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Fakültemizin Değerli Öğretim Elemanları, Sayın Uygulama Öğretmenleri, Sevgili 

Öğretmen Adayları, 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak 2020/2021 Eğitim-Öğretim yılı 

Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla derslerin uzaktan öğretimle yürütülme kararı 

alınmıştır. Özellikle öğretmen adaylarının alanda tecrübe kazanması amaçlanan Öğretmenlik 

Uygulaması dersinin uzaktan öğretim ile dijital ortamlarda yapılabilmesi için ders içeriklerinin 

yeniden gözden geçirilmesi uzaktan öğretime uygun hale getirilmesi gerekmiştir. Bu bağlamda; 

 2020/2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi Öğretmenlik Uygulaması dersi 08 Mart 

2021 başlayacaktır. 

 Öğretmen uygulaması dersi 12 hafta üzerinden gerçekleşecektir. İlk hafta planlama 

olarak, son iki hafta ise değerlendirme aşaması olarak planlanmıştır. Ayrıca çalışma 

takvimine fakültemiz ara sınav tarihleri dahil edilmemiştir. Çalışma takvimi ekte yer 

almaktadır. 

 Ders sorumlusu öğretim elemanı hem teorik hem uygulamalı bir ders olan Öğretmenlik 

Uygulaması Dersinin teorik saatleri için Uzaktan Öğretim Öğretmenlik Uygulaması 

Çalışma takviminde yer alan konu başlıklarını ve önerilen etkinlikleri esas alarak 

UZEM portal üzerinden her hafta pdf veya farklı formatta ders içeriği yükleyecek ve 

dersi asenkron yapacaktır. Dersin uygulaması ise ödevlendirmeler ve mikro öğretim 

çerçevesinde gerçekleşecektir. 

 Öğretmen adayları, gruplarından sorumlu danışman öğretmenleri ile iletişime geçerek 

ders anlatımlarını EBA (uzaktan öğretim platformu) üzerinden gerçekleştirecektir. 

 02 mart 2021 tarihinden ülke genelindeki tüm Okul Öncesi ve İlkokullar yüz yüze 

eğitime başladığından dolayı Okul Öncesi ve Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretmen 

adayları haftada en az 1 (bir) defa ders anlatımı yapacaktır. Anlattıkları dersin ders 

planlarını her hafta UZEM üzerinde ödev olarak yükleyeceklerdir.  

 Yüz yüze eğitime geçmeyen diğer seviyeler için ise toplamda en az 6 (altı) defa ders 

anlatımı ve ders planı olacak şekilde planlanmalıdır. Anlatılan her ders için planlar 

UZEM üzerinden ders danışmanına gönderilmelidir. 

 Örgün eğitimde mikro öğretim çerçevesinde danışman öğretim elemanının 4 defa okula 

gidip öğretmen adayının verdiği dersleri izleme şartının uzaktan öğretim sürecinde her 

öğrenciyi en az 1 (bir) defa izleyecek şekilde planlanmalıdır. 

 Her öğrenci dönem sonunda dijital/fiziki ortamda Öğretmenlik Uygulaması Dosyası 

hazırlamalı ve bu dosyayı 14. haftada eksiksiz olarak UZEM portalına yüklemelidir. 

İnternet bağlantısı sorunu yaşayanlar ders danışmanına durumu ileterek kargo yoluyla 

ulaştırabilirler. 

 Öğretmenlik Uygulaması dersi ile ilgili değerlendirme yapılırken ve not verilirken 

birinci haftadan başlamak suretiyle 14 hafta süresince yapılan etkinliklerin tümü esas 

alınacak, örgün eğitimde olduğu gibi uygulama öğretmeni danışman öğretim elemanı 

ile birlikte MEBBİS'e gerekli bilgileri girecek, danışman öğretim elemanı ayrıca TOGÜ 

Akademik Bilgi Sistemi üzerinden not verecektir. 

