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1. TANIMLAR 

 

Öğretmenlik Uygulaması I Dersi: Öğretmen adaylarına; eğitim görülen öğretmenlik alanına yönelik 

idari ve ders dışı etkinliklerin yanı sıra sınıf içinde uygulama becerisi kazandırarak adayların ilgili 

öğretim programında tanımlı ders(ler)i planlama ve yürütme yeterliliğinin değerlendirilmesinin 

amaçlandığı derstir. İlgili pedagojik formasyon öğretim programında 4 (dört) kredilik bir ders olarak 

tanımlanmakta ve 1 (bir) kuramsal ve 6 (altı) uygulama olmak üzere 7 ders saatinden oluşmaktadır. 

 

Uygulama Öğrencisi: Öğretmenlik alanlarına kaynaklık eden fakülte/programlardan mezun olup 

pedagojik formasyon eğitimi veren eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümünde 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında öğrenim görmekte olan öğrencidir. 

 

Uygulama Öğretmeni: Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Öğretmenlik Uygulaması 

Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip, uygulama eğitim kurumunda yöneticiler dışında fiilen derse 

giren sınıf, alan ve rehberlik öğretmenleri arasından seçilen, en fazla 6 (altı) uygulama öğrencisine 

öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğretmenlik uygulaması/rehberlik uygulaması kapsamında 

rehberlik edecek öğretmendir. 

 

Uygulama Öğretim Elemanı: Uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulaması derslerini uygulama 

öğretmeni ile planlama ve uygulama öğrencisi tarafından yürütülen derslere fiilen katılarak söz konusu 

öğrencilerin bu derslerdeki başarısını değerlendirmekle sorumlu, ilgili öğretmenlik alanında yasal 

mevzuatta belirtilen özelliklere sahip öğretim elemanıdır. 

 

Uygulama Eğitim Kurumu: Öğretmenlik uygulamasının yürütüldüğü, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

resmî eğitim kurumları veya özel öğretim kurumlarıdır. 

 

 

2. GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

 

Uygulama öğretim elemanının yetki ve sorumlulukları 

a) Uygulama öğrencilerini öğretmenlik uygulaması etkinliklerine hazırlar. 

b) Uygulama öğrencilerinin uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinlikleri, uygulama eğitim kurumu 

koordinatörü ve uygulama öğretmeni ile birlikte planlar. 

c) Uygulama öğrencisinin çalışmalarını, uygulama öğretmeni ile birlikte düzenli olarak izler. 

d) Her dönemde, her bir uygulama öğrencisinin fiilen anlattığı dersi en az 2 (iki) kez izler ve uygulama 

öğretmeni ile değerlendirir. 

e) Uygulama öğrencisine uygulamanın her aşamasında rehberlik ve danışmanlık yaparak söz konusu 

öğrencinin derse katılımını takip eder. Uygulama öğretmeninin de görüşünü alarak yasal mazereti 

nedeniyle uygulamaya katılamayan öğrencilerin bahse konu ders(ler)i telafi etmesini sağlar. 

f) Uygulama öğrencisine, izlenen uygulama dersinin hemen ardından uygulama öğretmeni ile birlikte 

söz konusu derse ilişkin ayrıntılı geribildirimde bulunur. 

g) Dönem sonunda uygulama öğrencisinin çalışmalarını değerlendirerek değerlendirme notunu 

üniversitenin/fakültenin ilgili bilgi sistemi ile Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine (MEBBİS) 

işler. 

h) Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sisteminde tanımlı olup uygulama öğrencisinin dönemsel 

akademik başarısını belirlemek üzere hazırlanan Genel Değerlendirme ve Sonuç Değerlendirme 

Formlarını belirtilen tarih aralığında doldurur. 

i) Uygulama öğrencisinin ara sınav ve dönem sonu sınavı notunu belirlemek üzere; dönem içi/sonu 

değerlendirme formunu uygulama öğretmeni ile birlikte doldurarak, notları KSÜ Öğrenci Bilgi 

Sistemine işler.  

j) Kendi görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde doğabilecek sorunların çözümü ile çözüme 

kavuşturulamayan sorunların ilgili programın yürütülmesinden sorumlu birim yönetimine 

iletilmesinden sorumludur. 
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Uygulama öğretmeninin yetki ve sorumlulukları 

 

a) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama eğitim kurum koordinatörü ile iş birliği yaparak uygulama 

öğrencilerinin uygulama çalışmaları kapsamında hazırladıkları etkinlikler ile ilgili öneride bulunur. 

