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Proje Aylık Bülteni, Nisan 2012 
 
Değerli meslektaşlarım, 
 
Nisan ayında İstanbul’da 2004’ten beri bir gelenek haline gelen lale festivali için İstanbul’un her yerini süsleyen 12 
milyon lalenin güzelliğini keşfetme şansımız oldu. Bizim için de Nisan ayı, şehri boydan boya kuşatan ve 
İstanbul’un kozmopolit ruhunu yansıtan laleler kadar renkli ve görkemliydi. Marmara Üniversitesi ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’yla birlikte düzenlediğimiz Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu ile projemiz de yeni açmış bir çiçek 
gibi kendini daha görünür hale getirdi. Ancak, Nisan ayı için söylenecek daha çok şey var! Milli Eğitim Bakanı, Sn. 
Ömer Dinçer’in ev sahipliği yaptığı Proje Açılış Toplantı 12 Nisan 2012 tarihinde Ankara Rixos Otel’de 
gerçekleştirildi ve hemen ardından da Çalışma Gruplarına hedeflerine ulaşmalarında rehberlik eden Yönlendirme 
Komitesi İkinci Toplantısı gerçekleştirildi. Son olarak ama en az diğerleri kadar önemli diğer bir faaliyet ise 
Stockholm’de düzenlenen Çalışma Ziyaretiydi. Bu çalışma ziyareti, İsveç eğitim sistemi ve İsveç’teki DVE/İHE 
yaklaşımı konusunda sağladığı kapsamlı bilgi birikimi ve tecrübeyle proje çalışma gruplarının kapasitelerini 
güçlendirmelerine katkıda bulundu. Genel olarak, proje eylem tanımında yer alan faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde 
uygulanması projeyi yeniden rayına oturttu. Askıda bekleyen işlerin tamamlanmasıyla proje ekibi artık proje 
hedeflerine zamanında ulaşacakları konusunda daha kendinden emin. Dilerseniz gelişmelerin bazı ayrıntılarını 
aşağıdaki bölümlerde sizlerle de paylaşalım. 
 

Saygılar, 
 

Emir Adzovic 
DV/İHE Takım Lideri 

 
Nisan ayının ilk yarısına dört büyük faaliyet için gerekli organizasyonun heyecanlı telaşı hakimdi. Bu 
faaliyetler; Açılış Toplantısı, Proje Yönlendirme Komitesi İkinci Toplantısı, Uluslararası Sosyal Bilgiler 
Eğitimi Sempozyumu: ‘Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve 
Sorunlar’ ve  Stockholm Çalışma Ziyareti. Uzun zamandır beklenen Proje Açılış Toplantısı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Avrupa Konseyi, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve AB Türkiye Delegasyonu’ndan üst düzey 
yetkililerin katılımıyla, 12 Nisan 2012 tarihinde Ankara Rixos Otel’de başarıyla gerçekleştirildi. Milli Eğitim 
Bakanı Sn. Ömer Dinçer yaptığı açılış konuşmasıyla MEB’in projeyi sahiplendiğini açıkça gösterdi. 
Bakanın katılımı aynı zamanda medyanın yoğun ilgi göstermesini de beraberinde getirdi ve projenin 
ulusal düzeydeki görünürlüğünün artmasına katkıda bulundu. Avrupa Konseyi Eğitim Dairesi Başkanı 
Sn. Sjur Bergan, Avrupa Konseyi’nin Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi alanındaki rolünün ve 
yaklaşımının altını çizerek bu projenin bölgedeki diğer ülkelere model teşkil ederek sunacağı katma 
değere işaret etti. AB Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Jean Maurice 
Ripert de demokrasi ve insan haklarının okullarda öğretilmesinin önemine vurgu yaptı ve aynı zamanda 
“…bu kadar büyük bir proje, Türkiye’de Kophenag siyasi kriterlerinin orta ve uzun vadede 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için kilit niteliğindedir” ifadesiyle projenin siyasi önemine dikkat çekti. Açılış 
toplantısı aynı zamanda proje ekibinin ve çalışma gruplarının pilot illerin il müdürleri ve pilot okulların 
müdürleriyle ilk teması için zemin hazırlamıştır . 
 