 

 



2020/2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Öğretim Öğretmenlik 

Uygulaması Dersi Çalışma Takvimi 

Hafta Etkinlik Etkinliğin Nasıl Yapılacağına 

Dair Usul ve Esaslar 

01-05 Mart 2021 Öğretmenlik uygulaması 

gruplarının hazırlanması ve MEB 

okullarının belirlenmesi 

 

08-12 Mart 2021 

Okullardaki öğretmenler ile 

tanışılması ve konu anlatımı için 

takvim belirlenmesi 

Ders danışmanı öğretim 

elemanı; öğrenciler tanışma ve 

ders hakkında bilgilendirme 

yapılması 

Öğretmen adayı; staj yapacağı 

okuldaki öğretmeni ile tanışma ve 

çalışma takvimini belirleme 

Danışman öğretmen: MEBSİS 

üzerinden devamsızlıkların 

işlenmesi başlanır. EBA hakkında 

bilgilendirme yapılması 

15-18 Mart 2021 

Konu anlatımı 

Ders danışmanı öğretim 

elemanı; 

Etkinlik ders planı hazırlama . 

Dersin teorik saatleri için UZEM 

Platformuna pdf veya farklı 

formatta ders içeriğini yükleyip, 

dersi asenkron verecek ve dersin 

uygulamasının yapılabilmesi için 

gerekli direktifleri verip öğretmen 

adayına danışmanlık yapacaktır. 

Öğretmen adayı; danışman 

öğretmeni ile belirlediği ders ve 

konu hakkında ders anlatımı 

yapması ve anlattığı dersin 

planının UZEM portala yüklemesi 

22-26 Mart 2021 

Konu anlatımı 

Ders danışmanı öğretim 

elemanı; Etkinlik yıllık plan 

incelenmesi.  

Dersin teorik saatleri için UZEM 

Platformuna pdf veya farklı 

formatta ders içeriğini yükleyip, 

dersi asenkron verecek ve dersin 

uygulamasının yapılabilmesi için 

gerekli direktifleri verip öğretmen 

adayına danışmanlık yapacaktır. 

Öğretmen adayı; danışman 

öğretmeni ile belirlediği ders ve 

konu hakkında ders anlatımı 

yapması ve anlattığı dersin 

planının UZEM portala yüklemesi 

29 Mart-02 Nisan 2021 

Konu anlatımı 

Ders danışmanı öğretim 

elemanı; Etkinlik ders kitabı 

incelemesi. 

Dersin teorik saatleri için UZEM 

Platformuna pdf veya farklı 

formatta ders içeriğini yükleyip, 

dersi asenkron verecek ve dersin 

uygulamasının yapılabilmesi için 

gerekli direktifleri verip öğretmen 

adayına danışmanlık yapacaktır. 



Öğretmen adayı; danışman 

öğretmeni ile belirlediği ders ve 

konu hakkında ders anlatımı 

yapması ve anlattığı dersin 

planının UZEM portala yüklemesi 

05-09 Nisan 2021 

Konu anlatımı 

Ders danışmanı öğretim 

elemanı;; 

Etkinlik yazılı sınav hazırlama. 

Dersin teorik saatleri için UZEM 

Platformuna pdf veya farklı 

formatta ders içeriğini yükleyip, 

dersi asenkron verecek ve dersin 

uygulamasının yapılabilmesi için 

gerekli direktifleri verip öğretmen 

adayına danışmanlık yapacaktır. 

Öğretmen adayı; danışman 

öğretmeni ile belirlediği ders ve 

konu hakkında ders anlatımı 

yapması ve anlattığı dersin 

planının UZEM portala yüklemesi 

12-16 Nisan 2021 

Konu anlatımı 

Ders danışmanı öğretim 

elemanı; Etkinlik sınıf yönetimi . 

Dersin teorik saatleri için UZEM 

Platformuna pdf veya farklı 

formatta ders içeriğini yükleyip, 

dersi asenkron verecek ve dersin 

uygulamasının yapılabilmesi için 

gerekli direktifleri verip öğretmen 

adayına danışmanlık yapacaktır. 

