
FAKÜLTE-OKUL İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 

OKUL DENEYİMİ I, II VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 

DERSLERİNİN İŞLEYİŞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ  
 

Özet: Bu araştırmanın amacı Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) 1998 yılında 

şekillendirdiği eğitim fakültelerini yeniden yapılandırma çalışmasının önemli bir 

kısmını oluşturan Okul Deneyimi I, II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin 

yürütülmesindeki eksiklikleri tespit etmektir. Çalışmayı, 2007–2008 öğretim 

yılında fakültelerinden mezun olan üç matematik öğretmeni ile derslerin okullarda 

yapılan uygulama saatlerini yürüten bir öğretmenin görüşleri şekillendirmiştir. 

Katılımcılar ile yaklaşık bir saat süren odak grup görüşmesi yapılmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre yeni mezun matematik öğretmen adayları, yapılan 

uygulamalar ilgili verimli dönüt alamamaktan ve özellikle de alan eğitimi 

derslerinde öğrendikleri bilgileri okullardaki uygulama derslerinde 

kullanamamaktan şikayet etmektedir. Uygulama öğretmeni ise öğretmen 

adaylarının derslere gereken hassasiyeti göstermesinin, fakülte tarafından sürecin 

sistemli bir şekilde kontrol edilmesinin önemine ve her öğretmenin uygulama 

öğretmeni olarak değerlendirilmemesinin gerekliliğine dikkat çekmektedir. 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Fakülte-okul işbirliği programı, Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK), 

1998–1999 öğretim yılında gerçekleştirdiği eğitim fakültelerini yeniden 

yapılandırma sürecinin en önemli parçasıdır. Kurul, İngiltere ve Amerika’daki 

öğretmen eğitimi programlarını incelemiş ve bu incelemeler sonucu ortaya 

çıkardığı tespitler ışığında Türkiye’deki eğitim fakültelerinde yeniden 

yapılandırmaya gitmiştir. Ortaya çıkan tespitler, öğretmen eğitimi programlarında 

öğrencilerin alanlarına ait öğretim bilgilerini kullanabilecekleri bir uygulama 

alanının var olmasının gerekliliğine işaret etmiştir. Bu yüzden yeni program 
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Türkiye’de özellikle alan öğretimi derslerini ve okul deneyimini arttırma yoluna 

giderken, fakülte-okul işbirliğinin önemini ortaya koymuştur.  Bu programı daha 

verimli ve uygulanabilir kılmak için Türkiye’de eğitim fakültelerinde öğrenim 

gören öğretmen adaylarının okullarda daha fazla uygulama yapmalarını 

sağlayacak şekilde dersler tasarlanmış ve bu derslere ait çalışmaların düzenli ve 

sistematik bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi planlanmıştır.  

Bu süreçte yeniden şekillendirilen derslerden üçü Okul Deneyimi I, Okul 

Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması dersleridir. Okul Deneyimi I, II dersleri 

öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerini gerçek sınıf ortamlarında 

gözlemleme ve uygulama öğretmeni ile farklı aktivitelerde birlikte çalışma 

etkinliklerini içermektedir. Öğretmenlik uygulaması ise “öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenim süresince kazandıkları 

genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi, beceri, tutum 

ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği 

kazanmalarını” amacını taşıyan bir derstir (Tebliğler Dergisi, 1998). Bu etkinlik 

süresince öğretmen adayları gönderildikleri okullarda değişik sınıflarda 

öğretmenlik uygulaması yaparak, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği 

yeterlilikleri geliştirme, kendi alanına ait okul eğitim programını, ders kitaplarını 

ve öğrenci değerlendirme tekniklerini tanıyıp yorumlama ve elde edinilen 

deneyimleri arkadaşları ve öğretim elemanlarıyla paylaşarak geliştirme imkanı 

elde ederler (YÖK, 1999).  

