinliğin amacı, sizin bir aday öğretmen olarak
bağımsız bir şekilde ders/etkinlik planlama, uygun materyalleri hazırlama ve bu
dersi/etkinliği etkili bir şekilde işleminizi sağlamaktır. Bu kapsamda, dört haftada dört
planını

hazırlayıp

bağımsız

şekilde

ders

anlatmanız/etkinlik

uygulamanız

beklenmektedir. Öncelikle uygulama öğretmeni ile iletişime geçerek bir ders ve
kazanım belirlemeli, ardından bu kazanıma yönelik ders planınızı yazmalısınız. Ders
planı formatı eklerde mevcuttur. Bu süreçte uygulama öğretmeninize danışabilir ve
kaynak temin edebilirsiniz. Planınızı hazırladıktan sonra uygulama akademisyeni ile de
görüşerek planınızın değerlendirilmesini sağlayınız. Uygulama akademisyeni ve
uygulama öğretmeninin dönütleri doğrultusunda planınızı gözden geçiriniz. Ders
anlatımlarınızın/etkinlik uygulamalarınızın sonunda uygulama öğretmeni ve uygulama
akademisyeninin yorumlarını not alınız. Bir sonraki ders anlatımlarınızda/etkinlik
uygulamanızda, bu notları göz önüne alarak süreci iyileştirmeye gayret ediniz. Her bir
ders anlatımınızdan/etkinlik uygulamanızdan sonra, öz değerlendirme yapınız.
Öğretmenlik Uygulaması I dersini değerlendirme. Bu etkinliğin amacı, Öğretmenlik
Uygulaması I dersinin amacına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için öncelikle öz
değerlendirme yapmanızı, ardından da dersin işlenişine yönelik sizlerin görüşlerinizi
almaktır.
Öğretmenlik Uygulaması II dersini değerlendirme. Bu etkinliğin amacı, Öğretmenlik
Uygulaması I dersinin amacına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için öncelikle öz
değerlendirme yapmanızı sağlamak, ardından da dersin işlenişine yönelik sizlerin
görüşlerinizi almaktır.
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ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNDE DEĞERLENDİRME
Bu başlık altında, Öğretmenlik Uygulaması I ve II derslerinin değerlendirilmesinde
kullanılacak olan prosedür, usul ve formlar ele alınmış; uygulama öğretmeni ve
uygulama öğretim elemanının yapması gerekenler ayrı ayrı ele alınmıştır.
Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersleri kapsamında öğrenciler, uygulama öğretmenleri
tarafından MEBBİS üzerinden günlük ve genel olarak değerlendirilmektedir. Uygulama
öğretim elemanları ise yaptıkları uygulama gözlemleri doğrultusunda öğrencileri
Uygulama Öğrencisi Değerlendirme sistemi üzerinden günlük ve genel olarak
değerlendirirken öğrencilerden dönem sonunda uygulama sürecinde hazırlanan
etkinlik planları, eğitim materyalleri ve çeşitli dokümanları içeren bir portfolyo
hazırlamalarını beklemektedirler. Öğrencilerin hazırladıkları portfolyonun, uygulama
öğretim elemanının UÖD üzerinden ve uygulama öğretmeninin MEBBİS üzerinden
yaptığı

değerlendirmelerin

belirli

yüzdeleri

alınarak

toplanmaları

sonucunda

öğrencilerin ders notu oluşmaktadır. EK 7 ve EK 8’de öğrencilerin portfolyolarında yer
alan ders/ etkinlik planlarının ve porftolyolarının değerlendirmesine ilişkin rubrik
örnekleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, ders notlarının belirlenmesi ilgili programların
uygulama öğretim elemanları tarafından ortak ölçütlere bağlı kalınmak üzere bir
değerlendirme yapılabilir.
Uygulama öğretim elemanları bir dönem süresince en az 4 kez okullarda öğrencilerin
uygulamalarını izlemek durumundadır. Bu kapsamda öğretim elemanının yaptıkları
gözleme ilişkin notlar almaları ve aldıkları bu notları öğrencilerle paylaşmaları adına bir
Gözlem Formu oluşturulmuştur. Gözlem Formu EK 9’de yer almaktadır.
Uygulama Öğrencisi Değerlendirme (UOD) ve MEBBİS Sistemleri Üzerinden
Gerçekleştirilecek Değerlendirme İşlemleri
Uygulama öğrencilerinin değerlendirme işlemleri, merkezî bir sistem üzerinden
gerçekleştirilmektedir.

Uygulama

öğretim

elemanlarının

“Uygulama

Öğrencisi

Değerlendirme Sistemi Öğretim Üyesi İşlemleri” üzerinden kendi TC kimlik numaraları
ve şifreleri ile; uygulama öğretmenleri ise MEBBİS üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri
ile giriş yaparak bu işlemleri tamamlamaktadırlar. Yönergeye göre, her bir öğretmen
adayının en az dört ders saati, aktif olarak ders anlatması beklenmektedir. Bu ders
anlatımları “günlük değerlendirme”yi oluşturmaktadır.
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Günlük değerlendirme işlemleri. Uygulama öğrencilerinin dört saatlik ders
anlatımları,

öncelikle

uygulama

öğretmenleri

tarafından

MEBBİS

(https://mebbis.meb.gov.tr/) üzerinden “günlük değerlendirme” kısmından girilmelidir.
Uygulama öğretmeninden doldurması beklenen ölçütler EK 10’da verilmiştir.
Uygulama

öğretim

elemanı,

uygulama

öğretmeninin

tamamladığı

günlük

değerlendirmeleri girebilmektedir. Bunun için uygulama öğretim elemanı UOD
(https://uod.meb.gov.tr/) üzerindeki “günlük değerlendirme” sekmesinden seçtiği
öğrencinin günlük değerlendirmesini tamamlamalı, kaydetmeli ve “yazdır” butonuna
basarak pdf olarak da indirmelidir. Uygulama öğretim elemanının doldurması beklenen
günlük değerlendirme ölçütleri EK 11’de verilmiştir. Günlük değerlendirmede
gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir hata olması durumunda (ölçütlere hatalı giriş
yapılması, yazım yanlışları vb.) istenilen değişiklikler herhangi bir onay olmaksızın
güncellenip yeniden kaydedilebilir.
Genel değerlendirme işlemleri. En az dört dersi aktif olarak anlatmış ve bu derslerin
günlük değerlendirmeleri tamamlanmış olan, aynı zamanda 12 hafta / 72 saatlik
yoklaması

