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04-08 Ekim 

Tanıma, tanışma ve planlama. 

● Dönem boyunca yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi ve 

planlanması.  
● Uygulama öğrencilerinin, uygulama akademisyeni eşliğinde, 

uygulama okuluna giderek,  uygulama öğretmeni, öğrenci ve 

yöneticilerle tanışması, uygulama okulunu etraflıca tanıması. 
● Gözlemlerin raporlaştırılarak (elektronik) staj dosyasına 

konulması. 
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11-15 Ekim 

Derslerin gözlemlenmesi (öğretim yöntem-teknik ve sınıf yönetimi 

yönüyle). 

● Uygulama öğretmeninin derslerinin, yöntem-teknik ve sınıf 

yönetimi çerçevesinde, gözlemlenip raporlaştırılması. 
● Tutulan raporların, fakültede yürütülen teorik derste sunulup son 

şekli verildikten sonra, (elektronik) staj dosyasına konulması. 
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18-22 Ekim 

Alana özgü etkinlik veya materyal tasarlanması. 

● Bir hafta öncesinde, uygulama öğretmeninden alınan 

kazanım/kazanımlar çerçevesinde, özgün bir etkinlik, materyal 

veya çalışma yaprağının hazırlanması. 
● Hazırlanan çalışmalara yönelik paydaşlardan dönüt alınması.  
● Haftalık çalışmaların raporlaştırılması ve raporların, fakültede 

yürütülen teorik derste sunulup son şekli verildikten sonra, 

(elektronik) staj dosyasına konulması. 
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25-29 Ekim 

Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. 

● Herhangi bir öğrenciye ait ödev, sınav ya da etkinliğin incelenerek 

değerlendirilmesi ve öğrenciye dönüt verilmesi  
● Yapılan gözlem ve çalışmaların raporlaştırılması ve raporların, 

fakültede yürütülen teorik derste sunulup son şekli verildikten 

sonra, (elektronik) staj dosyasına konulması. 
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01 – 05 Kasım 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme. 

● Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak 

kazanım/kazanımlar çerçevesinde bir ders planının hazırlanması. 
● Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin 

gerçekleştirilmesi. 
● Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) 

uygun olarak değerlendirilmesi. 
● Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun 

yazılması ve (elektronik) staj dosyasına konulması. 
● Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede 

yürütülen teorik dersin takip edilmesi. 
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08 – 12 Kasım 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme. 

● Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak 

kazanım/kazanımlar çerçevesinde bir ders planının hazırlanması. 
● Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin 

gerçekleştirilmesi. 
● Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) 

uygun olarak değerlendirilmesi. 
● Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun 

yazılması ve (elektronik) staj dosyasına konulması. 
● Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede 

yürütülen teorik dersin takip edilmesi. 

15 – 19 Kasım ● Ara Tatil (MEB) 
● Okullarda uygulama yok. Fakültede teorik ders yapılacak 

(Sürecin değerlendirilmesi) 

22 – 26 Kasım ● Ara Sınav Haftası (Fakülte) 
● Okulda ve fakültede uygulama yok 
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29 Kasım - 3 

Aralık 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme. 

● Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak 

kazanım/kazanımlar çerçevesinde bir ders planının hazırlanması. 
● Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin 

gerçekleştirilmesi. 
● Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) 

uygun olarak değerlendirilmesi. 
● Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun 

yazılması ve (elektronik) staj dosyasına konulması. 
● Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede 

yürütülen teorik dersin takip edilmesi. 
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06 – 10 Aralık 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme. 

● Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak 

kazanım/kazanımlar çerçevesinde bir ders planının hazırlanması. 
● Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin 

gerçekleştirilmesi. 
● Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) 

uygun olarak değerlendirilmesi. 
● Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun 

yazılması ve (elektronik) staj dosyasına konulması. 
● Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede 

yürütülen teorik dersin takip edilmesi. 
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13- 17 Aralık 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme. 

● Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak 

kazanım/kazanımlar çerçevesinde bir ders planının hazırlanması. 
● Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin 

gerçekleştirilmesi. 
● Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) 

uygun olarak değerlendirilmesi. 



● Öğretim etkinliklerine yönelik öz ve akran değerlendirme 

raporlarının hazırlanarak (elektronik) staj dosyasına konulması. 
● Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede 

yürütülen teorik dersin takip edilmesi.  
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20-24 Aralık 

● Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme. 
● Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak 

kazanım/kazanımlar çerçevesinde bir ders planının hazırlanması. 
● Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin 

gerçekleştirilmesi. 
● Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) 

uygun olarak değerlendirilmesi. 
● Öğretim etkinliklerine yönelik öz ve akran değerlendirme 

raporlarının hazırlanarak (elektronik) staj dosyasına konulması. 
● Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede 

yürütülen teorik dersin takip edilmesi. 
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27- 31 Aralık 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme. 

● Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak 

kazanım/kazanımlar çerçevesinde bir ders planının hazırlanması. 
● Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin 

gerçekleştirilmesi. 
● Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) 

uygun olarak değerlendirilmesi. 
● Öğretim etkinliklerine yönelik öz ve akran değerlendirme 

raporlarının hazırlanarak (elektronik) staj dosyasına konulması. 
● Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede 

yürütülen teorik dersin takip edilmesi. 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

03-07 

Ocak 2022 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme. 

● Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak 

kazanım/kazanımlar çerçevesinde bir ders planının hazırlanması. 
● Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin 

gerçekleştirilmesi. 
● Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) 

uygun olarak değerlendirilmesi. 
● Öğretim etkinliklerine yönelik öz ve akran değerlendirme 

raporlarının hazırlanarak (elektronik) staj dosyasına konulması. 
● Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede 

yürütülen teorik dersin takip edilmesi. 

 

10 -14 Ocak 

Eksiklerin tamamlanması ve staj dosyası teslimi. 

● Varsa eksikliklerin tamamlanması. 
● Çevrimiçi formların doldurulması. 
● Öğretmenlik uygulaması (elektronik) staj dosyasının hazırlanıp 

ilgili uygulama öğretim elemanına teslim edilmesi. 

 


