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Erken ve Genç Yaşlardaki̇ YabancI Di̇l Öğreti̇mi̇nde Daha İyi̇ 
Yöntemler İçi̇n Diyalog

KOORDİNATÖR FAYDALANICI TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ (TÖZOK )
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)
ECNAIS - EUROPEAN COUNCIL OF NATIONAL 
ASSOCIATIONS OF INDEPENDENT SCHOOLS  
BİRLEŞİK KRALLIK 

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
162.120,36 AVRO / 180.153,75 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE VE ECNAIS (AVRUPA KONSEYİ 
ULUSAL ÖZEL OKULLAR DERNEKLERİ BİRLİĞİ) 
AĞINDAKİ DİĞER AB ÜLKELERİ 

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.tozok.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

SABİHA YANIK

turkeyunionops@gmail.com

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, yabancı dil öğrenimi açısından 
Avrupa’nın eğitim seviyesine ulaşabilmek amacıyla, 
Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki okullar arasında 
üniversite öncesi eğitimin tüm seviyelerinde 
yabancı dil öğretiminin kalitesinin geliştirilmesine 
ilişkin karşılıklı anlayış ve sürdürülebilir işbirliğinin 
arttırılmasıdır. Projenin sonunda, Türkiye ve Avrupa 
ülkelerindeki okullar arasında üniversite öncesi 
eğitimin tüm seviyelerinde yabancı dil öğretiminin 
kalitesinin geliştirilmesine ilişkin karşılıklı anlayış 
ve sürdürülebilir işbirliği, Türkiye’de ikinci bir dil 
öğrenimine ilişkin başarı oranını arttırmış olacaktır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE 
FAALİYETLERİ

Günümüzde, çok dillilik her zamankinden daha fazla önem 
taşımaktadır. Yabancı bir dil bilmek son derece önemli hale 
gelmiştir. Bu nedenle, projenin çıktıları, okul müdürleri 
arasında yabancı dil eğitiminin kalitesinin arttırılması için bir 
ağ kurulması; öğretmenler arasında yabancı dil eğitiminin 
kalitesine yönelik unsurlarla ilgili ortak ve çok kültürlü bir anlayış 
ile diyalog oluşturulması; yabancı dil eğitiminin kalitesinin 
arttırılmasını amaçlayan yeni konseptler uygulanması; karar 
vericiler ve politika belirleyiciler, STK’lar, özel okullar ve 
devlet okulları, veliler ve eğitim sektöründeki diğer aktörler 
arasında erken ve genç yaşlarda yabancı dil eğitimine ilişkin 
farkındalığın arttırılması ve eğitim sektörünün kaliteli yabancı 
dil eğitimi için alternatif konseptleri desteklemeye yönelik 
teşvik edilmesi olacaktır. 

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de çalışma ziyaretleri ve 
çalıştaylar

• Saha ziyaretleri ve çalıştayların analizine yönelik 
değerlendirme çalıştayı

• İyi Uygulama Rehberi, Karşılaştırma Raporu ve 
Sürdürülebilir Stratejik Plan Hazırlanması

• Bir internet platformunun geliştirilmesi
• “Yabancı dil öğreniminin önemi” Konferansı
• Medya ve İletişim Faaliyetleri



