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Proje Aylık Bülteni, Mart 2012 
 
Değerli meslektaşlarım, 
 
Sonunda, şehrin üzerini örten uçsuz bucaksız beyaz battaniye yerden kalktı ve farklı renk ve tonlarında çiçek 
tomurcuklarını görmeye başladık. Yılın en yoğun aylarından birine girerken bu görüntü bize enerji veriyor. Kısaca 
özetlemek gerekirse bizim projemiz de Mart 2012 boyunca çiçek açtı ve Program Geliştirme ve Demokratik Okul 
Kültürü çalışma gruplarının ihtiyaçlarına odaklanan bir eğitimin ardından projenin başlıca ürünlerinden olan iki ana 
dokümanın ilk taslakları hazırlandı; bunlardan biri gözden geçirilmekte olan ortaöğretim seçmeli DVE/İHE öğretim 
program kavram dokümanı ve diğeri de Demokratik Okul Yeterlilik Çerçevesidir. Çalışma gruplarıyla çalışan ilk 
kısa dönemli uzman (KDU) grubu görevlerini tamamladı ve ikinci KDU grubu görevi devraldı. Bu bülteni fırsat 
bilerek görevlerini tamamlayan uzmanlarımıza gayretli çalışmaları ve Projemize yaptıkları paha biçilmez katkıdan 
dolayı teşekkür etmek ve bayrağı devralıp ikinci döneme başlayan uzmanlarımıza da başarılar dilemek istiyorum. 
Çalışma grupları, proje sorumlularıyla birlikte uzun vadeli planlarının yanı sıra aylık planları üzerinde çalışmaya 
başladılar. Ayrıca, program ofisimiz, MEB tarafından yürütülecek ve projemizin çıktılarını tamamlayacak ve 
destekleyecek olan Hibe Programının Başvuru Eklerinin Türkçeye çevrilmesinde teknik destek sağladı. Son olarak 
kendi kapasite inşamız adına proje personeli AK’nin Strazburg’daki merkezinde bir eğitim aldı. DV/İHE Ankara 
Ekibi olarak sizleri selamlıyoruz! 
 

Saygılarımla, 
 

Emir Adzovic 
DV/İHE Takım Lideri 

 
 
Mart ayında gelecek dönemde düzenlenecek olan faaliyetlerin hazırlık çalışmaları ve teknik gelişmelerin 
yanı sıra ayın en önemli faaliyeti 12 – 15 Mart 2012 tarihleri arasında Ankara Volley Otel’de 
gerçekleştirilen Grup Odaklı Eğitimdi. Kilit uzmanlar Sn. Edward Huddleston ve Sn. Olena Stayslavska 
rehberliğinde gerçekleştirilen eğitimin genel oturumu tüm çalışma gruplarına, ikinci ve üçüncü gün 
oturumları ise Program Geliştirme ve Demokratik Okul Kültürü Çalışma Gruplarına yönelik olarak 
gerçekleştirildi. Eğitimin son gününde, tüm çalışma grupları yeniden bir araya gelerek bugüne kadar 
tamamlamış oldukları çalışmaları ve ayrıca Londra ve Zürih’e yapmış oldukları çalışma ziyaretlerinde 
edindikleri tecrübeleri paylaştılar. Bu çalışma hem çalışma grubu üyeleri hem de uluslar arası uzmanlar 
için çalışma gruplarındaki gelişmeleri izlemek adına zenginleştirici bir fırsat sundu. 
 
Bunların yanı sıra eğitim sırasında, projenin iki önemli çıktısını teşkil edecek olan; gözden geçirilmekte 
olan ortaöğretim seçmeli DVE/İHE öğretim program kavram dokümanının ve Demokratik Okul Yeterlilik 
Çerçevesinin ilk taslakları hazırlandı. Ayrıca, Materyal Geliştirme Çalışma Grubu, aralarında poster, birkaç 
farklı proje logo tasarımı ve bazı animasyon çalışmalarının da yer aldığı ilk taslak çalışmalarını sergileme 
imkanı buldu.  
 
Mart ayında ulusal kısa dönemli uzmanlarımızın ilk grubu ÇG’lerle yaptıkları çalışmaları başarıyla 
tamamladı ve ikinci KDU grubu görevi devraldı. Onların rehberliğinde çalışma grupları kendilerinden emin 
bir şekilde 6 aylık planlarında belirlemiş oldukları hedeflere ulaşmak için çalışmalarına devam ediyorlar. 
Kaydettikleri gelişmeyi en iyi şekilde izleyebilmek ve AK Proje Ekibinden aldıkları desteği en üst düzeye 
çıkarabilmek amacıyla orta vadeli planlarının yanında daha ayrıntılı aylık planları üzerinde çalışıyorlar.  
 
