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Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Bilinmesi 
Gereken Terimler: 

Uygulama Okulu: Öğretmenlik uygulamalarının yürütüldüğü, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na ait resmi ve özel ilköğretim, ortaöğretim okulları ile yaygın eğitim 
kurumlarıdır. 

Okul Deneyimi: Öğretmenlik uygulamasına hazırlık aşaması olan, uygulama 
öğrencisinin öğretim uygulamaları ve becerilerini gözlemlemesi için, 
öğretmenlik mesleğini tanıtıcı nitelikte planlanmış̧ etkinliklerden oluşan bir 
süreçtir. 

Öğretmenlik Uygulaması: Uygulama öğrencisinin öğretmenlik becerilerini 
kazanması ve geliştirmesi amacıyla uygulama okullarında yürüttüğü etkinlikleri 
ve sınıf içi öğretim uygulamasını içeren bir süreçtir. 

Uygulama Öğrencisi: Öğretmenlik uygulaması için gerekli koşulları 
tamamlamış̧, okul uygulaması yapacak fakülte öğrencisidir. 

Uygulama Öğretim Elemanı: Uygulama öğrencisinin alanında öğretimi 
gerçekleştiren ve uygulama öğrencisini okuldaki uygulama çalışmaları sırasında 
gözlemleyerek ona rehberlik ve danışmanlık yapan, alan öğretiminde 
uzmanlaşmış̧ üniversite öğretim elemanıdır. 

Bölüm Uygulama Koordinatörü: Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu işbirliği 
sürecinde bölümün okul uygulamalarıyla ilgili yönetim işlerini planlayan ve 
yürüten öğretim elemanıdır. 

Fakülte Uygulama Koordinatörü: Fakülte adına uygulama çalışmalarını 
düzenlemek ve yürütmek üzere görevlendirilen dekan yardımcısı ya da öğretim 
elemanıdır.  

Uygulama Öğretmeni: Uygulama öğrencilerinin alanında öğretmenlik yapan ve 
ona okulda yapacağı uygulama alışmalarında rehberlik ve danışmanlık yapan, 
çalışmalarını değerlendiren ve uygulama öğretim elemanı ile işbirliği içinde 
çalışan öğretmendir. 

Uygulama Okulu Koordinatörü: Okulda uygulama öğrencilerinin yapacağı 
etkinlikleri düzenleyen, uygulama öğretmenlerini belirleyerek ve fakülte 
uygulama koordinatörüne bildiren ve Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu 
İşbirliği’nin sürekliliğini sağlayan deneyimli öğretmendir. 

Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü: Eğitim Fakültesi-Uygulama 
Okulu İşbirliği çerçevesinde Milli  Eğitim Müdürlüğü'nce görevlendirilen milli 
eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürüdür. 
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Giriş 

Bu kılavuz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nce yürütülen 
öğretmenlik uygulaması dersine kayıtlı aday öğretmenlere yol göstermek üzere 
hazırlanmıştır. Kılavuz, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen 
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Ek-1’deki B.08.0.ÖEG.0.13.01.02-
300.8.2.55-4392 sayılı yazısı ve  “Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı Arasında Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Olarak Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İş Birliği 
Protokolü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Öğretmenlik Uygulaması dersi (2:6:5) şekilde düzenlenmiştir. Fakültemizde sınıf 
öğretmenliği programında bu ders 1. ve 2. dönemde verilmektedir. Diğer tüm 
programlarımızda bu ders 2. dönemde yürütülmektedir. 

Dersin genel amacı uygulama öğrencisinin bir okulda yürütülen kendi alanı ile 
ilgili dersler ve ders dışı etkinlikler konusunda deneyim kazanmasıdır. Bu 
bağlamda uygulama öğrencisi plana bağlı bir dersi gözlemleme ve yürütmenin 
yanı sıra, ders dışı etkinlikler konusunda da deneyim kazanmalıdır. 

Okulu Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinde uygulama 
öğrencilerinin, yaptıkları çalışmaların tüm ayrıntılarını içeren bir dosya 
oluşturmaları gerekir. Kılavuzun 2. Bölümü dosyaya konması gerekenlerle ilgili 
öneriler sunmaktadır. Uygulama Öğretim elemanı öğretmen adayına nelerin 
gerektiğini tam olarak bildirir ve eski öğretmen adaylarına ait iyi hazırlanmış 
dosya örnekleri gösterir. 

Bu derslerin her biri ile ilgili olarak uygulama okullarında ne yapılacağı hakkında 
aday öğretmenlere uygulama öğretim elemanı tarafından ayrıntılı bilgi 
verilmektedir. Eğitim Fakültelerinde, uygulama okulları ile çalışmaları kapsayan 
bir fakülte-okul işbirliği planı bulunmaktadır. Öğretmen adaylarına bu işbirliği 
planı kapsamında yer alan uygulama öğretmenleri, öğretim elemanları ve 
öğrencilerin rolleri ve sorumluluklarına ilişkin ilgili bilgi verilir. 

Sınıf içinde yürütülecek etkinliklerde uygulama öğrencisinin aşağıdaki 
öngörülen becerilere ulaşması beklenmektedir; 

● Öğretim planlarına uygun günlük ders planları hazırlar. 
● Gerektiğinde dersin işlenişine göre günlük planda gerekli değişiklikleri 

yapar. 
● Konu/ kazanımlarla ilgili temel kavramları bilir ve bunları tutarlı bir 
şekilde kullanır. 

● Çeşitli öğretim stratejilerini, yöntem ve teknikleri uygun bir biçimde 
kullanır. 

● Öğretim araç-gereç ve materyallerini amacına ve sınıf düzeyine uygun 
olarak kullanır. 
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● Kazanıma yönelik teknolojilerden ve özel öğretim yöntemlerinden uygun 
olan(lar)ı belirleyip uygular. 

● Öğrenme ortamını düzenler (sınıf, tahta, araç-gereç, öğrenci ve kişisel 
hazırlıklar). 

● Ders süresince öğrenci motivasyonunu sağlamayı ve sürdürebilmeyi 
gerçekleştirir. 

● Öğrencilerle etkili iletişim kurar. 
● Öğrenci katılımını sağlayacak etkinlikler düzenler. 
● Sınıfı etkili bir şekilde yönetir (Uzaktan eğitimi etkin bir şekilde 

gerçekleştirir). 
● Kazanımlara uygun değerlendirme biçimleri belirler. 
● Değerlendirme sonuçlarının kayıtlarını tutar. 
● Öğrencilerin anlama düzeyine uygun dönütler verir. 
● Klinik danışmanlık modeline (KDM) uygun olarak akran değerlendirmesi 

ve öz değerlendirmesini yapar. 

Uygulama Öğrencisinin Görev ve Sorumlulukları 
Uygulama öğrencisinin Eğitim Fakültesine Karşı Görev ve 
Sorumlulukları 

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

● Eğitim fakültesinde yürütülen teorik dersleri düzenli bir şekilde takip 
etmek, 

● Uygulama süresince yapılan öneri ve eleştirilerden yararlanarak olumlu 
yönde mesleki gelişim sergilemek, 

● Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması çalışmalarını yürütürken diğer 
öğretmen adayları, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni 
ile işbirliği ve iletişim içinde bulunmak, 

● Teorik derslerine gelmediği durumlarda danışman öğretim elemanını 
önceden bilgilendirmek; ayrıca uygulama okuluna gidemediği durumlarda 
mazeret sunarak uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmenini 
önceden bilgilendirmek. 

