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DAĞITIM YERLERİNE
 

Covid 19 Salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar
Dönemi, Yükseköğretim Kurulu kararı ile sonlandırılmış olup ancak teorik derslerle birlikte
uygulamalı bazı derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülebileceği, yaz
öğretiminde de telafi eğitimlerinin yapılabileceği yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir.
Öğretmenlik programlarında yer alan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması gibi derslerin
yanında Özel  Eğitim Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarında yer alan
bazı derslerin, Kurulumuz ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği Protokolü ve ilgili
Yönerge kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yapılması öngörülen
uygulamaları, her düzeydeki eğitim kurumlarında fiili imkansızlıklardan dolayı gerçek sınıf ortamında
eğitim öğretim gerçekleştirilememesinden   dolayı yapılamamaktadır.
 
Yükseköğretim kurumlarından Kurulumuza  yapılan muhtelif başvurularda konuya ilişkin öğrenci
mağduriyetini giderecek bir çözüm yolu bulunması talep edilmektedir. 06.04.2020 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarında bahar dönemi başladıktan
sonra örgün eğitime ara verilmesinden ve aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda da
örgün öğretime ara verilmesinden dolayı, yani fiili imkansızlık gözönünde tutularak bu dönemde
öğretmenlik programlarında/pedagojik formasyon programlarında okuyan öğrencilerin, yaklaşık 5-6
hafta arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulama çalışmalarına katıldıkları
düşünülerek;
 
 "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla,"  uygulamalarla ilgili  bu
sürenin  yeterli olarak kabul edilebileceği; uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde
öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında  yer alan konuları senkron ya da asenkron
şekilde işleyebilecekleri, yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders, ödev vb
etkinlikler ile tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek
dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu
hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi uygun görülmüş ve uygulamanın buna göre
yürütülmesine karar verilmiştir. 
 
Bilgilerinizi ve gereğini  rica ederim.
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