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MUS V ALiLiGi 


il Mill! Egitim Mudllrlugu 


Sayl :32026198-360-E.11564329 19.10.2016 
Konu: Egitim Fakiilteleri Uygulama Ogrencisi Bilgileri 

.................................. KA YMAKAMLIGINA 
il~e Milli Egitim Mudllrlugiine 

............................ MODDRLUGUNE 


Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Y eti~tinne ve Geli~tinne Genel Mudllrluguniin ekli 
07/10/2016 tarih ve 10971190 saydl yazIlannda belirtildigi mere, Egitim fakultelerinin son 
slmfmda okuyan veya Egitim Fak:iiltelerindeki pedagojik formasyon dersine kat11an uygulama 
ogrencilerinin ilgi Y onerge geregi egitim kurumlannda ger~ekle~tirilecek ogretmenlik 
uygulamast derslerinin etkili ve verimli bir ~ekilde yllriitiilebilmesi, uygulama ogrencilerinin 
aktif katthmmm ve sllrecin kontrol edilebilirliginin saglanmasl i~in, MEBBis uzerinden 
"Uygulama Ogrencisi Degerlendinne Fonnu" kullanlma ~tlmt~tlr. 

Bu kapsamda, okullkurum mudllrlUklerinin egitim fakiilteleriyle ortak yUrOtiilen 
ogretmenlik uygulamasl dersleriyle ilgili ekli yazlda belirtilen hususlara dikkat etmesi 
gerekmektedir. 

Bilgi ve geregini onemle rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
VaH a. 

Milli Egitim MudiirU 

EKLER: 

Yazl (2 Sayfa) 


DAGITIM: 

Tum 1Ige Kaymakamhklarma 

TUm OkullKurum MudiirlUklerine 
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T.e. 
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 


Ogretmen Y eti~tinne ve Geli~tinne Genel Miidiirliigu 


SaYl : 31666252-360.99-E.I0971190 07.10.2016 
Konu : Egitim Fakiilteleri Uygulama Ogrencisi Bilgileri 

....................vALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Mudiirliigu) 

ilgi: Ogretmen Adaylanmn Milli Egitim Bakanhgma Bagh Egitim Ogretim Kurumlannda 
Yapacaklan Ogretmenlik Uygulamasma ili~kin yonerge. 

Egitim fakiiltelerinin son slmfmda okuyan veya Egitim Fakiiltelerindeki pedagojik 
fonnasyon dersine katIlan uygulama ogrencilerinin ogretmenlik meslegine daha iyi 
haztrlanmalanm, ogrenimleri siiresince kazandtklan genel kiiltiir, ozel alan egitimi ve 
ogretmenlik meslegiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davram~lann ge~ek bir egitim-ogretim 
ortamI i9inde kullanabilme yeterliligi kazanmalanm saglamak gerekmektedir. Bazl illerdeki 
egitim fakiiltelerinin, kurumlanmlzm kapasitesinin 90k tizerinde fonnasyon ogrencisi aldlklan, 
i1 ve ilge mill! egitim miidiirlukleriyle yeterli koordinasyonu saglamadan kurumlara uygulama 
ogrencisi gonderdikleri, uygulama derslerinin takibini dtizenli olarak yapmadtklan ~eklinde 
~ikayetler Bakanhglmlza ul~ml~hr. 

ilgi (a) Yonerge geregi egitim kurumlarmda gergekle~tirilecek ogretmenlik uygulamasl 
derslerinin etkili ve verimli bir ~ekilde yiiriittilebilmesi, uygulama ogrencilerinin aktif 
katlhmmm ve surecin kontrol edilebilirliginin saglanmasl i9in, MEBBis tizerinden "Uygulama 
Ogrencisi Degerlendinne Fonnu" kullamma a9t1ffil~tlr. Bu kapsamda, il milli egitim 
miidurliiklerinin egitim fakUlteleriyle ortak yiiriittilen ogretmenlik uygulamasl dersleriyle ilgili 
~agldaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. 

Uygulama yapllacak kurumlar ile hangi kuruma, ka9 uygulama ogrencisi gonderilecegi 
konusu it milli egitim mudiirliigu uygulama koordinatorU tarafmdan belirlenecektir. il milli 
egitim mudiirliikleri, uygulama derslerinin sadece belirli kurumlara Ylgllmamasl i9in gerekli 
tedbirleri alarak siirecin saghkb yiiriimesi i9in a~agldaki hususlara dikkat edeceklerdir: 

• 	 Uygulama ogrencilerinin, fiziki ve be~eri imkanlar dahilinde uygulamalarml farkll 
kurumlar ve ortamlarda yapabilmelerinin saglanmasl; Ogrenci gruplanmn, sadece belli 
kurumlara dagtllml yerine egitim fakiiltesi ogrencilerinin Bakanhgtmlzm tum kurum 
tiirlerinde deneyim kazanmalanm saglayacak ~ekilde, farkll tiirde ve farkh imkllnlara 
sahip kurumlara daglttlmasl (kayn~ttrma egitimi verilen, birle~tirilmi~ smlflan bulunan, 
koylerde veya dezavantajh bolgelerde yer alan vb.), 

• 	 Egitim kurumlannm ve uygulama ogrencisi kontenjanlannm, ogretmenlik alanlan 
itibariyle dagtbmmm dengeli saglanmasl, 

• 	 Her bir uygulama ogretmenine, bir gruptan fazla ogrenci verilmemesi, 
• 	 Kurumun ogretmen ve derslik saytSl vb. imkllnlanna gore uygulama ogrencisi verilmesi, 
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• 	 Uygulama ogrencilerinin, ogretmenlik uygulamalan etkinlik plamnda belirtilen 
9ah~malan uygulama ogretim elemanmm ve uygulama ogretmeninin gozetim ve 
rehberliginde yerine getirmeleri, 

• 	 Uygulama ogrencilerine Egitim Fakilltesinde dam~manhk yapan uygulama ogretim 
elemanmm, il uygulama koordinatOrU tarafmdan MEBBiS'e kaydedilmesi, 

• 	 Uygulama ogrencisinin, uygulama kurum miidiirli tarafmdan MEBBiS' e kaydedilmesi, 
• 	 Uygulama ogretim elemanmm kuruma diizenli olarak gelip uygulama ogrencisine 

gerekli rehberlikte bulunmasma dikkat edilmesi, bu konudaki devam 9izelgesinin 
sisteme i~lenmesi ve ogretim elemanl devam bilgilerinin Egitim Fakiilte1eri ve 
Bakanhglmlzca payla~Ilmasl, 

• 	 Uygulama ogrencisi degerlendirme notunun, uygulama ogretmeni tarafmdan MEBBiS'e 
kaydedilmesi, 

• 	 Devamslzhk yapan ogrencilere, "Kaldl" notu verilerek notun MEBBiS' e i~lenmesi 
gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

D09. Dr. Semih AKTEKiN 
Bakan a. 

Genel Miidiir 

DAGITIM 
Geregi 
BPlam 
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