Fakülte-Okul işbirliği çerçevesinde yeniden düzenlenen Okul Deneyimleri 

ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri kuram ile uygulama arasında bir köprü 

oluşturur (Giebelhaus&Bowman, 2002). Öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğini daha yakından tanıdıkları bu derslerin başarılı yürütülmesi iki önemli 

faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden biri uygulama okulu, diğeri uygulama 

öğretmenidir. Uygulama okulu, uygun öğrenme ortamının sağlanması açısından; 

uygulama öğretmeni, öğretmen adayının meslek yaşamında önemli izler 

bırakması açısından önemlidir (Dündar, 2003). Bu bağlamda, araştırmada bu iki 

önemli faktöre ek olarak fakülte ayağındaki uygulamalarda göz önüne alınarak 

sürecin aksayan yönlerine odaklanılmıştır. 
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Daha nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla eğitim fakültelerinin 

programlarına yerleştirilen bu yeni yapının sürece dâhil olan kişilerce devamlı 

surette değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Yapılan 

değerlendirmeler yardımıyla sürecin zayıf ya da eksik kalan yönleri tespit edilerek 

ve bu yönlerin iyileştirilmesi sağlanabilecek ve dolayısıyla programın amacına 

ulaşmasına katkıda bulunulacaktır. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı da, 

fakülte-okul işbirliği programı çerçevesinde, Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II 

ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini alan ortaöğretim matematik öğretmeni 

adayları ile okullarda bu dersleri yürüten uygulama öğretmenlerinin, okullarda 

elde ettikleri deneyim ve değerlendirmeleri ışığında programın aksayan yönlerine 

ışık tutmak ve çözüm önerilerinde bulunmaktır. 

 

METODOLOJİ 

 

Araştırmada sürece dahil olan katılımcıların görüşlerinin derinlemesine 

ortaya çıkarılmasının gerekli olduğu düşünüldüğünden nitel bir yöntem 

izlenmiştir.  

 Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin üç farklı devlet üniversitesinden 

mezun olmuş üç yeni mezun olan matematik öğretmen adayı ile devlet 

okullarında öğretmenlik görevini yürüten bir matematik öğretmeni 

oluşturmaktadır. Farklı üniversitelerden ve farklı illerde görev yapan öğretmen 

adayları maksimum çeşitliliği sağlamak adına seçilmiştir.  Araştırma boyunca 

katılımcıların gerçek isimleri kullanılmamıştır. Fakültelerinden yeni mezun olan 

bu üç matematik öğretmeninden ikisi farklı devlet okullarında sözleşmeli 

öğretmen olarak biri ise özel bir dershanede öğretmen olarak göreve başlamıştır. 

Araştırmanın okul ayağındaki temsilcisi olan uygulama öğretmeni ise devlet 

okullarında on üç yıldır uygulama öğretmenliği görevi yapmaktadır.  

Araştırmaya dahil olan katılımcılar ile yaklaşık bir saat süren ve yarı 

yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorularla şekillenen bir odak grup 

görüşmesi yapılmış, görüşme süreci kaydedilmiştir. Katılımcıların yanıtları ilk 

olarak kodlanmış daha sonra ise kategorilere ayrılmıştır (Miles ve Huberman, 
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1994).  

 Araştırmada geçerlilik ve güvenirlik çalışması için verilerin analizi ile 

ortaya çıkan bulgular ve yorumlar bölümü katılımcılara okutturulmuş ve 

katılımcılar tarafından onaylanmıştır.  

 

BULGULAR VE YORUM 

 

Yeni mezun üç öğretmen adayı ve bir uygulama öğretmeni ile yapılan 

odak grup görüşmesinden elde edilen verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan 

bulgular iki ana başlıkta toplanmıştır. İlk başlıkta yeni mezun olan öğretmenlerin 

lisans eğitimleri süresince almış oldukları Okul Deneyimi ve Öğretmenlik 

Uygulaması derslerinin yürütülmesinde karşılaştıkları eksiklik ya da aksaklıkları 

ifade ettikleri görüşlerine, diğerinde ise uygulama öğretmenlerinin okullarda bu 

süreçle ilgili karşılaştığı problemlere odaklanılmıştır.  

