MƏTBUAT ÜÇÜN QEYD
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində İnsan Hüquqları Təhsili və
Demokratik Vətəndaşlığın Təşviqi üzrə Layihə
Kimlər yararlanacaq?

Layihənin məqsədləri

► İnsan Hüquqları və Demokratik
Vətəndaşlıq Təhsili barədə maariflənən
məktəblilər;
► Formal və qeyri-formal təhsil prosesində
DVT/İHT ilə əlaqədar öyrətmə və təbliğat
səriştələrini
artıracaq peşəkar təhsil işçiləri;
► DVT/İHT ilə tanış olaraq bu standartları
məktəb kurrikulumuna inteqrasiya
edəcək dövlət orqanları və Nazirlik
nümayəndələri

Layihə necə işləyəcək?

► Müvafiq 6 Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsində
DVT/İHT-nin inteqrasiyası vasitəsilə məktəb
kurikulumunun təkmilləşdirilməsinə təkan
vermək;
► Müəllimlərin DVT/İHT-ni öyrətmə və təbliğ
etmə səriştələrinin artırılması;
► 6 Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsinin hər birində
müəllim və şagirdlərin
DVT/İHT üzrə tədris materialları ilə təmin
edilməsi;
► Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində DVT/İHT ilə
paralel milli təhsil siyasətini gücləndirmək

Layihə üzrə fəaliyyətlər

► DVT/İHT mövzusunda davamlı təlim
sessiyaları vasitəsilə;
► Benefisiarlar və maraqlı tərəflərdən gələn
sistematik qiymətləndirmələrin və cavab
reaksiyalarının
ön plana çəkilməsi;
► ekspertiza, yanaşmaların adaptasiyası,
üsul və vasitələrin ön plana çəkilməsi.

Bu layihənin dəyəri nə qədər olacaq?
► Layihənin ümumi büdcəsi 800.000 avro
təşkil edir

► 6 Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsində ilkin müəllim
hazırlığı və ixtisasartırma təlimləri
proqramlarında DVT/İHT-nin inteqrasiyası
üzrə təkmilləşdirmə modullarının yaradılması;
► Xəritələşdirməyə əsasən əlaqədar
ölkələrin hər birində DVT/İHT
sistemləri ilə
bağlı tövsiyələrin yaradılması;
► Müəllimlərin səriştələrini artırmaq istəyən
ölkələrdə pilot seminarların hazırlanması;
► İdarə heyəti görüşləri, seminarlar, konfranslar,
maarifləndirmə tədbirləri və eynisəviyyəli
araşdırma səfəri;

Layihənin müddəti
► Layihənin icrası 1 Yanvar 2015- 31
Dekabr 2017-ci il tarixləri arasında davam
edəcək
► Proqram 4 İyun 2015-ci ildə start götürüb

http://eap-pcf-eu.coe.int

MƏTBUAT ÜÇÜN QEYD
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində İnsan Hüquqları Təhsili və
Demokratik Vətəndaşlığın Təşviqi üzrə Layihə

Layihə üçün kim cavabdehdir?

Daha çox məlumat əldə etmək üçün

► Layihə Avropa Şurası Təhsil Şöbəsinin
Əməkdaşlıq və Təkmilləşdirmə Bölməsi
tərəfindən icra edilir

► Katya Dolqova-Dreyer, Proqram
Koordinatoru, Regional və İkitərəfli
Əməkdaşlıq İdarəsi
e-poçt: Katia.Dolgova-Dreyer@coe.int

2014-cü ilin aprel ayında Avropa İttifaqı və Avropa Şurası Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri-Ermənistan,
Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova Respublikası, Ukrayna və Belarusla nəzərdə tutulan əməkdaşlıq
fəaliyyətlərinin “Proqramlı Əməkdaşlıq Çərçivəsi”nə (PCF) əsasən həyata keçirilməsi barədə razılığa
gəldilər.
Həmin əməkdaşlıq fəaliyyətləri Avropanın insan hüquqları, demokratiya və qanunun aliliyi üzrə
standartlarına yaxınlaşmaq üçün ölkədaxili islahatların həyata keçirilməsi məqsədilə Belarus istisna
olmaqla, Avropa Şurasının üzvü olan Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin imkanlarını artıracaq.
2015-2017-ci illər üçün PCF-nin ümumi budcəsi €33.8 milyon avrodur.
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