Açılış Toplantısının ardından projenin İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sn. Emin Karip önemli yorumlarda bulundu ve çalışma 
gruplarının, özellikle de ortaöğretim düzeyi için seçmeli DVİH dersinin öğretim programını gözden 
geçirerek yeni bir program hazırlamaktan sorumlu olan Program Geliştirme Çalışma Grubu ve hem 
ilköğretim hem de ortaöğretim düzeyi için Demokratik Okul Kültürü Yeterlilik Çerçevesini hazırlayacak 
olan Demokratik Okul Kültürü Çalışma Gruplarının geleceğe yönelik planlarına rehberlik etti. Her iki 
grubun da faaliyet takvimindeki en önemli tarih Temmuz ayının ortaları olacaktır çünkü pilot çalışmanın 
Eylül 2012’de başlatılabilmesi için taslak öğretim programı ve yeterlilik çerçevesinin Talim Terbiye 
Kurulu’na bu dönemde onay için teslim edilmesi gerekmektedir.  
 
Projenin iki önemli toplantısından bir hafta sonra proje ekibi Marmara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 
ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi: ‘Değişen Dünyada 
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Eğilimler ve Sorunlar’ başlıklı diğer önemli bir etkinlikte yer 
aldı. Söz konusu sempozyum 20 – 22 Nisan 2012 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi’nin Göztepe 
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Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmacıları tarafından projenin farklı açılardan 
tanıtımı yapıldı; Prof. David Kerr, Vatandaşlık Vakfı, UK; Prof. Dr Emin Karip, Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanı, Türkiye; Prof. Rolf Gollob, Zürih Öğretmen Eğitimi Üniversitesi, İsviçre, ve Dr. Reinhild Otte, AK 
DVE/İHE Komitesi eski başkanı. Sempozyum boyunca proje ekibi de pilot okul öğretmenlerinin yanı sıra 
yerli ve yabancı akademisyenlerle de iletişime geçerek ağını genişletti. Bunun yanında, katılımcıları proje 
ve Gerçekleştirilecek olan faaliyetler konusunda bilgilendirmek amacıyla sempozyum girişine kurulan 
proje standı vasıtasıyla proje görünürlük materyalleri dağıtıldı ve proje hakkında bilgi verildi.  
 
Sempozyumun hemen ardından Demokratik Okul Kültürü Çalışma Grubu üyeleri, Talim ve Terbiye Kurulu 
üyeleri ve diğer çalışma gruplarından birer temsilciden oluşan Türk heyeti planlanan çalışma ziyaretini 
gerçekleştirmek üzere Stokholm’e doğru yola çıktı. Kapsamı oldukça geniş tutulan çalışma ziyareti 
çerçevesinde çeşitli okullar, bu alanda aktif bir STK olan Ulusal Öğrenci Konseyi (SVEA), İsveç Eğitim 
Ajansı, Çocuklar ve Öğrenciler Ombudsmanı, İsveç Okul Teftiş Birimi ve Parlamento ziyaret edildi. 
Yapılan ziyaretler katılımcıların İsveç eğitim sistemi ve özellikle de İsveç eğitim otoritelerinin okullarda 
demokratik kültürü yaygınlaştırmak için kullandığı yöntemler konusunda ayrıntılı bilgi edinmesini sağladı.   
 
Çalışma ziyareti katılımcıları edindikleri uluslararası tecrübe sırasında gözlem yapmak ve sonuç 
çıkarmakla meşgulken, diğer çalışma gurupları da projenin tanıtılması ve pilot okullarla kurulan ağın 
güçlendirilmesine odaklanmıştı. 26 Nisan’da, Proje Sorumlusu Sn Ahmet Murat Kılıç 81 ilin Okul Meclis 
Başkanlarına projeyle ilgili kısa bir sunum yaptı. Ayrıca AK proje ekibi ile TTKB ekibinin ortak çalışmasıyla 
Okul Meclis Başkanlarına proje tanıtım materyalleri dağıtıldı. 
 
