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Değerli meslektaşlarım, 
 
Geleneksel olarak Haziran ayı hem öğretmenler hem de öğrenciler için ders yılının sona erdiğinin işaretidir. 
İşte bu dönemde herkes geçen yıl boyunca neler yapmış olduğunu değerlendirir ve öğrenciler tamamlanan 
dönemde kat etmiş oldukları ilerlemeyi gösteren karneleri alırlar. Aynı şekilde, Projemizin birinci yaş gününü 
müjdeleyen Haziran kapıyı çalarken, çalışma grupları şimdiye kadar yapılan faaliyetlerde edindikleri 
tecrübeyi ve birikimi değerlendirmekle ve geliştirdikleri kuramları pratiğe dökmekle meşgul. Diğer taraftan, AK 
Sekretaryası da tüm bu gelişmeleri ilk yıllık rapor vasıtasıyla görünür kılmak için yoğun bir emek sarf ediyor. 
ÇG üyeleri için Mayıs ayının anlamı büyük çünkü sıkı bir çalışma sonucunda elde ettikleri sonuçları açık bir 
şekilde sergileme imkanları var ve onlar da biliyorlar ki ne kadar tecrübe edinmiş olurlarsa olsunlar ve 
kuramsal boyutta ne kadar farklı görüşü paylaşmış olurlarsa olsunlar, ellerinde somut, doğrulanabilir çıktılar 
olmadan yapılan bu çalışma işin mutfağında olmayanlar için çok az şey ifade ediyor. Bu nedenle, büyük bir 
aile olarak hepimiz tüm gayretimizle çalışıyor ve iyi sonuçlar elde ediyoruz. Tüm bunların yanında son dakika 
gelişmelerinden birini de sizlerle paylaşmak istiyorum: Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe 
Programı için teklif çağrıları yayınlandı; aşağıdaki bölümlerde bununla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. 
 

Saygılar, 
 

Emir Adzovic 
DV/İHE Takım Lideri 

 
Altı çalışma grubu da geçtiğimiz dönemde çok sayıda yerli ve yabancı kaynaklı kaynağı inceledi ve 
gerek ulusal gerekse uluslararası uzmanların görüşlerini aldı. Artık grupların, özellikle de Program 
Geliştirme ÇG ve Demokratik Okul Kültürü Çalışma Grubunun, sırasıyla seçmeli DVE/İHE dersi 
öğretim programı ve Demokratik Okul Kültürü Çerçevesine ilişkin ilk taslakları hazırlamasının zamanı 
geldi. Materyal Geliştirme çalışma grubu da çok sayıda animasyon ve kısa film hazırlayarak önemli 
bir gelişme kaydetti ve üretilen materyalleri koordinasyon toplantılarında diğer grup üyeleriyle 
paylaştı. Grup aynı zamanda yoğun bir şekilde İletişim Stratejisi üzerinde çalışıyor. Diğer grupların 
çalışmaları da dikkate alındığında Mayıs aynının koordinasyon sağlamaya ve ilk tasların 
tamamlanmasına ayrıldığı söylenebilir. 
 
Bu doğrultuda AK Sekretaryası ve ÇG Koordinatörleri arasında 6 ve 24 Mayıs tarihlerinde olmak 
üzere iki tane kurum içi koordinasyon toplantısı yapıldı ve bu toplantılar sırasında çalışma grupları 
kaydettikleri ilerlemeyi ve geliştirdikleri ürünleri diğerleriyle paylaşma fırsatı yakaladı. Bu toplantıların 
sonuçları oldukça olumlu oldu ve çalışma grupları birbirlerinin çalışmaları üzerinde daha fazla nüfuz 
sahibi oldular. Daha yakın işbirliği içinde çalışmaya yönelik bu çabaların sonucunda daha geniş bir 
kitlenin katılımını hedefleyen üç aylık koordinasyon toplantılarından ilki de 28 Mayıs tarihinde TTKB 
yerleşkesinde gerçekleştirildi.  
 
Üç aylık koordinasyon toplantısının ardından seçmeli ders program taslağı ve demokratik okul 
kültürü çerçevesi taslağı ile ilgili olarak uzmanların rehberliğinde iki günlük yoğun bir çalışma 
gerçekleştirildi. Bu çalışma için AK Sekretaryası ilgili iki çalışma grubu için kendi ofis alanını tahsis 
etti.  
 
