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MUS VALiLiGi 

i1 Milli Egitim Mudurlugu 


SaYI .: 32026198-355-E.12453783 04.11.2016 

Konu : Uygulama Okullanndaki 
Uygulama Ogrencisi Bilgileri 

.... ; ............... KAYMAKAMLIGINA 

(ilye Milli Egitim Mudtirliigu) 

........................ MooDRLuaUNE 


iLGi: MEB Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidiirliiguntin 0111112016 tarili ve 
12248967 sayIlI yazlsl. 

iIgi saYlh yazl ile belirtildigi mere egitim kurumlannda geryekle~tirilecek ogretmenlik 
uygul&maSI Clerslerinin etkili ve verimli bir ~ekilde yiiriitiilebilmesi, uygulamaogrencilerinin 
aktif katIhmmm saglanmasl ve stirecin kontrol edilebilirligi iyin, MEBBiS iizerinden 
"Uygularna Ogrencisi Degerlendirme Formu" 10.10.2016 t&rihinde uygulamaya aYllml~tIr. 

Bu kapsamda, ogretmenlik uygulamasl derslerinde ogrencilerin Bakanhglmlza ait 
i ItUm kurumlarda deneyim kazanm&lan ve egitim almalanm saglayacak ~ekilde, ekli· yazl He 

belirtilen i~ ve i~lemlerin ivedi bir ~eklide yerine getirilmesi gerekmektedit. .1 

Bilgilerinizi· ve geregini onemle rica ederim. i \ 

I 

I

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 
Milli Egitim Miidiirii 

EKLER: 
Yazl ve Ekleri ( .. Sayfa) 

DAGITIM: BiLGi: 
Tum ilye Kaymakamhklanna Mu~ Alparslan Universitesi 
Tum Okul/ Kurum Mud. Genel Sekreterligine 

Bu evrakgilvenli elektronik imza ile irnzalanml9tlf. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 24c4-b88a-3b62-ble6-9aSfkodu ileteyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 
.~ 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 
Ogretmen Yeti$tirme ve Geli~timfe Genel Miidiirliigu 

SaYl : 31666252-360.99-E.12248967 01. 11.2016 

Konu: UygulamaOkullanndaki 
Uygulama Ogrencisi Bilgileri 

....................vALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Mudiirlugu) 

iigi: a) Ggretmen Adaylannm Milli Egitim Bakanhgma Bagh Egitim Ggretim Kurumlannda 
Yapacaklan Ggretmenlik Uygulamasma ili~kin Yonerge, 

b) GgretmenYeti~tirme ve Geli~tirme Genel Mudurlugunun 07.10.2016tarih ve 
31666252':360.99-E.10971190 saYllt yazlSl. 

Egitim fakUltelerinin son slmfinda okuyan veya pedagojik formasyon dersine kattlan 
uygulama ogrencilerinin· ogretmenlik meslegine hazlrlanmalanm, ogrenimleri suresince 
kazandlklan genel kijltUr,ozel alan egitimi ve ogretmenlik meslegiyle ilgili bilgi, beceri, 
tutum vedavranl~lann gefgek bir egitim-ogretim ortaml iyinde kullanabilme yeterliligi 
kazanmalarr amaylantnaktadlr. 

Bu amayla ilgi (a) Yonerge geregi egitim kurumlanndagewekle~tirilecek ogretmenlik 
uygulamasl derslerinin etkili ve verimli bir ~ekilde yiiriitUlebilmesi, uygulama ogrencilerinin 
aktif katlhmmm saglanmasl ve siirecin kontrol edilebilirligi iyin,MEBBis uzerinden 
"Uygulama Ggrencisi Degerlendirme Formu" 10.10.2016 tarihinde uygulamaya aytlml~tlr. 

Bu kapsamda, it Mill! Egitim Miidiirluklerince Egitim FakiilteleriYle ortak 
yiiriitUlen ogretmenlik uygulamasl derslerindeogrencilerin, sadecebellikurumlara dagtllml 
yerine Bakanhglmlza ait tUm kurumlarda deneyim kazanmalarl. ve egitim almalanm 
saglayacak ~ekilde, a~agldaki i~ ve i~k~mlerin ivedi bir $eklide yerine getirilmesi 
gerekmektedir. 

I. nUygulama Koordinatorii: 
a) Uygulamaogretim eiemanml, MEBBiS'ne kaydetmesi, 

b) Egitim kurtnnlanmn teknik ve alt yapl imldinlanna gore sistemde tanlmlamasl, 

c) Egitim kurumlanntn ve uygulama ogrencisi kontenjanlanmn, o~retmenlik alanian 


itibariyle daglllmml yapmasl, 
II. Uygulama Kurum Miidiirii: 

a) Uygulama ogrencisi ki~isel bilgileri ile fotografim MEBBis 'ne kaydetmesi, 
b) Her bir uygulama ogretmenine, sadece bir grup ogrenci. vermesi, 
c) Kuruma dtizenii olarak geimeyip ogrencisine rehberlik gorevlerini yerine 

getirmeyen uyguJamaogretim elemanianm Yiiksekogretim Kuruiuna bilgi 
verilmek uzere Genel MUdtirliigumuze bildirmesi, 

d) Uygulama ogrencisiyle ogretmen ve akademisyenin e$le~tirmesini yapmasl, 

Milli Mildafaa Cad. 6/2 KlZllayiANKARA Aynnhh bilgi i~in: Egt.Uzm.O.YILDIRIM 141 82 
Elcktronik Ag : http:oygm,mcb.gov.tr Tel: (0312)4134106 
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III. Uygulama Ogretmeni:
,.; 

a) Uygulama ogrencilerinin, ogretmenlik uygulamalan etkinlik plamnda belirtilen 
9ah~malanm, uygulama ogretim elemam ye uygulama ogretmeninin gozetim ve 

~. rehberliginde yefine getinneleri, 
b) Devamslzbk yapan (%80 devam zorunlulugunu yerine getinneyen) .ogrencilere, 

"Kaldl" notu verilerekMEBBiS'ne i~lemesi, . 
c) Uygulama ogrencisine, uygulama ogretmepi ve uygulama ogretim elemam 

tarafmdan verilen notun MEBBis 'ne kaydml yapmasl, . 
d)Uygulama ogrenclsl degerlendirme formunun, MEBBiS'ne kaydedilip 

onaylandlktan sonra· uygulama ogretmeni tarafmdan egitimkutumunave 
iiniversitelere verilmesi gerekroektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Dr. Muammer YILDIZ 
Ba.kan a. 

Muste~ar y ar~hmclsl 

Ek:- 1- :ilgi(a)Yonerge 

2.; ilgi (0) yazl. 


DAGITIM: 
Geregi 
BPlam 
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