
                                                                

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ  

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 

Değerli Öğretim Üyeleri / Elemanları,  

 Öğretmenlik Uygulaması, 6 saati uygulama 2 saati teorik bir derstir. 

 2018-2019 Akademik Yılı Güz Döneminde 5 Ekim 2018 Cuma günü saat 08.30’da Eğitim 

Fakültesi web sayfasında ilan edilen listelerde belirtilen okullara öğretim üyeleri /elemanları 

ve öğrenciler giderek okul idaresi ve uygulama öğretmeniyle birlikte tanışma toplantısı 

gerçekleştireceklerdir.  

 Bu toplantıda öğretim elemanları,  Eğitim Fakültesi web sayfasında yer alan Öğretmenlik 

Uygulaması Dosyasında belirtilen esaslar çerçevesinde hem uygulama öğretmenleri hem de 

uygulama öğrencilerini bilgilendireceklerdir.  

 Uygulama öğretmenleri, sorumluluğundaki dört uygulama öğrencisinin her hafta hangi günler 

derslere fiilen katılacağını uygulama öğretim elemanıyla birlikte planlayacaktır. 

 Okullardaki uygulama öğretmeni öğrencilerin MEBBİS üzerinden devam ve başarı 

durumlarını kayıt altına alacaktır.  

 Öğretim elemanı, dönem içerisinde en az dört kez uygulama öğrencisinin anlatacağı dersi 

eğitim kurumuna giderek fiilen gözlemleyecek ve bu gözlemin sonucunda uygulama öğrencisi 

ve uygulama öğretmeniyle birlikte değerlendirmelerde bulunacaktır.   

 Bu gözlemler neticesinde öğretim elemanı e-devlet şifresiyle Uygulama Öğrenci 

Değerlendirme Modülüne (uod@meb.gov.tr) girerek uygulama öğrencisinin genel ve sonuç 

değerlendirme işlemini yapacaktır.  

 Ayrıca öğretim elemanı, tıpkı lisansta olduğu gibi üniversite otomasyonu üzerinden kendisine 

tanımlanmış her uygulama öğrencisi için ara sınav/vize ve yarıyıl sonu /final sınav notu da 

verecektir.  

 Öğretmenlik Uygulaması 12 hafta üzerinden planlanmış olup uygulama öğrencilerinin 

devamsızlık hakkı bulunmamaktadır. Ancak fakültedeki ara sınavlardan ya da çok hayati bir 

mazeretinden dolayı uygulamaya katılamayan bir öğrenci, bu durumunu belgelemek kaydıyla 

(uygulama öğretim elemanından veya ilgili fakülteden resmi belge alarak) gidemediği haftanın 

telafisini başka bir hafta fazla uygulama yaparak gerçekleştirecektir. Bu durum uygulama 

öğretmeni tarafından telafi adı altında, gerekçesi ile birlikte MEBBİS üzerinden kayıt altına 

alınacaktır.   

 Uygulama öğretim elemanları ve öğretmenlerinin gerek uygulama öğrencilerinin devam 

durumlarını, gerekse başarı değerlendirme işlemlerini MEBBİS üzerinden titizlikle yürütmesi, 

uygulama öğrencilerinin öğretmen olarak atanmalarında MEBBİS kayıtlarının da 

dikkate alınacağından dolayı hakkaniyet açısından büyük önem arz etmektedir.  
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