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ÖNERĠLER 

 

Okul Deneyimi dersi kapsamındaki etkinlikler aşağıdaki gibi üç ana grupta toplanabilir. 

    • Öğretmenlerin ve öğrencilerin gözlenmesi 

    • Öğretmenlik becerilerinin gözlem yoluyla geliştirilmesi 

    • Yönetim ve okulla ilgili genel konular 

Bu etkinlikler kapsamındaki görevlerinizi, dersi yürütmekle görevli olan fakülte öğretim elemanı 

ve uygulama öğretmeninin rehberliği ile yerine getireceksiniz. Etkinlikleri oluşturan görevleri yerine 

getirirken, bunların her birinde dikkatinizi öğretmenliğin bir yönüne yönelteceksiniz. Öğrendiklerinizi, 

öğretmenlik becerileri geliştirme ile ilgili kendi birikimlerinizle birleştireceksiniz.  

Bir öğretmeni gözleyeceğiniz zaman, çalışmanızla ilgili hazırlık ve düzenlemeleri kurallara 

uygun bir biçimde, yapmalısınız. Her görev için hazırladıklarınızı yapmalı; gözlemek istediğiniz 

öğretmenlerle görüşmelisiniz. Rehberlik ve önerilerden yararlanmaya çalışınız.  

Bir staj dosyası hazırlamanız gerekmektedir.  

 Ders ve adayı tanıtan bilgiler 

 Çalışma Plânı, 

 Etkinlik Raporları, 

 Öz Değerlendirme Raporları 

Yüksekokuldaki bir saatlik teorik derste uygulama okulunda yapılanların, öğretim elemanlarının 

gözetiminde tartışılması ve öğretim elemanına verilmek üzere hazırlanan raporların öğretim elemanı 

tarafından değerlendirilmesi gerekir. Dosyanızda bu bilgileri, bu derste neler yaptığınızı, size rehberlik 

yapmakta olan fakülte öğretim elemanına açıkça gösterecek bir şekilde düzenlemiş olmanız gerekir. 

Okullardaki uygulama çalışmalarınız ile fakültede kazandığınız kuramsal öğrenmeler arasında ilişkiler 

kurmanız da gereklidir. 

 Uygulama çalışmalarını yapacağınız okul müdürü ve uygulama öğretmenleri ile dönem boyunca 

yapacağınız çalışmalar ile ilgili hazırlıklarınızı gözden geçiriniz. 

 Çalışma planınızı ilgili fakülte öğretim elemanı ile görüşmek için yazılı hale getiriniz. 

 Uygulama öğretmeninizden görüşme için randevu alınız. Bu görüşmede, etkinlikler hususunda 

uygulama öğretmeninizle görüş birliğine varınız.  

 Dosyanızın düzenli, her etkinliğe ilişkin notlarınızın tam olmasını sağlayınız. 

 Çalışmalarla ilgili, birlikte çalıştığınız fakülte öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile 

görüşüp tartışınız. 

 Değerlendirmeleriniz ile gözlemcilerin değerlendirmelerini özetleyip dosyanıza koyunuz; güçlü 

ve zayıf yönlerinizi not etmeyi unutmayınız. 

 Okul Deneyimi dersinin okullarda uygulamasına % 70 devam zorunluluğu vardır. 

 Devam/devamsızlık çizelgesi her hafta uygulama öğretmeni tarafından imzalandıktan sonra, 

okul uygulama koordinatörü tarafından da onaylanacaktır. Bu çizelge, uygulama dosyası içinde 

saklanacaktır. 

 Haftalık 1 saatlik teorik okul deneyimi dersinde bu yönergede yer alan etkinlikler rapor haline 

getirilerek ilgili öğretim elemanı nezaretinde değerlendirilecektir. 

 Dersi uygulaması, uygulama öğretmeninizin söylediği gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir. 
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 Dersinin notu; % 70 Öğretim Elamanı ve % 30 Uygulama Öğretmeni tarafından verilecek notla 

belirlenir. 

 Staj raporunun dosyalanması aşamasında bilgisayar çıktısı veya el yazısı ile de yapılabilir. 

 

 

OKUL DENEYĠMĠ DERSĠNĠN AMAÇ VE ĠġLEYĠġĠ 

Öğretmen adaylarının öğretmenliğe hazırlanmaları sırasında öğretmen ve öğrencilerle birlikte 

uygulama çalışmaları yapmaları esastır.  

