
DERSİN İŞLENİŞ TAKVİMİ 

HAFTA TARİH YER ETKİNLİK 

1 01-05 Mart Çevrim içi bir platform  Tanışma ve Ders İçeriği Tanıtım Haftası: 

● Ders hakkında genel bilgilendirme yapma 
● Dersle ilgili yönergeyi dağıtma 
● Çevirim içi bir platform aracılığı ile uygulama öğretim 

elemanları ile tanışma 

● Çevrim içi bir platform aracılığı ile uygulama okulu 
yöneticileri ve öğretmenleri ile tanışma 

● Dönem içerisindeki dersin gidişatına yönelik planlama 
çalışmaları 

2 O8-12 Mart  
 
 
 
 
 
Uygulama 
öğretmeninin uzaktan 
eğitim için kullandığı 
çevirim içi platform 
 

Derslerin Gözlenmesi  
 

● Bir sonraki ders anlatımı için uzaktan eğitim derslerinin ve 
öğrencilerin derse katılımlarını gözlemleme 

● Gözlemlerin sonucunda gözlem notlarının 
raporlaştırılması. 

3 15-19 Mart Uygulama Haftası: 
 

● Ders planı hazırlama 
● Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 
● Teorik derslerin çevirim içi olarak yapılması 

4 22-26 Mart Uygulama Haftası: 
 

● Ders planı hazırlama 
● Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 
● Teorik derslerin çevirim içi olarak yapılması 

5 29 Mart- 02 
Nisan 

Uygulama Haftası: 
 

● Ders planı hazırlama 
● Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 
● Teorik derslerin çevirim içi olarak yapılması 
● Uygulama öğrencileri kendi ders anlatımlarına yönelik bir 

öz değerlendirme yaparak raporlaştıracaklar. 

● Uygulama öğrencileri kendi grubundan bir öğrenciye 
akran değerlendirmesi yapacak (her hafta farklı bir akran 
değerlendirecek). 

6 05-09 Nisan Uygulama Haftası: Kavram yanılgılarının tespiti ve 
giderilmesi 

 

● Ders planı hazırlama 
● Öğretim etkinliğini gerçekleştirme  
● Teorik derslerin çevirim içi olarak yapılması 
● O haftanın kazanımına yönelik öğrencilerde var olan 

kavram yanılgılarının tespit edilmesine yönelik bir etkinlik 
tasarlama ve uygulama 

● Uygulama öğrencileri kendi ders anlatımlarına yönelik bir 
öz değerlendirme yaparak raporlaştıracaklar. 

● Uygulama öğrencileri kendi grubundan bir öğrenciye 
akran değerlendirmesi yapacak (her hafta farklı bir akran 
değerlendirecek). 

 
 
 



7 12-16 Nisan Uygulama Haftası: 
 

● Ders planı hazırlama 
● Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 
● Teorik derslerin çevirim içi olarak yapılması 
● Uygulama öğrencileri kendi ders anlatımlarına yönelik bir 

öz değerlendirme yaparak raporlaştıracaklar. 

● Uygulama öğrencileri kendi grubundan bir öğrenciye 
akran değerlendirmesi yapacak (her hafta farklı bir akran 
değerlendirecek). 

8 17-25 Nisan ARA SINAV HAFTASI 
 

9 26-30 Nisan Uygulama 
öğretmeninin uzaktan 
eğitim için kullandığı 
çevirim içi platform 

Uygulama Haftası: 
 

● Ders planı hazırlama 
● Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 
● Teorik derslerin çevirim içi olarak yapılması 

10 03-07 Mayıs Uygulama Haftası: 
 

● Ders planı hazırlama 
● Öğretim etkinliğini gerçekleştirme  

11 17-21 Mayıs  Uygulama Haftası: Web 2.0 araçlarının kullanılması 
 

● Ders planı hazırlama 
● Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 
● Teorik derslerin çevirim içi olarak yapılması 
● O haftaki kazanıma uygun olarak dersin anlatımında bir web 

2.0 (simülasyon, quiz, kavram haritası, interaktif oyun vs.) 
aracından yararlanarak etkinlik hazırlama ve uygulanması 

● Uygulama öğrencileri kendi ders anlatımlarına yönelik bir öz 
değerlendirme yaparak raporlaştıracaklar. 

● Uygulama öğrencileri kendi grubundan bir öğrenciye akran 
değerlendirmesi yapacak (her hafta farklı bir akran 
değerlendirecek). 

12 24-28 Mayıs-   Uygulama Haftası:  
 

● Ders planı hazırlama 
● Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 
● Teorik derslerin çevirim içi olarak yapılması 
● Uygulama öğrencileri kendi ders anlatımlarına yönelik bir öz 

değerlendirme yaparak raporlaştıracaklar. 

● Uygulama öğrencileri kendi grubundan bir öğrenciye akran 
değerlendirmesi yapacak (her hafta farklı bir akran 
değerlendirecek). 

13 31 Mayıs-4 
Haziran 

 Uygulama Haftası:  
 

● Ders planı hazırlama 
● Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 
● Teorik derslerin çevirim içi olarak yapılması 
● Uygulama öğrencileri kendi ders anlatımlarına yönelik bir öz 

değerlendirme yaparak raporlaştıracaklar. 

● Uygulama öğrencileri kendi grubundan bir öğrenciye akran 
değerlendirmesi yapacak (her hafta farklı bir akran 
değerlendirecek). 

 



14 07-11 Haziran  Uygulama Haftası:  
 

● Ders planı hazırlama 
● Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 
● Teorik derslerin çevirim içi olarak yapılması 

15  14-18 Haziran  Elektronik Dosyanın Hazırlanması ve Teslimi: 

● Elektronik öğretmenlik uygulaması dosyasının hazırlanıp 
teslim edilmesi 

● Çevirim içi formların doldurulması 

 
 


