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ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ REHBERİ 

 

DERSİN UYGULANMASI  

Aşağıda Öğretmenlik Uygulaması Dersi’ nin 14 hafta boyunca nasıl sürdürüleceğine dair 

uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve öğretmen adayı sorumluluk ve görevleri 

verilmiştir.  

 

1. Hafta:  

 

Teorik: Programda belirtilen gün ve saatte fakülte uygulama öğretim elemanı uzaktan eğitim 

yolu ile mümkünse uygulama öğretmeninin de dâhil olması ile öğretmen adaylarına 

sorumlulukları açıklanarak, Öğretmenlik Uygulaması Dersi’ nin nasıl sürdürüleceğine dair 

bilgilendirme yapılır. Öğretmen adayları tarafından hazırlanacak Uzaktan Eğitim Öğretmenlik 

Uygulaması Dersi Dosyası’nda standardın sağlanması için öğretim elemanı tarafından dosyanın 

biçimsel özellikleri açıklanır ve örnek dosya incelemesi yapılır. Bununla birlikte fakülte 

öğretim elemanı okul uygulama öğretmenin haftalık uzaktan eğitim programından haberdar 

edilir. Öğretmen adaylarının takip edecekleri haftalık uzaktan eğitim sınıf programları 

oluşturulur.  

Uygulama: Öğretmen adayları, mümkünse uzaktan eğitim lisans programında belirtilen günde 

altı saat, mümkün değilse okul uygulama öğretmeni ile belirlemiş olduğu ayrı günlerde 

belirtilen saatlerde; okul uygulama öğretmeninin EBA uzaktan eğitim ya da diğer dijital 

çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdürülen uzaktan eğitim derslerini izleyerek, gözlemlerini 

raporlarlar.  

 

2. Hafta:  

 

Uygulama Öğretim Elemanı: Her hafta haftalık ders programında belirtilen gün ve saatlerde 

MERGEN sistemi üzerinde;  öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

hazırlamış oldukları ve sisteme yükledikleri içerikleri inceler, denetler, dönüt verir.   

Uygulama Öğretmeni: Her hafta öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması dersi 

kapsamında hazırlamış oldukları içerikleri planlamasında yardımcı olur, çalışmalarını 

gözlemler ve değerlendirir. Öğretmen adayına gerekli dönütleri verir, öğretmen adayının 

gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur.  

Öğretmen Adayları: Fakülte öğretim elemanı tarafından MERGEN sistemine yüklenen 

içerikleri inceler. Uygulama öğretmeninin her hafta Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

istemiş olduğu çalışmaları yapar, raporlandırır. Yaptığı çalışma raporlarını var ise uzaktan 

eğitim içerik linklerini MERGEN sistemine yükler. Öğretmen adayının EBA uzaktan eğitim ya 



da diğer dijital çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdüreceği dersleri gerektiğinde Uygulama 

Öğretim Elemanının da izlemesi için bilgilendirme yapar.  

 

3. Hafta:  

 

Uygulama Öğretim Elemanı: Her hafta haftalık ders programında belirtilen gün ve saatlerde 

MERGEN sistemi üzerinde;  öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

hazırlamış oldukları ve sisteme yükledikleri içerikleri inceler, denetler, dönüt verir.   

Uygulama Öğretmeni: Her hafta öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması dersi 

kapsamında hazırlamış oldukları içerikleri planlamasında yardımcı olur, çalışmalarını 

gözlemler ve değerlendirir. Öğretmen adayına gerekli dönütleri verir, öğretmen adayının 

gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur.  

Öğretmen Adayları: Fakülte öğretim elemanı tarafından MERGEN sistemine yüklenen 

içerikleri inceler. Uygulama öğretmeninin her hafta Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

istemiş olduğu çalışmaları yapar, raporlandırır. Yaptığı çalışma raporlarını var ise uzaktan 

eğitim içerik linklerini MERGEN sistemine yükler. Öğretmen adayının EBA uzaktan eğitim ya 

da diğer dijital çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdüreceği dersleri gerektiğinde Uygulama 

Öğretim Elemanının da izlemesi için bilgilendirme yapar.  