Uygulama öğrencisinin Uygulama Okuluna Karşı Görev ve 
Sorumlulukları 

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

● Uygulama öğretmeninin ders programını aksatmadan verilen görevleri 
süresi içinde ve planlandığı biçimde yerine getirmek, 

● Uygulama okulunun kurallarına uymak, 
● Ders araçlarını verimli kullanmak ve korumak, 
● Uygulama öğretmeninin sorumluluğundaki etkinliklere katılmak. 

Uygulama öğrencisinin Öğrencilere Karşı Görev ve Sorumlulukları 
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● Sorumluluğundaki öğrencilerin güvenliğini sağlamak, 
● Öğrencilere açık ve anlaşılır yönergeler vermek, 
● Öğrencileri nesnel ölçütlerle değerlendirmek, 
● Dersin anlaşıldığından emin olmak, 
● Sınıf yönetiminde kararlı ve hoşgörülü olmak, 
● Öğrencileri işbirliği içinde çalışmaya yöneltmek, 
● Öğrencilere demokratik bir sınıf ortamı oluşturmak, 
● Her öğrenciyi bir birey olarak kabul edip, ayırt etmeksizin eşit bir şekilde 

davranmak, 
● Öğrencilerin verimli çalışma alışkanlıkları geliştirmelerine katkıda 

bulunmak, 
● Öğrencilere liderlik yapabilmek. 

Uygulama öğrencisinin Kendine Karşı Görev ve Sorumlulukları 

● Mesleğine karşı olumlu bir tutum içinde bulunmak ve mesleğin 
gerektirdiği nitelikleri edinmeye çalışmak, 

● Kişisel ve mesleki yaşamında örnek olmak, 
● Alanındaki gelişmeleri yakından izlemek, 
● Bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek, 
● Zamanı verimli kullanmak, 
● Öğrencilerle ilişkilerinde mesleki etik kurallarını göz önünde 

bulundurmak, 
● Yaptığı çalışmaları daha sonra yapılacak tartışma ve değerlendirmeler için 

bir dosya (öğretmenlik uygulama dosyası) halinde düzenlemek, 

Öğretmen Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi 

Bu bölümde öğretmen yetiştirme programlarına uygulanabilir nitelikte bir 
öğretmen yeterlikleri listesi verilmiştir. Bu yeterliklerin öğretmen yetiştirme 
programı sürecinde öğrenciye sunulan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar 
aracılığıyla kazandırılması ve beklenen düzeylere eriştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Listede belirtilen yeterlikler beceriler düzeyinde tanımlanarak gözlenebilir ve 
ölçülebilir davranışlar biçiminde (E) eksiği var, (K) kabul edilebilir, (İ) iyi yetişmiş 
başlığı altında üç kategoride açıklanmıştır. Bu kategorilere bağlı olarak uygulama 
öğretim elemanınız ve uygulama öğretmeniniz söz konusu yeterliklerin 
öğretmenlik uygulaması dersi boyunca ölçülmesi ve değerlendirilmesi için bu 
ders gözlem formu ve öğretmenlik uygulaması değerlendirme formundan 
faydalanacaktır. Dönem boyunca en az 4 defa uygulama öğretmeni ve uygulama 
öğretim elemanı MEBBİS üzerinden bu formu sistem üzerinden doldurup, ders 
anlatımlarını değerlendirecekler (Bknz. Ek 1). Öğretmen yeterliklerinin yukarıda 
anılan (E), (K), (İ) kategorileri altında açıklaması olan öğretmen yeterlik 
göstergeleri ile bu formlar ve formlara ilişkin açıklamalar bu bölümde yer 
almaktadır.  
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Öğretmen Yeterlikleri 

1. KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLER 

1.1 Konu Alanı Bilgisi 

 
1.1.1  Konulara ilişkin eğitim programının öngördüğü düzeyin üstünde bilgi 

birikiminin olduğunu gösterme 
1.1.2  Konu alanına ilişkin kuram, ilke ve kavramları anlaşılabilir biçimde 

güvenle öğretebileceğini gösterme 

1.2 Alan Eğitimi Bilgisi 

1.2.1  Öğrencilerde yaygın biçimde gözlenen eksik ve yanlış gelişmiş 
kavramları fark etme 

1.2.2  Öğrencilerin konuya ilişkin sorularına uygun ve yeterli yanıtlar 
oluşturabilme 

1.2.3  Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin 
öğrenmelerini etkileyeceğini anlama 

1.2.4  Konu alanının öğretim programlarına ilişkin bilgi sahibi olma 
1.2.5  Konu alanı ile ilgili özel öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerine 

ilişkin bilgi sahibi olma 
1.2.6  Konu alanı ile ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanma 
1.2.7  Konu alanı ile ilgili sağlık ve güvenlik önlemlerini alma 

 

2. ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN YETERLİKLER 

2.1 Planlama 

2.1.1  Amaçları ve hedef davranışları açık biçimde ifade etme 
2.1.2  Hedef davranışları gerçekleştirmeye yönelik öğrenme - öğretme 

etkinliklerini düzenleme 
2.1.3  Hedef davranışlara uygun araç-gereç ve materyal seçme, hazırlama 
2.1.4  Öğrencilerin kişisel, ruhsal, etik, sosyal ve kültürel gelişimlerine 

katkıda bulunacak etkinlikleri planlama 
2.1.5  Planlamada bireysel farklılıkları göz önünde bulundurma 
2.1.6  Hedef davranışlara uygun değerlendirme biçimini belirleme 

2.2 Öğretim Süreci 

2.2.1   İşlenen konuyu önceki ve sonraki konularla ilişkilendirme 
2.2.2   Öğrencileri güdüleyici hazırlık etkinliklerini sunma 
2.2.3   Konuyu öğrencilerin düzeyine uygun bir biçimde sunma 
2.2.4   Öğrencilerin yaşlarına, önceki öğrenme düzeylerine ve yeteneklerine 

uygun yöntem ve tekniklerden yararlanma 
2.2.5   Uygun araç-gereç ve materyal kullanma 
2.2.6   Zamanı etkili biçimde kullanma 
2.2.7   Öğrencilerle etkileşimde bulunma ve uygun dönüt verme 
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2.2.8   Öğrencilerin katılımını sağlayacak etkinlikler (bireysel, ikili, grup 
çalışması, gösteri, gezi, gözlem, deney, panel ve benzeri) uygulama 

2.2.9   Öğrencilerin öğrendiklerini yaşamlarıyla ilişkilendirecek fırsatlar 
yaratma 

2.2.10 Öğrencilerin düzeylerine uygun, konuya ilgilerini çekecek ve 
düşünmelerini sağlayacak biçimde farklı sorular sorma 

2.2.11  Konuya ilişkin terimleri uygun biçimde sıralama ve iyi seçilmiş 
örneklerle sunma 

2.2.12 Öğrencilerin hedef davranışlara ulaşma düzeyini değerlendirebilme 

2.3 Sınıf Yönetimi 

2.3.1   Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri güvenli bir 
öğrenme ortamı sağlama ve sürdürme 

