ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
INTERNATIONAL LEADING EDUCATORS ASSOCIATION

FTESË

SAMITI I THIRRJE
NDËRKOMBËTAR I ARSIMTARËVE LIDERË
Tema:
[Arsim për Njerëzinë - Education for Humanity]
5 - 7 korrik 2019 – Sofje, Bullgari
Prosperiteti i qëndrueshëm, paqa dhe bashkëpunimi në Turqi dhe në vendet fqinj do të bazohet në
aktivitetet në arsim dhe në udhëheqësinë e arsimtarëve. Samiti Ndërkombëtar i Arsimtarëve –
Uhëheqës, duke u nisur nga ky mendim vendosi që tema e samitit të sivjetshëm i cili organizohet çdo
dy vjet të jetë: “Arsim për njerëzinë”.
Në rajonin fqinj të Turqisë si dhe në gjithë botën me çdo ditë të kaluar rritet pakënaqësia e njerëzve,
si dhe konfliktet dhe luftërat. Gjithë këto zhvillimet krijojnë një brengë për të ardhmen e njerëzisë.
Për përhapjen e prosperitetit, paqës dhe bashkëpunimit pa dyshim që nevojitet formim të një gjuhe
dhe diskursi të përbashkët nga ana jonë. Jemi të vetëdijshëm që kjo gjuhë dhe ky diskurs bashkuës
janë pjesë e të kaluarës tanë dhe të përvojave tana rajonale. Ashtu që, synojmë ta nzjerrim në pahë
këtë pasuri, ta krahasojmë atë me metodat moderne dhe kështu të kontribojmë në kulturën tanë të
pasur të bashkëjetesës. Në fakt, përmes këtij takimi synojmë që këto pasuri që i posedojmë ti
shfrytëzojm për zhvillimin e metodave dhe teknikave që drejtpërsedrejti i dedikohen klasave dhe
shkollave dhe të cilat kanë për qëllim të kontribojnë individit dhe shoqërisë. Synojmë së bashku me
nxënësit dhe prindërit ta përforcojmë shpresën për prosperitet, paqë dhe jetë humane dinjitoze për
gjeneratat e ardhshme në Turqi, rajonin dhe gjithë botën.
Gjithë arsimtarët që dëshirojnë të kontribojnë për një të ardhme më të mirë për gjithë botën i ftojmë
të marrin pjesë në Samitin në Bullgari. Nëse edhe ju jeni për “Arsim për njerëzinë”, e mirëpresim
kontributin e juaj në samitin. Në këtë drejtim, përmes propozimeve për raporte në lidhje me gjendjen
e arsimit në vendet, prezantim gojor, atelie dhe negociatat për punishte mund të kontriboni në
samitin dhe ti ndani me ne diturit, aftësit, mendimet dhe përvojat e juaja.