Toplumun Okulları - Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi 

Türkiye, diğer Avrupa ülkelerinin aksine genç bir 
nüfusa sahiptir. Kırsaldan kentlere hızlı bir göç vardır. 
Eğitim alanında karşılaşılan sorunlar genellikle 
hızlı nüfus artışından, kırsaldan kentlere göçten ve 
bütçe kısıtlarından kaynaklanmaktadır. Türkiye’deki 
devlet okullarının eğitim hizmeti kalitesini arttırmak 
amacıyla kullanabilecekleri kaynaklar oldukça 
kısıtlıdır. Bu bağlamda, projenin beklenen sonuçları 
arasında, TEVDAK Konseyi tarafından sivil diyaloğu 
derinleştirecek stratejik planların hazırlanması; 
TEVDAK üyeleri arasında özel toplantılar ve çalıştaylar 
düzenlenmesi; iletişimin, yönetim becerilerinin ve fon 
bulma faaliyetlerinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılacak 
metodolojilerin ve uygulamaların geliştirilmesi yer 
almaktadır. İnsan kaynakları kapasitesi, öğrenciler ve 
mezunlara yönelik yeni stajyer ve gönüllü pozisyonları 
açılarak arttırılacaktır. Kamu kurumları arasındaki ağ 
iyileştirilecek ve AB ülkelerindeki benzer STK’lar ile ağ 
oluşturulacaktır. Bu projenin çıktıları ile toplum destekli 
eğitim kurumlarının önemi konusunda farkındalığın 
arttırılması ve sivil toplum bünyesindeki etkileşimin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• Uzun vadeli kurumsal ve stratejik planların hazırlanması
• İletişim yönetim becerilerinin ve fon bulma 

faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalıştaylar
• STK’lar ile kamu kurumları arasındaki ağın 

güçlendirilmesi
• AB’deki benzer STK’lar ile yeni bir ağ oluşturulması
• Bir zirve düzenlenmesi ve kitapların, el ilanlarının, 

çevrimiçi platformların ve bir filmin hazırlanması
• Yayınlar ve çıktıların dağıtılması.

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
TEVDAK LİSELERİ EĞİTİM DERNEĞİ 
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

İELEV- EĞİTİM VAKFI /TÜRKİYE 
KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI / TÜRKİYE
NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI 
TÜRKİYE
VEFA LİSESİ EĞİTİM VAKFI / TÜRKİYE
EDİRNE LİSESİ EĞİTİM VAKFI / TÜRKİYE

ZONGULDAK MEHMET ÇELİKEL LİSESİ EĞİTİM 
VAKFI/TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

148.200,56 AVRO / 164.667,29 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ TÜRKİYE: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, EDİRNE, 
ERZURUM, ZONGULDAK 

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.tevdak.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

Kübra Nur Doğan
tevdakprojects@gmail.com

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, TEVDAK’ın (Türk Eğitim 
Vakıfları Dayanışma Konseyi) ve TEVDAK’a 
üye 15 vakfın iletişim, fon bulma, savunuculuk, 
finansal sürdürülebilirlik ve idari kapasitelerinin 
güçlendirilmesi ve politika oluşturma ile karar alma 
süreçlerine daha aktif katılımlarının sağlanmasıdır. 

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ



Proje, görme engelli birinci sınıf öğrencileri için 
destekleyici eğitim materyallerinin sunulması 
bakımından öncü bir rol oynamaktadır. Türkiye’de görme 
engelli çocukların eğitimini destekleyecek nitelikteki 
materyaller konusunda bir eksiklik söz konusudur. 
Çocuklar için 10 kitaptan oluşan resimli Cin ali kitap serisi 
ve diğer eğitim araçları bu eksikliğin giderilmesinde kilit 
bir rol oynayacaktır. Bu projede kitaplar, görme engelli 
çocuklar için yeniden tasarlanarak Braille alfabesi ile 
basılacaktır. Bunun yanı sıra, Türkiye’de ilk defa Cin Ali 
serisinin ana karakterleri, eğitim araçları setine dahil 
edilecektir. Görme engelli öğrencilerin yararına, kamu 
ve özel sektörün bu alandaki eğitim materyallerinin 
eksikliğine ilişkin farkındalığını artırılarak eğitim ve 
basım sektörlerindeki girişimcilere yönelik yeni bir kapı 
açılacaktır. 