2.3.2   Dersi amacına uygun ve güvenli biçimde sürdürme 
2.3.3   Kesinti ve engellemeler karşısında uygun önlemler alma 
2.3.4   Öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünün sürekliliğini sağlama 
2.3.5   Öğrencilere davranışlarına ilişkin dönüt verme 
2.3.6   Ödül ve yaptırımları uygun ve etkili biçimde kullanma 

2.4 İletişim 

2.4.1   Anlaşılır açıklamalar yapma ve yönergeler verme 
2.4.2   Sınıf içinde etkili iletişimi sağlama (öğrenci-öğretmen; öğrenci-

öğrenci; öğretmen - öğrenci etkileşimi) 
2.4.3   Okul yöneticileri, meslektaşları, diğer okul personeli, veliler ve ilgili 

eğitim   kuruluşları ile iletişim kurma 
2.4.4   Ses tonunu etkili biçimde kullanma 
2.4.5   Sözel dili ve beden dilini etkili biçimde kullanma (duruş, mimikler, el, 

kol hareketleri, vb.) 
 

3. ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KAYIT 
TUTMA 

3.1   Öğrencilerin ürünlerini kısa sürede notlandırma ve sonuçlan 
öğrencilerin gelişmesini sağlayacak önerileri içeren geri bildirimlerle 
birlikte verme 

3.2   Yapılan etkinliklerin (sınav, ödev, gözlem) ve sağlanan gelişmenin 
kayıtlarını tutma, sonuçlarını düzenli aralıklarla öğrenciye bildirme 

3.3   Öğrencilerin öğrenmesini değerlendirmede sürekliliğin önemini 
kavrama ve uygulama 

3.4   Başarısız öğrencilerin sorunlarının çözümünde deneyimli öğretmenlerin 
görüşlerinden yararlanma 

3.5  Öğrencinin akademik gelişimini ulusal notlandırma ölçütlerini kullanarak 
değerlendirme 
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4. DİĞER MESLEKİ YETERLİKLER 

4.1     Mesleği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirtilen hak ve 
sorumluluklarının farkında olma 

4.2     Mesleki öneri ve eleştirilere açık olma 
4.3     Mesleki açıdan kendini değerlendirme ve bilgi düzeyini geliştirme 

konusunda   sürekli çaba gösterme 
4.4     Toplantı, hizmet içi eğitim, araç-gereç hazırlama gibi okul 

etkinliklerine ve okulun tümünü ilgilendiren diğer etkinliklere katılma 
4.5     Kişisel ve mesleki yaşamında ve öğretimde iyi örnek olma 
4.6     Mesleğine yürekten bağlı olma ve mesleğini severek yapma 
4.7     Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarına ve ilkelerine uygun biçimde 

öğretmenlik görevini yerine getirme. 
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Öğretmen Yeterlik Göstergeleri 

Öğretmen yeterlik göstergeleri, uygulama öğrencilerinin yeterliklerinin 
değerlendirilmesinde kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır. Tabloda belirtilen 
Eksiği var (E), Kabul edilebilir (K) ve İyi yetişmiş (İ) sütunları her bir yeterliğin 
amaçlanan başarı düzeyiyle ilgili açıklamaları içermektedir. 

Bu göstergeler “Ders Gözlem Formunun” ve “Öğretmenlik Uygulaması 
Değerlendirme Formunun” doldurulması sırasında kaynak olarak kullanılmalıdır. 

 

(E) Eksiği var (K) Kabul edilebilir (İ) İyi yetişmiş 

1.0 KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YETERLİKLER 

1.1 Konu Alanı Bilgisi 

● Alanın öğretim 
programının öngördüğü 
temel ilke, kavram, 
yasa ve kuramlara 
ilişkin bilgi sahibi 
olduğu görülmektedir. 

 

● Alanın öğretim 
programının öngördüğü 
temel ilke, kavram, yasa 
ve kuramlara ilişkin 
ayrıntılı bilgi sahibidir. 
Ancak alan bilgisinin 
kapsam ve derinliğini 
artırmak gerekmektedir. 

 

● Alanın öğretim programının 
öngördüğü temel ilke, 
kavram, yasa ve kuramlara 
ilişkin bilgi düzeyinin 
ötesinde bir birikime 
sahiptir. 

● Alanı ve diğer konu 
alanlarının bilgilerinden 
yararlanarak bunları 
uygulayabilmektir. 

1.2 Alan Eğitimi Bilgisi 

● Konuyu öğrencinin bilgi 
düzeyine indirmekte 
zorlanmaktadır. 

● Öğrencilerde yanlış 
öğrenilmiş kavramları 
tanımada güçlük 
çekmektedir. 

● Öğrenci sorularına yanıt 
vermekte daha yeterli 
olması gerekir. 

● Konu alanı öğretim 
programına ilişkin 
bilgisi yüzeyseldir. 

● Genel öğretim 
yaklaşım, yöntem ve 
tekniklerine ilişkin bilgi 
sahibidir, ancak alanın 
özel öğretim yaklaşım, 
yöntem ve tekniklerine 

 
 

● Genellikle konuyu 
öğrencinin bilgi düzeyine 
uygun öğretilmekte, ancak 
kimi konularda 
zorlanmaktadır. 

● Öğrencilerde yanlış 
öğrenilmiş kavramları 
tanımakta, ancak bunların 
doğrusunu öğrenmekte 
güçlük çekmektedir. 

● Konu alanı öğretim 
programına ilişkin yeterli 
bilgiye sahiptir. 

● Konu alanının özel öğretim 
yaklaşım, yöntem ve 
tekniklerine ilişkin bilgisi 
olmasına karşın, bilgisini 
geliştirmeye gereksinimi 
bulunmaktadır. 

 

 
 

● Öğrencilerin yanlış öğrendiği 
kavramları saptayarak 
doğrularını öğrenmelerini 
sağlayabilmektedir. 

● Öğrencilerin sorularına uygun 
ve yeterli yanıtlar 
verebilmektedir. 

● Öğreteceği bilgiyi 
öğrencilerin zihinsel, 
duygusal ve sosyal 
gelişimlerini göz önüne 
alarak düzenleyebilmektedir. 

● Alanın öğretim programlarını 
derinlemesine tanımaktadır. 

● Bilgi teknolojisinden 
yararlanabilmektedir. 

● Konu alanına özgü özel 
öğretim yaklaşım, yöntem 
ve tekniklerine ilişkin 
derinlemesine bilgi sahibidir. 
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ilişkin bilgileri 
yüzeyseldir. 

2.0 ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN YETERLİKLER 

2.1 Planlama 

● Genel olarak plan 
yapabiliyor. Öğrenci 
gereksinimlerine ilişkin 
bir anlayışa sahiptir, 
ancak hedef 
davranışları 
gerçekleştirmeye 
yönelik öğretme- 
öğrenme etkinliklerini 
düzenleme konusunda 
yetişmesi 
gerekmektedir. 

 
 

● Ayrıntılı plan yapma ve 
öğrenci gereksinimlerini 
karşılama konusunda 
tutarlı olması 
gerekmektedir. 

