
SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI  

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II DERSİ 

 HAFTALIK ÇALIŞMA PLANI  

  

HAFTALAR 
YAPILACAK 

ETKİNLİKLER 
AÇIKLAMA 

 

1.Hafta 

(14-18 Şubat) 

Tanışma ve Dönem 

Çalışma Planı 

Paylaşma 

Uygulama öğretim elemanı, sınıf öğretmeni ve 

uygulama öğrencileri ile birlikte tanışma toplantısının 

düzenlemesi. İletişim bilgilerinin paylaşılarak, bir 

dönem boyunca takip edilecek etkinlikler listesinin 

değerlendirilmesi. 

 

2.Hafta                           

(Okullarda 1. Hafta) 

(21-25 Şubat) 

Uygulama 

Öğrencisinin Rehber 

Öğretmen 

Gözetiminde Ders 

Uygulaması 1 

Öğrencinin, uygulama günü ders programında yer alan 

bir derse yönelik plan ve içerik hazırlaması. Hazırlanan 

ders planının rehber öğretmen ile paylaşılması ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması. Hazırlanan ders planı 

doğrultusunda, rehber öğretmen gözetiminde dersin 

yürütülmesi. Uygulama öğrencisi tarafından yürütülen 

dersin hem öz değerlendirmeye dayalı hem de rehber 

öğretmen tarafından değerlendirilmesi. Uygulama günü 

içerisinde rehber öğretmen tarafından yürütülen diğer 

derslere gözlemci olarak katılım sağlanması. Öğrenci 

tarafından uygulama gününe yönelik rapor hazırlanarak 

ders planı ile birlikte uygulama öğretim elemanına 

sunulması.  

 

 

3.Hafta 

(Okullarda 2. Hafta) 

(28 Şubat - 4 Mart) 

Uygulama 

Öğrencisinin Rehber 

Öğretmen 

Gözetiminde Ders 

Uygulaması 

Öğrencinin, uygulama günü ders programında yer alan 

bir derse yönelik plan ve içerik hazırlaması. Hazırlanan 

ders planının rehber öğretmen ile paylaşılması ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması. Hazırlanan ders planı 

doğrultusunda, rehber öğretmen gözetiminde dersin 

yürütülmesi.  

Uygulama öğrencisi tarafından yürütülen dersin hem öz 

değerlendirmeye dayalı hem de rehber öğretmen 

tarafından değerlendirilmesi. Uygulama günü içerisinde 

rehber öğretmen tarafından yürütülen diğer derslere 

gözlemci olarak katılım sağlanması. Öğrenci tarafından 

uygulama gününe yönelik rapor hazırlanarak ders planı 

ile birlikte uygulama öğretim elemanına sunulması. 

 

 

4.Hafta 

(Okullarda 3. Hafta) 

(7- 11 Mart) 

Uygulama 

Öğrencisinin Rehber 

Öğretmen 

Gözetiminde Ders 

Uygulaması 

Öğrencinin, uygulama günü ders programında yer alan 

bir derse yönelik plan ve içerik hazırlaması. Hazırlanan 

ders planının rehber öğretmen ile paylaşılması ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması. Hazırlanan ders planı 

doğrultusunda, rehber öğretmen gözetiminde dersin 

yürütülmesi. Uygulama öğrencisi tarafından yürütülen 

dersin hem öz değerlendirmeye dayalı hem de rehber 

öğretmen tarafından değerlendirilmesi. Uygulama günü 

içerisinde rehber öğretmen tarafından yürütülen diğer 

derslere gözlemci olarak katılım sağlanması. Öğrenci 

tarafından uygulama gününe yönelik rapor hazırlanarak 

ders planı ile birlikte uygulama öğretim elemanına 

sunulması.  

