
Demokrasi KuDemokrasi KuDemokrasi KuDemokrasi Kuşağı    Aylık BülteniAylık BülteniAylık BülteniAylık Bülteni, , , , OcakOcakOcakOcak 201 201 201 2013333    
 
Demokrasi ve insan hakları bilincini ve farkındalığını geliştirmek ve artırmak için uygulanan projemiz ilk 
yarısını tamamlamış oldu. Daha önceki sayılarımızda, proje kapsamında yürütülen çalışmalardan 
bahsetmiştik. Projenin ikinci yarısında asıl hedef, uzun bir süredir yürüttüğümüz ve yavaş yavaş 
uygulamaya koyduğumuz faaliyetlerimizi daha etkin bir şekilde uygulamak ve güzel örnekleri oluşturup 
yaygınlaştırmasını sağlamak. Bunun için tüm proje ekibine ve pilot illerdeki okullarımıza önemli görevler ve 
sorumluluklar düşmektedir. Şimdiye kadar başarılı çalışmalar yürüten tüm ekibimizin, pilot il müdür ve 
öğretmenlerimizin uygulama sürecinde de oldukça başarılı olacağını düşünüyorum. Ayrıca, yeni yılın 
herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.  
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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 

Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkanı 
 

 

Değerli meslektaşlarım, 

Projemizin ilk yarısı Aralık 2012 itibariyle tamamlandı. Çalışmalarımızın ilk yarısı, ulaşılan belli başlı sonuçlar 
ve başlıca dokümanların onaylanmasıyla başarılı bir süreç oldu. Ortaöğretim ‘Demokrasi ve İnsan Hakları’ 
seçmeli ders programının pilot uygulaması sorunsuz bir şekilde devam ediyor ve sağlıklı bir ölçme 
değerlendirme yapılabilmesi amacıyla yakından düzenli olarak izleniyor. Bu noktada Demokratik Okul Kültürü 
Çalışma Grubu tarafından hazırlanan strateji belgesi doğrultusunda demokratik okul kültürünü 
yaygınlaştırabilmek için hem ilköğretim hem de ortaöğretim okullarımızda daha çok çalışmamız gerektiğinin 
altını çizmek istiyorum.   

Projenin ikinci yarısında, ağırlık vereceğimiz alan paydaşlarımızın, özellikle öğretmenlerin ve okul müdürlerinin 
ama aynı zamanda ders kitabı yazarları, müfettişler gibi diğer ilgili tarafların kapasitesini güçlendirmeye 
yönelik çalışmalar olacak. Bu dönemde pilot okullarımızdaki öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşlerini 
dikkatlice dinlemeli ve onların tavsiyelerini de proje çıktılarına yansıtmalıyız. Eğitim mevzuatının ve mevcut 
ilköğretim ve ortaöğretim programlarının gözden geçirilmesi neredeyse tamamlandı ve çalışma gruplarımız 
sonuçlarını TTKB ve ilgili paydaşlarla paylaşarak görüş almaya hazırlanıyor. Eminiz ki iyi öğretimi ve okullarda 
iyi yönetişimi hedefleyen tüm bu çalışmalar Türkiye’nin genel eğitim sistemini önemli ölçüde etkileyecek. 
Bütün çalışma arzumuzla, verimli ve başarılı bir yıl geçirmeyi ümit ediyoruz. 

 

Emir Adzovic 

Demokrasi Kuşağı Projesi Takım Lideri  

 



Aralık 2012 döneminin öne çıkan faaliyetleri 

� Program Geliştirme Çalışma Grubu (PGÇG) Kasım 2012’de pilot okulları üçüncü kez ziyaret 
etmeye başlamıştı. Bu ziyaretlerin başlıca amacı haftalık olarak pilot okullara gönderilen 
etkinliklerin öngörüldüğü şekilde uygulandığından emin olmak, pilot okul öğretmenlerinin teknik 
ihtiyaçlarını analiz etmek ve gönderilen materyaller ve etkinliklerin tasarımıyla ilgili geri bildirimleri 
almaktı. Üçüncü ziyaret turunun bir parçası olarak 17-18 Aralık tarihlerinde Yozgat ve Konya’daki 
pilot okullar ziyaret edildi. Proje ekibi Konya’da Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu  
tarafından düzenlenen "Dünyadaki Vatandaşlık Algısı" ve "Dünyada Çocuk Algısı" konulu 
seminere katıldı. Aynı pilot okulumuz 8 Aralık’ta da "Ailede Demokrasi” konulu başka bir seminer 
düzenlemişti. Bütün bu çalışmalar okulların bu konuda ne kadar istekli ve samimi olduğunu ortaya 
koyarak bizleri en iyi şekilde çalışmaya teşvik ediyor. 