● Konuların sürekliliğini 
sağlama girişiminde 
bulunmaktadır. 

● Hedef davranışlar ile 
değerlendirme 
yaklaşımları tam 
uyuşmamaktadır. 

 
 

● Öğrenci gereksinimlerini ve 
konu alanını göz önüne 
alarak uygun plan 
yapabilmektedir. 

● Önceki ve sonraki konularla 
uygun bağlantılar 
kurabilmektedir. 

● Değerlendirmeyi hedef 
davranışlarla uyumlu 
biçimde 
planlayabilmektedir. 

2.2 Öğretim Süreci  

● Belirli bir öğretim 
yönteminde ustalaşmış, 
ancak öğretim 
yaklaşımlarını hedefler 
ve öğrenci 
gereksinimlerine uygun 
duruma getirmesi 
konusunda yetişmesi 
gerekmektedir.  

● Konuyu yaşamla 
ilişkilendirme eksikleri 
bulunmaktadır. 

 
 

● Hedefleri ve öğrenci 
gereksinimlerini göz 
önünde tutarak çeşitli 
öğretim yöntemlerini 
yerinde ve zamanında 
kullanarak dersinde 
çeşitlilik sağlamaktadır.  

● Konuyu yaşamla 
ilişkilendiren örnekler 
bulmaya çalışmaktadır.  

 
 

● Hedefleri ve öğrenci 
gereksinimlerini göz önünde 
tutarak çeşitli öğretim 
yöntemlerini yerinde ve 
zamanında kullanarak 
dersinde çeşitlilik 
sağlamaktadır.  

● Konuyu yaşamla 
ilişkilendiren örnekler 
bulmaya çalışmaktadır.  

2.3 Sınıf Yönetimi  

● Sınıfa bir düzen 
getirmesi ve güçlükleri 
fark etmesi 
gerekmektedir.  

● Öğrenme ürünleri ve 
öğrenci davranışları 
konusunda etkili 
olabilmesi için çaba 
göstermesi 
gerekmektedir. 

 
 

● Dersleri düzenli ve iyi 
planlayabilmektedir.  

● Düzenli bir öğrenme 
ortamı yaratmada güçlü 
çekmekte, ancak 
öğrenmeyi olumsuz yönde 
etkilememektedir.  

 
 

● Ayrıntılara önem vererek, 
beklentileri karşılamak için 
uygun planlama ile düzenli 
ve etkili bir öğrenme ortamı 
yaratabilmektedir.  

2.4 İletişim  
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● Derslerde uygun araç 
gereçten yararlanma 
girişimi var.  

● Öğrencilerin 
gereksinimlerini ve 
yeteneklerini tanıma, 
derslerinde uygun bir 
düzen ve yapı sağlama 
konusunda yetişmesi 
gerekmektedir.  

● Dersleri öğrenciler için ilgi 
çekici yaparak daha çok 
katılım sağlaması 
gerekmektedir. 

● Sesini ve sözel dili 
öğrencilerin 
anlayabileceği biçimde 
kullanabilmektedir. 

● Yönerge ve açıklamaları 
öğrencilerin 
gereksinimlerine ve 
yeteneklerine göre 
ayarlayabilmektedir. 

● Dersleri ilgi çekicidir. 
● Araç-gereç ve 

kaynakları uygun biçimde 
kullanabilmektedir. 

● Amaca uygun sorular 
sorabilmektedir. 

3.0 ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KAYIT 
TUTMA 

3.1  
● Konuya uygun 

değerlendirme 
yaklaşımlarının bir 
bölümünü 
kullanabilmektedir.  

● Çok seyrek dönüt 
vermekte, ara sıra 
öğrencileri izlemektedir.  

● Değerlendirme yapması 
uzun süre almaktadır.  

 
 

● Konuya uygun 
değerlendirme 
yaklaşımlarını 
kullanabilmektedir.  

● Zaman zaman dönüt 
vermektedir.  

● Öğrencilerin akademik 
gelişimini izlemektedir.  

● Zamanında değerlendirme 
yapabilmektedir.  

 

 
 

● Konuya uygun değerlendirme 
yaklaşımlarını etkili biçimde 
kullanabilmektedir.  

● Öğrencilerin çalışmalarını 
inceleyip not verirken 
yönlendirici dönütler 
verebilmektedir.  

● Değerlendirme yapıp 
sonuçlarını izleyebilmektedir.  

3.2  
● Gözlem ve 

değerlendirme bilgisine 
sahiptir, ancak kısıtlı 
biçimde 
uygulayabilmektedir.  

 

 
 

● Öğrenciyi gözleyip, gözlem 
sonuçlarını 
kaydedebilmekte ve 
gözlem sonuçlarının 
velilere bildirilmesi için 
okul yönetimiyle işbirliği 
yapabilmektedir.  

 

 
 

● Öğrencileri farklı derslerde 
ve ortamlarda düzenli 
aralıklarla 
gözleyebilmektedir.  

● Öğrencilerle ilgili bireysel 
gözlem kartları tutarak 
gelişimlerini 
izleyebilmektedir.  

● Gözlem sonuçlarının velilere 
bildirilmesi için sınıf 
öğretmeni ve okul 
yönetimiyle işbirliği 
yapabilmektedir.  

3.3  
● Değerlendirme 

yaklaşımlarına ilişkin 
bilgi eksikliği 
bulunmaktadır.  

● Derslere uygun 
değerlendirme 
yaklaşımlarını seçmede 
güçlük çekmektedir.  

 

● Değerlendirme 
yaklaşımlarını genellikle 
bilmektedir.  

● Derslere uygun 
değerlendirme 
yaklaşımlarını 
seçebilmektedir.  

 

● Değerlendirme 
yaklaşımlarını bilmekte ve 
etkili biçimde 
kullanabilmektedir.  

● Değerlendirmeyi dersin 
hedeflerine uygun ve sürekli 
biçimde yapabilmektedir.  
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● Değerlendirmede 
zaman zaman 
sürekliliği 
sağlayabilmektedir.  

 

● Değerlendirmede 
sürekliliği 
sağlayabilmektedir.  

 

 

3.4  
● Başarısız öğrencilerin 

çoğunu 
saptayabilmektedir.  

● Öğrencileri başarısız 
kılan nedenleri bulmaya 
çalışıyor. Bulduğu 
nedenler çerçevesinde 
ve kişisel deneyimleri 
doğrultusunda 
başarısızlığa çözüm 
arıyor.  

 
 

● Başarısız öğrencileri 
saptayabiliyor. 
Öğrencilerin başarısızlık 
nedenlerinin çoğunu 
bulabilmektedir.  

● Kendi deneyimleri ve sınıf 
öğretmeninin 
deneyimlerinden 
yararlanarak 
başarısızlıkları 
çözümleyebiliyor.  

 
 

● Başarısız öğrencileri kolayca 
saptayabiliyor.  

● Öğrencilerin başarısızlık 
nedenlerini araştırıp doğru 
biçimde saptayabiliyor.  

● Başarısızlığı çözmede sınıf 
öğretmeninin deneyiminden 
ve uzman görüşlerinden 
yararlanabilmektedir.  

