
 
 

KSU EĞİTİM FAKÜLTESİ 

 
 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ HAFTALIK ÇALIŞMA PLANI 

 

Açıklama: Öğretmenlik uygulamasının teorik bölümü KSU UZEM üzerinden 

öğrencilere ödev verme etkinliği kullanılarak yürütülecektir. Bu kapsamda 13 haftalık 

süreçte her hafta öğrencilerin sorumlu oldukları ödevler KSU UZEM EYS sistemi 

üzerinden akademik danışmanlarımız tarafından girilecektir. Öğrenciler hazırladıkları 

yazılı ödevleri sisteme yükleyeceklerdir. Örnek ders videoları akademik danışmanlara 

mail yoluyla veya başka iletişim araçlarıyla da gönderilebilir. Öğrencilerin ilk 6 

haftalık ödevleri vize sınavı olarak değerlendirilecektir. Dönem sonunda genel 

değerlendirme yapılması için öğrenciler bu ders kapsamında yapmış oldukları tüm 

ödev ve etkinlikleri bir dijital dosya olarak akademik danışmana ulaştıracaklardır. 

Tabloda *sarıya boyalı haftalardaki etkinlikler tablonun altındaki seçmeli etkinlikler 

ile yer değiştirilebilir. Uygulama öğrencilerinin bu ders kapsamında en az 4 defa 

ders anlatımı yapmaları beklenmektedir. 
 

 
 

HAFTALAR YAPILACAK ETKİNLİKLER 

1. Hafta 

05-09 EKİM 

2020 

Okul Müdürü ve ilgili uygulama öğretmeni ile tanışma 

 
2. Hafta 

12-16 EKİM 

2020 

EBA TV veya EBA.gov.tr üzerinden kendi branşınızla ilgili bir dersi izleyip 

raporlaştırınız (Kullanılan öğretim ilke ve yöntemleri, işlenen konu, ders 

materyalleri, öğretmenin konuya girişi, kullandığı öğretim yöntemleri, verdiği 

örnekler, dersi sonlandırması vb. hususları detaylı bir şekilde raporunuzda 

açıklayınız). 

 
3. Hafta 

19-23 EKİM 
2020 

Öğretmenlik alanınızla ilgili bir dersin öğretim programını inceleyerek kısaca bir 

rapor yazınız (İlgili derse özgü amaçlar, beceriler ve kazanımlar) Tüm ders 

programları için http://mufredat.meb.gov.tr/. Bu raporun yazılmasında uygulama 

öğretmeni ile iletişime geçilecek ve müfredat ile ilgili öğretmen görüşü de 

alınacak. 

 
4. Hafta 

26-30 EKİM 
2020 

Uygulama öğretmeninin EBA üzerinden ders verdiği sanal sınıfta ders gözlemi 

yapılacak ve yapılan gözlem raporlaştırılacak (Kullanılan öğretim ilke ve 

yöntemleri, işlenen konu, ders materyalleri, öğretmenin konuya girişi, kullandığı 

öğretim yöntemleri, verdiği örnekler, dersi sonlandırması vb. hususları detaylı 

bir şekilde raporunuzda açıklayınız). 

http://mufredat.meb.gov.tr/


5. Hafta 

02-06 KASIM 

2020 

Uygulama öğretmeninin EBA üzerinden ders verdiği sanal sınıfta ders gözlemi 
yapılacak ve yapılan gözlem raporlaştırılacak (Kullanılan öğretim ilke ve 

yöntemleri, işlenen konu, ders materyalleri, öğretmenin konuya girişi, kullandığı 

öğretim yöntemleri, verdiği örnekler, dersi sonlandırması vb. hususları detaylı bir 

şekilde raporunuzda açıklayınız). 

 
6. Hafta 

09-13 KASIM 

2020 

Herhangi bir sınıf seviyesinde uzaktan eğitimle yapılacak bir dersi kapsayan 
yazılı bir ders planı hazırlayınız. Ders planının hazırlarken uygulama öğretmeni 
ile iletişim kurunuz (Ders planında soru örnekleri, etkinlikler, çalışma yaprakları 
ve değerlendirme soruları bulunmalıdır.) Ders planınızı KSU EYS platformuna 
yükleyiniz . 

 
MEB ARA 

TATİLİ 

*16-20 KASIM 

2020 

EBA TV veya EBA.gov.tr üzerinden kendi branşınızla ilgili bir dersi izleyip 
raporlaştırınız (Kullanılan öğretim ilke ve yöntemleri, işlenen konu, ders 
materyalleri, öğretmenin konuya girişi, kullandığı öğretim yöntemleri, verdiği 
örnekler, dersi sonlandırması vb. hususları detaylı bir şekilde raporunuzda 
açıklayınız).*EBA TV üzerinden her hafta farklı bir sınıf seviyesinde ders 
izlenecektir. 

