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ПОВИК  

II. МЕЃУНАРОДЕН 

САМИТ НА НАСТАВНИЦИ - ПРЕДВОДНИЦИ 

Тема: 

[Меѓукултурно образование и искуства во мултикултурното образивание / 

Cross-cultural Education and Multicultural Experiences in Education] 

15 – 17 Јули 2016 – Скопје, Македонија 

 

Мирот и стабилноста во Турција и во соседните земји ќе се основат под водство на 

просветителите. Меѓународниот Самит на Наставници – Предводници, тргнувајќи од оваа 

мисла одлучи овогодишната тема на самитот кој се организира на секои две години да биде: 

„Меѓукултурно образование и искуства во мултикултурното образование“. 

Ги повикуваме сите наставници да учествуваат на самитот кој ќе се организира во Македонија.  

Секој поединец со подготвување на извештај за образование на вашата земја, со усно или 

писмено известување, преку практични атељеа и предлози за работилници во насока на 

„Меѓукултурно образование и искуства во мултикултурното образование“ може да 

допринесете на самитот и да ги споделите вашите способности, мисли и искуства со останатите 

учесници. 

Во регионот и во светот имаме една нестабилна атмосфера која го шири своето влијание со 

секој минат ден и ние како просветители потребно е да најдеме заеднички јазик со цел да 

допринесеме во подобрување на гореспоменатата состојба. А тој заеднички јазик, секако дека 

може да го најдеме во нашето долговековно искуство и во нашите регионални искуства. Се 

среќаваме со цел да го извадиме на виделине нашите долговековни вредности, да го 

збогатиме трудот кон заеднички соживот, зајакнување на нашата мотивација во оваа насока и 

развивање на техники преку кои сиве овие придобивки ќе бидат пренесени во училници. Целта 

ни е да ја зајакнеме надежта во мирот за регионот и светот.  

 

ОБЛАСТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ СО ПРЕДЛОЗИ 

 Презентација на извештаи за земјите:  претставување на извештаите со тема „Искуства во 
мултикултура“ 

 Претставување на извештаи 

 Предлог за преговори за работилница за главната тема која не би траела повеќе од 1 час  

 Предлог за спроведување за атеље за главната тема  
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ПРИМЕР – ПРЕДЛОЗИ 

Извештај за образовната состојба на земјите: 

 Ќе се презентираат извештаи во врска со „Меѓукултурно образование и искуства во 

мултикултурното образование“   

Предлог теми за извештаи; 

 Споредено меѓукултурно образование 

 Општествен мир во образованието 

 Улогата на образованието во трансферирање на различностите во општесвени богатства 

 Основни човекови права во образованието 

 Односите на релација училиште – средина и улогата на НВО 

 Професионалните практики и политики на наставникот во насока на придонес кон 

општествениот мир 

 Медиуми, мир и образование 

 Примери/практики за општествен мир во училници 

 Рефлексиите на социјалните мрежи во мултикултурата 

 Практики во дигитални мрежи кои допринесуваат во мултукултурата 

 Примери за практики на  мултикултурно образование во разни земји 

 Мултикултура во образовните програми 

 Образование и меѓународни движења (мобилизација) 

 Образование и миграција 

 Проекти во образованието 

 Оснивањето, денешницата и иднината на глобалните образовни мрежи 

Предлог теми за преговори за работилница; 

 Образовни практики во развојот на индивидуалните слободи 

 Активности во училници фокусирани кон општествениот мир 

 Образовни практики за формирање на генерација која е сложна со себе и со општеството 

 Дизајн на мултикултурни наставнички канцеларии 

 Активности во училници фокусирани на толеранција 

 Активности во училници фокусирани на правда 

 Активности во училници фокусирани на рамноправност 

 Активности во училници фокусирани на почит 

 Активности во училници фокусирани на милостливост 

 Корисни апликации во социлајни мрежи, интернет страници и мобилни апликации кои 

придонесуваат во мултикултурноста 

Предлог теми за атеље; 

 Мировно образование и училиште 

 Практики во мултикултурно образование 

 Образовни програми и меѓукултурно образование 

 Наставна литература и меѓукултурно образование 
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ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ 

 Говорни јазици на Меѓунариодниот Самит на Наставници се турски и англиски. 

 Самитот ќе се состои од презентација на извештаи, работилница, атеље и соопштение. 

 Учесниците се задолжени да пратат предлози за минимум една (презентација на извештаи, 

работилница, атеље и соопштение) област. 

 Апликациите се прават онлајн преку нашата веб страница. 

 Симпозиумот кој ќе се одржи на третиот ден од самитот ќе биде затворен за посетители од 

надвор. 

 

КОЈ ИМА ПРАВО ДА АПЛИЦИРА? 

 Наставници и академици кои имаат работено или активно работат во некоја образовна 

институција во Турција или во регионот и лица кои се на додипломски, пост-дипломски 

студии или на докторатура. 

 Ќе бидат преферирани учесници кои течно го говорат и го разбираат турскиот или 

англискиот јазик. 

 

КАКО ДА АПЛИЦИРАМ? 

 Подгответе ги предлозите за работилница, атеље и симпозиум и Ваша Кратка биографија 

 Вашата апликација можете да ја направите до 7 Мај 2016 година на следната адреса:  

http://ilts.oncuegitimciler.org.tr 

 

ПАТУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ 

 Трошоците за сместување и патните трошоци на учесниците кои се надвор од Скопје и од 

Турција ќе бидат покриени од страна на Здружението на Наставниците. 

 

 

ВАЖНИ ДАТУМИ 

 Добивање на предлози за работилница, атеље и симп:   7 Мај 2016 

 Објавување на прифатени апликации и програма:    21 Мај 2016 

 Добивање на комплетни текстови на предлозите:    11 Јуни 2016 

 Датум на самитот:        15 / 17 Јули 2016 

 

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

