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► Sayfa 3

Nitelikli Eğitim Hakkının
Herkese Sağlanması

A

vrupa Konseyi nitelikli eğitimi, gençleri sadece istihdama değil aynı zamanda demokratik toplumlarda aktif vatandaşlar
olarak hayata hazırlamak ve onların kişisel gelişmelerini ve ileri seviyede geniş kapsamlı bir bilgi tabanının gelişmesini ve sürdürülmesini sağlamak için de savunur. Bu dört hedef de eşit derecede önemli ve uyumludur. Bu hedefler
birbirlerini desteklerler. Aktif bir vatandaş olmanız için gerekli yetkinliklerin birçoğu aynı zamanda işe alınmasınıza yardımcı
olup kişisel gelişiminize de katkıda bulunur.
Avrupa’daki eğitim sistemleri her öğrencinin becerilerini sonuna kadar geliştirmesini ve tutkularını gerçekleştirmesini mümkün kılmalıdır. Bu, eğitimin bir fırsattan ziyade vakit kaybı olarak görüldüğü ortamlardan gelen öğrenciler için
özellikle önemlidir. Dolayısıyla bir eğitim sisteminin niteliğinin saptanması o sistemin bütün öğrenenlere yeterli fırsatları
sağlayabilme becerisini kapsamalıdır. Kurumdan sistem seviyesine geçildiğinde kapsamanın kalite tartışmasının önemli bir
boyutu olduğu daha da belirginleşiyor. Öğrenenlerinin bir kısmını yol kenarında bırakan bir sistem mükemmel olabilir mi?
■

Kaliteli eğitim, tıpkı okul öncesi eğitim ve yükseköğretimde olduğu gibi zorunlu ve zorunlu olmayan eğitimde de
farklı bir şekilde sağlanır. Bazı gruplar kaliteli eğitimden yararlanmak için özel dikkat ve önlemlere ihtiyaç duyacaklardır,
ancak kaliteli eğitim herkese temin edilmelidir.
■

Kamu yetkililerinin kaliteli eğitimin herkese temin edilmesinde önemli bir rolleri vardır ancak her ülke bunu farklı
yollardan ve farklı seviyelerde yapmaktadır. Bazı eğitimler özel okullarda ancak kamu yetkilileri tarafından belirlenen bir
çerçevede verilmektedir. Kamu sorumluluğu özel eğitimin başladığı ya da zorunlu eğitimin sona erdiği yerde bitmez.
■
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Avrupa Konseyi’nde Eğitim

A

vrupa Konseyi eğitim programı Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi (AKAS No: 18) ve Avrupa Bölgesinde
Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme’nin (AKAS No:165) yanı sıra Bakanlar Komitesi’nin
müfretdatta vatandaşlık, insan hakları ve ayrımcılık karşıtlığını içeren yüksel kaliteli, kapsayıcı bir eğitimin etkili bir
şekilde tedarik edilmesinde kamu sorumluluğu hakkında aldığı çeşitli tavsiye kararlarından kaynaklanır.

Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi
Kültürün, toplumsal bilgi dağarcığının gelişmesi, ötekilerin anlaşılması ve değerlerin aktarılmasında oynadığı önemli
rol kabul edilmektedir. Kültür tatmin edici bir hayatın bir önkoşulu ve bir kendini gerçekleştirme kaynağıdır. Avrupa Konseyi
kuruluşundan itibaren kültür ve eğitimin, ortak temel değerleri destekleyerek kültürel çeşitliliğe saygının teşvik edilmesinde oynadığı rolün farkındadır. Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi, Avrupa Konseyi’nin, Örgüt tarafından
geliştirilen insan hakları ve demokrasi ilkelerinin uygulanması gereken kültür, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yapacağı
işbirliğinin temelidir. Avrupa Konseyi’nin 47 üyesinin tamamı Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi’nin Taraf
Devleti’dir; Beyaz Rusya, Vatikan ve Kazakistan sözleşmeye Taraf Devlet olup Avrupa Konseyi üyesi değildir.
■

Avrupa Konseyi Eğitim Bakanları Daimi Konferansı
Avrupa Konseyi Eğitim Bakanları Daimi Konferansı’nın 25. oturumu 11-12 Nisan 2016’da Brüksel’de yapıldı. Konferans
Belçikalı yetkililerle Eğitim Politikası ve Uygulaması Yürütme Komitesi’nin (CDPPE) işbirliğiyle düzenlendi.
■

Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi’nin kırk altı Taraf Devleti konferansa katıldı. Avrupa Birliği, Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), OECD ve çeşitli uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Kanada
ve Japonya da gözlemci olarak katıldı.

■

Bakanlar Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen yeni Demokratik Kültür için Referans Yeterlikler Çerçevesi’ni memnuniyetle karşıladılar ve Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi’nin (EDC/HRE) etkililiğini herkes için eğitim ve öğretimin
her seviyesindee artırmaya söz verdiler.
■
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Eğitim Politikası ve Uygulaması Yürütme Komitesi (CDPPE)
Eğitim programı Eğitim Politikası ve Uygulaması Yürütme Komitesi (CDPPE) ve Lizbon Tanıma Sözleşmesi Komitesi
tarafından denetlendi. Her iki komite programın Avrupa Konseyi standartları ve öncelikleriyle uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yakın işbirliği halinde çalışır. Bu komiteler aynı zamanda Avrupa Konseyi’nin diğer ilgili birimlerinin
yanı sıra başka uluslararası kurumlarla, kamu yetkilileriyle ve sivil tolum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparlar.
■

Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasınaİlişkin Sözleşme
Bu sözleşme Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından geliştirildi ve Lisbon’da ulusal temsilciler tarafından kabul edildi
(8-11 Nisan 1997). O tarihten bu yana 53 ülke, genellkikle Lizbon Tanıma Sözleşmesi diye atıfta bulunulan bu sözleşmeyi
imzaladı; bunlara Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi Taraf Devletlerinin çoğu dahildir.