tamamlamış

uygulama

öğrencisinin

genel

değerlendirmesi

gerçekleştirilebilir. Genel değerlendirmede gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir hata
olması durumunda, istenilen güncellemelerin yapılması için “Uygulama Öğrencisi
Değerlendirme İl Koordinatörü” ile iletişime geçilmelidir. Bu durumda yapılan
değerlendirme tamamen silinecek ve dikkatli bir şekilde yenisi girilip kaydedilecektir.
Bu nedenle, genel değerlendirme işlemlerinin hatasız yapılması gerekir. EK 12’de
uygulama öğretmenine ait genel değerlendirme ölçütleri, EK 13’te uygulama öğretim
elemanına yönelik genel değerlendirme ölçütleri bulunmaktadır.
Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi İşlemi
Uygulamada öğrencilerin değerlendirilmesi kadar sürecin de başarı bir şekilde geçip
geçmediğinin değerlendirilmesi gerekmektir. MEB, öğretmenlik uygulamasının
gerçekleşme düzeyini belirlemeye çalıştığı bir formun, her dönem sonunda fakülte
tarafından hazırlanarak kendilerine gönderilmesini beklemektedir. Bu süreçte özellikle
öğretmenlerin düşünceleri ve sürece yönelik geri bildirimlerinden yararlanılması
gerekmektedir. EK 14’teki formun, dönem sonunda uygulama öğretmenlerine
gönderilerek görüş ve düşünceleri alınmasıyla ilgili rapor yazılabilecektir.
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EK 1: Uygulama Okuluna Devam Çizelgesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
UYGULAMA ÖĞRENCİLERİ DEVAM ÇİZELGESİ
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
BÖLÜMÜ ve NUMARASI
UYGULAMA OKULUNUN ADI

Tarih

Gözlem Yapılan
Sınıfın Şubesi

: _______________________
: _______________________
: _______________________
Öğrencinin İmzası

Uygulama
Öğretmeninin Adı

Uygulama
Öğretmeninin
İmzası
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EK 2: Uygulama Takvimi
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması I Dersi
Uygulama Takvimi*
Haftalar
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
(Vize Haftası)
Uygulama yoktur!
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta

Başlangıç tarihi
30.09.2019
07.10.2019
14.10.2019

Bitiş tarihi
04.10.2019
11.10.2019

21.10.2019
28.10.2019
(29.10.2019 resmî tatil)
04.11.2019

25.10.2019

11.11.2019

15.11.2019

18.10.2019

01.11.2019
08.11.2019

18.11.2019-22.11.2019 tarihleri arasında 1. ara tatil vardır. Ankara
Valiliğinden gelen genelgeye göre, uygulama öğrencileri okullara
gitmeyecektir.
25.11.2019
29.11.2019
02.12.2019
06.12.2019
09.12.2019
13.12.2019
16.12.2019
20.12.2019
23.12.2019
27.12.2019

*2019-2020 Güz Dönemi Uygulama Takvimi örnek olarak verilmiştir.
Sayın Uygulama Öğretmenleri,
MEBBİS üzerinden gireceğiniz devamsızlık işlemleri ve yoklama tarihleri, yukarıdakiler olmalıdır.
Bu tarihler sistem üzerinden girildiğinde Pazartesi gününden Cuma gününe kadar bir haftadaki tüm
günler görünecektir. Öğrencinin uygulamaya geldiği gün “Geldi”, geldiği ders saati “6” olarak
seçilmelidir. Diğer günler “Uygulama yok” olarak seçilip kaydedilmelidir (29 Ekim mutlaka “Resmî
Tatil” olarak seçilmelidir). Devamsızlık bilgileri eksiksiz şekilde girildikten sonra günlük
değerlendirme notları girilmelidir. Sizlerin 4 haftalık günlük değerlendirme girmesi yeterlidir. Günlük
değerlendirmeyi girmenizin ardından, uygulama akademisyenleri de e-devlet şifrelerini kullanarak
UOD sisteminden günlük değerlendirmeyi doldurabileceklerdir. Uygulama sistemindeki bilgileri 2
haftaya kadar geriye dönük olarak doldurmanız mümkündür. Uygulama dersi bittikten sonra, tüm
öğrencilerde 12 hafta / 72 saatin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bunun ardından da genel
değerlendirme süreci tamamlanacaktır. MEBBİS üzerinde, Uygulama Öğrenci Modülü ile ilgili
duyurular güncel olarak yapılmaktadır. Bunları takip ederek hatasız olarak süreci tamamlamak
mümkün olabilecektir.
İş birliğiniz için teşekkür ederiz.
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
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EK 3: Uygulama Öğretmenleri ile Toplantı Tutanağı
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Başkent Üniversitesi ______________ Programı Öğretmenlik Uygulaması I
Dersi Koordinasyon Toplantısı Tutanağı
Tarih: 25 Eylül 2019 / 11.50
Yer: ________ İlkokulu / Müdür Yardımcısı Ofisi
Gündem Maddeleri
1.Tanışma
2. Öğretmenlik Uygulaması I dersi hakkında genel bilgiler
3. Uygulama öğretmeni, uygulama akademisyeni ve uygulama koordinatörünün
görevleri
4. Dilek ve temenniler
Gündem Maddelerinin Görüşülmesi
1.

Toplantı,

Sınıf

Öğretmenliği

Programı

Uygulama

Okulu

Koordinatörü

_____________ tarafından açıldı. Uygulama akademisyenleri, tüm öğretmen ve okul
uygulama koordinatörü ile tanıştı. Akademisyenlerce tarafından hazırlanan ders
izlencesi, yoklama tarihleri, öğrenci bilgileri ve yoklama çizelgeleri öğretmenlere takdim
edildi.
2. Ders hakkındaki genel bilgilendirme, izlence üzerinden öğretmenlere aktarıldı.
Uygulama öğretmenleri, uygulama sistemine ilişkin eğitimi aldıklarını ve sistem
üzerinden kendilerinden beklenen yoklama ve günlük değerlendirme işlemlerinin
hatasız şekilde yapabileceklerini dile getirdiler. Uygulama akademisyenleri, gerekli
yerlerde kendilerinin de rehberlik edebileceğini bildirdi. Uygulama öğrencilerinin
devamının takibi konusunda ciddi anlamda hassas olunması, hastalık gibi durumlarda
devam edemeyen uygulama öğrencilerinin telafi yapması gerektiği de eklendi. Birinci
ara tatilde uygulama öğrencilerinin uygulama yapmayacağı hatırlatıldı. Dersin amacına
yönelik olarak, öğretmenlik becerilerini geliştirecek her uygulamaya öğrencilerin dâhil
edilmesi ve mutlaka bu etkinliklerden sonra onlara dönüt verilmesi gerektiği belirtildi.
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3. Uygulama öğretmeninden beklenenlerin; uygulama öğrencilerine mentorlük etmek,
olabildiğince sınıf içi etkinliklere uygulama öğrencilerini dâhil etmek, haftalık olarak
ders anlatımı ve takiplerini sağlayarak en az 4 tanesinin günlük değerlendirmesini
sisteme işlemek, yoklamaları haftalık olarak eksiklik şekilde sisteme işlemek,
uygulama akademisyeni ders izlemeye geldiğinde değerlendirme toplantısı yapmak
olduğu belirtilmiştir. Uygulama koordinatörünün ise, uygulama akademisyeninin geldiği
günleri sisteme işlemek, kurum olarak yollayacağımız yazılara resmî kanallarla cevap
vermek ve sistem ile ilgili bir sıkıntı olması durumunda MEB’deki ilgili kişi ile görüşüp
çözmek olduğu belirtilmiştir. Uygulama akademisyeninin ise öğrencileri takip etmek,
derslerini gözlemlemek, ders dâhilindeki öğrenci sorumluluklarını teori dersinde
işlemek, kurum olarak ihtiyaç olan bilgileri (ödeme için gerekli belge, sistem belgeleri
vb.) uygulama okuluna ulaştırmak, öğrencilerin günlük ve genel değerlendirmelerini
sisteme vaktinde girmek olduğu belirtilmiştir.
4. Etkili ve başarılı bir dönem geçirilmesi dileğiyle toplantı sonlandırıldı. Uygulama
akademisyenleri, herhangi bir durumda kendilerine cep telefonu ile ulaşılabileceğini
bildirdi.
Toplantıya Katılanlar ve İmzalar
Uygulama akademisyeni
Uygulama akademisyeni
Uygulama okulu koordinatörü
Uygulama öğretmeni
Uygulama öğretmeni
Uygulama öğretmeni
Uygulama öğretmeni
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EK 4: Örnek Ders Planı Formatı

