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Proje aylık bülteni, Ocak 2012 
 
 
Değerli meslektaşlarım, 
 
Öncelikle DV/İHE proje ekibi adına sizlere güzel bir yıl dilemek istiyorum. Bu bilgi notunun 
amacı, sizlere aylık olarak projenin ana faaliyetleri konusunda güncel bilgi sağlamak ve 
gelecek dönemde bizleri bekleyen önemli çalışmalara ve aşmamız gereken güçlüklere 
dikkatinizi çekmektir. Umarım sizler için faydalı bir doküman olur!  Dilerim geçen yılların 
yüzümüze eklediği kırışıklıklar bilgeliğimizin birer işareti olsun ve bu bilgeliği yeni yılda çok 
daha iyi şeyler başarmak için kullanabilelim. Proje ekibinin son derece güçlü bir ekip ruhuyla 
hareket ederek hızla mesafe kaydettiğini ve motivasyonumuzun oldukça yüksek olduğunu 
kıvançla söyleyebilirim. Bunun yanında, karşılıklı saygı ve ortaklık anlayışıyla,  
faydalanıcılarımızla daha sıkı bağlar oluşturduğumzun ve çalışma gruplarının da üretmeye 
hazır olduğunun altını çizmek isterim. Bültenimizin bir sonraki sayısında sizlere bu anlamda 
çok daha fazla başarı ve gelişmeyi aktarabileceğimizi umuyorum. DV/İHE Ankara Ekibinden 
saygılarla! 
 

Emir Adzovic 
DV/İHE Takım Lideri 

 
 
Proje yeni yıla yeni bir momentumla başladı. Eski Takım Lideri Sn. Chiara Paganuzzi 
kariyerinde başka bir çalışmada devam etmeyi seçterek, aramızdan ayrıldı. Proje ekibi 
olarak kendisine meslek hayatında başarılar dileriz. Aslen Bosna Hersek'li olan Sn. Emir 
Adzoviç’tir Ocak 2012 itibariyle yeni Takım Lideri olarak bu görevi devralmıştır. Sn. 
Adzovic son 13 yıldır Avrupa Konseyi sekreterliğinin bir üyesidir ve DV/İHE alanında 
özellikle de AB/AK ortak projelerinde büyük bir tecrübeye sahiptir. 
 
Proje ofisinin önceliği, geride bıraktığımız oldukça zorlu aylardan sonra, başlangıç 
döneminde tamamlanamayan noktaları bir an önce sonuçlandırıp nesnel olarak 
doğrulanabilir sonuçlara ulaşabilmektir. 
 
Ocak 2012 süresince, DV/İHE ekibi mevcut koşullara ve ihtiyaçlara göre yeniden yazılan 
Proje Tanımı’nı ve Genel Anlaşma’nın Ek III’ünü (Proje Tanımındaki değişikliklerin 
açıklaması) tamamlamıştır. Her iki dokümanın da yeni versiyonları faydalanıcıdan alınan 
son yorumları içermektedir. Aynı zamanda projenin İlerleme Raporu (Haziran – Aralık 
2011 dönemi) taslağı da hazırlanmıştır. Tüm dokümanlar nihai onaylarını almak üzere 
ana paydaşlarla (TTKB, PKM, MFİB) paylaşılmıştır. 
 
Proje ekibinin 2012 yılının ilk üç ayı için belirlemiş olduğu stratejik hedef, beklemede olan 
idari süreçleri tamamlamak ve bütün enerjilerini proje hedeflerini gerçekleştirmekten 
sorumlu olan çalışma gruplarına destek vermek üzerine yoğunlaştırmaktır 
 
İlk başta Ocak ayının son haftası için planlanmış olan ilk yurt dışı eğitimi, katılımcılara 
gereken idari desteği vermek için (İngiltere için vize prosedürleri)  yeterince zaman 
kalmamasından dolayı Şubat 2012’ye ertelenmiştir.  
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Proje ekibi, çalışma gruplarının her birine, kendi 6 aylık ayrıntılı faaliyet planlarını ve  orta 
ve uzun vadeli planlarını hazırlamalarında destek vermektedir. Bu planların 
tamamlanması ve birbiriyle uyumlu hale getirilmesi hem daha iyi idari ve lojistik destek 
sağlanmasına imkan verecek, hem de proje uygulamasını izlemek ve doğru mihenk 
taşlarını doğru yerlere yerleştirmemiz için bize bir araç teşkil edecektir.   
 
