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Projenin başladığı zamandan günümüze kadar geçen süre içerisinde olgunlaşmasını tamamlamış, hazır 
bulunmuşluk düzeyi oldukça yüksek bir ekip ile bize meydan okuyan zorlukları aşarak çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda 2013 yılının ilk çalıştayını 28-30 Ocak 
tarihleri arasında Antalyada gerçekleştirdik. Bu çalıştaya Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Avrupa Konseyi, 
Merkezi Finans İhale Birimi, Proje İzleme Birimi ve pilot okullarımızdan katılımcılar oldu. Çalıştayda elde 
edilen bulgular paylaşıldığında, çalıştayın son derece faydalı olduğunu memnuniyetle gördüm. Geldiğimiz 
noktaya baktığımızda önemli bir aşamayı geride bıraktığımızı ve elde etmeyi planladığımız/istediğimiz somut 
sonuçları elde etmeye başladığımızı memnuniyetle söyleyebilirim.  

2013 yılının projemizin meyvelerini olgunlaştırarak vereceği bir yıl olması temennisi ile başta Antalya 
çalıştayına ve projemize katkı sunan herkese candan teşekkür ediyorum.    
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Değerli meslektaşlarım, 

Bu ay söze, “Mesaj yöntemde saklıdır” sloganıyla söze başlamak istedik. Aslında konuşma, davranma, 
yazma, öğretme veya öğüt verme biçimimizle mesaj verdiğimizi çok iyi biliyoruz. Eğitimde ve özellikle de 
demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitiminde bu durum çok daha belirgin bir şekilde kendini 
göstermektedir. Pek çok ülkede hükümetlerin demokratik okul kültürünü güçlendirme nihai hedefiyle iyi 
öğretmenliğin çeşitli yönlerine vurgu yapmalarının, yeni öğretim yöntemleri geliştirmek ve okul ortamlarının 
kalitesini arttırmak için çaba göstermelerinin nedeni budur. Demokrasi Kuşağı da benzer bir ortamda 
doğmuştur; bizler de temelde neyi öğütlüyorsak onu uyguluyoruz. Bunun en iyi örneklerinden birisi, yarıyıl 
tatilinin ilk haftasında düzenlediğimiz eğitim çalışmasıdır. Söz konusu etkinlikte pilot okullarımızdan gelen 
öğretmen ve okul müdürleri ile ulusal ve uluslararası eğitim uzmanları bir araya gelmiştir. Öğretmenlere ikinci 
yarıyıl için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verilmiş ve kendilerinden geri bildirim alınmıştır. İzleme uzmanları 
gözlemleri hakkında tüm katılımcılara bilgi vermiş, okul müdürleri kendi okullarında yaşadıkları deneyimleri 
paylaşmış ve çalışma ziyaretlerine katılan meslektaşlarımız ise Almanya’daki gözlemleri hakkında kısa bir 
sunum gerçekleştirmiştir. Eğitim alanındaki tüm bu paydaşlar, Demokrasi ve İnsan Hakları dersini her açıdan 
nasıl daha fazla iyileştirebilecekleri konusunda fikir yürütmüşlerdir.  
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                                                                DV/İHE Projesi Takım Lideri  



Ocak 2012 döneminin öne çıkan faaliyetleri 

                 

� 28-30 Ocak tarihleri arasında Antalya’daki pilot okul öğretmenlerine yönelik bir eğitim etkinliği 
düzenlenmiştir. Etkinlik, 94 katılımcıyla büyük çaplı bir organizasyon olarak gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcılar arasında pilot okul öğretmenleri, pilot okul müdürleri, izleme uzmanları, ulusal ve 
uluslararası uzmanlar yer almıştır. MEB’in ve özellikle de TTKB’nin etkinliğe güçlü bir şekilde sahip 
çıktığı, Projeler Koordinasyon Daire Başkanı Sayın Ünal Akyüz’ün (MEB) ve Eğitim Sistemleri ve 
Politikaları Grup Başkanı Dr. Zafer Çelik’in (TTKB) katılımıyla vurgulanmış olmuştur. AB Türkiye 
Delegasyonu’ndan ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden temsilciler de oturumları yakından takip 
etmişlerdir. Ulusal uzmanlarımızdan Dr. Ahmet Doğanay ve Dr. Bülent Tarman, grup çalışmalarının 
moderatörlüğünü üstlenerek etkinliğe katkıda bulunurken, Prof. David Kerr (İngiltere) ve Prof. Rolf 
Gollob (İsviçre) da seminerlere katılım sağlayarak dışarıdan bir bakış açısıyla girdiler sağlamışlardır. 
Etkinliğin başlıca çıktıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

o Öğretmenlere, ilk yarı yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinliklerle ilgili geri bildirimde 
bulunabilmeleri için sağlıklı bir platform sunulmuştur. Kendilerinin değerli fikirleri ve iyi 
uygulama örnekleri önümüzdeki ders yılında ülke çapında kullanılacak bir ders kitabı olarak 
bir araya getirilmeden önce bu etkinliklerin geliştirilmesinde kullanılacaktır.  