31 Mayıs tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu yetkilileri ve uluslararası uzmanlar David Kerr and Prof. 
Edward Huddleston eşliğindeki proje ekibi Konya'daki pilot okullar olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu 
Lisesi ve Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Konya, Eylül 2012 itibariyle yeni 
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları seçmeli dersinin ve Demokratik Okul Kültürü Çerçevesi'nin 
ortaöğretim okullarında pilot uygulamasının gerçekleştirileceği 10 pilot ilden biri. 
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Her iki okulun yetkilileri, okullarında yapılacak olan pilot uygulamaya karşı son derece olumlu bir 
yaklaşım sergileyerek pilot uygulama evresini kolaylaştıracak her türlü katkıya açık olduğunu belirtti. 
Okul müdürleri ve mevcut DVE/İHE öğretmenleri konuyla ilgili çalışmalarında kazandıkları olgunluk 
ve tecrübeyle güzel bir izlenim bıraktı. 
 
İlköğretim okulunda, zorunlu dersin öğretimi geçtiğimiz iki yıldır başarıyla sürdürülüyor ve 
öğretmenler bu dersle ilgili çok sayıda iyi uygulama geliştirmiş durumda. Çok daha önemlisi, iki yıl 
önce pilot uygulaması yapılan zorunlu dersle ilgili karşılaşmış oldukları sorunları ve yenilik önerilerini 
paylaşmaya hazırlar. Ortaöğretim düzeyinde ise, ziyaret edilen lisenin müdürü ve öğretmenleri 
projeden beklentilerini son derece açık ve dürüst bir şekilde paylaştılar ve öğrencilerin ve 
ebeveynlerin ders seçimine dahil edilme sürecine ilişkin tecrübe ve önerilerini dile getirdiler. Okul 
meclislerinin her iki okulda da başarıyla işlediği gözlemlendi. 
 
Avrupa Konseyi sekretaryası her iki okulun yöneticilerini ve öğretmenlerini program geliştirmeden ve 
demokratik okul kültürü çerçevesinin hazırlanmasından sorumlu olan çalışma gruplarıyla irtibata 
geçirdi. Bu şekilde çalışma grupları alandaki öğretmen ve müdürlerin tavsiyelerinden 
faydalanabilecek ve bu süreçte çalışmanın sahiplenirliği artacaktır. Sekretarya aynı zamanda proje 
web sitesindeki sınırlı erişim alanı vasıtasıyla taraflar arasındaki e-iletişimi kolaylaştırmayı da önerdi 
ve pilot okul öğretmen ve müdürlerinin taslak öğretim programını paylaşmak üzere Haziran ortasında 
gerçekleştirilmesi planlanan çalıştaya da davet edileceğini belirtti.  
 

Diğer önemli bir gelişme de çocukların eğitimi alanındaki paydaşlar arasında farkındalığı 
güçlendirmeyi ve demokratik vatandaşlık becerilerini inşa etmeyi amaçlayan Demokratik Vatandaşlık 
ve İnsan Hakları Hibe Programı, CFCU/TR2009/0136.01-02, Teklif Çağrısının 5 Haziran tarihinde 
yayınlanması oldu. Başvuru Rehberlerinin tamamına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz: 
http://www.cfcu.gov.tr, https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome, ve http://projeler.meb.gov.tr.  

 
 Projenin kendi çıktıları ve içeriğine yönelik yoğun çalışmalarının yanında Proje ekibi aynı zamanda 
alanda meydana gelen en son gelişmeleri de takip etmeye devam etti. Proje sorumlularından Sn. 
Seda Arıcan, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan Eğitim İzleme Raporu 2011’in 
taslağı konusunda görüş alış verişinde bulunmak üzere düzenlenen toplantıya katıldı. Uluslararası 
uzmanlar Prof. David Kerr ve Prof. Edward Huddleston da çalışma gruplarını “Avrupa’da Vatandaşlık 
Eğitimi – Avrupa okullarında demokratik kültüre daha çok ağırlık veriliyor” başlıklı Eurydice raporu 
konusunda bilgi verdi. Söz konusu rapor aşağıdaki adresten indirilebilir: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/139EN.pdf.   
 
