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       الدعوة           

 القمة العالمية

 (المعلمين)الثانية لرواد التعليم
 التعليم وتجارب التعليم في الثقافات المتعددة[

/ Cross-cultural Education and Multicultural Experiences in Education] 
 

51-51/1/6152 

 مقدونيا –اسكوب 

 

ستنعقد القمة العالمية الثانية لرواد التعليم في  , رامن منطلق  فكرة تحقيق سالم دائم في تركيا ودول الجو

 .يةالتعليم همالموضوع االساسي للقمة هي فكرة التعليم في الثقافات المتعددة ونماذج من تجارب. اسكوب

ن والمعلمين الى المشاركة في القمة وذلك بتقديم تجاربهم عن التعليم في الثقافات يندعو جميع التدريسلذلك 

, واعداد بحوثهم الشفوية او التقريرية, همالمتعددة عن طريق اعداد تقارير عن التعليم في البلدان

عمال والتجارب للندوة التي ستقام في اليوم وتقديم المقترحات واالفكار واال, ومقترحاتهم لورشة العمل

 .الثالث عن موضوع القمة

يجب علينا نحن رواد التعليم ايجاد طريقة , وفي منطقتنا بشكل خاص عالممع تزايد العنف والتوتر في ال

 سيما ونحن على علم تام بان هذه اللغة تكمن في تجاربنا. ولغة حوار بيننا من اجل نشر االستقرار واالمان

وإغناء محاوالتنا من , ومقارنة تجاربنا المعاصرة, أجل تقاسم افكارنا نحن نجتمع في هذه القمة. التأريخية

 ,ورفع معنوياتنا وتطبيق جميع مكاسبنا في الصفوف الدراسية وتطوير السبل والمناهج, اجل العيش سويا

 .ياء امورهم الكراموفي المنطقة عن طريق طالبنا وأول لماعهي إشاعة االمل في ال هدفناو

 

- :ميادين تقديم المقترحات

قافات المتعددة للبلدان ثتقديم المقترحات عن التعليم في ال, تقارير عن التعليم في البلدان -5

 .المشاركة

 .تقديم بحوث في اطار الموضوع االساسي للقمة, تقديم البحوث -6

تقديم المقترحات لورشة العمل عن الموضوع االساسي على ان التزيد , تطبيقات ورشة العمل -3

 .واحدةالمقترح عن ساعة 

 .تقديم موضوع تالئم الموضوع االساسي للقمة من أجل المناقشة والدراسة, الندوة -4
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- :نماذج للمقترحات

 .تقرير عن التعليم في البلدان

 .خاصة والتعليم في الثقافات المتعددة في البلدان المشاركة في القمةعامة تقديم التجارب عن التعليم 

 .نماذج عن عناوين البحوث

 مقارنة التعليم في الثقافات المتعددة. 

 التعليم والسلم االجتماعي. 

 دور التعليم لالستفادة من التعددية الثقافية. 

 التعليم وحقوق االنسان. 

 ةبالبيئة المحيط دور المنظمات المدنية في عالقة المدارس. 

 سياسة اعداد التدريسين من منظور المشاركة في السلم االجتماعي. 

 السلم والتعليم, االعالم. 

 نماذج للسلم االجتماعي للتطبيق في الصفوف الدراسية والمدارس. 

 انعكاس وسائل التواصل االجتماعي في تعدد الثقافات. 

 كترونيةتقديم المساعدة للتعدد الثقافي عن طريق سبل اال. 

 نماذج عن التعليم في الثقافات المتعددة في البلدان المختلفة. 

 التعددية في المناهج والمفردات الدراسية. 

 التعليم والعولمة. 

 التعليم ومفهوم الهجرة. 

 تنفيذ المشاريع في التعليم. 

 تكوين شبكات التعليم العالمية بين اليوم والغد. 

 :العملنماذج لموضوعات تطبيقية لورشة 

 تطبيقات التعليمية في تطوير الحريات الشخصية. 

 فعاليات عن السلم االجتماعي في الصفوف الدراسية والتعليم. 

 فعاليات من اجل اعداد جيل تساهم في السلم االجتماعي والفردي. 

 اعداد غرف عمل للتدريسين في الثقافات المختلفة. 

 فعاليات صفية وتعليمية تعبر عن التسامح. 

 ات صفية وتعليمية تعبر عن المساواةفعالي. 

 فعاليات صفية وتعليمية تعبر عن االحترام. 

 فعاليات صفية وتعليمية تعبر عن الرحمة والرأفة. 

 فعاليات صفية وتعليمية تعبر عن التسامح. 

  نماذج من فعاليات التواصل االجتماعي واالنترنت ووسائل التعليم التي تساعد على تنمية

 .دية الثقافيةالتطبيقات التعد
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- :موضوعات الندوة والمناقشة

 لمدارسفي ا تعليم السلم. 

 تطبيقات التعليم بالثقافات المتعددة. 

 مناهج التعليم وتعليم بالثقافات المتعددة. 

 كتب المنهجية وتعليم بالثقافات المتعددة. 

- :االطار

 لغة قمة رواد التعليم العالمية هي التركية واالنجليزية. 

  الندوة والمناقشة, ورشة العمل, البحوث, القمة من تقارير البلدانتتكون. 

 البحوث, تقارير البلدان)على الذين يشاركون بمقترح للندوة تقديم مقترح  في ميدان اخر من القمة ,

 (.ورشة العمل

 سيتم قبول المشاركات عن طريق الصفحة الخاصة بنا في االنترنت. 

  ستقام في اليوم الثالث من القمة حصرا للمشاركين في القمة سيكون المشاركة في الندوة التي

 .واليقبل المستمعين من الخارج

- :شروط التقديم

  من المدرسين او  المؤسسات التعليميةيجب على المشارك في الندوة أن يكون عضوا في احدى

او ان يكون , عضوا سابقا في تلك المؤسسات دول الجوار او كانالجامعيين في توركيا وال ةساتذاال

 .الماجستير او الدكتوراو طالبا جامعيا في البكلوريس ا

 (.ادثة واالستعابحالم)االنجليزيةة وعلى المشارك ان يجيد اللغة التركي 

- :كيف يمكن التقديم

 او ملخص للبحوث او ملخص لورشة العمل او ملخص , تقديم ملخص عن تقرير التعليم في البلدان

 .يةللندوة مع السيرة الذات

  عن طريق صفحة االنترنت, 1/1/6152التقديم للقمة تنتهي في تأريخ 

http://ilts.oncuegitimciler.org.tr 

- :مصاريف االقامة والمواصالت

االقامة والمواصالت للمشاركين من خارج تركيا واسكوب من قبل الداعمين  فسيتم دفع جميع مصاري

 .لمؤسسة رواد التعليم العالمية

- :مهمةمواعيد 

 1/1/6152 ورشة العمل او  للندوة, البحوث , اخر موعد لتقديم تقرير التعليم في البلدان

 65/1/6152       اعالن البرنامج وقبول المشاركات

 55/2/6152      اخر موعد الرسال النصوص كاملة للقمة

 51/1/6152-51          انعقاد القمة

 

http://ilts.oncuegitimciler.org.tr/

