
Değerli meslektaşlarım, 

Projenin başlangıcından günümüze kadar geçen süre içerisinde faaliyetlerimizin planlandığı gibi 
yürütüldüğünü ve gösterdiğimiz gayretin yanı sıra üretilen çıktılarla birlikte hedeflerimize daha da 
yaklaşıtığımızı belirtmek isterim. Bu bağlamda Program Tarama  Çalışma Grubu ve Mevzuat Tarama 
Çalışma Grubumuzun yapacağı çalıştaylar Mart ayının en önemli faaliyetler arasında yer almaktadır. Bu 
çalıştaylarda çalışma gruplarımız elde ettikleri çıktıları, çalıştaya davet ettiğimiz paydaşlarla paylaşacaklar 
ve onların katkılarıyla, yapılan çalışmalar daha da anlamlı hale gelecektir.   

Projemizde geldiğimiz bu aşamada, başta düzenleyeceğimiz çalıştaylara olmak üzere projemize katkı 
sağlayan/sağlayacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum.    

         Zafer Çelik 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 

Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkanı 
 

 
Değerli meslektaşlarım, 

Projemizin yedinci çeyreğine girdiğimiz bu dönemde, yaptığımız çalışmaların ve ürettiğimiz çıktıların 
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi sınırlarının dışına çıkarak, daha geniş anlamda insanlara 
ilham vereceğine inandığımız bir aşamaya gelmek üzereyiz. Tarama ve değerlendirme çalışmalarımızı 
neredeyse tamamladık. Bu aşamada, Program Tarama Çalışma Grubu ve Mevuzat Tarama Çalışma Grubu 
paydaşlarımızın katılacağı birer çalıştay düzenleyerek elde ettiğimiz sonuçları onlarla paylaşacaklar ve birlikte 
öneriler geliştirecekler. Bu çalışma  gruplarının nihai raporları sırasıyla çeşitli derslerin programlarını 
hazırlayan uzmanları ve öğretmenleri ve mevzuat ve politika yapıcıları ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, bu iki 
çalıştay Şubat – Mart döenminin öne çıkan faaliyetleridir. 

Gündemimizdeki diğer sıcak bir konu da projemizin iletişim stratejisi çerçevesinde hazırlanacak olan TV spot 
filmidir. Gelecek yılın seçmeli dersleri seçilmeden önce anne babaların ve öğtencilerin dikkatini yeni seçmeli 
dersimize çekmemiz gerektiğini biliyoruz. Şubat ayında, projemizi ve seömeli dersimizi Türkiye’nin dört bir 
yanında tanıtmak amacıyla yapım firmalarını yenilikçi fikirlerini sunmaya davet ettik. Mümkün olduğunca çok 
fikir toplamaya çalıştık. Mart ayındaki heefimiz bu fikirleri rafine ederek Nisan başında yapılacak olan Proje 
Yönlendirme Komitesi’e en iyi fikirleri sunup onların da görüşlerini almak. Mayıs ayında bizi ulusal televizyon 
kanallarında izleyeceğinizi umuyoruz. 

Son olarak ama belki de hepsinden önemlisi, Mart ayında dikkatimizi ilköğretim okullarımıza yöneltecek 
olmamız. Demokratik Okul Kültürü Çalışma Grubu ilk etkinliklerini okullara göndermek üzere hazırlıklarını 
tamamladı ve ilk etkinliğin sonuçlarını yakında görmeyi umuyoruz.  

Emir Adzovic 

           DV/İHE Projesi Takım Lideri  

 

            Mart 2013  



 

� Mevzuat Tarama Çalışma Grubu ve Program Tarama Çalışma Grubu taslak raporlarını 
tamamladılar ve raporlarını düzenleyekleri çalıştaylar vasıtasıyla tüm ilgili paydaşlarla 
paylaşmadan önce bir ön görüş almak amacıyla TTKB’ye sundular. Program Tarama Çalışma 
Grubu’nun çalıştayı için  13 – 15 Mart ve Mevzuat Tarama Çalışma Grubu’nun çalıştayı için ise 8 
– 20 Mart tarihleri öngörülüyor. Sekreterya her iki çalıştayın da en iy şekilde düzenlenebilmesi ve 
çalıştaylardan mümkün olan en iyi sonuçların elde edilebilmesi için gerekli hazırlıklara başladı. Bu 
iki faaliyet Mart ayının öne çıkan çalışmaları olacak. 