A.BİÇİMSEL PLAN
Dersin Adı
Sınıf
Süre
Kazanım
Beceri ve
yetkinlikler
Değerler
Öğretim Strateji ve
Yöntemleri
Araç-Gereç
B. GİRİŞ BÖLÜMÜ
Dikkat çekme
Güdüleme
Gözden Geçirme
Derse Geçiş
C. GELİŞTİRME BÖLÜMÜ
Öğrenme Etkinlikleri
Ç.SONUÇ BÖLÜMÜ
Son Özet
Tekrar Güdüleme
Değerlendirme
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EK 5: Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Etkinlik Planı
Formatı
(Etkinlik Adı)
Etkinlik Çeşidi:………………………(Uygulama Şekli)
Yaş Grubu:…………………………..Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Çocukların gelişimsel özellikleri göz önünde
bulundurularak o ay için belirlenen kazanım ve göstergeler arasından o gün için
ulaşılması beklenenler gelişim alanları belirtilerek açık olarak yazılır.
MATERYALLER: Öğrenme sürecinde kullanılacak olan materyaller yazılır.
SÖZCÜKLER: Öğrenme sürecinde sözcük dağarcığını zenginleştirecek yeni
sözcükler yazılır.
KAVRAMLAR: Öğrenme sürecinde ele alınacak yeni kavramlar kategorileri ile birlikte
yazılır.
ÖĞRENME SÜRECİ: Öğrenme süreci belirlenen kazanımlara yönelik olarak
açıklanırken; eğitim ortamının nasıl düzenleneceği yazılır. Çocukların nasıl
yönlendirileceği açıklanır. Materyallerin nasıl kullanılacağı yazılır. Öğretmenin ve
çocuğun süreçteki rolü belirtilir.
AİLE KATILIMI: Ailelerin yapabilecekleri destekleyici etkinlik önerileri yazılır. Her
etkinlik için aile katılımı düzenlenmesi gerekmeyebilir.
DEĞERLENDİRME: Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli türlerde sorular yöneltilebilir:
Etkinliğin süreç olarak gözden geçirilmesini sağlayıcı sorular sorulur (betimleyici
sorular). Çocuğun etkinlikle ilgili yaşantı ve duygularını paylaşmasına fırsat verilir
(duyuşsal sorular). O gün için alınan kazanım ve göstergelere ilişkin açık uçlu sorular
sorulur (kazanımlara yönelik sorular). Öğrenmelerinin kalıcılığının sağlanması
amacıyla çocuklara etkinlikte yaşadıkları ile kendi yaşantıları arasında ilişki
kurabilmeleri için sorular sorulur (yaşamla ilişkilendirme soruları). Değerlendirme, farklı
şekillerde de yapılabilir: Çalışma sayfaları/bellek kartları geliştirilip kullanılabilir. Resim
yapılabilir, afiş/poster hazırlanabilir, etkinlikle ilgili çekilen fotoğraflar çocuklarla
incelenebilir. Çocuklar etkinlikle ilgili konuşabilir, birbirlerine sunum yapabilirler.
Sergiler düzenleyebilirler.
UYARLAMA: Sınıfta özel gereksinimli bir çocuk bulunması durumunda, bu etkinliğin
yönteminde, kullanılan materyallerde ve öğrenme sürecinde yapılacak düzenlemeler
ile dikkat edilmesi gereken noktalar yazılır.
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EK 6: Kültür Öğretimi Özel Etkinliği (İngilizce Öğretmenliği)
Kültür Öğretimi: Bu çalışmanın amacı ziyaret ettiğiniz sınıflardaki ders kitaplarını ve
diğer materyalleri sunulan kültürel yönler açısından analiz etmektir. Bu kültürel
bilgilerin kaynaklarına ve neden kullanıldıklarına göre bir tabloyu doldurduktan sonra
topladığınız verileri yorumlayarak raporlaştırınız.
Teaching Culture
Culture and language are intertwined elements: One cannot think culture without
referring to its language and language without talking about its culture. Thus, culture is
seen as the fifth language skill (in addition to listening, speaking, reading, writing), and
culture teaching is considered to be an important aspect of formal foreign language
instruction. Although learning cultural aspects such as customs and cultural concepts,
artifacts, norms is not enough to interact in cross-cultural settings, these are
considered to be a part of traditional culture teaching. With the same perspective,
culture teaching in English language instruction was, and in some cases still is,
dominated by the English speaking countries such as the United Kingdom and the
United States. However, with the use of English as an international language
between/among parties from different non-English speaking backgrounds, intercultural
communicative competence has been emphasizing the importance of knowing and
respecting different cultures. Thus, some English language teaching materials are now
produced with the perspective of the local cultures they will be used in or with coverage
of world cultures to raise students’ awareness on diversity and variety. Even materials
produced by the English speaking countries include a touch of world cultures to reach
English language learners all around the world.
For this week’s observation, please analyze the course books and other materials in
the classes you visit in terms of the cultural aspects presented. Complete the table
below according to the sources of this cultural information, and why they were referred
to.
Name of the Coursebook:
Publication House:
Publication Year:
Grade: 6
Source Culture (L1 – C1)
Çalıkuşu – A Turkish
novel
(First year problems of a
teacher)

Target Culture
(L2-C2)
Home stay fathers
(giving an example of the
role changes in the
American society)

World Cultures
Switzerland
(Communicative
competence in French
speaking part)
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Observe 4 different lessons and note down below any cultural aspect your mentor
teacher or the students have mentioned. This reference does not need to be a part of
the formal instruction. They may give an example from their native culture, the target
culture or the world cultures to explain a point, to exemplify an idea or discuss a topic.
Instances

Purpose of cultural reference

Kermes (Native Culture)

To go over “Ortaokul Güncesi”. Then one the
students asked the equivalent of “kermes” in
English. The teacher said that it is charity work
by referring to previous topic. But, it can be used
as “Kermes” in English as well.

