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Değerli meslektaşlarım, 

Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte projemiz de sorunsuz bir şekilde ikinci aşamasına doğru ilerliyor. Birinci 
aşama, ortaöğretimde okutulacak olan “Demokrasi ve İnsan Hakları” seçmeli dersi için yeniden tasarlanan öğretim 
programının onaylanmasıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Aynı şekilde, “Demokratik Okul Kültürünü Geliştirme 
Strateji Dokümanı”nın on ildeki pilot ilk ve ortaöğretim okullarında uygulanması uygun görüldü. Kuru ve sıcak yaz 
günlerini, pilot okullarda düzenleyeceğimiz bilgilendirme toplantıları ve başlangıç eğitimlerinin hazırlıklarını yaparak 
geçirdik. Ayrıca, geçtiğimiz dönemde projemizin kurumsal kimliği oluşturuldu. Yıllık Bültenimizde sizlerle paylaştığımız 
bu kurumsal kimlik ve görünürlük proje sonunda kadar muhafaza edilecek. Yeni görünüşümüzü beğendiğinizi 
umuyoruz. 

Birinci aşamanın başarısı ve paydaşların desteğinden aldığımız ilhamla ikinci aşamaya başlamak için 
sabırsızlanıyoruz. Gözden geçirilerek yeniden yazılan öğretim programı ve demokratik okul kültürü geliştirme strateji 
belgesi ile iletişim stratejisinin hazırlanması, harika materyallerin geliştirilmesi ve mevzuatın ve öğretim programlarının 
gözden geçirilmesine katkıda bulunan ve son olarak MEB bünyesinde kapasitenin güçlendirilmesinde rol alan tüm 
çalışma gruplarına teşekkür etmek istiyorum. Başarımızın artacağını ve projemizin ikinci aşamasını da içine alarak 
genişleyeceğini umuyorum.  

Saygılarımla, 

Emir Adzovic 

Demokrasi Kuşağı Takım Lideri 

Değerli meslektaşlarım, 

Talim ve Terbiye Kurulu olarak yürüttüğümüz Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesinde bir yıllık süreci 
tamamladık. Geçen bir yılda, çalışma gruplarımız düzenli bir şekilde çalışmalarını yürüttüler. Mevzuat Tarama, Program 
Tarama ve Kapasite Geliştirme grupları çalışmaları ile önemli ilerleme kaydetti. Materyal Geliştirme Grubu ise 
çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor ve yakında Materyal Geliştirme Grubunun ürünlerini görmeye başlayacağız. 
Bunun yanı sıra Program Geliştirme Grubu çalışmalarının ilk kısmını tamamladı ve seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 
dersinin öğretim programı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı. Ayrıca, Demokratik Okul Kültürü 
Çalışma Grubu çalışmalarını tamamlayarak demokratik okul kültürünün geliştirilmesine yönelik strateji belgesini 
hazırladılar.  

Eylül ayının ilk yarısı itibariyle seçmeli ders programının pilot illerde dersi okutacak olan öğretmenlerimize tanıtımı 
planlandı. Demokratik Okul Kültürü çalışma grubu ise oldukça yoğun bir çalışma temposu ile 10 günde 10 pilot ilimizde 
demokratik okul kültürü çerçevesini tanıtmak üzere hazırlık yaptı. Çalışma gruplarının tüm üyelerine çalışmalarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürümesi konusunda yoğun çaba gösteren 
Avrupa Konseyinin değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum.    

