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Proje aylık bülteni, Şubat 2012 
 

Değerli meslektaşlarım, 
 
2012 yılının en soğuk ayı geride kaldı. Proje ekibinin, çalışma gruplarının ve Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı (TTKB) yetkililerinin enerjisi ve yarattıkları olumlu atmosfer geçen ayın bizim 
için çok daha sıcak geçmesini sağladı. 2012 Ocak ayına damgasını vuran olay projenin Türkiye 
ayağındaki kurucularından Sn. Vahap Özpolat’ın ayrılması ve yerine Sn. Zafer Çelik’in 
atanmasıydı. Şubat ayında ise öne çıkan olaylar arasında altı çalışma grubundan dördünün yurt 
dışı eğitimine katılması ve tüm çalışma gruplarının yeni bilgisayarlara, IT donanımına ve kırtasiye 
malzemeleriyle talep etmiş oldukları kitaplara kavuşması sayılabilir. Bunun yanı sıra Şubat ayı 
içerisinde tüm çalışma gruplarının orta vadeli planlarını tamamlamayı başardık. Son ama aynı 
derecede önemli bir gelişme  de beklemekte olan tüm proje dokümanlarının hem Merkezi Finans 
ve İhale Birimi (MFİB) hem de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanmış olmasıdır. Bu 
pozitif enerjinin rüzgarıyla, proje ekibi projenin uygulamasına destek olacak bir dizi çalıştay ve 
faaliyet planlamaktadır. DV/İHE Ankara Ekibi olarak sizleri saygıyla selamlıyoruz! 

 
Saygılarımla, 

 
Emir Adzovic 

DV/İHE Takım Lideri 
 
Şubat ayı içerisinde faydalanıcının proje yürütme sorumluluğu resmi olarak Proje 
Koordinasyon Merkezi’nden (PKM) TTKB’ye geçmiştir. TTKB adına projenin 
kurucularından biri olan ve aynı zamanda başlanıcından bu yana projenin itici gücü olan  
Sn. Vahap Özpolat, MEB bünyesinde yeni bir göreve atanmıştır. Bu bülteni fırsat bilerek 
kendisine yeni mesleki yaşantısında her şeyin en iyisini diliyorum. Sn. Özpolat’ın yerine 
yakın zamanda İstanbul’dan gelip TTKB’ye katılan Sn. Zafer Çelik getirilmiştir. Sn. Çelik 
gerek kendi nezdinde gerekse TTKB adına proje yönetimine tayin ettiği dört kişiyle birlikte 
proje faaliyetlerine yeni bir enerji getirmiştir. (Sn. Hüseyin Öztürk – Proje Müdürü, Sn. 
Adem Bozkurt – Proje Koordinatörü (MTÇG, KGÇG ve MGÇG

1
), Sn. Mithat Büyükhan – 

Proje Koordinatörü (PTÇG, PGÇG ve DOKÇG
2
), Sn. Ekrem Karababa – Proje 

Koordinatörü (Hibe Programından sorumlu). 
 

Geçtiğimiz ay içerisinde MFİB gayrı resmi olarak bekleyen tüm proje dokümanlarını 
onaylamıştır ve TTKB de kendi adına bir onay yazısı göndermeyi kabul etmiştir.   
Umuyoriz ki bu şekilde onay bekleyen belgeler resmi olarak Ankara’daki Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu’na gönderilebilir. 
 

Bunların yanı sıra çalışma grupları için öngörülen bilgisayar, ekipman, kırtasiye, kitap ve 
el kitaplarının da bu ay içinde gruplara ulaştırıldığını gururla söyleyebiliriz. 
 

Facebook profilimizin ve Twitter hesabımızın yanında proje websitemizin hayata geçmiş 
olması da iyi haberler arasındadır. Facebook profilimize her gün yeni bir üye kayıt 
olmaktadır ve bu da hepimizi mutlu eden bir gelişmedir. Proje web sitesine ise aşağıdaki 
adresten ulaşılabilir: www.EDCHRETurkey-eu.coe.int  
 
Şubat ayı için planlanan iki yurt dışı eğitimi oldukça tatmin edici sonuçlarla 
tamamlanmıştır. İki tane yurt dışı eğitimi daha planlanmaktadır. Ayrıca Mart 2012’de 
PGÇG ve DOKÇG için bir Çalıştay planlanmaktadır ve daha sonra Nisan 2012’de ise 
projenin Açılış Toplantısı ve Marmara Sempozyumu düzenlenecektir. 