■

Lizbon Tanıma Sözleşmesi Komitesi
1999’da sözleşmenin uygulanmasını denetlemek üzere özel bir komite kuruldu. Lizbon Tanıma Sözleşmesi Komitesi’nin
sözleşmeye taraf her ülkeden üyesi vardır ve çeşitli başka ülkeler ve örgütler (örneğin, Avrupa Topluluğu ve ENIC (Avrupa
Bilgi Merkezi Ağı) başkanı ) toplantılara katılabilirler. Komite aynı zamanda belgelerin tanınmasına ilişkin çeşitli tavsiye
kararları da alabilir.
■
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Demokratik Vatandaşlık
ve Katılım Müdürlüğü

A

vrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi’ne dayanan (Avrupa Konseyi Demokrasi Genel Müdürlüğü (DGII)
kapsamında çalışan) Demokratik Vatandaşlık ve Katılım Müdürlüğü’nün görevi eğitim ve gençlik politikası ve uygulaması alanında Avrupa Konseyi programları aracılığıyla demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesini
geliştirmektir. Bu programlar çocukları ve gençleri insan haklarını savunan ve demokratik yaşama tam anlamıyla katılan
sorumlu Avrupa vatandaşları haline getirerek yeni nesillere odaklanırlar.

► Sayfa 9

Eğitim Departmanı
Eğitim Departmanı üye devletlerin eğitim yoluyla bir demokrasi kültürü inşa etmelerine yardımcı olmak için politikalar ve uygulamalar geliştirir. Bu bölüm bütün eğitim alanlarını ve seviyelerini kapsar. Eğitim Departmanı hem politika
geliştirme hem de kapasite oluşturma ve işbirliğiyle ilgilenir. Departmanın esas araçları Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması
Sözleşmesi (Madde 2), yeni Demokratik Kültür için Referans Yeterlikler Çerçevesi, Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları
Eğitimi Şartı, Bakanlar Komitesi’nin üye devletlere yönelik kaliteli eğitimin sağlanmasına ilişkin CM/Rec(2012)13 sayılı
Tavsiye Kararı, Lizbon Tanıma Sözleşmesi, Diller için Ortak Avrupa Başvuru Çerçevesi’ni kapsar.
■

Departman Eğitim Politikası ve Uygulaması Yürütme Komitesi (CDPPE) tarafından denetlenir ve Demokratik Vatandaşlık
/İnsan Hakları Eğitimi; dijital vatandaşlık; demokratik kültür için gereken yeterlikler; Avrupa Yükseköğretim Alanı; belgelerin
tanınması; tarih eğitimi; dil politikası; yetişkin göçmenlerin dilsel entegrsayonu; eğitim ve kapasite oluşturma (Pestalozzi
Programı); eğitimde etik değerler, şeffaflık ve bütünlük; Holokostu anma ve insanlığa karşı suçları önleme; ve kültürlerarası
diyaloğun dinsel boyutu hakkında projeler yürütür.
■

Bazı projeler Avrupa Komsiyonu, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA)/Norveç Hibeleri ve Graz Avrupa Modern Diller Merkezi
(kısmi sözleşme) ile yapılan ortak programların yanı sıra Avrupa Wergeland Merkezi ile yapılan işbirliğiyle yürütülür.
■

Graz Avrupa Modern Diller Merkezi(ECML)
ECML’nin görevi dil eğitiminde mükemmelliği ve yeniliği teşvik etmek ve Avrupalıların dilleri daha etkili bir şekilde
öğrenmelerine yardımcı olmaktır. ECML’nin stratejik hedefleri, üye devletlerin dil öğrenme ve öğretme uygulamasına
odaklanarak, sahada faal olanlar arasında diyaloğu ve karşılıklı alışverişi teşvik ederek, dağıtıcıları eğiterek ve programbağlantılı networkleri ve araştırma projelerini destekleyerek etkili dil öğretme politikalarını yürürlüğe koymalarına yardım
etmektir. ECML stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için dil eğitimi üzerine uluslararası projeler düzenler.
■
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Eğitim Politikası ve Uygulaması
Yürütme Komitesi (CDPPE)

E

ğitim Politikası ve Uygulaması Yürütme Komitesi Avrupa Konseyi’nin eğitim alanındaki programlarını denetler ve eğitim
meseleleri konusunda Bakanlar Komitesi’ne tavsiyeler verir. Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi’nin 50
Taraf Devleti’nin hükümetleri, komitede genel eğitim ve yükseköğretim sektörlerinden kıdemli memurlar ile temsil
edilirler. Eğitim alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu (STK) komitede gözlemci olarak yer alır.
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CDPPE’NİN GÖREVLERİ
►

Eğitimle ilgili konularda üyeleri arasında görüş, bilgi ve iyi uygulama alışverişi yapmak.

►

Üye devletler arasında işbirliğini ve karşılıklı anlayışı teşvik etmek ve kolaylaştırmak.

►

Demokratik yeterlikleri ve katılımı desteklemek ve Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı geliştirmek için eğitim
sistemleri reformlarını ve politikaları teşvik etmek.