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• Engelli haklarına yönelik savunuculuk eğitimleri, 
iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve iyi yönetişime 
yönelik en iyi uygulamlar 

• Destekleyici eğitim materyallerinin üretilmesi
• Saha araştırması ve rapor hazırlama
• Okul ziyaretleri ve görünürlük faaliyetleri

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
CİN ALİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI 

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)
SESLİ BETİMLEME DERNEĞİ (SEBEDER) 

TÜRKİYE 

PROJE SÜRESİ 12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

60.283,61 AVRO / 70.680,75 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE (ANKARA, ADANA, ÇANAKKALE, 

DİYARBAKIR, GAZİANTEP, KAYSERİ)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
İNTERNET SİTESİ www.cinali.com.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

BÜLENT ÖNDER
cinalialtinoktada@cinali.com.tr

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, çeşitli destekleyici eğitim 
araçlarıyla görme engelli öğrencilere eğitimde eşit 
fırsatlar sunarken Cin Ali Vakfı’nın ve SEBEDER’in 
de kapasitesini geliştirmektir. Proje özellikle, 
görme engelli birinci sınıf öğrencileri için okumayı 
daha kolay ve daha eğlenceli hale getirmek için 
destekleyici eğitim araçlarına katkıda bulunmayı ve 
görme engelli çocukları farklı alanlara yönelmeye 
teşvik ederek topluma entegre olmalarına destek 
vermeyi amaçlamaktadır.

Cin Ali Altı Noktada 

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Toplumun Okulları - Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi 



Kökler: Türkiye’de Eğitim Kooperatiflerinde Demokrasiyi 
Köklendirmek 

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

BBOM (Başka Bir Okul Mümkün) modeli, dört ilkeye 
dayanmaktadır: alternatif eğitim; demokratik yönetim; 
ekolojik duruş ve özgün finansman yaklaşımı (kar amacı 
gütmeme). BBOM, Türkiye’de tam anlamıyla demokratik 
katılım ile yönetilen nadir sivil inisiyatiflerden biridir. Bu 
bağlamda, projenin beklenen çıktıları arasında, GZFT 
faaliyetlerinin uygulanması ve bir strateji planının 
hazırlanması yoluyla BBOM Ankara’nın etkililiğinin 
arttırılması; kooperatifin ve tüm BBOM ağının iç 
demokrasisini iyileştirmek amacıyla çalışma ziyaretleri, 
literatür taraması, eğitimler, analiz ve iyi uygulamaların 
hayata geçirilmesi; EUDEC (Avrupa Demokratik 
Eğitim Topluluğu) dahil olmak üzere ilgili sektördeki 
uluslararası derneklere üye olunması; BBOM Ankara’nın 
Avrupa’da benzer anlayıştaki STK’lar topluluğuna 
tanıtılması yoluyla yeni ortaklıkların kurulması; çok 
boyutlu modelin uygulanması ve demokratik süreçlerin 
kooperatif dönüşümünün merkezinde olmasının 
temin edilmesi ve ‘demokratif ebeveynlik’ örneğinde 
olduğu gibi ebeveyn-çocuk ilişkilerinin katılımcı 
boyutunun konferanslar aracılığıyla teşvik edilmesi 
yer almaktadır. Proje genel olarak, kooperatif ile okul 
arasındaki ve çocuklar ile öğretmenler arasındaki 
ilişkiler gibi kooperatif bünyesindeki ve çevresindeki 
tüm etkileşimlere katılımın kalitesini arttırmayı 
hedeflemektedir. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi 
amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:

• Kooperatifin GZTF analizi ve Strateji Plan
• Ortaklar arasında Çalışma Ziyaretleri ve Eğitim 

Ziyaretleri
• STK’ların katılımı ve eğitimi konusunda Literatür 

Taraması
• Derin Demokrasi/Şiddet içermeyen iletişim eğitimi
• Demokrasi, STK’lar ve Eğitim konulu konferans
• Etkinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalıştaylar, ağ 

oluşturma ve görünürlük faaliyetleri

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
SINIRLI SORUMLU ANKARA BAŞKA BİR OKUL 
MÜMKÜN EĞİTİM KOOPERATİFİ –ASIP 
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR) INSTITUT FÜR DEMOKRATIEENTWICKLUNG 
ALMANYA