Amaç: Ders tamamlandığında öğretmen adayları aşağıdaki özellikleri kazanmış olmalıdır: 

 Okulun örgütsel yapısını, işleyişini ve öğretmenliği tanımış olma, 

 Okulun yönetimi ve okuldaki işler ile okulda bulunan kaynaklarla ilgili bilgi sahibi olma, 

 Sınıf ortamındaki ve okuldaki diğer etkinlikleri gözlem yoluyla tanıma. 

Kapsam: Okul Deneyimi dersi için yapılması gereken etkinlikler. 

1. Dönem Planı 

2. Öğretmenin Okuldaki Bir Günü 

3. Öğrencinin Okuldaki Bir Günü 

4. Bir Öğrencinin İncelenmesi 

5. Öğretim Yöntemleri 

6. Derslerin Gözlenmesi 

7.Dersin Yönetimi ve Sınıf Kontrolü 

8. Soru Sormayı Gözlemleme 

9. Okulda Araç-Gereç ve Yazılı Kaynaklar 

10. Okul Müdürü ve Okul Kuralları 

11. Okul ve Toplum 

Rapor Teslimi ve Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi 

 
ĠĢleyiĢ: Okul Deneyimi etkinliklerinin planlı ve amacına uygun bir biçimde sürdürülebilmesi için 

aşağıdaki işlemlerin yapılması öngörülmektedir: 

 Planda hangi etkinliğin hangi hafta yapılacağı belirtilir. 

 Öğretmen adayları tamamladıkları haftalık etkinlikle ilgili rapor yazarlar. Raporun bir kopyası 

üniversitede kendilerinden sorumlu uygulama öğretim elemanına verilir. 

 Fakülte uygulama öğretim elemanları, her hafta bir seminer yaparak, öğretmen adaylarının o 

hafta tamamlamış oldukları okul etkinliğine ilişkin gözlem sonuçlarının tartışılmasına olanak 

sağlar.  

 Uygulama öğretim elemanı uygulama okuluna giderek okul deneyiminin sürdürülmesine 

yardımcı, olur. 

 
Değerlendirme: Okul Deneyimi aşamasındaki amaç, öğretmen adayına onlara rehberlik etmek ve 

destek olma aşağıdaki biçimde gerçekleştirilir: 

 Öğretmen adayının etkinliklerini rapor ettiği dosya denetlenerek, değerlendirilir. 

Okuldaki çalışmalarını tamamlayan, öğretmen adayının dosyası incelenir ve dönütler verilir, 

 Öğretmen adayının başarı notunu hesaplamada haftalık raporlar devam çizelgesi ve etkinlikleri 

göz önünde bulundurulur. 
 

 

ETKĠNLĠKLER 
 

1.DÖNEM PLANI 

Planınızı,  uygulama öğretmeni ile birlikte yapınız. 

1. Bu dönemin uygulama okulunda geçen ilk günü sonunda, kalan haftalarla ilgili çalışma planınızın 

üzerinde ilgililerle görüş birliği sağlamış olmalısınız.  

2. Öğretmeninizin plan hazırlıklarına katılınız ve görüş birliğine varınız.  
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2.ÖĞRETMENĠN OKULDAKĠ BĠR GÜNÜ: Bir gününüzü, alanınızda çalışan öğretmenin okuldaki 

bir günlük zamanında mesleği ile ilgili olarak yaptığı işleri, bunlara harcadığı zamanı not etmeye 

çalışınız. 

1.Öğretmenin sınıf içinde ve dışında yaptığı işlerin bir listesini yapınız. Listeye yazdığınız işlerden her 

biri için harcanan zamanı tahmin etmeye çalışınız. Sonuçları dosyanıza not ediniz.  

İzlediğiniz öğretmene, okuldaki görevi ile ilgili olarak akşamları veya hafta sonlarında yaptığı başka 

işler bulunup bulunmadığını da sorunuz ve varsa not alınız. 

Öğretmenlerin yaptıkları iĢlerden bazı örnekler: öğrencilerin öğrenmelerini sağlamaya çalışma, 

öğrencilerle bireysel veya halinde görüşme, velilerle görüşme, öğretmen toplantıları, eğitsel kol 

çalışmaları, derse hazırlanma, ++öğrenci çalışmalarını değerlendirme. 

