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09:00-16:30

09:00-09:30

Kahvaltı ikramı ve kayıt

09:30-09:45

Açılış Konuşması
Dr. Bilgen Bilgin, Koç Üniversitesi, Öğrenci Dekan

09:45-10:30

İlk Yıl Deneyimi- Mesleki Ağ Oluşumu
Türkiye’de üniversite öğrencilerinin ilk yıl deneyimine yönelik
çalışan uzmanların ve öğretim üyelerinin bir arada olduğu bir
mesleki ağın oluşturulması için ilk adımlar atılacaktır. Katılımcıların
birbirlerini hızlı ve interaktif şekilde tanımalarını ve kaynaşmalarını
kolaylaştıracak yaşantısal egzersizler yapılacaktır. ALIS derslerinde
yapılan uygulamaların bir prototipi niteliğinde olacak bu çalışma,
aynı zamanda katılımcı grubun sosyometrik özelliklerinin
gözlenebilmesine de imkan sağlayacaktır.

10:30-10:45

Kahve arası

10:45-12:00

Dr. Diane Nutt, ‘European First Year Experience Network’ Başkanı
http://sc.edu/fye/center/advisory/2019/nutt.html

“Öğrencilerin İlk Yıl Deneyimini Desteklemek: Örnek Uygulamalar”
Bu sunumda öğrencilerin öğrenme deneyimini geliştiren ve başarıya
ulaştıran bazı ilk yıl deneyimi programları incelenecektir. Çeşitli
Avrupa ülkelerinden ve farklı yüksek öğretim kurumlarından
uygulama örnekleri verilecektir. Üniversitelerin ilk yıl programlarını
uygulama sürecinde karşılaştığı sorunlar irdelenecek ve öğrencilerin

başarılı bir geçiş dönemi geçirmesi için geliştirilen bazı ilgi çekici
programlar, inisiyatifler ve yaklaşımlar tartışılacaktır.
12:00-13:30

Yemek arası

13:30-14:00

Prof. Dr. Zeynep Aycan, Koç Üniversitesi, Öğretim Üyesi
ALIS Kurucusu ve Akademik Direktörü
https://alis.ku.edu.tr/member/prof-dr-zeynep-aycan/

“Yaşam Becerileri Vizyonu”
ALIS fikri nasıl doğdu? Hayata geçirirken karşılaştığımız destek ve
direnç mekanizmaları nelerdi? Şimdi geleceğe yönelik hedef ve
planlarımız nelerdir?
14:00-14:45

Oturum-1: Koç Üniversitesi’nde ALIS Programının İçeriği ve Yapısı
ALIS programının amacı, öğrencinin kendini tanıma ve dış dünyayı
anlamlandırma sürecine destek olmak, kendi ile dış dünya arasında
bir uzlaşma sağlayabilmesi için ihtiyaç duyabileceği becerileri
kazandırmaktır. Öğrencilere bu becerileri yaşantısal egzersizlerle
deneyimleme fırsatı sunulmakta ve öğrenme desteklenmektedir. Bu
oturumda katılımcılar ALIS programını daha yakından
tanıyacaklardır.

14:45-15:00

Kahve arası

15:00-16:15

Oturum-2: Türkiye’deki Diğer Uygulamalar: Fırsatlar ve Zorluklar
Katılımcılar ile Türkiye’deki öğrencilerin ilk yıl deneyimine yönelik
kendi üniversitelerinde tasarlanan ya da uygulamaya geçen dersler
ve programlar üzerinde fikir alışverişi yapılacak, bu programların
nasıl geliştirileceği tartışılacaktır.

16:15-16:30

Kapanış