3.5  
● Öğrencilerin akademik 

gelişimini genellikle 
izleyebilmekte ve ulusal 
notlandırma ölçütlerine 
uygun biçimde 
değerlendirmeye 
çalışmaktadır.  

 
 

● Öğrencinin akademik 
gelişimini yakından 
izleyebilmekte ve ulusal 
notlandırma ölçütlerine 
uygun biçimde 
değerlendirebilmektedir.  

 

 
 

● Öğrencinin akademik 
gelişimini düzenli aralıklarla 
izleyebilmekte ve ulusal 
notlandırma ölçütlerine 
uygun biçimde 
değerlendirebilmektedir.  

● Dikkatli kayıt 
tutabilmektedir.  

4.0 DİĞER MESLEKİ YETERLİKLER  

4.1  
● Hak ve sorumlulukları 

konusunda yeterli 
bilgisi 
bulunmamaktadır.  

● Okul sisteminde 
gereksinim duydukça 
hak ve sorumluluklarını 
araştırabilmektedir.  

 

 
 

● Meslekte karşılaştığı 
sorunları çözebilecek 
kadar hak ve 
sorumlulukları konusunda 
bilgisi bulunmaktadır.  

● Yeni durumlarla 
karşılaştığında çözüm 
yolları bulabilmektedir.  

 

 
 

● Hak ve sorumluluklarını iyi 
bilmektedir. Bu konudaki 
sorunları gündeme getirip 
tartışmaktadır. Yorum 
yaparak çözüm 
bulabilmekte ve 
uygulayabilmektedir.  

 

4.2  
● Genellikle mesleki 

eleştiri ve önerilere açık 
değildir.  

● Eleştiriler karşısında 
yeterince duyarlı 
davranamamaktadır.  

 

 
 

● Mesleki öneri ve 
eleştirilere açıktır.  

● Eksiklerini gidermeye 
çalışmaktadır.  

 

 
 

● Mesleki eleştiri ve önerileri 
olgunlukla karşılayıp 
değerlendirebilmekte ve 
uygun önerilerden 
yararlanabilmektedir.  
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4.3  
● Kendini değerlendirme 

ve bilgi düzeyini 
geliştirme konusunda 
az sorumluluk 
üstlenebilmektedir.  

● Okuldaki öğretmenlerle 
mesleki ilişkiler  
geliştirebildiğini 
gösteren kanıtlar 
bulunmaktadır.  

 

 

● Olumlu mesleki ilişkileri 
bulunmaktadır.  

● Eğitimle ilgili sorunlar 
üzerinde tartışma ve 
kendini geliştirme 
isteğini gösteren kanıtlar 
bulunmaktadır.  

 

 
 

● Meslektaşlarıyla, ilgili kişi ve 
kurumlarla karşılıklı iyi 
ilişkiler bulunmaktadır.  

● Sürekli bir gelişme 
sağlamakta ve öğretmenlik 
rolünü sorumlulukla 
üstlenebilmektedir.  

 

4.4  
● Hizmet içi eğitim ve 

okuldaki diğer 
etkinliklere ara sıra 
katılmaktadır.  

 

 
 

● Okuldaki ve okul 
dışındaki mesleki eğitim 
konularını 
izleyebilmektedir.  

● Toplantılara katılmakta 
ve dersleri ile ilgili araç- 
gereç hazırlamada 
isteklidir.  

 

 
 

● Okuldaki ve okul dışındaki 
mesleki eğitim konularını 
izleyip katılmakta ve 
meslektaşlarını 
bilgilendirebilmektedir.  

 

4.5  
● Kişisel ve mesleki 

yaşamında iyi örnek 
olma konusunda 
yeterince duyarlı 
değildir.  

 

 
 

● Kişisel ve mesleki 
yaşamında iyi örnek 
olma konusunda duyarlı 
davranmaya çaba 
gösterebilmektedir.  

● Okul personeli ve 
öğrencilerle uyum içinde 
çalışabilmektedir.  

 
 

● Kişisel ve mesleki 
yaşamında okul personeline, 
meslektaşlarına ve 
öğrencilere iyi örnek olma 
konusunda duyarlıdır ve 
sorumluluk bilinci ile uyumlu 
davranışlar 
gösterebilmektedir.  

● İyi bir gözlemci ve 
uygulayıcıdır.  

4.6 / 4.7  
● Öğretmenlik mesleğine 

eğilimi vardır.  
● Mesleği benimsemeye 

çalışmaktadır.  

 

● Öğretmenlik mesleğini 
sevdiğini ve 
benimsediğini 
söylemekte özverili 
davranışlarla mesleğe 
ilgisini 
sergileyebilmektedir. 

 

● Öğretmenlik mesleğinden 
gurur duymakta, 
arkadaşlarını bu mesleğe 
çekmeye çalışmaktadır.  

● Öğrencilere ve eğitime 
katkıda bulunmaya çaba 
gösterebilmektedir. 
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ÖĞRETMENLİK MESLEK UYGULAMA DERSİNİN DEĞERLENDİRMESİ:  

Ders başarısı; 

● İlgili uygulama öğretmeninin değerlendirmesi, 
● Uygulama öğretim elemanının değerlendirmesi, 
● Öğretmenlik uygulama dosyası değerlendirmesine göre yapılacaktır. 

ÖĞRETMENLİK MESLEK UYGULAMA DERSİ DOSYASININ HAZIRLANMASI: 

Uygulama öğrencilerinin 12 haftalık uygulamalarının her biri uygulama öğretmeni tarafından 
MEBSİS üzerinden Form 1: Öğretmen Adayı Değerlendirme Formu doldurularak 
değerlendirilecektir. Aynı zamanda her bir uygulama öğrencisinin bazı uygulamaları dersin 
öğretim elemanı tarafından da değerlendirilecektir. Uygulama öğrencileri dönem sonunda 
hazırlayacakları dosyalarına aşağıdaki şablonda belirtilen belgeleri yine belirtilen dosyalar 
içerisine koyarak tek bir dosya halinde uygulama öğretim elemanları ile Google Drive üzerinden 
paylaşacaklardır. 
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Ek-1: Ders İzlencesi 

DERS: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  

YILI: 2020-2021 

DÖNEMİ: BAHAR  

DERSİN SÜRESİ: 14 HAFTA 

ÖĞRETİM ÜYESİ: 

DERSİN AMACI: Uygulama öğrencileri, belirlenen öğretim kurumlarında, kendi 
alanlarında yürütülen öğretim sürecine katılarak öğretimin planlanması, uygulanması ve 
değerlendirilmesi etkinliklerini bizzat gerçekleştirmeleri ve böylece alanlarında temel 
öğretmenlik bilgisi, becerisi ve deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır. 

DERSİN İŞLENİŞİ: Uygulama öğrencileri, seçilen öğretim kurumlarında, ilgili 
uygulama öğretmenlerinin rehberliğinde ve uygulama öğretim elemanının 
danışmanlığında ders akışını takip eder. Uygulama derslerinin günleri, uygulama 
öğrencilerinin lisans programları göz önünde bulundurularak belirlenir.  

