IB mesleki gelişim nedir?
IB mesleki gelişim atölyeleri ve kaynakları, bir okul yetkilendirme yolculuğunda ne kadar ilerlemiş olursa olsun hem eğitimcileri hem de okul programlarınızı
geliştirmeye yönelik hayati araçlardır. Çoklu yöntem ve teklifleriyle IB mesleki gelişim, tüm okul toplulukları arasında iş birliğine yönelik esneklik, uygun ücretler
ve iş birliği fırsatları sunar.

Mesleki gelişim seçenekleri nelerdir?
Planlanan mesleki gelişim

Eğitimcilerin kaydolup katılabileceği profesyonel gelişim tekliflerinden oluşan bir program oluşturduk.
Bölgesel etkinlikler global IB topluluğundaki eğitimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere organize edilen yüz yüze planlanmış eğitim etkinlikleridir.
Kitlesel katılıma açıktırlar ve piyasa ihtiyaçlarına göre farklı yerlerde (otel, konferans merkezi, üniversite, okul vb.) gerçekleştirilebilirler. Bölgesel etkinlikler
IB ya da resmî sağlayıcılarımızdan biri tarafından sunulur.
Çevrim içi atölye etkinlikleri eğitimcilere yüz yüze atölyelerde sunulanla aynı öğrenme sonuçlarını deneyimleme fırsatı sunar; üstüne üstlük katılımcıların
okuldan izin alarak zaman yaratma gerekliliği ortadan kalktığı için daha fazla esneklik sağlar. Atölye, en az bir kez canlı (senkron) iletişim fırsatı içeren,
senkron olmayan bir çevrim içi kurstur. Katılımcılar, atölyeyle ilgilenen global bir topluluğun bir parçasıdır. Her ay planlanan çeşitli atölye oturumları içeren bir
etkinlik gerçekleştirilir.
Bölgesel Sanal etkinlikler eğitimcilerin belirli bir etkinlik merkezindeki oturumlara seyahat etmesine veya fiziksel olarak katılmasına gerek kalmaksızın
yüz yüze IB bölgesel etkinliklerimizde sunduğumuz planlanan eğitimlere katılabilmesini sağlar. Sanal bölgesel etkinliklerdeki atölyeler, belirli bir sanal
sınıfta canlı olarak sunulur. Bölgesel sanal etkinlikler IB ya da resmî sağlayıcılarımızdan biri tarafından sunulur.

Talep edilen mesleki gelişim

Okullar kendi profesyonel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için bir etkinlik talebinde bulunabilirler. Bu etkinlikler, yetkilendirme ve değerlendirme gerekliliklerini
karşılama konusunda okulları destekler ve de bir yandan katılımcıların seyahat masraflarını ortadan kaldırarak ya da büyük ölçüde azaltarak öğretmenlere ve
çalışanlara iş birliği ortamı sağlar.
Tekli okul etkinlikleri tek bir okulun mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlenen ve bir ya da birden fazla atölyeden oluşan talebe yönelik IB
eğitim etkinlikleridir. Bu etkinlikler aşağıda listelenen dört aktarım modelinden biriyle sunulabilir.

Çoklu okul etkinlikleri birbirine yakın bölgelerde yer alan iki ya da daha fazla okulun mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlenen ve bir ya da
birden fazla atölyeden oluşan, talebe yönelik IB eğitim etkinlikleridir. Bu etkinlikler aşağıda listelenen dört aktarım yönteminden biriyle sunulabilir.
Aktarım modelleri:
Yüz yüze atölyeler IB onayına bağlı olarak talepte bulunan okul tarafından seçilen bir okulda ya da haricî bir etkinlik merkezinde kişisel olarak sunulur.
Çevrim içi atölyeler, eğitimcilere kendi okullarına münhasır bir olanak sunar. Tek bir okul topluluğuna sunulan bu atölyeler çevrim içi kolaylaştırıcılarla daha
yakın etkileşimi mümkün kılar, bu yüzden de daha okula özel bir deneyim sunar. Talep üzerine çevrim içi eğitim, onaylı bir Çevrim İçi Kolaylaştırıcı tarafından
yönlendirilen atölyeler eşliğinde planlanan çevrim içi etkinliklerimizle aynı öğrenme sonuçlarını verir.
Sanal atölyeler sayesinde okullar bir okul binasında eğitime katılma ihtiyacı duymaksızın, özel bir çevrim içi platform ya da ‘sanal sınıf’ üzerinden senkronize
bir şekilde öğrenmeyi gerçekleştirebilirler. Sanal sınıfta katılımcılar, onaylı bir IB Atölye Liderinin idare ettiği yüz yüze etkinliklerimizde olduğu gibi aynı içerikle
çalışmalar yapar ve de aynı öğrenme sonuçlarını başarıyla elde ederler; bu sanal aktarım için optimize edilmiş bir formatta gerçekleşir.
Karma atölyeler yüz yüze ve uzaktan öğrenme yaklaşımlarını birleştirir (şu anda sadece Amerika kıtasında sunulmaktadır) ve okuldan uzakta geçen zamanı
minimuma indirir. Bu aktarım seçeneği üç saatlik senkron olmayan çevrim içi eğitimin yanı sıra iki günlük yüz yüze etkinlikten oluşur.

