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ÇAĞRI 

BECERİ ve YETENEK 

ZİRVESİ 
27 Nisan 2019 Cumartesi, İSTANBUL 

“Geleceğin Yetenekleri Bizim Elimizde” 

Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği’nin düzenlediği branş zirvelerinin yirmi beşincisi olan 

Beceri ve Yetenek Zirvesi’nin amacı; beceri ve yetenek alanında çalışma yapan 

akademisyenleri, görev yaptıkları okullarda beceri, yetenek tespiti ve geliştirilmesi yönünde 

özgün uygulamalar yapan öğretmenleri ve bu alana ilgi duyan geleceğin öğretmen adaylarını 

bir araya getirerek paylaşımlarda bulunmalarını sağlamaktır. 

ÖRNEK PAYLAŞIM KONULARI  

 Geçmişte, günümüzde, gelecekte beceri ve yetenekler 

 Dijital çağda beceri ve yetenek 

 Beceri ve yetenekte aile etkisi 

 Beceri ve yetenekte okul etkisi 

 Öğretim programlarında beceri ve yetenek  

 Öğrenci de beceri ve yetenekleri ortaya çıkarmaya yönelik öneriler ve iyi örnekler 

 Beceri ve yetenek uygulama örnekleri 

 Beceri ve yetenekli öğrencilere rehberlik süreci 

 Beceri ve yetenek geliştirilmesine yönelik öneriler 

 Düşünme ve problem çözme becerileri ve bu becerilerin geliştirilmesine ilişkin 

öneriler 

 Beceri ve yetenek geliştirmede yaygın eğitim kurumlarının rolü 

 Özel yetenekli öğrencilerin yönlendirilmesi ve eğitimine ilişkin öneriler 

 Öğretmenlik meslek becerilerinin geliştirilmesinde eğitim fakültelerinin niteliği 

 Beceri ve yetenek süreçlerinde aile faktörü, zorluklar ve çözüm önerileri 

 Eğitimde beceri ve yetenek yönetimi  

 Yetenek tabanlı eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması 
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 Beceri ve yetenek tespitinde kullanılan yöntemler 

 Özel yetenekli öğrencilere ilişkin ülkemizdeki uygulamalar ve yasal düzenlemeler 

 Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi 

 İlişki ve iletişim de beceri ve yeteneğin rolü 

 Beceri ve Yetenek gelişiminde BİLSEM’lerin rolü 

ÇERÇEVE 

 Paylaşım öneriniz bildiri sunumu, poster sunum veya atölye uygulaması niteliğinde 
olmalıdır. 

 Paylaşım önerinizi yukarıdaki başlıklardan esinlenerek kendiniz belirleyebilirsiniz. 

 Paylaşımlar somut uygulamalara ve gözlemlere dayanmalıdır. 

 Paylaşımlarınız dinleyicilerce müzakere edilecektir. 

 Bildiri sunumları 15 dakika, atölye uygulamaları 60-90 dakika ile sınırlıdır. 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

 Tüm Kademe ve Branştaki Öğretmenler 

 Öğretmen Adayları 

 Akademisyenler 

NASIL BAŞVURURABİLİRİM? 

 Paylaşım önerinizi ve özgeçmişinizi hazırlayarak 6 Nisan 2019 tarihine kadar 
http://www.oncuegitimciler.org.tr/oneri adresinden online olarak gönderiniz. 

ZİRVE TAKVİMİ 

1. Paylaşım Önerisi Teslimi:    06 Nisan 2019 

2. Kabul Edilen Paylaşımların Duyurulması:  13 Nisan 2019 

3. Tam Metinlerin Gönderilmesi:    20 Nisan 2019 

4. Beceri ve Yetenek Zirvesi:    27 Nisan 2019 

YOL VE KONAKLAMA 

Paylaşımcıların ulaşım ve konaklama masrafları kendilerine aittir. 

ZİRVE DÜZENLEME KURULU 

Ali ÇELİK celikali@hotmail.com.tr 

Ceyda Nur AVCI ceydanurabayhann@gmail.com 

Merve KÖKSAL mervekoksal@ogr.iu.edu.tr 

Esma Uyar esmauyar@marun.edu.tr 

Alican Camcı alicancamci@marun.edu.tr 

Sonay Beğer  sonay.beger@std.yildiz.edu.tr 

Esra Nur Satılmış satilmisesranur0@gmail.com 
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