ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
INTERNATIONAL LEADING EDUCATORS ASSOCIATION

VEXWENDIN
II. ZÎRWEYA NAVNETEWEYÎ A
MAMOSTEYÊN PÊŞENG
Têma
[Serpêhatiyên perwerdehiya di nava pirçandî û di perwerdehiyê de
pirçandî /
Cross-cultural Education and Multicultural Experiences in Education]
15 - 17 Temmuz 2016 – Üsküp
Li Tirkiye û welatên derûdor aramî û aştiyeke mayinde, dê bi pêşengiya perwedekaran pêk bê.
Zîrweya Mamosteyên Pêşeng bi vê hişmendiyê tê lidarxistin. Ew zîrweya ku her ji du sala carekê tê
lidarxistin, temaya wê a bingehîn a vê salê weke ‘Serpêhatiyên perwerdehiya di nava pirçandî û di
perwerdehiyê de pirçandî’ hatiye diyar kirin.
Em memoste û perwedekaran vedixwînin zîrweya ku li Makedonyayê dê were lidarxistin. Devkî an
nivîskî hûn jî bi amadekirina rapora perwerdehiya welat, kiryariyên destgehî û pêşniyarên komxebatî
ku di girêdanka ‘Serpêhatiyên perwerdehiya di nava pirçandî û di perwerdehiyê de pirçandî’ de
têkariya zîrweyê bikin, zanîn, serpêhatî, raman û ceribandinên xweparve bikin.
Em di nava rewşekê de ne ku roj bi roj li herêma me û cîhanê bê aramî pirtir û alozî gurtir dibe.
Perwerdekar, bêşikÎ rêya belavkirina aramîyê di nav xwe de sazkirina zimanekî hevpar de dibînin. Em
dizanin ku ev ziman di xaraw û serboriyên me î dîrokî û hêrêmî de heye. Ji bo ku em vê xizne û
gemncîneyê derxin holê, danberûya bi serpêhatiyên hemdem, dewlementirkirina hewldana bi hev re
jiyanê ûhwd. tên ba hev. Armanca me ew e ku bi navgîniya şagirt û dêûbavên şagirtên me,
bihêzkirina hêviya ji bo aramî û aştiyê li welatên me, heremên me û li dinyayê.
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JI BO SERLÊDANÊ QADÊN TÊN PÊŞNIYAZKIRIN





Pêşkêşkirina Rapora Perwerdehiya Welatî: Pêşniyaza “Serpêhatiyên Pirçandiya Wlatê We”.
Pêşkêşkirina Danezanê: Li gorî temaya bingehî çi devkî çi nivîskî.
Kiryariya Destgehî: Li gorî temaya bingehî pêşniyara seeteke kiryariya destgehî.
Çalıştay Müzakeresi: Ana temaya uygun bir konunun tartışılmak üzere önerisi.

MÎNAKÊN PÊŞNIYARÎ
Rapora Perwerdehiya Welatî:



Di girêdanka ‘Serpêhatiyên perwerdehiya di nava pirçandî û di perwerdehiyê de pirçandî’ de
kiryariyên welatî wek rapor dê were pêşkêşkirin.

Mînakên Mijarên Danenezanî:

















Bi Danberûyî Perwerdehiya Navçandî
Perwerde û Aştiya Civakî
Di wergerandina cudahiya bi bal dewlementiyê de rola perwerdehiyê
Perwerde û mafên Mirovî ê rewa-bingehî
Rola Têkiliya Dibistan-Derdor û Civakên Sivîl
Ji Bo Aştiya Civakî Polîtîkayê Perwerdehiya Mamosteyan
Çapamenî, aştî û perwerdehî
Ji Bo Aşiya Civakî kiryar Û mînakên di pol û dibistanê de /nêrît
Vebeyînên Çapemeniya civakî li pirçandiyê
Di deravên dijîtal de kiryariyên têkariya pirçandiyê dike
Li welatên cihêreng mînakên perwerdehiya pirçandî
Di bernameyên perwerdehiyê de pirçandî
Tevgerên perwerdehî û Navnetewî (mobilite)
Perwerde û diyardeya koçî
Di perwerdeyê de bikaranîna-kiryaryarî projeyan
Pêkhatina tora perwerdeya kadî, îroya wê û siba wê

Mestereyên Destgehî – Mijarên Kiryarî:











