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Öğretmen Yetiştirmede Sanal Sınıf
Simülasyonlarının Kullanımı

 Sanal sınıf simülasyonları öğretmen ve öğretmen adaylarına sınıf içinde 
yaşanabilecek olası durumları gözlemleme, bu durumlara hazırlıklı olma ve 
uygulama derslerine destek verme imkanı tanıyan teknolojik araçlardır (Bautis-
ta & Boone, 2015). Öğretmen yetiştirmedeki teorik bilgiler ile uygulamalı eğitim 
arasında köprü görevi görerek ve öğretmenlerin, öğretmen adaylarının mesleki 
gelişimlerine katkı sunar (Theelen, Beemt, & Brok, 2019). Öğretmen ve öğret-
men adayları sanal sınıf simülasyonlarında simüle edilmiş sanal sınıf ortamında, 
güvenli bir şekilde gerçek sınıf deneyimine benzer biçimde uygulama yapabilir 
(Regalla, Hutchinson, Nutta, & Ashtari, 2016).

Öğretmen adayları sanal sınıf simülasyonları ile;
• Sanal sınıf ortamında zaman ve sayı sınırlaması olmaksızın kendi bireysel 
öğrenme hızlarına bağlı olarak öğretimi deneyimleyebilir. 
• Güvenli bir sanal sınıf ortamında deneme yanılma yöntemi ile öğretimi 
gerçekleştirirken hataların sonucunu görme imkanı bularak deneyim kazanır. 
• Akran öğretimi ve öğreterek öğrenme imkanı bulur.
• Anlamlı ve yansıtıcı öğrenme yoluyla öğrenme deneyimlerini akranlarıyla 
paylaşma imkanı bulur (Knight, Pedersen, & Peters, 2004).
• Öğretim yöntemlerinin kullanımı ve öğrenci etkileşimi gibi konularda 
öz yeterlik düzeylerini arttırabilir (McPherson, Tyler-Wood, Ellison & Peak, 2011). 
Ders planı hazırlama, uygulama ve sınıf yönetimi gibi öğretmenlik becerilerini 
geliştirebilir (Bradley & Kendall, 2014; Rayner & Fluck, 2014).

Uygulama öğretim elemanları ve uygulama öğretmenleri sanal sınıf simülas-
yonları ile; 
• Zaman mekan sınırlaması olmaksızın öğretmen adaylarının sanal sınıf 
deneyimlerini gözlemleyebilir ve anlık ya da sanal sınıf eğitim raporları üzerin-
den geribildirim verebilir (Chini, Straub, & Thomas, 2016). 
• Teorik ile uygulamalı eğitimin doğrudan ilişkilendirilebilmesini sağlar (Ze-
ichner, 2010). 
• Pandemi vb. sebeplerle öğretmen yetiştirmede uygulama imkanının kı-
sıtlı olduğu durumlarda derslerin alternatif veya harmanlanmış öğretim yoluyla 
gerçekleşmesini sağlayabilir.
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Öğretmen Yetiştirmede Kullanılan
Sanal Sınıf Simülasyonları

 TeachLive, SimSchool ve Sınıfta adlı sanal sınıf simülasyonlarının öğret-
men yetiştirmede sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.  

TeachLive

 Şekil 1’de bir örneği verilen TeachLive simülasyonu, karma gerçeklik sis-
temine sahip avatar tabanlı bir simülasyon türüdür (Dieker, Rodriguez, Lignu-
garis/Kraft, Hynes, & Hughes, 2014). Öğretmen adaylarına simüle edilmiş öğ-
renciler ile sanal sınıfta ders işleme imkanı sunmaktadır. Sanal derste gerçek 
öğrencilerin davranışları ve hareketleri, sanal sınıfta yer alan simüle edilmiş ava-
tarlar yoluyla eş zamanlı olarak simülasyona yansıtılmaktadır. Farklı profillere 
sahip bu sanal öğrenciler, oyunculuk eğitimi almış gerçek öğrenciler tarafından 
kontrol edilmektedir. Bu öğrenciler farklı bir odada özel bir kostüm ve mikrofon 
aracılığı ile hareketlerini, seslerini simülasyonda yer alan avatarlarına aktarabil-
mektedir. Öğretmen adayı ise sadece sanal sınıftaki avatarları görebilmektedir.  
 

