
 

 
 
 
 
 
 
 

 
T. C.  

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

 EĞİTİM FAKÜLTESİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI KILAVUZU 

 
 
 

OCAK, 2020  
RİZE 



 

2 
 

 
 
 
 

İÇİNDEKİLER 

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Bilinmesi Gereken Terimler: ........................... 3 

Giriş .................................................................................................................................. 4 

Uygulama Öğretim Elemanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları .......................................... 5 

Öğretmen YETERLİKLER inin Değerlendirilmesi .................................................................. 6 
Öğretmen Yeterlikleri ................................................................................................... 7 

1. KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YETERLİKLER .................................. 7 
2. ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN YETERLİKLER ..................................... 7 
3. ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KAYIT 
TUTMA .......................................................................................................................................... 8 
4. DİĞER MESLEKİ YETERLİKLER ...................................................................................... 8 

Öğretmen Yeterlik Göstergeleri ......................................................................................... 9 

Öğretim Elemanının Dolduracağı Formlar ........................................................................ 15 

ÖĞRETMENLİK MESLEK UYGULAMA DERSİ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR:
 ....................................................................................................................................... 17 

Dönem Boyunca Yapılacak İşler: ...................................................................................... 18 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ AMAÇ VE İŞLENİŞ ..................................................... 19 
ÖĞRETMENLİK DERSİNİN İŞLENİŞ TAKVİMİ .............................................................................. 20 

FORMLAR ....................................................................................................................... 23 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 
 

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Bilinmesi Gereken 
Terimler 

Uygulama Okulu: Öğretmenlik uygulamalarının yürütüldüğü, Millî Eğitim 
Bakanlığına ait resmî ve özel ilköğretim, ortaöğretim okulları ile yaygın 

eğitim kurumlarıdır. 

Okul Deneyimi: Öğretmenlik uygulamasına hazırlık aşaması olarak, 
uygulama öğrencisinin öğretim uygulamaları ve becerilerini gözlemlemesi 
için öğretmenlik mesleğini tanıtıcı nitelikte planlanmış̧ etkinliklerden oluşan 

bir süreçtir. 

Öğretmenlik Uygulaması: Uygulama öğrencisinin öğretmenlik becerilerini 
kazanması ve geliştirmesi amacıyla uygulama okullarında yürüttüğü 
etkinlikleri ve sınıf içi öğretim uygulamalarını içeren bir süreçtir. 

Uygulama Öğrencisi: Öğretmenlik uygulaması için gerekli koşulları 
tamamlamış̧, öğretmenlik uygulaması yapacak fakülte öğrencisidir. 

Uygulama Öğretim Elemanı: Uygulama öğrencisinin alanında öğretimi 
gerçekleştiren ve uygulama öğrencisini okuldaki uygulama çalışmaları 
sırasında gözlemleyerek ona rehberlik ve danışmanlık yapan, alan 
öğretiminde uzmanlaşmış̧ üniversite öğretim elemanıdır. 

Bölüm Uygulama Koordinatörü: Eğitim Fakültesi-uygulama okulu iş birliği 
sürecinde bölümün okul uygulamalarıyla ilgili yönetim işlerini planlayan ve 
yürüten öğretim elemanıdır. 

Fakülte Uygulama Koordinatörü: Fakülte adına uygulama çalışmalarını 
düzenlemek ve yürütmek üzere görevlendirilen dekan yardımcısı ya da 
öğretim elemanıdır.  

Uygulama Öğretmeni: Uygulama öğrencilerinin okulda yapacağı uygulama 
aşamalarında, rehberlik ve danışmanlık yapan, çalışmalarını değerlendiren 
ve uygulama öğretim elemanı ile iş birliği içinde çalışan öğretmendir. 

Uygulama Okulu Koordinatörü: Okulda uygulama öğrencilerinin yapacağı 
etkinlikleri düzenleyen, uygulama öğretmenlerini belirleyerek fakülte 
uygulama koordinatörüne bildiren ve Eğitim Fakültesi-uygulama okulu iş 
birliğinin sürekliliğini sağlayan deneyimli öğretmendir. 

Millî Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü: Eğitim Fakültesi-uygulama 
okulu iş birliği çerçevesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen İl 
millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürüdür. 
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Giriş 

Bu kılavuz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesince yürütülen 
öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında uygulama öğrencilerine 
danışmanlık yapacak uygulama öğretim elemanlarını süreç hakkında 
bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Kılavuz, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri, Millî Eğitim 
Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Ek- 1’deki 
B.08.0.ÖEG.0.13.01.02-300.8.2.55-4392 sayılı yazısı ve Ek-2’deki “Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Arasında Uygulama 
Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Olarak Yapacakları Öğretmenlik 
Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İş Birliği Protokolü’ne dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Öğretmenlik Uygulaması dersi (2:6:5) şekilde düzenlenmiştir. Bu ders 
Fakültemizde Sınıf Öğretmenliği Programında 7. ve 8. dönemlerde 
verilmektedir. Diğer programlarımızda ise sadece 8. dönemde 
yürütülmektedir. 

Dersin genel amacı uygulama öğrencisinin bir okulda yürütülen kendi alanı 
ile ilgili dersler ve ders dışı etkinlikler konusunda deneyim kazanmasıdır. Bu 
bağlamda uygulama öğrencisinin plana bağlı bir dersi gözlemleme ve 
yürütmesinin yanı sıra, ders dışı etkinlikler konusunda da deneyim 
kazanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmenlik 
uygulaması kapsamında uygulama öğrencilerinin, 14 hafta boyunca haftada 
2 ders saati teorik derse gelmesi ve 12 hafta boyunca her hafta 6 ders saati 
süresince uygulama okulunda bulunması gerekmektedir. Uygulama 
öğrencilerine danışmanlık yaparken, bu süreç içerisinde uygulama öğretim 
elemanının bilmesi gerekenler, görevleri, yetkileri ve sorumluluklarına dair 
bilgilere bu kılavuzda yer verilmiştir. 
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Uygulama öğretim elemanının görev, yetki ve sorumlulukları 

 
 Uygulama öğrencilerini öğretmenlik uygulaması etkinliklerine hazırlar. 
 Uygulama öğrencilerinin uygulama çalışmaları kapsamındaki 

etkinlikleri, uygulama eğitim kurumu koordinatörü ve uygulama 
öğretmeni ile birlikte planlar. 