2. Öğretmenin okulda geçen bir günlük çalışmaları hakkındaki düşüncelerinizi not ediniz. Bunlar, sizin 

görmeyi umduğunuz çalışmalara ne kadar benziyor? 

3. Dönem içinde uygulama çalışmanızda şu konuları araştırınız ve not ediniz. 

 Haftada bir nöbet 

 Sınıf öğretmenliği ve rehberlik çalışmaları 

 Eğitsel kol çalışmaları 

 Sağlık ve güvenlik önlemleri 

4. Bir problem ile karşılaşmışsanız onu arkadaşlarınızla ve danışmanlarınızla tartışınız. Neticeleri not 

ediniz. 

 

3. BĠR ÖĞRENCĠNĠN DKAB DERSĠNDEKĠ TUTUMU: Bir öğrenci seçin ve gözlemleyin. Sınıfın 

rehber öğretmenine ve ders öğretmenlerine danışarak, dersteki çalışmalarını incelemek amacıyla bir 

öğrenci seçiniz. Çalışmalarına bu öğrenciyi sınıfta gözleyiniz. 

1. Öğretmene danışarak, incelemek üzere bir öğrenci seçiniz. Çalışmalarına hiçbir müdahalede 

bulunmadan, bu öğrenciyi o gün ki DKAB dersi sırasında gözleyiniz. Aynı sınıfta daha sonra da çalışma 

yapar veya bu öğrenciyle başka okul çalışmalarında da karşılaşırsanız, gözlemlerinize bu çalışmalar 

sırasında da devam edebilirsiniz. 

Gözlemleriniz sırasında dikkatinizi, öğrencinin aşağıda verilen durumlarda gösterdiği davranışlar 

üzerinde toplayınız. Öğrencinin, bu durumlarda ne yapmakta olduğuna bakınız. 

 Sözlü etkinlikler: Dinleme (konuşma, müzik, diğer sesler), konuşma, soru ve cevap 

 Uygulama çalışmaları: Öğretmenin yaptığı gösteriler ve öğrenci etkinlikleri 

 Yazılı materyallerle çalışmalar: Okuma, yazma 

 Görsel materyallerle çalışmalar: Öğretme-öğrenme araç ve gereçleri, sanat eserleri 

 Sosyal etkileşim: Öğrenciler toplu haldeyken, gruplar halindeyken, bireysel olarak çalışırlarken 

 Oyun 

2. Öğrencinin dersteki durumuna ilişkin çalışmasını ve etkinliklerini not ediniz. 

3. Sizin almış olduğunuz eğitim programındaki çocuk gelişimi çalışması ile öğrencilerle ilgili bu bilgiler 

nasıl bağlantılıdır? 

 

Bu etkinlik, Okul Deneyimi dersi boyunca birkaç kez tekrarlanmalıdır.  

 

4. ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ: Öğretme-öğrenme etkinliklerini belirleme. 

1. Aynı gün içinde, alanınızdan birkaç öğretmenin dersini gözlemeye ve yolla, çeşitli öğretme-öğrenme 

etkinliklerini görmeye çalışınız. 

2. Gözlediğiniz öğretme-öğrenme etkinliklerinin bir listesini yapınız. Verilen örneğe benzer bir formdan 

yararlanabilirsiniz. Derste bu etkinliklere ayrılan süreleri de gösteriniz. Etkinlikler sırasında öğretmen ve 

öğrencilerin neler yapmakta olduklarını belirtiniz.  

Öğretme-öğrenme etkinlikleri ile ilgili bazı örnekler: Açıklama, soru sorma, ders kitaplarının 

kullanılma, görsel-işitsel araç kullanma,bir gösteri yapma, öğrencilerin gruplar halinde çalışmaları, 

öğrencilerin bireysel olarak çalışmaları, öğrencilerin bir metni okumaları, çalışma yapraklan üzerinde 

çalışılması, yazı yazılması, çizim yapılması. öğrencilerin hiçbir öğretme-öğrenme etkinliğine katılmadan 

sınıfta geçirdikleri zaman ile sınıfta kontrolün sağlanması için harcanan zamanı not ediniz. 