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

148.253,62 AVRO / 164.726,25 AVRO 

PROJENİN UYGULAMA YERİ ANKARA-TÜRKİYE, BERLİN-ALMANYA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
İNTERNET SİTESİ www.meraklikediokulu.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

AYŞE NUR GÜRDAL
agurdal42@gmail.com

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, sivil toplum sektöründe karar 
almaya ve kararın uygulanmasına yönelik 
demokratik süreçleri iyileştirmek ve eğitim 
alanında çalışan STK’lar için yeni bir model sunarak 
demokrasi kültürüne katkıda bulunmaktır. 



Yenilikçi Yönetim İle Sürdürülebilirliğin Sağlanması: Ege Çağdaş Eğitim 
Vakfında Sürdürülebilirlik Yönetimi Ve Raporlaması Sisteminin Küresel 
Raporlama Girişimi Standartları İle Yapılandırılması

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Bu proje, güven oluşturulmasını sağlamak üzere, 
EÇEV’in idari ve mali sürdürülebilirliğini artırmayı, 
iletişim becerilerini geliştirmeyi, şeffaflık ve hesap 
verebilirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Mali 
olmayan performansta şeffaflık, saygınlığa yönelik 
risklerin giderilmesine, topluluklar ve sponsorlar gibi 
paydaşlar ile diyalog kurulmasına, aktif vatandaşlığı 
destekleyen liderlik, açıklık ve hesap verebilirliğin 
öne çıkarılmasına yardımcı olmaktadır. Bu projenin 
çıktıları, daha kapsayıcı, açık, katılımcı ve şeffaf bir 
yönetimin oluşturulmasını; süreç ve sistemlerin Küresel 
Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uygun şekilde 
iyileştirilmesini; risk değerlendirme, programların 
değerlendirilmesi ve etki analizine yönelik bir 
sürekli öğrenme ve gelişim aracının oluşturulmasını 
hedeflemektedir.  Savunuculuk, kurumsal yönetim ve 
fon bulma becerileri gibi kapasite oluşturma çalışmaları 
EÇEV’in erişim, yönetim ve kurumsal kapasitesini 
geliştirerek EÇEV’in bireysel ve kurumsal donörlere 
hitap etmesini, toplumsal tartışmalara daha demokratik 
ve aktif bir şekilde katılmasını ve özel sektör ile kamu 
politikalarının şekillendirilmesi, uygulanması ve 
izlenmesine katkıda bulunmasını sağlayacaktır.

• Seminerler, odak gruplar, çalıştaylar ve eğitimler
• Kurumsal gözden geçirme çalışması; politika ve 

prosedürlerin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi
• Verimli bir bilgi yönetim sisteminin oluşturulması; BT 

araçları ve medya uygulamalarının iyileştirilmesi
• Bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurulması, rolünün ve 

sorumluluklarının belirlenmesi
• Farkındalık arttırma faaliyetlerinin düzenlenmesi, 

paydaşlara eğitim verilmesi
• İlk Sürdürülebilirlik Raporunun yazılması ve 

dağıtılması
• Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi El Kitabının 

hazırlanması.

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI - EÇEV 

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR) -

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

134.845,71 AVRO / 149.828,57 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ TÜRKİYE, İZMİR and MANİSA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
İNTERNET SİTESİ www.ecev.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

ESRA TAŞÇI
estasci@yandex.com

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, idari ve mali sürdürülebilirliğin 
artırılması, iletişim ve savunuculuk becerilerinin 
artırılması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin 
güçlendirilmesi aracılığıyla daha iyi diyalog, 
katılım, saygınlık ve politika ve karar alma sürecine 
daha aktif demokratik katılım amacıyla Ege Çağdaş 
Eğitim Vakfının (EÇEV) kapasitesini artırmak, 
böylece EÇEV’in yerel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde karar alma süreçlerine aktif olarak 
katılabilmesini sağlamaktır.

