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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ

II. ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΠΡΟΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
θέμα:
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυπολιτισμικές Εμπειρίες στην Εκπαίδευση
Ιούλιος 15 - 17, 2016 - Σκόπια
Η καθιέρωση μόνιμης ειρήνης και ασφάλειας στην Τουρκία και στις γύρω χώρες, θα λάβει χώρα υπό
την ηγεσία των δασκάλων. Διεθνείς Σύνοδος Κορυφής Προτοποριακών Δασκάλων διοργανώνεται
ξεκινώντας από αυτή την ιδέα. Το κύριο θέμα της συνόδου κορυφής που διοργανώνεται κάθε δύο
χρόνια ειναι «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυπολιτισμικές Εμπειρίες στην Εκπαίδευση».
Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί καλούνται στη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί στη Σκόπια. Στο
πλαίσιο το κύριο θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυπολιτισμικές Εμπειρίες στην
Εκπαίδευση» μπορείτε να συμβάλλεται στη σύνοδο κορυφής με τις προτάσεις σας για εκπαίδευτικη
έκθεση της χώρας, προφορική ή γραπτή ειδοποίηση, εργαστήρια και μπορείτε να μοιράσεται τις
γνώσεις, δεξιότητες, σκέψεις και τις εμπειρίες σας.
Στην περιοχή μας και στον κόσμο υπάρχει μια αυξανόμενη αναταραχή και χάος. Ως εκπαιδευτικοί ο
τρόπος εξάπλωσης της ειρήνης περνά πρώτα από το να βρούμε μια κοινή γλώσσα μεταξύ μας.
Γνωρίζουμε ότι αυτή η γλώσσα βρίσκεται στην ιστορική τοπική εμπειρία μας. Συναντιόμαστε για να
ξεθάψoυμε αυτό το θησαυρό, συγκρίνουμε τη σύγχρονη εμπειρία μας, εμπλουτίσουμε τις
προσπάθειες μας για να ζήσουμε μαζί, να αυξήσουμε το κίνητρό μας για να μετακινήσουμε όλα
αυτά τα οφέλη και τις πρακτικές στην τάξη για την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών. Στόχος μας
είναι μέσα από τους μαθητές και τους γονείς μας να ενισχύσουμε τις προόψεις για μια παγκόσμια
ειρήνη στη χώρα και στην περιοχή μας.
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ





Εκπαιδευτική Έκθεση της Χώρας: Πρότασης σχετικά με την `Πολυπολιτισμική Εμπειρία` στη
χώρα σας.
Παρουσίαση Ανακοινωθέν: Πρόταση προφορική ή γραπτή για τα κύρια θέματα της
κορυφής.
Εργαστηριακά: Kατ'ανώτατο όριο μία ώρα εργαστηριακής πρακτικής, κατάλληλες συστάσεις
προς το κύριο θέμα.
Διαπραγμάτευση Εργαστήριο: Σύμφωνα με το κύριο θέμα πρόταση για να συζητηθή.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


θα παρουσιαστεί η έκθεση της εφαρμογής της χώρας στο πλαίσιο «Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση και Πολυπολιτισμικές Εμπειρίες στην Εκπαίδευση».

Δείγματικα Θέματα:
















Συγκριτική διαπολιτισμική εκπαίδευση
Η εκπαίδευση και η κοινωνική ειρήνη
Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη μεταμόρφωση ένας πλούτος της κοινωνικής πολυμορφίας
Εκπαίδευση και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα
Οι σχέσεις του σχολείου-περιβάλλοντος και o ρόλος των ΜΚΟ
Οι πολιτικές καταρτίσης των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη συμβολή στην κοινωνική ειρήνη
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ειρήνη και η εκπαίδευση
Πρακτικές / εφαρμογές στις τάξεις και στο σχολείο για την κοινωνική ειρήνη
Η αντανάκλαση μέσα στην κοινωνική δικτύωση στη πολυπολιτισμικότητα
Οι εφαρμογές στα ψηφιακά μέσα που συμβάλλουν στην πολυπολιτισμικότητα
Παραδείγματα εφαρμογών της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες
Πολυπολιτισμικότητα στα εκπαιδευτικά προγράμματα
Εκπαίδευση και διεθνής κινητικότητα
Εκπαίδευση και το φαινόμενο της μετανάστευσης
Διαμόρφωση του παγκόσμιου δικτύου της εκπαίδευσης, σήμερα και αύριο

Παράδειγμα Εργαστήριου - Περιοχές Εφαρμογής:











Εκπαιδευτικές πρακτικές στην ανάπτυξη της ατομικής ελευθερίας
Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στην εγχώρια τάξη επικεντρωμένη στην κοινωνική ειρήνη
Εκπαιδευτικές πρακτικές για μια γενιά σε ειρήνη με τον εαυτό της και με την κοινότητά της
Ο σχεδιασμός του πολυπολιτισμικού γραφείου των δασκάλων
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες επικεντρωμένη στην ανοχή
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες επικεντρωμένη στην δικαιοσύνη
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες επικεντρωμένη στην ισότητα
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες επικεντρωμένη στο σεβασμό
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες επικεντρωμένη στη συμπόνια
Κοινωνική μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιστοσελίδες, κινητές εφαρμογές που συμβάλλουν
στην πολυπολιτισμικότητα

Θέματα Εργαστηρίου:





Εκπαίδευση για την ειρήνη και το σχολείο
Πολυπολιτισμική εφαρμογές εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα και διαπολιτισμική εκπαίδευση
Τα βιβλία η διαπολιτισμική εκπαίδευση
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ΠΛΑΙΣΙΟ







Οι γλώσσες της Διεθνείς Σύνοδος Κορυφής Προτοποριακών Δασκάλων είναι στα Τουρκικά
και Αγγλικά.
Η Σύνοδο Κορυφής αποτελείται από παρουσιάσεις έκθεσεις των χωρών, εισηγήσεις και
εργαστήρια.
Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο υποχρεούνται να εφαρμόσουν τουλάχιστον μια ακόμη
πρόταση στα αλλα θέματα (έκθεση παρουσίασης της χώρας, παρουσιάσεις εργασιών,
εργαστηριακών μαθημάτων).
Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω από την ιστοσελίδα μας online ή μέσω.
Τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθουν την τρίτη ημέρα της συνόδου κορυφής θα είναι
κλειστή προς τη συμμετοχή του κοινού.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;




Eκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές οι
οποίοι έχουν εργαστεί ή συνεχίζουν να εργάζονται σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα
στην Τουρκία ή στις γύρω χώρες.
Οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν επάρκεια ομιλίας και κατανόησης στην τουρκική η
αγγλική γλώσσα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ



Ετοιμάστε το βιογραφικό σας και την παρουσίαση έκθεσης xώρας, παρουσιάσεις εργασιών,
εργαστηριακών μαθημάτων ή / και προτάσεις για τα εργαστήρια.
Κάνετε την αίτησή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ilts.oncuegitimciler.org.tr μέχρι 7
Μαΐου 2016.

ΟΔΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ


Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων που προέρχονται στη σύνοδο
κορυφής από την Τουρκία και έξω από τη Σκόπια ανήκει στη Διεθνή Ένωση Προτοποριακών
Εκπαιδευτικών και στους υποστηρικτές του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Πρόσκληση συνόδου κορυφής





Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ανακοίνωση του αποδεκτού και το πρόγραμμα
Η προθεσμία για την υποβολή του πλήρους κειμένου
Ημερομηνία σύνοδο κορυφής

7 Μαΐου 2016
21 Μαΐου 2016
11 Ιουνίου 2016
15-17 Ιουλίου 2016
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