Şekil 1. TeachLive simülasyonu sanal sınıf arayüzü
SimSchool

 Öğrencilerin hareketleri, davranışları ve öğrencinin verdiği tepkiler yapay 
duygusal zeka tarafından kontrol edilmektedir. Öğretmen eğitiminde; öğret-
menlerin öğretim becerilerini, uygulamalarını ve geliştirmelerini amaçlayan 
SimSchool, öğrenci farklılıklarını analiz etme, eğitimi bireysel öğrenci ihtiyaçları-
na göre uyarlama, öğretimin etkileri hakkında veri toplama ve öğretim sonuçla-
rını iki boyutlu sanal sınıfta gözleme imkânı sunan yapay zekâ tabanlı bir sanal 
sınıf simülasyonudur. 

Şekil 2. Simschool Sanal Sınıf arayüzü
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Sınıfta

 Sınıfta simülasyonu, yapay zeka tabanlı bir diğer sanal sınıf simülatörüdür. 
Türkçe dil seçeneği, mobil cihazlar ve bilgisayar aracılığı ile uygulama imkânı 
mevcuttur. Sınıfta simülasyonu kullanıcılara üç boyutlu sanal sınıf ortamında 
öğretmenlik deneyimi yaşatmaktadır. Sınıfta simülasyonunun “Yapay Zekâ-
ya Karşı”, “Meslektaşlarla Birlikte” ve “Sanal Gerçeklik Ortamı” olmak üzere üç 
versiyonu mevcuttur. Sınıfta simülasyonunun yapay zekaya karşı versiyonunda, 
sanal sınıf ortamındaki öğrenci davranışları, yapay zeka algoritmasına dayalıdır. 
Kullanıcılar, yapay zekaya dayalı sanal öğrencilerin istenmeyen davranışlarına 
müdahale etme, öğrencilerle göz teması kurma imkanı bulurken, aynı zaman-
da sınıf yönetimi becerisi kazanabilmektedir. Sınıfta simülasyonu kullanıcılara 
ayrıca OCEAN kişilik kuramına göre farklı karakteristik özelliklerdeki öğrencileri 
tanıma ve farklı sınıf oturma düzenlerine sahip sanal sınıflarda öğretimi dene-
yimleme imkanı sağlar. Kullanıcılar, Sınıfta simülasyonunda Gagne’nin öğretim 
etkinlikleri modeline göre ders planlarken kazanıma uygun yöntem teknikleri 
ve teknolojik araçları seçme imkanı bulurken, ders sırasında da seçmiş olduğu 
yöntem tekniklere ve kazanıma uygun olarak akıllı tahta, tablet, e-kitap gibi 
teknolojik araçları kullanmanın sınıfta teknoloji entegrasyonununa etkisini göz-
lemleyebilir.

 Sınıfta simülasyonunun “Meslektaşlarla birlikte” versiyonu ise yapay zekâ-
ya karşı versiyonunun tüm özelliklerini taşımaktadır. Buna ek olarak, bu versi-
yonda kullanıcıların sanal sınıf performansları gözlemci öğretmenler tarafından 
izlenebilmekte, sanal öğrencilere istenmeyen davranışlar atanabilmekte ve 
öğretim esnasında kullanıcılara anlık geribildirim verilebilmektedir. Böylece kul-
lanıcılara sınıf yönetimini sağlama, ders planlama ve uygulama için ek destek 
sağlanabilmektedir. Akran öğretimine de imkan tanıyan Meslektaşlarla birlikte 
versiyonu, diğer öğretmen adaylarının sanal sınıf deneyimlerini gözlemleme ve 
onlara geribildirim verme imkanı sunmaktadır.

 Sınıfta simülasyonunda, ders planlama, sınıf düzeni, sanal sınıf ortamı, 
sanal sınıf performanslarının değerlendirilmesine yönelik çeşitli arayüzler bu-
lunmaktadır.

