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ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“HAKLARIM ARKADAŞIM, AKTİF BİR VATANDAŞIM” PROJESİ NEDİR?

Ülkemizin son zamanlarda içinde bulunduğu toplumsal ve siyasal karmaşalardan
dolayı vatandaşların, özellikle de gençlerin, demokrasi ve vatandaşlık bilinci içerisinde sosyal
ve politik hayata aktif katılımlarını teşvik etmek siyasi bir öncelik haline gelmiştir. Eğitim bu
önceliği yerine getirmek konusunda büyük bir öneme sahiptir. Eğitim kurumlarında
sağlanacak vatandaşlık eğitimi, demokrasiye sahip çıkma bilinci, topluma faydalı olacak
gerekli bilgi, beceri ve tutumların öğrencilere kazandırılması, gelecek nesillere aktif vatandaş
yetiştirme görevi eğitimcilerin sorumluluğu altındadır.
Aktif vatandaşlık son yıllarda öne çıkan bir kavramdır. Vatandaşlık, demokratik
yönetimlerde bireyin devlet karşısındaki resmi konumunu ifade eder. Aktif vatandaşlık ise
bireylerin etkin biçimde devlet ve toplum işlerine katılımıyla ilgilidir. Aktif vatandaş;
seçimler, mahkeme, şikayet, kamuoyu oluşturma gibi bir dizi siyasi ve toplumsal sürecin
işleyişi konusunda bilgi sahibi olan; sivil toplum örgütlerini tanıyan; demokrasinin
gerektirdiği gibi davranan birey olarak tanımlanmaktadır.
Son yıllarda vatandaşlık eğitimi Avrupa ülkelerinin ulusal müfredatlarında oldukça
önem kazanmıştır ve birçok ülkede vatandaşlık eğitimi diğer konuların müfredatlarına
yerleştirilmiştir. Avrupa’da vatandaşlık eğitimi müfredatı hedefleri dört temel kategoride
toplanabilir: 1) siyasi okuryazarlığı elde etmek, 2) eleştirel düşünce, analitik beceriyi
geliştirmek, 3) tutum ve değerler ve 4) okulda ve/ya toplulukta aktif katılımı güçlendirmek.
Ülkemizde de bu çalışmalar doğrultusunda ortaöğretim kurumlarında Demokrasi ve İnsan
Hakları dersi verilmekte olup; öğrenciler yaşayan demokrasi, aktif vatandaşlık, insan hak ve
özgürlükleri temaları altında bilgilendirilmektedir.
2011 yılında yayımlanan Eurydice Avrupa’da Vatandaşlık Eğitimi Raporu’na göre
birçok ülke vatandaşlık eğitimini ayrı bir ders olarak 12 yıl boyunca öğrencilere verirken,
ülkemizde bu süre 1 yıldır. Sivil ve Vatandaşlık Eğitimi Çalışmasından (ICCS –
http://iccs.acer.edu.au/) elde edilen bilgilere göre ülkelerde öğrencilerin toplum faaliyetlerine
eşit olmayan katılım fırsatları, bu konuda girişimlerin artırılması gerektiğini ortaya koyar.
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Ülkemizde gerçekleştirilen aktif vatandaşlık uygulamaları ortaöğretim kademesinde
"Demokrasi ve İnsan Hakları" dersi adı altında verilmektedir; fakat bu uygulamaların
öğrencilerin kişilik ve karakter gelişimleri için en kritik dönem olan ortaokul çağından
itibaren başlatılması gerektiğine inanılmaktadır.
"Haklarım Arkadaşım, Aktif Bir Vatandaşım" projesi, ortaokullarda aktif vatandaşlık
temalı çalışmaların gerçekleştirilmesini, öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmesini,
öğrencilerin aktif vatandaşlık konusunda bilinçlendirilmelerini ve konu ile ilgili yaratıcı
faaliyetlerde bulunmalarını amaçlamaktadır. Proje kapsamında ortaokul öğrencileri kısa öykü,
resim ve şiir dallarında ürünler ortaya çıkaracaktır. Bu sayede hem öğrencilerin aktif
vatandaşlık konusunda somut ürünler ortaya çıkararak konuyu içselleştirmelerini; hem de
yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
PROJEYİ YAPMAYA TEŞVİK EDEN ETKENLER
1. Ülkemizin son yıllarda içerisinde bulunduğu siyasal ve toplumsal sorunlarla birlikte
demokrasi kavramının her zamankinden daha fazla önem kazanması,
2. İnsan hakları kavramının geniş ve kapsamlı bir şekilde el alınması gerekliliği,
3. Sivil toplum örgütlerinin öğrenciler tarafından yeterince tanınmadığı,
4. Aktif vatandaşlık kavramının ilimizde bulunan eğitim kurumlarında yeterince ele
alınmadığının gözlemlenmiş olması,
5. Öğrencilere aktif vatandaşlık bilincinin kazandırılması gerekliliği.
PROJENİN AMACI
“Haklarım Arkadaşım, Aktif Bir Vatandaşım” projesinin amacı; Elazığ ilinde bulunan
tüm resmi ve özel ortaokullarda görev yapan okul idarecilerinin, öğretmenlerin, bu
kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin ve velilerin aktif vatandaşlık konusunda
bilinçlenmelerini, sivil toplum örgütlerinin tanınmasını, vatandaşlık hak ve sorumluluklarının
detaylı bir şekilde tanıtılmasını sağlamaktır.
PROJENİN HEDEFLERİ
1. İl geneli ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin aktif vatandaşlık konusunda bilgi
sahibi olması,
2. Öğrencilerin aktif vatandaşlık konusunda farkındalık sahibi olması,
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3. Öğrencilerin bir vatandaş olarak hak ve sorumluluklarını bilmesi,
4. Topluma karşı sorumluluk duyan bireyler olarak yetişmeleri,
5. Sivil toplum örgütlerinin öğrenciler tarafından tanınması,
6. Öğrencilerin konu ile alakalı somut ürünler ortaya çıkarması,
7. Öğrencileri yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmesi.