►

Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi’ne Taraf Devletler’deki politika belirleyen yetkililere
ve eğitm uzmanlarına, Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen etkinlik programıyla uyumlu eğtim
politikalarının yürürlüğe konması için tavsiyede bulunmak.

►

Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi’ne Taraf Devletler’in Örgütün ilkeleri ve standartlarıyla
uyumlu eğitim politikaları geliştirmelerini ve bunları yürürlüğe koymalarını sağlayacak tavsiye kararlarını
ve diğer araçları hazırlamak.

►

Üye devletlerin, öğrenenlerin vatandaşlık, insan hakları ve kültürlerarası diyalog konularında kaydettikleri ilerlemeyi değerlendirmeleri ve böylece bu alandaki müfredat ve eğitim programlarının etkililiğini
artırabilmeleri için onlara bir demokratik kültür için yeterlilikler referans çerçevesi sağlamak.

►

Eğitim sektöründe herkes için güvenli öğrenme ortamını ve toplumsal kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet
eşitliği ve ayrımcılık karşıtı önlemleri geliştirmek için spesifik eğitim politikaları eylemleri aracılığıyla
kaliteli eğitimi teşvik etmek.

►

Herkes için eğitim hakkının etkili bir şekilde yürürlüğe konması ve hassas konumdaki gruplar lehine
alınacak uygun önlemlerin teşvik edilmesi için ilgili geleneksel mekanizmalarla işbirliği yaparak spesifik
eylemler geliştirmek.
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Tematik Alanlar
Demokraside Yaşam için Beceriler ve Vasıflar
Demokratik Yurttaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi (EDC/HRE)
Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı’nın 2010 yılında kabul edilmesinin ardından bu
proje, Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi’ne Taraf Devletler’de insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerinin eğitim aracılığıyla teşvik edilmesini ve bilgi toplanması, analiz yapılması ve önemli aktörler arasında
diyalog kurulmasını destekler.
■

Demokratik Kültür için Yeterlikler
Bu projenin ana unsuru bireylerin demokratik topluma etkin bir şekilde katılmak için ihityaç duydukları ve örgün,
enformel ve yaygın eğitim yoluyla edinilebilecek yeterliklerin belirlenmesi ve tanımlanması için bir başvuru çerçevesini
geliştirmektir. Avrupa Konseyi, üye devletlerin Avrupa Konseyi’nin ortak değerlerine ve ilkelerine bağlı kalarak kabul edebilecekleri ve eğitim politikaları ve uygulamalarına uyarlayabilecekleri ve entegre edebilecekleri bir demokratik kültür
için yeterlikler modeli ve jenerik tanılayıcılar önerecektir.

■

Dijital Vatandaşlık Eğitimi
Bu proje halihazırdaki Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi programının başarılmasına dayanır ve üye
devletlerde öğrencilerin müfredat yoluyla öğretmenlerin ise başlangıç ve hizmet içi eğitim yoluyla dijital vatandaşlık
yetkinliklerini edinmeleri konusundaki en iyi etkin politika ve program uygulamalarını teşvik edecek ve paylaşacaktır.
■

Yükseköğretim ve Demokratik Kültür
Yükseköğretim, yokluğunda demokratik kurumlar ve hukuk kurallarının uygulamada işlemeyeceği demokratik kültürün
geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Demokratik kurumların, demokrasilerimizin gelecek nesillerde Avrupa değerlerine
bağlılığı ve vatandaşların kamusal alana aktif katılımını temin etmek üzere nasıl geliştirilmeleri gerektiğinin değerlendirilmesi ve yeniden düşünülmesinde önemli bir rol oynaması gerekir.
■
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Yükseköğretim ve Bilimsel araştırma
Avrupa Konseyi’nin yükseköğretim ve bilimsel araştırma
alanındaki çalışmaları, belgelerin tanınması, yükseköğretim ve bilimsel araştırmalarda kamusal sorumluluk, yükseköğretim yönetişimi
ve Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın kurluşuyla bağlantılı diğer
alanlarla ilgili konulara odaklanır. Avrupa Konseyi aynı zamanda,
öncelikli olarak adlandırılan bölgelerde, özellikle Güneydoğu
Avrupa, Güney Kafkasya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
ülkelerinde yükseköğretim reformunu destekler.
■

Herkese Eşit Fırsatlar ve Nitelikli Eğitim
Çağdaş Avrupa’da Tarihi Öğretimi
Bu projenin genel hedefi, bugün Avrupa’da tarih eğitiminin
karşı karşıya olduğu önemli tarih ve politika güçlüklerinin ele alınması konusunda üye devletlerdeki politika belirleyen yetkililerin
bilgisini artırmaktır. 21. yüzyılda tarih eğitiminin karşılaştığı büyük
güçlükleri ele alırken başvurulacak kılavuz ilkelerin hazırlanması
tarih eğitimi ve öğreniminin kalitesini artırmaya yardımcı olacaktır.
■

Holokostu anma ve insanlığa karşı suçların
önlenmesi
Bu projenin amacı üye devletlerde, Avrupa tarihine damgasını
vuran Holokost gibi yıkıcı olayların, insanlığa karşı işlenen suçların,
etnik temizlik ve geniş çaplı insan hakları ihlallerinin tekrarını ya
da inkarını önlemek amacıyla eğitimde bir dizi önlemin alınmasını
teşvik etmektir.
■

okdilli Eğitim
Proje, bütün dil kategorilerini (eğitim dilleri; yabancı diller;
bölgesel, azınlık ve göçmen dilleri) ve öğrenenlerin kişisel dil ve
kültür repertuvarlarını hesaba katan bütünsel dil eğitimi politikalarını ve kılavuz ilkelerini önerir.
■
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Eğitim Dilleri
Proje okuldaki bütün dersleri öğrenmek ve öğretmek için
gerekli olan dil yeterliklerini belirlemeye çalışır. Bu, mevcut müfredatın tahlil edilmesi ve eğitim alanında uzmanlar tarafından
yürütülen araştırmalar aracılığıyla gerçekleştirilir.
■