Di berfirehkirina azadiyên-serbestiyên kesayetî-ferdî de kiryariyên perwerdehî
Ji bo aştiya civakî di polê de çalakiyên perwerdehî
Ji bo qirnekî bi xwe û civake xwe re xweşa kiryariyên perwerdehî
Pêşnûmaya jûreyên mamosteyên pirçandî
Di polê de çalakiyên perwerdehî ê li ser bingehê xweşdîtinê
Di polê de çalakiyên perwerdehî ê li ser bingehê dadiyê
Di polê de çalakiyên perwerdehî ê li ser bingehê wekheviyê
Di polê de çalakiyên perwerdehî ê li ser bingehê rêzê
Di polê de çalakiyên perwerdehî ê li ser bingehê dilovaniyê
Ji pirçandiyê re mînakên têkariyên bi navgînaya çapemeniya civakî, malperên internetê,
kiryariyên mobîlî

Mijarên Biraftinî ê Komxebatî:





Perwerdehî û Dibistana aştiyê
Kiryariyên perwerdehiya pirçandiyê
Bernameyên Perwerdehî û Perwerdehiya navçandî
PirtÛkên perwerdehîyê û Perwerdehiya navçandî
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ÇARÇOVE








Zimanê Zîrweya Navneteweî a Mamaosteyên Pêşeng Tirkî û Ingilîzî ye.
Zîrwe dê ji pêşkêşkirina raporên welatî, danezanî, kiryariyên dezgeyî û komxebatê pêk were.
Kesên pêşniyariyan bişîne divê ji mijaran (raporên welatî, danezanî, kiryariyên dezgeyî) bi
kêmasî yêkê bibijêre.
Serlêdan li ser malepera înterneta me.
Di roja sêyemîn a zîrweyê de di komxebatê de beşdarên ji derve dê neyê stendin hundur.
Ji taraf komîta kizîr nivisen gowerin pejirandin we di pertûka zirwede were weşandin.

Kî DIKARE SERÎ LÊ BİDE?



Ji Tirkiyê û welaten derûdor kesên kargehekê de xebitîbe an jî dixebite, mamoste, akademisyen
û şagirtên lîsan û lîsansa bilind.
Tê hêvîkirin ku beşdarvan bi kêmasî ji Tirkî an Ingilîzî xwedî têgihijtin be.

SERÎLÊDAN ÇAWA TÊ KIRIN?



Pêşniyarên xwe (raporên welatî, danezanî, kiryariyên dezgeyî û komxebatî) û jînenîgariya xwe
amade bikin.
Serlêdanên xwe heta dîroka 7 Mayıs 2016 li vir http://ilts.oncuegitimciler.org.tr bikin.

RÊ û QONAXÎ





E buxaze guhdari beşdara zîrwe bibe ji ware bêmişe. Ji ware serîlêdan besse.
E gol i Tirkiy mamoste be u axaftina wi hebe “bi tarixa 21.12.2015 u bi nivisa 56822750-662E.13152907 hêjmare pêşêwire Wezareta Hevotina Wetewî” ew mamostan web i nave “erkdare
fermî” karin beşdari zirwe bibin.
Ji kesên bi derfetên xwe beştarîya zîrweyê geştê bibin “hevwelatîye Tirkiy” tenê e mamoste u e
berendame mamosta 250 € dê were xwestin. We jı akademisyena 300€ were xwestin.

CİYE BİCÎHANÎNA ZÎRWEYÊ



II. Zîrweya Navneteweyî a Mamosteyên Pêşeng we li bajare Üsküp’e cihewe navenda Üsküp’e ye
li Otela holiday-Inn we were amadekirin.
(https://www.facebook.com/HolidayInnSkopje/?fref=ts)

BERNAME CİVAKÎ




Pişti go zirwe hate amadakirin we gera Balkan were amadakirin, Mûçe u bernamave we dure
vere danezankirin.
Ji bo zirwe bername go werin amadekirin guhdaren go bixawzin amade bibin berambere mûçe
karin amade bibin.

DÎROKÊN GIRING


Ji bo serlêdana rapora perwerdehiya welat, kiryariyên destgehî

û pêşniyarên komxebatî dîroka paşî:

7 Mayıs 2016



Daxwiyanîna serlêdanên hatinin pejirandin û diyarkirina bernameyê:

21 Mayıs 2016



Ji bo rêkirina tavaya nivîsan dîroka paşî:



Dîroka Zîrweyê:

11 Haziran 2016
15 - 17 Temmuz 2016
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