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STAJ SAATLERİ:

Haftada 1 gün 3 saat

RAM STAJI BOYUNCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR
1. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve Ankara Valiliğinin onayıyla belirlenen RAM’lara bir
staja gitmekle yükümlüdürler.
2. Her öğrenci Eğitim-Öğretim Yılı boyunca bir dönem boyunca haftada bir yarım gün RAM
stajına gitmekle yükümlüdür.
3. Öğrenciler hangi gün ve saatlerde RAM stajı yapacakları danışmanlarınca belirlenecektir.
4. Öğrencilerin staja devamı zorunludur. Öğrenciler 14 haftalık imza çizelgesini hem kendileri
hem de RAM yöneticisine imza ettirerek dönem sonunda danışmanlarına teslim etmekle
yükümlüdürler.
5. Öğrenciler kurumda karşılaştıkları problemlerle ilgili öncelikle danışmanları ile
konuşacaklardır.
6. RAM idareci ve öğretmenlerinin eğitsel tanılama ve değerlendirme ile ilgili istediği yardımlar
ve görevler yerine getirilecektir.
7. Kurumda yapılan tören, kutlama, konferans, vb. etkinlikler staj saatlerinin içerisindeyse sajyer
öğrenciler de bu etkinliklere katılacaktır.
8. Stajyer öğrenciler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve ilgili yasal düzenlemelere göre
giyinmekle, tavır ve davranışlarını devlet memurluğuna yakışır şekilde göstermekle
yükümlüdürler.
9. RAM idarecilerinin izin vermediği hiçbir toplantı, gözlem, görüşme ve ya değerlendirmeye
girmeyecek, arşiv ve dosyaları incelemeye çalışmayacaklardır.
10. Öğrenciler ZAMAN ÇİZELGESİNDE belirtilen iş ve görevleri tamamlayarak her haftaki gözlem
ve işleri raporlaştırmakla yükümlüdürler. Ayrıca ilgili raporları dönem sonunda
danışmanlarına teslim etmekle yükümlüdürler.

ZAMAN ÇİZELGESİ
Haftalar
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Yapılacak İş ve
Öğrencinin Görevleri
Bölüm Toplantısı: Türkiye’de Eğitsel Tanılama Süreci ve RAM’ların İşleyişi
 Öğrencilerin Gideceği RAM’ların Belirlenmesi
 Öğrencilerin hangi gün ve saatte RAM stajına gideceğinin belirlenmesi
 RAM Staj Raporu Dosyasının Öğrencilere Verilmesi
RAM’la tanışma:
 Öğrenciler danışmanlarının nezaretinde RAM’a gitmesi
 RAM’da stajyer öğrencilerden sorumlu olacak idareci ve öğretmenle tanışılması
 RAM’ın fiziksel olarak gezilmesi
RAM idaresince belirlenecek bir öğretmen tarafından RAM’ın işleyişinin öğrencilere
sözel olarak anlatılması
 RAM’ın idari yapısı, RAM çalışan personel türü ve sayısı, Rehberlik ve Özel Eğitim
Bölümleri ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun Görevleri
 Randevü, evrak ve arşivleme sistemi, Velilerle görüşme süreci, Kurumda
uygulanan formal ve informal değerlendirme araçları
 Eğitsel değerlendirme süreci, RAM Modülü
RAM’daki evrak düzeni, velilerden ve okullardan istenen belgeler, dosyalama, arşiv
oluşturma ve randevü verme sisteminin gözlenmesi
Tanılaması yapılmış ve yerleştirme kararı alınmış 3 öğrencinin dosyasının incelenmesi
(RAM idaresinin uygun gördüğü üç dosya)
 Dosya’da bulunan evrakların başlıklarının raporlaştırılması (sağlık raporu, zeka
testi vb.)
Gönderme Öncesi Süreç’te neler yapıldığının dosya üzerinden incelenmesi.
 3 (üç) öğrenci için Gönderme Öncesi Süreç Kontrol Listesi’nin doldurulmasıü
Gönderme sürecinde neler yapıldığının dosya üzerinden incelenmesi
 3 (üç) öğrenci için Gönderme Süreci Kontrol Listesi’nin doldurulması
 Gönderme öncesi süreçlerle ilgili okullardan yapılan çalışmaların yeterliliği
konusunda RAM’daki personellerin görüşünün alınması
 Okullardan gönderilen bireysel gelişim raporlarının içeriğinin eğitsel tanılama ve
değerlendirme ilkeleri temel alınarak yorumlanması
RAM’da kullanılan informal değerlendirme araçlarının (ÖBT, Veli Görüşme Formları,
Performans Listelerinin) incelenmesi,
 RAM personelinin görüşlerinin alınarak bu araçların güçlü zayıf yönlerinin
raporlaştırılması
Standartlaştırılmış (Formal) Testlerin uygulanmasının gözlenmesi.
Görüşme ve değerlendirme gözlemi
 3 (üç) öğrencinin veli görüşmesinin gözlenmesi.
 3 (üç) öğrencinin eğitsel değerlendirmesinin gözlemi.
Görüşme ve değerlendirme gözlemi
 3 (üç) öğrencinin veli görüşmesinin gözlenmesi.
 3 (üç) öğrencinin eğitsel değerlendirmesinin gözlemi.
Görüşme ve değerlendirme gözlemi
 3 (üç) öğrencinin veli görüşmesinin gözlenmesi.
 3 (üç) öğrencinin eğitsel değerlendirmesinin gözlemi.
Bakanlık RAM modülünün işleyişi ve öğrenci için destek eğitim hizmetlerinin seçiminde
dikkat edilecek hususların gözlenmesi.
Öğrenci ile ilgili destek eğitim ve yerleştirme tavsiye kararının verildiği özel eğitim
değerlendirme kurulu toplantısının gözlenmesi
 Genel Staj raporunun bitirilmesi ve teslim edilmesi