Şekil 3. Sınıfta simülasyonu ders planlama ve sınıf düzeni arayüzü
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 Arayüzde görüldüğü üzere kullanıcı derse başlamadan önce ders senar-
yosunu, ders planını ve sınıf oturma planını değiştirebilmektedir (Şekil 3). Klasik, 
küme, U ve çember olmak üzere 4 farklı sınıf oturma planı mevcuttur. Ayrıca sı-
nıftaki öğrencilerin kişilik özelliklerini inceleyerek öğrencileri tanıyabilmekte ve 
istenmeyen davranışları önlemek için öğrencilerin yerlerini değiştirebilmekte-
dir. Sınıfta simülasyonu 16 seviyeden oluşmaktadır. Her seviyede ders senaryo-
ları farklıdır. Ayrıca seviye zorlaştıkça, öğrenci sayısı ve istenmeyen davranışların 
sıklığı da artış göstermektedir.

Şekil 4. Sınıfta simülasyonu sanal sınıf ortamı
 
 Şekil 4’te Sınıfta simülasyonunun sanal sınıf ortamı arayüzü verilmiştir. 
Sınıfta simülasyonundaki sanal sınıf ortamında kullanıcıdan seçtiği ders planı 
ve senaryosunu süreye uygun şekilde işleyebilmesi ve istenilen görevleri doğru 
şekilde tamamlayabilmesi beklenmektedir. Kullanıcı ders süresince öğrenciler-
le göz teması kurabilmekte, öğrencilerin istenmeyen davranışlarına müdahale 
edebilmektedir. Kullanıcıların performansına bağlı olarak öğrencilerin, konsant-
rasyon, eğlence ve bilgi düzeyleri de ekranda eş zamanlı olarak güncellenmek-
tedir. Ayrıca ders süresini hızlandırma özelliği sayesinde, bir dersi 40 dakikadan 
daha az sürede hızlandırılmış şekilde tekrarlamak da mümkündür.

Şekil 5. Sınıfta simülasyonu sanal ders performansı uygulama raporu
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 Şekil 5’te görüldüğü gibi, uygulama raporunda, kullanıcının ders işleme 
sürecindeki performansı değerlendirilerek, puanlandırılmaktadır. Kullanıcıya 
ders planını uygulama ve istenmeyen davranışlarla başa çıkma yöntemleri ile 
ilgili geri bildirim verilmektedir. Kullanıcının performansı değerlendirilirken, der-
sin planlanan biçimde işlenmesi, istenmeyen davranışlarla uygun başa çıkma 
yönteminin kullanılması, derste teknolojinin etkin kullanımı, öğrencinin profil-
lerini doğru şekilde analiz ederek etkileşim kurulması gibi kriterler göz önünde 
bulundurulmaktadır. 
 
 Sonuç olarak; Sınıfta simülasyonu kapsamında uygulama öğretim ele-
manları ve uygulama öğretmenlerine öğretmen adaylarının sanal sınıf dene-
yimlerini gözlemleme imkanı veren yönetici modülü bulunmaktadır. Yönetici 
modülünde Sınıfta’yı kullanan öğretmen adaylarının oluşturduğu ders planları, 
sanal sınıftaki istenmeyen davranışlarla başa çıkma yöntemleri, TPAB görevle-
rini gerçekleştirme durumları ve Sınıfta’yı kullanım istatisitikleri yer almaktadır. 
Uygulama öğretim elemanları ve uygulama öğretmenleri, öğretmen adayları-
nın deneyimlerini bu şekilde detaylı biçimde gözlemleme ve onlara geribildirim 
verme imkanı bulmaktadırlar. 
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Simülasyon Destekli Öğretmen Eğitimi

 Simülasyon destekli öğretmen eğitimi, harmanlanmış öğrenme yaklaşı-
mına dayalı teorik ile uygulamalı öğretmen eğitimi arasında köprü kurma im-
kanı sunan bir öğretim sürecidir. Şekil 6’da özetlenen simülasyon destekli öğ-
retmen eğitimi sürecinde öğretmen adayları, öğretim elemanları ve uygulama 

öğretmenleri yer alır.