En fazla dört öğrenciden meydana gelen uygulama grupları, bu günlerde, öğretme-
öğrenme sürecine grupça ve bilfiil katılarak izlencede belirlenen öğretim etkinliklerini 
sırayla gerçekleştirir. Haftalık teori dersleri ise ilgili uygulama öğretim elemanının 
yürütücülüğünde, lisans programında belirlenen gün ve saatte, çevrim içi bir platform 
aracılığı ile işlenir.  

Süreç boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, kanıtlanabilir olma esasına uygun olarak her 
bir paydaş tarafından, kılavuzda belirlenen usul ve biçimlerde, düzenli olarak her hafta 
kayıt altına alınır. Örnek olarak; planların ilk hâli, dönüt alınmış hâli ve dönütlere göre 
düzenlenmiş son hâli belgelenir. 

Her uygulama öğrencisi, uygulama öğretmeni ve akranlarının gözleminde en az 20 ders 
saati uygulama (ders anlatımı) yapar ve bu uygulamaların en az dördüne üçüncü paydaş 
olan uygulama öğretim elemanı da katılır.  

Yapılan her uygulama için;  

Uygulama öğrencisi hazırlanacağı dersin kazanımını bir hafta öncesinden uygulama 
öğretmeninden alır. 

Kazanıma uygun plan taslağını oluşturur. 

Taslağı uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanına gönderir, geri bildirimleri 
kaydeder, bu geri bildirimler doğrultusunda planına son hâlini verir. 

Ders planı, ders anlatımından en az 3 gün önce uygulama öğretim elemanına teslim 
edilir. Bu süreçlerden geçmemiş plan kabul edilemez ve uygulanamaz.  

Gözlemlenen dersler için; 
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Uygulama öğretmeni, “Ders Gözlem Formu” nu (bk. Form 1) gözlemlediği uygulamalar 
için birer kere, 

Uygulama öğretim elemanı, “Ders Gözlem Formu” (bk. Form 1) her bir aday için en az 
dört kere, 

Her bir uygulama öğrencisi, “Akran Değerlendirme Formu ”nu (bk. Form 12) her paydaşı 
için birer kere; Öz Değerlendirme Formu “nu (bk. Form 11) altı kere doldurmakla 
yükümlüdür.  

Akran değerlendirmeleri ilgili haftalarda, her hafta tek ve ayrı uygulama öğrencisi için 
yapılır. Sürecin sonunda her akran, öteki akranlarını değerlendirmiş ve her bir akranı 
tarafında da değerlendirilmiş olmalıdır.  

Uygulama dersinde devamsızlık yapılamaz. Mazeret hâlinde ve uygulama öğretmeninin 
bilgisi dahilinde gidilemeyen uygulama için uygulama öğretmeninin belirlediği gün ve 
saatte söz konusu uygulama telafi edilir.  

Uygulama okuluna birden fazla gün gitmek, daha fazla sunum yapmak gibi yollarla ders 
sürecinin izlencede belirtilen tarihten önce bitirilmesi kabul edilemez. 

Süreç boyunca, paydaşlar tarafından düzenli olarak hazırlanan ve bütünüyle PDF 
biçiminde kaydedilen belgeler, izlencede belirtildiği üzere 15. haftada, Classroom da  (ya 
da Drive da) ilgili klasörde toparlanarak uygulama öğretim elemanı ile paylaşılır. 
Uygulama öğrencisi, söz konusu belgelerle "Öğretmenlik Uygulama Dosyası"nı 
oluşturmuş olur.  
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ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN 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 yapma 

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). 
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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. 
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● 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 
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Ek-2: 5E Modeline Göre Ders Planı Taslağı 
BÖLÜM 1 

Dersin Adı   
Sınıf -Şube   
Ünitenin Adı/No  
Konu  
Önerilen Süre   

Öğrenme alanı / Alt Öğrenme 
Alanı   

BÖLÜM 2 
 

Öğrenci Kazanımları    

Bilimsel Süreç Basamakları  

Ünite Kavramları ve 
Sembolleri  

Öğretme-Öğrenme Yöntem ve 
Teknikleri   

Kullanılan Eğitim 
Teknolojileri Araç Gereçler 
ve Kaynaklar 

  

BÖLÜM 3 
 

 
Giriş (Engage)   

Keşfetme (Explore)  

Açıklama (Explain)  

Derinleştirme (Elaborate)  

Değerlendirme (Evaluate)  

Bir Sonraki Derse Hazırlık  
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Ölçme – Değerlendirme 
Etkinlikleri 

  

● Bireysel öğrenme  
etkinliklerine yönelik Ölçme-
Değerlendirme 

● Grup öğrenme 
etkinliklerine yönelik 
Ölçme- Değerlendirme  

● Öğrenme güçlüğü olan 
öğrenciler ve ileri düzeyde 
öğrenme hızında olan 
öğrenciler için ek Ölçme- 
Değerlendirme etkinlikleri  

Planın Uygulanmasına İlişkin 
Açıklamalar   
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Uygulama Öğrencisinin Dolduracağı Formlar 
 
Form 
No 

Formun Adı Dönem Boyunca kaç kez dolduracak? 

8 Öğretim Elemanı 
Değerlendirme Formu 
(Form 8*) 

KDM süresince dönem boyunca 
kendilerine dönüt veren öğretim 
elemanının performansını 
değerlendirecekleri form, dönem 
sonunda 1 kez ve anket olarak online 
doldurulur.  

9 Uygulama Eğitim 
Kurumu ve Uygulama 
Öğretmeni 
Değerlendirme Formu  
(Form 9*) 

Yerleştirildikleri kurumu ve bir dönem 
yerleştirildikleri sınıfların uygulama 
öğretmenlerini değerlendirdikleri form, 
“her öğretmen için ayrı ayrı olmak 
üzere” dönem sonunda 1 kez ve anket 
olarak online doldurulur. 

10 Öğretmenlik 
Uygulamasını 
Değerlendirme Formu 
(Form 10*) 

Dönem boyunca KDM’ne göre dönüt 
aldıkları Öğretmenlik Uygulaması dersinin 
kendi mesleki gelişimlerine katkısı olup 
olmadığını değerlendirdikleri form, dönem 
sonunda 1 kez ve anket olarak online 
doldurulur. 

11 Öz Değerlendirme 
Formu (Form 11) 

Uygulama öğrencisi izlencede belirtilen 
haftalarda işlediği dersten sonra rapor 
şeklinde hazırlayarak uygulama öğretim 
elemanına geri bildirim almak üzere teslim 
eder. 

12 Akran Değerlendirme 
Formu (Form 12) 

Uygulama öğrencisi izlencede belirtilen 
haftalarda aynı sınıfta ders işleyen diğer 
bir uygulama öğrencisini izledikten sonra 
rapor şeklinde hazırlayarak uygulama 
öğretim elemanına geri bildirim almak 
üzere teslim eder. 

13 Öğrenci Tanıma Formu 
(Form 13) 

Dönem başında doldurularak birer kopyası 
uygulama öğretim elemanı ile uygulama 
öğretmenine teslim edilir. 

