
 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ  

UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

 
 

 

2017-2018 Akademik Yılı BAHAR Yarıyılı programında “Öğretmenlik 

Uygulaması” dersi yer almaktadır. Bu dersin uygulaması 19 Şubat - 25 Mayıs 2018 tarihleri 

arasında, (14 hafta) grupların dağılımı yapılan okullarda gerçekleştirilecektir. 

Bu dersin uygulama boyutu (6 ders saati), Çanakkale Merkez lise, ortakoul ve dengi 

okullarda, teorik boyutu (2 ders saati) ise Fakültemizde görevlendirilen ilgili Öğretim 

Elemanları tarafından yürütülecektir. 

Öğretmenlik Uygulaması dersinin amacına uygun yürütülmesinde gerek Uygulama 

Okulu Koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı ve Okul Uygulama Öğretmeni ile Fakülte 

Uygulama Öğretim Elemanları ve uygulamaya katılacak öğrenciler birinci derecede 

sorumludurlar. 

Bu sorumluluk kapsamında, 
 

A-Uygulama Öğrencileri; 

 
1-) 19/02/2018 - 25/05/2018 tarihleri arasında, (14 hafta ) uygulama yapacaklardır. 

2-)Uygulama Okulu Koordinatörü her bir grup için Uygulama Öğretmeni 

görevlendirecektir. 

3-) Öğrenciler uygulama okulunun belirlediği günlerde ilgili uygulama öğretmeninin 

gözetiminde derslere katılacak ve kendilerine verilen konuda ders anlatacaklardır. 

4-) Uygulamaya devam eden öğrencilerin devam –devamsızlıkları Uygulama Okulu 

Koordinatörü ve Uygulama Öğretmenleri tarafından takip edilecektir. Derslere % 80 

devam zorunluluğu vardır. 

5-) Uygulama Öğrencileri, ders anlatma durumunda dersin konusu dahilinde plan 

yapacaklar, aynı sınıfta dersi izleyen diğer öğrenciler ders anlatan arkadaşı ile ilgili 

“Gözlem Formu” tutacaklardır. 

6-) Anlatılan her dersin sonunda ilgili Uygulama Öğretmeninden dersin işlenişi 

hakkında dönüt alacaklardır. Dersle ilgili kritik uygulama öğretmeni ile birlikte 

yapılacaktır. 

7-) Uygulama, Çanakkale Merkez lise, ortakoul ve dengi okullarda yapılacaktır. 

h-) Gözlem formu ve devam-devamsızlık çizelgeleri Fakültenin Formasyon web 

sayfasına yönerge ile birlikte konulmuş olup; uygulama öğrencileri bu yönerge ve 

eklerine buradan ulaşabilirler. 

ı-) Her bir öğrenci, uygulamaya ilişkin yönerge ve eklerini web sayfasından temin 

etmek zorundadır. 



1- Uygulama Okulu Koordinatör, Koordinatör Yardımcıları ve Uygulama 

Öğretmenleri ; 

 
a-) Uygulama Okulu Koordinatörü Okul Müdürü, Koordinatör Yardımcısı Okulun 

Müdür Yardımcısı, Uygulama Öğretmeni ise branşı gereği kendilerine uygulama 

öğrencisi verilen öğretmendir. 

b-) Uygulama Okulu Koordinatörü, uygulamanın başladığı hafta her bir grup 

uygulama öğrencileri için Uygulama Öğretmeni tayin eder. 

c-) Uygulama Öğrencilerinin kılık-kıyafet dahil  her türlü etkinliğinden sorumludur. 

 d-) Uygulama Öğretmeni, gruptan sorumlu olup, ders verme, dersin planlanması 

işlenişi ve değerlendirilmesi konularında uygulama öğrencilerine geri bildirim sağlar. 

e-) Uygulama Öğrencilerinin, uygulama süresince devam- devamsızlıklarını takip 

eder, % 80 devam zorunluluğu vardır, 

f-) Dönem sonunda Uygulama Öğretmeni sorumlu olduğu her bir öğrenci için 

Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formundaki kriterleri dikkate  alarak 

başarı notu belirler. 

g-) Her bir öğrenciye ait takdir edilen başarı notunu gruptan sorumlu Fakülte 

Uygulama Öğretim Elemanına ulaştırır. 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 


