
SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I DERSİ 

 HAFTALIK ÇALIŞMA PLANI 

 

Dersin Adı ve 

Kök Kodu 

Öğretmenlik Uygulaması I / 1017MB 

Kredi/AKTS 5 Kredi / 10 AKTS 

Dersin Amacı Bu dersin amacı, sınıf öğretmeni adaylarının uygulama okullarında çeşitli eğitim öğretim 

faaliyetlerine katılmalarını sağlayarak, onlara öğretim sürecini planlama, uygulama, 

değerlendirme becerileri kazandırmak ve onları öğretmenlik mesleğine hazırlamaktır. 

Dersin Tanımı Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adaylarının kazanmış oldukları bilgi ve becerileri bir 

okul ortamında deneyip geliştirebilmeleri ve mesleklerinin gerektirdiği özellikleri 

edinebilmeleri için planlanan bir derstir. 

 

 

HAFTALAR YAPILACAK ETKİNLİKLER AÇIKLAMA 

 

 

1.Hafta 

 

Tanışma   

Rehber Öğretim Elemanı, Rehber Öğretmen ve 

uygulama öğrencilerinin iletişime geçmesi. 

Dönem boyunca uygulanacak 

dönem planının paylaşılması 

Dönem boyunca uygulanacak çalışma planının 
görüşülmesi. 

 

 

2.Hafta           

( Okullarda    

1. Hafta ) 

 

 

Okul Gözlemi 

 

 

Bu gözlemin amacı uygulama öğrencisinin; bir ilkokulda 

öğrenme-öğretme sürecini etkileyen fiziki ve sosyal 
unsurları gözlemleyerek bunların öğretim sürecine 

etkilerine ilişkin farkındalık geliştirmesinin 

sağlanmasıdır. 

Sınıf Öğretmeninin Okuldaki 

Mesleki ve Kurumsal 

Görevlerinin Gözlemlenmesi 

Bu gözlemin amacı uygulama öğrencisinin; sınıf 
öğretmenlerinin kurumdaki bir gününü gözlemleyerek 

öğretmenlik mesleği hakkında bilgi sahibi olmasını 

sağlamaktır.  

 

3.Hafta 

( Okullarda    

2. Hafta ) 

 

Öğretim Programının ve Yıllık 

Planın İncelenmesi 

 

 

Bu gözlemin amacı uygulama öğrencisinin; sınıf 
öğretmenleri tarafından okutulan derslere ait öğretim 

programlarını ve yıllık planları inceleyerek, yıllık planın 

hangi ölçütlere göre ve nasıl hazırlandığını, hazırlık 
aşamasında öğretim programından ne kadar 

yararlanıldığını ve ne derece uygulandığını 

belirlenmesini sağlamaktır. 

4.Hafta 

( Okullarda    

3. Hafta ) 

Dersi Planlama, Etkinlikleri 

Seçme ve Sıralama 

Bu gözlemin amacı uygulama öğrencisinin; dersi 
planlama, etkinlikleri seçme ve uygulama sürecinde sınıf 

öğretmenlerinin takip ettikleri yolu ve hazırladıkları 

örnek ders planlarını incelemesini sağlamaktır.  

5.Hafta 

( Okullarda    

4. Hafta ) 

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

Bu gözlemin amacı uygulama öğrencisinin; okutulan 
derslerin farklı aşamalarında sınıf öğretmenlerinin 

kullandıkları strateji, yöntem ve teknikler hakkında bilgi 

sahibi olmasını sağlamaktır. 

 

6.Hafta 

( Okullarda    

5. Hafta ) 

 

 

 

Materyal Seçme ve Etkinlik 

Düzenleme 

 

Bu gözlemin amacı uygulama öğrencisinin; etkili bir 
öğrenme ortamı oluşturmada sınıf öğretmenlerinin 

yararlandıkları materyalleri, etkinlikleri ve bunların 

öğrenciler üzerindeki etkisini incelemesini sağlamaktır. 

Teknoloji Kullanımı 

 

Bu gözlemin amacı uygulama öğrencisinin; öğretim 

sürecinde sınıf öğretmeni tarafından kullanılan teknolojik 

materyalleri ve bunların öğrenciler üzerinde etkisini 
incelemektir. 