 Uygulama öğrencisinin çalışmalarını, uygulama öğretmeni ile birlikte 
düzenli olarak izler. 

 Uygulama öğretim elemanı uygulama döneminde, her bir uygulama 
öğrencisinin en az dört kez öğretmenlik uygulaması sürecini 
değerlendirir. Gözlem yaptığı öğrencinin uygulama sürecini 
değerlendirirken, gözlem esnasında FORM 1’i kullanır. Her bir gözlem 
sonrasında doldurulan bu formlar dönem sonunda Öğretmenlik 
Uygulaması Dosyasına oluşturularak akreditasyon birimine teslim 
edilir. 

 
 Klinik Danışmanlık Modeli (KDM) doğrultusunda sırası ile aşağıdakileri 

yapar; 
 

o Uygulama öğretim elemanı, uygulama öğrencisi ile ders 
anlatımından önce ön görüşme yapar.  

o Daha sonra Form 1 doğrultusunda uygulama öğrencilerinin 
ders anlatımı ile ilgili değerlendirme yapabilmek için veriler 
toplar ve sonrasında analiz eder. 

o Uygulama öğrencisinin ders anlatımı bittikten sonra, uygulama 
öğrencisi, akranları ve uygulama öğretmeni ile üçlü veya ikili 
görüşmeler yapılır. 

o Son görüşmeden sonra yansıtma yapılarak Form 1’deki 
“Uygulama Öğrencisi Günlük Değerlendirmesi” kısmını 
uod.meb.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet ile giriş 
yaparak, uygulama öğretmeninden sonra değerlendirmeyi 
yapar (Bk. Şekil 1).  

 
 Dönem sonunda uygulama öğretim elemanı uygulama öğrencisi 

hakkındaki genel değerlendirmeyi yine uod.meb.gov.tr adresinden 
giriş yaparak tamamladıktan sonra, uygulama öğretmenin genel 
değerlendirmeyi yapmasını bekler (Bk. Şekil 1). 

 Daha sonra uygulama okuluna giderek uygulama öğretmeni ve okul 
müdürünün imzalarının bulunduğu genel değerlendirmelerin çıktısı, 
formlar ve öğretmenin hazırlamış olduğu evrakları teslim alır ve 
Öğretmenlik Uygulaması Dosyası’na koyar. Her bir öğrencinin 
paydaşlar tarafından imzalanmış MEBBİS genel değerlendirme 
çıktıları ilgili bölüm sekreterliğine dönem sonunda teslim edilir.  

 Uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulama dersinin 2 saatlik teorik 
kısmı için devamsızlık durumlarını gösteren öğretmen adayı devam 
çizelgesini öğrencilerin ıslak imzalarını alarak doldurur. Ayrıca 
uygulama öğretim elemanı REBİS / Akademisyen İşlemleri / Ders 
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Devam Durumu Giriş sekmelerini kullanarak hafta hafta “Teorik 
Devamsızlık” kısmına işler. Eş zamanlı olarak, uygulama 
öğretmeninden aldığı uygulama öğrencilerinin uygulama dersinin 6 
saatlik uygulama kısmı için devam durumlarını gösteren Öğretmen 
Adayı Devam Çizelgesi’ni teslim alarak dönem arası ve dönem sonu 
olmak üzere Rebis / Akademisyen İşlemleri / Ders Devam Durumu 
Giriş sekmelerini kullanarak hafta hafta “Uygulama Devamsızlık” 
kısmına işler. 

 ‘Öğretmen Adayı dönem Arası ve Dönem Sonu Değerlendirme Formu’ 
nu uygulama öğretmeninden aldıktan sonra kendisi de 
değerlendirmelerini tamamlar. Daha sonra REBİS / Not İşlemleri 
sekmesinden dönem arası ve dönem sonu değerlendirmelerinin 
girişlerini yapar.  
 

 
Şekil 1. Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi Öğretim Üyesi İşlemleri Ana Sayfası 

Öğretmen Yeterliklerinin Değerlendirilmesi 

Bu bölümde öğretmen yetiştirme programlarına uygulanabilir nitelikte bir 
öğretmen yeterlikleri listesi verilmiştir. Bu yeterliklerin öğretmen yetiştirme 
programı sürecinde öğrenciye sunulan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar 
aracılığıyla kazandırılması ve beklenen düzeylere eriştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Listede belirtilen yeterlikler beceriler düzeyinde 
tanımlanarak gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlar biçiminde (E) eksiği var, 
(K) kabul edilebilir, (İ) iyi yetişmiş̧ başlığı altında üç kategoride 
açıklanmıştır. Bu kategorilere bağlı olarak uygulama öğretim elemanınız ve 
uygulama öğretmeniniz söz konusu yeterliklerin öğretmenlik uygulaması 
dersi boyunca ölçülmesi ve değerlendirilmesi için bu ders gözlem formu ve 
öğretmenlik uygulaması değerlendirme formundan faydalanacaktır. Dönem 
boyunca en az 4 defa uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı 
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MEBBİS üzerinden bu formu sistem üzerinden doldurup ders anlatımlarını 
değerlendireceklerdir (Bk. Ek 1). Öğretmen yeterliklerinin yukarıda anılan 
(E), (K), ve (İ) kategorileri altında açıklaması olan öğretmen yeterlik 
göstergeleri ile bu formlar ve formlara ilişkin açıklamalar bu bölümde yer 
almaktadır.  

