KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA ESASLARI

1- Fakülte Uygulama Koordinatörü ile İlköğretim Okulları Uygulama Elemanları ve grup başkanları
işbirliği yapacak, program ve çalışmaların aksamaması için gerekli önlemleri alacaklardır.
2- Aday öğrenciler uygulama okullarında okul öğretmenleri gibi dersler başlamadan 15 dakika önce
hazır bulunacaklardır. Okullarda yoklama imzasını atan öğrenciler, Okul Uygulama Koordinatörü ve
Uygulama Öğretmeninin planlamasına göre sınıflara gireceklerdir.
3- Öğretmenlik Uygulaması çalışmaları, Fakülte danışman hocası, ilgili okuldaki sınıf öğretmeni ve
öğrenci grup başkanlarınca birlikte planlanacaktır. Bu planlama, uygulamanın başladığı ilk hafta içinde
bitirilecektir. Planda öğrencilerin uygulama sıralamaları, hangi gün ve saatlerde ders sunumu
yapacakları ve diğer hususlar belirtilecektir.
4- Uygulama gruplarında bulunan her bir öğrenci, dönem boyunca en az altı hafta ders anlatacaktır.
5- Fakülte danışman hocası, dönem boyunca her bir öğrencinin ders sunumunu en az bir kez
izleyecek; sorun ve sıkıntı olan durumlarda bu izleme en az iki kez yapılacaktır.
6- Öğrenciler, uygulama dersine 12 hafta devam edeceklerdir; haftada ise 6 saat derse katılacaklardır.
Hastalık ve acil durumlarda Fakülte Koordinatörü mazereti uygun görürse, uygulama okullarında bu
öğrencilere daha sonraki günlerde telafi yaptırabilecektir. Belirlenen miktarda özürsüz olarak
uygulamaya katılmayan öğrenci, bu dersten başarısız sayılacaktır.
7- Ders ortasında sınıfa giriş/çıkış yapmamak, dersin düzenini/sınıfın ilgi ve çalışmalarını aksatmamak
esastır.
8- Uygulama okullarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın kılık-kıyafet yönetmeliği ve diğer hukuki
düzenlemeler geçerlidir. Hukuki düzenlemelere uymayan öğrenciler derhal eğitim kurumundan
uzaklaştırılacaktır. Durum, Fakülte Yönetimine bildirilecektir.
9- Uygulama okullarında güncel siyasete ilişkin konuşma ve tartışmalar yapılamaz. Yönetici ve
öğretmenlere saygısızlık yapanlar hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır.
10- Uygulamalara ilişkin sorular, uygun zamanlarda ilgili sınıf/uygulama öğretmeni ve uygulama
öğretim elemanına sorulabilecektir.

11- Derslere ders/sınıf öğretmeni ile birlikte girilecek, arka taraflarda uygun yerlere oturulacaktır.
Öğrencilerin bulunduğu mahallerde sigara içilmeyecektir.
12- Sosyal ve eğitici çalışmalara ilgi gösterilecek, okul yönetimince verilirse görev yerine getirilecektir.
13- Uygulama sonunda Okul Koordinatörü ile Uygulama Öğretmenleri öğrencinin not/rapor, genel
başarı ve davranışlarını göz önüne alarak, değerlendirme formunu doldurur, 100 üzerinden not
verirler. Bu formlar Fakülte Uygulama Öğretim Elemanının değerlendirme formu ile birleştirilerek,
bileşkeleri/ortalamaları alınır ve ders notu olarak Fakülte Koordinatörüne teslim edilir. Bu dersin vize
ve final sınavı yoktur. Uygulamada verilen not, öğretmenlik uygulaması başarı notudur.

Öğretmenlik Uygulaması dersi süresinde öğretmen adayının, plana bağlı olarak işleyeceği
etkinlikler sonunda, aşağıdaki becerilere ulaşması beklenmektedir. Öğrenci;
1- Ünitelendirilmiş yıllık plana uygun günlük ders planları hazırlar.
2- Gerektiğinde dersin işlenişine göre günlük planda gerekli değişiklikleri yapar.
3- Konu/ kazanımlarla ilgili temel kavramları bilir ve bunları tutarlı bir şeklide kullanır.
4- Çeşitli öğretim stratejilerini, yöntem ve teknikleri uygun bir biçimde kullanır.
5- Öğretim araç-gereç ve materyallerini amacına ve sınıf düzeyine uygun olarak kullanır.
6- Öğrenme ortamını düzenler (sınıf, tahta, araç-gereç, öğrenci ve kişisel hazırlıklar).
7- Ders süresince öğrenci motivasyonunu sağlamayı ve sürdürebilmeyi gerçekleştirir.
8- Öğrencilerle etkili iletişim kurar.
9- Öğrenci katılımını sağlayacak etkinlikler düzenler.
10- Kazanımlara uygun değerlendirme biçimleri belirler.
11- Değerlendirme sonuçlarının kayıtlarını tutar.
12- Öğrencilerin anlama düzeyine uygun dönütler verir.
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