Nisan ayında, AK proje ekibinin kapasitesinin güçlendirilmesi için iki ekip üyesi proje web sitesinin 
(www.edchreturkey-eu.coe.int)güncellemesine katkıda bulunabilmek için web tasarımı ve web sayfası 
hazırlama konusunda internet üzerinden bir eğitim aldılar.  
 
Tüm bu çalışmalardın ardından proje ve içeriği konusundaki yeni farkındalık düzeyiyle, Mayıs ayındaki 
odak noktası bazı önemli proje çıktılarının üretilmesi ve ÇG’leri desteklemek üzere daha fazla seminerin 
gerçekleştirilmesi olacaktır: 
 

• Mayıs’ın ilk yarısında tüm çalışma grupları Ak proje ekibiyle yakın işbirliği içerisinde Haziran-
Aralık dönemi için altı aylık planlarını hazırlayacaktır. 

• Aynı dönemde, projenin iletmek istediği mesajları farklı hedef gruplara en etkin şekilde 
aktarabilmek için halkla ilişkilere yönelik bir kampanyayı da içine alan kapsamlı bir İletişim 
Stratejisi hazırlanacaktır. 

• 28 Mayıs – 1 Haziran 2012, Sonuç Odaklı İzleme (ROM) İkinci Değerlendirme 
o Sonuç Odaklı İzleme (ROM) kapsamında proje taraflarıyla ikinci değerlendirme turu için 

görüşmeler yapılacaktır. 
• Ayın ikinci yarısında ilk üç aylık koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıların 

amacı projede şimdiye kadar görev almış olan ulusal uzmanlar (Dr. Ahmet Doğanay, Dr. Metin 
Elkatmış, Prof. Yasemin Kepenekçi) ve uluslararası uzmanlar (Prof. David Kerr, Prof. Rolf Gollob, 
and Prof. Edward Huddleston) rehberliğinde önceki dönemde elde edilen sonuçları tüm çalışma 
gruplarıyla paylaşmaktır. Bunun yanı sıra, toplantı ÇG’ler arasındaki koordinasyon 
mekanizmasını güçlendirecek ve çalışma grupları tarafından yapılan çalışmalarda bir tutarlılık 
sağlayacaktır,  

• Mayıs ayında, ikinci nesil ulusal uzmanlar görevlerini tamamlayacak ve bir sonraki dönem için 
üçüncü nesil ulusal uzmanlar tayin edilecektir.  

• Mevzuat Tarama Çalışma Grubunun gerçekleştirileceği çalışma ziyaretinin hazırlıkları 
sürmektedir ve hazırlıklar Mayıs sonuna kadar tamamlanacaktır.  

• Son olarak, proje ekibi Haziran 2012 sonunda teslim edilecek olan ilk Yıllık Rapor üzerine 
çalışacaktır.  

• Görünürlük 
o Proje web sitesini (www.edchreturkey-eu.coe.int) güncellemeye devam etmektedir ve 

ayrıca web sitesinde bulunan Sınırlı Erişim alanı vasıtasıyla ÇG üyelerinin ve KDU’ların 
çalışmalarını önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edecektir.  

o Web sitesinin ziyaretçi sayısı ve Aylık Bültenimizi alanların sayısı iletişim ağımız 
genişledikçe artmaktadır.  

o Her zamanki gibi bize http://www.facebook.com/groups/dchreankara/ facebook 
profilimizden ve dchreproject@twitter profilimizden ulaşabilirsiniz. ☺ 

 
Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi 

Turan Emeksiz Sok. Park Blokları 
B Blok No: 3/16 GOP 

06700 Çankaya, Ankara 
Tel.: +90 (312) 468 84 64 
Fax: +90 (312) 468 84 06 

  http://www.coe.int 
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