TERAKKİ ELT KONFERANSI ANA KONUŞMACILARI:
Thomas Frey
Konferansın açılış konuşmacısı, DaVinci Enstitüsü’nün kurucu başkanı ve kıdemli
gelecek bilimcilerinden biri olan Thomas Frey, daha önce 15 yıl IBM’de mühendis ve
tasarımcı olarak görev yaptı ve burada 270’ten fazla ödül alarak IBM tarihinde en
fazla ödül alan mühendis oldu. Yaptıklarıyla mucitlere ve devrim yaratan düşünürlere
ilham verdiğinden, The Boulder Daily Camera gazetesi tarafından kendisinden
‘İcadın Babası’ diye bahsedilen Thomas Frey, The Denver Post ve Seattle Post
gazeteleri tarafından da ‘Gelecek Bilimcilerin Başkanı’ olarak anıldı. Thomas Frey,
halen Google’da en çok aratılan gelecek bilimci. Gelecek hakkında ne biliyoruz,
gelecek neyi ister, günümüzde kullandığımız hangi sistemler bizim ileri gitmemizi
engelliyor, geleceğin okur yazarlığı nasıl olacak, kitapların gelişimi nasıl olacak, yazılı
son kitap hangi yılda yayımlanacak, 2020 yılında kitaplar nasıl bir dünyada ve nasıl
okunacak, geleceğin toplulukları neleri tasarlayacak, yakın gelecekte eğitim dünyası
nasıl değişecek, geleceğin sekiz önemli becerisi ne olacak, yakın gelecekte
tamamen silinecek meslekler ve şu an çoğu kimsenin bilmediği, belki de hayal bile
edemediği geleceğin meslekleri neler olacak… Bunlar Thomas Frey’ın yıllardan beri
sorduğu ve konuşmalarında, yazdığı makale ve kitaplarda cevapladığı sorulardan
sadece bazıları. Geleceğimizin tasarımcılarını eğiten öğretmenlerimiz ile bu değerli
gelecek bilimciyi buluşturan TELT Konferansı, katılımcılarına büyük uyanışlar
yaşatmayı diliyor. Thomas Frey’in deyimiyle soluk kesen, ‘beşinci düzey’, kütlesel
spektrografik, izotropik, dopdolu uyanışlar…
Jim Scrivener
Konferansın ikinci ana konuşmacısı Jim Scrivener ise, Thomas Frey’in hayal
etmemizi ve algılamamızı istediği geleceğe doğru ilerlerken, halen fiziksel iletişimle
süren eğitim sistemimizde öğretmenlerimizin sınıf içi becerilerinin ne olması gerektiği
ve bu becerilerin nasıl geliştirilebileceği gibi konularda katılımcıları aydınlatacak.
Metodoloji, öğrenme teknikleri, etkili sınıf içi iletişim ve yönetim becerileri gibi
konularda ödül alan kitapların yazarı olan Jim Scrivener, aynı zamanda çevirimiçi
eğitim konularında yaptığı çalışmalarla da tanınıyor.

Prof. Dr. Gölge Seferoğlu
Dünyaca ünlü bu isimlerin yanında, TELT Konferansı’nda ülkemizden de çok değerli
isimler yer alıyor. Bu isimlerden biri de ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Gölge Seferoğlu. Seferoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İngilizce
Öğretmenliği Bölümü’nde lisans derecesini tamamladıktan sonra Columbia
Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmiştir. Eğitim sistemine
yönelik birçok çalışması olan ve birçok projede danışman olarak görev alan
Seferoğlu, halen ODTÜ’de dekanlık görevinin yanısıra lisans ve yüksek lisans
dersleri vermektedir.

Gökhan Yücel
Gökhan Yücel, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Essex
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Oxford
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde karşılaştırmalı siyaset
ve kamu politikaları okudu. 2012 yılında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy
School of Government’ta Kamu Liderliği Programı’na tam burslu katıldı ve başarıyla
tamamladı. 2002 yılından sonra İngiltere’de çeşitli danışmanlık şirketlerinde dış
politika, medya, eğitim, inovasyon ve enerji üzerine projeler yürüttü. 2009-2011 yılları
arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev aldı. Fatih
Projesi’nin başlangıç aşamasındaki çalışmalara katıldı. McKinsey ile yürütülen
‘Türkiye’nin Eğitim Sistemi Sonuçlarının İyileştirilmesi’ çalışmalarının MEB ayağını
yönetti. The Guardian, Zaman, Yeni Şafak, Radikal, Radikal2, Hürriyet Daily News,
Hürriyet Eğitim ve Taraf gazetelerinde yazıları yayımlandı. 2013-2014 eğitim-öğretim
dönemi ikinci yarıyılında Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 21. Yüzyıl
Pedagojisi ve Eğitimde İnovasyon isimli lisans düzeyinde bir ders verecektir. Çocuk
Üniversitesi'nde inovasyon, liderlik ve girişimcilik programını başlatacaktır.
Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu'nda İnovasyon, ve Eğitim
Politikaları dersleri vermektedir. Aynı üniversitede Siyaset Okulu, Diplomat Okulu ve
Yerel Yönetim programlarında konuşmacıdır. Bahçeşehir Üniversitesi Küresel
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler yükseklisans programında dijital diplomasi
yükseklisans dersleri vermektedir. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Diplomasi
Sertifika Programı koordinatörüdür. Hürriyet gazetesinin eğitim portalında ve Digital
Age dergisinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Küresel Eğitim Liderleri platformunun
kurucusu ve moderatörüdür (egtr.tumblr.com). 2012 yılının başından beri faaliyet
gösteren dünyanın bağımsız ilk ve tek dijital diplomasi araştırma kurumu olan
YeniDiplomasi.com’un eşkurucusu ve başkanıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