*Form 8, 9 ve 10 olarak öğretmenlik uygulaması süreci bütüncül değerlendirme formu olarak 
fakültenin internet sitesinde online olarak doldurulacaktır. Form için bağlantı aşağıdadır: 
http://www.surveey.com/SurveyStart.aspx?lang=1&surv=b0a7275aaa9e45ffadf401356f8c11d4 
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FORMLAR
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FORM 1 
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FORM 1 (Devam): UYGULAMA ÖĞRENCİSİ GÜNLÜK DEĞERLENDİRME FORMU 
 
Uygulama öğrencisinin; 

1. Konu alanı bilgisi ve alan eğitimi hâkimiyeti: 
 
 
 
 
 

2. Öğrenciyi tanıma bilgisi ve öğrenciye yaklaşımı: 
 
 
 
 
 
 

3. Uygun öğrenme ortamı oluşturması: 
 
 
 
 
 
 

4. Öğrenci başarısını değerlendirebilmesi 
 
 
 
 
 
 

5. Dersi planlaması ve işleyebilmesi 
 
 
 
 
 
 

6. Mesleki tutum ve değerlere yaklaşımı 
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FORM 11 
ÖZ DEĞERLENDİRME VE YANSITMA YAPMA KILAVUZU 

 
Uygulama öğrencisinin anlattığı dersi değerlendirmesi, kendi dersini yansıtmacı bir 
yaklaşımla ele alan bir tekniktir. Uygulama öğrencisinin kendi dersini değerlendirmesi dersin 
aşamalarının, derste kullanılan etkinliklerin ve öğrencilerin verdiği tepkilerin ve davranışların 
analiz edilip yorumlanmasını içerir. Öğretim deneyimlerini değerlendirme becerisi ve 
alışkanlığı, uygulama öğrencilerine mesleklerinde sürekli gelişim yolunu açar. Uygulama 
öğrencilerinin bu konudaki becerileri daha fazla deneyimle büyüyüp gelişmektedir. Uygulama 
öğrencisinin başarılı ders ya da etkinlikleri kendi kendine farkına varması en önemli dönüttür. 
Kendi dersini değerlendirmede ipucu olarak kullanılabilecek sorular aşağıda sıralanmıştır. 
 
Dersinizi anlattıktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız. Dersiniz hakkında objektif olmaya 
çalışarak kendinize ve dersinize yansıtma yapınız. 

 
HAZIRLIK: 

1. Ders planınız ne kadar işe yaradı? Planınızı takip edebildiniz mi yoksa zaman zaman 
planınızın dışına çıktınız mı? Yanıtınız evet ise bu neden oldu? 

2. Dersinizi planlarken yaşadığınız zorluklar nelerdi? 
3. Artık dersinizi anlattığınıza göre eğer tekrar anlatacak olsanız ne gibi değişiklikler 

yapardınız? 

ÖĞRETMENLİĞİNİZ: 
1. Dersiniz ne kadar başarılıydı? 
2. Dersin hangi bölümü en başarılıydı? Neden 
3. Dersin en başarısız bölümü hangisiydi? Neden? 
4. Hangi yardımcı materyalleri kullandınız? Bunlar etkili oldu mu? Neden? 
5. En çok hangi becerileri geliştirdiniz/geliştirmek isterdiniz? 
6. Ders hangi yönüyle size en çok zorluğu yaşattı? Neden? 
7. Bütün öğrencilerin anladığından nasıl emin oldunuz? 
8. Ders anlatırken yaptıklarınızla ilgili neler hissediyorsunuz? 
9. Dersle ilgili hangi deneyimler bu şekilde hissetmenize neden oldu? 

ÖĞRENCİLER: 
1. Öğrencileriniz en çok hangi etkinliği sevdi? Neden? 
2. Derse katılmayan öğrenciler var mıydı? Yanıtınız evet ise, size göre bunun sebebi 

neydi? 
3. Sınıfı kontrol etmekte zorlandınız mı? Evetse, bu neden oldu? 
4. Öğrencileriniz size bu dersle ilgili ne tavsiyede bulunurdu? 
5. Öğrenciler neler öğrendi/öğrenemedi? 
6. Öğrenciler hedeflenen kazanımlara ulaşabildi mi? 
7. Ders öğrenciler için ilginç ve heyecan verici miydi? 
8. Dersi daha ilginç ve heyecan verici yapmak için neler yapabilirsiniz? 
9. Olumlu pekiştireç kullandınız mı? 
10. Dersi öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda nasıl daha iyi organize edebilirsiniz? 
11. Bu dersi tekrar işleseniz neleri daha farklı yapardınız? Neden? 
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FORM 12 
AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU 

 
Lütfen, aşağıdaki sorulara cevap vererek izlemiş olduğunuz arkadaşınızın dersini 
değerlendiriniz. Oluşturacağınız rapor bu soruların cevaplarını içermelidir. Raporunuzu 
yazarken objektif olmaya ve arkadaşınızın mesleki gelişimine katkıda bulunacak dönütler 
vermeye gayret ediniz. Yargılayıcı, kötüleyici bir dil asla kullanmayınız. Dersi 
değerlendirirken sadece başarılı/başarısız gibi ifadeler yerine gerekçelerinizi örnekleriyle 
sununuz. 
 
DERS: 

1. Size göre ders ne kadar başarılıydı? 
2. Dersin hangi bölümü en başarılıydı? Neden? 
3. Dersin hangi bölümü en başarısızdı? Neden? 
4. Arkadaşınız hangi yardımcı materyalleri kullandı? Bunlar etkili miydi? Neden? 
5. En çok hangi becerileri geliştirmeye çalıştı? 
6. Bütün öğrencilerin anladığından nasıl emin oldu? 

 
ÖĞRENCİLER: 

1. Öğrenciler en çok hangi etkinliklerden keyif aldılar? Neden? 
2. Derse katılmayan öğrenci oldu mu? Eğer evetse size göre bunun sebebi neydi? 
3. Arkadaşınız sınıfı kontrol etmekte zorlandı mı? Eğer evetse, sizce bunun sebebi 

neydi? 
 

YANSITMA: 
1. Arkadaşınıza nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? 
2. Eğer bu dersi siz anlatacak olsaydınız nasıl öğretirdiniz? 
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FORM 13 
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÖĞRENCİ TANIMA FORMU 

 
1. Adınız ve Soyadınız: 

2. Sınıf, şube ve numaranız: 

3. İletişim telefon numaranız: 

4. Velinin öğrenim durumu: 

5. Danışmanın adı ve telefon numarası: 

6. Ailenin tanıtımı: 

 

 

7. Öğrenim gördüğünüz kurumlarla ilgili deneyimleriniz: 

 

 

8. Başarılı olduğunuza inandığınız dersler: 

 

9. Çalışmalarınızı engelleyebilecek durumlar: 

 

 

10. Sağlığınızdan şikâyetiniz 

 

 

11. Bir işte çalışıyor musunuz? 

 

12. Hangi üniversitede öğrenim görmek isterdiniz? Niçin? 
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13. Niçin öğretmen olmak istiyorsunuz? 

 

14. Nasıl bir öğretmen olmak istersiniz? Özelliklerinizi yazınız. 

 

15. En çok etkilendiğiniz öğretmeninizin özelliklerini anlatır mısınız? 

 

16. En çok şikâyet ettiğiniz öğretmeninizle ilgili bir anınızı yazar mısınız? 

 

17. Öğretmenlik Uygulaması ile ilgili beklentileriniz nelerdir? 

