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Öğretmenlik Uygulaması II 
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ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR 

 
 

Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında öğretmen adaylarından yürürlükte olan okul öncesi 

programında belirtilen amaç ve kazanımlar, temel eğitim ilkeleri ve öğretim yaklaşımı doğrultusunda 

etkinlik planlamaları ve uygulamaları beklenmektedir. Mevcut okul öncesi eğitim programına 

https://tegm.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. Okul öncesi eğitim programının yanı sıra, öğretmenlik 

uygulamalarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş genel öğretmen yeterliği ve okul öncesi 

öğretmeni özel alan yeterliliği göstergelerini dikkate alınmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı genel ve özel 

alan öğretmen yeterliklerine http://oygm.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.  

 

 

Bu ders kapsamında öğretmen adaylarının uygulama okullarında eğitim öğretim süreçlerine aktif bir 

şekilde katılmaları gerekmektedir. Uygulama öğretim elemanlarının uygulama öğretmenleri ile işbirliği 

içerisinde öğretmen adaylarına öğretmenlik uygulamalarına ilişkin nitelikli geri bildirimde bulunmaları 

büyük önem taşımaktadır.  

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergesinde belirtildiği şekliyle: 

 

Uygulama öğretim elemanının görev, 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. 

ç) Her dönemde, her bir uygulama öğrencisinin dersine en az dört kez fiilen katılır.  

d) Uygulama öğrencisinin uygulamanın her aşamasında gerekli rehberlik, danışmanlık ve devam 

devamsızlık takibini yapar, yasal mazereti nedeniyle uygulamaya katılamayanların uygulama 

öğretmeni ile işbirliği içerisinde dersin telafisini sağlar.  

e) Uygulama öğrencisine, uygulamanın hemen sonrasında uygulamaya yönelik geri bildirimleri 

uygulama öğretmeni ile birlikte ayrıntılı olarak verir.  

f) Uygulama sonunda uygulama öğrencisinin çalışmalarını değerlendirir ve değerlendirme sonucunu 

not olarak üniversitenin/fakültenin ilgili sistemine girişini yapar. Ayrıca uygulama öğrencisi 

değerlendirme notunu Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi (MEBBİS) üzerinde kayda alır.  

g) Uygulama öğrencisinin her dönemdeki performansının belirlenmesinde kullanılan genel ve sonuç 

değerlendirmesinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işlenmesinden ve kendi görev, yetki 

ve sorumlulukları içindeki olumsuzluklardan sorumludur. 

 

Uygulama öğrencisinin görev, yetki ve sorumlulukları:  

a) Uygulama öğrencisi, eğitim kurumunda bulunduğu süre içerisinde öğretmenlerin tabii olduğu tüm 

kurallara uymak zorundadır.  

b) Öğretmenlik uygulamalarının gereklerini yerine getirmek için uygulama öğretim elemanı, uygulama 

öğretmeni ve diğer uygulama öğrencileri ile iş birliği içinde planlı bir şekilde çalışır.  

c) Öğretmenlik uygulamalarının gereklerini yerine getirirken uygulama eğitim kurum yönetimi, 

uygulamadan sorumlu öğretim elemanı, öğretmenler ve diğer görevlilerle iş birliği yapar.  

ç) Öğretmenlik uygulamaları kapsamında yaptıkları çalışmaları ve raporları içeren bir dosyayı 

uygulama öğretim elemanına ve uygulama öğretmenine teslim eder.  

d) Uygulama eğitim kurumunda herhangi bir suç ve disiplin olayına karışması halinde 

üniversitesinin/fakültesinin Eğitim Öğretim Sınav ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem tesis 

edilir. 

 

 

https://tegm.meb.gov.tr/
http://oygm.meb.gov.tr/


 

 

Uygulama öğretmeninin görev, 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 sağlar, uygulama etkinliklerinin 

başarılı bir biçimde yerine getirilmesi için uygulama öğrencisine rehberlik eder, bu etkinlikleri izler ve 

değerlendirir.  

c) Uygulama öğretim elemanı ile her dönemde en az dört kez uygulama öğrencisinin öğretmenlik 

uygulaması sürecini değerlendirir. Değerlendirmelerin gerçekleşmemesi durumunda konuya ilişkin bir 

raporu uygulama eğitim kurum koordinatörüne teslim eder. ç) Uygulama sonunda uygulama 

öğrencisinin çalışmalarını değerlendirir.  

d) Uygulama öğrencisinin genel ve sonuç değerlendirmelerinin ıslak imzalı olanlarını uygulama eğitim 

kurumuna teslim eder ve Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işler.  

e) Uygulama öğrencisinin devam durumunu Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine kaydeder 

ve fakültelere gönderilmek üzere uygulama eğitim kurumu koordinatörüne teslim eder.  

f) Uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulamasındaki performansının değerlendirilmesinde ve 

Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işlenmesinden ve öğretmenlik uygulaması 

faaliyetlerinin kendi görev alanındaki tüm aşamalarından sorumludur. 

