17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK) ne zaman gerçekleşecek?
17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 3 Temmuz-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında
ERG YouTube kanalında gerçekleşecek. Konferans, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir
açış etkinliğiyle başlayacak. Açış etkinliği 3 Temmuz günü canlı yayınlanacak.
Ardından, farklı günlerde gerçekleşecek eğitimde iyi örnek sunumları, atölyeler ve
sohbetlerle konferans programı 14 Ağustos’a kadar devam edecek.

İÖK’ün dijital formatının geçen senelerde gerçekleşen konferanslardan
farkı ne?
Her yıl Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen konferans, bu yıl koronavirüs
salgını nedeniyle dijital ortama taşındı. Geçmiş yıllarda tek gün olarak gerçekleşen
konferansı bu yıl dijitale taşıyarak, konferansın fiziksel sınırlılıklarını ortadan
kaldırmayı, çeşitli konferans içeriklerini daha uzun süre erişilebilir kılmayı ve bu
dönemden gelecek yıllara da taşıyabileceğimiz deneyimler edinmeyi hedefliyoruz.

Konferans ücretli mi olacak?
Dijital olarak gerçekleşecek 17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı bu yıl ücretsiz
olarak gerçekleşecektir.

17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na nasıl katılabilirim?
Konferansa ERG YouTube kanalına abone olarak ve
egitimreformugirisimi.org/egitim-laboratuvari/17-egitimde-iyi-ornekler-konferansi
sayfasından atölyelere kaydınızı yaptırarak katılabilirsiniz.
ERG YouTube: Konferansın açış etkinliği, “Saklı Kalan Başarılar” sohbetleri ve
eğitimde iyi örnek sunumları ERG YouTube kanalı üzerinden yayınlanacaktır. Bu
içerikler herkesin erişimine açıktır. Canlı yayınlanacak etkinlikleri kaçırmamak için
ERG YouTube kanalına abone olmanız gereklidir.
Zoom: Yalnızca belirli sayıda kişinin katılabileceği atölyeler Zoom üzerinden
gerçekleşecektir. Atölyelere katılmak için önceden kayıt yaptırılması zorunludur.

Zoom üzerinden gerçekleşecek atölyelere nasıl kaydolabilirim?
Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelere kaydolmak için
egitimreformugirisimi.org/egitim-laboratuvari/17-egitimde-iyi-ornekler-konferansi
sayfasında gösterilen takvimde atölyeler bölümüne tıklayıp, burada yer alan
formu doldurmanız gereklidir. Her hafta Zoom üzerinden gerçekleşecek atölyeler
bu sayfada duyurulacaktır. Haftalık konferans programı ve atölyelere kayıt
yaptırmak için bu sayfayı takip etmenizi tavsiye ederiz.

Bu yıl konferansın teması nedir?
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın bu yılki teması “Saklı Kalan Başarılar”. Her
insanın potansiyeli kendini bir ipucuyla belli eder, biz bunları keşfedersek başarıya
dönüşür. 17. İÖK’ün Saklı Kalan Başarılar teması aracılığıyla, çoktan seçmeli
sorulara, sınavlara, yalnızca akademik performansa indirgenebilen, toplumdaki
yerleşik ve çoğu zaman tek boyutlu başarı algısını sorgulamaya ve dönüştürmeye
çalışacağız. Eğitim sistemimizin saklı kalan başarılarını konuşacak, onları
keşfetmek için yaratıcılıklarını ortaya koyan eğitimcilerimizi ve onların fikirlerini
kutlayacağız.

Eğitimde iyi örnek sahipleriyle veya konferansın diğer katılımcıları ile
nasıl iletişime geçebilirim?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da konferans kitapçığını İÖK ve ERG web sitelerinde
sizinle paylaşıyoruz. Konferans kitapçığını indirerek eğitimde iyi örnekler ile atölye
içeriklerinin özet açıklamalarını inceleyebilir, kitapçıkta verilen iletişim bilgilerini
kullanarak içerik sahipleriyle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, ERG YouTube
kanalında yayınlanan videoların altındaki yorum alanını kullanarak sorularınızı
iletebilirsiniz. Önden kayıt oluşturarak katılabileceğiniz atölyeler ise sınırlı sayıda
kişi ile gerçekleşeceğinden, atölye sırasında diğer katılımcılarla birebir iletişim
kurabilirsiniz.

Konferansa katıldığıma dair sertifika vb. bir belge verilecek mi?
Konferansın ardından konferansta sunum yapanlar için sunuş sertifikası, önden
kayıt oluşturarak katılabileceğiniz atölyeler için ise katılımcı sertifikası e-posta
aracılığıyla gönderilecektir.
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