Saygılarımla, 

Zafer Çelik 

Milli Eğitim Bakanlığı, 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 

Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkanı 
 



Haziran – A ğustos 2012 döneminin öne çıkan faaliyetleri 

Gözden geçirilerek yeniden tasarlanan “Demokrasi ve İnsan Hakları” seçmeli dersi öğretim programının 
onaylanması Haziran – Ağustos 2012 dönemindeki en önemli gelişmeydi. Taslak öğretim programı 18 – 
20 Haziran 2012 tarihleri arasında Kızılcahamam’da düzenlenen bir çalıştayda ilgili paydaşlara iletildi ve 
onlarla birlikte kapsamlı olarak tartışıldı. Sivil toplum kuruluşlarının, pilot okul öğretmen ve müdürlerinin ve 
akademisyenlerin değerli katkılarını alan Program Geliştirme ÇG, taslak programı nihai haline getirerek 15 
Temmuz 2012 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayına sundu. Öğretim programı beğeni topladı ve 
oldukça kısa süre içinde onaylandı. Ağustos’un ikinci yarısında Milli Eğitim Bakanı’nın imzasını taşıyan 
öğretim programı elimize ulaştı (Karar No. 133, 28.08.2012). Ortaöğretimde okutulacak olan “Demokrasi 
ve İnsan Hakları” seçmeli dersi 2012 – 2013 eğitim yılında 10 ildeki (Edirne, Elazığ, İstanbul, Konya, 
Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Samsun, Yozgat) 10 okulda pilot olarak uygulanacak. 

Resmi bir onay gerektirmese de Kurul tarafından kabul görmesi istenen “Demokratik Okul Kültürünün 
Geliştirilmesi Strateji Belgesi” için de benzer bir yol izlendi. Taslak strateji belgesi de Kızılcahamam 
çalıştayının katılımcılarıyla paylaşıldı. Elde edilen geri bildirimler ışığında taslak belge Ağustos ayının ilk 
yarısında nihai haline getirildi ve bu çalışmanın pilot uygulamasının da yeni eğitim yılında yapılması kabul 
edildi. Ana strateji belgesinin yanında, Demokratik Okul Kültürü ÇG demokratik okul kültürünün başlıca 
ilkelerini ortaya koyan ve bunların okul ortamında ve okulun dışında nasıl uygulanabileceği konusunda ana 
paydaşlara (öğretmenler, okul yöneticileri, öğrenciler, aileler) hitap eden 4 farklı el kitabı hazırladı. Bu el 
kitapları aynı pilot illerdeki 10 ilköğretim, 10 ortaöğretim okulunda dağıtılacak ve bunların pilot uygulaması 
yapılacaktır. 

Bunlar projeyi ikinci aşamaya taşıyan büyük adımlardı. Projenin ikinci aşamasında ise öğretim 
programının ve strateji belgesinin pilot uygulamasının yanı sıra izleme ve ölçme değerlendirme 
çalışmalarına ağırlık verilecek. Bu nedenle proje çalışma grupları çalışmalarının getirdiği başarılı 
sonuçların tadını çıkarmak için bir yaz molası bile vermedi. Tam aksine, pilot uygulamanın yeni eğitim yılı 
boyunca sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için daha da sıkı çalıştı. 

İletişim ve görünürlük alanında proje kimliğinin güçlendirilmesini hedefleyen iki 
önemli gelişme söz konusuydu: öncelikle, proje logosunu ve proje 
materyallerine ait şablonları da içine alan iletişim stratejisi tamamlandı; ve 
ikinci olarak da aylık bültenlerimizin Haziran sayısı, projenin ilk yılındaki tüm 
önemli gelişmeleri içine alacak şekilde kapsamı genişletilerek “Yıllık Bülten” 
adıyla özel bir sayı olarak hazırlandı ve gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında 
büyük övgü topladı. 

 

 



Mayıs sayımızda da belirttiğimiz gibi, projemiz Sonuç Odaklı İzleme (ROM) kapsamında ikinci 
değerlendirme sürecinden geçti. Avrupa Konseyi Sekretaryası ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 
değerlendirme ziyaretleri sonrasında hazırlanan raporu gözden geçirdi ve proje ilerleyişinin ayrıntılı bir 
şekilde değerlendirilmesini sağlayabilmek için raporda değinilen bazı hususları netleştirmek üzere geri 
bildirimde bulundu. Bu çerçevede, raporda sunulan öneriler proje performansını geliştirmek için bir fırsat 
olarak değerlendirilebilir. 

İdari çalışmalar kapsamında, Proje Yıllık Raporu Haziran sonunda ilgili makamlara sunuldu ve her hangi 
bir yorum almadan kabul edildi.  

