















Workshop 1 ve Workshop 3
Covid-19 Krizinde Yüz yüze ve Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Okul Yönetiminde Ortaya Çıkan İhtiyaçlar
Çalıştay Katılımcılarına Yönelik Bilgi Notu
Çalıştay, sempozyuma kayıt yaptıran tüm öğretmen, okul yöneticisi ve akademisyen katılımcılarının
başvurusuna açık olup, katılımcı öğretmen ve okul yöneticilerinin Eğitim Yönetimi alanında lisans üstü eğitim
alıyor/ almış olması gerekmektedir
Her bir workshop ardıl olarak devam edecek 45 dakikalık iki oturum çalıştaydan oluşacaktır. Her bir
oturumun başlama tarih ve saatine dikkat edilmesi önemlidir.
Etkileşimli gerçekleştirilecek ilk üç oturuma 6’şar katılımcı kabul edilecektir.
26 Mayıs 2021 Çarşamba Saat 21.00’a kadar aktif olacak “Workshop 1 ve Workshop 3 Oturumlarına
Katılımcı Başvuru Formu” linkinden katılımcı başvuruları alınacaktır.
Kabul edilen katılımcılar ile katılacakları oturum bilgileri 27 Mayıs 2021 tarihinde sempozyum sayfasından
duyurulacaktır.
Katılımcılar çalıştay temalarına göre bir veya daha fazla oturuma katılım tercihinde bulunabilir. Ancak
katılımcılar, çalıştayda görev-kurum türü açısından genel temsilin sağlanması adına başvurdukları oturumdan
başka bir oturuma da kabul edilebilir. Tek bir oturuma kabul edilen katılımcılar, oturum saatinden 5 dakika
önce Workshop Zoom erişim linki ile giriş yaparak beklemeye alınacak; oturum tamamlandığında oturumdan
çıkış yapacaktır.
Son değerlendirme oturumuna katılımcı sayı sınırı bulunmamaktadır.
Çalıştayın ilk üç oturumunda okul yöneticilerinin görevleri ile kriz yönetimi ve bilimsel yönetim süreçleri
çerçevesinde katılımcıların uygulamaya yönelik görüş paylaşımları yapması sağlanacaktır. Son oturum, ilk üç
oturum kararlarının sunulması ve değerlendirilmesi içindir.
Oturumlar için başvurular alındıktan sonra katılımcı olarak belirlenen başvuru sahiplerine hangi oturuma
kabul edildiklerine dair mail ile bilgilendirme yapılacaktır.
Çalıştay ile, oturum temaları ile ilgili olarak katılımcıların sözlü ve yazılı beyanlarına dayalı bilimsel veri elde
edilecek olup, yazılı beyanlar çalıştay esnasında ekran paylaşımına açılacak Padlet uygulaması vasıtasıyla
alınacaktır. Bu nedenle katılımcıların ücretsiz olarak erişilebilen Padlet uygulamasına önceden kayıt yaptırmış
olması gerekmektedir. Çalıştay oturum yöneticisi tarafından Padlet linki paylaşıldığında katılımcılar Zoom
Chat kısmında belirecek linke tıklayarak giriş yapacaklardır. Katılımcıların Padlet görünümlerinde Ad-Soyadı
bilgilerinden başka bir ifade yer almaması önemlidir.
Önemli Not: Katılımcılardan daha önce sempozyum kaydı yaptırmamış olanların “KAYIT” linkindeki
yönergelere göre en geç 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 17.00'a kadar "DİNLEYİCİ" olarak
sempozyum kaydını tamamlayıp Sempozyum iletişim mailine (ubest2021@deu.edu.tr) dekont ve
gerekli bilgiler ile gönderim işlemini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Çalıştay Programı ve Temaları