Yetişkin Göçmenlerin Dilsel Entegrasyonu (LIAM
Bu proje, politika belirleyen yetkililere ve uygulayıcılara,
göçmenlerin spesifik ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak araçlar
geliştirerek yetişkin göçmenlerin topluma entegrasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla onlara dil eğitiminin verilmesi ve değerlendirilmesi konusunda destek sağlamayı hedefler.
■

Eğitimde Etik Değerler, Şeffaflık ve Bütünlük
(ETINED)
Bu proje ETINED Platformu sayesinde, yükseköğretim ve bilimsel
araştırmalarda yolsuzluk ve sahtekarlıkla mücadeleye özel dikkat
göstermek suretiyle eğitimde etik değerler, şeffaflık ve bütünlük
konularında bilgi ve en iyi uygulama alışverişini kolaylaştıracaktır.
■

Pestalozzi Programı – Eğitim Profesyonelleri
Networkünün Kurulması ve Eğitimi
Pestalozzi Programı Avrupa Konseyi’nin öğretmenlerin ve
eğitim personelinin gelişimine yönelik eğitim programıdır. Program
eğitimcileri, öğretmenleri ve eğitim alanında çalışan diğer personeli
içinde yaşadığımız, giderek çokkültürlü hale gelen toplumlarda
çalışan profesyoneller olarak görev yapmaları için destekler.
■

Tematik Alanlar

► Sayfa 15
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Kapasite Oluşturma
İkili ve Bölgesel İşbirliği

A

vrupa Konseyi Eğitim Departmanı kapasite oluşturma ve ikili ve bölgesel işbirliği aracılığıyla, ulusal eğitim sistemlerinin nitelikli yurttaş eğitimi sağlama, eğitimde ayrımcılıkla mücadele etme, yolsuzluk karşıtı önlemleri destekleme
ve okullarda aşırılık ve şiddetle mücadele etme kapasitelerini artırmayı hedefler.

Projeler çeşitli çerçevelerde yürürlüğe konmaktadır ki Doğu Ortaklığı ülkeleri için Avrupa Birliği (AB)- Avrupa Konseyi
ortak programı bu çerçeveler arasında yer alır. Bu program tematik demokratik yurttaşlık ve insan hakları eğitimi alanları,
bütünlüğün güçlendirilmesi ve ETINED Pan-Avrupa Platformu’nun kurulmasının ardından yükseköğretimde yolsuzlukla
mücadeleyi kapsar.
■

Norveç’ten gelen bir ödenekle ve Avrupa Wergeland Merkezi’nin işbirliğiyle Orta Avrupa, Güneydoğu Avrupa ve
Baltık Ülkleleri’nde düzenlenen demokrasi ve insan hakları yaz okulları bölgesel işbirliğini destekler.

■

Güneydoğu Avrupa’da eğitim alanında yapılacak geleceğe yönelik çabaların, özellikle demokratik yetkinlikler ve
yolsuzluğa karşı önlemler konularına odaklanmak suretiyle, Batı Balkanlar ve Türkiye için AB- Avrupa Konseyi Horizontal
Facility dahilinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
■

Son olarak, AB –Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Demokrasi için Ortak Eylem Planı, spesifik konularda birlikte çalışmak
isteyen ülkeleri desteklemeye devam edecek.
■

► Sayfa 17

Program

E

ğitim Departmanı’nın programı Avrupa Konseyi üye devletleri tarafından belirlenir. Programın amacı nitelikli eğitim
aracılığıyla bir demokrasi kültürünün gelişmesine yardım etmektir.

Avrupa Konseyi bu hedefe hükümetlerarası işbirliği (komisyonlar ve çalışma grupları) ve pan-Avrupa düzeyinde bilgi
ve yenilikçi politika ve uygulama (networkler) alışverişini desteklemenin yanı sıra üye devletler arasında düzenlenen akran
eğitimler (seminerler, sempozyumlar ve konferanslar) aracılığıyla ulaşır.
■

■ Programın asıl hedef grupları üye devletlerin eğitim bakanlıklarında görevli politika belirleyen yetkililer ve uzman
dairelerdeki diğer kamu eğitim aktörlerinin yanı sıra yüksek öğretim kurumları ve üniversiteler ve sivil tolplum kuruluşlarıdır.
■

■ Program, Avrupa Konseyi politikasını genişletilmiş kısmi anlaşmaya taraf üye devletlerde, dil eğitimindeki en iyi
uygulama ve yeniliklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla uygulamaya koyan Graz Avrupa Modern Diller Merkezi
(ECML) ve kültürler arası anlayış, insan hakları, demokratik kültür farkındalığı ve eğitimin bütün alanlarında profesyoneller
arasında kültürler arası diyalog ihtiyacına yönelik eğitimler geliştiren Oslo Avrupa Wergeland Merkezi tarafından destekleniyor.
■

Capacity-building and co-operation activities are carried out in several priority geographical areas that include
Eastern Partnership countries and South-East Europe. Regional co-operation is fostered through summer academies for
democracy and human rights in central Europe, South-East Europe and the Baltic States.
■
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Kapasite oluşturma ve işbirliği faaliyetleri Doğu Ortaklığı ülkeleri ve Güneydoğu Avrupa’yı da kapsayan çeşitli öncelikli
coğrafi bölgelerde yürütülmektedir. Bölgesel işbirliği Orta Avrupa, Güneydoğu Avrupa ve Baltık Ülkeleri’nde demokrasi ve
insan hakları için yaz okulları ile teşvik edilmektedir.
■