FUSHAT E APLIKIMIT
Prezantim në lidhje me gjendjen e arsimit në vendet: Propozim për raport në lidhje me vendin
e juaj.
Prezantim gojor: Propozim i përshtatur me temen kryesore.
Atelie: Propozim i përshtatur me temen kryesore.
Negociata për punishte: Propozim i përshtatur me temen kryesore.
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SHEMBULL PROPOZIME
Raport në lidhje me gjendjen e arsimit në vendet :
Do të prezantohen raporte që e analizojnë rolin e arsimit në drejtim të themelimit të
paqës shoqërore dhe prosteritetit, ku duhet të merret parasysh dimensioni human i
paktikave në arsim në vend.
Porpozime për prezantime:
Udhërrefyes për arsim nga Mendimtarët që jan rritur në Azi
Homocentrizmi në klasifikimin e shkencave
Homocentrizmi në programet arsimore
Fenomeni arsimit dhe migrimit
Arsimi dhe të drejtat themelore njerzore
Arsimi dhe dinamikat ndërkombëtare
Shembulli i mirë dhe aplikimi I saj në Arsim
Transformimet paradigmatike dhe kërkimi në Arsim
Kontributi i Arsimit ne paqën shoqërore dhe roli I OJQ-ve
Në shtetet e ndryshme shembujt e aplikimeve multikulturore në Arsim
Aplikimet e mira në arsim të cilat e zhvillojn vullnetin e njeriut
Qasje arsimore që bazohen në larine e njeriut
Zhvillimi i modeleve arsimore në pajtueshmëri me natyrën e njeriut
Modeli shkollor në suaza të qasjes autentike arsimore
Ri ndertimi I shkollës në suaza të qasjes autentike arsimore
Zhvillimi i programeve autentike arsimore
Përgaditja e kuadros arsimore në suaza të qasjes autentike arsimore
Globalizimi dhe shkolla moderne
Media globale, paqë dhe arsim
Kritikat e qasjes modern të arsimit
Shembuj dhe aplikime të mira në klasa dhe shkolla për paqën shoqërore
Paqë shoqërore dhe politikat e përgaditjes së kuadrove arsimore
Diversitete shoqërore dhe arsimi
Qasjet arsimore te Jesevit, Ibni Sina ve Farabi-ut
Propozıme për atelie:
Aktivitete brenda klasës që fokusohen në drejtësi
Dizajnim i zyreve multikulturore për arsimatarët
Aktivitete brenda klasës që fokusohen në tolerancë
Aplikimet arsimorë që fokusohen në liri
Aplikimet arsimore për gjeratat e reja në pajtueshmëri me vetveten dhe shoqërinë
Aktivitetet brenda klasës që fokusohen në mëshirë
Aktivitetet brenda klasës që fokusohen në paqë
Aktivitetet brenda klasës që fokusohën në respect
Aktivitete Brenda klasës që fokusohen në paqën shoqërore
Temat për negociatat në punishte:
Mundësia e rindërtimit të paqës në shoqëri duke u bazuar në shembujt e Ahilik ve
fütüvvet (stukturë e esnafëve dhe zejtarëvë në kohën e Perandorisë Osmane)
Qasja arsimore e pershtatshme me natyrën e njeriut
Dilemat e shkolles moderne dhe zgjidhjet alternativat
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KORNIZA
Gjuhët e punës së samitit janë turqishtja dhe anglishtja.
Samiti përbëhet nga prezantimet për shtetet, prezantimet gojor, ateliea dhe punishte.
Kushti për pranimin e aplikimët të pjesëmarrësve është të njejtin të aplikojnë së pakti edhe në
një kategori (prezantimet për shtetet, prezantimet gojor, ateliea dhe punishte) dhe të pranohet
edhe aplikimi i dytë.
Aplikimet do të bëhen online përmes internetit.
Prezantimet e pranuara do të botohen në Librin e Samitit.

KUSH MUND TË APLIKOJE?
Nëpunës në ndonjë institucion arsimor në Turqi ose në vendet e rajonit si dhe studentë në
studjime deri diplomike, post diplomike dhe doktoraturë.

SI MUND TË APLIKOJ?
Përgaditni propozimet në lidhje me prezantimet për shtetet, prezantimet gojor, ateliea dhe
punishte si dhe biografi të shkurtër.
Aplikoni deri më 3 Mars 2019-tën në këtë link: http://ilts.oncuegitimciler.org.tr

UDHËTIMI DHE AKOMODIMI
Për pjesëmarrësit nga Bullgari nuk do të paguhet pjesëmarrje, gjithashtu do t’ju mbulohen
harxhimet për ushqim.
Për pjesëmarrësit që nuk janë nga Turqia dhe Bullgari do të mbulohen harxhimet për udhëtim,
akomodim dhe ushqim.
Për anëtarët e këshillit shkencorë, këshilldhënës dhe ekzekutiv do të mbulohen harxhimet e
akomodimit dhe ushqimit.
Shtetasit e Turqisë do mund të marrin pjesë në Programet e aktiviteteve sociale.

DATAT E RËNDËSISHME
Data e fundit për propozimet në lidhje me prezantimet për shtetet, prezantimet gojor, ateliea
dhe punishte:
3 Mars 2019
Data e shpalljes së aplikimeve të pranuara dhe agjendës:
31 Mars 2019
Data e fundit për dërgimin e teksteve finale:
12 Maj 2019
Samiti i III. i Arsimtarëve - Udhëheqës:
5 - 7 Korrik 2019
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