 Yukarıda da belirtildiği gibi 2008–2009 öğretim yılında Türkiye’nin üç 

farklı üniversitesinden mezun olmuş olan üç öğretmen, Mustafa, Banu ve Hatice, 

araştırma kapsamında gerçekleştirilen odak görüşmenin önemli bir parçasını 

oluşturmuştur. Öğretmenlerden görüşme sorularına öğrenim aldıkları üniversite ve 

fakültenin şartlarını dikkate alarak cevap vermeleri istenmiş ve böylelikle 

araştırmanın genel anlamda ortak sıkıntıları tespit etmeye yönelik olan hedefi 

sağlanmaya çalışılmıştır. Göreve yeni başlayan bu öğretmenler görüşme esnasında 

uygulama sürecinin artılarından, diğer bir deyişle mesleki anlamda kendilerine 

kazandırdığı deneyimlerden de bahsetmiştir. Bu çalışmada ise daha çok 

katılımcıların süreçle ilgili yaşadığı problemlere odaklanılacağından, 

öğretmenlerin sorun olarak nitelendirdiği durumlar ön plana çıkarılacaktır. 

Araştırmanın diğer önemli parçası ise devlet okullarında on üç senedir 

öğretmenlik yapan Sema Hanımdır. Sema Hanımdan ise programın yürütülmesi 

sırasında karşılaşılan problemlere okul penceresinden bakarak yaklaşması 

istenmiştir.  

Fakültelerinden yeni mezun olan öğretmenlerin görüşme sorularına vermiş 

olduğu cevaplar genel olarak uygulama öğretmeni, okullardaki idare ve fakültede 

 4



bu dersleri yürüten öğretim görevlisinden kaynaklanan problemlere işaret 

etmektedir. Ayrıca öğretmen adayları lisans öğrenimleri sırasında almış oldukları 

alan eğitimi derslerinde öğrendikleri bilgileri sınıflarda tam olarak 

uygulamadıklarını belirtmişlerdir.  

 Yeni mezun öğretmenler ilk olarak okullarda yaptıkları etkinlikleri 

düşünerek bu etkinliklerin yeniden düzenlenmesinin gerekliliğini 

vurgulamışlardır. Özellikle okulu ve okulu oluşturan öğeleri tanımalarına 

yardımcı olabilecek aktivitelerin kendileri için çok daha faydalı olacağını 

belirtmişlerdir. Okul deneyimi 1 dersinde yapmış oldukları bazı etkinliklerin 

gereksiz olduğunu düşündüklerini o etkinliklerin yerine daha özel bazı gözlemlere 

yer verilmesinin daha anlamlı olabileceğini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda 

Mustafa’nın söylemiş olduğu şu cümleler de bu tespiti desteklemektedir. 

“Okul deneyimi 1 dersi esnasında mesela daha özel gözlemler verilebilir. 

İlk hafta mesela okulun fiziki yapısı ya da sınıfın fiziki yapısının yanında 

öğretmenler arası ilişki, okul yönetimi ile öğretmenler arası ilişki olabilir. Bu 

şekilde daha spesifik görevler verildiğinde şahsen ben daha etkili olacağını 

düşünüyorum” 

İkinci olarak, yeni mezun öğretmenler derslerin yürütülmesi ile ilgili 

fakültelerindeki öğretim elemanları ile ilgili tespitlerde bulunmuştur. Mustafa 

fakültelerindeki öğretim elemanının her hafta kendilerinden dönüt aldığını, 

gözlemlerine ait raporları pedagojik bilgilerini sorgulayarak değerlendirdiğini 

belirtmiştir. Cruickshank ve diğ. (1987) göre de uygulama çalışmaları sırasında 

geribildirim eksikliği, öğretmen adaylarının kendi performanslarını 

değerlendirmelerini güçleştirir. Öğretmen adayının, uygulama öğretmeni ve 

uygulama öğretim elemanı ile arasındaki diyaloglar önemlidir. Uygulama 

öğretmeni ve öğretim elemanı, öğretmen adayının eylemlerini gözler ve farkında 

vardığı eksikleri düzeltmek için öğretmen adayını eğitir, bu eksiklikleri açıkça 

öğretmen adayına gösterir (Schön, 1990) 

Ayrıca Mustafa lisans eğitimini tamamladığı üniversitede öğretim 

elemanının her hafta için sadece o haftaya ait görevi verdiğini ve öğretmen 

adaylarının bir sonraki hafta hangi görevi yapacaklarını bilmediklerini ifade 
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etmiştir. Bu ifade üzerine diğer öğretmenler Banu ve Hatice’nin kendilerinin 

dönem başında bir kitabı temin ederek etkinliklerde bu kitabı takip ettiklerini ve 

dolayısıyla etkinliklerin sırasını bildiklerinden bir hafta içinde birden fazla 

gözlemi yapan öğretmen adaylarının olduğunu belirtmesi dikkat çekmiştir. 

