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ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ 

UYGULAMA ESASLARI 

 
 

1- Fakülte Uygulama Koordinatörü ile İlköğretim Okulları Uygulama Elemanları ve grup başkanları iş- 

birliği yapacak, program ve çalışmaların aksamaması için gerekli önlemleri alacaklardır. 

2- Aday öğrenciler uygulama okullarında okul öğretmenleri gibi dersler başlamadan 15 dakika önce hazır 

bulunacaklardır. Okullarda yoklama imzasını atan öğrenciler Okul Uygulama Koordinatörü ve Uygu- 

lama Öğretmeninin planlamasına göre sınıflara gireceklerdir. 

3- Öğretmenlik Uygulaması çalışmaları, Fakülte danışman hocası, ilgili okuldaki sınıf öğretmeni ve öğ- 

renci grup başkanlarınca birlikte planlanacaktır. Bu planlama uygulamanın başladığı ilk hafta içinde 

bitirilecektir. Planda öğrencilerin uygulama sıralamaları, hangi gün ve saatlerde ders sunumu yapacak- 

ları ve diğer hususlar belirtilecektir. 

4- Uygulama gruplarında bulunan her bir öğrenci dönem boyunca en az altı hafta ders anlatacaktır. 

5- Fakülte danışman hocası, dönem boyunca her bir öğrencinin ders sunumunu en az bir kez izleyecek. 

sorun ve sıkıntı olan durumlarda bu izleme en az iki kez yapılacaktır. 

6- Uygulamalara ilişkin sorular uygun zamanlarda ilgili sınıf/uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim 

elemanına sorulabilecektir. 

7- Ders ortalarında sınıfa giriş/çıkış yapmayarak, dersin düzenini/sınıfın ilgi ve çalışmalarını aksatmamak 

esastır. 

8- Uygulama Okullarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın kılık-kıyafet yönetmeliği ve diğer hukuki düzenle- 

meler geçerlidir. Hukuki düzenlemelere uymayan öğrenciler derhal eğitim kurumundan uzaklaştırıla- 

caktır. Durum Fakülte Yönetimine bildirilecektir. 

9- Uygulama okullarında güncel siyasete ilişkin konuşma ve tartışmalar yapılamaz. Yönetici ve öğret- 

menlere saygısızlık yapanlar hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır. 

10- Yapılan çalışma programına göre uygulamalara 12 hafta devam mecburiyeti vardır. Hastalık ve acil 

durumlar belgelenecek ve Fakülte Koordinatörü mazereti uygun görürse, uygulama okullarından bu 

öğrencilere daha sonra gün olarak telafi yaptırabilir. Özürsüz olarak uygulamaya katılmayan öğrenci 

bu dersten başarısız sayılacaktır. 

11- Uygulama sonunda Okul Koordinatörü ile Uygulama Öğretmenleri öğrencinin not/rapor ve genel başa- 

rı ve davranışlarını göz önüne alarak, değerlendirme formunu doldurur, 100 üzerinden not verirler. Bu 

formlar Fakülte Uygulama Öğretim Elemanının değerlendirme formu ile birleştirilerek, bileşkele- 

ri/ortalamaları alınır ve ders notu olarak Fakülte Koordinatörüne teslim edilir. Bu dersin vize ve final 

sınavı yoktur. Uygulamada verilen not öğretmenlik uygulaması başarı notudur. 

12- Derslere ders/sınıf öğretmeni ile birlikte girilecek, arka taraflarda uygun yerlere oturulacaktır. Ders ve 

uygulamalara ilişkin sorular, sınıf öğretmenine/uygulama öğretmenine/uygulama koordinatörüne uy- 

gun zamanlarda sorulabilir. Teneffüs sırasında mümkün olduğu kadar öğrenciler arasında dolaşılacak, 

onlar gözlenecektir. Öğrencilerin bulunduğu mahallerde sigara içilmeyecektir. 

13- Sosyal ve eğitici çalışmalara ilgi gösterilecek, okul yönetimince görev verilirse bu görev yerine getiri- 

lecektir. 