According to your data, write a reflection on teaching and using culture in EFL
classes. In your reflection, do not summarize your data but use it to make
comments.
1. Which aspects of culture are emphasized in the course books and in class
according to your notes? What is the source of those cultural aspects (first
language culture, target language culture or any other world cultures)
2. What do you think about students’ awareness of these cultural aspects? Do you
think the students are given chance to compare their native/local culture to
target culture or world cultures? How important, useful or necessary is it to raise
students’ awareness to different cultures in language classes?
Şallı-Çopur, D. (2016). School Experience Course Portfolio Tasks. METU. Ankara,
Turkey.
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EK 7: Öğretmenlik Uygulaması Etkinlik Planı Değerlendirme Rubriği (Okul
Öncesi Öğretmenliği Programı Örneği)
Değerlendirme
Alanları

Değerlendirme Kriterleri

Etkinlik grup ve yaş özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Etkinlik tamamen öğrenci tarafından hazırlanmış özgün bir etkinliktir.
Kazanım ve göstergeler özelleştirilmiş ve etkinlik süresinde gerçekleşecek
Etkinlik Niteliği
niteliktedir.
(5 Puan)
Etkinlik süreci ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
Etkinlik; niteliği yüksek bütünleştirilmiş bir etkinliktir.
Farklı etkinlik çeşitlerine ve farklı yöntem ve tekniklere yer verilmiştir.
Günlük akış çizelgesi tarih, okul, öğretmen ve yaş grubu bilgisini içermektedir.
Günlük akış çizelgesinde gün içerisinde uygulanan etkinliklerin isimlerine yer
Günlük Akış
verilmiştir.
Çizelgesi &
Düzen
Günlük akış çizelgesinde sınıfın günlük rutinleri yer almaktadır.
(2 Puan)
Günlük değerlendirme kısmı çocuk, öğretmen ve program açısından
yazılmıştır.
Etkinlik raporunda etkinlik sürecini destekler nitelikte aile katılımı etkinliği
bulunmaktadır.
Aile Katılımı &
Grubun yaş özellikleri ve ailelerin sosyoekonomik özellikleri göz önüne
Uyarlama
alınmıştır.
(2 Puan)
Etkinliğin yapılıp yapılmadığına dair ailelerden geri dönüt istenmiştir.
Etkinlik ailenin ve çocuğun faydalanacağı düzeydedir.
Etkinlik raporunda MEB programında belirtilen değerlendirme süreci
bulunmaktadır.
Değerlendirme
MEB programında bulunan 4 farklı soru tipi değerlendirme sürecine dâhil
Soruları
edilmiştir.
(1 Puan)
Sorular hedefine uygun, çocukların yaratıcı ve eleştirel düşünmesini sağlayan
kaliteli sorulardır.
TOPLAM: 10
Puan
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EK 8: Öğretmenlik Uygulaması Dersi Portfolyo İçeriği ve Değerlendirme Rubriği
(Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Örneği)
Portfolyo İçeriği








12 Etkinlik plânı
12 Günlük eğitim akışı
1 Aylık plân
1 Kazanım ve gösterge çizelgesi
1 Kavramlara yer verme durumu çizelgesi
1 Gelişim gözlem formu
1 Gelişim raporu

Değerlendirme Kriterleri
1 Etkinlik planı + 1 Günlük eğitim akışı
1 Aylık plân
1 Kazanım ve gösterge çizelgesi
1 Kavramlara yer verme durumu çizelgesi
1 Gelişim gözlem formu
1 Gelişim raporu
Uygulama notu (MEBBİS)
NOT:

Öğrencilerin

hazırlayacağı

12

Puan
Toplam
10
60 (10 puan üzerinden 6 plân)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
15
Toplam
100
etkinlik plânının yalnızca 6 tanesi

notlandırılmaktadır. Kalan 6 etkinlik planına sözel geri dönütler verilmektedir.
Öğrenci, hazırlayacağı 12 etkinlik plânında aşağıda yer alan etkinlik çeşitleri, uygulama
türleri ve gelişim alanlarından her hafta farklı bir/birkaç tanesini seçerek yer vermelidir.
Hazırlanan etkinlik plânları çeşitlilik açısından farklı gelişim alanları ve etkinlik türleri
barındırmalıdır.
Etkinlik Çeşitleri
Türkçe Etkinliği
Sanat Etkinliği
Drama Etkinliği
Müzik Etkinliği
Hareket Etkinliği
Oyun Etkinliği
Fen Etkinliği
Matematik Etkinliği
Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
Alan Gezileri

Etkinlik Uygulama
Türleri
Bireysel Etkinlik
Küçük Grup Etkinliği
Büyük Grup Etkinliği
Bütünleştirilmiş Etkinlik

Gelişim Alanları
Bilişsel Gelişim
Dil Gelişimi
Motor Gelişim
Sosyal Duygusal Gelişim
Öz Bakım Becerileri
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EK 9: Gözlem Formu

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
UYGULAMA ÖĞRENCİSİ GÖZLEM FORMU

Gözlem Tarihi:
Gözlem Yapılan Kurum:
Gözlenen Öğrencinin Adı-Soyadı:
Uygulama Öğretmeninin Adı-Soyadı:
Uygulama Akademisyeninin Adı-Soyadı:
Gözlem Notları:

Öğrenci

Uygulama Akademisyeni

“Gözlem notları ile ilgili geri bildirim aldım.”
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EK 10: Uygulama Öğretmeni Günlük Değerlendirme Ölçütleri
Uygulama öğrencisi:___________________
Gözlem tarihi: ________________________
Konu: ______________________________
Bu değerlendirme formundaki maddelerin karşısında bulunan kısaltmaların anlamı:
(E) = Eksiği var (K) = Kabul edilebilir
(İ) = İyi yetişmiş Uygun olan seçeneği (+) ile işaretleyiniz.
E