Eğitim Departmanı iki yıllık programını :
► 50’den fazla Avrupa ülkesinden gelen uzmanlarla işbirliği yapan ve polikaya ilişkin tavsiye kararları hazırlayan;
► politika belirleyen yetkililer, müfredat hazırlayanlar ve ders kitabı yazanlar ve öğretmen eğitimcileri için kılavuz ilkler
ve alet çantaları sağlayan;
► farklı bağlamlarda uygulanabilecek iyi uygulamaları derleyen çeşitli uluslararası proje ekibi tarafından hayata geçirilen
spesifik etkinlikler aracılığıyla yürütür.

■

Nasıl Çalışır?
Avrupa Konseyi programı ve bütçesi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edildikten sonra Eğitim Politikası ve Uygulaması
Yürütme Komitesi (CDPPE) eğitimle ilgili eylem gerektiren önemli meselelere odaklanan iki yıllık bir faaliyet programı
hazırlar. Her proje için çeşitli uzman grupları atanır. Bu gruplar ulusal yönetimler tarafından tayin edilen devlet uzmanlarını
ve Avrupa Konseyi Sekretaryası tarafından seçilen bağımsız uzmanları içerir.
■

Nasıl Dahil Olunur?
■

Çeşitli proje gruplarında ülkenizin bir temsilcisi olarak yer almak için ülkenizdeki milli eğitim bakanlığı ile işbirliği yapınız.

Program Faaliyetlerinden Nasıl Yararlanılır?
Atölye çalışmaları ve seminerlere katılın, programın değişik web sayfalarına bakın, sonuçların yayılması için ulusal
etkinlikler düzenleyin ve yayınları ulusal dillere tercüme edin.

■
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Networklerimiz
EDC/HRE Koordinatörleri
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi koordinatörleri (EDC/HRE koordinatörleri) asıl işleri
Avrupa Konseyi’nin bu konudaki bilgilerinin üye devletlere yayılmasını temin etmek ve uluslararası partnerleri ülkelerindeki EDC/HRE gelişmelerinden haberdar etmek olan resmen atanmış iritibat görevlileridir.
Koordinatörlerin çoğu eğitim bakanlıkları ya da kamu meslek kuruluşları temsilcileridir.

■

EDC/HRE Uluslararası İrtibat Grubu
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Uluslararası İrtibat Grubu, bölgesel ve
uluslararası inisiyatifler arasında yakın işbirliğini temin etmek amacıyla 2011’de kuruldu. Bu grup
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi; UNESCO; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (AGİT/DKİHB); Avrupa Komisyonu; Avrupa
Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA); Arap Eğitim, Kültür ve Bilim Teşkilatı (ALECSO); Amerikan Devletleri
Örgütü (OAS) ve Avrupa Konseyi’ni bir araya getirir.
■

Pestalozzi Programı Ulusal Bağlantı Memurları (National Liaison Officers, NLO’s)Networkü
Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi’ni imzalayan her devlet, kendi ülkesindeki Pestalozzi
Programı’ndan sorumlu bir Ulusal Bağlantı Memuru (NLO) atar. NLO’lar genellikle merkezi eğitim idaresi
ya da öğretmen yetiştiren kadrolar arasından seçilirler. Tecrübeleri paylaşmak, organizasyonu ilerletmek
ve Pestalozzi Programı’nı geliştirmek amacıyla her iki yılda bir NLO genel kurulu yapılır. ENIC/NARIC
■

Network – Information centres for academic recognition and mobility
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ENIC /NARIC Ağı– Akademik Denklik ve Değişim için Bilgi Merkezleri
Avrupa Konseyi ve UNESCO, belgelerin tanınması için bütün Avrupa ülkelerinde ortak politika ve
uygulama geliştirmek amacıyla 1994’te ENIC’i (Avrupa Bölgesi’nde Avrupa Bilgi Merkezleri Ağı) kurdu.
Ayrıca ENIC Ağı 11 Nisan 1997’de Lİzbon’da kabul edilen Avrupa Konseyi/ UNESCO Avrupa Bölgesi’nde
Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme’nin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynar.
■

ENIC Ağı Avrupa Birliği NARIC (Avrupa Birliği’nde Ulusal Akademik Tanıma Merkezleri) Ağı ile yakın işbirliği yapar ve
bu ağlar her yıl ortak toplantılar düzenlerler. NARIC Ağı’nın bütün üyeleri aynı zamanda ENIC Ağı’na da üyedirler. Ayrıca
ENIC Ağı AB eğitim işbirliğine mensup olmayan ülkeleri de içerir.

■

ETINED Platformu – Eğitimde Etik Değerler, Şeffaflık ve Bütünlük
ETINED Platformu Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi’ne taraf devletlerin atadığı
bir uzmanlar ağıdır. Asıl görevi, eğitim ve bilimsel araştırmada yolsuzluk ve sahtekarlıkla mücadeleye
özel dikkat göstererek, eğitimde etik değerler ve bütünlüğe ilişkin bilgi ve en iyi uygulama örnekleri
alışverişini yapmaktır.
■

Yükseköğretimde Özel Danışma Grubu
■

Özel grubun amacı Avrupa Konseyi programıyla yakından bağlantılı konularda üye devletlere danışmanlık yapmaktır.