 Öğretme-öğrenme etkinliklerine ilişkin bir gözlem kaydı örneği: 
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 Sınıfı … 

 Saat 

 9.30 

 9.35 

 

 9.55 

 

Öğrenci sayısı … 

Öğretmen etkinliği 

Sınıfa soru sorar 

Türkiye’deki endüstri 

kuruluşlarını anlatır 

Haritaları verir, 

Sınıfta dolaşır ve 

Gruplarla konuşur 

Konu … 

Öğrenci etkinliği 

Soruları yanıtlar 

Dinler 

 

Gruba verilen haritayı 

kullanarak sorulara 

yanıt bulmaya çalışır 

3. Her dersten sonra, gözlemlerinizi ve düşüncelerinizi not ediniz. 

4. Derste her bir etkinlik türü için ne kadar zaman harcanmakta olduğunu, ifade ediniz. 

5. Bulgularınızı değerlendiriniz ve değerlendirme sonuçlarını not ediniz. 

6. Sonuçlar, arkadaşlarınızla tartışınız. Aşağıdaki noktalarla ilgili görüşlerinizi not ediniz. 

 Öğrencilerin gözlenen etkinliklerle ilgili tepkileri 

 Öğrencilerin ilgi ve katılımlarının sürdürülebilmesi için etkinliklerin uzunlukları ne kadar olması 

gerektiği 

 Etkinliklerin belli bir sıra ile yapılıp yapılmadığı 

 Farklı öğretmenlerin değişik yöntemlerden yararlanıp yararlanmadıkları, zamanı farklı 

biçimlerde kullanıp kullanmadıkları 

 Öğretmenlerin, kendilerine özgü birer öğretme stillerinin olup olmadığı 

7. Gözlemleriniz ve öğretim yöntemlerinin etkililiğine ilişkin olarak çıkardığınız sonuçları yazınız. 

8.Bir ders planı hazırlayınız. Planda, alanınızla ilgili olabildiği kadar çeşitli öğretim yöntemlerinden 

yararlanmaya çalışınız. Bu yöntemlerle yapacağınız çalışmaları, hem konunun  yapısına uygun bir 

şekilde öğrenilmesini hem de ders süresince çeşitli etkinliklerden yararlanılmasını sağlayacak bir düzene 

sokunuz. 

9. Sonuçları ve ders planını, öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile tartışınız. 

 

5. DERSLERĠN GÖZLENMESĠ: Gözlem formunun nasıl kullanılacağını öğreniniz. Gözlem formu 

örneği üzerinde çalışabilirsiniz. Alanınızda üç değişik dersi gözlemeye çalışınız. gözlemlerinizi 

seçtiğiniz gözlem formuna kaydediniz. 

1. Öğretim elemanları ve uygulama öğretmenlerinin sizin öğretmenlik becerilerinizi gözlemekte 

kullanacakları gözlem formu üzerinde de çalışabilirsiniz. 

2. Dersten önce, sınıfın özellikleri, dersin amaçları ve ana hatları ile ilgili bilgi edinmek için öğretmenle 

bir görüşme yapınız. Öğretmenden, sınıfa has özellikleri varsa, derste bazı özel öğretim tekniklerinden 

yararlanılacaksa bunları size anlatmasını isteyiniz. 

3. Alanınızla ilgili derslerden her birinde ayrı bir öğretmeni gözleme olanağı bulabilirseniz sizin için iyi 

olacağını unutmayınız. Her dersteki gözlemlerinizi ayrı bir forma kaydediniz. 

4. Gözlemlerinizi gözlediğiniz öğretmenle birlikte gözden geçiriniz.  Öğretmenden, dersi ile ilgili kendi 

değerlendirmesini öğrenmeye çalışınız. 

5. Forma kaydettiğiniz gözlemlerinizi değerlendiriniz. Gözlem formunun kullanılışını, öğretim 

elemanıyla tartışınız. 

Ders gözlem formu (gözlem sırasında dikkat edilecek noktalar) 

Öğretmen adayı : …… 

Sınıfı                  :…… tarihi:……  Ders                    :…… 

Öğretmen (ler)    :………………….   

Öğrenci sayısı     :… 

Ders planlama: Öğretmen, dersini planlamak ve hazırlanmak için neler yapmıştır. 

BaĢlangıç: Derse nasıl başlamıştır.? 
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Dersin amaçları: Öğretmen bu derste, öğrencilerin neleri öğrenmesini sağlamaya 

çalışmaktadır.? 