Kökler: Türkiye’de Eğitim Kooperatiflerinde Demokrasiyi 
Köklendirmek 

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ



KOORDİNATÖR FAYDALANICI
MAYA VAKFI

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR) KULTURHAFEN WIEN (KHW)/ AVUSTURYA

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
189.852,03 AVRO / 219.837,92 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ İSTANBUL / TÜRKİYE; VİYANA / 
AVUSTURYA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.mayavakfi.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

JULIDE ERGIN

julide.ergin@mayavakfi.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Türkiye’nin Suriye’deki savaş nedeniyle yerinden edilen 3.4 
milyon kişiye ev sahipliği yapma konusunda 2011 yılından bu 
yana gösterdiği olağanüstü dayanıklılık inkar edilemez boyuttadır. 
Çocuklar, erken dönemde entegrasyonlarının sağlanabilmesi 
amacıyla özel politikaların uygulanmasını gerektiren bir 
kategoridedir. Erken dönemde sağlanan entegrasyon, 
sağlıklı yetişkinler olmalarının desteklenmesi ve suçlara ya da 
radikalleşmeye maruz kalma riskinin en aza indirilmesi açısından 
hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle, proje çıktılarıyla, 80 
ila 120 Suriyeli mülteci çocuğa dijital / mobil fotoğrafçılık 
ve hikaye anlatımı semineri verilmesi; Türkiye ve Avusturya 
arasında teknik bilgi ve deneyim paylaşımının gerçekleştirilmesi; 
sorunun çözümü için ortak bir yaklaşımın ve çalışma modelinin 
birlikte geliştirilmesi; mülteci çocukların durumu ile ilgili kamu 
anlayışının ve farkındalığının arttırılması; tüm ilgili aktörler 
arasındaki sinerjinin, iş birliğinin ve sürdürülebilir diyaloğun 
teşvik edilmesi ve söz konusu pilot girişimin belgelendirilmesi 
temelinde bir metodolojinin / iyi uygulamalar el kitabının birlikte 
hazırlanması hedeflenmektedir.

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• PhotoLift Müfredatının Geliştirilmesi
• Suriyeli mülteci çocuklara yönelik Dijital / Mobil Fotoğrafçılık 

ve dijital hikaye anlatımı seminerleri
• İstanbul’da ve Viyana’da 2 Çalıştay
• PhotoLift El Kitabının hazırlanması için 2 çalışma ziyareti
• İstanbul’da ve Viyana’da Sanat Sergileri 
• PhotoLift El Kitabının hazırlanması
• Dijital medya platformunun oluşturulması

Photoli̇ft: Suri̇yeli̇ Çocukların Sosyal Uyumu için 
Fotoğraf Temelli̇ Psi̇kososyal Destek Projesi

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, tabandan tavana 
yaklaşımlarla, Suriyeli gençlerin ev sahibi 
topluluğa entegrasyonunu kolaylaştırmak 
ve gelecekteki olası toplumsal çatışmaları 
engellemektir.  Proje özellikle, fotoğrafçılığı 
kendini keşfetme, ifade etme ve iyileştirme 
aracı olarak kullanarak katılımcı Suriyeli genç 
mültecilerin kendileri ile ilgili bilgi düzeylerini, 
farkındalıklarını ve genel iyi olma hallerini 
arttırmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 



Çevre Eği̇ti̇mi̇nde Kuramsal Yaklaşımlar ve Prati̇k 
Uygulamalar - Yunus

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
HELLENIC SOCIETY FOR THE PROTECTION 
OF NATURE
YUNANİSTAN

EŞ FAYDALANICI(LAR) TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI / TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
168.988,69 AVRO / 187.786,08 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ ANKARA, TÜRKİYE – ATİNA, YUNANİSTAN

