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USAK V ALiLiGi 


i1 Mill! Egitim Miidiirltigii 


SaYl : 23374746-774-E.489493] 02.05.20]6 

Konu : Uluslararasl Oncii Egitimciler Dernegi 

Oneii Ogretmenler Zirvesi Duyurusu 

TUM TESKiLATA 

BakanhgllnIZ Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirn1e Genel Miidiirliigiiniin 
26.04.20] 6 tarih ve 4687373 saYlh yazllan yaZllnIZ ekinde g6nderilmi~ olup; 

S6z konusu zirvenin ogretmenlerimize imza kar~lhgmda duyurulmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Billent SAHiN 
Vali a. 

Milli Egitim Miidurii 

DAGITIM: 
Tum Te~kilata 

Adres: Ayrmtl It bilgi i,:in: 
Elektronik Ag: Tel: 
(.·-posta: Fah: 

Bu cvrak glivcnli c1cktronik imza ilc imzalaIl1111~11r. http://evraksorgu.l1lch.gov.lr adresinden cllb-987d-3b9a-9609-253b kodu ile lcyit cdilcbilir. 

http://evraksorgu.l1lch.gov.lr
http:26.04.20


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANUGI 


Ogretmen Yeti~tirme ve GeJi~1irme Genel Mtidtirltigti 


SaYI :38772063-774-E.4687373 26.04.2016 

Konu: Ulus]ararasl Oneti Egitimei]er Derncgi 

Oneti Ogretmenlcr Zirvcsi Duyurusu 

DAGITlM YERLERiNE 

ilgi a) Uluslararasl Oneti Egitimciler Dernegi'nin 21/04/2016 tarih vc 20161] 43 saYlh yazlSl. 

b) Genel Mtidtirltigtimtiztin 29/01/2016 tarih vc 38772063-604.02-E.I077170 saylh 
yazlsl. 

Uluslararasl Oneti Egitimeiler Dernegi tarafmdan Osktip/Makedonya'da 15-17 
Temmuz 2016 tarihlerinde dtizenleneeek II. Uluslararasl Ogretmen Zirvesi 'nin duyurulmasl 
hakkmdaki ilgi (a) yazl ineelenmi~ olup Genel Mtidtirltigtimtizee ilgi (b) yazl ile zirvenin 
bilim ve dtizenleme kurullannda gorev alaeak temsilei gorevlendirilmesi, zirvenin 
ogretmenlere duyurulmasl, zirveye gonilllti olarak katIlmak isteyen personele ilgili mevzuat 
yen;:evesinde izinlerin verilmesi hususlarmda destek olunaeagl bildirihni~tir. 

Mevzu bahis zirve ile ilgili kimlcrin ba~vurabileeegi, hangi konularm ele almaeagl, 
yol ve konaklamanm nasI] olaeagl gibi daha detayh bilgiler eklerde sunulmu~tur. Soz konusu 
zirvenin ogretmenlerimize duyurulmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Doy. Dr. Scmih AKTEKiN 


Bakan a. 

Gcncl Mtidtir 


EKLER: 
1 Zirve haber metni 

2- Zirve afi~ 
3- Zirve yagn metni 

DAGITIM: 
B Plam 

Milli MLiualila caudcsi llo:6!4 KIZlluy/ ANKARA J\Yl'lIlttll hilgi iyin: CCyut YILMAZ I ()gretlllclI 
E1cktronik Ai!,: www.1l1~b.g()v.tr Tcl:(O 312)413 4138 
e-posla: oycgm(il,11neb, go Y. ir Faks: (0 312) 425 :10 94 

Bu cvrak guvcnli clcktrooik imza ile imzalal1llll~hr. IJUp://cvraksorgu,mcb.gov.tr adrcsindcll 2b66-egee-3ce6-8587 -8bfc kodu ile lcyi! cdilcbilir. 

http:www.1l1~b.g()v.tr


Ek 1: Zirve Haber Metni 

Onell Ogretmenler Uskiip'te Bulu~acak! 

MEB Ogretmen Yeti§tirme ve Gel~tirme Genel MiLdiLrliLgiL, istanbul Medeniyet 
Universitesi ve Uiusiararusl Oneil Egitimciler Dernegi UluslararUSI Oneil 
Ogretmenler Zirvesi gertyekle!jtireeek. 

UluslararaSI Dnen Egitimciler Dernegi tarafmdan iki YIlda bir dnzenlenen Uluslararasl Dneii 
Dgretmenler Zirvesi'nin ikincisi 15-17 Temmuz 2016'da Uskiip'te yapdaeak. 

