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Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen II. Uluslararası Sınırsız 

Eğitim Ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018), 26-28 Nisan 2018 tarihlerinde Muğla 

Bodrum’da yapılmıştır. Sempozyumda Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği üyeleri ile Bilim 

Kurulu Üyesi 61 akademisyen ve Düzenleme Kurulu Üyesi 29 akademisyen görev 

üstlenmiştir.  Sempozyuma yedi farklı ülke ve 91 üniversiteden yaklaşık 750 akademisyen 

katılmıştır. Sempozyum üç gün sürmüş, 15 paralel oturumda 400 bildiri sunulmuştur. 

Sempozyumda ayrıca 2 panel, 2 konferans,6 atölye, bir uluslararası karma sergi ile bir müzik 

dinletisi ve kapanış paneli gerçekleştirilmiştir. 

 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneğinin amacı, eğitim alanında ulusal ve uluslararası 

düzeyde yapılan çalışma ve araştırmaları desteklemek, niteliğini yükseltmek, elde edilen 

sonuçları uygulamaya aktarmak, her yaş ve düzeydeki öğrencilerin dil, zihinsel, fiziksel ve 

sosyal becerilerini geliştirmeye katkı sağlamak, toplumda bilim okuryazarlığını geliştirme ve 

yaygınlaştırma çabalarını desteklemek, eğitimci ve araştırmacılara sınırsız öğrenme ve geniş 

araştırma platformu oluşturmaktır. Bu anlayışla Sempozyumda okul öncesinden 

yükseköğretime kadar 20 den fazla konu alanına yer verilmiş ve bu alanlardan gelen bildiriler 

hakemlerin görüşleri doğrultusunda kabul edilmiştir. 

  Sempozyum, akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirme, eğitimle ilgili 

bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşma, bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye 

çıkarma, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturma, işbirlikli araştırmalara zemin 

oluşturma açısından önemli bir toplantıdır. Sempozyum süresince eğitim alanında güncel 

bilgiler paylaşılmış, tartışılmış ve özgün fikirlere ulaşılarak ülkemizdeki çalışmalara katkı 

sağlamaya çalışılmıştır. Ayrıca II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumuna 

akademisyen, öğretmen, eğitimci, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencisi gibi eğitim 

alanındaki tüm paydaşların yoğun ilgisi ve katılımı, bu tür sempozyumlara ihtiyaç 

duyulduğunu ve sürekli düzenlenmesi gerektiğini göstermiştir.  

  II.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda (USEAS 2018) farklı 

alanlarda sunulan bildirilerde ortaya çıkan görüşler şu maddeler altında özetlenebilir: 

  

            1. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve gelecek yüzyıla hazırlanması açısından eğitimin 

kalitesini artırmak gerekmektedir. Bunun için okul ve üniversitelerin yanı sıra dernek, kurum 

ve kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmalar ve toplantılar düzenlenmelidir. 

          2.Günümüzde bilginin sürekli artması, bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesi ve 

değişmesi, bilgi sunumundaki çeşitlilik, öğrenmenin sınırsız olması, bilgi toplumuna uyum 

sağlama gibi nedenler sınırsız öğrenmeyi zorunlu hale getirmektedir. Bu konuya dikkat 

çekmek ve farkındalık oluşturmak için nitelikli yayınlar yapılmalıdır.  



         3. Bilgiden beceriye sınırsız öğrenmeyi geliştirmek, sürdürülebilmek, öğrenen bir 

toplum ve dünya oluşturabilmek için eğitimin önündeki engeller aşılmalıdır. Özellikle   yer, 

zaman, araç gereç, ekonomik vb. engelleri aşmak için gerekli önlemler alınmalıdır.  

        4.Eğitim alanında disiplinler arası çalışmalara gerekli önem ve destek verilmelidir. 

        5. Örgün, yaygın ve algın eğitim ile üniversitelerin lisans ve lisansüstü çalışmalarında 

sınırsız eğitim ve araştırma konularına yer verilmelidir. 

        6.  III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunun (USEAS 2019) Muğla 

Bodrum’da 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir. 

         7. III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda(USEAS 2019) farklı 

tür panel ve çalıştaylara yer verilmesine karar verilmiştir. 

        8. Genç araştırmacıları (lisansüstü eğitim görmekte olan öğretmen ve akademisyenleri) 

bilimsel araştırmalara yönlendirmek ve içerik ve yöntem açısından orijinal çalışmalara 

özendirmek amacıyla bildiri ödülü uygulamasının sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

  


