
SDÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
2020-2021 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI 

 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ 
GÖREVLERİ 

 
 

1. Öğretmen adayları e-devlet sistemi üzerinden EBA’ya giriş yaparak sisteme 
tanımlanıp tanımlanmadıklarını kontrol edeceklerdir. 
 

2. Öğretmen adayları, danışman öğretmen ve danışman akademisyenler ile ivedilikle 
iletişime geçerek, derslerin zamanı, gerekli toplantı adres bağlantısını ve şifresini 
edinecektir. 

 
3. Öğretmen adayları, danışman akademisyenler ve danışman öğretmenlerle birlikte 

uzaktan öğretimle anlatacakları ders konularını ve haftalarını belirleyeceklerdir. 
 

4. Öğretmen adayları toplantı adres bağlantısı ve şifresi ile derse katılım sağlayacaktır. 
 

5. Öğretmenlik uygulaması stajı haftada altı ders saatidir. 
 

6. Öğretmen adayları her hafta dersleri gözlemleme ve ders anlatmaya ilişkin 
etkinlikleri (12 adet) gerçekleştireceklerdir. Bu bağlamda, dönem içerisinde toplam 
4 defa ders anlatacaklardır. (Yapılacak etkinlikler hakkında bilgi edinmek için 
“İlahiyat Fakültesi Uzaktan Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik 
Öğretimin Planlanması” başlıklı yazıya bakınız).  

 
7. Öğretmen adayları uygulama dosyalarını dijital ortamda hazırlayarak sorumlu 

danışman akademisyene teslim edilecektir. 
 

8. Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul ya da kurumlarda gerçekleştirilecek 
olan öğretmenlik uygulaması stajı 15 Mart 2021-18 Haziran 2021 tarihleri arasında 
yapılacaktır. Olağan dışı durumlar olursa (okulların kapanması, eğitime ara 
verilmesi vb.) uygulama 12 haftaya tamamlanacaktır. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SDÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
2020-2021 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI 

 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE DANIŞMAN AKADEMİSYENLERİN 
GÖREVLERİ 

 
 

1. Danışman akademisyenler e-devlet sistemi üzerinden EBA’ya giriş yaparak 
sisteme tanımlanıp tanımlanmadıklarını kontrol edeceklerdir. 
 

2. Danışman akademisyenler, öğretmen adayları ve danışman öğretmenler ile 
iletişime geçerek, derslerin zamanı, gerekli toplantı ve adres bağlantıları ile 
şifreleri edinecektir. 

 
3. Danışman akademisyenler danışman öğretmenlerle birlikte öğretmen adaylarının 

uzaktan öğretimle anlatacağı ders konularını ve haftalarını belirleyeceklerdir. 
 

4. Danışman akademisyenler danışmanı oldukları öğrencilerle iletişim kurarak 
ihtiyaca göre bilgilendirme toplantıları yapacaklardır. 

 
5. Danışman akademisyenler farklı haftalarda olmak üzere en az 4 (dört) defa 

öğretmen adaylarının ders anlatımlarını izleyecektir. 
 

6. Danışman akademisyenler çevrimiçi ortam üzerinden öğretmen adaylarının 
değerlendirmesini gerçekleştireceklerdir. 

 
7. Danışman akademisyenler öğretmen adaylarının dijital ortamda hazırladığı 

uygulama dosyasını onlardan teslim alıp değerlendirecek ve dosyaya da ayrıca 
puan vereceklerdir. 

 
8. Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul ya da kurumlarda gerçekleştirilecek 

olan öğretmenlik uygulaması stajı 15 Mart 2021-18 Haziran 2021 tarihleri arasında 
yapılacaktır. Olağan dışı durumlar olursa (okulların kapanması, eğitime ara 
verilmesi vb.) uygulama 12 haftaya tamamlanacaktır. 

 
9. Danışman akademisyenler, dönem sonunda öğretmen adayına yönelik 

değerlendirmelerini e-devlet şifresi ile https://uod.meb.gov.tr adresi üzerinden 
sisteme gireceklerdir. 
 

10. Genel Değerlendirme sonuçları iki nüsha olarak çıktı alınarak bir nüshası uygulama 
okullarında bir nüshası da Fakülte Uygulama Koordinatörüne teslim edilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



UYGULAMA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN 
BELGELER 

 
Öğretmen adayı, öğretmenlik uygulaması dersinin bitiminde, dosyasını hazırlayarak 

sorumlu akademisyene teslim eder. Bu dosyada şu belgeler bulunmalıdır: 

1- Kapak 

2- İçindekiler 

3- Fotoğraflı özgeçmiş 

4- Dönem planı ve yapılacak 12 etkinliği gösteren çizelge, 

5- Anlatılan derslerin planları, sunumları vb. belgeler ve öğretmen adaylarını 

değerlendirme formları, 

6- Dönem süresince yapılan 12 etkinliğin raporları  

 

7- Kanun ve Yönetmelikler (Yönetsel Metinler) 
 

· 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması kanunu 

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

· 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

· 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun 

· 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

· 222 sayılı İlköğretim Eğitim Kanunu 

· 652 sayılı MEB Teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname 

· Bayrak kanunu ve Tüzüğü 

· Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği 

· MEB Okul ve kurum öğretmenlerinin Atama ve yer değiştirme yönetmeliği (en 
son tarihli) 

· Devlet memurları sicil ve disiplin yönetmeliği 

· Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

· Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme 

Kursları Yönergesi 

· Milli Eğitim Bakanlığı izin yönergesi 

· Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri 
Yönergesi 

· Eğitici kollar yönergesi 

· Öğretmeni ilgilendiren diğer konular. 
 
 
 
 