� 11 – 15 Aralık tarihleri arasında Mevzuat Tarama Çalışma Grubu (MTÇG) ve Kapasite Geliştirme 
Çalışma (KGÇG) grubu temsilcileri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yetkilileri ve üç pilot okul 
müdüründen oluşan Türk heyeti Hamburg ve Berlin'de üç günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. 
Çalışma ziyareti Sn Kurt Edler'in rehberliğinde Deutsche Gesellschaft für Demokratiepaedagogik 
(DeGeDe) ile işbirliği içinde düzenlendi. Çalışma ziyaretinin gündemi Hamburg'da iki Berlin'de de 
bir okul ziyaretini içeriyordu. Hamburg'da grup ikiye ayrıldı ve gruplar Theodor Haubach Schule ve 
Gymnasium Allee tarafından son derece sıcak bir şekilde karşılandı. Berlin'de ise heyet yine iki 
gruba ayrılarak Carl-von-Ossietzky Schule'yi ve okullarla sivil toplum arasındaki işbirliği örneklerini 
değerlendirdi. 

Eyalet Gençlik, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile yapılan toplantı, çalışma ziyaretinin diğer önemli bir 
parçasıydı. Toplantının açılış konuşmasını Bakanlık Müsteşarı Sn Mark Rackless yaptı. Açılış 
konuşmasının ardından Berlin-Brandeburg Eyaleti Okul, Ders ve Eğitim Araçları ve Materyalleri 
Enstitüsü (LISUM) temsilcileri Berlin'deki öğretim programı ve eğitim sistemiyle ilgili sunumlarını 
gerçekleştirdiler. Türk heyetinin en çok ilgisini çeken oturumlardan biri ise öğrencilerin okullarda 
nitelikli demokratik temsil konusunda güçlendirilmesiyle ilgiliydi.  

Çalışma ziyareti boyunca grup üyeleri Alman meslektaşlarıyla iyi bir iletişim ağı kurarak gelecekte 
yapılacak işbirliğinin ilk adımlarını attılar. Almanya'da yaşayan ve öğretmenlik yapan Türk kökenli 
öğretmenlerin paha biçilmez tecrübesinin önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara önemli 
katkı sağlayacağı aşikar. Bu öğretmenlerin her iki kültürü de yakından tanıması 2013'ün ilk yarısı 
için planlanan kapasite geliştirme faaliyetlerinde de önemli bir rol oynayacak gibi gözüküyor. Her 
iki tarafın sergilediği ilgi ve istek kurulacak olan yakın işbirliğinin Demokrasi Kuşağı Projesi'nin de 
ötesine geçerek geleceğe uzanacağına işaret ediyor. 

� Proje İlerleme Raporu tamamlandı ve Aralık 2012 sonunda ilgililere sunuldu.  

� ROM değerlendirme çalışmasının üçüncü ayağı Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirildi.   

Önümüzdeki yıl neler yapaca ğız? 

Daha once de belirtildiği gibi 2013 yılında Projemiz kapasite inşası, eğitim mevzuatı ve ilk ve 
ortaöğretim programlarının gözden geçirilme sürecinin tamamlanması ve raporlarının nihai hale 
getirilmesine odaklanacak. Bunların yanı sıra, iletişim stratejisinde yer alan etkinliklerin 
uygulanmasıyla ilgili yoğun bir çalışma da bizleri bekliyor çünkü artık “Demokrasi ve İnsan Hakları” 
seçmeli dersinin tüm okullarda uygulanacak olması ve ülke çapında tüm okullarda daha iyi bir 
yönetişim de demokratik bir ortam oluşturulması yönündeki çabalar konusunda farkındalık yaratmanın 
vakti geldi. 