                                                 
1
 Mevzuat Tarama Çalışma Grubu, Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu, Materyal Geliştirme Çalışma Programı  

2
 Program Tarama Çalışma Grubu, Program Geliştirme Çalışma Grubu, Demokratik Okul Kültürü Çalışma Grubu 
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http://www.edchreturkey-eu.coe.int/


 
Zürih Eğitim Ziyareti 
 
“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” başlıklı AB / Avrupa Konseyi Ortak 
Projesi kapsamında Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi tarafından 12- 18 Şubat 2012 
tarihleri arasında İsviçre’de bulunan Zürih Öğretmen Eğitimi Üniversitesi’nde beş günlük 
bir eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim programı, Eğitim Alanında Uluslararası Projeler Merkezi 
Eş-başkanı Prof. Rolf Gollob tarafından organize edilmiştir. 
 
Eğitimin amacı, demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanındaki (DVE/İHE)  
öğretmen eğitimi örnek uygulamalarına ilişkin bilgileri güncellemek ve DVE/İHE ışığında 
yurtdışındaki farkındalık artırma ve eğitim materyallerini inceleme olanağı sunmaktır. 
Proje kapsamında oluşturulan Materyal Geliştirme ve Kapasite Geliştirme Çalışma 
Gruplarının üyeleri ile MEB yetkilileri katılımcı olarak faaliyette yer almıştır.  
 
Eğitim, Zürih Kanton’unda öğretmen eğitimi alanındaki yeni eğilimler ile eğitim 
materyalleri ve farkındalık artırma faaliyetlerinin/çalışmalarının geliştirilmesi ve 
tasarlanmasına ilişkin yöntem ve araçların daha ayrıntılı anlaşılmasına katkıda 
bulunmuştur.  
 
Çalışma Grubu Üyeleri, Zürih Kantonu okul sistemi veöğretmenlerin hizmet içi eğitimine 
yönelik yaklaşım ve modeller, dijital öğrenme ve değerlendirme, ders kitapları yazımında 
işbirlikçi yaklaşım, eğitimde hedefler, standartlar ve yeterlilikler, demokratik vatandaşlığa 
yönelik ders kitapları ve yeterlilikler ile demokratik okulların temel değeri olarak 
kaynaştırma eğitimi konularında seminerlere katılmıştır. 
 
Delegasyon, Zürih Maennedorf’da bir ilkokulu ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında, 
delegasyon, sınıf ortamını gözlemlemiş, öğretmenlerle görüşmeler yaparak okul müdürü 
Sayın Claude Saladin ile tartışma oturumu gerçekleşmiştir. 
 
Kantonal yayın evi ziyaret edilmiştir. Yayın evi müdürü Sayın Robert Fuchs tarafından 
ders kitaplarının geliştirilmesinde kullanılan metotlar, süreçler ve araçlar konusunda bir 
sunum yapılmıştır. Sayın Reneta Minoretti ilkokullara yönelik İngilizce ders kitabının 
yayınlanması ile ilgili süreçleri ilk aşamadan son aşamaya kadar açıklamıştır. 
 
Çalışma Ziyaretinin son günü, tüm katılımcılar ile gerçekleştirilen ve çalışma ziyaretinin 
tümünü ele alan genel bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantıda, 
çalışma grubu üyelerinin hazırlamış olduğu sunumlara da yer verilmiştir. 
 
Londra Eğitim Ziyareti 
 
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi alanında yürütülmekte olan ABve AK 
Ortak Projesi kapsamında, Program Geliştirme ve Program Tarama Çalışma Grupları, 19-
25 Şubat 2012 tarihleri arasında Londra’da yerleşik Vatandaşlık Vakfı’nın Yöneticisi Prof. 
David Kerr liderliğinde düzenlenen 5 günlük eğitim ziyaretini başarıyla tamamlamıştır. 
 
Eğitim programının esas amacı vatandaşlık eğitimi alanında, program geliştirme ve 
tarama süreçlerinde gerçekleştirilen siyasi ve uygulamaya yönelik çalışmaları göstererek  
farklı bakış açılarına dair daha iyi bir anlayışa sahip olmalarını sağlamak ve çalışma 
gruplarının kapasitelerini güçlendirmektir. Eğitim programının ev sahipliğini yapan 
Vatandaşlık Vakfı, İngiltere’deki vatandaşlık eğitiminin bağlamı konusunda kapsamlı bilgi 
vermiş ve Vakıf çalışanları vatandaşlık eğitimini farklı yönleriyle ele alan çeşitli program 
ve projeler hakkında sunumlar yapmıştır. 
 