DVE/İHE alanında bilginin derlenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, Sekretarya şu anda bir e-
kütüphanenin kurulması için hazırlıklara başladı. Söz konusu kütüphane Türkçe ve İngilizce yayınları bir 
araya getirerek Avrupa’daki bazı önemli DVE/İHE merkezlerine bağlantı sağlayacak. Aynı kapsamda, 
Avrupa tecrübesi edinmek ve daha da önemlisi Avrupalı ortaklarımızı proje faaliyetlerinden haberdar 
etmek için Almanya’da gerçekleştirilmesi planlanan bir çalışma ziyaretinin hazırlıkları başladı    

Önümüzdeki ay neler yapaca ğız? 

Eylül ayı akademik yılın başlangıcı olduğu için bir çok faaliyetle dolu yoğun bir program kaçınılmaz 
gözüküyor. Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri kısaca özetleyecek olursak: 

• 3 – 7 Eylül 2012 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın Rize, Çayeli’ndeki hizmet içi eğitim 
merkezinde yeni “Demokrasi ve İnsan Hakları” seçmeli dersini tanıtan bir eğitim semineri 
gerçekleştirilecek. Bu eğitimin başlıca hedef grubunu bu dersin okutulacağı okullarda görev yapan 
öğretmenler ve müdür yardımcıları oluşturuyor. Bu iki hedef kitle öğretim programının başarılı bir 
şekilde nasıl uygulanacağı konusunda resmi bir eğitim alacak ve pilot uygulama sırasında 
kullanılacak olan sınıf etkinliklerini birlikte tasarlayacaklar. Eğitime katılan öğretmenler mesleki 
gelişimlerinin bir parçası olarak MEB Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi Genel Müdürlüğü’nden 30 saat 
kredi almış olacaklar.  

• Buna paralel olarak, Demokratik Okul Kültürü ÇG tarafından hazırlanan “Türkiye’de Demokratik 
Okul Kültürünün Geliştirilmesi Strateji Belgesi” ve öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrencilere 
yönelik el kitaplarını tanıtmak amacıyla pilot illerde bir dizi eğitim semineri gerçekleştirilecektir. Bu 
seminerler pilot okullardaki öğretmen ve okul müdürlerinin yanında veliler ve Okul Aile Birliği 
temsilcileri gibi okul çevresindeki daha geniş okul topluluğunda yer alan kişileri bir araya 
getirecektir. 

 

 

 

 

 

 



• 2012 Eylül ayının ikinci yarısında yeni seçmeli ders öğretim programının önemini tüm pilot illerde 
daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan bir dizi bilgilendirme toplantısından oluşan bir halkla 
ilişkiler kampanyası planlanmaktadır.   

• Projenin üçüncü Yönlendirme Komitesi Toplantısı 3 Ekim 2012 tarihinde Başkent 
Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecektir. Toplantının ağırlığını pilot uygulama, izleme ve 
değerlendirme çalışmaları oluşturmaktadır. 

• Ekim ayının ortasında Almanya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
Almanya’daki çeşitli okul türleri ziyaret edilecektir. Bu ziyaretlerin değerlendirme ve karşılaştırma 
çalışmaları için girdi sağlaması ve farklı bakış açıları sunması beklenmektedir. Mevzuat ve politika 
belirleme, gündemin diğer iki önemli maddesini teşkil etmektedir.  

• Görünürlük 

o Proje web sitemiz ayrıntılı ve güncel bilgi yayınlamaya devam etmektedir. Web sitesinin 
tasarımı, geliştirilen iletişim strateji çerçevesinde proje logosu ve diğer görünürlük 
materyalleriyle birlikte iyileştirilecektir. Çevirisi tamamlanan belgelerin de eklenmesiyle 
web sitemizdeki sınırlı erişim alanından sunulan belgelerin sayısı gün geçtikçe 
artmaktadır ve yakında bu materyaller bir e-kütüphane biçiminde yeniden düzenlenecektir. 
Lütfen bizi www.edchreturkey-eu.coe.int  adresinde ziyaret edin. 

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