b) Uygulama programının gerektirdiği etkinliklerin yürütülmesini sağlayarak uygulama etkinliklerinin 

gerçekleştirilmesi aşamasında uygulama öğrencisine rehberlik eder, bu etkinlikleri izler ve 

değerlendirir.  

c) Uygulama öğrencisinin fiilen anlatmış olduğu dersleri, biri ilk anlattığı diğeri son anlattığı derslere 

ilişkin olmak üzere en az 2 (iki) kez değerlendirir ve bu değerlendirmesini MEBBİS’te yer alan 

Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işler. 

d) Uygulama öğrencisinin ara sınav ve dönem sonu sınavı notunu belirlemek üzere; dönem içi/sonu 

değerlendirme formunu uygulama öğretim elemanı ile birlikte doldurur.  

e) Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sisteminde (MEBBİS) yer alan Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Değerlendirme Formlarını belirtilen tarih aralığında doldurur, ilgili sistemden alınan nüshaları (ıslak) 

imzalayarak uygulama eğitim kurumu koordinatörlüğüne teslim eder. 

f) Uygulama öğrencisinin derse devam durumunu Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine 

işleyerek sistemden alınan belgeyi Pedagojik Formasyon Sertifika Programının yürütülmekte olduğu 

birime gönderilmek üzere uygulama eğitim kurumu koordinatörüne teslim eder. 

g) Uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulaması sürecindeki başarısının değerlendirilmesi, 

değerlendirme sonucunun Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işlenmesi ve öğretmenlik 

uygulaması etkinliklerinin yetki ve sorumluluk alanındaki diğer tüm aşamalarından sorumludur. 

 

Uygulama öğrencisinin yetki ve sorumlulukları 

 

a) Uygulama programının gereklerini yerine getirmek için planlı ve düzenli çalışmak. 

b) Etkinlik takviminde tanımlanan görevleri yerine getirmek. 

c) Kuramsal dersleri düzenli bir şekilde takip etmek. 

d) Öğretmenlik uygulaması çalışmalarını yürütürken diğer uygulama öğrencileri, uygulama öğretim 

elemanı ve uygulama öğretmeni ile işbirliği ve iletişim içinde bulunmak. 

e) Kuramsal derslere katılamayacağı durumlarda uygulama öğretim elemanını; geçerli bir mazereti 

olmak koşuluyla uygulama okuluna gidemediği/gidemeyeceği durumlarda uygulama öğretim elemanı 

ve uygulama öğretmenini bilgilendirmek. 

f) Uygulama okulunun yönetimi ve uygulama öğretmeni ile iletişim ve işbirliği içinde bulunmak, 

g) Öğretmenlik mesleğinin vakarına yakışan tutum ve davranışları sergilemek. 

h) Verilen görevleri, uygulama öğretmeninin ders programını aksatmamak koşuluyla, süresi içinde ve 

planlandığı biçimde yerine getirmek. 

i) Uygulamanın altıncı haftasından itibaren (ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat 

olanlarda 10 (on), 3 (üç) ve üzeri olanlarda ise 20 (yirmi ) ders saatinden az olmamak üzere) fiilen ders 

anlatmak. 

j) Dönem süresince yapılan çalışmaları, dönem sonunda uygulama öğretim elemanı ve uygulama 

öğretmenine sunulmak üzere, bir dosya (öğretmenlik uygulama dosyası) halinde düzenlemek. 
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3. HAFTALIK ETKİNLİK TAKVİMİ 

 

HAFTA TARİH ETKİNLİK 

1 
25-29 Ekim 

2021 

Tanışma ve planlama 

●Uygulama öğrencileri, uygulama öğretim elemanı eşliğinde uygulama 

okuluna giderek uygulama eğitimi kurum koordinatörü, uygulama 

öğretmeni ve öğrencilerle tanışır.  

●Uygulama öğretim elemanı, ilgili kurum koordinatörü ve uygulama 

öğretmenin görüşleri doğrultusunda uygulama öğrencisinin uygulama 

okulunda gerçekleştireceği etkinliklere ilişkin planlamaya son şekli 

verilir. 

●Uygulama öğrencisi bu haftaya ilişkin gözlemlerini raporlaştırarak 

öğretmenlik uygulaması dosyasına ekler. 

2 
1-5 Kasım 

2021 

Öğretmenin ve öğrencinin bir gününün gözlenmesi 

●Okuldaki bir gün boyunca, uygulama öğretmeninin sınıf içinde ve 

dışında gerçekleştirdiği/yer aldığı tüm etkinlikler listelenir. Her bir 

etkinlik için ayrılan süre gözlemlenerek öğretmenin bir okul gününde 

gerçekleştirdiği/ yer aldığı etkinliklerin çeşitliliği ile bunların günlük işler 

içerisindeki ağırlığına ilişkin bir rapor hazırlanır.  

