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BAŞLIK 

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

 

KAPSAM 

 

İçeriği: İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı tarafından öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin 

fakülte öğretim elemanları ve uygulama öğretmenleri arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla 

düzenlenen toplantıda öğretmenlik uygulaması dersine yönelik memnuniyetler ve 

geliştirilmesi gereken yönler konuşularak geleceğe yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu 

hususlara dayalı olarak yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlar tartışılmıştır.  

  

 

Sonuçlar: Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında yapılan faaliyetleri güçlendirmek ve 

fakülte-okul işbirliğini artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, uygulama öğretim 

elemanları ve öğretmenlerinin öğretmenlik uygulamasına yönelik fikirleri sorulmuş; sorun ve 

öneriler tartışılmıştır. Bu bağlamda İngilizcenin bir dersten ziyade bir ihtiyaç olduğu 

konusunda öğrencilerde gerekli bilincin oluşturulmasına ve bu konuda öğrenci ve öğretmen 

adaylarında farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmasının önemi vurgulanmıştır.  

 

Ayrıca, uygulama öğrencilerinin çok yönlü geliştirilmesinin gerekliliği ve bu nedenle 

ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, özel okullar gibi farklı okul türlerinde ve çeşitli 

kademelerdeki öğrencilere İngilizce öğretme konusunda uygulama öğrencilerine fırsat 

sağlanması gerektiğine karar verilmiştir.  

 

Uygulama öğretmenleri, haftalık verilen ödevlerin yanı sıra uygulama öğrencilerinin nöbet 

tutma, ŞÖK planı hazırlama, öğretmen dosyası hazırlama gibi geleceğe yönelik ihtiyaçlarının 

göz önünde bulundurularak yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Bu bağlamda, 

fakültedeki her bir anabilim dalının uygulama öğretmeni-öğretim elemanı-öğrencisine yönelik 

kendi bölümü için hazırladığı kılavuzların önemli olduğu ve bu noktalara dikkat edilmesi 

gerektiği belirtilmiştir.  

 

Uygulama öğrencilerinin oyun, şarkı vb. gibi farklı etkinlikler aracılığıyla öğrencileri sınıfta 

daha aktif kılacak etkinlikler tasarlayarak İngilizce öğretmeleri gerektiği belirtilmiş ve bu 

konuda fakültede verilen teorik ve pratik derslerin önemine ve bu derslerde öğrencilerin 

deneyim kazanmasının önemine değinilmiştir.  

 

Özeti: Toplantı sonucunda fakülte-okul işbirliğine yönelik adımların atılması ve iletişimin 

güçlendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.  

 

Katılım Belgesi: Yok  

 

Katılımcı Sayısı: 26 
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Katılımcıların Kitlesi: Eğitim Fakültesi Dekanı, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü ve Şube 

Müdürü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ve Uygulama Öğretmeni 

olarak görev alan İngilizce Öğretmenleri 

 

Toplantı linki:  

https://us02web.zoom.us/j/89537405435?pwd=SnJyZXFUd1lINFE0UDI3NGlFQXRwUT09  

 

 
 

 
 