Tiirkiye ve ~evresinde bulunan iilkelerden ogretmen ve egitimeileri bulu~turan Oneii Ogretmenler 
Zirvesi bu sene "Kiiltiirlerarasl Egitim ve Egitimde <;okkiiltiirliiliik Deneyimleri" ana 
temasl ile toplanaeak. Ev sahipligini SHe K. E Aktiviteti Dernegi'nin nstlendigi Zirve'ye 
Balkanlar, Orta Dogu, Orta Asya, Kafkaslar ve Kuzey Afrika'dan ogretmenlerin ve egitimeilerin 
katdmasl bekleniyor. 

DgretmenIer, ogretmen adaylan ve akademisyenler Zirve'ye iilke raporu, bildiri, atOlye ve 
«;ah~tay onerileriyle katIlabilecekler. Katlhmcdar, Tiirk~e veya ingilizee hazlrlayaeaklan 
onerHeriyIe 7 Mayts 2016 tarihine kadar ba~vurulanm yapabilecekler. 

Barl~m ve huzurun ogretmenler aracIlI~yla kitlelere mal edilebilecegini soyleyen 
Zirve Bilim Kurulu Ba~kam Dr. ibrahim Hakan KARATA~, Zirve'nin toplanma amacml §oyle 
a~lkhyor: "BOlgemizde ve diinyada her ge~en giin artan bir huzursuzluk ve karma~a ortammdaYIz. 
Egitimeiler olarak huzuru yaymanm yolu oneelikle kendi aramlzda ortak bir dil bulmaktan 
ge~mektedir. Bu dilin tarihi teeriibelerimiz ve yerel deneyimlerimizde oldugunu biliyoruz. Bu 
hazineyi ortaya ~lkarmak, ~agda~ deneyimlerimizi kar§da~tIrmak, birlikte ya§ama gayretimizi 
zenginle§tirmek, motivasyonumuzu yiikseltmek ve biitiin bu kazammlan simf i~i uygulamalara 
ta~Iyacak yontem ve teknikler geli~tinnek i~in bulu~aeaglz. AmaeimIz, ogrencilerimiz ve 
velilerimiz araclhgIyla iilkelerimizde, boIgemizde ve diinyada, huzur ve ban~ i~in umudu 
gii~Iendirmek." 

Zirve'ye katIlacak dinleyieilerden iicret almmayacak. Zirve oneesinde ve sonrasmda katIhmcdara 
ve dinleyicilere yonelik Balkan gezileri diizenleneeek. 

II. Uluslararasl Dnen Ogretmenler Zirvesi'nin detaylarma htlll:J.lilts,Q!lmegitimciler.org.tV 
sayfasmdan ula~llabilir. 



ULUSlARARASI ONCO EGil"iMCilER DERNEGi 

INTERNATIONAL lEADING EDUCATORS ASSOCIATION 


...., 


~AGRI 


II. ULUSLARARASI 

•• •••• \J •• 

ONCU OGRETMENLER ZIRVESI 


Tema: 

[Kiiltiirlerarasl Egitim ve Egitimde ~okkiiltiirliiliik Deneyimleri / 

Cross-cultural Education and Multicultural Experiences in Education] 

15 - 17 Temmuz 2016 - Uskiip 

Turkiye ve I;evre Olkelerde kahcl huzur ve ban~m teSisi, egitimcilerin bncOlUgOnde gerl;ekle~ecektir. 

Uiusiararasl Ondi Ogretmenler Zirvesi bu dO~Onceden hareketle dOzenlenmektedir. iki Yllda bir 

gerl;ekle~tirilen Zirve'nin bu Yllki ana temasl 'KUlti.irlerarasl Egitim ve Egitimde C;:ok Ki..iIti.irli.ili.ik 

Deneyimleri' olarak belirlenmi~tir. 

Ogretmen ve egitimcileri Makedonya'da duzenlenecek Zirve'ye davet ediyoruz. Siz de 'KUlturlerarasl 

Egitim ve Egitimde C;:okki..iItiirlUlUk Deneyimleri' baglammda haztrlayacagmlz DIke egitim raporu, SQzlii 

veya yazdi bildiri, atOlye uygulamalan ve t;ah?tay bnerilerinizle Zirve'ye katklda bulunabilir, bilgi, 

beceri, dO~Once ve deneyimlerinizi payla~abilirsiniz. 

