Değerli öğretim üyeleri/elemanları
YÖK, Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi ve MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışma sonrasında “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin
işlev ve etkinliğini artırmak için MEB’e bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapılan öğretmenlik
uygulamasına ilişkin yönergede çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yönergenin tam metnine
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/102.html linkinden ulaşılabilir Bu kapsamda her öğretmen
adayının MEBBİS’e kaydedilmesi ve MEBBİS üzerinden devamının ve notlarının verilmesi
gerekmektedir. MEBBİS’e kayıtlar uygulama okullarında yapılacaktır.
Yönerge kapsamında Öğretmenlik Uygulaması dersi yürütülürken aşağıdaki hususlara
dikkat etmek gerekmektedir:
1. Öğretmenlik uygulaması yönergesinin 7. Maddesinin h bendinde “Uygulama öğretim
elemanı, sorumluluğuna verilen öğretmen adaylarını uygulama okuluna götürerek, okul
yöneticileri, uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmenleri ile tanıştırır.”
yazmaktadır. Dönem başında mutlaka öğretmen adaylarıyla topluca uygulama
okuluna gidiniz.
2. Öğretmenlik Uygulaması dersi 6 saat uygulama 2 saat de teorik dersten oluşmaktadır.
Öğretmenlik uygulaması yönergesinin 7. Maddesinin k bendinde “Uygulama öğretim
elemanı, öğretmen adayları ile birlikte, her hafta-okulda yapılan uygulamalarla ilgili
gelişmeleri tartışır ve değerlendirir” ifadesi yer almaktadır. Okulda yapılan
uygulamaların değerlendirilmesi için her hafta 2 saat üniversitede ders yapılmalıdır.
Öğretmen adayları da bir tam gün ya da 2 yarım günde 6 saat boyunca uygulama
okulunda bulunmalılardır. Öğretmen adaylarının derse devamını kayıt altında tutmak
için http://gef.gazi.edu.tr/posts/view/title/ogretmenlik-uygulamasi-yonergesi-ve-ekleri173026?siteUri=gef linkinden indireceğiniz devam çizelgesinin uygulama öğretmeni
tarafından imzalanmasını sağlayınız.(Devam çizelgesi için tıklayınız) Öğretmenlik
uygulaması dersi fakültedeki derslerin başladığı hafta başlatılmalı derslerin bittiği hafta
sona erdirilmelidir. Uygulamalı derslerde devamsızlık hakkı toplam ders saatinin
%20’sidir.
3. Ortak değerlendirme ilkesi gereğince öğretmen adayının öğretmenlik uygulamasındaki
performansı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından ayrı ayrı
değerlendirilir. Öğretmen adayının öğretmenlik uygulamasındaki başarısı, uygulama
öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerin fakültenin
"Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" gereğince birleştirilmesiyle not olarak
belirlenir. Ayrıca belirlenen not dönem sonunda uygulama öğretmeniyle birlikte
MEBBİS sistemine girilmelidir. Öğretmen adaylarına not verirken kayıtlarınızda
bulunması
için
http://gef.gazi.edu.tr/posts/view/title/ogretmenlik-uygulamasiyonergesi-ve-ekleri-173026?siteUri=gef linkinden indireceğiniz değerlendirme
formunu hem siz doldurunuz hem de uygulama öğretmeni tarafından doldurulmasını
sağlayınız.
4. Öğretmenlik uygulamasından beklenen faydanın sağlanabilmesi için öğretim
elemanları öğretmen adaylarını sık sık uygulama okulunda ziyaret etmelidir.
Öğretim elemanlarının okula devamı da MEBBİS sistemine uygulama okul
koordinatörü tarafından girilecektir.
5. Öğretmenlik uygulaması yönergesinin 7. Maddesinde “öğretmen adayları, bir yarım
dönemde en az 24 ders saatini bizzat ders vererek değerlendirir” ifadesi yer almaktadır.
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Öğretmen adayının mümkün olabilecek en fazla sayıda dersi yürütmesi
sağlanmalıdır.
Öğretmenlik uygulaması yönergesinin 7. Maddesinin f bendinde uygulama öğretmeni
başına düşen öğretmen adayı sayısının 6'yı, ders başına düşen öğretmen adayı sayısının
ise 2'yi geçmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Uygulama okuluna gidildiğinde bu
kural hatırlatılmalı, öğretmen adaylarının ders programları bu kurala göre
oluşturulmalıdır.
Öğretim elemanlarının yönergede belirtilen sorumluluklarından biri “Öğretmen
adaylarının uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerini, uygulama okulu
koordinatörü ve uygulama öğretmeni ile birlikte planlamaktır.” Bu kapsamda
öğretmenlik uygulaması etkinliklerinin planlanmasında Fakülte-Okul İşbirliği
kitapçığındaki 2.1-2.13 numaraları arasındaki 13 etkinlik yaptırılabilir. Bu kitapçık
http://gef.gazi.edu.tr/posts/view/title/ogretmenlik-uygulamasi-yonergesi-ve-ekleri173026?siteUri=gef linkinden ulaşabilirsiniz. Bunların dışında sizler de uygun
gördüğünüz etkinlikleri yaptırabilirsiniz. Dönem sonunda öğretmen adaylarının
yaptıkları etkinliklerle ilgili raporlarını bir dosyada toplayarak size vermelerini
isteyiniz.
Öğretmenlik uygulaması yönergesinin 14. maddesinde “Öğretmen adayları, uygulama
yaptıkları okullarda devam devamsızlık, günlük ders programları ile öğretim
müfredatının uygulanması konularında öğretmenlerin tabi oldukları kurallara uymakla
yükümlüdürler. Adaylara, disiplin ve diğer konularda yükseköğretim kurumları
mevzuatı uygulanır.” ifadesi yer almaktadır. Bu madde mutlaka öğretmen adaylarına
hatırlatılmalıdır.
Öğretmenlik uygulaması yönergesinin 6. Maddesinin e bendinde uygulama öğretim
elemanının görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
 Öğretmen adaylarının, öğretmenlik uygulaması etkinliklerinin hazırlanmasında
rehberlik etmek,
 Öğretmen adaylarının uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerini,
uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmeni ile birlikte planlamak,
 Öğretmen adayının çalışmalarını, uygulama öğretmeni ile birlikte düzenli olarak
izlemek ve denetlemek,
 Uygulamanın her aşamasında öğretmen adayına gerekli rehberliği ve
danışmanlığı yapmak,
 Uygulama sonunda öğretmen adayının çalışmalarını, uygulama öğretmeni ile
birlikte değerlendirip sonucu not olarak MEBBİS’e girmek ve fakülte yönetimine
bildirmek

Bu görev ve sorumluluklar dikkate alınarak öğretmenlik uygulaması dersi
yürütülmelidir.
Öğretmenlik uygulamasına göstereceğiniz özen ve emekten dolayı şimdiden teşekkür
ederiz.