Şekil 6. Simülasyon Destekli Öğretmen Eğitimi Süreci

1-Çevrimiçi Ders Modülleri 

Simülasyon destekli öğretmen eğitimi sürecinde Şekil 7’de belirtilen 4 adet 
çevrimiçi ders modülü yer almaktadır. Modüller kapsamında öncelikle belirle-
nen konu ve kazanımlara yönelik 4 adet ders planı ve ders içeriği geliştirilmiştir 
(Ek 1).  Daha sonra oluşturulan ders planları ve ders içeriği senaryolaştırılarak 4 
adet eğitim videosu hazırlanmıştır (Ek 1). Son olarak Google Classroom çevrimi-
çi öğrenme ortamı aracılığı ile 4 ayrı modül oluşturulmuş ve hazırlanan eğitim 
videolarını içeren e-içerikler ilgili modüle yüklenmiştir. 

Şekil 7. Simülasyon Destekli Öğretmen Eğitimi Ders Modülleri
 
 Öğretmen adayları, modüllerde belirlenen içerik ve kazanımlar çerçeve-
sinde oluşturulan eğitim videolarını izleyerek ve videolara karekod yoluyla en-
tegre edilen ek kaynaklardan yararlanarak teorik bilgilerini pekiştirebilmektedir.
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2- Sanal Sınıf Deneyimi

 Eğitim videolarına paralel olarak her modülde öğretmen adaylarının 
Sınıfta simülasyonunun “Yapay Zekaya Karşı” versiyonunu kullanarak ilgili ka-
zanıma yönelik görevleri sanal sınıf ortamında bireysel olarak gerçekleştirme-
leri ve Sınıfta simülasyonu görevlerini tamamladıktan sonra, modül içeriği ile 
ilgili Google Classroom’da yer alan sorulara cevap vermeleri beklenmektedir. 
Modül 4’te ise bireysel öğrenmeye ek olarak akran öğretiminin gerçekleşmesi 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının Sınıfta simülasyonunun 
“Meslektaşlarla Birlikte” versiyonunu da kullanarak yansıtıcı öğrenme yoluyla 
öğretim deneyimlerini akranları ile paylaşmaları ve akran geribildirimi alma-
ları beklenmektedir. Son olarak akranlarından aldıkları geribildirimlerin öğret-
menlik becerilerine etkisine ilişkin Google Classroom’da yer alan soruya cevap 
vermeleri beklenmektedir. Modüller birbirini kapsar sarmal nitelikte olup, her 
modülde öğretmen adayları önceki modülde öğrendiği bilgileri de kullanmak-
tadır. Örneğin birinci ders modülünde öğretmen adayları sanal sınıf ortamında 
öğretimin planlanmasına ilişkin kazanımlar elde ederken, ikinci ders modülün-
de de hem öğretimin planlanması hem de teknolojik pedagojik alan bilgisini 
sanal sınıf ortamında kullanabilmesi hedeflenmiştir. 
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3- Gerçek Sınıf Deneyimi 

 Öğretmen adayları bu aşamada gerçek sınıf ortamında belirli bir kaza-
nıma yönelik geliştirdikleri ders planını gerçek sınıf ortamında uygulayarak, 
eğitim videolarında edindikleri teorik bilgileri ve sanal öğrenme ortamında-
ki öğretme deneyimlerini gerçek sınıf ortamına aktarmaktadırlar. Öğretmen 
adaylarının her modülün sonunda en az 1 kez gerçek sınıf ortamında öğretimi 
gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Ardından yansıtıcı günlük yoluyla Sınıfta 
simülasyonundaki sanal sınıf deneyimlerini gerçek sınıf ortamına yansıtma du-
rumları ile ilgili öz değerlendirme yapmaları beklenmektedir. 

4- Geribildirim

 Uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim elemanları her eğitim 
modülünün sonunda Sınıfta simülasyonunun yönetici modülündeki sanal sınıf 
deneyim raporları üzerinden öğretmen adaylarına Tablo 1’de yer alan dereceli 
puanlama anahtarına (rubrik) göre geribildirim vermektedirler. Ayrıca akran 
geribildirimleri için de aynı rubrik kullanılmaktadır. 
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Tablo 1. Öğretmen Adayı Sanal Sınıf Deneyimini Değerlendirme Rubriği

 
 Bu geribildirimler öğretmen adaylarının sanal öğretme deneyimlerine 
ilişkin farkındalıklarını arttırmakta ve hatalarını düzeltmelerine imkan tanımak-
tadır. Öğretmen adaylarının her modülün sonunda uygulama öğretmeni ve 
uygulama öğretim elemanlarından aldıkları geribildirimlerin öğretmenlik be-
cerilerine etkisine ilişkin Google Classroom’da yer alan soruya cevap vermeleri 
beklenmektedir.