Öğretme-öğrenme yaklaĢımı: Öğretmen dersini nasıl organize etmekte ve geliştirmektedir.? 

Öğretim yöntemleri: Derste öğrencilerin katıldıkları birbirinden farklı etkinlik tipleri nelerdir? 

Öğretmen, dersin her aşamasını nasıl bir düzenleme ile gerçekleştirmektedir.? 

ĠletiĢim: Öğretmen yönerge veya açıklamaları sunarken ve soru sorarken ses tonundan nasıl 

yararlanmaktadır? Öğretmen, sınıftan kendisine ulaşan dönütleri nasıl kullanmaktadır? 

Etkinlikler arasındaki geçiĢler: Öğretmen, derste bir etkinlikten diğerine geçişi nasıl 

sağlamaktadır.? 

Öğrencilerin yönetimi: Öğretmen, öğrencilerin davranışlarını nasıl yönetmektedir? Bireysel 

çalışmalar veya grup çalışmalarından nasıl yararlanmaktadır.? Övgü ve yaptırımları nasıl 

kullanmaktadır? Öğretmen, potansiyel rahatsızlık kaynaklarıyla ilgili olarak ne yapmaktadır? Ses 

tonunu değiştirme, öğrenciye bakma, onun etrafında dolaşma, jest ve mimiklerle iletişimde 

bulunma gibi araçlardan nasıl yararlanmaktadır? Varsa  yaramaz ve ilgisiz öğrencilerin  

engellemelerine karşı nasıl önlem almaktadır.? 

Ders bitirme: Öğretmen dersi nasıl bitirmektedir? Dersi toparlama, derste öğrenilenleri özetleme 

yapıyor mu? Derste olup bitenleri gözden geçiriyor, ileriye yönelik olarak bir şeylerden söz 

ediyor mu? Dersi bitirmesi ve sınıfı boşaltması ne kadar zaman alıyor.? 

Öğrenci çalıĢmalarını değerlendirme: Öğretmen, öğrencilerin çalışmalarını ve dersteki 

ilerlemelerini değerlendirmek için ne yapıyor.? 

Genel öneriler 

 

 

 

 

6. DERSĠN YÖNETĠMĠ VE SINIFIN KONTROLÜ: Sınıf yönetimi hakkında düşünmeye başlama 

Sınıfta olup bitenlerin kontrol altında tutulmasını ve öğrenciler için etkili bir öğretme-öğrenme 

ortamı oluşturulmasını sağlayan becerileri öğrenmeye çalışınız.  

Bir dersin tümünü izleyerek, sınıf yönetimine ve sınıftaki öğretme-öğrenme sürecinin 

işletilmesine ilişkin önlemleri ve bunların nasıl gerçekleştirildiğini gözleyiniz. Bu gözlemde, aşağıdaki 

formdan yararlanabilirsiniz. Dersten önce öğretmenle bir görüşme yapmayı unutmayınız. Öğretmene, 

kullanacağınız gözlem formunu gösterebilir ve gözlem sırasında neleri görmeye çalışacağınızı 

anlatabilirsiniz. 

Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü ile ilgili gözlemde dikkat edilecek noktalar: 

Dersin baĢlangıcında: Öğrencilerin sınıfa girişlerinde kontrol nasıl sağlanıyor? Öğrencilerin 

yerlerine yerleşmeleri ve dikkatlerini konu üzerine toplamaları için neler yapılıyor? Derse açık ve 

net bir şekilde başlanması nasıl sağlanıyor? Başka şeylerle ilgilenen ve geç giren öğrencilere 

zaman kaybetmeden müdahale etme amacıyla neler yapılıyor? 

Gözlem formunun bu kısmında, Bloom'un okulda öğrenme modelinde, "öğretim hizmetinin 

niteliği" içindeki temel öğelerden biri olan "öğrenciye, neleri öğreneceğini ve bunun için ne 

yapması gerektiğini anlatan işaret ve açıklamaların sunulması" ile ilgili önlemlere de yer 

verilebilir. (B.S.Bloom, İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 

1995, 129-164)  

Ders sırasında: Öğrencilere nasıl hitap ediliyor? (Adları kullanılarak mı?) Yönergelerin açık ve 

anlaşılır olması nasıl sağlanıyor? Öğrencilerle konuşurken nasıl davranılıyor? (Yüzlerine 

bakılıyor mu?) Sınıfın tümü nasıl görüş alanı içinde tutuluyor; sınıfın her köşesinde olup 

bitenden nasıl haberdar olunuyor? 