 

4. Hafta:  

 

Uygulama Öğretim Elemanı: Her hafta haftalık ders programında belirtilen gün ve saatlerde 

MERGEN sistemi üzerinde;  öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

hazırlamış oldukları ve sisteme yükledikleri içerikleri inceler, denetler, dönüt verir.   

Uygulama Öğretmeni: Her hafta öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması dersi 

kapsamında hazırlamış oldukları içerikleri planlamasında yardımcı olur, çalışmalarını 

gözlemler ve değerlendirir. Öğretmen adayına gerekli dönütleri verir, öğretmen adayının 

gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur.  

Öğretmen Adayları: Fakülte öğretim elemanı tarafından MERGEN sistemine yüklenen 

içerikleri inceler. Uygulama öğretmeninin her hafta Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

istemiş olduğu çalışmaları yapar, raporlandırır. Yaptığı çalışma raporlarını var ise uzaktan 

eğitim içerik linklerini MERGEN sistemine yükler. Öğretmen adayının EBA uzaktan eğitim ya 

da diğer dijital çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdüreceği dersleri gerektiğinde Uygulama 

Öğretim Elemanının da izlemesi için bilgilendirme yapar.  

 

 

5. Hafta:  

 

Uygulama Öğretim Elemanı: Her hafta haftalık ders programında belirtilen gün ve saatlerde 

MERGEN sistemi üzerinde;  öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

hazırlamış oldukları ve sisteme yükledikleri içerikleri inceler, denetler, dönüt verir.  

Uygulama Öğretmeni: Her hafta öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması dersi 

kapsamında hazırlamış oldukları içerikleri planlamasında yardımcı olur, çalışmalarını 



gözlemler ve değerlendirir. Öğretmen adayına gerekli dönütleri verir, öğretmen adayının 

gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur.  

Öğretmen Adayları: Fakülte öğretim elemanı tarafından MERGEN sistemine yüklenen 

içerikleri inceler. Uygulama öğretmeninin her hafta Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

istemiş olduğu çalışmaları yapar, raporlandırır. Yaptığı çalışma raporlarını var ise uzaktan 

eğitim içerik linklerini MERGEN sistemine yükler. Öğretmen adayının EBA uzaktan eğitim ya 

da diğer dijital çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdüreceği dersleri gerektiğinde Uygulama 

Öğretim Elemanının da izlemesi için bilgilendirme yapar.  

6. Hafta:  

 

Uygulama Öğretim Elemanı: Her hafta haftalık ders programında belirtilen gün ve saatlerde 

MERGEN sistemi üzerinde;  öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

hazırlamış oldukları ve sisteme yükledikleri içerikleri inceler, denetler, dönüt verir.   

Uygulama Öğretmeni: Her hafta öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması dersi 

kapsamında hazırlamış oldukları içerikleri planlamasında yardımcı olur, çalışmalarını 

gözlemler ve değerlendirir. Öğretmen adayına gerekli dönütleri verir, öğretmen adayının 

gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur.  

Öğretmen Adayları: Fakülte öğretim elemanı tarafından MERGEN sistemine yüklenen 

içerikleri inceler. Uygulama öğretmeninin her hafta Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

istemiş olduğu çalışmaları yapar, raporlandırır. Yaptığı çalışma raporlarını var ise uzaktan 

eğitim içerik linklerini MERGEN sistemine yükler. Öğretmen adayının EBA uzaktan eğitim ya 

da diğer dijital çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdüreceği dersleri gerektiğinde Uygulama 

Öğretim Elemanının da izlemesi için bilgilendirme yapar.  

7. Hafta:  

 

Uygulama Öğretim Elemanı: Her hafta haftalık ders programında belirtilen gün ve saatlerde 

MERGEN sistemi üzerinde;  öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

hazırlamış oldukları ve sisteme yükledikleri içerikleri inceler, denetler, dönüt verir.   

Uygulama Öğretmeni: Her hafta öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması dersi 

kapsamında hazırlamış oldukları içerikleri planlamasında yardımcı olur, çalışmalarını 

gözlemler ve değerlendirir. Öğretmen adayına gerekli dönütleri verir, öğretmen adayının 

gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur.  