o Öğretmenler, genel bir oturumda DVE/İHE derslerinde kullanılacak olan metodolojiler 
hakkında verilen bir eğitime katılmıştır. Bu oturum, Zürih Üniversitesi’nden Prof. Rolf Gollob 
tarafından verilmiş ve yönlendirilmiştir.  

o Öğretmenler, ikinci yarı yıl için hazırlanan etkinlikleri önceden görme şansına erişmiş ve 
etkinlikler hakkında geri bildirimde bulunmuştur. Öğretmenlerin, etkinliklerin hazırlanması 
sürecine sağladıkları bu doğrudan katılım sayesinde verimli sonuçlar elde edilmiş ve 
öğretmenlerin önümüzdeki dönem yapacakları konusunda kendilerine daha fazla güven 
duymaları konusunda yardımcı olmuştur.  

o Dr Oya Taneri, genel oturumda DVE/İHE ile ilgili ölçme ve değerlendirme süreçleri hakkında 
bir sunum gerçekleştirerek çeşitli önerilerde bulunmuştur.  

o Materyal Geliştirme Çalışma Grubu (MGÇG) temsilcileri de oturumlara ve grup 
çalışmalarına katılarak mevcut etkinliklere eşlik eden görsel materyaller hakkında geri 
bildirimleri almıştır. 

o Demokratik Okul Kültürü Çalışma Grubu (DOKÇG) da pilot ortaöğretim okullarının 
müdürleriyle ayrı oturumlar gerçekleştirmiştir. Bu oturumlarda, Almanya’ya düzenlenen 
çalışma ziyaretine katılan okul müdürleri meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaşmıştır. 

 



� Sakarya ve Elazığ’daki pilot okullarımız ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretler aynı zamanda, diğer proje 
etkinlikleriyle çakışma yaşanmaması için üç aya yaymak zorunda kaldığımız ve Demokrasi Kuşağı 
ekibi ile pilot okullar arasında sürekli bir devinim ve işbirliğinin sağlamasını hedeflediğimiz üçüncü 
tur okul ziyaretleri  kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

� 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Ankara’da Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu için gruba özel bir 
eğitim gerçekleştirilmiştir. Zürih Üniversitesi’nde görevli uluslararası uzmanımız Prof. Rolf 
Gollob’un rehberliğinde gerçekleştirilen eğitim sırasında grup, Mayıs ayı için planlanan eğitimlere 
yönelik Eğitim Modüllerinin hazırlanması konusunda bir çalışma yürütmüştür. KGÇG Koordinatörü 
Sayın Bekir Şirin ve Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürü Sayın Osman Taşkaya da eğitimlere katılım 
sağlamıştır.  

� İrlanda’ya ve Norveç’e (Avrupa Konseyi DVE/İHE için Öğretmen Eğitimi Merkezi) düzenlenecek 
olan çalışma ziyaretlerinin hazırlıklarına da başlanmıştır.  

Diğer kurumlarla yapılan i şbirli ği ve etkinlikler 

2013 yılında Demokrasi Kuşağı Projesi kapsamında 240 öğretmene eğitim verilecek ve ardından bu 
öğretmenler önümüzdeki yıllarda kendi meslektaşlarına kademeli olarak eğitimler verecektir. Kapasite 
geliştirme eğitimi etkinliklerinin kurumsallaştırılması ve bu eğitimlerin MEB’in hizmet içi eğitim 
programı kapsamında verilmesi için aşağıdaki kurumlarla bir dizi toplantı gerçekleştirildi: 

� KGÇG grubu tarafından hazırlanan eğitimlerin başarılı ve MEB/TTKB prosedürlerine uygun bir 
şekilde koordine edilmesi için MEB Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilmiştir. 

� ‘Hukuk ve Adalet’ adlı yeni bir seçmeli dersin hazırlıkları için yürüttükleri çalışmalar nedeniyle 
Temel Eğitim ve Eğitim Politikaları Genel Müdürlüğü ziyaret edilmiştir. Ziyaretin amacı, iki eğitim 
programının ögeleri arasında çakışma olmasının önüne geçmek olmuştur. 

� TÜBİTAK’la toplantı yapılması da gündemdeydi. TÜBİTAK, önümüzdeki dönemde verilecek olan 
doğa bilimleri dersleri için ders kitabı yazımına başlamak üzeredir. KGÇB’nin görevlerinden birisi, 
ders kitabı yazarlarına da DVE/İHE eğitimi verilmesini sağlamaktır. Bu uzmanlarla 
gerçekleştirilecek yakın işbirliğiyle yeni ders kitaplarının demokratik değerler ve insan haklarıyla 
uyumlu olması sağlanacaktır. 

Şubat 2013’te neler yapaca ğız? 