Avrupa Wergeland Merkezi
Avrupa Wergeland Merkezi entelektüel anlayış, insan hakları ve demokratik vatandaşlık
için eğitm hakkında araştırma yapan bir Avrupa araştırma merkezidir. Norveç ve Avrupa
Konseyi işbirliğiyle kuruldu ve 29 Mayıs 2009’da Oslo’da göreve başladı.
■
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Bir Etki Yaratmak
Hedef Gruplarımızın Desteklenmesi – Örnek Kaynaklar
Karar alanlar için

EDUCATION FOR DEMOCRACY

ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

TACKLING
TODAY’S CHALLENGES
TOGETHER

RELEVER LES DÉFIS
D’AUJOURD’HUI
ENSEMBLE

www.coe.int/education

COMPETENCES
FOR DEMOCRATIC CULTURE
Living together as equals
in culturally diverse
democratic societies

Bilgi Broşürleri
– Disenchantment with democracy
– Recognising refugees’ qualifications
– Linguistic integration of adult migrants
– Bullying
– Teaching controversial issues
– Failure at school
– Corruption in education
– Biased history teaching
– Education programme 2016-2017
– Brussels Declaration 11-12 April 2016
Demokratik kültür için yeterlikler– Kültürel farklılıkları olan demokratik toplumlarda eşitler
olarak yaşamak (2016)
Çağdaş Avrupa toplumları demokratik toplumların meşruiyetini ve Avrupa içindeki barışçıl birlikte
varoluşu tehdit eden çeşitlik güçlüklerle karşı karşıyadır. Örgün eğitim bu güçlüklerle baş etmek
için önemli bir araçtır. Bu çalışma kültürel farklılıkları olan toplumlarda vatandaşların demokratik
kültüre katılmak ve ötekilerle barış içinde yaşamak için sahip olmaları gereken yetkinliklere ilişkin
yeni bir kavramsal model önerir. Bu, yeni bir Avrupa Konseyi demokratik kültür için referans
yeterlikler çerçevesinin ilk bileşenini oluşturur. Bu çalışma, demokratik vatandaşlık için eğitim,
insan hakları eğitimi ve kültürler arası eğitim alanında görevli bütün politika belirleyen yetkililer
ve uygulamacılar için önemli bir okumadır.
ISBN 978-92-871-8237-1

Demokratik külter için yeterlikler– Kültürel farklılıkları olan demokratik toplumlarda eşitler
olarak yaşamak (2016)
Bu broşür Demokratik Kültür için Yeterlikler’ in özetidir.
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Curriculum
Development
and Review for
Democratic Citizenship
and Human Rights
Education

Prepared by Felisa Tibbitts
for UNESCO,
the Council of Europe,
the OSCE Office for Democratic
Institutions and Human Rights and
the Organization of American States

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi için Müfredat Geliştirme ve Değerlendirme(2015)
Avrupa Konseyi, UNESCO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan
Hakları Bürosu ve Amerikan Devletler Örgütü (OAS), üye devletlerin vatandaşlık ve insan hakları
eğitimini teşvik etme ve herkesin nitelikli eğitime erişimini geliştirme taahhüdünü desteklemek
amacıyla bu yayını birlikte hazırladılar.
ISBN 978-92-871-9918-8

UNESCO
Publishing
United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

Signposts –
Policy and practice
for teaching
about religions and
non-religious world
views in intercultural
education

Robert Jackson

İşaretler – Kültürlerarası Eğitimde Dinler ve Din Dışı Dünya Görüşleri Eğitimi için Politika ve
Uygulama (2014)
İşaretler, Avrupa Konseyi üye devletlerindeki politika belirleyen yetkililer, okullar ve öğretmen
eğiticilerinin yanı sıra kullanmak isteyen diğerlerinin, Bakanlar Komitesi’nin kültürlerarası eğitimde
dinlerin ve din dışı inançların boyutuna ilişkin CM/Rec(2008)12 sayılı Tavsiye Kararı’nın yorumlanmasında ortaya çıkan meseleleri ele almalarına yardım edecek araçlar sunuyor.
ISBN 978-92-871-8006-3

Yetişkin Göçmenlerin Dilsel Entegrasyonları: Bir Ülkeden Dİğerine, Bir Dilden Diğerine (2014)
The linguistic integration
of adult migrants:
from one country to another,
from one language to another

Bu metin derlemesi üye devletlerin, yetişkin göçmenlerin evsahibi ülkenin diliyle tanışmasını sağlamak üzere alabileceği bir dizi önlem öneriyor. Esas ağırlık göçmenlerin gerçek iletişim ihtiyaçlarını
karşılayacak dil kurslarının düzenlenmesine veriliyor. Yetkili makamlar için bu kursların sadece
teknik yönlerini düşünmek yeterli değildir; bu kursları Avrupa Konseyi değerleriyle uyumlu olarak
tasarlamaları ve yürütmeleri de gerekir. Bu kitap aynı zamanda etkili politikaların yürürlüğe konmasına yardım etmek üzere tasarlanmış yaklaşımlar ve araçlar da sunar.
ISBN 978-92-871-7871-8

R eco m men d at i o n C M/ R ec( 2 0 10 ) 7 an d ex p l an at o ry m emo r an d u m

Le gal i ns t r ume nt s

Council of Europe Charter
on Education for Democratic Citizenship
and Human Rights Education
Recommendation CM/Rec(2010)7
and explanatory memorandum

