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ПОКАНА  

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА 
УЧИТЕЛИ-ЛИДЕРИ 

 

Основна тема: 

[Мир чрез Oбразование - Peace with Education] 
23 - 26 юни 2014 – Истанбул 

 

Международно сдружение за учители и лидери в образованието “Öncü Eğitimciler” 

призовава учителите и педагозите от Турция и съседните страни да дадат своя принос със 

своите предложения и дейности за осъществяването на конференция, съвещание, уъркшоп и 

симпозиум с международно участие с основна тема „Мир чрез образование - Peace with 

Education”. 

Международната среща на учители-лидери тръгва на път с убеждението, че за осигуряването 

на спокойствие и мир в Турция и съседните й страни е необходимо педагозите да подемат 

инициативи. 

Каним педагозите от Турция и съседните й  страни да заявят своите предложения в три области 

на програмата на Международната среща на учители-лидери, която се планира да се 

организира всяка година в различна страна. 
 

ОБЛАСТИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Предложение за участие с доклад на симпозиум на тема „Мир чрез образование” 

2. Предложение за участие с дискутиране в съвещание на тема „Образователният фактор и 

препятствията пред спокойствието и мира” 

3. Предложение за участие в практически уъркшоп на тема „Образователни техники за 

различни културни общества” 
 

РАМКИ 

 Работните езици на Международната среща на учители-лидери ще бъдат турски и 

английски.  

 Срещата ще се състои от конференция, съвещание, уъркшоп и изнасяне на доклади. 

 Участниците трябва да изпратят предложения поне в две от областите за предложение. 

 Срещата ще продължи четири дни като в последния ден ще се организира екскурзия в 

Истанбул.  

 Предложенията ще се правят онлайн в уеб-страницата ни или чрез партньорските 

организации в страните участнички. 

 Симпозиумът, който ще се проведе в третия ден на срещата, ще бъде открит за участници-

слушатели. 
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ПРИМЕРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Примерни теми за доклади на симпозиума: 

 Образованието и общественият мир 

 Ролята на образованието за трансформиране на социалните различия в богатство 

 Образованието и основните човешки права 

 Връзката между училище-среда и ролята на НПО 

 Политиките за подготовка на учители от гледна точка на приноса им към обществения мир 

 Медия, мир и образование 

 Добри примери/практики от класовете или училищата  за обществен мир 

Теми за дискусия в съвещанието: 

 Цели на образованието насочено към социалния мир и ново проектиране на училището 

 Мултилингвистично и мултикултурно образование 

 Общественият мир и преразглеждане на образователните програми 

 Отчуждаващият език на учебниците   

Примерни теми за уъркшоп: 

 Изграждане на уважение у учениците към основните човешки права 

 Образователни практики за развитие на индивидуалните свободи 

 Образователни практики за училищните класове насочени към социалния мир 

 Образователни практики за създаване на поколение помирено със себе си и обществото 

 Проектиране на мултикултурни учителски стаи  

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? 

 Учители и научни работници, които са работили или работят в образователни институции 

или студенти, които се обучават в бакалавърска и магистърска степен и докторанти от 

Турция и съседните й страни. 

 Участниците трябва да говорят и да разбират турски и английски език. 

КАК МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ? 

 Трябва да изготвите и представите Вашите предложения за съвещание, уъркшоп и 

симпозиум и Вашето СV. 

 Трябва да направите Вашето предложение най късно до 16 май 2014 г. онлайн на адрес: 

http://sempozyum.oncuegitimciler.org.tr 
 

ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ 

 Разходите по пътуването и настаняването на участниците в срещата с одобрени 

предложения ще се поемат от Сдружение “Öncü Eğitimciler” и спомоществователите му. 
 

ВАЖНИ ДАТИ 

 Получаване на предложенията за съвещанието, уъркшопа и 

симпозиума:  

 Оповестяване на приетите предложения и обявяване на програмата: 

 Получаване на целия текст на предложенията:  

 Дата на срещата:  

24 март / 16 май 

2014 г. 

23 май 2014 г. 

06 юни 2014 г. 

23 / 26 юни 2014 г. 

http://sempozyum.oncuegitimciler.org.tr/
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КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ 

Ахмед БИЛГЕН 
Али ЧЕЛИК 

Алпаслан ДУРМУШ 
Дидем Ю. БАЙЪНДЪР 

Ердем Чакъ 
Халис КУРАЛАЙ 
Хулюси ЙИГИТ 
Хюсеин АКАР 

Исмаил ТОНБУЛОГЛУ 
М. Джюнейт АНДЖЪН 

Махмуд АЙТЕКИН 
Мехмед Салих КЬОСЕ 

Нуман АЙВЕРДИ 
Нурдан КАРБУЗ 

В. Метин БАЙРАК 

 

НАУЧЕН СЪВЕТ 

 

Проф. д-р Селяхаттин ТУРАН 
Университет „Османгази” - Ескишехир 

Проф. д-р Айтач АЧЪКАЛЪН 
Университетски преподавател (пенсионер) 

Проф. д-р Гюлфеттин ЧЕЛИК 
Университет „Меденийет” 

Проф. д-р Невзат Яшар АШЪКОГЛУ 
Университет „Джумхурийет” 

Проф. д-р Мехмед Зеки АЙДЪН 
Университет „Мармара” 

Проф. д-р Аднан КУЛАКСЪЗОГЛУ 
Университет „Фатих” 

Доц. д-р Ибрахим КОДЖАБАШ 
Технически университет „Йълдъз” 

Назиф ЙЪЛМАЗ 
Директор на главна дирекция „Обучение по 

религия” 
 

Гл. ас. д-р Ибрахим Х. КАРАТАШ 
Университет „Фатих” 

Гл. ас. д-р Ахмед ЙОЗДЕМИР 
Университет - Кастамону 

Гл. ас. д-р Хилми ДЕМИРАЛ 
Университет „Османгази” - Ескишехир 

Гл. ас. д-р Мустафа ОТРАР 
Университет „Мармара” 

СЪВЕТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ и КОМУНИКАЦИЯ 

Ясир ИХТИЯР Програмен секретар (for English) yasir.ihtiyar@gmail.com +90 535 599 41 54 

Джейда Нур АБАЙХАН Програмен секретар ceydanurabayhann@gmail.com  +90 534 589 25 34 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Блерим КАРАБАДЖАКУ / Косово 
Гьокхан ЕРЕНОГЛУ / Турция 

Ибрахим РУСТЕМИ / Сърбия 
Идрис ДЕМИРСЬОЗ / Северен Кипър 

Исмаил КЬОСЕЮМЕР / България 
МАЛИК ХАСА / Албания 

Мyxадин ЛИМАНИ / Македония 
Мехмед ШЕРИФ / Гърция 

САлих УЧАК / Ирак 

СЕКРЕТАРИАТ 

Джейда Нур АБАЙХАН  
Емине АЙДЪН 
Фатма АКЧАЙ 

Гамзе ШИШМАН 
Мерве ГЕЗЕР 

Мерве ЙЪЛМАЗ 
Селда БАЛЪКЧЪ 

Ясир ИХТИЯР 

mailto:yasir.ihtiyar@gmail.com
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