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ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ 

    
  Fakültemizin Pedagojik Formasyon Birimi tarafından yürütülen öğretmenlik uygulaması faaliyetleri 30 EYLÜL 

2019-27 ARALIK 2019 tarihleri arasındadır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Pedagojik Formasyon Birimi öğrencilerinin 

öğretmenlik uygulamalarına ilişkin esaslar, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK arasında imzalanan protokol gereği, Milli Eğitim 
Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” esaslarına göre, yönetici ve 
öğrencilerin uygulamada göz önünde bulunduracakları hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

1.Uygulama süresi bir yarıyıldır. Fakültedeki dersler kesilmeyecektir. Öğretmen adayları, bir yarıyıl boyunca haftada 6 saatten 
az olmamak şartıyla uygulama okullarındaki derslerine devam edeceklerdir.  

2.Öğrenciler uygulama öğretmeninin haftalık ders programını inceleyecekler ve fakültedeki derslerinin günlerini ve saatlerini 
de hesaba katarak uygulama öğretmeninin programına uyacaklardır. Önemli ders çakışmalarında anabilim dalı uygulama 
öğretim elemanı ve okul uygulama koordinatörü işbirliği ile aday yeni bir uygulama öğretmenine verilebilir. İşlerin takibi 
fakültemiz tarafından görevlendirilecek uygulama öğretim elemanı tarafından yapılacaktır. 
 
3.Uygulama okuluna verilen öğrencilerin uygulama öğretmenlerine dağıtımları uygulama okul koordinatörleri tarafından 
Uygulama Öğretmen başına 4 aday öğretmen adayı düşecek şekilde yapılacaktır. Her bir Uygulama Öğretmeni 4 kişilik 
gruptan sorumlu olacaktır.  
 

4-Uygulama öğretmeni atamasında öğretmenlik uygulaması konusunda sertifika sahibi olanların 
görevlendirilmesi mecburidir.  
 
5.Öğretmen adayları uygulamanın başladığı tarihten itibaren, bir hafta içinde en az 6 saat olarak belirledikleri uygulama 
programını, Fakültemiz tarafından görevlendirilen uygulama öğretim elemanlarına bildireceklerdir. 
 
6.Öğretmen adayları uygulama süresince uygulama öğretmeninin gözetiminde farklı haftalarda olmak üzere fiilen en az 4 
(dört) defa ders anlatması gerekmektedir. Ders anlatımı değerlendirmesi MEBBİS üzerinden uygulama öğretmeni ve 
uygulama öğretim elemanı tarafından yapılmalıdır. 
              
7.Adayların iyi yetişmeleri için; uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından tedbirler alınmalıdır.                          
 
8.Gerek uygulama öğretim elemanı  ve  gerekse  uygulama öğretmeni  adayların, öğretmenlik rolünü  ilk  defa  üstlendiğini   
unutmamaları  gerekir.  Bu bakımdan hatalar hoşgörü ile karşılanmalı ve tenkitler yapıcı olmalıdır. Aynı zamanda adaylar 
cesaretlendirilerek ve teşvik edilerek öğretmenlik mesleği sevdirilmelidir. 
 
9.Öğretmen adaylarını Öğretmenlik Uygulamalarına devamı zorunludur. Öğretmenlik Uygulamasına katılan öğrencilerin 
devam durumu MEBBİS’e işlenecektir. Devamsız olan öğretmen adayları öğretmenlik uygulamasından tekrara kalmış sayılır. 

         
10. Adaylara ders dışındaki boş zamanlarında uygulama okulu yöneticileri tarafından idari bilgiler verilecektir. 
        
11.   4 adaydan oluşan 1 grup için   uygulama   öğretmenlerine  haftada 6 saat ücret   tahakkuk   ettirilecektir. 4 kişilik grubun 
birden fazla uygulama öğretmenine verilmesi durumunda tahakkuk edecek ücret sadece bir uygulama öğretmeni üzerinde 
gösterilecektir. 
12-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde 18-22 Kasım 2019 
tarihleri arasında ara tatilin yapılacak olmasından dolayı Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sisteminde 18-22 Kasım 2019 
tarihleri arasında öğretmenlik uygulaması dersi gerçekleştirilmeyecektir. 

13-Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasındaki devam durumları, Uygulama Öğrencisi Günlük 
Değerlendirme Formu ile Değerlendirme Form İşlemleri Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim 
Elemanı  tarafından MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) sistemine günü gününe girilerek 
yapılmalıdır.  
14-Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ile ilgili Sonuç ve Genel Değerlendirme Formlarının 
sisteme işlenmesi (MEBBİS) ve bu formların imzalı bir örneğinin kuruma(Uygulama Okulu), diğer 
örneğinin ise 27 ARALIK 2019 tarihini takip eden bir hafta içerisinde Pedagojik Formasyon Birimine 
teslim edilmesi önemle rica olunur.  