Stratejiler: Yüzünü sınıfa dönük tutma, hareketli olma ve sınıf içinde dolaşma ve benzeri 

önlemler nasıl kullanılıyor? Etkinlikler arasındaki geçiĢler nasıl sağlanıyor? Sınıftaki bütün 

öğrencilerin derse katılımını sağlamak için sorulardan nasıl yararlanılıyor? 

Övgü ve cesaretlendirmeler nasıl kullanılıyor?  

Ders sonunda: Öğrencilerin toparlanması ve sınıftan çıkarılmasında sessizlik ve düzen nasıl 

sağlanıyor? Bir sonraki ders öğretmenine sınıf nasıl hazırlanıyor? 
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7.SORU SORMAYI GÖZLEMLEME: Öğretmenin on dakika veya daha uzun bir süreyle soru-cevap 

tekniğinden yararlanacağı bir ders seçiniz. Öğretmenin soru sormadaki becerisini gözlemek ve gerekli 

notları almak için hazırlıklarınızı yapınız. 

1. Dersten önce, sınıftaki öğrencilerin oturma düzenini gösteren bir plan hazırlayınız. Ders başlarken, 

öğrencilerin aynı düzende oturup oturmadıklarını kontrol etmeyi unutmayınız. Öğretmenin öğrencilere 

sorduğu soruları bir listeye yazınız. 

2. Öğretmenin sorularım hangi öğrencilerin cevapladığını oturma planı üzerinde işaretleyiniz. Derste, 

sınıftaki öğrencilerin tümüne soru sorulmuş olup olmadığını, sınıftaki erkeklere ve kızlara  aynı sayıda 

soru sorulmuş olup olmadığını, sınıfın değişik yerlerinde oturmakta olan öğrencilere yaklaşık aynı 

sayıda soru sorulmuş olup olmadığını inceleyiniz. 

3. Aşağıdakilere ilişkin gözlemlerinizi not ediniz. 

 Öğrencilere, sorunun cevabım düşünmeleri için zaman verilmesi 

 Soruların öğrencilere yöneltilmesi ve öğrencilerin isimleriyle çağrılmaları 

 Öğrenciler soruyu beklenen şekilde cevaplayamadığında, sorunun farklı bir ifadeyle sorulması 

veya cevabı bulduracak ipuçları verilmesi 

 Övgü ve cesaretlendirmelerden yararlanılması 

 Cevapların tümüyle reddedilmesinden kaçınılması 

 Öğrencilerin dildeki gelişme düzeylerine uygun bir anlatımdan yararlanılması 

 Öğrencilerin cevaplamaya katılımını sağlamak ve onları cesaretlendirmek için göz temasından, 

jest ve mimiklerden yararlanılması 

4. Dersten sonra, gözlemlerinizi öğretmenle birlikte gözden geçiriniz. 

5. Soru sorma ile ilgili notlarınızı bir yere yazınız. 

6.Gözlem yapmakta olduğunuz sınıftaki çalışmaların bir bölümü ile ilgili bir soru cevapla öğretim planı 

hazırlayınız. 

 

8. OKULDA ARAÇ-GEREÇ VE YAZILI KAYNAKLAR 

Okulda, ne gibi araç gereç ve yazılı kaynaklar bulunduğunu, okulun uygulamakta olduğu kuralları, 

öğrencilere sağlanabilecek ödülleri ve uygulanabilecek yaptırımları öğrenmeye çalışınız. 

1. Araç gereç ve kaynaklarla ilgili bu bilgilere, okulda çalıştığınız süre içinde ve öğretmenlik yapmaya 

başladığınızda elde ettiğiniz yeni bilgileri de eklemelisiniz. 

2. Gözlem yaptığınız sınıflardaki kitaplıkları, öğrenci etkinliklerini gösteren panoları, sınıfların fiziksel 

yapılarını inceleyin. Öğrenmeyi olumlu etkileyen sınıf ortamı nasıl olmalıdır? 