Bblgemizde ve dunyada her gel;en gun artan bir huzursuzluk ve karma~a ortammdaYlz. Egitimciler 

olarak huzuru yaymanm yolu bncelikle kendi aramlzda ortak bir dil bulmaktan gel;mektedir. Bu dilln 

tarihi tecrObelerimiz ve yerel deneyimlerimizde oldugunu biliyoruz. Bu hazineyi ortaya I;lkarmak, 

I;agda~ deneyimlerimizi kar~lla~tlrmak, birlikte ya~ama gayretimizi zenginle~tirmek, motivasyonumuzu 

yOkseltmek ve bliWn bu kazanlmlan smlf il;i uygulamalara ta~lyacak yontem ve teknikler geli~tirmek 

il;in bulu~uyoruz. Amaclmlz, ogrencilerimiz ve velilerimiz araclilglyla Ulkelerimizde, bblgemizde ve 

dGnyada, huzur ve ban~ il;in umudu gUl;lendirmek. 

www.oncuegitimciler.org.tr·twitter.com/oncuegitimcilerfacebook.com/oncuegitimcilerdernegi - oncuegitimciler@gmaiLcom 
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ULUSlARARASI ONCO EGiTiMCilER DERNEGi 

INTERNATIONAL lEADING EDUCATORS ASSOCIATION 


ONERi BA~VURU ALANLARI 

• 	 (like Egitim Raporu Sunumu: Ulkenizin "<;:okkulturlOlOk Deneyimler(ne iIi~kin rapor bnerisi. 

• 	 Bildiri Sunumu: Ana temaya uygun sozlu veya yaZlI! bildiri onerisi. 

• 	 Atolye Uygulamasl: Ana temaya uygun azami bir saatlik atolye uygulama onerisi. 

• 	 C;ah~tay MOzakeresi: Ana temaya uygun bir konunun tartl~llmak uzere onerisi. 

ONERi ORNEKlERi 

Olke Egitim Raporu: 

• 	 'KilIWrierarasl Egitim ve Egitimde C;okkiiltilrlDlDk Deneyimleri' baglammdo iilkedeki 
uygulomalarm raporu sunulocoktlf. 

Ornek Bildiri Konulan: 

• 	 Kor}ila}tlfmoll kOltilrlerarasl egitim 
• 	 Egitim ve toplumsol bon} 
• 	 Toplumsol jorkllllkiann zenginlige donO!jtilrillmesinde egitimin roID 
• 	 Egitim ve temel inson haklon 

• 	 Okul-t;evre ili!jkileri ve STK'iorm roW 

• 	 Toplumsol bon!jo kotklSI opsmdon ogretmen yeti!jtirme politikalan 

• 	 Medya, bon!j ve egitim 
• 	 Toplumsal bon} it;in slmj ve okul it;i iyi ornekler/uygulamolar 

• 	 Sosyol medyamn t;ok kOltilriiilOge yonslmalan 
• 	 Dijitol mecralarda t;ok killtiirWge katkl sog/ayan uygulama/or 
• 	 Farkll Ulke/erdeki t;ok kO/tilrID egitim uygulamasl ornekleri 

• 	 Egitim programlormda t;ok kiiltiirlOlOk 
• 	 Egitim ve ulusiararasl hareketlilikler (mobilite) 

• 	 Egitim ve gOt; olgusu 
• 	 Egitimde proje uyguloma/an 

• 	 Kiiresel egitim aglannm olu}umu, bugiinii ve yanm 

Ornek Atolye - Uygulama Konulan: 

• 	 Bireysel ozgiirlOklerin geli}tirilmesinde egitsel uygulamolar 
• 	 Sosyol ban} odakll slmj it;i egitim etkinlikleri 

• 	 Kendiyle ve toplumuyla ban!jlk bir nesil it;in egitim uygulamalan 

• 	 C;ok-kiiltiirlii ogretmen odalarmm tasanml 
• 	 Ho}gorii odakll slmj it;i egitim etkinlikleri 

• 	 Adalet odokll slmj it;i egitim etkinlikleri 

• 	 E}itlik odakll smtf it;i egitim etkinlikleri 
• 	 Saygl odaklt slmj it;i egitim etkinlikleri 
• 	 Merhamet odaklt smlj it;i egitim etkinlikleri 
• 	 Sosyal medyo, internet siteleri, mobil uygulamalar araclhgtyla t;ok kiiltiirliiWge katkl saglayan 

uygulama ornekleri 

C;ah~tay Muzakere Konulan: 

• 	 Ban} egitimi ve oku/ 
• 	 C;okkiiltilrlO egitim uygulamalon 
• 	 Egitim program Ian ve ki1ltiirlerarasl egitim 
• 	 Ders kitaplan ve kiiltilrlerarasl egitim 

www.oncuegitimciler.org.tr-twitter.com/onclIegitimciler-facebook.com/oncuegitimcilerdernegi-oncuegitimciler@gmail.com 
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ULUSLARARASI ONCO EGiTiMCiLER DERNEGi 

INTERNATIONAL LEADING EDUCATORS ASSOCIATION 


(;ER(;EVE 

• 	 Lliusiararasl OncO Ogretmenler Zirvesi'nin dili TOrk~e ve ingilizcedir. 

• 	 Zirve Ulke raporlan sunumu, bildiri sunumlan, atolye uygulamalan ve ~ah~tay oturumlanndan 
olu~acaktlr. 