 
Uygulama eğitim kurumu müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları: 
a) Uygulama eğitim kurumu koordinatörünü belirler, öğrenci dağılımlarını yapar.  

b) Uygulama öğretmenleri ve uygulama öğrencilerinin görev ve sorumluluklarını bildirir.  

c) Uygulama çalışmalarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için önlemler alır.  

ç) Uygulama öğretmenlerinin uygulama çalışmalarını denetler.  

d) Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerinin il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne 

gönderir.  

e) Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin genel ve sonuç 

değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işlenmesini kontrol eder, varsa 

eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlar. 

f) Öğretmenlik uygulaması faaliyetlerinin kendi görev alanındaki tüm aşamalarından sorumludur. 

 

 

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSİNİN İŞLENİŞİ 
 

 
 

Dersin işlenişine ilişkin temel hususlar aşağıda sunulmaktadır: 

 

 Bu dersi alan öğretmen adayları etkinlik planlayıp uygulamak üzere önceden belirlenmiş uygulama 

okullarına gideceklerdir. Bu ders kapsamında öğretmen adaylarının 6 saat uygulama okullarında 

bulunmaları ve toplam 24 saatten az olmayacak şekilde uygulama yapmaları gerekmektedir.  

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ilgili yönetmelikte uygulama yaptıklara kurumalara 

mazeretsiz devamsızlık yapan öğretmen adaylarının uygulama okulları ile ilişiğinin kesileceği ve 

bu öğrencilerin başarısız sayılacakları belirtilmiştir. Ancak yasal mazeret sunan öğretmen adayları 

eksik kalan uygulamaları telafi edebilirler. Öğretmen adaylarının devam takibinde uygulama okulu 

tarafından kullanılacak form bu kılavuzun son sayfasında yer almaktadır.  

 

 

 Öğretmen adayları uygulama saatlerinin dışında uygulama öğretim elemanı tarafından verilecek 

iki saatlik teorik derse katılacaklardır. Öğretmen adaylarının bu teori dersinin en az %70’ine 

katılmaları zorunludur.  



 

 

 

 Öğretmen adayları günlük akış ve etkinlik planlarını yürürlükte olan okul öncesi eğitim programına 

uygun hazırlayacaklardır.  

 

 

Öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim programında belirtilen her bir etkinlik çeşidi için en az bir 

etkinlik planı hazırlamaları ve uygulamaları gerekmektedir. Öğretmen adaylarının planlayıp 

uygulamaları gereken etkinlik çeşitleri şunlardır: Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, 

Fen, Matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık.  

 

Etkinlik çeşitlerinden alan gezilerinin uygulanması mümkün olmasa bile öğretmen adaylarının 

uygulama okullarında bu konuda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi edinmeleri ve gelecekte 

uygulanmak üzere bir plan hazırlamaları gerekmektedir. 

 

 

 Öğretmen adayları günlük akış ve etkinlik planlarının yanı sıra mesleki gelişimlerine katkı 

sağlamak üzere şu konularda rapor hazırlayacaklardır:  

 

 

(1) Uygulama okulu ve sınıfının genel özelliklerine ilişkin rapor, 

(2) Uygulama sınıfının iç ve dış mekan özelliklerinin değerlendirilmesine ilişkin rapor, 

(3) Aile katılımı, özel gereksinimli çocukları destekleme ve değerlendirme konularında uygulama 

okulunda ve sınıfında yürütülen faaliyetler hakkında rapor, 

(4) Bir çocuğun dönem boyunca gözlemlenmesi ve bu çocuk için gelişim raporunun hazırlanması 

(5) Öğretmenlik uygulamasının dönem sonu değerlendirilmesini içeren rapor. 

 

 

Bu raporların içerikleri öğretmen adaylarının mesleki gelişime yönelik özel ihtiyaçları 

doğrultusunda uygulama öğretim elemanları tarafından farklılaştırılabilir. 