K

İ

1.0
KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİ
1.1
KONU ALANI BİLGİSİ
1.1.1
Konu ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme
1.1.2
Konuda geçen temel ilke ve kavramları mantıksal bir tutarlılıkla ilişkilendirebilme
1.1.3
Konunun gerektirdiği sözel ve görsel dili (şekil, şema, grafik, formül vb.) uygun
biçimde kullanabilme
1.1.4
Konu ile alanın diğer konularını ilişkilendirebilme
1.2.
ALAN EĞİTİMİ BİLGİSİ
1.2.1
Özel öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerini bilme
1.2.2
Öğretim teknolojilerinden yararlanabilme
1.2.3
Öğrencilerde yanlış gelişmiş kavramları belirleyebilme
1.2.4
Öğrenci sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme
1.2.5
Öğrenme ortamının güvenliğini sağlayabilme
2.0
ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ
2.1
ÖĞRETİM SÜRECİ
2.1.1
Konuyu önceki ve sonraki derslerle ilişkilendirebilme
2.1.2
Kazanımlara uygun yöntem ve teknikleri belirleyebilme
2.1.3
Zamanı verimli kullanabilme
2.1.4
Öğrencilerin etkin katılımı için etkinlikler düzenleyebilme
2.1.5
Öğretimi bireysel farklılıklara göre sürdürebilme
2.1.6
Uygun araç-gereç ve materyal seçme ve hazırlayabilme
2.1.7
Öğretim araç-gereç ve materyalini sınıf düzeyine uygun biçimde kullanabilme
2.1.8
Ders süresince ara özetleme yapabilme
2.1.9
Öğrencilerin anlama düzeylerine göre dönütler verebilme
2.1.10 Konuyu yaşamla ilişkilendirebilme
2.1.11 Kazanımlara uygun değerlendirme teknikleri kullanabilme
2.2
SINIF YÖNETİMİ
Ders başında
2.2.1
Derse uygun bir giriş yapabilme
2.2.2.
Derse ilgi ve dikkati çekebilme
Ders süresinde
2.2.3
Demokratik bir öğrenme ortamı sağlayabilme
2.2.4
Derse ilgi ve güdünün sürekliliğini sağlayabilme
2.2.5
Kesinti ve engellemelere karşı uygun önlemler alabilme
2.2.6
Övgü ve yaptırımlardan yararlanabilme
Ders sonunda
2.2.7
Dersi toplayabilme
2.2.8
Gelecek dersle ilgili bilgiler ve ödevler verebilme
2.2.9
Öğrencileri sınıftan çıkarmaya hazırlayabilme
2.3
İLETİŞİM
2.3.1
Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme
2.3.2
Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verebilme
2.3.3
Konuya uygun düşündürücü sorular sorabilme
2.3.4
Ses tonunu etkili biçimde kullanabilme
2.3.5
Öğrencileri ilgi ile dinleme
2.3.6
Sözel dili ve beden dilini etkili biçimde kullanabilme
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EK 11: Uygulama Akademisyeni Günlük Değerlendirme Ölçütleri
*Uygulama akademisyeni günlük değerlendirmeyi nitel ölçütlerle değerlendirecektir.
Uygulama öğrencisi:____________________
Gözlem Tarihi:_______________________
Konu: __________________________
Öğretim Üyesi Görüşü
Konu alan bilgisi ve alan eğitimi hâkimiyeti

En fazla 300 karakter girilebilir

Öğrenciyi tanıma bilgisi ve öğrenciye yaklaşımı

En fazla 300 karakter girilebilir

Uygun öğrenme ortamı oluşturması

En fazla 300 karakter girilebilir
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Öğrenci başarısını değerlendirebilmesi

En fazla 300 karakter girilebilir

Ders planlaması ve işleyebilmesi

En fazla 300 karakter girilebilir

Mesleki tutum ve değerlere yaklaşımı

En fazla 300 karakter girilebilir
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EK 12: Uygulama Öğretmeni Genel Değerlendirme Ölçütleri
Uygulama Öğrencisi: ________________________________
Bu değerlendirme formundaki maddelerin karşısında bulunan kısaltmaların anlamı:
(E) = Eksiği var (K) = Kabul edilebilir (İ) = İyi yetişmiş

Ölçüt

Soru

1
2
3
Öğretim süreci

4
5
6
7
8

Sınıf Yönetimi
Ders Başında

9
10
11

Sınıf Yönetimi
Ders
Süresinde

12
13
14
15

Sınıf Yönetimi
Ders Sonunda

16
17
18
19

İletişim

20
21
22
23

Değerlendirme
ve Kayıt Tutma

24

Soru metin

E

Puan
İ
K

2.2.1 Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini
uygun biçimde kullanabilme
2.2.2 Zamanı verimli kullanabilme
2.2.3 Öğrencilerin etkin katılımı için etkinlikler
düzenleyebilme
2.2.4 Öğretimi bireysel farklılıklara göre
sürdürebilme
2.2.5 Öğretim araç - gereç ve materyalini sınıf
düzeyine uygun biçimde kullanabilme
2.2.6 Özetleme ve uygun dönütler verebilme
2.2.7 Konuyu yaşamla ilişkilendirebilme
2.2.8 Hedef davranışlara ulaşma düzeyini
değerlendirebilme
2.3.2 Öğretim teknolojilerinden yararlanabilme
2.3.1 Özel öğretim yaklaşım, yöntem ve
tekniklerini bilme
2.3.3 Demokratik bir öğrenme ortamı
sağlayabilme
2.3.4 Derse ilgi ve güdünün sürekliliğini
sağlayabilme
2.3.5 Kesinti ve engellemelere karşı uygun
önlemler alabilme
2.3.6 Övgü ve yaptırımlardan yararlanabilme
2.3.7 Dersi toparlayabilme
2.3.8 Gelecek dersle ilgili bilgiler ve ödevler
verebilme
2.3.9
Öğrencileri
sınıftan
çıkarmaya
hazırlayabilirler
2.4.1 Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme
2.4.2 Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler
verebilme
2.4.3 Konuyu uygun düşündürücü sorular
sorabilme
2.4.4 Ses tonunu etkili biçimde kullanabilme
2.4.5 Öğrencileri ilgiyle dinleyebilme
2.4.6 Sözel dili ve beden dilini etkili biçimde
kullanabilme
3.1
Uygun
değerlendirme
materyali
hazırlayabilirler
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25
26
27
28
Diğer Mesleki
Yeterlilikler

29
30
31

3.2 Öğrencilerin anlama düzeylerine göre
dönütler verebilme
3.3 Öğrencilerin ürünlerini kısa sürede
değerlendirme ve ilgililere bildirebilme
3.4 Değerlendirme sonuçlarının kayıtlarını
tutma
4.1 Mesleği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin
farkında olma
4.2 Mesleki öneri ve eleştirilere açık olma
4.3 Okul etkinliklerine katılma
4.4 Kişisel ve mesleki davranışları çevresine iyi
örnek olma

Öğretmen Görüşü
Konu alan bilgisi ve alan eğitimi hâkimiyeti
En fazla 300 karakter girilebilir

Öğrenciyi tanıma bilgisi ve öğrenciye yaklaşımı
En fazla 300 karakter girilebilir

Uygun öğrenme ortamı oluşturması
En fazla 300 karakter girilebilir

Öğrenci başarısını değerlendirebilmesi
En fazla 300 karakter girilebilir

Ders planlaması ve işleyebilmesi
En fazla 300 karakter girilebilir

Mesleki tutum ve değerlere yaklaşımı
En fazla 300 karakter girilebilir
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EK 13: Uygulama Akademisyeni Genel Değerlendirme Ölçütleri
Uygulama Öğrencisi: ________________________________
Bu değerlendirme formundaki maddelerin karşısında bulunan kısaltmaların anlamı:
(E) = Eksiği var (K) = Kabul edilebilir (İ) = İyi yetişmiş

