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  bir sivil toplum kuruluşudur; 

 1994 yılında kurulmuştur; 

 demokratik devletlerde gerekli olduğu düşünülen 

vatandaşlık bilgi ve becerilerini yaygınlaştırır.  

CCE Hakkında 



Sorumluluk sahibi ve aktif vatandaşlar 
olmadığı sürece diğer ülkeler gibi Polonya’da 

başarıya ulaşamaz.  

 

Aktif vatandaşların katılımının demokratik bir 
devletin temelini oluşturduğunu düşünüyoruz 

ve okulların genç vatandaşlara etkili bir 
eğitim verilmesinde önemli bir rol oynadığına 

inanıyoruz. 

Bize göre: 



Bu nedenle okullar: 

Sosyal, siyasi ve ekonomik yaşamla ilgili bilgi 

sunmalı; 

 

Yaratıcılığı ve eleştirel düşünme becerilerini 

geliştirmeli; 

 

Öğrencilerin öz-güven geliştirmesine yardım etmeli; 

 

Öğrencileri takım çalışmalarında ve diğer önemli 

sosyal etkinliklerde yer almaya teşvik etmeli; 

 

Ortak iyilik için sorumluluk almayı öğretmelidir. 
 



Biz neler yapıyoruz? 

 Okullar için öğretim ve eğitim programları 

geliştiriyoruz. 

 Öğretmenler ve okul müdürleri için eğitim ve çalıştaylar 

 düzenliyor ve e-öğrenme ortamları sunuyoruz. 

 Öğrenciler ve öğretmenler için websiteleri hazırlıyoruz, 

konferanslar ve ulusal sunumlar düzenliyoruz. 

 Ders planları ve öğretim materyalleri sağlıyoruz. 

 

 CIVITAS adında bir yayınevimiz var. 

 … ve daha birçok çalışma yapıyoruz… 



Programlarımızdan bazıları 



OKULLARIN 

GELİŞİMİ  

  

OKUL 

ÖĞRETİM 

PROGRAMLARI 

EĞİTİM 

PROJELERİ VE 

VATANDAŞLIK 

ETKİNLİKLERİ 

Programlarımız aşağıdaki alanları içine alıyor: 



Takım çalışmasını öğretmek ve öğrenci ve öğretmen değerlendirme 

stratejilerinin geliştirilmesiyle öz-değerlendirme sisteminin 

kurulması vasıtasıyla kalite düzeylerini yükseltmek isteyen ve bu 

konuda CCE tarafından desteklenen okulların oluşturduğu bir ağ.  

Program Polonya – Amerika Özgürlük Vakfı ile işbirliği içinde 

yürütülmektedir.   

Öğrenme Okulu 

Sınıf 2.0 okulları 

 Okullarda yeni teknoloji nasıl kullanılmalı? 

  
İyi uygulamalar 

Kurallar 

Binlerce öğrenci dahil oluyor 

Program                           ile işbirliği içinde yürütülüyor 

Okul öğretim programları– örnekler  



Okulların gelişimi 

KOSS – Yerel bir okulda vatandaşlık eğitimi 

Genç Girişimciler 

 Okulda yeni teknoloji nasıl kullanılmalı? 

  

17 yıldır vatandaşlık öğretmenlerine destek olan bir müfredat. 
 

KOSS demokrasinin uygulanış biçimini açıklar ve yerel ölçekte  

katılıma teşvik eder.  
 

Yerel bir topluluğa ait olma duygusuna öncelik verilir. 
 

Her yıl yaklaşık 350 000 öğrenci KOSS’u kullanır. 

katılımcılar kendi kaynaklarını nasıl yöneteceklerini ve 

neye yatırım yapacaklarını öğrenirler 
 

kendi sanal şirketlerini kurup yönetirler 
 

öğrenciler yeni girişimcilik öğretim programına göre öğrenirler 



ÖĞRENCİ KONSEYİ VE 

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR 

Eğitsel projeler ve vatandaşlık etkinlikleri 

Öğrenciler okullarında gençlik seçimleri düzenler (başkanlık seçimi,, 

meclis seçimi, referandum); 
 

Sonuçlar ulusal medyada yayınlanır. 

 

Gençler Oy Kullanıyor 

Öğrenci Konseyi 

Öğrencilere okulda ve yaptıkları girişimlerde öz-yönetime sahip 

olmaları için destek verilir.  
 

Öğrencilere ve onların mentorlerine malzeme sağlanır ve eğitim 

verilir.  
 

Öğrenciler ve öğretmenler için bir web-portal’ı bulunmaktadır ve e-

rehberlik kursları sunulur. 



EKOLOJİ VE KÜRESEL 

SORUMLULUK 

Eğitsel projeler ve vatandaşlık etkinlikleri 

İzle ve Değiştir 

Sınıfa küresel bir bakış açısı kazandırmak amacıyla belgesel 

filmlerden faydalanan bir proje. 
       

ŞİMDİ (NOW) Küresel Eğitim ve Kaynak Dolu Okul 

KAYNAKLAR KÜRESELLEŞME EKOLOJİ 



 

EĞİTSEL PROJELER VE VATANDAŞLIK 

ETKİNLİKLERİ 
 

KÜLTÜR, MİRAS VE 

MEDYA 



Motor! (Action!) Film 

Academy 



Polonya’nın Edebiyat Atlası 

Öğrenciler kendi kasabalarının ve 

bölgelerinin edebiyat geçmişiyle ilgili 

araştırma yapar.  

 

Yeni teknoloji ve ortamları kullanırlar. 



Geçmişin İzleri – öğrenciler anıtları benimser 

Öğrenciler kendi bölgelerindeki anıtları 

araştırır, bunlar hakkında bilgi edinir ve 

bunların bakımıyla ilgilenmeye başlar.  

 

Gençler anıtları yerel topluluklara tanıtır.  

 

 

Öğrenciler yerel tarihlerini öğrenir ve 

yerel topluluğa aidiyet duygusu geliştirir. 

 
 

Program Polonya Tarih Müzesi ile işbirliği içinde 

yürütülmektedir. 

 



Hadi özgürlükten bahsedelim 

Toplantılar 

Tarih  

1939 - 1989 

Ropörtajlar 

Audio & 

Video 



Kulthurrah! 

 Bir öğretmenin rehberliğinde 

öğrenciler «Benim kasabam, 

benim tarihim» konulu bir 

sanatsal proje geliştirir. 

 

Programa dahil olan öğrenciler 

tiyatro, film ve fotoğrafçılık 

atölyelerine/çalıştaylarına 

davet edilir. 



EtnoLog 

Halk kültürü ve yeni teknoloji 



 

EĞİTSEL PROJELER VE VATANDAŞLIK 

ETKİNLİKLERİ 
 

ÖĞRENCİ AKADEMİSİ- 

MATEMATİK VE  

DOĞA BİLİMLERİ 



Öğrenci Akademisi – STEM projeleri 
 

 

Okullarda matematik ve fen projeleri.  

 

Öğrenciler bilim klüplerine katılır, 

deneyler tasarlar, gözlemler yapar ve 

akran-temelli projelere katılırlar. 

Programın eş finansmanı Avrupa 

Sosyal Fonu tarafından 

karşılanmaktadır. 



Teşekkürler 


