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ПОВИК  

III. МЕЃУНАРОДЕН САМИТ 

НА НАСТАВНИЦИ - ПРЕДВОДНИЦИ 
Тема: 

[Образование за човештвото - Education for Humanity] 
5 - 7 јули 2019 – Софија, Бугарија 

Трајната благосостојба, мирот и соработката во Турција и во соседните земји ќе се заснови на 
активностите во образованието и на водството на просветителите. Меѓународниот Самит на 
Наставници – Предводници, тргнувајќи од оваа мисла одлучи овогодишната тема на самитот 

кој се роганизира на секои две години да биде : „Образование за човештвото“. 

Во соседскиот регион на Турција и низ светот со секој минат ден расте незадоволството на 
луѓето, како и конфликтите и војните. Сиве овие случувања создаваат голема грижа за иднината 
на човештвото. За ширењето на благосостојбата, мирот и соработката несомнено дека е 
потребно формирање на заеднични јазик и дискурс од наша страна. Свесни сме дека овој 
соединувачки јазик и дискурс се дел од нашата историја и нашите регионални искуства. Така да, 
намеруваме да го извадиме на виделина ова богатство, да го споредиме истото со модерните 
методи и така да допринесеме на нашата богата култура на соживот. Односно, со оваа средба 
намеруваме овие богатства кои ги поседуваме да ги искористиме за развивање на методи и 
техники директно наменети за училишта и училници, кои имаат за цел да допринесат на 
индивидот и општеството. Нашата цел е заедно со учениците и родителите да ја зајакнеме 
надежта за благосостојба, мир и достоинствен хуман живот на идните генерации во Турција, 
регинот и целиот свет.  
Сите просветители кои сакаат да допринесат за подобра иднина на целиот свет ги покануваме 
да учествуваат на Самитот во Бугарија. Ако и вие сте за „Образивание за човештвото“, го 
очекуваме вашиот придонес на самитот. Во таа насока, преку предлозите за извештаи за 
состојбата на наставата на земјата, усна презентација, атељеа и за преговори за работилница 
може да допринесете на Самитот и да ги споделите вашите знаења, вештини, мисли и искуства 
со нас. 

ОБЛАСТИТЕ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ 

 Презентација на извештај за образовната состојба на земјата:   Предлог за извештај за 
вашата земја. 

 Усна презентација: Соодветен предлог за главната тема. 
 Атеље: Соодветен предлог за главната тема. 
 Преговори за работилница: Соодветен предлог за главната тема. 
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ПРИМЕР - ПРЕДЛОЗИ 

Извештај за наставната состојба на земјата: 

Ќе се презентираат извештаи кои ќе ја анализираат улогата на образованието во насока 
на заснивање на општествениот мир и благосостојба, при кои треба да се има предвид 
хуманата димензија на практиките во образованието во земјата. 

Предлози за презентација: 
 Просветителството во образованието на азиските мислители  
 Хомоцентризмот во класификацијата на науките 
 Хомоцентризмот во образовни програми 
 Феноменот на настава и миграција 
 Образованието и основните човекови права 
 Образованието и општествениот мир 
 Образованието и меѓународните динамики 
 Добриот пример и применувањата во образованието 
 Парадигматска трансформација и потрага во образованието 
 Улогата на НВО-та во придонесот на образованието кон општествениот мир 
 Примери на мултикултурно образование во разни земји 
 Позитивни образовни практики кои ја развиваат човековата волја 
  Образовни пристапи засновани на човековата слобода 
 Развој на образовни модели кои се во согласност со човековата природа 
 Училишен модел во рамки на автентични наставни пристапи 
 Повторно оснивање на училиштето во рамки на автентични наставни пристапи 
 Развојот на автентичните наставни програми 
 Подготвување на наставни кадри во рамки на автентични наставни пристапи 
 Глобализација и модерно училиште 
 Глобални медиуми, мир и образование 
 Критики на модерни образовни пристапи 
 Примери/практики во училишта и училници кои допринесуваат на општествениот мир 
 Општествениот мир и политиките за подготвување на наставни кадри 
 Општествените диверзитети и образованието 
 Наставниот пристап на Јесеви, Ибн Сина (Авицена) и Фараби 

Предлог теми за атељеа: 
 Наставни активности во училница кои ја акцентираат праведноста 
 Дизајнирање на мултикултурни канцеларии за наставници 
 Наставни активности во училница кои ја акцентираат толеранцијата 
 Наставни практики кои ја акцентираат слободата 
 Наставни практики за лица спокојни со себе и општеството 
 Наставни активности во училница кои ја акцентираат милоста 
 Наставни активности во училница кои ја акцентираат слободата 
 Наставни активности во училница кои ја акцентираат почитта 
 Наставни активности во училница кои го акцентираат општествениот мир  

Теми за преговори на работилници: 
 Можноста за повторно засливање на мирот во општеството слодејќи ги примерите 

на Ахилукот и Футувветот (еснафски структури од отоманскиот период) 
 Наставни пристапи во согласност со човековата природа 
  Дилемите на модерното училиште и алтернативните решениа 
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РАМКА 
 

 Работните јазици на самитот се турски и англиски. 
 Самитот се состои од презентација на извештаи за земји, усни презентации, атељеа и 

работилници. 
 Условот за прифаќање на апликацијата на учесниците е истите да учествуваат и на 

минимум уште една област (презентација на извештаи за земји, усни презентации, атељеа 
и работилници) и да биде прифатена и втората апликација. 

 Апликациите ќе се вршат онлајн преку интернет. 
 Прифатените презентации ќе бидат објавени во Книгата на Самитот. 

 

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА? 
 

 Лицата од Турција или од земјите од регионот кои работеле или работат во некоја 
наставна институција и студентите на додипломски, пост дипломски или докторски студии. 

 

КАКО МОЖАМ ДА АПЛИЦИРАМ? 
 

 Подгответе предлози за презентација на извештаи за земји, усни презентации, атељеа и 
работилници и вашата кратка биографија. 

 Аплицирајте до 03 Mарт 2019-та онлајн на следнава страница: 
http://ilts.oncuegitimciler.org.tr  

 

ПАТУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ 
 

 За учесниците од Бугарија нема да се наплати учество, воедно ќе им бидат покриени и 
трошковите за јадење. 

 За учесниците кои не се од Турција и Бугарија ќе бидат покриени трошковите за 
сместување, патување и јадење. 

 За членовите на научниот, советодавниот и извршниот совет ќе бидат покриени 
трошковите за сместување и јадење. 

 Лицата државјани на Турција ќе можат да учествуваат на Програмата за социјални 
активности. 

 
ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ 
 

 Последен датум за предлози за презентација на извештаи за земји, усни презентации, 
атељеа и работилници:                      03 Mарт 2019 

 Објавување на прифатени апликации и агенда:                       31 Mарт 2019 
 Последен датум за испраќање на конечни текстови:                                    12 Мај 2019 
 III. Меѓународен Самит на Наставници - Предводници:   5 - 7 Jули 2019 
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