Daha belirgin olarak, 2013 yılında gerçekleştirilecek başlıca etkinlikler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

� Hem Mevzuat Tarama Çalışma Grubu, hem de Program Tarama Çalışma Grubu, taslak 
raporlarını tamamlayarak ilk görüşleri almak üzere TTKB’ye sunacaktır. Ardından, bu çalışma 
gruplarından her biri, taslak raporunu paydaşlarla paylaşmak ve onlardan görüş almak üzere bir 
çalıştay gerçekleştirecektir. MTÇG çalıştayının amacı, akademisyenlerin, hukuk alanındaki 
uzmanların, STK’ların ve diğer ilgili paydaşların desteğiyle öneriler geliştirilmesidir. 

� Şu anda ilk yarı yıl sona ermiştir ve programın ülke çapında uygulanmasına hazırlanmaya 
başladığımıza göre, Türkiye’nin her köşesinde insanlar arasında yeni seçmeli dersle ilgili 
farkındalık yaratmaya başlamanın vakti gelmiş demektir. İletişim stratejimiz kapsamında 
televizyon spotları hazırlayacağız; bu nedenle bize yenilikçi fikirler sunmaları için bu alanda 
çalışan bazı uzmanlar davet edilmiştir. Şubat ayının ikinci haftasında TTKB ve AK’den temsilciler 
ile ulusal iletişim uzmanlarından oluşan bir komisyon toplanarak TV spotları için en uygun 
senaryoyu seçecektir. Sonrasında ise  prodüksiyon aşamasına geçeceğiz. 

 

 



� İletişim stratejimiz, öğretmenlerin de etkinlik hazırlıklarının mutfağında yer almasını teşvik etmek 
amacıyla bir etkinlik yarışmasının düzenlenmesini öngörmektedir. Etkinlik yarışması bütün 
öğretmenlere açık olacak ve bu yarışma sonucunda elde edilecek en iyi uygulama örnekleri 
derlenerek DVE/İHE ile ilgili bir yardımcı etkinlik kitabı hazırlanacaktır. Tüm pilot okul 
öğretmenlerimizi Şubat ayında ilan edilecek olan bu yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.  

� Sekretarya, Nisan ayında İrlanda’ya düzenlenmesi planlanan Çalışma Ziyaretinin hazırlıkları 
konusunda fazlasıyla meşgul olacaktır.  

� Demokrasi Kuşağı ekibi ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK arasındaki koordinasyon 
ve işbirliği devam edecek ve böylece Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu tarafından Mayıs ayında 
ve daha sonraki aylarda düzenlenecek olan eğitim etkinliklerinden mümkün olan en iyi sonuçların 
elde edilmesi sağlanacaktır. Eğitim modüllerinden bazıları program geliştiricilere, ders kitabı 
yazarlarına ve ders kitabı editörlerine yönelik olacaktır, bu nedenle ilgili kurumlar arasında güçlü 
bir eşgüdüm yaratılmasına ihtiyaç olacaktır.  

� Görünürlük 

� TV spotlarının prodüksiyonuna yönelik ilk adımlar, proje iletişim uzmanları ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Basın Dairesi Başkanlığı arasındaki yakın işbirliği sayesinde atılmış durumdadır.  

� Sekretarya ekibi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından 25 Ocak 2013 tarihinde 
gerçekleştirilen “Türkiye’de Çocuk Çalışmaları” adlı AB Kampı Projesi’nin kapanış 
konferansına katılmıştır. Etkinlik, Çocuk Hakları alanında ve çocuklarla ilgili projelerde 
halihazırda mevcut olan iyi uygulama örneklerinin paylaşılması açısından çok iyi olanaklar 
sunmuştur.  

� Sekretarya, günlük bazda yürüyen çalışmalarda pilot okulların ve oralarda gerçekleştirilen 
etkinliklerin görünürlüğünü sağlamaya devam edecektir.  

� http://www.facebook.com/DemokrasiKusagi adresindeki Facebook profili ve 
https://twitter.com/demokrasikusagi adresindeki Twitter profili, konuya ilgi duyan taraflar 
arasında etkileşimi teşvik etmeye ve mesajlarımızı yaymaya devam edecektir. Bu profilleri 
mutlaka ziyaret edin ve görüşlerinizi yazınız. 

� Elektronik kütüphane Aralık 2012’den bu yana aktif durumdadır ve her geçen gün büyümeye 
devam etmektedir. Kütüphanede, DVE/İHE alanında hazırlanmış olan tüm ücretsiz elektronik 
kaynaklar derlenerek kullanıma sunulacaktır. Lütfen bizi www.edchreturkey-eu.coe.int internet 

adresinde ziyaret ediniz. 
� Projedeki pilot okullar artık projenin internet sitesinde kendilerine ait internet sayfalarına 

sahiptir. Pilot okullara ayrı sayfaların tahsis edilmesindeki amaç, bu okulların görünürlüğünün 
arttırılması ve buralarda gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerini başkalarıyla 
paylaşabilecekleri bir platformun oluşturulmasıdır. İnternet sayfaları aynı zamanda Proje 
Sekretaryası ile pilot okullar arasındaki yakın işbirliğini de güçlendirmekte ve genel 
koordinasyonu kolaylaştırmaktadır.  
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