� Şubat’ın son haftasında TTKB ve AK temsilcileri ile ulusal iletişim uzmanlarından oluşan bir 
komisyon bir araya gelerek iletişim strateji bünyesinde hazırlatılması planlanan TV spot filmleri için 
senaryo tekliflerini gönderen firmaları değerlendirmek amacıyla toplantı. Değerlendirme 
sonrasında kısa listeye alınan firmalardan biraz daha ayrıntılı ve projenin beklentilerini daha iyi 
karşılayan tek bir senaryo ile yeniden teklifte bulunmaları istendi. Mart ayında en uygun 
senaryo(lar) seçilerek bakanlığın onayına sunulacak. 

� Öğretmenlerin projemizin tasarımına daha fazla dahil olmalarını sağlamak ve onları teşvik etme 
amacıyla ülke çapında tüm öğretmenlere açık bir etkinlik yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmadan 
elde edilen en iyi öğretim uygulamaları derlenerek DVE/İHE dersi için destekleyici eğitim materyali 
niteliğinde bir etkinlik kitabı hazırlanacak. Yarışma 11 Mart tarihinde MEB’in web sayfasında ve 
projemizin web sayfasında yayınlanacak. Başvurular 30 Nisan tarihinde sona erecek ve Mayıs 
ayında bir ödül töreni düzenlenecek. En iyi beş etkinliğin sahipleri proje çerçevesinde 
düzenlenecek olan çalışma ziyaretlerinen birine katılmak üzere davet edilecek. Bu organizasyon 
başarılı öğretmenlerimizin diğer ülkelerdeki meslektaşlarıyla biraraya gelerek fikir alışverişinde 
bulunmalarına imkan verecektir. Pilot okullarımızdaki tüm öğretmenleri de bu yarışmaya katılmaya 
davet ediyoruz.  

 

� Dördüncü Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nın tarihi ve taslak gündemi projemizin Kıdemli 
Program Sorumlusu, Müsteşar Yardımcısı Sn. Salih Çelik tarafından da kabul edildi. Toplantı 9 
Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Avrupa Komisyonu, Demokratik Vatandaşlık ve Katılım Genel 
Müdürü Sn. Ólöf Ólafsdóttir de toplantıya katılacak.  

� İrlanda Çalışma Ziyareti (Nisan) ve Norveç Çalışma Ziyareti için işbirliği yaptığımız kuruluşlar 
tarafından hazırlanan taslak programlar elimize ulaştı ve önümüzdeki günlerde bu programları 
Faydalanıcının ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde geliştirmeyi umuyoruz.  

� İki uzmanımız projemizle yakından ilgili 3000’den fazla kişiyi içine alan kapsamlı bir iletişim listesi 
üzerinde çalışıyor. Bu paydaş havuzu iletişim ve haberleşme süreçlerini kolaylaştırarak projemize 
önemli bir katkı sağlayacak. Söz konusu havuz aynı zamanda projemizin iletişim ağını 
genişleterek hem MEB hem de Avrupa Konseyi için gelecekte de öfaydalı bir araç teşkil edecek. 

 

   Şubat ayının öne çıkan faaliyetleri                  



 