●Okuldaki bir gün boyunca yaptığı çalışmaları incelemek üzere bir 

öğrenci seçilir. Seçilen öğrencinin, ders içi ve ders dışı zamanlardaki 

davranışları gözlemlenir. Öğrencinin derse katılımı, ödev/görev 

performansı, akranları ve öğretmeniyle iletişimi ve ders dışı zamanlardaki 

etkinlik tercihleri dikkate alınarak söz konusu gözlemlere dayalı bir rapor 

hazırlanır. 

●Hazırlanan raporlar, uygulama öğretim elemanı tarafından yürütülen 

kuramsal ders saatinde tartışılmak ve dönem sonunda ilgili öğretim 

elemanınca değerlendirilmek üzere öğretmenlik uygulaması dosyasına 

konulur. 

3 
8-12 Kasım 

2021 

Alana özgü öğretim programını inceleme 

●İlgili dersin öğretim programına mufredat.meb.gov.tr adresinden erişilir. 

Söz konusu öğretim programı; amaçlar, felsefi temel(ler), değerler, 

yetkinlikler, ölçme ve değerlendirme yaklaşımı, özel amaçlar, 

programının uygulanmasında dikkat edilecek hususlar, öğrenme-öğretme 

yaklaşımları ve kazanımların yapısı bakımından incelenerek bir rapor 

hazırlanır. 

●Raporda uygulama öğretmenin program hakkındaki görüşlerine de yer 

verilebilir. 

●Hazırlanan rapor, uygulama öğretim elemanı tarafından yürütülen 

kuramsal ders saatinde tartışılmak ve dönem sonunda ilgili öğretim 

elemanınca değerlendirilmek üzere öğretmenlik uygulaması dosyasına 

konulur. 

4 
22-26 Kasım 

2021 

Alana özgü etkinlik veya öğretim materyali tasarlama 

●İlgili dersin öğretim programında tanımlı kazanım(lar) çerçevesinde, 

özgün bir etkinlik veya öğretim materyali (bilgi kartları, çalışma kağıdı 

vb.) hazırlanır. Kazanım(lar), takip eden haftalarda uygulanabilecek bir 

öğretim etkinliğine uygun olarak da seçilebilir. 

●Öğretim etkinliği veya materyali, belirlenen kazanımın gerekliliklerini 

sağlamasının yanında öğrencilerin etkin bir şekilde etkileşimde 

bulunabilecekleri çerçevede hazırlanmalıdır (Örn. Yönergelere göre bir 

etkinliği gerçekleştirme, bilimsel bir olguyu keşfetmeye yönelik gözlem 

sonuçlarını veya verileri kaydetme).  

●Hazırlanan etkinlik veya öğretim materyali, uygulama öğretmeninin de 

görüşü alındıktan sonra, uygulama öğretim elemanı tarafından yürütülen 

kuramsal ders saatinde sunulmak ve dönem sonunda ilgili öğretim 
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elemanınca değerlendirilmek üzere öğretmenlik uygulaması dosyasına 

konulur. 

5 

29 Kasım- 

3 Aralık 

2021 

Dersi planlama ve ders planı hazırlama 

●İlgili dersin öğretim programında tanımlı kazanım(lar) çerçevesinde bir 

dizi öğretme-öğrenme etkinliği içeren özgün bir ders planı hazırlanır.  

●Ders planında; ders kitabı, http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr, 

www.eba.gov.tr vb. kaynaklarda yer alan etkinlik veya içeriklerden 

yararlanılabilir.  

●Hazırlanan plana, uygulama öğretmeninin de görüşü alınarak son şekli 

verilir. 

●Hazırlanan ders planı, uygulama öğretim elemanı tarafından yürütülen 

kuramsal ders saatinde tartışılmak ve dönem sonunda ilgili öğretim 

elemanınca değerlendirilmek üzere öğretmenlik uygulaması dosyasına 

konulur. 

6 
6-10 Aralık 

2021 

Öğretim etkinliği gerçekleştirme 

●Bir önceki hafta uygulama öğretmeni tarafından belirlenen kazanım(lar) 

çerçevesinde bir ders planı hazırlanır. 

●Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliği (ders anlatımı) 

gerçekleştirilir. 

● Hazırlanan ders planı ve ders anlatımı süreci, uygulama öğretim elemanı 

tarafından yürütülen kuramsal ders saatinde tartışılır. Ders planı ve varsa 

anlatım yapılan dersle ilgili diğer belgeler, dönem sonunda ilgili öğretim 

elemanınca değerlendirilmek üzere öğretmenlik uygulaması dosyasına 

konulur. 