Simülasyon Destekli Öğretmen Eğitiminin
Oyunlaştırma Ile Zenginleştirilmesi

 Oyunlaştırma, oyun tasarım unsurlarının oyun bağlamı dışındaki durum-
larda kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Deterding, Sicart, Nacke, O’Hara ve 
Dixon, 2011). Oyunlaştırma, oyunsal düşünme felsefesinin önceden planlanmış 
bir yaklaşımla, oyun mekanikleri de kullanılarak öğrenmeye entegre edilmesi 
ile sağlanır (Bozkurt ve diğerleri, 2018). Eğitimin oyunlaştırılması, öğrencilerin 
motivasyonunu ve akademik performanslarını ve derse olan bağlılıkları arttır-
maktadır (Manzano-Leon vd., 2021). Bu doğrultuda simülasyon destekli öğret-
men eğitimi süreci de oyunlaştırma tekniği ile zenginleştirilmiştir. Simülasyon 
destekli öğretmen eğitiminde Werbach (2016)’nın oyunlaştırma çerçevesinde 
kullanılan unsurlar Tablo 2’de verilmektedir.
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Tablo 2. Simülasyon Destekli Öğretmen Eğitiminde Kullanılan Oyunlaştırma 
Unsurları
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Simülasyon Destekli Öğretmen Eğitimi
Ders Izlencesi

Öğretim Materyalleri:

• Sınıfta simülasyonu https://www.sinifta.com/ 
• Simülasyon destekli çevrimiçi ders modülleri (Ders kapsamında oluşturu-
lacak sanal sınıfta yer alacaktır.) 

Yardımcı Kaynaklar

• Gagné, R.M., & Driscoll, M. P. (1988). Essentials of learning for instruction.  
Second Edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
• Fer, S. (2020). Öğretim tasarımı. 4. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
• Uluçınar Sağır, Ş. (2019). Teoriden uygulamaya pedagojik alan bilgisi. Pe-
gem Akademi Yayıncılık
• Sancar Tokmak, H., İncikabı, L., Özgelen, S., Yanpar Yelken, T. (2013). Fen ve 
Matematik eğitiminde teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli öğretim tasarım-
ları. Anı Yayıncılık
• Kaya, Z. (2012). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Dersin Amacı:

 Bu dersin genel amacı öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında öğ-
retmen adaylarına sınıf yönetimi, ders planlama ve uygulama, teknolojik peda-
gojik alan bilgisi gibi öğretmenlik becerilerini uygulamalı olarak kazandırmayı 
amaçlamaktadır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları:

 Bu dersi tamamlayan öğretmeni adayı, 
1. Gagne’nin Öğretim durumları modeline göre öğretimi planlayabilir.
2. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini ve bileşenlerini tanır.  
3. Öğretmen adayları, öğrencilerin kişilik özelliklerini göz önünde bulundurarak 
oturma düzeni oluşturur.
4. Sınıf içinde sık rastlanan istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme 
yöntemlerini tanır.

Dersin Ilkeleri:

-Ders Süresi ve Derse Giriş/Çıkış-
 Vize haftasında ders işlenmeyecektir.  Bu  bağlamda 13 hafta boyunca 
aktif olarak ders devam edecektir. Dersin olduğu zaman dilimlerinin resmi 
tatillere rastlaması ve öğretim üyesinin kongre, seminer vb. çalışmalarının ders 
günlerine denk gelmesi durumunda mutlaka telafi yapılacaktır.