� Bir yandan iki çalıştayımızın hazırlıkları sürerken diğer yandan da Mayıs ayında başlayacak olan 
eğitim faaliyetleri için sağlam bir zemin oluşturabilmek amacıyla Kapasite Geliştirme Çalışma 
Grubu ile toplantılar yapıldı. KGÇG mevcut taslak eğitim programını ulusal ve uluslararası 
uzmanların da desteğiyle güncelledi ve geliştirdi. Program görüş ve onay almak üzere TTKB’ye 
iletildi. KGÇG tarafından düzenlenecek olan eğitim seminerleri aralarında öğretmen eğiticileri, ders 
kitabı yazarlarını ve inceleyenleri, yasama uzmanlarını ve müfettişleri de içine alan geniş bir 
yelpazeyi hedeflemektedir. Bu nedenle bu büyük girişim ilgili birimlerle yakın işbirliği yapılmasını 
gerektirmektedir. Bu amaçla, ilgili personellerinin bu eğitimlere katılmasını sağlamk amacıyla MEB 
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. Bu çerçevede İnsan Hakları Eğitimi Uzmanları’nın 
(HREA) kurucusu ve kıdemli danışmanı olan Felisa Tibbits’i de eğitim çalışmalarıa davet etmek 
uzere bit taslak gündem hazırlandı. Taslak plana göre kendisi 9-10 Mayıs tarihlerinde kitap 
değerlendirmeciler için planlanan seminerin bir parçası olacak. 

 

 

Daha belirgin olarak, Mart ayında gerçekleştirilecek başlıca etkinlikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

� Program Tarama Çalışma Grubu çalıştayını 14 – 15 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirecek. 
Bu çalıştayın asıl amacı ilk ve ortaöğretim programlarının incelenmesiyle ilgili raporu aralarında 
sivil toplum, akademisyenler, öğretmenler ve program geliştirmeciler de olmak üzere tüm ilgili 
taraflarla paylaşmak. Bu gruplar çalıştayda bir araya gelerek tavsiyelerini hazırlayacaklar.s   

� Mevzuat Tarama Çalışma Grubu da çalıştayını 18 – 20 Mart tarihlerinde İstanbul’da 
düzenleyecek. Buradaki başlıca amaç da akademisyenlerin, hukukçuların, sivil toplumun ve diğer 
ilgili paydaşların desteğiyle öneriler üretebilmek.  

� 22 Mart’ta Edirne, 25 – 26 Mart’ta İstanbul ve 29 Mart’ta Mersin’deki pilot okullarımızı ziyaret 
edeceğiz.  

� Proje ekibi yoğun bir şekilde 9 Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan Proje Dördüncü Yönlendirme 
Komitesi Toplantısı’nın hazırlıklarıyla uğraşıyor olacak. 

� Proje Yönlendirme Komiesi Toplantısı’na somut ve sağlam bir senaryo götürebilmek için Mart ayı 
içerisinde TV spotluyla ilgili bir dizi toplantı gerçekleştirilecek.  

� AB delegasyonu ve Yönlendirme Komitesi’ne katılan SRK temsilcileri tarafından teşvik edilen 
sekretaryamız sivil toplum kuruluşlarıyla daha geniş bir ağ kurmak ve bir sinerji oluşturmak istiyor. 
Bu amaçla Mart ayında aralarında Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Uluslararası Af Örgütü ve bazı 
AB destekli girişimler olmak üzere bazı STK’ları ziyaret edeceğiz.  

� Sekreterya Nisan ayında düzenlenecek olan İrlanda çalışma ziyareti ve Mayıs ayında 
gerçekleştirilecek olan Norveç çalışma ziyaretinin hazırlıklarıyla meşgul olacak. 

� Mayıs ayında ve sonrasında Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu gözetiminde düzenlenecek olan 
eğitim seminerlerinden en iyi sonuçları elde edebilmek amacıyla Demokrasi Kuşağı ekibi ile Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK arasındaki eşgüdüm ve işbirliği devam edecektir. Eğitim 
modüllerinden bazıları program geliştirmecileri, kitap yazarlarını ve değerlendirmecileri 
etkilemektedir bu nedenle iligili kurumlar arasında güçlü bir eşgüdüm gerektirmektedir. 

 

 

Diğer kurumlarla yapılan i şbirli ği ve etkinlikler 

 Mart 2013’te neler yapaca ğız? 



 

 
 

 
� TV spotlarının prodüksiyonuna yönelik ilk adımlar, proje iletişim uzmanları ve Milli Eğitim 

Bakanlığı Basın Dairesi Başkanlığı arasındaki yakın işbirliği sayesinde atılmış durumdadır.  
� 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 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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