 

 

5.Hafta 

(Okullarda 4. Hafta) 

(14- 18 Mart) 

 

Uygulama 

Öğrencisinin Rehber 

Öğretmen 

Gözetiminde Ders 

Uygulaması 4 

Öğrencinin, uygulama günü ders programında yer alan 

bir derse yönelik plan ve içerik hazırlaması. Hazırlanan 

ders planının rehber öğretmen ile paylaşılması ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması. Hazırlanan ders planı 

doğrultusunda, rehber öğretmen gözetiminde dersin 

yürütülmesi. Uygulama öğrencisi tarafından yürütülen 

dersin hem öz değerlendirmeye dayalı hem de rehber 

öğretmen tarafından değerlendirilmesi. Uygulama günü 

içerisinde rehber öğretmen tarafından yürütülen diğer 

derslere gözlemci olarak katılım sağlanması. Öğrenci 

tarafından uygulama gününe yönelik rapor hazırlanarak 



ders planı ile birlikte uygulama öğretim elemanına 

sunulması. 

 

 

6.Hafta 

(Okullarda 5. Hafta) 

(21- 25 Mart) 

Uygulama 

Öğrencisinin Rehber 

Öğretmen 

Gözetiminde Ders 

Uygulaması 

Öğrencinin, uygulama günü ders programında yer alan 

bir derse yönelik plan ve içerik hazırlaması. Hazırlanan 

ders planının rehber öğretmen ile paylaşılması ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması. Hazırlanan ders planı 

doğrultusunda, rehber öğretmen gözetiminde dersin 

yürütülmesi. Uygulama öğrencisi tarafından yürütülen 

dersin hem öz değerlendirmeye dayalı hem de rehber 

öğretmen tarafından değerlendirilmesi. Uygulama günü 

içerisinde rehber öğretmen tarafından yürütülen diğer 

derslere gözlemci olarak katılım sağlanması. Öğrenci 

tarafından uygulama gününe yönelik rapor hazırlanarak 

ders planı ile birlikte uygulama öğretim elemanına 

sunulması. 

 

 

 

7.Hafta 

(Okullarda 6. Hafta) 

(28 Mart – 1 Nisan) 

Uygulama 

Öğrencisinin Rehber 

Öğretmen 

Gözetiminde Ders 

Uygulaması 6 

Öğrencinin, uygulama günü ders programında yer alan 

bir derse yönelik plan ve içerik hazırlaması. Hazırlanan 

ders planının rehber öğretmen ile paylaşılması ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması. Hazırlanan ders planı 

doğrultusunda, rehber öğretmen gözetiminde dersin 

yürütülmesi. Uygulama öğrencisi tarafından yürütülen 

dersin hem öz değerlendirmeye dayalı hem de rehber 

öğretmen tarafından değerlendirilmesi. Uygulama günü 

içerisinde rehber öğretmen tarafından yürütülen diğer 

derslere gözlemci olarak katılım sağlanması. Öğrenci 

tarafından uygulama gününe yönelik rapor hazırlanarak 

ders planı ile birlikte uygulama öğretim elemanına 

sunulması. 

8.Hafta 

(Okullarda 7. Hafta) 

(4- 8 Nisan) 

Uygulama 

Öğrencisinin Okulda 

Yürütülen Toplantılara 

Katılması 

Uygulama öğrencisinin, dönem içerisinde yapılan zümre 

toplantısı, öğretmenler kurulu toplantısı, veli toplantısı 

vb. toplantılardan herhangi birine katılarak toplantıyı 

incelenmesi ve toplantı esnasında tuttuğu, toplantı 

tutanağını ve gözlem notlarını raporlaştırarak uygulama 

öğretim elemanına sunması.  

Not: Yukarı belirtilen toplantıların yapılma tarihinin bu 

hafta içerisinde yapılmaması durumunda, toplantının 

yapıldığı haftaya ait görev ile bu haftanın görevi 

değiştirilmelidir. 