Öğretmen Yeterlikleri 

1. KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YETERLİKLER  

1.1 Konu Alanı Bilgisi 
 

1.1.1  Konulara ilişkin eğitim programının öngördüğü düzeyin üstünde 
bilgi birikiminin olduğunu gösterme 

1.1.2  Konu alanına ilişkin kuram, ilke ve kavramları anlaşılabilir 
biçimde güvenle öğretebileceğini gösterme 

1.2 Alan Eğitimi Bilgisi 
1.2.1  Öğrencilerde yaygın biçimde gözlenen eksik ve yanlış gelişmiş 

kavramları fark etme 
1.2.2  Öğrencilerin konuya ilişkin sorularına uygun ve yeterli yanıtlar 

oluşturabilme 
1.2.3  Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin 

öğrenmelerini etkileyeceğini anlama 
1.2.4  Konu alanının öğretim programlarına ilişkin bilgi sahibi olma 
1.2.5  Konu alanı ile ilgili özel öğretim yaklaşım, yöntem ve 

tekniklerine ilişkin bilgi sahibi olma 
1.2.6  Konu alanı ile ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanma 
1.2.7  Konu alanı ile ilgili sağlık ve güvenlik önlemlerini alma 

 

2. ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN YETERLİKLER  

2.1 Planlama 
2.1.1  Amaçları ve hedef davranışları açık biçimde ifade etme 
2.1.2  Hedef davranışları gerçekleştirmeye yönelik öğrenme - öğretme 

etkinliklerini düzenleme 
2.1.3  Hedef davranışlara uygun araç gereç ve materyal seçme, hazırlama 

2.1.4  Öğrencilerin kişisel, ruhsal, etik, sosyal ve kültürel gelişimlerine 
katkıda bulunacak etkinlikleri planlama 

2.1.5  Planlamada bireysel farklılıkları göz önünde bulundurma 
2.1.6  Hedef davranışlara uygun değerlendirme biçimini belirleme 

2.2 Öğretim Süreci 
2.2.1   İşlenen konuyu önceki ve sonraki konularla ilişkilendirme 
2.2.2   Öğrencileri güdüleyici hazırlık etkinliklerini sunma 
2.2.3   Konuyu öğrencilerin düzeyine uygun bir biçimde sunma 
2.2.4   Öğrencilerin yaşlarına, önceki öğrenme düzeylerine ve 

yeteneklerine uygun yöntem ve tekniklerden yararlanma 
2.2.5   Uygun araç gereç ve materyal kullanma 
2.2.6   Zamanı etkili biçimde kullanma 
2.2.7   Öğrencilerle etkileşimde bulunma ve uygun dönüt verme 
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2.2.8   Öğrencilerin katılımını sağlayacak etkinlikler (bireysel, ikili, grup 
çalışması, gösteri, gezi, gözlem, deney, panel ve benzeri) 
uygulama 

2.2.9   Öğrencilerin öğrendiklerini yaşamlarıyla ilişkilendirecek fırsatlar 
yaratma 

2.2.10 Öğrencilerin düzeylerine uygun, konuya ilgilerini çekecek ve 
düşünmelerini sağlayacak biçimde farklı sorular sorma 

2.2.11  Konuya ilişkin terimleri uygun biçimde sıralama ve iyi seçilmiş̧ 
örneklerle sunma 

2.2.12 Öğrencilerin hedef davranışlara ulaşma düzeyini 
değerlendirebilme 

2.3 Sınıf Yönetimi 
2.3.1   Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri 

güvenli bir öğrenme ortamı sağlama ve sürdürme 
2.3.2   Dersi amacına uygun ve güvenli biçimde sürdürme 
2.3.3   Kesinti ve engellemeler karşısında uygun önlemler alma 
2.3.4   Öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünün sürekliliğini sağlama 
2.3.5   Öğrencilere davranışlarına ilişkin geri bildirimde bulunma 
2.3.6   Ödül ve yaptırımları uygun ve etkili biçimde kullanma 

2.4 İletişim 
2.4.1   Anlaşılır açıklamalar yapma ve yönergeler verme 
2.4.2   Sınıf içinde etkili iletişimi sağlama (öğrenci-öğretmen; öğrenci-

öğrenci; öğretmen - öğrenci etkileşimi) 
2.4.3   Okul yöneticileri, meslektaşları, diğer okul personeli, veliler ve 

ilgili eğitim kuruluşlarıyla iletişim kurma 
2.4.4   Ses tonunu etkili biçimde kullanma 
2.4.5   Sözel dili ve beden dilini etkili biçimde kullanma (duruş, 

mimikler, el, kol hareketleri, vb.) 
 

3. ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KAYIT 
TUTMA 
3.1 Öğrencilerin ürünlerini kısa sürede notlandırma ve sonuçları 

öğrencilerin gelişmesini sağlayacak önerileri içeren dönütlerle birlikte 
verme 

3.2 Yapılan etkinliklerin (sınav, ödev, gözlem) ve sağlanan gelişmenin 
kayıtlarını tutma, sonuçlarını düzenli aralıklarla öğrenciye bildirme 

3.3 Öğrencilerin öğrenmesini değerlendirmede sürekliliğin önemini 
kavrama ve uygulama 

3.4 Başarısız öğrencilerin sorunlarının çözümünde deneyimli öğretmenlerin 
görüşlerinden yararlanma 

3.5 Öğrencinin akademik gelişimini ulusal notlandırma ölçütlerini 
kullanarak değerlendirme 

4. DİĞER MESLEKİ YETERLİKLER 

4.1 Mesleği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirtilen hak ve 
sorumluluklarının farkında olma 

4.2 Mesleki öneri ve eleştirilere açık olma 
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4.3  Mesleki açıdan kendini değerlendirme ve bilgi düzeyini geliştirme 
konusunda sürekli çaba gösterme 

4.4  Toplantı, hizmet içi eğitim, araç gereç hazırlama gibi okul 
etkinliklerine ve okulun tümünü ilgilendiren diğer etkinliklere katılma 

4.5  Kişisel ve mesleki yaşamında ve öğretimde iyi örnek olma 
4.6  Mesleğine yürekten bağlı olma ve mesleğini severek yapma 
4.7  Türk Millî Eğitim sisteminin amaçlarına ve ilkelerine uygun biçimde 

öğretmenlik görevini yerine getirme. 
 

 

 

Öğretmen Yeterlik Göstergeleri 

Öğretmen yeterlik göstergeleri, uygulama öğrencilerinin yeterliklerinin 
değerlendirilmesinde kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır. Tabloda belirtilen 

Eksiği var (E), Kabul edilebilir (K) ve İyi yetişmiş (İ) sütunları her bir 
yeterliğin amaçlanan başarı düzeyiyle ilgili açıklamaları içermektedir. 

Bu göstergeler "Ders Gözlem Formu"nun ve "Öğretmenlik Uygulaması 
Değerlendirme Formu"nun doldurulması sırasında kaynak olarak 
kullanılmalıdır. 

 

(E) Eksiği var (K) Kabul edilebilir (İ) İyi yetişmiş 

1.0 KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YETERLİKLER 

1.1 Konu Alanı Bilgisi 

 Alanın öğretim 
programının 
öngördüğü temel 
ilke, kavram, yasa 
ve kuramlara ilişkin 
bilgi sahibi olduğu 
görülmektedir. 

