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ПОКАНА

III. МЕЖДУНАРОДНА
СРЕЩА НА УЧИТЕЛИ - ЛИДЕРИ
Тема:
[Образование за хуманност - Education for Humanity]
5 - 7 Юли 2019 – София, България
Укрепването на спокойствието, мира и сътрудничеството в Турция и съседните й страни ще се
осъществи с образователни дейности под егидата на просветителите. Организирането на
Международната среща на учителите – лидери е продиктувано именно от тази мисъл. За
основна тема на Срещата, която се организира през две години, е определена: „Образование
за хуманност - Education for Humanity“.
В около Турция и по света с всеки изминат ден нарастват неспокойствието, военните действия,
вътрешните конфликти и брожения, поради което човечеството сериозно е замислено за
бъдещето си. За учителите начинът на разпространяване на спокойствие, мир и сътрудничество
се крие в това да формираме общ език и дискурспърво между нас.Знаем, че този език и
дискурс са налични в историческия и локалния ни опит. Желанието ни е да изкараме наяве
това съкровище, да направим съпоставка на съвременните ни постижения и да обогатим
усилията ни за съвместно съжителство. С други думи, събираме се за среща, на която да
увеличим усилията си в тази насока и същевременно да открием методите и техниките
запренасяне на постигнатото до днес в училищните и класните практики, в действията
насочени към индивида и обществото. Целим чрез учениците си и настойниците им да
подсилим надеждата на бъдещите поколения за спокойствие, мир и „хуманност“ в Турция,
близките ни съседи и света.
Каним всички педагози, които желаят да дадат своя принос за един по-добър свят, да участват
в Срещата, която ще се организира в България. Ако казвате „Образование за хуманност“,
очакваме Ви да участвате и да дадете своя принос за едно по-добро образование и възпитание
за човечеството. В този контекст може да допринесете на Срещата с предложенията за
презентация за образованието в страната ви, доклад, уъркшоп и дискусия, с които имате
възможността да споделите с нас знанията, уменията, идеите и опита си.

ОБЛАСТИ
Презентация за образованието в страната: предложение за презентация за страната ви.
Устен доклад: предложение за доклад по основната темата.
Уъркшоп: предложение за уъркшоп по основната тема.
Дискусия: предложение за дискусия по основната тема.
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ПРИМЕРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Презентация за образованието в страната:

Прави се презентация за определена страна, разискваща хуманния аспектна
образователните практики и ролята им за изграждането на обществения мир и
спокойствие в контекста на „Образование за хуманност“.

Примерни теми за доклади:

Напътстващата роля на азиатските мислителив сферата на образованието
Човекоцентричният подход в класификацията на науките
Човекоцентричността в образователните програми
Образованието и миграционното явление
Образованието и основните човешки права
Образованието и общественият мир
Образованиетои международната мобилност
Добри примери и практики в образованието
Парадигматични трансформации и търсения в образованието
Ролята на НПО в приноса на образованието за обществения мир
Примери от мултикултурната образователна практика в различни страни
Добри образователни практики развиващи човешката воля
Образователни тенденции основаващи се на човешката свобода
Развиване на образователни модели подходящи на човешката природа
Училищният модел в рамките на оригинални образователни подходи
Реконструиране на училището според оригинални образователни подходи
Развиване на оригинални образователни програми
Подготвянето на учители според оригинални образователни подходи
Глобализацията и модерното училище
Глобалната медия, мирът и образованието
Критика на модерните образователни подходи
Добри примери/практики за обществен мир от класовете и училищата
Общественият мир и политиките за подготвяне на учители
Социалните различия и образованието
Образователните подходи на Ахмед Йесеви, Ибн Сина (Авицена) и Фараби

Примерни теми за уъркшоп и практическо приложение:

Образователни дейности за класна форма на обучение за справедливостта
Проектиране на мултукултурни учителски стаи
Образователни дейности за класна форма на обучение за толерантността
Либерални образователни практики
Образователни практики за поколение, което е в мир със себе си и обществото
Образователни дейности за класна форма на обучение за милосърдието
Образователни дейности за класна форма на обучение за свободата
Образователни дейности за класна форма на обучение за уважението
Образователни дейности за класна форма на обучение за социалния мир

Теми за дискусии:

Въможността за реконструиране на мирно общество в контекста на практиките на
ахиите и разбирането за фютюввет.
Образователни подходи съответстващи на човешката природа
Безизходиците на модерното училище и алтернативни начини за изход
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РАМКА
Езикът на Международната среща на учителите – лидерие турски и английски.
Срещата ще се състои от отделни заседания за презентации за страните, доклади, уъркшоп
и дискусии.
Онези, които ще предложат тема за дискусия, за да бъдат приети за участници на Срещата,
трябва да са кандидатствали и да са приети за още една област (презентация за страна,
доклад или уъркшоп).
Кандидатстването ще се осъществи онлайн по интернет.
Докладите, които бъдат одобрени от научния съвет и предоставени в пълен вид, ще бъдат
публикувани в Сборник с доклади.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
Учители и научни работници, които са работили или работят в образователна иснтитуция,
както и студенти и докторанти от Турция и съседните страни.

КАК МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?
Подгответе кратка автобиография и предложения за презентация за страната,
академичните доклади, уъркшоп и дискусии.
Необходимо е да кандидатствате до 03 Март 2019 г. онлайн от следния
адрес: http://ilts.oncuegitimciler.org.tr.

ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ
От българските участници и слушатели няма да се вземат такси за участие, храната им ще
се осигури от изпълнителния съвет.
Разноските за транспорт, настаняване и храна на участниците извън Турция и България ще
се поемат от изпълнителния съвет.
От членовете на научния, консултативния и изпълнителния съвет няма да се взеват такси
за участие, разноските им за настаняване и храна, с изключение на транспорта, ще се
поемат от изпълнителния съвет.

ВАЖНИ ДАТИ
Крайна дата за предлагане на презентация, доклад, уъркшоп и дискусия:
Обявяване на приетите заявления и програмата:
Крайна дата за изпращане на пълните текстове на докладите:
III. Международна среща на учителите-лидери:

03 Март 2019
31 Mарт 2019
12 Maj 2019
5 -7 Юли 2019
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