Öğretmen Adayları: Fakülte öğretim elemanı tarafından MERGEN sistemine yüklenen 

içerikleri inceler. Uygulama öğretmeninin her hafta Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

istemiş olduğu çalışmaları yapar, raporlandırır. Yaptığı çalışma raporlarını var ise uzaktan 

eğitim içerik linklerini MERGEN sistemine yükler. Öğretmen adayının EBA uzaktan eğitim ya 

da diğer dijital çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdüreceği dersleri gerektiğinde Uygulama 

Öğretim Elemanının da izlemesi için bilgilendirme yapar.  

 

 

 

8. Hafta:  

 



Uygulama Öğretim Elemanı: Her hafta haftalık ders programında belirtilen gün ve saatlerde 

MERGEN sistemi üzerinde;  öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

hazırlamış oldukları ve sisteme yükledikleri içerikleri inceler, denetler, dönüt verir.   

Uygulama Öğretmeni: Her hafta öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması dersi 

kapsamında hazırlamış oldukları içerikleri planlamasında yardımcı olur, çalışmalarını 

gözlemler ve değerlendirir. Öğretmen adayına gerekli dönütleri verir, öğretmen adayının 

gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur.  

Öğretmen Adayları: Fakülte öğretim elemanı tarafından MERGEN sistemine yüklenen 

içerikleri inceler. Uygulama öğretmeninin her hafta Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

istemiş olduğu çalışmaları yapar, raporlandırır. Yaptığı çalışma raporlarını var ise uzaktan 

eğitim içerik linklerini MERGEN sistemine yükler. Öğretmen adayının EBA uzaktan eğitim ya 

da diğer dijital çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdüreceği dersleri gerektiğinde Uygulama 

Öğretim Elemanının da izlemesi için bilgilendirme yapar.  

 

9. Hafta:  

 

Uygulama Öğretim Elemanı: Her hafta haftalık ders programında belirtilen gün ve saatlerde 

MERGEN sistemi üzerinde;  öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

hazırlamış oldukları ve sisteme yükledikleri içerikleri inceler, denetler, dönüt verir.   

Uygulama Öğretmeni: Her hafta öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması dersi 

kapsamında hazırlamış oldukları içerikleri planlamasında yardımcı olur, çalışmalarını 

gözlemler ve değerlendirir. Öğretmen adayına gerekli dönütleri verir, öğretmen adayının 

gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur.  

Öğretmen Adayları: Fakülte öğretim elemanı tarafından MERGEN sistemine yüklenen 

içerikleri inceler. Uygulama öğretmeninin her hafta Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

istemiş olduğu çalışmaları yapar, raporlandırır. Yaptığı çalışma raporlarını var ise uzaktan 

eğitim içerik linklerini MERGEN sistemine yükler. Öğretmen adayının EBA uzaktan eğitim ya 

da diğer dijital çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdüreceği dersleri gerektiğinde Uygulama 

Öğretim Elemanının da izlemesi için bilgilendirme yapar.  

 

10. Hafta:  

 

Uygulama Öğretim Elemanı: Her hafta haftalık ders programında belirtilen gün ve saatlerde 

MERGEN sistemi üzerinde;  öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

hazırlamış oldukları ve sisteme yükledikleri içerikleri inceler, denetler, dönüt verir.   

Uygulama Öğretmeni: Her hafta öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması dersi 

kapsamında hazırlamış oldukları içerikleri planlamasında yardımcı olur, çalışmalarını 

gözlemler ve değerlendirir. Öğretmen adayına gerekli dönütleri verir, öğretmen adayının 

gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur.  

Öğretmen Adayları: Fakülte öğretim elemanı tarafından MERGEN sistemine yüklenen 

içerikleri inceler. Uygulama öğretmeninin her hafta Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

istemiş olduğu çalışmaları yapar, raporlandırır. Yaptığı çalışma raporlarını var ise uzaktan 

eğitim içerik linklerini MERGEN sistemine yükler. Öğretmen adayının EBA uzaktan eğitim ya 

da diğer dijital çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdüreceği dersleri gerektiğinde Uygulama 

Öğretim Elemanının da izlemesi için bilgilendirme yapar.  