 

 

7.Hafta 

( Okullarda    

6. Hafta ) 

 

 

Öğrenme Sürecinin Yönetimi 

 

Bu gözlemin amacı uygulama öğrencisinin; sınıf 
öğretmeni tarafından öğrenme ortamının nasıl 

düzenlendiğini, öğrenme sürecinin nasıl yönetildiğini, 

sınıftaki disiplin problemlerine ilişkin ne tür çözümler 

üretildiğini, etkinlik ve materyallerin organizasyonunun 
nasıl sağlandığını kavramasıdır.  

Sınıf İçi İletişim ve Etkileşim 

Bu gözlemin amacı uygulama öğrencisinin;  sınıf 

öğretmeni ve öğrenciler arası iletişim sürecini ve seçilen 

iletişim türünün sınıf iklimi üzerindeki etkisini 
incelemesini sağlamaktır. 

8.Hafta 

( Okullarda    

7. Hafta ) 

 

Soru Sorma Teknikleri 

 

Bu gözlemin amacı uygulama öğrencisinin; sınıf 

öğretmeni tarafından kullanılan soru sorma tekniklerini 
ve bunların hangi sıklıkla kullanıldığını incelemesini 

sağlamaktır. 

 

 

 

 

9.Hafta 

( Okullarda    

8. Hafta ) 

 

 

Bilgi İçerikli Kazanımlara 

Yönelik Çalışmaların 

Gözlemlenmesi 

Bu gözlemin amacı uygulama öğrencisinin; bilgi içerikli 

kazanımların öğretim sürecinde sınıf öğretmenleri 
tarafından yürütülen çalışmaları incelemesini 

sağlamaktır. 

Beceriye Dayalı Kazanımlara 

Yönelik Çalışmaların 

Gözlemlenmesi 

Bu gözlemin amacı uygulama öğrencisinin; beceri 

içerikli kazanımların öğretim sürecinde sınıf 

öğretmenleri tarafından yürütülen çalışmaları 
incelemesini sağlamaktır. 

10.Hafta 

( Okullarda    

9. Hafta ) 

Bir ders planının hazırlanması 

ve sunulması 

Bu etkinliğin amacı uygulama öğrencisinin; ilkokul 

kademesinde etkili bir ders planının nasıl hazırlanacağını 

öğrenmesini sağlamak ve hazırladığı planı sınıf 
ortamında uygulama becerisi geliştirmesine yardımcı 

olmaktır. 

11.Hafta 

( Okullarda    

10. Hafta ) 

Bir ders planını hazırlama ve 

sunma 

Bu etkinliğin amacı uygulama öğrencisinin; ilkokul 

kademesinde etkili bir ders planının nasıl hazırlanacağını 
öğrenmesini sağlamak ve hazırladığı planı sınıf 

ortamında uygulama becerisi geliştirmesine yardımcı 

olmaktır 

12.Hafta 

( Okullarda    

11. Hafta ) 

Bir ders planını hazırlama ve 

sunma 

Bu etkinliğin amacı uygulama öğrencisinin; ilkokul 
kademesinde etkili bir ders planının nasıl hazırlanacağını 

öğrenmesini sağlamak ve hazırladığı planı sınıf 

ortamında uygulama becerisi geliştirmesine yardımcı 

olmaktır 

13.Hafta 

( Okullarda    

12. Hafta ) 

Bir ders planını hazırlama ve 

sunma 

Bu etkinliğin amacı uygulama öğrencisinin; ilkokul 

kademesinde etkili bir ders planının nasıl hazırlanacağını 

öğrenmesini sağlamak ve hazırladığı planı sınıf 

ortamında uygulama becerisi geliştirmesine yardımcı 
olmaktır. 

 

 

14.Hafta 

 

Öğretmenlik Uygulaması 

Çalışmalarının 

Değerlendirilmesi 

 

Bu etkinlikte Rehber Öğretim Elemanı, Rehber Öğretmen 

ve uygulama öğrencilerinin katılımıyla Öğretmenlik 
Uygulaması süreci ile ilgili genel bir 

değerlendirme yapılması beklenmektedir. 

Uygulama Öğretmeni                                                                           Uygulama Öğretim Elemanı 

İmza                                                                                                             İmza 

 