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı (2010)
CM/Rec(2010)7 Tavsiye Kararı çerçevesinde Örgüt’ün 47 üye devleti tarafından kabul edilen Avrupa
Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı (2010), vatandaşlık ve insan hakları
eğitimi ile ilgilenen herkes için önemli bir referans noktasıdır. Şart üye devletlerde icraat için bir
odaklanma ve katalizör sağlar. Aynı zamanda Avrupa çapında ve ötesinde iyi uygulamaları yaymak
ve standartları yükseltmenin de bir yoludur.
ISBN 978-92-871-6898-6

Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi: Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme
Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi müfredat standartlarının oluşturulması, derslerin hazırlanması, ders materyallerinin geliştirilmesi ve değerlendirme ve belgelendirmede yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Bu derleme okurların çerçeveye ilişkin anlayışlarını ve çerçevenin farklı eğitim
sektörlerindeki olası kullanımını geliştirmelerine yardım edecektir.
ISBN: HB 0521803136 - PB 0521005310
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Öğretmen ve Öğretmen Eğiticileri İçin
A HANDBOOK
FOR CURRICULUM DEVELOPMENT
AND TEACHER TRAINING
THE LANGUAGE DIMENSION
IN ALL SUBJECTS

Jean-Claude Beacco
Mike Fleming
Francis Goullier
Eike Thürmann
Helmut Vollmer
with contributions by Joseph Sheils

GUIDE FOR THE DEVELOPMENT
AND IMPLEMENTATION OF
CURRICULA FOR
PLURILINGUAL AND
INTERCULTURAL EDUCATION

Bütün Konularda Dil Boyutu–Müfredat Geliştirme ve Öğretmen Eğitimi El Kitabı (2016)
Bu El Kitabı Avrupa Konseyi üye devletlerindeki eğitim makamları ve uygulayıcıları için değerli
bir kaynaktır. Onların dil eğitimi politikası ve uygulaması üzerine düşünmelerine yardım eder ve
eğitim sistemlerindeki mevcut güçlüklere çözüm geliştirmelerine destek olur.
ISBN 978-92-876-8232-6

Çokdilli ve Kültürlerarası Eğitim Müfredatını Geliştirmek ve Uygulamak İçin Rehber (yakında
çıkacak)
Bu rehber her türlü dilin –yabancı, bölgesel veya azınlık, klasik ve eğitim dil(ler)i - öğretilmesinde çokdilli ve kültürlerarası eğitim değerlerinin ve ilkelerinin ileri bir şekilde uygulanmasını
kolaylaştırmayı hedefler.
ISBN 978-92-871-8234-0

Jean-Claude Beacco
Michael Byram
Marisa Cavalli
Daniel Coste
Mirjam Egli Cuenat
Francis Goullier
Johanna Panthier

Özgürlük(ler) –Ortaöğretim Okullar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadına İlişkin
Öğrenme Etkinlikleri (2015)
Bu insan hakları eğitimi ders kitabı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin simgesel kararlarına dayanan
12 öğrenme etkinliği sunar. Kitap ortaöğretim öğrencilerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
nasıl çalıştığını anlamalarına yardım etmek amacıyla onlara insan haklarıyla ilgili temel Avrupa Hukuku
ilkelerini tanıtmayı amaçlar.
ISBN 978-92-871-8069-8

Principes directeurs
à l’attention des éducateurs
pour combattre l’intolérance
et la discrimination
à l’encontre des musulmans
Aborder l’islamophobie
à travers l’éducation

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Eğitimciler için Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadelede Kılavuz İlkeler
–İslamofobinin Eğitim Yoluyla Ele Alınması (2015)
AGİT/Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından geliştirilen bu kılavuz ilkeler, Müslümanlara karşı hoşgörüzülük ve ayrımcılıkla mücadelede eğitimcileri
desteklemeyi hedefler. Bu ilkeler, öğretmenleri, okul yöneticilerini ve müdürleri, eğitim politikasını
belirleyen yetkilileri, öğretmen eğiticilerini, öğretmen sendikaları ve meslek birlikleri ve STK’ları
içeren geniş bir okur kitlesine hitap etmeyi amaçlar. İlkeler hem ilköğretim hem ortaöğretim için
uygun olup yaygın eğitim düzenlemelerinde de kullanılabilirler.
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Council of Europe
intergovernmental project on

