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ПОКАНА
ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА

СРЕЩА НА УЧИТЕЛИ - ЛИДЕРИ
НА ТЕМА:

[Интеркултурното Образование и Мултикултурни Практики в Образованието
/ Cross-cultural Education and Multicultural Experiences in Education]
15-17 ЮЛИ 2016-СКОПИЕ
Мирът и спокойствието в Турция и съседните й страни ще бъде постигнат под ръководството на
учителите. Международната среща на учителите-лидери се организира с тази идея. Темата на
тазгодишната Среща, която се провежда на всеки две години е „ Интеркултурното образование
и мултикултурни практики в образованието“.
Каним учителите и специалистите в областта на образованието на Срещата, която ще се
проведе в Македония. И Вие може да дадате своя принос, да споделите информация, умения,
идеи и опита си като изготвите доклад за образованието в страната ви, да направите
предложения за устен или писмен доклад за конференцията, за уъркшоп или дискусия.
В региона, в който живеем ,а така също и в света несигурността и размириците все повече се
увеличават. Като педагози, които трябва да разпространяват мира, преди всичко трябва да
намерим общ език. Знаем, че този език е в историческия и регионалния опит, който
притежаваме. Срещаме се, за да извадим на бял свят това съкровище, да сравним
съвременния опит, който имаме, да подсилим усилието за съвместно съжителство, да
повишим мотивацията си и да развием методите и техниките, които ще способстват всички
тези придобивки да бъдат прилагани в училищните класове. Целта ни е да подсилим
надеждата за мир и спокойствие в страната, региона и света чрез учениците и родителите им.

ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ





Предложение за участие с доклад на конференцията на тема: Опитът на страната ви в
мултикултурализма“.
Предложение за участие в доклад на конференцията : Предложението трябва да бъде
зададено устно или писмено и да съответства на зададената тема.
Предложение за участие в уъркшоп: Предложението трябва да съответства на
зададената тема и практическото й изпълнение да не надвишава 1 час.
Предложение за участие с дискутиране в съвещание: Предложението за дискутиране
трябва да съответства на зададаната тема.
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ПРИМЕРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Доклад за образованието в съответната страна:
Докладите трябва да съдържат информация за практики в страната ви в контекста на
темата за „ Интеркултурното образование и опитът в мултикултурното образование“
Примерни теми за доклади на конференцията

















Сравнително интеркултурно образование
Образование и общественият мир
Ролята на образованието за превръщането на обществените различия в богатство
Образованието и основните човешки права
Взаимоотношенията между училището- околната среда и ролята на НПО.
Политиките на подготовка на преподаватели от гледна точка на приноса им към
обществения мир.
Медии, мир и образование
Добри примери/практики от класовете или училищата за обществения мир
Отражението на социалните медии върху мултикултурализма
Практики, които допринасят за мултикултурализма в дигиталните среди
Примери за мултикултурно образование в различните страни
Мултикултурализмът в образователните програми
Образование и международни динамики (mobilite)
Образование и явлението –изселване
Проектни практики в образованието
Създаването на глобални образователни връзки, настояще и бъдеще

Примерни теми за уъркшоп:











Образователни практики за развиването на индивидуалните свободи
Образователни дейносто в класа насочени към социалния мир
Образователни практики за създаване на поколение помирено със себе си и
обществото
Проектиране на мултикултурни учителски стаи
Образователни дейности в училищния клас насочени към толерантността
Образователни дейности насочени в училищния клас към справедливостта
Образователни дейности насочени в училищния клас към равенството
Образователни дейности насочени в училищния клас към уважението
Образователни дейности насочени в училищния клас към състраданието
Примери за практики които допринасят за мултикултурализма чрез посредничеството
на социалните медии, интернет страниците, мобилните приложения

Теми за дискусия в съвещанието:





Образование, насочено към мира и училището
Практики за мултикултурно образование
Образователни програми и междукултурно образование
Учебниците и междукултурно образование
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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 предложените варианти.
Кандидатстването ще се извършва онлайн в уеб-страницата ни.
Съвещанията, които ще се проведат на третия ден на срещата, ще бъдат закрити за
външни слушатели.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?




Учители и научни работници, които са работили или са работили в образователни
институции или студенти, които се обучават в бакалаварска и магистарска степен и
докторанти от Турция и съседните й страни.
Участниците трябва да говорят и да разбират турски и английски език.

КАК МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?



Изгответе и представете Вашите предложения за съвещание, уъркшоп и конференция и
Вашето CV.
Предложенията ще се приемат до 7 май 2016 г. на
онлайн адрес:
http://ilts.oncuegitimciler.org.tr

ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ
Разходите по пътуването и настаняванет на участниците в срещата с одобрени предложения от
Турция и извън Скопие ще се поемат от „Международно сдружение на учители-лидери“.

ВАЖНИ ДАТИ





Последен срок за кандидатстване с предложенията
за съвещанието, уъркшопа и конференцията
7 Май 2016
Оповестяване на одобрените предложения и обявяване на програмата
21 Май 2016
Представяне на завършен текст
11 Юни 2016
Дата на срещата
15-17 Юли 2016
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