Öğretmen adayı; danışman 

öğretmeni ile belirlediği ders ve 

konu hakkında ders anlatımı 

yapması ve anlattığı dersin 

planının UZEM portala yüklemesi 

19-22 Nisan 2021 

Konu anlatımı 

Ders danışmanı öğretim 

elemanı; Etkinlik öğretim 

yöntemleri hakkında bilgi . 

Dersin teorik saatleri için UZEM 

Platformuna pdf veya farklı 

formatta ders içeriğini yükleyip, 

dersi asenkron verecek ve dersin 

uygulamasının yapılabilmesi için 

gerekli direktifleri verip öğretmen 

adayına danışmanlık yapacaktır. 

Öğretmen adayı; danışman 

öğretmeni ile belirlediği ders ve 

konu hakkında ders anlatımı 

yapması ve anlattığı dersin 

planının UZEM portala yüklemesi 

26-30 Nisan 2021 

Konu anlatımı 

Ders danışmanı öğretim 

elemanı; Etkinlik ders yönetimi ve 

sınıf kontrolü hakkında bilgi . 

Dersin teorik saatleri için UZEM 

Platformuna pdf veya farklı 

formatta ders içeriğini yükleyip, 

dersi asenkron verecek ve dersin 

uygulamasının yapılabilmesi için 

gerekli direktifleri verip öğretmen 

adayına danışmanlık yapacaktır. 



Öğretmen adayı; danışman 

öğretmeni ile belirlediği ders ve 

konu hakkında ders anlatımı 

yapması ve anlattığı dersin 

planının UZEM portala yüklemesi 

10-14 Mayıs 2021 

Konu anlatımı 

Ders danışmanı öğretim 

elemanı; 

Etkinlik ders planı hazırlama . 

Dersin teorik saatleri için UZEM 

Platformuna pdf veya farklı 

formatta ders içeriğini yükleyip, 

dersi asenkron verecek ve dersin 

uygulamasının yapılabilmesi için 

gerekli direktifleri verip öğretmen 

adayına danışmanlık yapacaktır. 

Öğretmen adayı; danışman 

öğretmeni ile belirlediği ders ve 

konu hakkında ders anlatımı 

yapması ve anlattığı dersin 

planının UZEM portala yüklemesi 

17-21 Mayıs 2021 

Konu anlatımı 

Ders danışmanı öğretim 

elemanı; Etkinlik eğitim-öğretim 

sürecinde karşılaşılan sorunlar 1 . 

Dersin teorik saatleri için UZEM 

Platformuna pdf veya farklı 

formatta ders içeriğini yükleyip, 

dersi asenkron verecek ve dersin 

uygulamasının yapılabilmesi için 

gerekli direktifleri verip öğretmen 

adayına danışmanlık yapacaktır. 

Öğretmen adayı; danışman 

öğretmeni ile belirlediği ders ve 

konu hakkında ders anlatımı 

yapması ve anlattığı dersin 

planının UZEM portala yüklemesi 

31 Mayıs-04 Haziran 2021 

Konu anlatımı 

Ders danışmanı öğretim 

elemanı; 

Etkinlik eğitim-öğretim sürecinde 

karşılaşılan sorunlar 2 . 

Dersin teorik saatleri için UZEM 

Platformuna pdf veya farklı 

formatta ders içeriğini yükleyip, 

dersi asenkron verecek ve dersin 

uygulamasının yapılabilmesi için 

gerekli direktifleri verip öğretmen 

adayına danışmanlık yapacaktır. 

Öğretmen adayı; danışman 

öğretmeni ile belirlediği ders ve 

konu hakkında ders anlatımı 

yapması ve anlattığı dersin 

planının UZEM portala yüklemesi 

Danışman öğretmen: MEBSİS 

üzerinden son hafta 

devamsızlıkların işlenmesi. 

07-11 Haziran 2021  Öğretmenlik uygulaması 

dosyalarının hazırlanması 

14-18 Haziran 2021  Öğretmenlik uygulaması 

dosyalarının teslimi 

 