7 
13-17 Aralık 

2021 

Öğretim etkinliği gerçekleştirme 

●Bir önceki hafta uygulama öğretmeni tarafından belirlenen kazanım(lar) 

çerçevesinde bir ders planı hazırlanır. 

●Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliği (ders anlatımı) 

gerçekleştirilir. 

● Hazırlanan ders planı ve ders anlatımı süreci, uygulama öğretim elemanı 

tarafından yürütülen kuramsal ders saatinde tartışılır. Ders planı ve varsa 

anlatım yapılan dersle ilgili diğer belgeler, dönem sonunda ilgili öğretim 

elemanınca değerlendirilmek üzere öğretmenlik uygulaması dosyasına 

konulur. 

8 
20-24 Aralık 

2021 

Öğretim etkinliği gerçekleştirme 

●Bir önceki hafta uygulama öğretmeni tarafından belirlenen kazanım(lar) 

çerçevesinde bir ders planı hazırlanır. 

●Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliği (ders anlatımı) 

gerçekleştirilir. 

● Hazırlanan ders planı ve ders anlatımı süreci, uygulama öğretim elemanı 

tarafından yürütülen kuramsal ders saatinde tartışılır. Ders planı ve varsa 

anlatım yapılan dersle ilgili diğer belgeler, dönem sonunda ilgili öğretim 

elemanınca değerlendirilmek üzere öğretmenlik uygulaması dosyasına 

konulur. 

9 
27-31 Aralık 

2021 

Öğretim etkinliği gerçekleştirme 

●Bir önceki hafta uygulama öğretmeni tarafından belirlenen kazanım(lar) 

çerçevesinde bir ders planı hazırlanır. 

●Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliği (ders anlatımı) 

gerçekleştirilir. 

● Hazırlanan ders planı ve ders anlatımı süreci, uygulama öğretim elemanı 

tarafından yürütülen kuramsal ders saatinde tartışılır. Ders planı ve varsa 

anlatım yapılan dersle ilgili diğer belgeler, dönem sonunda ilgili öğretim 

elemanınca değerlendirilmek üzere öğretmenlik uygulaması dosyasına 

konulur. 

10 
3-7 Ocak 

2022 

Öğretim etkinliği gerçekleştirme 

●Bir önceki hafta uygulama öğretmeni tarafından belirlenen kazanım(lar) 

çerçevesinde bir ders planı hazırlanır. 

http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/
http://www.eba.gov.tr/
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●Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliği (ders anlatımı) 

gerçekleştirilir. 

● Hazırlanan ders planı ve ders anlatımı süreci, uygulama öğretim elemanı 

tarafından yürütülen kuramsal ders saatinde tartışılır. Ders planı ve varsa 

anlatım yapılan dersle ilgili diğer belgeler, dönem sonunda ilgili öğretim 

elemanınca değerlendirilmek üzere öğretmenlik uygulaması dosyasına 

konulur. 

11 
10-14 Ocak 

2022 

Öğretim etkinliği gerçekleştirme 

●Bir önceki hafta uygulama öğretmeni tarafından belirlenen kazanım(lar) 

çerçevesinde bir ders planı hazırlanır. 

●Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliği (ders anlatımı) 

gerçekleştirilir. 

● Hazırlanan ders planı ve ders anlatımı süreci, uygulama öğretim elemanı 

tarafından yürütülen kuramsal ders saatinde tartışılır. Ders planı ve varsa 

anlatım yapılan dersle ilgili diğer belgeler, dönem sonunda ilgili öğretim 

elemanınca değerlendirilmek üzere öğretmenlik uygulaması dosyasına 

konulur. 

12 
17-21 Ocak 

2022 

Öğretim etkinliği gerçekleştirme 

●Bir önceki hafta uygulama öğretmeni tarafından belirlenen kazanım(lar) 

çerçevesinde bir ders planı hazırlanır. 

●Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliği (ders anlatımı) 

gerçekleştirilir. 

● Hazırlanan ders planı ve ders anlatımı süreci, uygulama öğretim elemanı 

tarafından yürütülen kuramsal ders saatinde tartışılır. Ders planı ve varsa 

anlatım yapılan dersle ilgili diğer belgeler, dönem sonunda ilgili öğretim 

elemanınca değerlendirilmek üzere öğretmenlik uygulaması dosyasına 

konulur. 

28 Ocak 2022 
Öğretmenlik Uygulaması Dosyasının Uygulama Öğretim Elemanına 

teslim edilmesi için son gün.  
 