7. Hafta 

23-27 KASIM 

2020 

5. Hafta etkinliği olarak hazırladığınız ders planındaki konuyu uygulama 
öğretmeniniz gözetimindeki EBA sınıfında öğretmen olarak anlatıp bu ders 
anlatımınızı video kaydına alınız (10- 20 Dakika). 

 
8. Hafta 

30 KASIM- 04 

ARALIK 

2020 

Herhangi bir sınıf seviyesinde uzaktan eğitimle yapılacak bir dersi kapsayan 
yazılı bir ders planı hazırlayınız. Ders planının hazırlarken uygulama öğretmeni 
ile iletişim kurunuz (Ders planında soru örnekleri, etkinlikler, çalışma yaprakları 
ve değerlendirme soruları bulunmalıdır.) Ders planınızı KSU EYS platformuna 
yükleyiniz. Hazırladığınız ders planındaki konuyu uygulama öğretmeniniz 
gözetimindeki EBA sınıfında öğretmen olarak anlatıp bu ders anlatımınızı video 
kaydına alınız (10- 20 Dakika). 

 
 

9. Hafta 

07-11 ARALIK 

2020 

Herhangi bir sınıf seviyesinde uzaktan eğitimle yapılacak bir dersi kapsayan 
yazılı bir ders planı hazırlayınız. Ders planının hazırlarken uygulama öğretmeni 
ile iletişim kurunuz (Ders planında soru örnekleri, etkinlikler, çalışma yaprakları 
ve değerlendirme soruları bulunmalıdır.) Ders planınızı KSU EYS platformuna 
yükleyiniz. Hazırladığınız ders planındaki konuyu uygulama öğretmeniniz 
gözetimindeki EBA sınıfında öğretmen olarak anlatıp bu ders anlatımınızı video 
kaydına alınız (10- 20 Dakika). 

10. Hafta 

14-18 ARALIK 

2020 

Öğretmenlik alanınızla ilgili herhangi bir sınıf seviyesindeki kazanımları göz 
önüne alarak değerlendirme amaçlı açık uçlu sınav sorusu (20 adet) ve cevap 
anahtarı hazırlayınız. 

11. Hafta 

21-25 ARALIK 

2020 

Uzaktan eğitim sürecinde gerek kendi deneyiminiz gerekse de gözlemleriniz 
sonucunda yaşanan sorunları ve bu sorunlara nasıl çözüm getirilebileceğine 
ilişkin görüşlerinizi içeren bir rapor yazınız. Okul uygulama öğretmeninizin 
görüşlerinden de faydalanabilirsiniz. 

12. Hafta 

28 ARALIK 2020- 

1 OCAK 2021 

Herhangi bir sınıf seviyesinde uzaktan eğitimle yapılacak bir dersi kapsayan 
yazılı bir ders planı hazırlayınız. Ders planının hazırlarken uygulama öğretmeni 
ile iletişim kurunuz (Ders planında soru örnekleri, etkinlikler, çalışma yaprakları 
ve değerlendirme soruları bulunmalıdır.) Ders planınızı KSU EYS platformuna 
yükleyiniz. Hazırladığınız ders planındaki konuyu uygulama öğretmeniniz 
gözetimindeki EBA sınıfında öğretmen olarak anlatıp bu ders anlatımınızı video 
kaydına alınız (10- 20 Dakika). 

13. Hafta 

04-08 OCAK 

2021 

Herhangi bir sınıf seviyesinde uzaktan eğitimle yapılacak bir dersi kapsayan 
yazılı bir ders planı hazırlayınız. Ders planının hazırlarken uygulama öğretmeni 
ile iletişim kurunuz (Ders planında soru örnekleri, etkinlikler, çalışma yaprakları 
ve değerlendirme soruları bulunmalıdır.) Ders planınızı KSU EYS platformuna 
yükleyiniz. Hazırladığınız ders planındaki konuyu uygulama öğretmeniniz 



gözetimindeki EBA sınıfında öğretmen olarak anlatıp bu ders anlatımınızı video 
kaydına alınız (10- 20 Dakika). 

14. Hafta  

11-15 

OCAK 2021 

Seçmeli 

Etkinlikler 

Öğretmen adayı olarak bu ders kapsamındaki kazanımlarınızı ve deneyimlerinizi 
içeren bir değerlendirme raporu hazırlayınız. 

Öğretmenlik alanınızda en çok tercih edilen öğretim strateji, yöntem ve teknikleri 
hangileridir? Araştırarak kısaca bir rapor yazınız. 

http://www.eba.gov.tr/arama?q=Ders%20kitapları adresinde kendi alanızdaki 
ders kitabını inceleyerek bir rapor yazınız (Konu-kazanım ilişkisi, verilen 
örnekler, resimler vb. konuları içeren). 

 

http://www.eba.gov.tr/arama?q=Ders%20kitapları