 Öğretmenlerden Banu ise derslerin yürütülmesi esnasında karşılaştığı en 

büyük sıkıntının fakültesindeki öğretim elemanının etkinliğin amacını ve içeriğini 

açıklayamamasının olduğunu belirtmiştir. Banu  

“Okula gittiğimizde ne yapacağımızı neyi nasıl gözlemlememiz gerektiğini 

bilmiyorduk, herkes birbirine soruyordu… Büyük bir boşluk bence..” 

diyerek fakülte ayağında dersi yürüten öğretim görevlisinin dersi diğer dersler 

kadar önemsemesinin önemine dikkat çekmiştir.  Banu, ayrıca kendisinin küçük 

bir şehirde lisans öğrenimini tamamladığına işaret ederek, fakülte ayağında resmi 

işleri yürüten görevlilerin çok sayıda okul ile işbirliği içinde olmasının 

gerekliliğine dikkat çekmiştir. 

“Büyük şehirlerdeki durum biraz daha farklı olabilir ama küçük bir 

şehirde her okulda yeteri kadar matematik öğretmeni olmadığı için çok sıkıntı 

yaşanıyordu, mesela düşünsenize sınıf zaten yirmi kişilik bir sınıf, sekiz kişi bile 

takip ettiğimiz oluyordu arkadaşlarla. O zaman uygulama öğretmenin direkt bir 

ön yargısı oluşuyor, dersin işleyişine çok büyük etkisi oluyordu”  

Banu bu fikirlerini paylaşırken uygulama öğretmeni de söze katılarak 

büyük şehirde görev yaptığı halde kendisinin de aynı problemi yaşadığını 

söylemiştir. Sema Hanım düşüncelerini  

“Benim derslerimde de özellikle Pazartesi günü büyük bir yığılma oluyor. 

Çoğu öğretmen adayı o gün gelmek isteyince derslerde problemler oluşuyor. Arka 

sıralara kalabalık bir şekilde oturduklarını düşünürsek arka taraftaki öğrenciler 

tamamen dersten kopuyorlar” 

cümleleri ile dile getirmiştir.  

Yeni mezun öğretmenlerin ve uygulama öğretmeninin bu noktadaki 

görüşleri analiz edildiğinde, okullara ve dolayısıyla sınıf ve uygulama öğretmeni 

başına düşen öğretmen adayı sayısının programın verimliliğini büyük ölçüde 

etkilediği sonucu ortaya çıkarılabilir. Bu problemin üstesinden gelmek adına 
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işbirliği yapılan okulların sayısının artırılması ve hatta her uygulama öğretmeninin 

en fazla iki öğretmen adayı ile ilgilenmesinin gerekliliğine işaret etmiştir. 

 Bu esnada öğretmenlerden Hatice kendisinin gittiği okulda her uygulama 

öğretmenine iki ya da üç öğrencinin verildiğini ama bunun da belli noktalarda 

yeterli olmadığını söylemiştir. 

“ Bizim kendisi ile çalıştığımız uygulama öğretmeni gerçekten disiplinli 

birisi idi, her hafta gidip gitmediğimizi, hazırladığımız planları kontrol ederdi. 

Ama ben bazı arkadaşlarımın öğretmenleri için farklı şeyler de duydum. 