 

 Alanın öğretim 
programının öngördüğü 
temel ilke, kavram, yasa 
ve kuramlara ilişkin 
ayrıntılı bilgi sahibidir. 
Ancak alan bilgisinin 
kapsam ve derinliğini 
artırması gerekmektedir. 

 

 Alanın öğretim programının 
öngördüğü temel ilke, 
kavram, yasa ve kuramlara 
ilişkin bilgi düzeyinin 
ötesinde bir birikime 
sahiptir. 

 Alanı ve diğer konu 
alanlarının bilgilerinden 
yararlanarak bunları 
uygulayabilmektir. 

1.2 Alan Eğitimi 
Bilgisi 

 Konuyu öğrencinin 
bilgi düzeyine 

 
 

 Genellikle konuyu 
öğrencinin bilgi düzeyine 
uygun 

 
 

 Öğrencilerin yanlış öğrendiği 
kavramları saptayarak 
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indirmekte 
zorlanmaktadır. 

 Öğrencilerde yanlış 
öğrenilmiş̧ 
kavramları tanımada 
güçlük çekmektedir. 

 Öğrenci sorularına 
yanıt vermekte daha 
yeterli olması 
gerekir. 

 Konu alanı öğretim 
programına ilişkin 
bilgisi yüzeyseldir. 

 Genel öğretim 
yaklaşım, yöntem ve 
tekniklerine ilişkin 
bilgi sahibidir, ancak 
alanın özel öğretim 
yaklaşım, yöntem ve 
tekniklerine ilişkin 
bilgileri yüzeyseldir. 

öğretebilmekte, ancak 
kimi konularda 
zorlanmaktadır. 

 Öğrencilerde yanlış 
öğrenilmiş̧ kavramları 
tanımakta, ancak 
bunların doğrusunu 
öğrenmekte güçlük 
çekmektedir. 

 Konu alanı öğretim 
programına ilişkin yeterli 
bilgiye sahiptir. 

 Konu alanının özel 
öğretim yaklaşım, 
yöntem ve tekniklerine 
ilişkin bilgisi olmasına 
karşın, bilgisini 
geliştirmeye gereksinimi 
bulunmaktadır. 

 

doğrularını öğrenmelerini 
sağlayabilmektedir. 

 Öğrencilerin sorularına 
uygun ve yeterli yanıtlar 
verebilmektedir. 

 Öğreteceği bilgiyi 
öğrencilerin zihinsel, 
duygusal ve sosyal 
gelişimlerini göz önüne 
alarak düzenleyebilmektedir. 

 Alanın öğretim programlarını 
derinlemesine 
tanımaktadır. 

 Bilgi teknolojisinden 
yararlanabilmektedir. 

 Konu alanına özgü özel 
öğretim yaklaşım, yöntem 
ve tekniklerine ilişkin 
derinlemesine bilgi 
sahibidir. 

2.0 ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN YETERLİKLER 

2.1 Planlama 

 Genel olarak plan 
yapabiliyor. Öğrenci 
gereksinimlerine 
ilişkin bir anlayışa 
sahiptir, ancak hedef 
davranışları 
gerçekleştirmeye 
yönelik öğretme- 
öğrenme 
etkinliklerini 
düzenleme 
konusunda yetişmesi 
gerekmektedir. 

 
 

 Ayrıntılı plan yapma ve 
öğrenci 
gereksinimlerini 
karşılama konusunda 
tutarlı olması 
gerekmektedir. 

 Konuların sürekliliğini 
sağlama girişiminde 
bulunmaktadır. 

 Hedef davranışlar ile 
değerlendirme 
yaklaşımları tam 
uyuşmamaktadır. 

 
 

 Öğrenci gereksinimlerini ve 
konu alanını göz önüne 
alarak uygun plan 
yapabilmektedir. 

 Önceki ve sonraki konularla 
uygun bağlantılar 
kurabilmektedir. 

 Değerlendirmeyi hedef 
davranışlarla uyumlu 
biçimde 
planlayabilmektedir. 

2.2 Öğretim Süreci  

 Belirli bir öğretim 
yönteminde 
ustalaşmış, ancak 
öğretim 
yaklaşımlarını 
hedefler ve öğrenci 
gereksinimlerine 
uygun duruma 
getirmesi konusunda 

 
 
 Hedefleri ve öğrenci 

gereksinimlerini göz 
önünde tutarak çeşitli 
öğretim yöntemlerini 
yerinde ve zamanında 
kullanarak dersinde 
çeşitlilik sağlamaktadır.  

 Konuyu yaşamla 
ilişkilendiren örnekler 

bulmaya çalışmaktadır.  

 
 
 Hedefleri ve öğrenci 

gereksinimlerini göz önünde 
tutarak çeşitli öğretim 
yöntemlerini yerinde ve 
zamanında kullanarak 
dersinde çeşitlilik 
sağlamaktadır.  

 Konuyu yaşamla 
ilişkilendiren örnekler 
bulmaya çalışmaktadır.  
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yetişmesi 
gerekmektedir.  

 Konuyu yaşamla 
ilişkilendirme 
eksikleri 
bulunmaktadır. 

2.3 Sınıf Yönetimi  

 Sınıfa bir düzen 
getirmesi ve 
güçlükleri fark 
etmesi 
gerekmektedir.  

 Öğrenme ürünleri ve 
öğrenci davranışları 
konusunda etkili 
olabilmesi için çaba 
göstermesi 
gerekmektedir. 

 
 
 Dersleri düzenli ve iyi 

planlayabilmektedir.  
 Düzenli bir öğrenme 

ortamı yaratmada 
güçlük çekmekte, ancak 
öğrenmeyi olumsuz 
yönde 

etkilememektedir.  

 
 
 Ayrıntılara önem vererek, 

beklentileri karşılamak için 
uygun planlama ile düzenli 
ve etkili bir öğrenme ortamı 
yaratabilmektedir.  

2.4 İletişim  

 Derslerde uygun 
araç gereçten 
yararlanma girişimi 
vardır.  

 Öğrencilerin 
gereksinimlerini ve 
yeteneklerini 
tanıma, derslerinde 
uygun bir düzen ve 
yapı sağlama 
konusunda yetişmesi 

gerekmektedir.  