Ölçüt

Soru Soru metin
1
2

Konu
bilgisi

alan
3
4
5
6

Alan
bilgisi

eğitimi

7
8
9
10
11
12

Planlama
13
14
15

Puan
E İ K

1.1.1 Konu ile ilgili temel kavramları bilme.
1.1.2 Konuda geçen temel kavramları mantıksal bir
tutarlılıkla ilişkilendirebilme.
1.1.3 Konunun gerektiği sözel ve dilsel dili (şekil,
şema, grafik, formül vb.) uygun biçimde
kullanabilme.
1.1.4
Konu
ile
alanın
diğer
konularını
ilişkilendirebilme.
1.2.1 Özel öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerini
bilme
1.2.2 Öğretim teknolojilerinden yararlanabilme
1.2.3 Öğrencilerde yanlış gelişmiş kavramları
belirleyebilme
1.2.4 Öğrenci sorularına uygun ve yeterli yanıtlar
oluşturabilme
1.2.5 Öğrenme ortamının güvenliğini sağlayabilme
2.1.1 Ders planını açık, anlaşılır ve düzenli biçimde
yazabilme
2.1.2 Amaç ve hedef davranışları açık bir biçimde
ifade edebilme.
2.1.3 Hedef davranışları uygun yöntem ve teknikleri
belirleyebilme.
2.1.4 Uygun araç-gereç ve materyal seçme ve
hazırlayabilme.
2.1.5 Hedef davranışlara uygun değerlendirme
biçimleri belirleyebilme.
2.1.6 Konuyu önceki ve sonraki derslerle
ilişkilendirebilme

Öğretim Üyesi Görüşü
Konu alan bilgisi ve alan eğitimi hâkimiyeti

En fazla 300 karakter girilebilir
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Öğrenciyi tanıma bilgisi ve öğrenciye yaklaşımı

En fazla 300 karakter girilebilir

Uygun öğrenme ortamı oluşturması

En fazla 300 karakter girilebilir

Öğrenci başarısını değerlendirebilmesi

En fazla 300 karakter girilebilir

Ders planlaması ve işleyebilmesi

En fazla 300 karakter girilebilir

Mesleki tutum ve değerlere yaklaşımı

En fazla 300 karakter girilebilir
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EK 14: Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Gerçekleşme Düzeyini Belirlemeye
Yönelik Örnek Form
UYGULAMA ÖĞRETMENİ GÖRÜŞME FORMU
Sayın uygulama öğretmeni,
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak
“Öğretmenlik Uygulaması” dersinin gerçekleşme düzeyini belirlemek, fakülte-okul iş
birliğini arttırmak, bu derslerin daha etkili ve işlevsel yürütülebilmesini sağlamak için
sizlerin görüşlerine ihtiyaç duymaktayız.
Görüşme formunda paylaşacağınız bilgiler, karşılaşılan sorunların belirlenmesi,
bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin sunulması ve daha nitelikli bir süreç geçirilmesi
açısından büyük önem taşımaktadır. Paylaşacağınız bilgiler gizli tutulacak ve üçüncü
bir kurum ile kesinlikle paylaşılmayacaktır. İçten görüş ve katkılarınız için şimdiden
teşekkür ederiz.
Başkent Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
Uygulama Öğretmenine İlişkin Bilgiler
Cinsiyetiniz
Yaşınız
Görev yaptığınız okulun adı
Öğretmenlik uygulamasında görev alma
süreniz
Rehberlik ettiğiniz öğretmen adayı sayısı
Meslekteki kıdeminiz

: Kadın ( ) Erkek ( )
:
:
:
:
:
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1. Öğretmen adayı ile tanışma sürecinden dönem sonuna kadar geçen süreçte
iletişim kurmakta yaşadığınız sorunlar var mı? Var ise lütfen belirtiniz.

2. Öğretmen adayı ile tanışma sürecinden dönem sonuna kadar geçen süreçte
yaşadığınız iletişim sorunlarının çözümüne ilişkin önerileriniz nelerdir?

3. Uygulama öğretim elemanı ile tanışma sürecinden dönem sonuna kadar geçen
süreçte iletişim kurmakta yaşadığınız sorunlar var mı? Var ise lütfen belirtiniz.

4. Uygulama öğretim elemanı ile tanışma sürecinden dönem sonuna kadar geçen
süreçte yaşadığınız iletişim sorunlarının çözümüne ilişkin önerileriniz nelerdir?

5. Uygulama

öğretmeni

olarak

öğretmen

adaylarına

mesleki

beceriler

kazandırmakta yaşadığınız sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinizi
belirtiniz.

6. Uygulama öğretmeni olarak öğretmen adayının ders planı hazırlama sürecinde
katkılarınız nelerdir?

7. Öğretmen adayının yaptığı etkinlikler ve uygulamalardan sonra uygulama
öğretim elemanı ve öğretmen adayı ile görüşmenizin içeriğini kısaca özetleyiniz.

8. Öğretmen adayını değerlendirme sürecinde kullandığınız ölçme değerlendirme
yöntem ve araçları nelerdir?
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9. Öğretmen adayını değerlendirme sürecinde yaşadığınız sorunlar var mı? Var
ise bu sorunların neler olduğunu ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinizi
paylaşınız.

10. Eklemek istediğiniz görüş ve önerileriniz varsa lütfen paylaşınız.
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EK 15: Öğretmenlik Uygulaması I Dersinin İzlencesi (Tüm Bölümler)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
DERS İZLENCESİ
DERS ADI

BÖLÜM

DERS
KODU

Öğretmenlik
Uygulaması I

YARIYIL

TEORİ + UYGULAMA
(Saat)

7

2+6

AKTS

DERSİN GÜNÜ, SAATİ VE SINIFI
DERSİN SORUMLUSU
DERS SORUMLUSUNUN
İLETİŞİM BİLGİLERİ
DERSİN TÜRÜ
(ZORUNLU/SEÇMELİ)

Zorunlu

DERSİN ÖN KOŞULU
(VAR/YOK)

Yok

DERS İÇERİĞİ

Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem
yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak
mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde
planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim
ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve
yansıtma yapma.

DERSİN AMAÇLARI

1. Uygulama okulunun değişik sınıflarında/yaş gruplarında
öğretmenlik yaparak öğretmenlik mesleğinin yeterliklerini
geliştirebilme,
2. Kendi alanının öğretim programını anlayabilme, ders/etkinlik
planlayabilme ve materyal hazırlayabilme, ders kitaplarını
değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme,
3. Öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu
deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile
paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilme.

DERSİN ÖĞRENME
KAZANIMLARI /ÇIKTILARI

1. Alanının öğretim / eğitim program(lar)ı dâhilinde ders / etkinlik
planı hazırlar.
2. Alanının öğretim / eğitim program(lar)ı dâhilinde hazırladığı
ders / etkinlik planını uygular.
3. Alanının öğretim / eğitim program(lar)ına uygun olarak
kullanabileceği eğitim-öğretim materyallerini değerlendirir.
4. Dersine / etkinliklerine uygun olabilecek materyaller hazırlar.
5. Dersine / etkinliklerine uygun ölçme ve değerlendirme yapar.
HAFTA
1. Hafta

DERSİN HAFTALIK PLANI

KONULAR
Öğretmenlik Uygulaması I dersinin planlaması

2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
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5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta

Ara tatil

9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
*İlk hafta ve ara tatil dışındaki haftalar, her bir program için
kılavuzda önerilmiş olan etkinlik havuzundan yararlanılarak
planlanabilecektir.

ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN
KAYNAKLAR

ZORUNLU KAYNAKLAR
1.MEB
Eğitim
ve
Öğretim
Programları:
http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx
2.Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Uygulama Öğrencilerinin
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında
Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Kılavuz
ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Sayısı Toplam Katkısı(%)
Ders Gözlemleri
Portfolyo

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE
GEÇME KRİTERLERİ

Toplam(%)

100

Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)

100

Final Sınavının Başarıya Oranı(%)
Toplam(%)
UYARLAMA

0

0
100

Engel durumunuzdan ötürü herhangi bir akademik uyarlamaya
ihtiyaç duyuyorsanız lütfen benimle irtibata geçiniz.

Öğretmenlik Uygulaması I, öğretmen adaylarının gerçek bir
sınıf/okul ortamını görebildikleri, gözlem yapabildikleri ve teorik
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ
olarak edindikleri bilgi ve becerileri uygulayabilecekleri bir derstir.
SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI Bu durum, doğrudan öğretmen adaylarının mesleki gelişimine
katkı sağlamakta ve öğretmenlik becerilerinin alanda gelişmesine
olanak tanımaktadır.
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P1
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Ö1

X

X

X

X

Ö2

X

X

Ö3

X

X

Ö4

X

Ö5

X

P7

P8

P9

P10

P11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P5

X

P6

X
X

P12

P13

P14

P15

P16

P17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

P18

X

X

X

X

X
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EK 16: Öğretmenlik Uygulaması II Dersinin İzlencesi (Tüm Bölümler)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
DERS İZLENCESİ
DERS ADI

BÖLÜM

DERS
KODU

Öğretmenlik
Uygulaması II

YARIYIL

TEORİ + UYGULAMA
(Saat)

8

2+6

AKTS

DERSİN GÜNÜ, SAATİ VE SINIFI
DERSİN SORUMLUSU
DERS SORUMLUSUNUN
İLETİŞİM BİLGİLERİ
DERSİN TÜRÜ
(ZORUNLU/SEÇMELİ)

Zorunlu

DERSİN ÖN KOŞULU
(VAR/YOK)

Var / Öğretmenlik Uygulaması I

DERS İÇERİĞİ

Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem
yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak
mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde
planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim
ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve
yansıtma yapma.

DERSİN AMAÇLARI

1. Uygulama okulunun değişik sınıflarında/yaş gruplarında
öğretmenlik yaparak öğretmenlik mesleğinin yeterliklerini
geliştirebilme,
2. Kendi alanının öğretim programını anlayabilme, ders/etkinlik
planlayabilme ve materyal hazırlayabilme, ders kitaplarını
değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme,
3. Öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu
deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile
paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilme.

DERSİN ÖĞRENME
KAZANIMLARI /ÇIKTILARI

1. Alanının öğretim / eğitim program(lar)ı dâhilinde ders / etkinlik
planı hazırlar.
2. Alanının öğretim / eğitim program(lar)ı dâhilinde hazırladığı
ders / etkinlik planını uygular.
3. Alanının öğretim / eğitim program(lar)ına uygun olarak
kullanabileceği eğitim-öğretim materyallerini değerlendirir.
4. Dersine / etkinliklerine uygun olabilecek materyaller hazırlar.
5. Dersine / etkinliklerine uygun ölçme ve değerlendirme yapar.
HAFTA
1. Hafta

DERSİN HAFTALIK PLANI

KONULAR
Öğretmenlik Uygulaması I dersinin planlaması

2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
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5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta

Ara tatil

9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
*İlk hafta ve ara tatil dışındaki haftalar, her bir program için
kılavuzda önerilmiş olan etkinlik havuzundan yararlanılarak
planlanabilecektir.

ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN
KAYNAKLAR

ZORUNLU KAYNAKLAR
1.MEB
Eğitim
ve
Öğretim
Programları:
http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx
2.Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Uygulama Öğrencilerinin
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında
Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Kılavuz

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Sayısı Toplam Katkısı(%)
Ders Gözlemleri
Portfolyo
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE
GEÇME KRİTERLERİ

Toplam(%)

100

Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)

100

Final Sınavının Başarıya Oranı(%)
Toplam(%)
UYARLAMA

0

0
100

Engel durumunuzdan ötürü herhangi bir akademik uyarlamaya
ihtiyaç duyuyorsanız lütfen benimle irtibata geçiniz.

Öğretmenlik Uygulaması II, öğretmen adaylarının gerçek bir
sınıf/okul ortamını görebildikleri, gözlem yapabildikleri ve teorik
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ
olarak edindikleri bilgi ve becerileri uygulayabilecekleri bir derstir.
SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI Bu durum, doğrudan öğretmen adaylarının mesleki gelişimine
katkı sağlamakta ve öğretmenlik becerilerinin alanda gelişmesine
olanak tanımaktadır.
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EK 17: Öğretmenlik Uygulaması I Dersinin İzlencesi (İngilizce Öğretmenliği
Programı)

BAŞKENT UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION
COURSE SYLLABUS
Course Name

Course
Code

Semester

Theory+Practice
(Hour)

ECTC

Teaching Practice 1

ELT410

7th

2+6

10

Department
ELT(İDÖ)
COURSE DAY
COURDE HOUR
PLACE
INSTRUCTOR

THE CONTACT INFORMATION
OF THE INSTRUCTOR
COURSE TYPE
(COMPULSORY/ELECTIVE)

COMPULSORY

PREREQUSITE OF THE
COURSE (YES/NO)

NO

COURSE CONTENT

In this course, students are required to prepare and implement a
daily lesson plan every week in the selected school. The
implementation of the prepared lesson plan and teachers in the
school are to be evaluated by the instructor and the student,
making corrections and re-implementation evaluations, preparing
portfolio.
In this course, students will
a) become familiar with a new school environment in order to
gain authentic experience at primary/ secondary (state or private)
schools under supervision.

THE AIMS OF THE COURSE

b) become aware of the similarities and differences between the
theoretical aspects of language teaching and their practical
applications.
c) practise planning lessons, adapting and developing materials
and executing their plan and materials in a real classroom
atmosphere under the supervision of a language teacher.
d) develop professional identity and cooperation.

By the end of this course, students will be able to
a) compare and contrast their theoretical knowledge with that they
THE LEARNING OUTCOMES OF have gained in terms of learner profile, mentor support and school
THE COURSE/OBJECTIVES
environment.
b) distinguish different learner groups in terms of their age and
level of proficiency.
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c) distinguish different school community in terms of the type of
school and addressed learner group.
d) analyse the previously acquired teaching related knowledge
and skills through further reading, observation and in class
activities in order to develop a professional view of the ELT field.
e) discuss the observation data they have collected and their
mentor teacher’s language teaching methods and techniques.
f) design effective lessons that adapt the materials given in the
coursebook according to the needs of the learners.
g) develop materials relevant for the needs of the students and
appropriate for the nature of the lesson.
h) reflect on their observation and teaching through completing
relevant tasks.
i) evaluate their and their partner’s teaching experience through
providing constructive feedback.
WEEK
1. WEEK

TOPICS
Introduction to the course
Term Plan, instructions and explanations

2. WEEK
3. WEEK
4. WEEK
5. WEEK
6. WEEK
THE WEEKLY PLAN OF THE
COURSE

7. WEEK
8. WEEK

Midterm Break

9. WEEK
10. WEEK
11. WEEK
12. WEEK
13. WEEK
14. WEEK
* The weeks other than the first week and break can be planned
by using the activities suggested in the guide for each program.
COMPULSORY RESOURCES
COMPULSORY OR
SUGGESTED RESOURCES

Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. United
Kingdom: Cambridge University Press.
SUGGESTED RESOURCES Number

ASSESSMENT METHOD AND
PASSING CRITERIA

Total Contribution
(%)

Observation Tasks
Teaching Practices
Total(%)

100

Rate of Success for the Year (%)

100
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Ratio of Final Exam to Success
(%)

0

Total(%)

If you need any academic adaptation due to your disability, please
contact me.