Arkadaşlarımız okula gitmeyebiliyorlardı. Uygulama öğretmeni gelmeyin 

diyebiliyordu rahat bir şekilde, ya da arada bir gelseniz de olur ben imzanızı 

atarım diyebiliyordu.”  

cümleleri ile düşüncelerini paylaşan Hatice uygulama öğretmenlerinin bu konuda 

hassasiyet göstermelerinin programın disiplini adına daha önemli olduğunu 

vurgulamıştır. Hatice’nin karşılaştığı bu sorun, görüşme esnasında uygulama 

öğretmeni Sema Hanım’a sorulduğunda kendisinin bu durumdan rahatsızlık 

duymadığını, rahatsızlığın sebebinin öğretmenin yeterliliği ile ilgili bir konu 

olduğunu söylemiştir. Kendisini mesleki anlamda her konuda yeterli göremeyen 

bir öğretmenin bu sorunu yaşamasının normal olduğunu dile getirmiş ve bu 

yüzden dersinde öğretmen adayları tarafından izlenmek istemeyeceğini ifade 

etmiştir.  Uygulama öğretmeni Sema Hanım ayrıca Hatice’nin dile getirdiği 

devam-takip sorununun kendi okullarında da yaşandığını bu durumdan kendisinin 

de rahatsız olduğunu söylemiştir.  

“Siz dikkatli bir şekilde her hafta öğretmen adayını kontrol ediyorsunuz, 

önemsiyorsunuz ama işinizi doğru yaptığınızda suçlu duruma düşüyorsunuz bu 

durumda, ya anlayışsız öğretmen oluyorsunuz ya da ne bileyim halden anlamıyor 

oluyorsunuz” 

diyerek bu durumun uygulama öğretmenleri arasında da sorun oluşturduğunu 

ifade etmiştir. 

Öte yandan yaşadığı disiplin sorununu paylaşan Hatice bazı uygulama 

öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması dersinde dersi öğretmen adaylarına 

bırakmak istemediklerini belirtmiştir.  
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“Öğretmenlik uygulaması dersinde haftanın belli saatlerinde sonuçta 

bizim ders anlatmamız gerekiyor, o saatleri kimi uygulama öğretmeni vermek 

istemiyordu kendisi derslerden geri kaldığını düşünerek ve o aradaki zamanı 

kayıp zaman olarak değerlendiriyordu hatta madem anlatacaksınız o zaman 

anlattığım konu ile ilgili soru çözün diyordu” 

Hatice’nin sözünü ettiği bu problemin, öğretmen adaylarının fakültelerdeki 

derslerde almış olduğu pedagojik bilgiyi alan bilgisi ile birleştirerek mesleki 

deneyim kazanmaları için büyük sorun oluşturacağı düşünülmektedir. Zira 

öğretmen adayı okullardaki sınıflarda ders anlatmaz ya da sadece soru çözerse 

gerçek ders ortamını hissedemeyecektir. Ayrıca McGee ve diğ. (2001) uygulama 

öğretmenlerinin birlikte öğrenmek, deneyim kazandırmak amacıyla öğretmen 

adaylarıyla çalıştıklarını belirtmektedir. 

Uygulama öğretmenlerinin dersi kayıp zaman olarak görmesinin sebebine 

gelince Hatice bunun öğretmen adaylarının dersi öğretmenin ders anlatma 

şeklinden farklı bir şekilde anlatmak istemesine bağlamaktadır. Öğretmenlerin, 

adaylar geleneksel metotla öğretimin dışına çıktığında bundan rahatsızlık 

duyduğunu ve kendileri dersi nasıl anlatıyorsa o şekilde anlatmaları gerektiğini 

vurguladıklarını ifade etmektedir. Hatice, ayrıca 

“Bu problem dersi aynı yöntemle işlemediğimizden oluyor. Biz 

üniversitede öğrendiklerimizi uygulamak istiyoruz ama mümkün olmuyor. Sınıfta 

da aynı düşünce hakim oluyor bu sefer sınıfla kopukluk yaşıyoruz, mesela bir 

etkinlik hazırladığımızda “oyun mu oynayacağız” gene diyorlar” 

cümleleri ile aynı psikolojinin sınıfı da esir aldığından sitem etmektedir. Bu 

noktada Sema Hanım ise bu konuda bazı uygulama öğretmenlerine hak verdiğini 

söylemektedir. Zira çoğu öğretmen adayının derse hazırlıklı gelmediğinden ve 

dersin sunumu itibariyle öğrencilere bir şey anlatamadığından şikâyet etmektedir.  