                          



  

2013 yılının başlıca faaliyetlerini sizler için özetledik: 

� Birinci çeyrek dönemde yapmak istediklerimiz konusunda oldukça somut ve net bir vizyonumuz 
planlarımız var; 

o Mevzuat Tarama Çalışma Grubu ve Program Tarama Çalışma Grubu taslak raporlarını 
sonlandırarak görüş almak üzere TTKB’ye sunacaklar. Daha sonar her iki grup da birer çalıştay 
düzenleyerek taslak raporlarını paydaşlarıyla paylaşacak ve onların görüşlerini alacaklar. Mevzuat 
Tarama Çalışma Grubu’nun düzenleyeceği çalıştayın amacı akademisyenler, hukukçular, STK 
temsilcileri ve diğer ilgili paydaşların da desteğiyle tavsiyeler geliştirmek.   

o Program Geliştirme Çalışma Grubu 28-30 Ocak tarihleri arasında Antalya’da pilot okul 
öğretmenleri için ikinci hizmet içi eğitimlerini düzenleyecek. Bir öncekini takip eden bu ikinci eğitim 
çerçevesinde bir bilgi alma oturumu gerçekleştirilecek ve eğitim yılının birinci döneminde yapılan 
çalışmalar değerlendirilecek bunun yanı sıra sınıfta uygulanan etkinliklerin iyileştirilmesi üzerinde 
durulacak. Öğretmenler aynı zamanda gelecek dönem kullanılacak etkinliklerin tasarımında bizzat 
yer alma imkanı bulacaklar. 

o Materyal Geliştirme Çalışma Grubu Ocak ayının ikinci yarısında öğretmenler için bir Etkinlik 
yarışmasının duyurusunu yapacak. Grup aynı zamanda 2. ve 4. sınıf öğrencileri için Demokratik 
Okul Kültürü Stratejisi’nin daha çocuk dostu bir biçimi üzerinde çalışıyorlar. Ayrıca Avrupa 
kaynaklarından uyarlanan ve yapılacak olan etkinlik yarışmasından alınan etkinlikleri içeren bir 
etkinlik kitabı hazırlayacaklar. Avrupa Konseyi’nin DVE/İHE Terimler Sözlüğünün de çocuk dostu 
bir düzenlemesi hazırlanacak. 

o Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu Ocak ayının sonunda gerçekleştirilecek olan iki günlük bir 
eğitimin ardından taslak eğitim modüllerini tamamlayacaklar.  

o Demokratik Okul Kültürü çalışma grubu da uluslararası uzmanlarla bir çalıştay düzenleyerek 
Demokratik Okul Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Strateji Belgesini esas alarak etkinlikler 
geliştirecek ve okullarda demokratik kültürünün yerleştirilmesi sürecine destek vermek amacıyla 
okul ziyaretlerini sürdürecek. 

o Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı Mart ayında gerçekleştirilecek. 

� İkinci üç aylık dönemde ise İrlanda’ya ve Norveç’teki Wergeland Merkezi’ne (Avrupa Konseyi 
DVE/İHE Öğretmen Yetiştirme Merkezi) çalışma ziyaretleri düzenlenecek. Bu çalışma 
ziyaretlerinin hazırlıkları Ocak sonuna kadar tamamlanmış olacak. Yine bu dönemde pilot okullar 
düzenli aralıklarla ziyaret edilecek ve KGÇG’nin ilk eğitimleri gerçekleştirilecek. Wergeland 
Merkezindeki meslektaşlarımız aynı zamanda 21-29 Haziran tarihleri arasında Karadağ’da 2. 
Güneydoğu Avrupa Yaz Akademisi’ni düzenliyor. Pilot okullarımızı bu yaz akademisine katılmaları 
konusunda teşvik ediyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Wergeland Merkezi’nin web sitesini 
ziyaret edin: http://www.theewc.org/content/activities/call.for.participants.and.trainers/. 