 

18. Gideceğiniz kurumla ilgili neler duydunuz? (Yargılarınız, başkalarının 

yargıları) 

 

19. Öğrencilerle ilgili yargılarınız neler? 

 

20. İlgi alanlarınızı ve boş zaman faaliyetlerinizi yazar mısınız? 

 

 

21. Kendinizle ilgili olarak özellikle söylemek istedikleriniz (Kurum üyelerinin sizi 
tanıyıp anlayabilmelerine yardımcı olmak için) 
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ÖRNEK DERS PLANLARI 
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DERSİN ADI Fen Bilimleri 
SINIF 6.sınıf 
ÜNİTENİN ADI-NO SES 
KAZANIM F.6.5.1.1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini 

test eder. 
ÖNERİLEN SÜRE 2 ders saati 

  
 

DERSİN İŞLENİŞİ 
Derse başlamadan önce öğrencilerle kısa bir sohbet edilir. Daha sonra konu hakkında ‘Ses 

nedir?, hayatınızda karşılaştığınız ses olayları nelerdir? Ses nasıl oluşur? , Ses yayılır mı ? ‘ gibi 
sorular yöneltilerek sınıfta tartışma ortamı oluşturulur. 

Öğrencilerden iki elini gırtlak kısmına koydurarak yanındaki arkadaşlarının ismini söylemesi 
istenir. Meydana gelen değişimler konuşulur. Daha sonra sesin tanımı yapılır. Ses havada bulunan 
taneciklerin titreşim hareketi yapması sonucu oluşur. Mesela şimdi herkes kafasını sıranın üstüne 
koysun ve eliyle masaya vursun çıkan sesi duyup duymadıkları sorulur. Daha sonra sesin katı sıvı ve 
gazlarda yayılıp yayılamayacağı sorusu yöneltilip cevaplar alındıktan sonra etkinliklere geçilir. 
Sınıfla birlikte etkinlikler  yaptırılıp konu üzerinde konuşulur. 
Etkinlik-1 (20dk) 

 
Bu etkinlikten sonra öğrencilerden düşünceleri alınır. Etkinlik hakkında konuşulur. (ip üzerinden 
sesin yayılması sağlanmış olur. Ağzımızdan çıkan ses plastik bardağa çarpar, bardaktan ipe iletilen 
ses diğer bardakta tekrar sese dönüşür. Bu sayede bardak ve ipten sesin iletilmesi sağlanmış olur.) 
Öğrencilere günlük hayattan örnekler verilmesi istenir . (Yan dairede yaşayan komşumuzun sesini 
duymuşsunuzdur. Sesin duvardan geçmesi sesin katı maddelerde yayıldığını gösterir. Tren raylarına 

DERS PLANI 
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kulağımızı dayadığımızda trenin geliş sesini daha rahat duyarız. )Ses katılarda daha iyi yayılır. Çünkü 
katılar arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır. 
Etkinlik -2 (15dk) 
 
Bu etkinlikten sonra öğrencilerden düşünceler

i alınır. 
Etkinlik hakkında konuşulur. (Suyun içinde taşları birbirine vurduğumuzda  taşların sesini suyun 
içinde duyarız. Taşlardan gelen ses yüzeyde dalgalar oluşturur. Sesin sıvılarda dalgalar halinde 
yayılmasını gösterir.) 
Öğrencilerden günlük hayattan örnekler verilmesi istenir.( suyun içerisinde bulunan canlılardan 
bazıları çıkardıkları sesler ile haberleşmektedir. Yunus ve balinalar çıkardıkları sesler ile 
haberleşirler. Gemilerde sonar cihazlar bulunur . Bu cihazlar sesin yansımasından yararlanır. Ayrıca 
denizde yüzen taşıtların motor sesini su içinde bulunan dalgıçlarda duyabilir.) Ses sıvı maddelerde 
katı maddelere göre daha az yayılır. 
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Etkinlik -3 (15dk) 

 
 
Etkinlik hakkında konuşulur. Hava ortamında çeşitli sesler duyarız. Duyduğumuz sesler sesin 
havada yayıldığını gösterir. Burada cetvel ses oluşturarak havadaki taneciklerin titreşmesini sağlar. 
Daha sonra kapta bulunan suyun yüzeyine moleküller  titreşerek ses  iletilir.  
Öğrencilerden başka örnekler vermesi istenir.( İnsanların konuşmaları sesin havada yayılması ile 
gerçekleşmektedir. Hoparlörden çıkan sesler önce hoparlördeki kağıdı titreştirir. Bu kağıdın 
hareketi sonucu hava içindeki tanecikleri titreştirir. Bu şekilde oluşan hava dalgaları hava 
aracılığıyla kulağımıza kadar gelir. Gökyüzünde şimşek veya yıldırım olayı oluşmasına sesin örnektir. 
Sokakta çalışan bir iş makinesinin gürültüsü evimize kadar gelmesi de örnektir.) Ses katı ve sıvı 
maddelere göre çok az yayılır. 
Bu örneklerde de anlaşılacağı gibi ses ortamlar arasında da yayılabilir. Sokakta otomobilin çıkardığı 
ses önce hava ortamından yani gaz ,sonra cam yani katı ortamdan sonra tekrar hava ortamından 
geçerek kulağımıza gelir. Aynı şekilde suyun içerisinde birbirine vurduğumuz taşlar önce sıvı 
ortamında yayılır. Sonra gaz ortamında yayılarak kulağımıza gelir. 
Anlaşılacağı üzerine sesin yayılması için maddesel bir ortama ihtiyacımız vardır. Uzayda meydana 
gelen patlamaları duyamayız. Çünkü uzay bir boşluktur ve ses boşlukta yayılmaz. 
Konu işlendikten sonra öğrenciye gerekli yerler yazdırılır. Son olarak çalışma kağıdı dağıtılır. Birlikte 
çözülür. 
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ÇALIŞMA KAĞIDI (Değerlendirme) 
A. Aşağıda bulunan doğru yanlışları cevaplandırınız. 
1.(  ) Ses boşlukta yayılır. 
2.(  ) Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. 
3.(  ) Ses dalgalar halinde yayılır. 
4.(  ) Ses gaz maddelerde yayılmaz. 
5.(  ) Ses sıvı ortamlarda yayılmaz. 
B. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 
 
 
 
 
 
 

1) Ses kaynağının yaptığı ………………………………hareketi sonucu ses meydana gelir. 
2) Ses kaynağından çıkan sesin yayılabilmesi için…………………………… gerekir. 
3) Ses…………………………… yayılmaz. 
4) Kaynağından çıkan sesin yayılması…………………………………doğrudur. 
5) Titreşim ,vurulan davulun………………………., konuşan çocuğun……...................... veya çalınan 

gitarın……………………..meydana gelir. 
 
C. Aşağıda bulunan soruyu cevaplandırınız. 
Sokakta çalınan darbukanın sesi evlerimizin içinde de duyulur. Darbukada yayılan sesin evin içine nasıl 
ulaştığını açıklayınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boşlukta Üzerinde Her  Yöne Maddesel  Ortam 

Titreşim Tellerinde Ses Tellerinde 
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