 
 
 Dersleri öğrenciler için 

ilgi çekici yaparak daha 
çok katılım sağlaması 
gerekmektedir. 

 Sesini ve sözel dili 
öğrencilerin 
anlayabileceği biçimde 
kullanabilmektedir. 

 
 
 Yönerge ve açıklamaları 

öğrencilerin 
gereksinimlerine ve 
yeteneklerine göre 
ayarlayabilmektedir. 

 Dersleri ilgi çekicidir. 
 Araç̧ gereç̧ ve 

kaynakları uygun biçimde 
kullanabilmektedir. 

 Amaca uygun sorular 
sorabilmektedir. 

3.0 ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ İZLEME, DEĞERLENDİRME VE 
KAYIT TUTMA 

3.1  

 Konuya uygun 
değerlendirme 
yaklaşımlarının bir 
bölümünü 
kullanabilmektedir.  

 Çok seyrek dönüt 
vermekte, ara sıra 
öğrencileri 
izlemektedir.  

 Değerlendirme 
yapması uzun süre 
almaktadır.  

 
 
 Konuya uygun 

değerlendirme 
yaklaşımlarını 
kullanabilmektedir.  

 Zaman zaman dönüt 
vermektedir.  

 Öğrencilerin akademik 
gelişimini izlemektedir.  

 Zamanında 
değerlendirme 
yapabilmektedir.  

 
 

 Konuya uygun 
değerlendirme yaklaşımlarını 
etkili biçimde 
kullanabilmektedir.  

 Öğrencilerin çalışmalarını 
inceleyip not verirken 
yönlendirici dönütler 
verebilmektedir.  

 Değerlendirme yapıp 
sonuçlarını izleyebilmektedir.  
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3.2  

 Gözlem ve 
değerlendirme 
bilgisine sahiptir, 
ancak kısıtlı biçimde 
uygulayabilmektedir.  

 

 
 

 Öğrenciyi gözleyip, 
gözlem sonuçlarını 
kaydedebilmekte ve 
gözlem sonuçlarının 
velilere bildirilmesi için 
okul yönetimiyle iş birliği 
yapabilmektedir.  

 

 
 

 Öğrencileri farklı derslerde 
ve ortamlarda düzenli 
aralıklarla 
gözleyebilmektedir.  

 Öğrencilerle ilgili bireysel 
gözlem kartları tutarak 
gelişimlerini 
izleyebilmektedir.  

 Gözlem sonuçlarının velilere 
bildirilmesi için sınıf 
öğretmeni ve okul 
yönetimiyle iş birliği 
yapabilmektedir.  

3.3  

 Değerlendirme 
yaklaşımlarına ilişkin 
bilgi eksikliği 
bulunmaktadır.  

 Derslere uygun 
değerlendirme 
yaklaşımlarını 
seçmede güçlük 
çekmektedir.  

 Değerlendirmede 
zaman zaman 
sürekliliği 
sağlayabilmektedir.  

 

 Değerlendirme 
yaklaşımlarını genellikle 
bilmektedir.  

 Derslere uygun 
değerlendirme 
yaklaşımlarını 
seçebilmektedir.  

 Değerlendirmede 
sürekliliği 
sağlayabilmektedir.  

 

 

 Değerlendirme 
yaklaşımlarını bilmekte ve 
etkili biçimde 
kullanabilmektedir.  

 Değerlendirmeyi dersin 
hedeflerine uygun ve 
sürekli biçimde 
yapabilmektedir.  

 

3.4  

 Başarısız 
öğrencilerin çoğunu 
saptayabilmektedir.  

 Öğrencileri başarısız 
kılan nedenleri 
bulmaya 
çalışmaktadır. 
Bulduğu nedenler 
çerçevesinde ve 
kişisel deneyimleri 
doğrultusunda 
başarısızlığa çözüm 
aramaktadır.  

 
 

 Başarısız öğrencileri 
saptayabilmektedir. 

 Öğrencilerin başarısızlık 
nedenlerinin çoğunu 
bulabilmektedir.  

 Kendi deneyimleri ve 
sınıf öğretmeninin 
deneyimlerinden 
yararlanarak 
başarısızlıkları 
çözümleyebilmektedir.  

 
 

 Başarısız öğrencileri 
kolayca 
saptayabilmektedir.  

 Öğrencilerin başarısızlık 
nedenlerini araştırıp doğru 
biçimde saptayabiliyor.  

 Başarısızlığı çözmede sınıf 
öğretmeninin 
deneyiminden ve uzman 
görüşlerinden 
yararlanabilmektedir.  

3.5  

 Öğrencilerin 
akademik gelişimini 
genellikle 
izleyebilmekte ve 
ulusal notlandırma 
ölçütlerine uygun 

 
 

 Öğrencinin akademik 
gelişimini yakından 
izleyebilmekte ve ulusal 
notlandırma ölçütlerine 
uygun biçimde 
değerlendirebilmektedir.  

 
 

 Öğrencinin akademik 
gelişimini düzenli aralıklarla 
izleyebilmekte ve ulusal 
notlandırma ölçütlerine 
uygun biçimde 
değerlendirebilmektedir.  
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biçimde 
değerlendirmeye 
çalışmaktadır.  

  Dikkatli kayıt 
tutabilmektedir.  

4.0 DİĞER MESLEKİ YETERLİKLER  

4.1  

 Hak ve 
sorumlulukları 
konusunda yeterli 
bilgisi 
bulunmamaktadır.  

 Okul sisteminde 
gereksinim 
duydukça hak ve 
sorumluluklarını 
araştırabilmektedir.  

 
 

 Meslekte karşılaştığı 
sorunları çözebilecek 
kadar hak ve 
sorumlulukları 
konusunda bilgisi 
bulunmaktadır.  

 Yeni durumlarla 
karşılaştığında çözüm 
yolları bulabilmektedir.  

 

 
 

 Hak ve sorumluluklarını iyi 
bilmektedir. Bu konudaki 
sorunları gündeme getirip 
tartışmaktadır. Yorum 
yaparak çözüm 
bulabilmekte ve 
uygulayabilmektedir.  

 

4.2  

 Genellikle mesleki 
eleştiri ve önerilere 
açık değildir.  

 Eleştiriler karşısında 
yeterince duyarlı 
davranamamaktadır.  

 

 
 

 Mesleki öneri ve 
eleştirilere açıktır.  