PROJENİN SÜRESİ
“Haklarım Arkadaşım, Aktif Bir Vatandaşım ” Projesi, 19.03.2018’de AR-GE
biriminin koordinasyonunda başlatılarak 27.05.2018 tarihinde sonlandırılacaktır.

PROJE FAALİYETLERİ
•

Proje ortakları ile birlikte başlangıç toplantısının gerçekleştirilmesi.

•

Projenin logo, afiş ve sunusunun hazırlanması ve basın yoluyla paylaşılması.

•

Proje ekibinin, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği yaparak Elazığ
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul yöneticileri ve öğretmenlerin, öğrencilerin
ve velilerin katılımı ile gerçekleşen “Aktif Vatandaşlık” temalı bir konferans
düzenlenmesi.

•

Proje kapsamında ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere “aktif vatandaşlık ve
demokrasinin önemi” temalı resim, şiir ve kısa öykü yarışmalarının düzenlenecektir.
5. sınıf öğrencileri resim, 6. sınıf öğrencileri şiir, 7. sınıf öğrencileri ise kısa öykü
alanında yarışmaya katılabilecektir. Başvuru esnasında, öğrencilerin okullarında görev
yapan bir öğretmen danışman olarak görev yapacaktır.

•

Yarışma başvuruları 19 Mart- 6 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Eserler 1618 Nisan 2018 tarihleri arasında değerlendirilerek, dereceye giren eserler
belirlenecektir.

•

Dereceye giren öğrencilerin çeşitli hediyelerle ödüllendirilmesi.

•

Projenin nihai raporunun hazırlanması ve sonlandırılması.
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Mayıs

Faaliyet

Nisan

Mart

ÇALIŞMA TAKVİMİ

Proje ortakları ile birlikte başlangıç toplantısının gerçekleştirilmesi.
Tüm okul yöneticileri ve öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katılımı ile
gerçekleşen “Aktif Vatandaşlık” temalı bir konferans düzenlenmesi.
Ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere “aktif vatandaşlık ve demokrasinin
önemi” temalı resim, şiir ve kısa öykü yarışmalarının düzenlenmesi.
Çalışmaların değerlendirilmesi
Dereceye giren öğrencilerin çeşitli hediyelerle ödüllendirilmesi.
Proje nihai raporunun hazırlanması.

PROJE EKİBİ
KİŞİ/ KURUMADI

PROJEDEKİ GÖREVİ

Feyzi GÜRTÜRK

Proje Sahibi

Fatih KÖMÜRLÜ

Proje Sorumlusu
Proje Koordinatörü

Ceyda AKILLI

Proje Yürütücüsü

AR-GE Birimi

Proje Ortağı

Fırat Üniversitesi

PROJE ÇALIŞMALARININ YAPILACAĞI YER
“Haklarımla Arkadaşım, Aktif Bir Vatandaşım” projesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE birimi koordinasyonunda il genelinde bulunan tüm ortaokullarda uygulanacaktır.
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PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Projenin hedef kitlesi Elazığ ilinde bulunan tüm resmi ve özel ortaokullarda öğrenim
gören öğrenciler, bu kurumlarda görev yapmakta olan okul yöneticileri, öğretmenler ve
velilerden oluşmaktadır.

PROJENİN TANITIM ÇALIŞMALARI (BASIN GRUBU)
Projenin tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmalarında, projeye ortak olan tüm kurumların
resmi sitelerinden, sosyal medya platformlarından, yerel medyadan ve görsel medyadan
faydalanılacaktır. Projeye ait tüm bilgi ve duyurular İl M.E.M resmi sitesi olan
www.elazig.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Projenin başarısı, nihai raporlar doğrultusunda belirlenecek; istenilen amaç ve
hedeflere ulaşıldığı takdirde ulusal bir projeye dönüştürülmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına
sunulacaktır.

PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI
1.

Ortaokullarda görev yapmakta olan okul yöneticileri ve öğretmenler aktif
vatandaşlık konusunda daha detaylı bilgi sahibi olacak.

2.

Okul yöneticileri ve öğretmenler, öğrencilerin aktif vatandaşlık bilincini
geliştirecek.

3.

Ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler aktif vatandaşlık konusunda farkındalık
sahibi olacak.

4.

Öğrenciler sivil toplum örgütlerini yakından tanıyacak.

5.

Öğrenciler insan hakları konusunda bilinçlenecek.

6.

Öğrenciler demokrasi konusunda farkındalık sahibi olacak.

7.

Öğrenciler aktif vatandaşlık konusunda somut ürünler ortaya çıkaracak.
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