3. Okulda öğrencilerin uymaları gereken kuralları öğreniniz. Öğretmen adayı olarak bu kuralların 

uygulanması konusunda sizden nelerin beklenmekte olduğunu öğretmenlerle görüşünüz. Bu konulara 

ilişkin olarak elde ettiğiniz bilgileri yazarak dosyanıza koyunuz. Okulda ve okul içindeki çeşitli 

bölümlerde bulunan öğretme-öğrenme araç gereçlerini ve yazılı kaynaklan belirlemek için 

kullanabileceğiniz formlarla ilgili bir örnek verilmiştir. 

 

Araç gereçler ve yazılı kaynaklar ile ilgili olarak toplanması gereken bilgiler: 

Kitaplar:  Sınıftaki alanınızda kullanılan ders kitaplarının adları.  ders kitapları ile ilgili sizin 

değerlendirmeleriniz. Öğretmenin kullanımına verilmiş olan başvurma kitapları .  Öğrenciler 

tarafından kullanılmakta olan başka kitapları. Öğretmen tarafından hazırlanmış olan çalışma 

yaprakları ve diğer kaynaklar 

Materyal üretimi: Öğrencilerin kendi materyallerini hazırlamada yararlanabilecekleri araç gereç 

ve olanakları. Neler var, nerede duruyor; kimler kullanıyor? Bilgisayar olanakları neler?  

Görsel araç ve gereçler: Tepegöz, özel kalemler. video filmleri .     

Diğer malzemeler:  Haritalar, şemalar, slaytlar vb. neler var? Bunları kim kullanıyor?     

 

 

9. OKUL KURALLARI.  

Okul Müdüründen, okulun tümünü ilgilendiren sorunlar konusunda bilgi alabilirsiniz.   

1. Okul Müdüründen okuldaki öğretmen adaylarıyla bir toplantı düzenlenmesi, toplantıda okulun genel 

sorunları hakkında bilgi verilmesi ve soruların cevaplanması konusunda yardımlarını rica ediniz. 

2. Okulu Müdürüne toplantıda sorabileceğiniz sorulardan bazıları: 

 Müdürün, okuldaki çalışmalarla ilgili başlıca amaçları nelerdir? 
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 Müdür, okuldaki öğretmenlerden neler beklemektedir? 

 Müdürün, yeni öğretmenlerin okula ve görevlerine uyum sağlamalarındaki rolü nedir? 

 Okul müdürüne göre, başarılı öğretmenlerin özellikleri nelerdir? 

 Müdürün, Öğrenci ve öğretmenlerde görmek istediği davranışlar nelerdir? 

 Okul yönetiminin yapısı nasıldır? 

3.Okul Müdürüyle yapılacak bir toplantıda tartışılmasını isteyebileceğiniz soruları düşününüz; bir yere 

yazınız.  

4. Okulu Müdürü konuşurken söyledikleriyle ilgili notlar alınız. Müdürün öğretmenlerde görmek 

istediği özelliklere sahip olup olmadığınız gibi konularda açıklığa varmaya çalışınız. 

 

10.OKUL VE TOPLUM: Okulun bulunduğu toplumdaki yeri hakkında bilgi toplama. Etkinlik 12'de 

müdürün okulu nasıl bir organizasyon olarak gördüğünü anlamış olmalısınız.  

1.Soruları insanlarla konuşarak, gözlem ve incelemelerinizden yararlanarak cevaplayabileceksiniz. 

 Okulun içinde bulunduğu semti, sosyal ve kültürel yönleriyle nasıl tanımlarsınız? 

 Veliler okulu düzenli olarak ziyaret ediyor ve okuldaki çalışmalara katılıyorlar mı? 

 Okulu başka kimler ziyaret ediyor? 

 Çevredeki doktorlar, meclis üyeleri, polisler, özel becerileri veya ilgileri olan kişiler arasında 

okula gelerek öğrencilerle konuşmaya istekli olanlar var mı? 

 Sınıfın bir gezi programı ile ziyaret edebileceği yerler var mı? 

 çevre incelemeleri kapsamına alınması yararlı olabilecek yerler var mı? 

2. Topladığınız bilgileri not etmiş olmalısınız. 

 

11. OKUL DENEYĠMĠ ÇALIġMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

 

Okul çalışmalarınızı değerlendirin. 

1. Öğretmenlik dosyanızı dikkatle inceleyiniz.  