 Eksiklerini gidermeye 
çalışmaktadır.  

 

 
 

 Mesleki eleştiri ve önerileri 
olgunlukla karşılayıp 
değerlendirebilmekte ve 
uygun önerilerden 
yararlanabilmektedir.  

 

4.3  

 Kendini 
değerlendirme ve 
bilgi düzeyini 
geliştirme 
konusunda az 
sorumluluk 
üstlenebilmektedir.  

 Okuldaki 
öğretmenlerle 
mesleki ilişkiler 
geliştirebildiğini 
gösteren kanıtlar 
bulunmaktadır.  

 

 Olumlu mesleki 
ilişkileri 
bulunmaktadır.  

 Eğitimle ilgili sorunlar 
üzerinde tartışma ve 
kendini geliştirme 
isteğini gösteren 
kanıtlar 
bulunmaktadır.  

 

 
 

 Meslektaşlarıyla, ilgili kişi 
ve kurumlarla karşılıklı iyi 
ilişkilerde bulunmaktadır.  

 Sürekli bir gelişme 
sağlamakta ve öğretmenlik 
rolünü sorumlulukla 
üstlenebilmektedir.  

 

4.4  

 Hizmet içi eğitim ve 
okuldaki diğer 
etkinliklere ara sıra 
katılmaktadır.  

 

 
 

 Okuldaki ve okul 
dışındaki mesleki 
eğitim konularını 
izleyebilmektedir.  

 Toplantılara katılmakta 
ve dersleri ile ilgili araç̧ 
gereç̧ hazırlamada 
isteklidir.  

 
 

 Okuldaki ve okul dışındaki 
mesleki eğitim konularını 
izleyip katılmakta ve 
meslektaşlarını 
bilgilendirebilmektedir.  
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4.5  

 Kişisel ve mesleki 
yaşamında iyi örnek 
olma konusunda 
yeterince duyarlı 
değildir.  

 

 
 

 Kişisel ve mesleki 
yaşamında iyi örnek 
olma konusunda 
duyarlı davranmaya 
caba 
gösterebilmektedir.  

 Okul personeli ve 
öğrencilerle uyum 
içinde 
çalışabilmektedir.  

 
 

 Kişisel ve mesleki 
yaşamında okul 
personeline, 
meslektaşlarına ve 
öğrencilere iyi örnek olma 
konusunda duyarlıdır ve 
sorumluluk bilinci ile 
uyumlu davranışlar 
gösterebilmektedir.  

 İyi bir gözlemci ve 
uygulayıcıdır.  

4.6 / 4.7  

 Öğretmenlik 
mesleğine eğilimi 
vardır.  

 Mesleği 
benimsemeye 
çalışmaktadır.  

 

 Öğretmenlik mesleğini 
sevdiğini ve 
benimsediğini 
söylemekte özverili 
davranışlarla mesleğe 
ilgisini 
sergileyebilmektedir. 

 

 Öğretmenlik mesleğinden 
gurur duymakta, 
arkadaşlarını bu mesleğe 
çekmeye çalışmaktadır.  

 Öğrencilere ve eğitime 
katkıda bulunmaya çaba 
gösterebilmektedir. 
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Öğretim Elemanının Dolduracağı Formlar 

 
 

Form 
No 

Formun Adı Dönem Boyunca kaç kez dolduracak? 

1 Uygulama Öğrencisi 
Gözlem 
Değerlendirme Formu 
(Form 1) 

Uygulama öğrencisinin performansını her 
ders işlediğinde değerlendirmek için 
kullanır. Dönem sonunda başarı notunu 
vermek amacıyla kullanılır. 

2 Uygulama Öğretmeni 
Değerlendirme Formu 
(Form 21)  

Uygulama öğretmeninin performansını 
değerlendirecekleri form. Her öğretmen 
için 1 kez anket olarak online ve 
dönem sonunda doldurulur 

3 Öğretim Üyesi Günlük 
Değerlendirme Formu 
(Form 3) (Bk. Şekil 
2) 

MEBBİS üzerinden uygulama öğrencisi 
her ders işlediğinde doldurulur. 

4 Uygulama Öğretim 
Elemanın Uygulama 
öğrencisi Hakkında 
Genel Değerlendirme 
Formu 
(Form 4) (Bk.) Şekil 
3) 

MEBBİS sistemi üzerinden dönem 
sonunda bir kez doldurulur. 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                      
1 Bu forma  http://egitim.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/egitim-erdogan-edu-
tr/FORM%202.pdf adresinden ulaşılabilir. 
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Şekil 2. 
Uygulama 
Öğretim 
Elemanı 
Günlük ve 
Genel 
Değerlendirme 
Görüş Kısmı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Uygulama Öğretim Elemanı Genel Değerlendirme Kısmı 
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ÖĞRETMENLİK MESLEK UYGULAMA DERSİ DOSYASINDA 
BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR: 

Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen etkinlikler ve hazırlanan ders planları 
her hafta rapor haline getirilecek ve dönem sonunda "Öğretmenlik 
Uygulama Dersi Dosyası2” olarak ilgili öğretim üyesine sunulacaktır. 
Öğretmenlik uygulaması dosyası;  

 Kapak, 
 Öğretmenlik Uygulaması Öğretmen Adayı Tanıma Formu, 
 Ders planları (Ders planının ilk hâli, dönüt verilmiş hâli ve düzeltilmiş 

hâli)  
 Derste kullanılan materyallerin birer örneği (Üç boyutlu 

materyallerin resimleri) 
 Varsa öğrenci çalışmalarından örnekler, 
 Akran Değerlendirme Formu 
 Öz Değerlendirme Formu oluşmaktadır. 

Dersin teorik bölümü, fakültemizde haftalık ders çizelgesinde belirtilen 
gün, saat ve derslikte yapılacaktır. Öğretmen adayları tarafından 
hazırlanmış̧ olan "Öğretmenlik Uygulama Dersi Dosyası”nın içerisinde 

yukarıda listelenmiş olan belgeler bulunacak ve bu dosya PDF 
formatında final haftasında öğrencilerden talep edilecektir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                      
2 Öğrencilerin dosyalarına koyacakları kapak, formlar ve ders planı formatı Uygulama 
Öğrencisi Kılavuzunda yer almaktadır. 
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Dönem Boyunca Yapılacak İşler: 

 
1. Uygulama Öğrencisini en az 4 defa izlemek. 
2. Fakültede her hafta düzenli olarak öğretmenlik uygulaması dersinin 

teorik kısmının işlenmek. 
3. Uygulama öğrencisinin hazırlamış olduğu her bir ders planına yazılı 

olarak geri bildirimde bulunmak. 
4. Her ders gözlemi için Form 1’i doldurmak ve görüş kısmını 

uod.gov.tr internet adresinden günlük değerlendirme olarak 
aktarmak. 