Gönderme Öncesi Süreç Kontrol Listesi
Öğrencini Yaşı ve Cinsiyeti:
Öğrencinin Eğitsel Tanısı:
Öğrencinin Tıbbi Tanısı:
1. Öğrenci sınıfta ve okulun diğer bölümlerinde gözlenmiş
mi?
2. Öğrencinin sınıfta ve teneffüste arkadaşlarıyla sosyal
etkileşimi gözlenmiş mi?
3. Öğrencinin akademik becerileri informal
değerlendirme araçları kullanılarak belirlenmiş mi?
4. Öğrencinin davranışsal becerileri informal
değerlendirme araçları kullanılarak belirlenmiş mi?
5. Öğrencinin sınıf dosyası incelenmiş mi?
6. Öğrencilerin geçmiş yaşantılarına ve performans
düzeylerine ilişkin bilgilerin biliniyor mu?
7. Okul personelince öğrencinin velisi ile görüşülmüş mü?
8. Sınıf ve okul içinde öğrenci için düzenlemeler yapılmış
mı?
9. Öğrencinin özürlü sağlık kurulu raporu var mı?
10. Desteğe gereksinim duyduğu belirlenen öğrenci için
hangi davranış ve becerilerin kazandırılacağına karar
verilmiş mi?
11. sınıfta ders verirken ve etkinlikleri sürdürürken ilgili
öğrenciyi de dikkate alarak uyarlamalar yapılmış mı
12. Eğitim programı ve yöntemlerinde uyarlamalar
yapılmış mı?
13. Eğitsel materyallerde uyarlamalar yapılmış mı?
14. Sınıfın fiziksel çevresinin düzenlenmesinde
uyarlamalar yapılmış mı?
15. Sınıf yönetiminde uyarlamalar yapılmış mı?
16. Eğitsel amaçlarda uyarlamalar yapılmış mı?
17. Gönderme öncesi süreçte öğrencinin eğitimi ve
değerlendirilmesi için harcanan süre belirtilmiş mi?

Evet

Kısmen Hayır

Gönderme Süreci Kontrol Listesi
Öğrencini Yaşı ve Cinsiyeti:
Öğrencinin Eğitsel Tanısı:
Öğrencinin Tıbbi Tanısı:
1. Gönderme öncesi müdahaleleri içeren “bireysel gelişim
raporu” oluşturulmuş mu?
2. Öğrenci için alınan önlemler, yapılan tüm uyarlamalar,
uyarlama sonuçları belirtilmiş mi?
3. Öğrenci hakkında toplanan tüm bilgiler raporlaştırılmış mı?
4. Öğrenci hakkında sahip olunan endişeler betimlenmiş mi?
5. Problemin nerede, ne zaman, ne sıklıkla ve hangi etkinlik
sırasında ortaya çıktığı belirtilmiş mi?
6. Başarıya ulaşan ve başarısız müdahalelerin neler olduğu
ifade edilmiş mi?
7. Öğrenciyi gönderme kararı, sınıf öğretmeni, okul rehberlik
servisi ve öğrencinin ailesi ile birlikte mi verilmiş?
8. RAM’a başvuru Öğrenci için aile tarafından mı
yapılmış?
9. RAM’a başvuru Öğrenci için okul/kurum tarafından
mı yapılmış?

Evet

Kısmen Hayır

