
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI OKUL ETKİNLİKLERİ 

 

1-Ders izleme (Konunun anlatım sırasında gelişen süreçler olaylar vb. izler. Böylece ders anlatımı 

yapacağı sınıflardaki Öğrenci profilini öğrenir, ders planını bu profile uygun olarak hazırlar. Alanla ilgili 

sınıflarda tüm dersleri izleme.) 

2-Nöbet tutma (Uygulama öğretmeninin nöbetçi olduğu günlerde uygulama Öğretmeniyle birlikte nöbet 

tutma.) 

3-Rehberlik dersine ve etkinliklerine katılma. 

4-Zümre Toplantılarına Katılma (Zümre toplantısı yapılmış ise Raporları inceleme ve uygulama 

Öğretmeninden bilgi alma) 

5-İdari sorumluluklar alma (Öğretmen adayı idarenin görevlerini Öğrenmeli ve idare tarafından 

belirlenen görevleri yerine getirmelidir.) 

6-Sosyal faaliyetlere katılma (Okulun düzenlediği tiyatro, resim sergisi, spor müsabakaları vb.) 

7-Ders anlatımı (Öğretmen adayı staj boyunca haftada 2 kez ders anlatmalıdır. Bu anlatımların bir 

tanesinde uygulama öğretmeni tarafından değerlendirilir. Başka bir anlatımda ise, hem uygulama 

öğretmeni hem de öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.) 

8-Baska bir aday öğretmenin dersini izleme (Dersin dinlenmesi esnasında dosya içerisinde bulunan 

öğretmen performans gözlem formu doldurulur.) 

9-Veli toplantısı (Veli toplantılarına katılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda uygulama 

öğretmeninin yaptığı bir veli-öğretmen görüşmesine katılmalıdır.) 

10-Sınav gözetmenliği (Ortak sınavlar, deneme sınavları veya sınıfta yapılan yazılı sınavlardan en az 

birinde aday öğretmen gözetmenlik yapmalıdır.) 

11-Öğrenci ile iletişim ( Ders aralarında öğrencilere üniversite, fakülte, bölüm hakkında bilgi verilebilir, 

istek ve şikâyetleri sorulabilir, getirdikleri test soruları çözülebilir.) 

12-Disiplin (Okulda yaşanan ya da yaşanmış olan bir disiplin olayı ile ilgili sorumlu idareci, disiplin 

kurulu başkanı ve rehber öğretmenden bilgi almalıdır) 

13-Sosyal kulüp etkinliklerine katılma (Uygulama öğretmeninin üyesi olduğu bir sosyal kulüp 

etkinliğine katılmalı ve bu etkinlikle ilgili belge/rapor /tutanak vs hazırlayarak staj dosyasına 

koymalıdır.) 

14-E-OKUL hakkında özet bilgi ve sistemle gerçekleştirilen işler 

15-MEBSİS hakkında özet bilgi ve sistemle gerçekleştirilen işler. 

16-Okul rehberlik çalışmaları ile ilgili belgeler. 

17-Okul aile işbirliği ile ilgili belgeler. 

18-Öğrenci sosyal kulüpler faaliyetleri. 

 

Not: Staj dosyalarında imza çizelgelerinin yanı sıra yukarıdaki her bir etkinliğe yönelik faaliyetler 

konulmalıdır. Bir hafta da birden fazla etkinlik yapılabilir. Ayrıca Öğretmenlik Uygulamaları 

kılavuzundaki uyarılar ve öneriler dikkate alınmalıdır. 

 

 