9.Hafta 

(11- 15 Nisan) 
OKULLARDA ARA TATİL 

10.Hafta 

(Okullarda 8. Hafta) 

(18- 22 Nisan) 

Rehber Öğretmenin 

Nöbet Tutma 

Faaliyetleri 

Konusunda Uygulama 

Öğrencilerini 

Bilgilendirmesi 

Rehber öğretmenin uygulama öğrencilerine nöbet tutma 

faaliyetleriyle ilgili bilgi vermesi (gerekli durumlarda 

tutanak tutma, nöbet defteri yazma vs.). Varsa uygulama 

öğrencilerinin konuyla ilgili sorularını cevaplandırması. 

Uygulama öğrencisinin konu ile ilgili edindiği bilgileri 

raporlaştırarak, uygulama öğretim elemanına sunması. 

11.Hafta 

(Okullarda 9. Hafta) 

(25- 29 Nisan) 

Uygulama 

Öğrencisinin Ölçme ve 

Değerlendirme Aracı 

Hazırlaması 

Uygulama öğrencisinin, rehber öğretmeni ile belirlediği 

herhangi bir ders kapsamında ikinci dönem konularını 

içeren en az 10 soruluk bir ölçme ve değerlendirme aracı 

ve buna ait cevap anahtarı hazırlaması. Hazırlanan ölçme 

ve değerlendirme aracının rehber öğretmen ile 

paylaşılarak gerekli düzenlemelerin yapılması. 

Hazırlanan ölçme ve değerlendirme aracının hem öz 

değerlendirmeye dayalı hem de rehber öğretmen 

tarafından değerlendirilmesi. Öğrenci tarafından 

uygulama gününe yönelik rapor hazırlanarak ölçme-

değerlendirme aracı ve cevap anahtarıyla birlikte 

uygulama öğretim elemanına sunulması. 



12.Hafta 

(Okullarda 10. 

Hafta) 

(9- 13 Mayıs) 

Rehber Öğretmenin 

Öğretmen Dosyası 

Hakkında Uygulama 

Öğrencilerini 

Bilgilendirmesi 

Rehber öğretmenin öğretmen dosyası içeriği konusunda 

uygulama öğrencilerine bilgi vermesi  (ünitelendirilmiş 

yıllık plan, belirli gün ve haftalara ait program 

tutanakları, zümre toplantı tutunakları, sınıf oturma planı, 

öğrenci bilgi formları vs.). Varsa uygulama 

öğrencilerinin konuyla ilgili sorularını cevaplandırması. 

Uygulama öğrencisinin konu ile ilgili edindiği bilgileri 

raporlaştırarak, uygulama öğretim elemanına sunması. 

 

13.Hafta 

(Okullarda 11. 

Hafta) 

(16- 20 Mayıs) 

Rehber Öğretmenin 

veya Okul 

İdarecilerinin 

Okuldaki İdari İş ve 

İşleyişler Hakkında 

Uygulama 

Öğrencilerini 

Bilgilendirmesi 

Rehber öğretmenin veya okul idarecilerinin, okuldaki 

idari iş ve işleyişler hakkında uygulama öğrencilerine 

bilgi vermesi (e-okul, mebbis, EBA kullanımları vs.). 

Varsa uygulama öğrencilerinin konuyla ilgili sorularını 

cevaplandırması. Uygulama öğrencisinin konu ile ilgili 

edindiği bilgileri raporlaştırarak, uygulama öğretim 

elemanına sunması. 

14.Hafta 

(Okullarda 12. 

Hafta) 

(23- 27 Mayıs) 

Öğretmenlik 

Uygulaması 

Çalışmalarının 

Değerlendirilmesi 

Uygulama öğretim elemanının, uygulama öğrencileri ve 

sınıf öğretmeni ile birlikte bir toplantı 

düzenleyerek dönem boyunca yapılan çalışmalarla ilgili 

genel bir değerlendirme yapması.  

Uygulama Öğretmeni                                                                            Uygulama Öğretim Elemanı 

     İmza                                                                                                                               İmza 

 

 

 

 

 

 

 


