
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Sınıf Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Sınıf Öğretmenliği Lisans Prog-
ramı, çağdaş, çok yönlü düşünebilen, problem çözme yeteneğine sahip, milli ve manevi değerlere saygılı, demokratik tutum ve değerleri be-
nimsemiş, bilimin gücüyle hareket eden, iletişim becerileri gelişmiş, bilgi iletişim teknolojilerini etkili kullanabilen, kendi alanında profesyonel 
beceriler ile donanmış yapıcı, yaratıcı ve üretken sınıf öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu programın temel misyonu kendi meslek alanlarında üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yetkinliği kazanmış öğretmenler yetiştir-
mektir.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı, disiplinlerarası bir yapıya sahiptir. Sınıf Öğretmenliği Programı çerçevesinde teorik bilgi birikimini arttır-
mak amacıyla alan bilgisi derslerinin yanı sıra mesleki becerileri geliştirecek öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, teorik bilgilerin okul ve sınıf 
ortamında uygulanmasına imkân verecek uygulama dersleri ve genel kültür dersleri verilmektedir. Uygulamalı dersler, İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü iş birliğinde ilkokullarda uzman öğretmenler ve öğretim elemanları gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Programda ayrıca öğrencilerimizin 
yetkinliklerini artırmalarına katkı sağlayacak seçmeli dersler de yer almaktadır. 

4 yıllık lisans eğitimi verecek olan programın eğitim dili Türkçe’dir.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

Neden 29 Mayıs Sınıf Öğretmenliği?
• İlkokul eğitimin farklı alanlarında uzmanlaşmış ve deneyimli akademik kadro, 

• İlkokul eğitimi alanında gerekli yetkinlikleri kazandırmayı hedefleyen çok yönlü eğitim programı, 

• Alanda yürütülen projelere katılarak bilimsel çalışma ve alan deneyimi kazanma fırsatı, 

• Lisans eğitimi boyunca öğretmenlik alan sınavına yönelik destek çalışmaları, 

• Yaklaşık yüz bin kitaplık koleksiyonu ve açık raf sistemiyle aktif olan

 üniversite kütüphanesinden yararlanma imkânı, 

• Mevlâna ve Erasmus gibi değişim programlara katılma imkânı, 

• Yurt ve burs olanakları, 

• İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı ile 

yabancı dil öğrenme ve belgeleme imkânı, 

• İsteğe bağlı çift anadal programları,

• Teknolojik gelişmeleri takip etme ve eğitimde teknolojinin 

olanaklarından yararlanma fırsatı,

• Modern ve estetik mimarisiyle öğrenci dostu kampüs olanakları,  

• İstanbul’un sosyal, tarihi ve zengin kültürel yapısından faydalanma imkânı, 
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    İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programından Mezun Olan Öğrencilerin: 
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AKADEMİK KADRO

• Mesleki yaşamda gerekli olan temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazanmış,

• Öğrenci gelişim ve ihtiyaçlarına duyarlı,

• Teorik bilgi ile pratik bilgiyi harmanlayan,

• Kişisel ve mesleki yaşamda öğrencilere rol model olan,

• Alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden,

• Pozitif öğrenme ortamları oluşturabilen,

• Alanında vizyon sahibi ve yeniliklere açık olan,

• Zamanını verimli kullanan,

• Bilimsel ve etik kuralları benimseyen,

• İnsana, topluma ve doğaya duyarlı sınıf öğretmenleri olarak mezun 

olmalarını hedefliyoruz.

 Sınıf öğretmenliği Programından mezun olan öğrencilerimiz, 
• Resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte, 
• Resmi ve özel ilkokulların idari kadrolarında görev alabilmekte,
• Program mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’na Bilim ve Sanat Merkezlerinde sınıf öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler.
• Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında eğitim müfettişi olarak görev alabilmekte,
• Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin idari birimlerinde ve Ar-Ge biriminde görev alabilmekte
• Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı örgütü bünyesinde bulunan eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilmekte,
• Program mezunları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda iş imkânı bulabilmektedir.
• Üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı olarak yer alabilmektedir.
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