SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Sınıf öğretmenliği anabilim dalı ilkokul öğrencilerine eğitim vermek üzere yetiştirilen
öğretmen adaylarına eğitim veren bir programdır. Çocuğu yetiştirme işi uzun zamandır
sadece ailenin görevi olmaktan çıkmış, devletler bireylere belirli değerleri ve yeterlilikleri
kazandırmak için bireyleri zorunlu eğitime tabi tutmuştur. Ülkemizde zorunlu eğitmin ilk
basamağını ilkokullar oluşturmaktadır. Bilindiği gibi ilkokul eğitiminin diğer adı temel
eğitimdir. Bu süreçte çocuğa temel anadil, vatandaşlık, insani, toplumsal ve çevresel değerler
en sade şekilde aktarılmaktadır. Bu süreçte ailede öğrenilen eksik ve yanlış bilgiler düzeltilir,
çocuğun bir birey olarak hayata hazırlanmasının ilk adımları atılır. Ayrıca ilkokul eğitimi
çocuğun ileriki dönemde alacağı eğitime de temel oluşturmaktadır. Çocuk ilkokula
başladıktan sonra artık ailesinden çok sınıf öğretmeni ve arkadaşlarıyla zaman geçirmektedir.
Sınıf öğretmeninin bir sözü, davranışı çocuk üzerinde ailesinden çok daha etkili
olabilmektedir. Bu nedenle sınıf öğretmeni olmak manevi açısından büyük bir doyum
sağladığı gibi bireye ciddi sorumluluklar da yüklemektedir.
Anabilim Dalının Amacı
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalının amacı, meslek
ve alan bilgisiyle yeterli ve kendini geliştirmeye açık, çocuklara iyi bir model olabilecek,
çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranış içinde olan, çocuğun velisi ve çevresi ile iyi
ilişkiler kurarak çocukların eğitimi için gerekli desteği sağlayabilecek bireyler yetiştirmektir.
Anabilim Dalının Tanıtımı
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi 17.11.1999 tarihli ve 4480 sayılı Kanunla değişik 41 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilerek kabul edilen 2809 sayılı Kanunun 27.
maddesinin (e) bendi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.
Fakülte, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim öğretimine devam ederken 29
Mayıs 2007 gün ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı
Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim öğretimine devam etmektedir. Okul
Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı ilk kez 2001–2002 Öğretim yılında İlköğretim Bölümüne
bağlı olarak açılmış olup günümüze kadar öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir. 4 yıllık bir
programdır. İlköğretim bölümü bünyesinde yer alan anabilim dalımızda yaklaşık 300 lisans
öğrencisi eğitim görmektedir.
Kayıt Kabul Koşulları
Ülkemizde sınıf öğretmenliği programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına
girmeleri zorunludur. Türkiye'de veya yurt dışında lise kademesini tamamlayan ve ulusal
düzeydeki üniversite sınavlarında ilgili puan türünde (YGS-5) yeterli başarı göstermiş
öğrenciler lisans programında öğrenim görmeye hak kazanırlar.

Mezun Olma Koşulları
Bölümde her bir program için mevcut olan, 240 AKTS'ye karşılık gelen zorunlu ve seçmeli
dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip
olmak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuldur.
Çalışma Alanları
Programdan mezun olan öğrencilere “Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans Diploması”
verilir. Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı mezunları "Sınıf Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim
Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel sınıfı öğretmeni olarak
çalışabilirler. Programı tamamlayan öğrenciler gerekli koşulları sağladıktan sonra resmi ve
özel ilkokullarda müdür, müdür yardımcısı gibi idari pozisyonlarda görev alabilirler,
ilkokulların teftiş ve denetlenmesinde görev alabilirler.
Programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara
başvurmaya hak kazanırlar. Kendi alanlarında lisansüstü çalışmalar yapıp üniversitelerde
akademik kadrolarda görev alabilirler. Alan bilgisini farklı şekillerde değerlendirmeye istekli
öğretmenler kitap yazma, materyal üretme gibi çeşitli alanlarda iş bulabilirler.