� Yılın ikinci altı ayında ise Proje ekibi yoğun bir şekilde ülke çapındaki öğretmenlere mümkün 
olduğunca çok kaynak ve materyal sağlayabilmek ve hem seçmeli ders programının hem de 
demokratik okul kültürü stratejisinin en iyi şekilde uygulanabilmesine destek vermek için çalışacak. 
Bu dönemde de Finlandiya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecek. 

 

 

 



Ocak 2013’te neler yapaca ğız? 

Ocak ayındaki faaliyetlere daha yakından bakacak olursak:  

� Proje ekibi Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu tarafından hazırlanmakta olan eğitimlerin MEB/TTKB 
süreçlerine uygun bir şekilde koordine edilmesini sağlamak amacıyla MEB’in Hizmet-içi Eğitim Birim 
ile görüşecek. 

� Demokrasi Kuşağı ekibi aynı zamanda MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Eğitim Politikaları 
Başkanlığı ile yakın işbirliği sağlayacak ve yeni seçmeli derslerden biri olan “Hukuk ve Adalet” dersi 
içeriği ile Demokrasi ve İnsan Hakları seçmeli dersinin içeriğindeki konuların birbiriyle 
çakışmamasını ve gereksiz tekrarlara yer verilmemesini sağlayacak. Projemizde demokratik okul 
kültürü alanında görev almış olan ulusal uzmanlardan birinin de Temel Eğitim GM tarafından 
oluşturulan ekipte yer alması sayesinde iki ekip arasında hali hazırda bir sinerji oluşturulmuştur. 

� TÜBİTAK gelecek dönemde okutulacak olan derslerin kitaplarını yazmaya başladı. Kapasite 
Geliştirme Çalışma Grubu’nun görevlerinden biri de bu kitapları hazırlayan kitap yazarlarına bir 
DVE/İHE eğitimi vermek. Bu uzmanlarla kurulacak yakın işbirliği sayesinde yeni yazılan kitaplar 
demokratik değerler ve insan hakları dikkate alınarak hazırlanacak. 

� 28 – 30 Ocak tarihleri arasında Antalya’da pilot okul öğretmenlerine yönelik bir eğitim semineri 
düzenlenecek. Seminerde öğretmenlerin ilk dönem boyunca seçmeli ders öğretim programı ve ilgili 
etkinlikler konusunda edindikleri tecrübeyi ve fikirlerini paylaşacakları bir bilgilendirme oturumuna da 
yer verilecek. Seminerin geri kalan bölümünde ise ikinci dönemde uygulanacak etkinliklere 
odaklanılarak öğretmenlere etkili bir ders işleyebilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmeye 
yönelik çalışmalar yapılacak. 

� 31 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu için Ankara’da grup odaklı bir 
eğitim düzenlenecek. Grup uluslararası bir uzmanın rehberliğinde Mayıs ayında düzenlenmesi 
planlanan eğitimlerde kullanılacak olan eğitim modülleri üzerinde çalışacak. 

� Görünürlük 

� 2013 yılında görünürlük çalışmalarının amacı yeni seçmeli dersin ülke çapında uygulamaya 
geçeceğine dikkat çekmek olacak. Bu çerçevede proje iletişim stratejisinde öngörülen 
çalışmalar adım adım gerçekleştirilecek ve öncelikli olarak radio ve televizyon için spotlar 
hazırlanacak. 

� Günlük çalışmalarla ilgili olarak ise proje ekibi pilot okulların ve yaptıkları çalışmaların 
görünürlüğünü sağlamak için elinden geleni yapacak.  

� Facebook profili http://www.facebook.com/DemokrasiKusagi ve Twitter profili 
https://twitter.com/demokrasikusagi ilgili taraflar arasında etkileşimi artırmaya ve mesajlarımızı 
iletmeye devam edecek. Sizler de lütfen Facebook üzerindeki yeni sayfamızı ve Twitter 
profilimizi ziyaret edin ve görüşlerinizi bizlerle paylaşın. 

� E-kütüphane Aralık 2012 itibariyle aktif hale geldi ve gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. E 
kütüphanemiz DVE/İHE alanındaki ücretsiz elektronik kaynakları derleyip sizlere sunacak. 
Lütfen bizi ziyaret edin www.edchreturkey-eu.coe.int   
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