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BAŞLIK 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Fakülte-Okul İş birliği Değerlendirme Toplantısı  

KAPSAM 

İçeriği: İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen toplantıda öğretmenlik 

uygulaması dersine ilişkin fakülte öğretim elemanları ve uygulama öğretmenleri arasındaki 

işbirliğini arttırmak için sorun, öneri ve memnuniyetleri paylaşılması ve gelecek 

dönemlerdeki öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerinin daha etkin yürütülmesi 

adına gerekli adımların atılması planlanmıştır.  

 

Sonuçlar:  

Uygulama öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları sorunlar ve deneyimleri 

sorulmuş, uygulama öğretmenleri bu konuda şu şekilde yanıtlar vermişlerdir:  

- Isparta il merkezinde bir ortaokulda çalışan uygulama öğretmeni, öğretmen adaylarının 

dönem boyunca istekli olduklarını ve bu durumdan memnuniyetini dile getirmiş ve bu 

dönemde yapılabilecek en iyi uygulama olduğunu söylemiştir. Bu bağlamda, uygulama 

öğretmeni normal eğitime kıyasla uzaktan eğitimde öğrencilerin derse katılımının daha az 

olduğunu, bu nedenle de öğretmen adaylarının derse karşı olan motivasyonu arttırma amaçlı 

aktivite ve etkinlikler yaptığını aktarmıştır.  

 

Ayrıca uygulama öğretmenlerine yüz yüze eğitime kıyasla uzaktan eğitim arasındaki 

farkların neler olduğunu sorulmuştur. Bu noktada öğretmenler şunları belirtmişlerdir:  

-Yüz yüze ortamda daha dinamik bir eğitim gerçekleşiyor. Vücut dili yaş grubumuz küçük 

olduğu için duygular daha ön planda oluyor. Uzaktan olduğunda duygu karşı tarafa direkt 

geçmediği için yüz yüzeye kıyasla daha eksik oluyor. Uzaktan eğitimde öğrencilerin 

kameraları da kapalı olduğu için ders esnasında ne yaptıkları bilinmiyor.  

- Akıllı tahta uygulamaları ilk defa kullanıldı, canlı derslerden tek hoşlandığım bu oldu. 

 

Uygulama öğretmenlerine bu değerlendirme toplantılarının rutin şekilde yapılmasına ilişkin 

fikirleri soruldu ve uygulama öğretmenleri bu konuda çoğunlukla olumlu fikir belirttiler.  

- Bir uygulama öğretmeni bu uygulamadan memnun olacağını,  

- Bir başka uygulama öğretmeni ise toplantı düzenlenmesini yararlı bulduğunu,  

- Bir diğer uygulama öğretmeni eksiklikleri görmek, iletişim içinde olmak ve karşılıklı olarak 

beklentilerden haberdar olmak adına düzenli yapılan toplantıların faydalı olacağını belirtti.  

 

Uygulama öğretmenlerine öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin önerileri sunulduğunda ise 

gelen yanıtlar şu şekilde olmuştur:  

- Öğretmenlik uygulaması dersi verimli geçti, stajyer öğretmenleri öğrenciler çok sevdi, 

stajyer öğretmenler sorumluluk sahibiydi.  

-Ben stajyer öğretmenlerin her eğitim seviyesini görmelerini öneririm. 

 

İlkokulda stajer öğrenci olması yararlı olur mu diye sorulduğunda ise gelen cevaplar şu 

şekildeydi:  

- İlkokulda öğrencilerin yaşı nedeniyle sınıf öğretmeni dışında kalan eğitimciler öğrenciler 

tarafından benimsenmediği için stajyer öğretmen almayı uygun görmüyorum. 
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- İlkokulda sınıf öğretmenleri dışında diğer öğretmenleri zor kabul ediyorlar öğrenciler, 

veliler de tepki görebiliyor. Bu anlamda, ilkokulda stajer öğrencinin derse katılması zor 

olabilir.  

 

Özeti: Öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yapılan değerlendirme toplantısı sonuçlarına 

bağlı olarak İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı tarafından uygulama öğretmenlerinin 

belirttiği sorun ve önerilerin dikkate alınarak gelecek dönemlerde bu derse ilişkin 

değerlendirme toplantılarının da düzenli olarak yapılmasına karar verildi.  

 

Katılım Belgesi: Yok 

 

Katılımcı Sayısı: 28 

 

Katılımcıların Kitlesi: İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ve Isparta’da 

çalışmakta olan İngilizce Öğretmenleri 

 

Toplantı linki: 

https://drive.google.com/file/d/1k8EhtWhrwlo39zuFkke8b2UkMJyvRMTa/view?usp=shari

ng  

 

https://drive.google.com/file/d/1k8EhtWhrwlo39zuFkke8b2UkMJyvRMTa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k8EhtWhrwlo39zuFkke8b2UkMJyvRMTa/view?usp=sharing
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