“Öğrenciler aday dersi anlatırken ses çıkarmıyor ama o gittikten sonra 

“biz bu konuyu tam anlamadık bir daha anlatır mısınız” diyor, bu da bizim için 

ciddi bir zaman kaybı” 

diyen Sema Hanım derslerinde farklı öğretim metotları uyguladığını bunu aynı 

şekilde öğretmen adaylarından beklediğini ifade etmektedir.  
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Bahsedilen durumlara ek olarak, yeni mezun olan öğretmenler okullardan 

idari anlamda çok az şey öğrendiklerini göreve başladıkları okullarda ise en çok 

buna ihtiyaç duyduklarını dile getirmişlerdir. Bu bağlamda öğretmenler okulda 

idareciler ile sadece iki kere -programa başlarken ve bitirirken- görüştüklerini 

söylemişlerdir. Bu noktada Banu programın işleyişi sırasında öğretmen 

adaylarının uygulama öğretmenleri ile idari işler noktasında da fikir alış verişinde 

bulunması gerektiğini belirtmiştir. Göreve başladığında ilk olarak bu konularda 

sıkıntılar yaşadığını belirten Banu düşüncelerini 

“İlk başladığımda mesela bir okul defteri nasıl yazılır bunu bile 

bilmiyordum, ayrıca nöbet tutarken de bazı zorluklar yaşadım. Bu gibi konularda 

öğretmen adaylarının belli bir bilgi birikimi elde etmeleri bence önemli” 

diyerek ifade etmiştir. Ardından bu tür etkinliklerin uygulama öğretmeninin 

öğretmen adayını benimsemesi açısından da faydalı olacağını söylemiştir. Zira 

program süresince aday öğretmen iken yaşadığı ortamın göreve başladıktan sonra 

çok da farklı olduğunu, bunun sebebinin ise uygulama okulunda gerek uygulama 

öğretmeni gerekse sınıf tarafından öğretmen olarak benimsenmemesinden 

kaynaklandığını söylemiştir. Bu noktada Sema Hanım ise okullarda görev yapan 

her öğretmenin uygulama öğretmeni olarak atanmaması gerektiğine, bu 

öğretmenlerde belli şartlar aranması gerektiğine değinmiştir. Uygulama 

öğretmenlerine görev ve sorumluluklarını açıklayan seminerlerin verilmesinin işe 

yarayabileceğini ama disiplinin daha çok öğretmenlerin karakterleriyle ilgili bir 

mesele olduğunu ifade etmiştir. 

 

Öneriler 

 

Yukarıda ortaya koyulan tespitlerin ışığında programın işleyişini daha 

verimli ve etkin kılmak adına şu önerilerde bulunulabilir.  

Uygulama öğretmenlerini seçerken de yeni yöntem, teknik ve yaklaşımlara 

açık öğretmenler seçilmelidir. Bu bağlamda ilgili bölümlerde yüksek lisans veya 

doktora yapan öğretmenlerin görüşlerinden faydalanılabilir. 
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Üniversitedeki öğretim elemanları, uygulama okullarında programa dahil 

olacak öğretmen adayı sayısını dikkate alarak en fazla iki ya da üç adaya bir 

uygulama öğretmeni düşecek şekilde okul ve öğretmen sayısı belirlemelidir.  

Ayrıca öğretmen adaylarına verilen etkiliklerde sınıf defteri doldurma, 

idari görevlerde bulunma gibi farklı görevlere de yer verilmesi adayların mesleğe 

başladıklarında zorlanmamaları açısından önemlidir. 

Yeni mezun öğretmenlerle öğretmen adaylarının buluşmaları sağlanarak 

adayların meslek öncesi böyle bir fırsatı iyi algılamaları, bundan yararlanmaları 

için motive edilmeleri önem kazanmaktadır. 

Son olarak öğretmen adaylarını ilgilendiren kısmına yoğunlaşarak fakülte 

ve okul işbirliğinin uzun soluklu bir sürece yayılması önemli görülmektedir. 

Öğretmen adayları lisans eğitimlerinin başından sonuna kadar işbirliği yapılan 

okullarda uygulamalı olarak gözlem yapabilir ya da görev alabilirler. 
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