• 	 C;:ah~tay onerisi gonderecek katlhmcllann diger alanlardan (Olke raporu sunumu, bildiri sunumu, 
atOlye uygulamasl) en az birine daha ba~vurmasl zorunludur. 

• 	 Ba~vurular internet sitemizden ~evrimi~i yapllacaktlr. 

• 	 Zirvenin O~uncu gOnO yapllacak olan t;ah~taylar dl~andan dinleyici katlhmma kapah olacaktlr. 

• 	 Hakem kurulunca kabul edilen ve tam metin olarak gonderilen bildiriler Zirve Bildiri Kitabl'nda 
yaYlmlanacaktlr. 

KiMLER BASVURABiLiR? 
• 	 TOrkiye ve ~evre Olkelerde herhangi bir egitim kurumunda gorev yapml~ veya yapmakta olan 

ogretmen ve akademisyenler ile lisans, yOksek lisans ve doktora ogrencileri. 

• 	 Katlhmcllarm TOrk~e veya ingilizce konu~ma ve anlama yeterliligine sahip olmasl beklenmektedir. 
NASll BASVURABiLiRiM? 
• 	 Olke raporu sunumu, bildiri sunumu, atolye uygulamasl ve/veya ~alt~tay mOzakeresi it;in 

6nerilerinizi ve ozget;mi~inizi hazlrlaymlz. 

• 	 Ba~vurunuzu 7 May.s 2016 tarihine kadar http://ilts.oncuegitimciler.org.tr adresinden 
~evrimi~i olarak yapmlz. 

VOl VE KONAKLAMA 
• 	 Dinleyicilerin zirveye kat.ltml Ocretsizdir. Ba~vuru yapmalan gerekmektedir (Ba~vuru 

i~in tlklaymlzJ. Ula~lm, konaklama ve ia~eleri kendilerine aittir. 

• 	 Dinleyiciler, Zirve Sosyal Etkinlik Program. olarak geli~tirdigimiz Balkan Gezilerine kat.labilir 
(Geziler '~m tlklaymlz: OzgOrlOk YOrOyOsO BOyuk Balkan Gezisi, Asia Unutma 
Srebrenitsa'95, KOcOk Balkan Gezisi - I) 

• 	 TOrkiye vatanda~1 olup zirvede sunulmak Ozere onerileri kabul edilen payla~lm sahibi 
akademisyen, ogretmen ve ogretmen adaylanndan 100 € katlhm bedeli talep edilmektedir. 
Payla~lm sahiplerinin ia~elerj dernegimizce kar~tlanacaktlr. Ula~lm ve konaklama giderleri 
payla~lmc,ya aittir, yol ve konaklama rezervasyonlan kendilerince yapllacakt.r (Katlltm bedelini 
325 TL olarak fatura kar~,ltg. yatlrmak i~in tlklaYlniz. Dernege bagl~ olarak yatlrmak 
i~in tlklaytnlz). 

• 	 Zirve Sosyal Etkinlik Program. olarak geli;;tirdigimiz Balkan Gezilerine dahil olmak isteyen 
payla;;lm sahipleri ir,;in iki alternatif mevcuttur: 

U(;ak ile yolculuk yapmak isteyenler; ur,;u~ biletlerini kendileri alarak 360 € bedelle (zirve 

kat'hm bedeli Ocrete dahildir) +3 gOnlOk "Evlad-I Fatihan" gezisine katllabilir (Gezi aynntllan 

ir,;in tlklaYtnlz). 

Otobiis ile yolculuk yapmak isteyenler; 420 € bedelle (zirve katlltm bedeli Ocrete 

dahildir) +4 gOnlOk "KOr,;Ok Balkan Gezisi II"ye katllabilir (Gezi aynntllan ir,;in tlklaYlnt:;;.). 
• 	 TOrkiye'de ogretmen olarak gorev yapmakta olan payla~lm sahiplerinin masraflanntn 'Mill; 

£gitim Bakanligl M{jste~arllgl'nm 21.12.2015 tarih ve 56822750-662-£.13152907 saylfl yazlsl' 
geregince 'bakanligm ilgili odenek kalemi taraftndan kar~llanmas!' ve 'resmi gorevli olarak' 
zirveye katllabilmeleri mumkUndur. 

ZiRVE'NiN VAPILACAGI VER 
• 	 Zirve New Star otelinde yapllacaktlr (http://www.newstar.com.mk) 

ONEMLi TARiHLER 

• 	 Olke raporu, bildiri, atolye 'Ie ~ah~tay ba~vurulan i~in son tarih: 7 MaYls 2016 

• 	 Kabul edilen ba~vurulartn duyurulmasl 'Ie programm ilant: 21 MaYls 2016 

• 	 Tam metinlerin gonderilmesi i~jn son tarih: 11 Haziran 2016 

• 	 Zirve tarihi: 15 -17 Temmuz 2016 
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