Projemiz aynı zamanda Londra ve Zürih’e gerçekleştirilecek olan iki çalışma ziyareti için 
tüm gerekli hazırlıkları tamamlamıştır ve aynı zamanda Demokratik Okul Kültürü Çalışma 
Grubunun İsveç’e yapacağı çalışma ziyaretinin zemini hazırlanmaktadır. Mevzuat Tarama 
Çalışma Grubu’nun İzlanda’ya yapacağı çalışma ziyareti için de görüşmeler başlatılmıştır. 
 
Önümüzdeki 6 ay içinde birkaç kilit uluslar arası uzmanın Türkiye’ye gelerek ÇG’lerin 
çalışmalarına yardımcı olması için bazı uzmanlarla anlaşmaya varılmıştır ve çalışma 
gruplarına destek olan yerel uzmanların düzgün ve resmi kontratlar çerçevesinde 
çalışabilmeleri için gerekenler sağlanmıştır. 

 
 

 
Önümüzdeki dönemde projemiz yoğun bir şekilde aşağıdaki faaliyetleri 

gerçekleştirecektir: 
 

• 12-19 Şubat 2012 
o KGÇG ve MGÇG1 grup üyeleri için Zürih’e Çalışma Ziyareti  

• 20-26 Şubat 2012  
o PGÇG ve PTÇG2 grup üyeleri için Londra’ya Çalışma Ziyareti 

• Açılış konferansı (Mart 2012)  
o Proje tarafları hem Projemizin Açılış Konferansı’na hem de bir sonraki 

Yönlendirme Komitesi Toplantısı’na (Açılış Konferansı’nın hemen 
ardından düzenlenecektir) katılacak olan tüm kilit paydaşların temsil 
düzeylerini ve bu iki önemli olayın tarihini belirlemeye çalışmaktadır. 

• Rehberlik  
o Proje ekibi, yeni ortaöğretim seçmeli ders programının pilot 

uygulamasının Eylül 2012’de başlayabilmesi için gerekli tüm 
materyallerin hazırlanmasında PGÇG, MGÇG ve DOKÇG3 üyelerine 
yardımcı olabilmek için tüm bilgi birikimini ve tecrübesini ortaya 
koyacaktır. 

• Uzmanlık 
o Projemiz çalışma gruplarıyla birlikte düzenli olarak çalışacak uzmanlar 

görevlendirecektir ve bunun yanında AK deneyimini gruplarla 
paylaşabilmek için Skype iletişimini kullanarak ihtiyaç duyduklarında 
çalışma gruplarına internet üzerinden de destek verilecektir. 

• Görünürlük 
o Projemiz, web sitesinin, Facebook hesabının ve Twitter profilinin pilot 

çalışmasını tamamlamak üzeredir. Tüm bu iletişim araçları Şubat 2012       
 itibariyle yayında olacaktır. Pilot FB profilimizi 

http://www.facebook.com/groups/dchreankara/ adresinden takip 
edebilirsiniz, aynı zamanda dchreproject@twitter profilinden haberlerimizi 
yayınlamaya başlayacağız.  

 
Avrupa Konseyi Program Ofisi 

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

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

http://www.coe.int 

                                                 
1 Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu ve Materyal Geliştirme Çalışma Grubu 
2 Program Geliştirme Çalışma Grubu ve Program Tarama Çalışma Grubu 
3 Demokratik Okul Kültürü Çalışma Grubu  
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http://www.facebook.com/groups/dchreankara/