SHARED HISTORIES
FOR A EUROPE
WITHOUT
DIVIDING LINES

3 Final conference in
Vienna, 9-10 April 2014

3 RESULTS AND CONCLUSIONS

Sınırları Olmayan Bir Avrupa İçin Ortak Tarihler – Nihai Konferans (2014)
Birçok Avrupa ülkesinin Avrupa tarihi öğretimini azalttığı ya da tamamen kaldırmakla tehdit ettiği
bir dönemde Avrupa Konseyi tarih öğretiminde dört temel konuyu içeren kapsamlı bir panAvrupa
aracı geliştirdi: Sanayi Devrimi’nin etkisi; eğitimin gelişmesi; sanat tarihinde insan hakları; Avrupa
ve dünya.
“Yaşayan Demokrasi” el kitapları: Demokrasi için Eğitmek, Demokraside Yetişmek, Demokraside
Yaşamak, Demokrasiye Katılmak, Çocuk Haklarını Keşfetmek ve Demokrasiyi Öğretmek
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Avrupa Konseyi’nin yayınladığı altı “Yaşayan Demokrasi” el kitabı (PDF olarak da mevcut) öğretmenlere, birçok ülkede eğitim görevlileri tarafından test edilmiş ve hem tecrübeli hem de stajyer
öğretmenlerin okullarında vatandaşlık ve insan hakları eğitimini eğlenceli, interaktif ve iddialı bir
şekilde vermelerine olanak tanıyacak kadar esnek, yüksek kaliteli ders materyali sağlar. Kitaplar
farklı Avrupa ülkelerinden uzman yazarlar tarafından hazırlanmış olup ilkokul, ortaokul ve liseye
kadar bütün yaş gruplarını kapsarlar.
Karar Vericiler İçin Stratejik Destek – Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi için
Politika Aracı (2010)
Bu politika aracı vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin ne olduğunu ve yaşam boyu eğitim perspektifinde, yani –gerek örgün, gerek enformel gerekse yaygın olsun, genel eğitimden meslek
eğitimine ve yükseköğretimden yetişkin eğitimine eğitim ve öğretimin farklı aşamalarında politika
belirlemek açısından ne anlama geldiğini açıklar. Politika tasarımı ve uygulamasının yanı sıra bu
politikanın değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğini de kapsayan bir politika döngüsü oluşturur. Bu
araç üye devletlerdeki önemli politika belirleyicilere –bakanlar, parlamenterler ve devlet memurlarıdestek sağlamayı hedefler. Bununla birlikte, gerek devlet gerekse uluslararası kurumlar, eğitim ve
öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları veya gençlik örgütlerinde ilgili politikaların tasarlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesine katılan herkes tarafından da kullanılabilir.
ISBN 978-92-871-6896-2

book.coe.int üzerine yayınlar

Bir Etki Yaratmak ► Sayfa 25

Sayılarla Eğitim Departmanı
2015
►

Avrupa Konseyi etkinliklerine üye devletlerden 5 080 temsilci katıldı.

►

Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi’ni (1954) (AKAS No. 18) 50 devlet imzaladı, buna
Avrupa Konseyi’ne üye olan 47 devletin tamamı dahildir.

►

Pestalozzi Programı’nın web sayfasında 100 online eğitim ve öğretim kaynağı kullanıma sunuldu.

►

Dil politikası hakkındaki ana web sayfası politika belirleyen yetkililer, müfredat hazırlayanlar, öğretmenler
ve eğitimciler için 1 000’ in üzerinde kaynak içerir.

►

Üye devletlerle işbirliği yapılarak 159 toplantı (çalışma grupları, seminerler, atölye çalışmaları, konferanslar) düzenlendi.

►

Okulda İnsan Hakları ve Demokrasi yaz okullarına 22 ülke katıldı.

Online Kaynaklar ve Web Sayfaları
►

Education Department[Eğitim Departmanı]
www.coe.int/education

►

Platform of resources and references for
plurilingual and intercultural education [Çokdilli
ve Kültürlerarası Eğitim için Kaynak ve Referans
Platformu]
www.coe.int/lang-platform

►

Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) [Diller İçin Ortak Avrupa Başvuru
Çerçevesi]
www.coe.int/lang-CEFR

►

Linguistic integration of adult migrants [Yetişkin
Göçmenlerin Dilsel Entegrasyonu]
www.coe.int/lang-migrants

►

European Language Portfolio [Avrupa Dil Portföyü]
www.coe.int/portfolio

►

Autobiography of Intercultural Encounters
[Kültürlerarası Karşılaşmalar Otobiyografisi]
www.coe.int/lang-autobiography

►

European Day of Languages [Avrupa Diller Günü]
www.coe.int/edl

►

Education for Democratic Citizenship and Human
Rights Education [Demokratik Vatandaşlık ve İnsan
Hakları Eğitimi]
www.coe.int/edc

►

Pestalozzi Training Programme for Education
Professionals [Eğitim Profesyonelleri için Pestalozzi
Eğitim Programı]
www.coe.int/pestalozzi

►

History teaching [Tarih Öğretimi]
www.coe.int/history-teaching

►

Teaching about the Holocaust [Holokost hakkında
Öğretmek]
www.coe.int/holocaust

►

Pan-European Platform on Ethics, Transparency
and INtegrity in EDucation (ETINED) [PanAvrupa Eğitimde Etik Değerler, Şeffaflık ve
Bütünlük Platformu]: www.coe.int/etined

►

Council of Europe Higher Education [Avrupa
Konseyi Yükseköğretim]
www.coe.int/highereducation

►

Recognition of qualifications [Diplomaların
Tanınması]
www.enic-naric.net/

► Sayfa 27

Sayfa 28 ► Avrupa Konseyi’nde Eğitim

Resimlerde CDPPE

► Sayfa 29

Avrupa Konseyi
agora binası

Sayfa 30 ► Avrupa Konseyi’nde Eğitim

İrtibat Kurun
Eğitim alanındaki Avrupa Konseyi faaliyetleri ve ulusal gelişmelere dair güncellemeler
için lütfen Eğitim Departmanı ile irtibat kurun.

Education

Facebook

Twitter

www.coe.int/education

www.facebook.com/
Council of Europe

www.twitter.com/coe

Telefon

Adres

Web

Council of Europe
Education Department
Agora Building
1, Quai Jacoutot
67075 Strasbourg Cedex
France
+33 (0)3 88 41 20 00

www.coe.int/democracy

► Sayfa 31
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www.coe.int/education

www.coe.int

Avrupa Konseyi kıtanın önde gelen insan hakları örgütüdür.
Konsey 47 üye devleti kapsar, bunların 28’i Avrupa
Birliği üyesidir. Avrupa Konseyi üye devletlerinin
tamamı, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü
ilkesini korumak üzere tasarlanmış bir anlaşma olan
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalamıştır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşme’nin
üye devletlerde uygulanmasını denetler.
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