 

11. Hafta:  

 

Uygulama Öğretim Elemanı: Her hafta haftalık ders programında belirtilen gün ve saatlerde 

MERGEN sistemi üzerinde;  öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

hazırlamış oldukları ve sisteme yükledikleri içerikleri inceler, denetler, dönüt verir.   

Uygulama Öğretmeni: Her hafta öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması dersi 

kapsamında hazırlamış oldukları içerikleri planlamasında yardımcı olur, çalışmalarını 

gözlemler ve değerlendirir. Öğretmen adayına gerekli dönütleri verir, öğretmen adayının 

gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur.  

Öğretmen Adayları: Fakülte öğretim elemanı tarafından MERGEN sistemine yüklenen 

içerikleri inceler. Uygulama öğretmeninin her hafta Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

istemiş olduğu çalışmaları yapar, raporlandırır. Yaptığı çalışma raporlarını var ise uzaktan 

eğitim içerik linklerini MERGEN sistemine yükler. Öğretmen adayının EBA uzaktan eğitim ya 

da diğer dijital çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdüreceği dersleri gerektiğinde Uygulama 

Öğretim Elemanının da izlemesi için bilgilendirme yapar.  

 

12. Hafta:  

 

Uygulama Öğretim Elemanı: Her hafta haftalık ders programında belirtilen gün ve saatlerde 

MERGEN sistemi üzerinde;  öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

hazırlamış oldukları ve sisteme yükledikleri içerikleri inceler, denetler, dönüt verir.   

Uygulama Öğretmeni: Her hafta öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması dersi 

kapsamında hazırlamış oldukları içerikleri planlamasında yardımcı olur, çalışmalarını 

gözlemler ve değerlendirir. Öğretmen adayına gerekli dönütleri verir, öğretmen adayının 

gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur.  

Öğretmen Adayları: Fakülte öğretim elemanı tarafından MERGEN sistemine yüklenen 

içerikleri inceler. Uygulama öğretmeninin her hafta Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

istemiş olduğu çalışmaları yapar, raporlandırır. Yaptığı çalışma raporlarını var ise uzaktan 

eğitim içerik linklerini MERGEN sistemine yükler. Öğretmen adayının EBA uzaktan eğitim ya 

da diğer dijital çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdüreceği dersleri gerektiğinde Uygulama 

Öğretim Elemanının da izlemesi için bilgilendirme yapar.  

 

13. Hafta:  

 

Uygulama Öğretim Elemanı: Her hafta haftalık ders programında belirtilen gün ve saatlerde 

MERGEN sistemi üzerinde;  öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 

hazırlamış oldukları ve sisteme yükledikleri içerikleri inceler, denetler, dönüt verir.   

Uygulama Öğretmeni: Her hafta öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması dersi 

kapsamında hazırlamış oldukları içerikleri planlamasında yardımcı olur, çalışmalarını 

gözlemler ve değerlendirir. Öğretmen adayına gerekli dönütleri verir, öğretmen adayının 

gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur.  

Öğretmen Adayları: Fakülte öğretim elemanı tarafından MERGEN sistemine yüklenen 

içerikleri inceler. Uygulama öğretmeninin her hafta Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında 



istemiş olduğu çalışmaları yapar, raporlandırır. Yaptığı çalışma raporlarını var ise uzaktan 

eğitim içerik linklerini MERGEN sistemine yükler. Öğretmen adayının EBA uzaktan eğitim ya 

da diğer dijital çevrimiçi öğrenme ortamlarında sürdüreceği dersleri gerektiğinde Uygulama 

Öğretim Elemanının da izlemesi için bilgilendirme yapar.  

 

14. Hafta:  

 

Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni: Uygulama Öğretim Elemanı ve 

Uygulama Öğretmeninin kararlaştırdığı ve mümkünse haftalık ders programında belirtilen 

gün ve öğretmen adaylarının da katıldığı çevrim içi olarak Öğretmenlik Uygulaması dersinin 

genel değerlendirmesi yapılır. Dijital ortamda- MERGEN sistemi- dosya teslimini işlemleri 

başlatılır 

Öğretmen Adayları: Öğretmenlik Uygulaması dersinin dosya teslimini tamamlama ve dijital 

ortamda- MERGEN sistemi- teslimini gerçekleştirir. 

 