Heyet ayrıca Vatandaşlık Eğitim Derneği’ni (ACT) ziyaret etmiş ve Birleşik Krallığın ulusal 
müfredatında yer alan vatandaşlık dersi ile ilgili ölçme-değerlendirme ve teftiş süreçlerini 
kapsayan konularda ayrıntılı bilgi almışlardır. Meclis Egitim Hizmeti (PES) birimiyle 
yapılan ve katılımcıların  söz konusu birimin yürütmekte olduğu ilginç projeler ve ilham 
verici faaliyetler konusunda bilgilendirildiği toplantı çalışma programınının öne çıkan 
bölümlerden biridir. 
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Çalışma Ziyareti ayrıca Birleşik Krallık’ta ulusal öğretim programının değiştirilmesine 
ilişkin son dönemde yaşanan tartışmaları takip etmek açısından da faydalı olmuştur. 
Çalışma Grupları, Wesminster bölgesinde bulunan Eğitim Bakanlığının, Eğitim ve 
Politikalardan sorumlu birimini ziyaret ederek, Bakanlığın Avrupa’daki ilişkilerine ve aynı 
zamanda ulusal öğretim programına ve planlanan değişiklere ilişkin bilgi alma fırsatı 
bulmuştur. 
 
Çalışma Grupları bunun yanında İngiltere’deki okullarda yapılan Vatandaşlık eğitimi 
uygulamalarını yakından tanımak üzere, Londra’nın farklı bölgelerinde yer alan üç ayrı 
okulu  ziyaret etmiş ve gözlemlerde bulunmuştur.  
 
Çalışma ziyaretinin son bölümünde, gruplar 1902 yılında bir öğretmen eğitim okulu olarak 
kurulan, Londra Universitesi Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen oturuma katılmıştır. 
Burada Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi konusunda internet üzerinden verilen yüksek lisans 
programının direktörü Prof. Hugh Starkey ve Vatandaşlık Öğretmen Eğitimi uzmanı 
Jeremy Hayward tarafından İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitiminde güncel durum ve 
gelişmelere ilişkin bir sunum yapılmıştır. Ayrıca uzmanlar vatandaşlık eğitiminde sınıf 
ortamında tartışmalı konularla başa çıkmanın yollarına ilişkin tavsiyelerini paylaşmışlardır. 
 
Programın son gününde, Prof. David Kerr çalışma grupların eğitim ziyareti sonunda 
edindikleri izlenimlerin ve düşüncelerin paylaşılmasını ve verilen eğitimin ardından 
edinilen bilgi ve bulgular ışığında bundan sonra yapılması gerekenlerin belirlenmesini 
amaçlayan son oturuma başkanlık etmiştir. 

 
 
Gelecek dönemde projemiz aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir: 

 

 Mart 12-16, 2012, Ankara 
o Program Geliştirme ve Dmokratik Okul Kültürü’ne odaklanacak şekilde 

tüm çalışma grupları için bir çalıştay düzenlenmesi (kilit uzmanlar Sn. 
Edward Huddleston ve Sn. Olena Stayslavska) 

 Açılış Toplantısı (26 Mart 2012)  
o Milli Eğitim Bakanı’nın açılış konuşması ile başlayacak olan Proje Açılış 

Toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu’ndan birçok üst düzey yöneticinin katılımı ile 
gerçekleştirilecektir. Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nın, Proje Açılış 
Toplantısı’nın hemen akabinde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.  

 Rehberlik 
o Proje PGÇG, MGÇG ve DOKÇG’ye yeni programların pilot çalışmasının 

Eylül 2012’de başlayabilmesi için gerekli rehberliği ve uzman desteğini 
sağlayacaktır. 

 Uzmanlık 
o Proje hem çalışma gruplarıyla fiziksel olarak birlikte çalışacak olan 

uzmanları sağlayacak hem de anahtar niteliğindeki aşamalarda Skype 
iletişim aracını kullanarak en iyi AK uzmanlığını ÇG’lere ulaştıracaktır. 

 Görünürlük 
o Proje web sitesinin, Facebook ve Twitter profillerinin pilot çalışması 

tamamlanmak üzeredir. Tüm iletişim araçları Mart 2012 itibariyle yayında 
olacaktır.  

 Facebook profilimize http://www.facebook.com/groups/dchreankara/ adresinden 
ulaşabilir ve dchreproject@twitter profilinden bize twitleyebilirsiniz  

 
Council of Europe Programme Office 

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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