 

 Öğretmen adayları planlarında etkinlik değerlendirmesini çocuk, program ve öğretmen açısından 

kapsamlı şekilde yapmalılardır. Etkinlik değerlendirmelerinde öğretmen adayları nedenleri ile 

birlikte şu sorulara cevap vermelilerdir: Çocuklar etkinliğe ilgi gösterdiler mi? Etkinlikte belirlenen 

kazanım ve göstergeler çocuklar için uygun muydu? Kazanımlar öğrenme sürecinde gerçekleşti 

mi? Etkinlik planlandığı şekilde uygulanabildi mi? Uygulamada hangi kısımda en çok zorlanıldı? 

Uygulamada hangi kısım geliştirilmelidir?  

 

Öğretmen adayları, dönem sonu değerlendirme raporunda ise öğretmenlik uygulamalarının 

onların öğretmenlik bilgi ve becerisi ve öğretmenliğe yönelik tutum ve inançları üzerindeki genel 

etkisini değerlendirmelilerdir. Ayrıca, öğretmen adayları öğretmenlik uygulamalarından yola 

çıkarak etkili öğretmenlik için önemli hususları bu değerlendirme raporunda tartışmalılardır. 

 

 Öğretmen adayları hazırladıkları günlük akış planlarını, etkinlik planlarını ve raporlarını 

“Öğretmenlik Uygulama Dosyası” içerisinde ilgili uygulama öğretim elemanına teslim edeceklerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DERS TAKVİMİ VE İÇERİĞİ 
 
 

 

HAFTALAR İÇERİK 

1. Hafta  Öğretmen adaylarının ders hakkında bilgilendirilmeleri 

2. Hafta  Uygulama okulu ve sınıfı ile tanışma  
 Uygulama okulu ve sınıfı hakkında bilgi toplanması ve rapor hazırlanması 
 Uygulama sınıfının iç ve dış mekanı hakkında bilgi toplanması ve 

değerlendirme raporu hazırlanması 

3. Hafta  Günlük akış hazırlama 
 Etkinlik planı hazırlama ve uygulama 
 Çocuk gelişiminin gözlemi 

4. Hafta  Günlük akış hazırlama 
 Etkinlik planı hazırlama ve uygulama 
 Çocuk gelişiminin gözlemi 

5. Hafta  Günlük akış hazırlama 
 Etkinlik planı hazırlama ve uygulama 
 Çocuk gelişiminin gözlemi 

6. Hafta  Günlük akış hazırlama 
 Etkinlik planı hazırlama ve uygulama 
 Çocuk gelişiminin gözlemi 

7. Hafta  Günlük akış hazırlama 
 Etkinlik planı hazırlama ve uygulama 
 Çocuk gelişiminin gözlemi 

8. Hafta  Günlük akış hazırlama 
 Etkinlik planı hazırlama ve uygulama 
 Çocuk gelişiminin gözlemi 

9. Hafta  Günlük akış hazırlama 
 Etkinlik planı hazırlama ve uygulama 
 Çocuk gelişiminin gözlemi 

10. Hafta  Günlük akış hazırlama 
 Etkinlik planı hazırlama ve uygulama 
 Çocuk gelişiminin gözlemi 

11. Hafta  Günlük akış hazırlama 
 Etkinlik planı hazırlama ve uygulama 
 Çocuk gelişiminin gözlemi 

12. Hafta  Günlük akış hazırlama 
 Etkinlik planı hazırlama ve uygulama 
 Çocuk gelişiminin gözlemi 

13. Hafta  Günlük akış hazırlama 
 Etkinlik planı hazırlama ve uygulama 
 Çocuk gelişimin gözlemi 

14. Hafta  Günlük akış hazırlama 
 Etkinlik planı hazırlama ve uygulama 
 Çocuk gelişim raporunun hazırlanması 
 Genel değerlendirme 
 Öğretmenlik Uygulama Dosyasının Düzenlenmesi 

Not: Aile katılımı, özel gereksinimli çocukları destekleme ve değerlendirme konularında uygulama 

okulunda ve sınıfında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi toplanması ve rapor hazırlanması etkinliği 

takvimde uygun olan bir haftaya yerleştirilmelidir.  

