
2019-2020 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ve OKUL DENEYİMİ 

DERSLERİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME 

 

Kıymetli öğretim elemanları, 

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi 

dersleri Öğretmenlik Uygulaması Uzaktan Öğretim Kılavuzu’na göre yürütülmektedir. Covid-

19 salgını dolayısıyla Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi derslerinin uygulama 

kısımlarında öğrenci performanslarının 13 Mart 2020 tarihinden önce gerçekleştirilen 

çalışmalara göre uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından “bu döneme 

mahsus olmak üzere” uygulama konusundaki fiili imkânsızlık göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmesi gerektiği hususuyla ilgili olarak;  

1. Öğretmenlik Uygulaması dersi için öğrencilerin ders anlatım değerlendirmeleri diğer 

dönemlerde de olduğu gibi MEB Uygulama Öğrencisi Değerlendirme (UOD) sistemi 

üzerinden yapılacaktır. Şu an sistemde bazı problemler olduğundan günlük 

değerlendirme sayfası açılmamaktadır.  

2. a. Lisans Öğretmenlik Uygulaması: Sitem sağlıklı bir şekilde çalışmaya 

başladığında 17 Şubat’tan 13 Mart’a kadar olan süre içinde ders anlatımını 

dinlediğiniz öğrencileriniz varsa onların günlük değerlendirmelerini yapınız. 13 Mart 

sonrasındaki haftalar uygulama öğretmeni tarafından ders yapılmadı şeklinde 

işlenecektir.  

b. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı: Sitem sağlıklı bir şekilde 

çalışmaya başladığında 6 Mart’tan 13 Mart’a kadar olan süre içinde ders anlatımını 

dinlediğiniz öğrencileriniz varsa onların günlük değerlendirmelerini yapınız. 13 Mart 

sonrasındaki haftalar uygulama öğretmeni tarafından ders yapılmadı şeklinde 

işlenecektir. 

3. Üniversitemizin 2019-2020 bahar yarıyılı için ilan edilmiş olan akademik takvimi ile 

daha sonra Covid-19 salgını nedeniyle revize edilmiş akademik takvimine göre lisans 

eğitimi için dönem başlangıcı 17 Şubat; Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika 

Programı için dönem başlangıcı 6 Mart olarak ilan edilmiştir. Öğretmenlik 

Uygulaması çalışmalarının başlangıcı için bu tarihlerin göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir.   



4. Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulama kısmı YÖK’ün ilgili yazısı gereği ödev, 

proje, etkinlik vb. araçlarla olanaklar dâhilinde tamamlanacaktır. Bu sürecin 

denetlenebilir ve kontrol edilebilir olması açısından öğretim elemanlarının her 

öğrencinin hazırladığı günlük planları imkânlar çerçevesinde uyguladığı video 

kayıtlarını arşivlemeleri gerekmektedir. Arşivlenen video kayıtlarının sayısı 

öğrencinin 4 ders anlatımını içeren uygulama sorumluluğunu tamamlayacak şekilde 

olmalıdır. Dönem sonunda her öğrenciye ait dört uygulama ve Öğretmenlik 

Uygulaması Kılavuz raporları değerlendirilecek, bu değerlendirmeler MEBBİS 

sistemine uygulama öğretmeni ve öğretim elemanı tarafından işlenecektir.  

 