-Geciken Görevler-
 Ders kapsamında verilen ödev ve görevler belirtilen sürenin sonunda ta-
mamlanarak teslim edilmiş olması gerekmektedir. Teslim edilmeyen ödev veya 
görevler değerlendirmeye alınamaz.
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-Çevrimiçi Öğrenme Ortamı ile Ders İlişkisi-
 Ders ile ilgili kaynak, duyuru, materyal paylaşımı, etkileşim ve geribildiri-
min sürekliliğini sağlamak için Google Classroom üzerinden oluşturulan sanal 
sınıfa katılmak gerekmektedir. 

-Ders Materyalleri-
 Oluşturulan sanal sınıfta, simülasyon destekli öğretmen eğitimi çevrimiçi 
ders modülleri ve ders kapsamında tamamlanması istenen görevler, ödevler 
yer alacaktır. Öğrencilerin bu platformdan ödevlerini göndermeleri beklenmek-
tedir.

-Katılım-
 Derse düzenli devam ederek, verilen görevleri zamanında yapmanız der-
se katılım için altın kurallardır. 

Öğrenme-Öğretme Süreci

 Bu ders, simülasyon tabanlı öğrenme yaklaşımına göre yürütülecektir. Bu 
kapsamda Sınıfta simülasyonunun meslektaşlarla birlikte versiyonu kullanıla-
caktır. Sınıfta simülasyonu https://www.sinifta.com/atolye adresinden indirilebi-
lir. Öğrenciler Sınıfta simülasyonunu kullanmak için öncelikle www.app.sinifta.
com  adresinden kayıt ol butonuna tıklayarak kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme 
kayıt olmalıdır. Sisteme kayıt olurken danışman öğretim elemanını doğru bi-
çimde seçmelidir. Simülasyonu indirdikten ve sisteme kayıt olduktan sonra 
simülasyonu kullanım kılavuzu mail adresinize otomatik olarak gönderilecektir. 

Katılım Belgesi Alma Prosedürü

 Bu derste aşağıda belirtilen prosedür çerçevesinde eğitim sonunda katı-
lımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım belgesi alabilmek için simülasyon 
destekli öğretmen eğitimi sürecindeki tüm görevlerin tamamlanması ön koşul-
dur. Buna ek olarak her modülün sonunda katılımcıların Sınıfta simülasyonun-
daki sanal dersleri tekrarlama sayısı ve başarı düzeyine göre toplam simülasyon 
deneyim puanı belirlenecek ve liderlik tablosu katılımcılar ile paylaşılacaktır. 
Örneğin, Simülasyonda Seviye 1’i 3 kez tekrarlayıp her seferinde 80 puan alan 
bir öğrencinin toplam simülasyon deneyim puanı 240 olmaktadır.
Simülasyon deneyim puanlarına göre katılımcılara ayrıca platin, gold, bronz ve 
silver madalya verilecektir. Eğitim sonunda verilecek katılım belgesinde hak 
edilen madalyanın türü de belirtilecektir. Simülasyon deneyim puanlarına göre 
hak edilen madalyalara ilişkin puanlama sistemi şu şekildedir: 

1200 üstü: Platin 
1000-1200: Gold 
600-999: Silver 
500-599: Bronz
500 Altı: Madalya Yok
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Simülasyon Destekli Öğretmen Eğitimi Örnek Çevrimiçi Ders Modülleri 

 Simülasyon destekli öğretmen eğitimine ilişkin örnek çevrimiçi ders mo-
düllerini içeren Google Classroom sanal sınıf platformuna katılmak ve modülleri 
incelemek için tıklayınız veya yandaki karekodu okutunuz. 

Simülasyon Destekli Öğretmen Eğitimi Örnek Eğitim Videoları ve Içerikleri

 Simülasyon destekli öğretmen eğitimi videoları ve içeriklerinin yer aldığı 
Youtube kanalımızı ziyaret etmek için tıklayınız veya yandaki karekodu okutu-
nuz.  

Simülasyon Destekli Öğretmen Eğitimi Katılımcı Görüşleri 

 Simülasyon destekli öğretmen eğitimi sürecine katılan öğretmen adayla-
rının, uygulama öğretmenlerinin ve öğretim elemanlarının görüşlerine erişmek 
için tıklayınız. Veya yandaki karekodu okutunuz. 
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