 



 

 

 

ÖĞRETMEN ADAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 

 
Öğretmenlik Uygulaması dersinde geliştirmeye yönelik değerlendirme esastır. Uygulama öğretim 

elemanı öğretmen adaylarının çalışmalarını ve gelişmeleri her hafta onlarla tartışmalı ve 

değerlendirmelidir. Öğretim elemanları sınıf gözlemlerinden (en az dört gözlem) elde ettikleri bulguları 

öğretmen adayları ile paylaşmalılardır.  

 
 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergesinde belirtildiği şekliyle: 
 
Uygulama öğrencisinin başarısı, derse devam durumu ve öğretmenlik uygulamasında gerçekleştirdiği 
etkinlikler bağlamında uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından değerlendirilir.  
 
Uygulama etkinlikleri taraflarca birlikte planlanıp yürütüldüğü için uygulama öğrencisinin öğretmenlik 
uygulamalarındaki performansı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından ayrı 
ayrı değerlendirilir. Uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulamalarındaki başarı durumu 
üniversitenin/fakültenin “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereğince, uygulama öğretim 
elemanı ve uygulama öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerin birleştirilmesiyle not olarak belirlenir. 
Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı, uygulama öğrencisinin genel ve sonuç 
değerlendirmesini Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işler. Sisteme işlenen bu 
değerlendirmeler uygulama öğretim elemanı tarafından fakülte yönetimine teslim edilir. 
 

 
Milli Eğitim Bakanlığı Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi’nde uygulama öğretim elemanı 
öğretmen adayını şu ölçütler doğrultusunda değerlendirmektedir: 

 
Konu alan bilgisi 1.1.1 Konu ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme 

1.1.2 Konuda geçen temel ilke ve kavramları mantıksal bir tutarlılıkla ilişkilendirebilme 

1.1.3 Konunun gerektirdiği sözel ve görsel dili (şekil, şema, grafik, formül vb.) uygun 
biçimde kullanabilme 

1.1.4 Konu ile alanın diğer konularını ilişkilendirebilme 

Alan eğitimi bilgisi 1.2.1 Özel öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerini bilme 

1.2.2 Öğretim teknolojilerinden yararlanabilme 

1.2.3 Öğrencilerde yanlış gelişmiş kavramları belirleyebilme 

1.2.4 Öğrenci sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme 

1.2.5 Öğrenme ortamının güvenliğini sağlayabilme 

Planlama 2.1.1 Ders planını açık, anlaşılır ve düzenli biçimde yazabilme 

2.1.2 Amaç ve hedef davranışları açık bir biçimde ifade edebilme 

2.1.3 Hedef davranışları uygun yöntem ve teknikleri belirleyebilme 

2.1.4 Uygun araç - gereç ve materyal seçme ve hazırlayabilme 

2.1.5 Hedef davranışlara uygun değerlendirme biçimleri belirleyebilme 

2.1.6 Konuyu önceki ve sonraki derslerle ilişkilendirebilme 

 
Milli Eğitim Bakanlığı Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi’nde uygulama öğretim elemanı şu 
ölçütler altında öğretmen adayı hakkında görüş bildirmektedir: 

 
Konu alan bilgisi ve alan eğitimi hakimiyeti 
Öğrenciyi tanıma bilgisi ve öğrenciye yaklaşımı 
Uygun öğrenme ortamı oluşturulması 
Öğrenci başarısını değerlendirebilmesi 
Ders planlaması ve işleyebilmesi 
Mesleki tutum ve değerlere yaklaşımı 

 
 
 



 

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ 
     

Öğrencinin Adı Soyadı  : 

Okul Numarası   : 

Uygulama Yaptığı Okulun Adı :  

Uygulama Yaptığı Sınıf/Şube : 

 

H
a
ft

a
la

r 

Tarih İşlenen Konu 
Uygulama Öğretmeninin  
Adı Soyadı 

İmza 

1 …/…/…    
 

      

2 …/…/…    
 

      

3 …/…/…   
 

      

4 …/…/…  
   

      

5 …/…/…  
   

      

6 …/…/…  
   

      

7 …/…/…  
   

      

8 …/…/…  
  

      

9 …/…/…  
   

      

10 …/…/…  
   

      

11 …/…/…  
   

      

12 …/…/…  
 

  

13 …/…/…  
 

  

14 …/…/…  
 

  

      
 
Yukarıda kimliği yazılı aday öğretmen ..……… hafta ………… saat uygulama derslerine katılmıştır. 
 
 
 
           
  Okul Müdürünün Adı Soyadı         İmza 