ADAPTATION







CONTRIBUTION OF THE
COURSE TO PROVIDE
PROFESSIONAL EDUCATION








Ö
1
Ö
2
Ö
3
Ö
4
Ö
5

P
1
X

P
2
X

X
X

P
4
X

P
5

X

X

X

X
X
X

100

P
3
X

X

P
6

To be able to identify objectives regarding their selfdevelopment in the field and choose and apply the
appropriate strategies for their purposes, evaluate the state
of reaching their goals and to be open to innovative ideas;
To be able to use the language to reach the information,
share the information orally and in written form;
To be able to use Information and Communication
Technologies and computer software to the extent that the
filed requires ("European Computer Driving License",
Advanced Level).;
To be able take into consideration the important issues
required for the student, teacher and parent communication
and carry out the communication processes and
applications successfully;
To be able to implement the effective methods and
strategies that help to prevent student misbehaviour inside
and outside the classroom, create desired behaviour, and
maintain students' self-control;
To be able to implement the theories, principles, methods
and techniques related with students' development,
learning and teaching;
To be able to internalize and apply the innovative and
modern methods, techniques and theories to teach English
and to be equipped with the necessary knowledge and skills
to apply them into their teaching;
To be able to speak English fluently and accurately; give
speeches in informal and formal settings

P
7
X

P
8
X

P
9
X

P1
0
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P1
1
X

P1
2

P1
3
X

P1
4

X

X
X

P1
5
X

P1
6
X

P1
7
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

P1
8

X

X

X

X

X

57

EK 18: Öğretmenlik Uygulaması II Dersinin İzlencesi (İngilizce Öğretmenliği
Programı)

BAŞKENT UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION
COURSE SYLLABUS
Course Name

Course
Code

Semester

Theory+Practice
(Hour)

ECTC

Teaching Practice II

ELT420

8th

2+6

15

Department
ELT(İDÖ)
COURSE DAY
COURDE HOUR
PLACE
INSTRUCTOR

THE CONTACT INFORMATION
OF THE INSTRUCTOR
COURSE TYPE
(COMPULSORY/ELECTIVE)

COMPULSORY

PREREQUSITE OF THE
COURSE (YES/NO)

NO

COURSE CONTENT

In this course, students are required to prepare and implement a
daily lesson plan every week in the selected school. The
implementation of the prepared lesson plan and teachers in the
school are to be evaluated by the instructor and the student,
making corrections and re-implementation evaluations, preparing
portfolio.
In this course, students will
a) become familiar with a new school environment in order to gain
authentic experience at primary/ secondary (state or private)
schools under supervision.

THE AIMS OF THE COURSE

b) become aware of the similarities and differences between the
theoretical aspects of language teaching and their practical
applications.
c) practise planning lessons, adapting and developing materials
and executing their plan and materials in a real classroom
atmosphere under the supervision of a language teacher.
d) develop professional identity and cooperation.

By the end of this course, students will be able to
a) compare and contrast their theoretical knowledge with that they
THE LEARNING OUTCOMES OF have gained in Teaching Practice 1 in terms of learner profile,
THE COURSE/OBJECTIVES
mentor support and school environment.
b) distinguish different learner groups in terms of their age and
level of proficiency.
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c) distinguish different school community in terms of the type of
school and addressed learner group.
d) analyse the previously acquired teaching related knowledge
and skills through further reading, observation and in class
activities in order to develop a professional view of the ELT field.
e) discuss the observation data they have collected and their
mentor teacher’s language teaching methods and techniques.
f) design effective lessons that adapt the materials given in the
coursebook according to the needs of the learners.
g) develop materials relevant for the needs of the students and
appropriate for the nature of the lesson.
h) reflect on their observation and teaching through completing
relevant tasks.
i) evaluate their and their partner’s teaching experience through
providing constructive feedback.
WEEK
1. WEEK

TOPICS
Introduction to the course
Term Plan, instructions and explanations

2. WEEK
3. WEEK
4. WEEK
5. WEEK
6. WEEK
THE WEEKLY PLAN OF THE
COURSE

7. WEEK
8. WEEK

Midterm Break

9. WEEK
10. WEEK
11. WEEK
12. WEEK
13. WEEK
14. WEEK
* The weeks other than the first week and break can be planned
by using the activities suggested in the guide for each program.
COMPULSORY RESOURCES
COMPULSORY OR
SUGGESTED RESOURCES

Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. United
Kingdom: Cambridge University Press.
SUGGESTED RESOURCES Number

ASSESSMENT METHOD AND
PASSING CRITERIA

Total Contribution
(%)

Observation Tasks
Teaching Practices
Total(%)

100

Rate of Success for the Year (%)

100
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Ratio of Final Exam to Success
(%)

0

Total(%)

If you need any academic adaptation due to your disability, please
contact me.

ADAPTATION







CONTRIBUTION OF THE
COURSE TO PROVIDE
PROFESSIONAL EDUCATION








Ö
1
Ö
2
Ö
3
Ö
4
Ö
5

P
1
X

P
2
X

X
X

P
4
X

P
5

X

X

X

X
X
X

100

P
3
X

X

P
6

To be able to identify objectives regarding their selfdevelopment in the field and choose and apply the
appropriate strategies for their purposes, evaluate the state
of reaching their goals and to be open to innovative ideas;
To be able to use the language to reach the information,
share the information orally and in written form;
To be able to use Information and Communication
Technologies and computer software to the extent that the
filed requires ("European Computer Driving License",
Advanced Level).;
To be able take into consideration the important issues
required for the student, teacher and parent communication
and carry out the communication processes and
applications successfully;
To be able to implement the effective methods and
strategies that help to prevent student misbehaviour inside
and outside the classroom, create desired behaviour, and
maintain students' self-control;
To be able to implement the theories, principles, methods
and techniques related with students' development,
learning and teaching;
To be able to internalize and apply the innovative and
modern methods, techniques and theories to teach English
and to be equipped with the necessary knowledge and
skills to apply them into their teaching;
To be able to speak English fluently and accurately; give
speeches in informal and formal settings

P
7
X

P
8
X

P
9
X

P1
0
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P1
1
X

P1
2

P1
3
X

P1
4

X

X
X

P1
5
X

P1
6
X

P1
7
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

P1
8

X

X

X

X

X
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