Şubat bültenimizde de duyurulduğu gibi, projemizin web sitesi Mart 2012 başından beri yayındadır. Web 
sitemiz tüm ilgili taraflardan olumlu yorumlar aldı ve çok beğenildi. 01 – 21 Mart tarihleri arasında proje 
web sitesi 156 ziyaretçisiyle 4,044 tıklama sayısına ulaştı. Web sitesi geliştikçe bu sayının da gün be gün 
artması beklenmektedir. Ayrıca ÇG üyelerine web sitesinde bir Sınırlı Erişim Alanı sağlanmıştır. Bu 
platformda ÇG üyeleri üzerinde çalıştıkları dokümanları birbirleriyle paylaşabilecektir ve aynı zamanda 
aynı anda birden çok kişi hazırlanan bir taslak doküman üzerinde çalışabilecektir. Bunların yanı sıra 
program ofisi alanla ilgili temel dokümanları ve eğitim dokümanlarını da bu alana yükleyerek ÇG’lerin 
kullanımına sunmaktadır.  
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Kaynaklar konusunda, program ofisi AK Yayınlarından olan DVE/İHE Paketi’nde yer alan yayınlardan 
üçünü; “Okullarda Demokratik Yönetişim”, “Karar Alıcılar için Stratejik Destek: Demokratik Vatandaşlık ve 
İnsan Hakları için Politika Aracı”, ve “Tüm Öğretmenler Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimini Nasıl 
Destekleyebilir: Yeterliliklerin Geliştirilmesine Yönelik bir Çerçeve”, Türkçeye çevirdi. Yayınların Türkçe 
sürümlerine projenin web sitesinden ulaşılabilir www.EDCHRETurkey-eu.coe.int. AK yayınlarının çevirisi, 
ÇG’lerin ihtiyaçları doğrultusunda en acil gereksinim duyulanlara öncelik verilerek devam edecektir. AK 
materyallerinin çevirisinin yanı sıra program ofisi, MEB tarafından projeye paralel olarak yürütülecek olan 
ve proje sonuçlarının ve çıktılarının sürdürülebilirliğine katkıda bulunması beklenen Hibe Programına ait 
duyurunun eklerinin çevirisine de destek verdi. 
 
Mart ayında, AK proje ekibi sadece Mart ayındaki faaliyetlerle değil aynı zamanda Nisan ayında 
gerçekleştirilecek olan etkinliklerin ön hazırlıklarıyla da yoğun bir şekilde meşgul oldu. Bu arada,  AK proje 
ekibinin kapasitesini geliştirmek için zaman ayırmayı da ihmal etmedik ve proje asistanları ile finans 
asistanları 19 – 21 Mart 2012 tarihleri arasında Strazburg’da düzenlenen bir hizmet-içi eğitime katıldılar.  
 
Projemizi yakından ilgilendiren diğer bir gelişme de Sn. Hüseyin Şirin’in Türkiye adına yeni DVE/İHE 
koordinatörü olarak atanması oldu.  Bu bağlamda belirtilmesi gereken diğer bir gelişme de 19. DVE/İHE 
koordinatörleri toplantısının 12-13 Mart 2012 tarihlerinde Budapeşte’de gerçekleştirilmiş olmasıdır. 
Toplantının amacı, DVE/İHE alanında, üye devletlerde, Avrupa Konseyi’nde ve diğer uluslar arası 
kurumlardaki en son gelişmeler konusunda bilgi paylaşımında bulunmaktır. Bu toplantının hemen 
ardından 14 Mart 2012 tarihinde DVE/İHE Koordinatörleri Güney Doğu Avrupa ağının 10. Toplantısı da 
yine Budapeşte’de düzenlenmiştir. Ağ üyeleri özellikle Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan 
Hakları Eğitimi Şartı’nın uygulamaya konabilmesi için bölgesel işbirliği stratejileri üzerinde durmuştur. 

 
 

 
Gelecek dönemde, proje aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir: 

 
• 12 Nisan 2012, Açılış Toplantısı, Rixos Otel, Ankara 

o MEB ve AB Türkiye Delegasyonu’nun üst düzey yetkililerinin katılacağı Proje Açılış 
Toplantısı Milli Eğitim Bakanı’nın konuşmasıyla başlayacaktır.  

• 12 Nisan 2012, İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı, Rixos Otel, Ankara  
o Projenin İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı da Açılış Toplantısının hemen ardından 

gerçekleştirilecektir.  
• 20-22 Nisan 2012, Uluslar arası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu: “Değişen bir Dünyada 

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Eğilimler ve Sorunlar” 
o Projemiz, MEB ve Marmara Üniversitesi ortaklığında Uluslar arası Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Sempozyumu: “Değişen bir Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni 
Eğilimler ve Sorunlar” düzenlenmektedir. Sempozyum 20 – 22 Nisan 2012 tarihleri 
arasında Marmara Üniversitesi’nin Haydarpaşa ve Göztepe Yerleşkelerinde 
düzenlenecektir. İngiltere Vatandaşlık Vakfı’ndan Prof. David Kerr, Zürih Öğretmen 
Eğitimi Üniversitesi’nden Prof. Rolf Gollob ve Avrupa Konseyi DVE/İHE Komitesi eski 
başkanı Dr. Reinhild Otte, Sempozyumun ana konuşmacıları arasındadır. Daha ayrıntılı 
bilgi ve sempozyum programı için lütfen sempozyumun web sitesini ziyaret ediniz: 

             http://sempozyum.sosyalbilgiler.org/english/index_en.html  
• 22-28 Nisan 2012, İsveç Çalışma Ziyareti 

o DOKÇG ve diğer çalışma gruplarının her birinden birer temsilci için Stokholm’e çalışma 
ziyareti düzenlenecektir. 

• 21-25 Mayıs 2012, Sonuç Odaklı İzleme (ROM) 
o Sonuç Odaklı İzleme (ROM) değerlendirmelerinden ikincisi için proje taraflarıyla 

görüşmeler yapılacaktır. 
• Görünürlük 

o Proje web sitesi düzenli olarak güncellenmektedir ve ayrıca web sitesinde bulunan Sınırlı 
Erişim alanı vasıtasıyla ÇG üyelerinin ve KDU’ların çalışmalarını önümüzdeki dönemde 
de desteklemeye devam edecektir.  

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

 
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 

G
el

ec
ek

 a
yı

n
 b

aş
lıc

a 
fa

al
iy

et
le

ri
 

B
u

 a
yı

n
 a

n
a 

fa
al

iy
et

le
ri

 