5. Öğrencilerin öğretmenlik uygulaması dersinin teorik kısmına devam 
durumlarını “Öğretmen Adayı Uygulama Devam Çizelgesi”ni 
kullanılarak takip etmek ve REBİS /Akademisyen İşlemleri /Ders 
Devam Durum Girişleri sekmesinden girişlerini yapmak. 

6. Her bir öğrencinin ara sınav değerlendirilmesinin uygulama 
öğretmeninden alarak kendi değerlendirmelerinizin de eklenmesi. 
Daha sonra değerlendirmelerin REBİS/ Akademisyen İşlemleri / Not 
Girişi sekmesi kullanılarak yapılması. 

7. Dönem sonuna kadar her bir öğrenci için en az 4 adet Form 1 
belgesinin doldurularak Öğretmenlik Uygulaması Dosyasına 
konulması. 

8. Dönem sonunda uygulama öğretmeninden alınması gereken 
evraklar: 

o Öğretmen Adayı Uygulama Takip Çizelgesi 
o Uygulama öğretmenin her bir uygulama öğrencisi için 

hazırladığı Form 1 ler. 
o Öğretmen Adayı Dönem Arası ve Dönem Sonu Değerlendirme 

Formu 
o Öğretmen Adayı Devam Çizelgesi 
o MEBBİS Genel Değerlendirme Formlarının çıktıları. 

9. Dönem sonunda uygulama öğretmeninden alınan evraklar, 
öğrencilerden PDF formatında alınan "Öğretmenlik Uygulama Dersi 
Dosyası ve kendi hazırladınız evraklar Öğretmenlik Uygulaması 
Dosyası oluşturularak ilgili birime teslim edilmelidir. 

 
 
 
 
 
 



 

ÖĞRETMENLI ̇K UYGULAMASI DERSİ AMAÇ VE İŞLENİŞ 

 

 Amaç 

           Öğretmenlik Uygulaması dersi tamamlandığında öğretmen adayları 
aşağıdaki nitelikleri kazanmış olmalıdır:   

 Uygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak 
öğretmenlik mesleğinin yeterliklerini geliştirebilme 

 Kendi alanının ders programını anlayabilme, ders kitaplarını 
değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme, 

 Öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri 
arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu 
yönde geliştirebilme. 

 Öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum ve değerler 
geliştirebilme. 

İŞLENİŞ: Seçilen öğretim kurumlarında ilgili uygulama öğretmenlerinin 
rehberliğinde ve sorumlu öğretim üyesinin danışmanlığında programa uygun 
günlerde en fazla dörder kişilik gruplar hâlinde uygulama öğrencileri öğretme-
öğrenme sürecine dâhil olmaları beklenmektedir. Dersin teorik kısmı ise, 
programda belirtilen günde fakültede işlenecektir. Öğretim kurumlarında 
gerçekleştirilen etkinlikler ve hazırlanan planlar, her hafta rapor hâline getirilecek 

ve dönem sonunda PDF formatında "Öğretmenlik Uygulama Dosyası" 
hazırlanarak ilgili öğretim üyesine teslim edilecektir. (Her bir ders planının ilk 
gönderilen hâli, dönüt verilmiş hâli ve düzeltilmiş hâli dosyada bulunmalıdır.) 
Uygulama öğrencisi her hafta en az 2 saat ders sunumu yapacaktır. Uygulama 
yapılan haftaların en az 4 tanesinde ilgili öğretim elemanı uygulama okuluna 
giderek ders anlatımlarını gözlemler. Yapılacak her uygulama için uygulama 

öğrencilerinin hazırladıkları ders planlarına geri bildirimde bulunulur. Hazırlanan 
her plan uygulanmadan önce dersin öğretim üyesi tarafından incelenecek, daha 
sonra uygulama öğretmeni tarafından incelenecek ve düzeltilip, onay verilen 
planlar uygulanabilecektir. Her öğrenci hazırlayacağı ders planı ile ilgili 
kazanımları bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden almak ve planını ders 
anlatımından en az 3 gün önce ilgili öğretim elemanına teslim etmekten 
sorumludur. Uygulama öğrencisi arkadaşlarının anlattığı dersi dinlemek ve en az 
bir kişi için akran değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Ayrıca uygulama 
öğrencisi kendi anlattığı her dersten sonra öz değerlendirme yapması 
gerekmektedir. 

Uygulama dersinde devamsızlık yapılamaz. Zorunlu hâllerde gidilemeyen 
uygulama için aynı hafta içinde başka bir gün ya da başka bir hafta bir günden 

fazla gidilerek telafi yapılabilecektir. Öğretmen adayları, telafi durumları dışında, 
aynı hafta içinde birden fazla gün uygulama okuluna giderek ders izlencesinde 

belirtilen tarihten önce stajını bitiremez. 
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ÖĞRETMENLİK DERSİNİN İŞLENİŞ TAKVİMİ 

 

HAFTA YER ETKİNLİK 

1 
Fakülte 

 Ders hakkında genel bilgiler 
 Dersle ilgili yönergenin dağıtılması 
 Uygulama gruplarının ve okullarının dağılımı 

 

Uygulama 
Okulları 

 Uygulama okullarına gidilmesi 
 Okul yöneticileri ve öğretmenlerle tanışma 
 Bir sonraki ders anlatımı için derslerin ve sınıfın 

gözlemlenmesi 

2  
 
 
 
 
 

Uygulama 
Okulları 

 

 Ders planı hazırlama 
 Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 

 Teorik Derslerde: Ders anlatımının değerlendirilmesi ve 
bir sonraki ders planının üzerine görüşülmesi 

3  Ders planı hazırlama 
 Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 

 Teorik Derslerde: Ders anlatımının değerlendirilmesi ve 
bir sonraki ders planının üzerine görüşülmesi 

4  Ders planı hazırlama 
 Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 

 Teorik Derslerde: Ders anlatımının değerlendirilmesi ve 
bir sonraki ders planının üzerine görüşülmesi 

5  Ders planı hazırlama 
 Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 

 Teorik Derslerde: Ders anlatımının değerlendirilmesi ve 
bir sonraki ders planının üzerine görüşülmesi 

6  Ders planı hazırlama 
 Öğretim etkinliğini gerçekleştirme  

 O haftanın kazanımına yönelik öğrencilerde var olan 
kavram yanılgılarının tespit edilmesine yönelik bir 
etkinlik tasarlanması ve uygulanması. 