Bütün bu yoğun program sırasında Proje aynı zamanda Sonuç Odaklı İzleme (ROM) kapsamında 
ikinci değerlendirmeden geçti. ROM ekibi Mayıs’ın son haftasında proje taraflarıyla çeşitli görüşmeler 
yaptı. Değerlendirme sürecinin taslak çalışmalarla ilgili koordineli çalışmayla kesişmesi ROM 
temsilcilerinin uluslararası uzmanlarla da görüşmesine imkan verdi. Sekretarya proje performansını 
iyileştirebilmek için ROM ekibinden gelecek olan raporu ve tavsiyeleri bekliyor.  
 
Mevzuat Tarama Çalışma Grubunun çalışma ziyaretiyle ilgili olarak, yapılacak çalışmanın okul 
ziyaretlerini de içine alarak mümkün olan en iyi sonuçları vermesi için Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı ziyaretin Eylül ayında başlayacak olan yeni akademik yıla ertelenmesi talebinde bulundu. 
TTKB mevzuat düzenlemelerini incelemek açısından Almanya’nın ziyaret edilebileceği önerisinde 
bulundu.  
 
MEB ve AK’nin ortak çabaları sonucunda Proje görünürlüğü sağlandı. 9 Mayıs tarihinde MEB 
temsilcileri Gençlik Parkı’nda düzenlenen Avrupa Günü kutlamalarına katıldılar. Programın açılış 
konuşmalarını AB Bakanı ve Baş müzakereci, Sn. Egemen Bağış, Dış İşleri Bakanı, Sn. Ahmet 
Davutoğlu, ve Büyükelçi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Jean-Maurice Ripert yaptı. 
Proje görünürlük materyalleri MEB’in kurduğu bilgilendirme masası vasıtasıyla dağıtılırken MEB 
yetkilileri de yürütülmekte olan projeler konusunda ayrıntılı bilgi verdi.   
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Bu çalışmaların ardından Haziran ayının da bir çok organizasyonla ve çalışmayla dolu olması 
bekleniyor. Proje ekibi de heyecanla koşuşturuyor.  
 
Gelecek ayın başlıca faaliyetleri şu şekilde özetlenebilir: 
 

• Çalışma gruplarının Haziran-Aralık dönemi için hazırlayacağı altı aylık planlar AK ekibiyle 
yakın işbirliği içinde Haziran ayının ilk yarısında tamamlanacak. 

• Aynı dönemde projenin mesajlarını farklı hedef gruplara etkin bir şekilde iletebilmek için 
tasarlanan bir halkla ilişkiler kampanyasını da içine alan kapsamlı bir İletişim Stratejisi de 
tamamlanmış olacak. 

• Program Geliştirme ÇG ve Demokratik Okul Kültürü ÇG çalışmalarını daha geniş bir kitleyle 
paylaşmak için 18 – 20 Haziran 2012 tarihleri arasında Kızılcahamam’da birer çalıştay 
düzenlenecektir. STK temsilcileri, pilot okul öğretmenleri ve müdürleri ile akademisyenlerin 
bu çalıştaya katılması beklenmektedir. Çalıştaylar taslakların tamamlanmasından önce 
önemli bir adımdır.  

• Kurum içinde gerçekleştirilen düzenli koordinasyon toplantıları devam edecektir,  
• Haziran ayında, üçüncü nesil ulusal uzmanlar ÇG’larıyla ilerleme kaydetmeye devam 

edecektir. 
• Avrupa Konseyi sekretaryası pilot illerdeki öğretmenlere yönelik olarak Ağustos’un son 

haftasında gerçekleştirilmesi planlanan başlangıç eğitimi için hali hazırda çalışma gruplarıyla 
olası tarihleri değerlendirmektedir.  

• Son olarak, proje ekibi Haziran 2012 sonunda teslim edilmek üzere ilk Yıllık Rapor’u 
tamamlamış olacaktır.  

• Görünürlük 
o AK ekibinin artan kapasitesinin sonucu olarak proje web sitesi artık çok daha hızlı 

güncellenmekte ve ilgili taraflara daha güncel bilgi sunabilmektedir. Web sitesinde 
sunulan materyallerin miktarı, çevirisi tamamlanan yabancı kaynakların da 
eklenmesiyle günden güne artmaktadır. Lütfen siz de bizi takip edin: 
www.edchreturkey-eu.coe.int   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avrupa Konseyi Ankara 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 

  www.edchreturkey-eu.coe.int   
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