Global PDD teklifleri tablosu:
Model:

Mesleki gelişim
tipi:

Sağlayan:

Süre:

Minimum katılımcı sayısı:

Bir okuldan 7 katılımcı

En az iki okuldan 7 katılımcı

Tekli okul: Yüz yüze

Talep edilen

IB

2 gün boyunca 15 saatlik eğitim (AEM ve AP)
2,5 gün boyunca 15 saatlik eğitim (AM)
veya 15 x1,5 saatlik oturumlar (3 gün) (AP)
Bir gün boyunca 6 saatlik eğitim
(Giriş ve Uzun Makale odaklı: Bir günlük yoğun
atölye)

Çoklu okul: Yüz yüze

Talep edilen

IB

2 gün boyunca 15 saatlik eğitim (AEM ve AP)
2,5 gün boyunca 15 saatlik eğitim (AM)

Tekli okul ve Çoklu okul: Karma
(Yalnızca Amerika Kıtasında geçerli)

Talep edilen

IB

Tekli okul ve Çoklu okul: Çevrim içi

Talep edilen

IB

Tekli okul ve Çoklu okul: Sanal

Talep edilen

IB

Yüz yüze

Planlanan

IB ya da haricî
sağlayıcı

2-2,5 gün boyunca 15 saatlik eğitim

Sanal

Planlanan

IB ya da haricî
sağlayıcı

3-6 gün boyunca 15 saatlik eğitim

Çevrim içi

Planlanan

IB

Dört hafta boyunca en az 16 saat eğitim (öğrenene
bağlı değil)

4 katılımcı

Çevrim içi

Öğrenene bağlı

IB

5 saatlik aktif çevrim içi katılım (kayıttan sonra 6 ay
boyunca erişim imkânı sunulur)

Geçerli değil

2 gün boyunca 12 saatlik eğitim
artı 3 ek saat
Bağımsız öğrenme ödevi
Dört hafta boyunca en az 16 saat
Bir hafta boyunca 6 saatlik eğitim
(Giriş atölyesi)
2 gün boyunca 15 saatlik eğitim ve bağımsız
öğrenme ödevi
Bir gün boyunca 6 saatlik eğitim (Giriş ve Uzun
Makale odaklı: Bir günlük yoğun atölye)

7 katılımcı
7 katılımcı

7 katılımcı
Atölye başına 4 katılımcı veya
sağlayıcı tarafından belirlenecek
minimum
Atölye başına 4 katılımcı veya
sağlayıcı tarafından belirlenecek
minimum

Ek - tüm modeller için katılımcı başına masraflar:
Afrika, Avrupa, Orta Doğu
Model

Asya Pasifik

Aktarım modeli

EUR

GBP

CHF

USD

SGD

Yüz yüze

€279

£255

CHF 305

$350

$450

$110

$140
(7-50 katılımcı)

(+51 katılımcı)

$85

$110
(+51 katılımcı)

$175

$230

$350

Yok

$270

$380

2 günlük (standart) ücret

€89

Yüz yüze

1 günlük ücret*

(7-50 katılımcı)

€69

(+51 katılımcı)

Yüz yüze

Uzun Makale odaklı: Bir günlük yoğun
atölye ücreti

€139

Karma ücret

Talep edilen Çevrim içi

€230

Talep edilen Çevrim içi

(7-50 katılımcı)

4 haftalık (standart) ücret

€65
1 haftalık ücret*

£80

(7-50 katılımcı)

£65

(+51 katılımcı)

£130

CHF 95

(7-50 katılımcı)

CHF 75

(+51 katılımcı)

CHF 150

Yok

(Sadece Amerika kıtası)

Tekli okul
ve Çoklu
okul

Kuzey Amerika ve Latin Amerika

€50

£200
£55
(7-50 katılımcı)

£45

CHF 250
CHF 70
(7-50 katılımcı)

CHF 55

(7-50 katılımcı)

$75

(7-50 katılımcı)

$60

$100

(7-50 katılımcı)

$80

(+51 katılımcı)

(+51 katılımcı)

(+51 katılımcı)

(+51 katılımcı)

(+51 katılımcı)

Talep edilen Sanal

€250

£210

CHF 270

$290

$400

Talep edilen Sanal

(7-50 katılımcı)

(7-50 katılımcı)

(7-50 katılımcı)

(7-50 katılımcı)

(7-50 katılımcı)

(+51 katılımcı)

(+51 katılımcı)

(+51 katılımcı)

(+51 katılımcı)

(+51 katılımcı)

2 günlük (standart) ücret

1 günlük ücret*

€65
€50

€130

Talep edilen Sanal
2 günlük ücret*

(7-50 katılımcı)

€100

(+51 katılımcı)

Talep edilen Sanal

Uzun Makale odaklı
Bir günlük yoğun atölye ücreti

€119

* Yalnızca MYP’yi Geliştirmek ve CP’yi Geliştirmek için

£55
£45

£110

(7-50 katılımcı)

£90

CHF 70
CHF 55

CHF 140

(7-50 katılımcı)

CHF 110

$75
$60

$150

(7-50 katılımcı)

$120

$100
$80

$200

(7-50 katılımcı)

$160

(+51 katılımcı)

(+51 katılımcı)

(+51 katılımcı)

(+51 katılımcı)

£105

CHF 125

$145

$185

Planlanan Mesleki Gelişim
Aktarım Modeli:

Afrika, Avrupa, Orta Doğu
EUR

Amerika kıtası
USD

Asya Pasifik
SGD

Planlanan yüz yüze

€860 (standart)
€930 (geç ücret)

IBNA: $744
IBLA: $483

$916 (erken dönem
indirimli)
$996 (standart)

Planlanan Sanal

€470

$550

$760

$450 tüm bölgelerde

Planlanan Çevrim içi

Sağlayıcı etkinliklerinde ücretler haricî sağlayıcılarımız tarafından belirlenir
Öğrenene bağlı Mesleki Gelişim
Aktarım Modeli:
Öğrenene bağlı

Afrika, Avrupa, Orta Doğu

Amerika kıtası
$125 tüm bölgelerde

Asya Pasifik