 Teorik Derslerde: Ders anlatımının değerlendirilmesi ve 
bir sonraki ders planının üzerine görüşülmesi 
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7  Ders planı hazırlama 
 Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 

 Teorik Derslerde: Ders anlatımının değerlendirilmesi ve 
bir sonraki ders planının üzerine görüşülmesi 

8 ARA SINAV HAFTASI 

9 MEB BAHAR DÖNEMİ ARA TATİLİ 

HAFTA YER ETKİNLİK 

10  

Uygulama 
Okulları 

 Ders planı hazırlama 
 Öğretim etkinliğini gerçekleştirme  
 O haftaki kazanıma dönük ölçme ve değerlendirmeye uygun 

olarak bir çalışma yaprağı veya değerlendirme soruları 
hazırlayarak uygulanması, puanlanması ve öğrenci hata 
analizi yapılması.  

 Teorik Derslerde: Ders anlatımının değerlendirilmesi ve 
bir sonraki ders planının üzerine görüşülmesi 

11  Ders planı hazırlama 
 Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 

 Teorik Derslerde: Ders anlatımının değerlendirilmesi ve 
bir sonraki ders planının üzerine görüşülmesi 

12  Ders planı hazırlama 
 Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 

 Teorik Derslerde: Ders anlatımının değerlendirilmesi ve 
bir sonraki ders planının üzerine görüşülmesi 

13  Ders planı hazırlama 
 Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 

 Teorik Derslerde: Ders anlatımının değerlendirilmesi ve 
bir sonraki ders planının üzerine görüşülmesi 

14  Ders planı hazırlama 
 Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 

 Teorik Derslerde: Ders anlatımının değerlendirilmesi ve 
bir sonraki ders planının üzerine görüşülmesi 

15  Ders planı hazırlama 
 Öğretim etkinliğini gerçekleştirme 
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 Teorik Derslerde: Ders anlatımının değerlendirilmesi ve 
bir sonraki ders planının üzerine görüşülmesi 
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  FORMLAR 
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FORM 1 (Devam): UYGULAMA ÖĞRENCİSİ GÜNLÜK DEĞERLENDİRME FORMU 

 
Uygulama öğrencisinin; 

1. Konu alanı bilgisi ve alan eğitimi hâkimiyeti: 
 
 
 
 
 

2. Öğrenciyi tanıma bilgisi ve öğrenciye yaklaşımı: 
 
 
 
 
 
 

3. Uygun öğrenme ortamı oluşturması: 
 
 
 
 
 
 

4. Öğrenci başarısını değerlendirebilmesi 
 
 
 
 
 
 

5. Dersi planlaması ve işleyebilmesi 
 
 
 
 
 
 

6. Mesleki tutum ve değerlere yaklaşımı 
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T.C. 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ  

EĞİTİM FAKÜLTESİ  
 

20.…. – 20.….. ÖĞRETİM YILI  …………YARIYILI      ÖĞRETMENLİK UYGULAMSI   DERSİ 

ÖĞRETMEN ADAYI  DÖNEM ARASI VE DÖNEM SONU 
 DEĞERLENDİRME FORMU  

 

ÖĞRETMEN ADAYININ ADI 
SOYADI  

 

NUMARASI  
 

 

ANABİLİM DALI 
 

 

UYGULAMA OKULU 
 

 

UYGULAMA ÖĞRETMMENİ  
 

 

UYGULAMA ÖĞRETİM 
ELEMANI 

 

 
 
                 YETERLİLİKLER 

 
ARA DEĞERLENDİRME 

YARIYIL SONU 
DEĞERLENDİRMESİ  

 
UYG. 

ÖĞRT. 
 

(1) 

UYG. 
ÖĞRT. 
ELM. 

(2) 

ORT 
(1*%60)+ 
(2*%40) 

UYG. 
ÖĞRT. 

(1) 

UYG. 
ÖĞRT. 
ELM. 

(2) 

ORT 
(1*%60)+ 
(2*%40) 

Öğretmen adayının derslere devamı  
ve ilgisi (20 PUAN) 
 

      

Öğretmen adayının öğretmenlik mesleğine  
uygun tutum ve davranışları  (20 PUAN) 
 

      

Öğretmen adayının fakülte ve uygulama 
okulundaki görevliler ve öğrencilerle olan iletişimi 
(20 PUAN) 

      

Öğretmen adayının derse hazırlığı ve öğretim 
becerisi   (40 PUAN) 
 

      

 
ARASINAV/ YARIYIL SONU NOTLARI  
 
 

  

AÇIKLAMALAR: 
 
 
 
 
 

 
  

                                                                                                                                                … /… /20.... 
 
Uygulama Öğretmeni                                                                          Uygulama Öğretim Elemanı 
                  Adı Soyadı                                                                                                    Adı Soyadı   

        İmza                                                                                                         İmza 
 

 



 

27 
 

RTEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 20…./ 20…. / ..………….YARIYILI 
OKUL UYGULAMALARI ÖĞRETMEN ADAYI DEVAM ÇİZELGESİ 

DERSİN ADI   

UYGULAMA OKULU   

UYGULAMA ÖĞRETMENİ   

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI   

ANABİLİM DALI   

SIRA NUMARASI ADI SOYADI  1.HAFTA  2. HAFTA  3.HAFTA  4. HAFTA  5.HAFTA  6. HAFTA  7.HAFTA  8. HAFTA 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

  

Hafta 
devam NUMARASI ADI SOYADI  9.HAFTA 

 10. 
HAFTA 

 11.HAFTA 
13. 

HAFTA 
 14.HAFTA 

 15. 
HAFTA 

DEVAMSIZLIK 
TOPLAM 

  

SIRA 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

 
 

Uygulama Akademisyeni                                                               
                                                                             Tarih:  
                                                                     Adı Soyadı: 
                                                                              İmza 

 
 