2. Dersle ilgili notlarınız ve değerlendirmelerinizin dosyanızda yer almış olmasını sağlayınız. 

3. yapmış olduğunuz çalışmaları,  öğretim elemanı ve uygulama öğretmenleri ile gözden geçiriniz. 

4. Değerlendirmeleriniz ile öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve sınıf arkadaşınızın 

değerlendirmelerini özetleyiniz ve dosyanıza koyunuz. güçlü ve zayıf yönlerinizi not ediniz. 

 

 

Kıymetli öğretmen adayı arkadaşlarımız etkinlikleri dosyanın sonunda sunduğumuz şablonu 

kullanarak doldurmanız gerekmektedir. 

 

Okul Deneyimi Koordinatörü 

 
Yrd. Doç. Dr. Halis DEMĠR  

C.Ü İlahiyat Fakültesi  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği  

Bölüm Başkanı 

 
Telefon  : 05064249849 

İş  : 0346 2191010 / 1840 

Mail  : halisdemir@cumhuriyet.edu.tr 
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OKUL DENEYĠMĠ DERSĠ  

 
Öğretmen Adayı                   :  

Programı ve Öğretim Türü :  

Numarası                              :  

Uygulama Okulu                  :  

Uygulama Sınıfı                   :  

Yapılacak ÇalıĢma Tarihi Görülen Eksiklikler Puan 

Dönem Planı    

Öğretmenin Okuldaki Bir Günü    

Öğrencinin Okuldaki Bir Günü    

Bir Öğrencinin İncelenmesi    

Öğretim Yöntemleri    

Derslerin Gözlenmesi    

Ders Yönetimi ve Sınıf Kontrolü    

Soru Sormayı Gözlemleme    

Okulda araç-gereç ve yazılı 

kaynaklar 

   

Okul Müdürü ve okul kurallar    

Okul ve Toplum    

Puan    

 
NOT: Form uygulama öğretim elemanı tarafından her öğrenci için bir tane doldurulacaktır. Form her  teorik dersten 

sonra işlenecektir. Aday eksiklikleri bildirilerek, kendini geliştirmesine yardım edilecektir. Her etkinlik 100 puan 

üzerinden değerlendirilecektir. Puanların ortalaması uygulama notunun % 70’ini oluşturacaktır. % 30 ise uygulama 
öğretmeninin verdiği nottan elde edilecektir.                                                                                                                    
                                                                                                                      

Uygulama Öğretmeni 

                                                                                                                  Adı Soyadı 

                                                                                                                      İmzası 

 

2015 – 2016  EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI OKUL DENEYĠMĠ DERSĠ DEĞERLENDĠRME 

FORMU  

ÖĞRETMEN ADAYININ  

ADI SOYADI  

OKUL NUMARASI  

PROGRAMI VE ÖĞRETĠM TÜRÜ  

UYGULAMA OKULU VE SINIFI  

UYGULAMA ÖĞRETMENĠ  

değerlendirme  puan 

Derslere devamı ve ilgisi (10 Puan)  

Mesleğine uygun tutum ve davranışları (20 Puan)  

Uygulama okulundaki görevli ve öğrencilerle olan iletişimi (10 Puan)  

Dönem içinde programda belirtilen çalışmaları yerine getirme başarısı (40 Puan)  

5) Dosya Tutma, Rapor Yazma (20 Puan)   

Toplam puan  

 

 

Uygulama Öğretim Elemanı 
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        Adı Soyadı 

İmza 

 

ÖĞRETMEN ADAYI DEVAM ÇĠZELGESĠ 

 

C.Ü İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 

2015/2016 Ders Yılı Güz Dönemi Okul Deneyimi Dersi Yoklama Listesi 

 

           

Öğrencinin Adı Soyadı     Gözlem Yapılan Okul 

 

Tarih  
Gözlenen 

sınıf/saat  
ĠĢlenen konu  Ders kitabı  Öğretmenin Adı Soyadı  

               

     

     

     

             

     

     

     

              

     

     

      

               

 

Okul Müdürü 

Adı Soyadı/Ġmzası 

Mühür 
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ETKĠNLĠK NUMARASI:        TARĠH: 

ETKĠNLĠK ADI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Okul Uygulama Öğretmeni       Öğretmen Adayı 

Ad ve Soyadı         Ad ve Soyadı 
İmza           İmza  