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.eepf.gr

PROJE KOORDİNATÖRÜ 
TEMAS BİLGİLERİ

CHRISTOS GEORGIADIS

cgeorgiadis@gmail.com

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, Türkiye’den ve Yunanistan’dan 
katılımcı STK’lar arasında sürdürülebilir bir 
diyalog kurulmasıdır. Proje özellikle, Türkiye 
ve Yunanistan’da eğitim alanında çalışan 
paydaşlar arasında sürdürülebilir bir iş birliği 
ağı kurmayı, AB müktesebatını Türk toplumuna 
tanıtmayı, Türkiye’den ve Yunanistan’dan 
STK’ların gelecekteki iş birliğine yönelik bir 
çerçeve oluşturmayı, Türkiye ve Yunanistan’daki 
kurumlar arasında ortak anlayışı geliştirmeyi ve 
Türkiye’deki kurumlara AB Politikalarını tanıtmayı 
amaçlamaktadır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Avrupa Birliği’nin çevre politikası son yirmi yılda gelişmiş 
olup Çevre Eğitimi (ÇE), bu politikanın etkili bir şekilde 
uygulanmasına yönelik son derece önemli bir unsur olarak 
görülmektedir. ‘Çevre’ konsepti zaman içinde değişerek 
sosyal, ekonomik, kültürel boyutları ve son olarak da 
sürdürülebilir kalkınmayı kapsamış ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Eğitimi (SKE) bir standart haline gelmiştir. Bu doğrultuda, 
proje çıktıları ile ortak çevre eğitimi metodolojilerinin 
ve faaliyetlerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi 
ve tasarlanması; ortak çevre ve kültürlerarası eğitim 
programlarının hazırlanması ve uygulanması; öğretmenlerin 
ve öğrencilerin AB uygulamaları ile politikaları konusunda 
farkındalığının arttırılması; Türkiye ve Yunanistan eğitimcileri 
ile toplumları arasında iş birliğine ve ortak anlayışa yönelik 
sürdürülebilir ağların kurulması hedeflenecektir.

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• ÇE ve SKE kapsamında iyi uygulama analizi (Çevre 
Eğitimi Merkezleri, Yunanistan örneği); Türk Heyetin 
Yunanistan’a çalışma ziyareti; Kuramsal yaklaşımlar. 

• Yaz Okulu; Ortak ve Pratik yaklaşımlar; Ortak çevre ve 
kültürlerarası eğitim projelerinin geliştirilmesi; Projelerin 
Türkiye’den ve Yunanistan’dan seçilen okullara sunulması 
ve STK’ların faaliyetlerine dahil edilmesi

• Akıllı cihazlar için Uygulama geliştirilmesi
• Tanıtım faaliyetleri (Proje afişi, broşür, kapanış konferansı, 

bilgilendirme günleri ve mentörlük faaliyetleri)



Gençli̇k Kentsel Eylem LaboratuvarI: Katılımcı Kamusal Alan Karar Verme 
Programları İle DezavantajlI Gençleri̇n Si̇vi̇l Toplum Di̇yaloğuna Katılması

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
FUNDACJA POLITYKI ROZWOJOWEJ 
(DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION)  

POLONYA

EŞ FAYDALANICI(LAR)

TOÇEV-TÜVANA OKUMA İSTEKLİ 
ÇOCUK EĞİTİM VAKFI/TÜRKİYE 

UÇAN BALON ÇOCUK VE GENÇLİK 
DERNEĞİ/TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ 12 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
176.999,24 AVRO / 197.742,42 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ TÜRKİYE: İSTANBUL, ADANA; 
FİNLANDİYA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.fpr.org.pl

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

SYLWIA SZPARKOWSKA

s.szparkowska@fpr.org.pl

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, yerel düzeydeki diğer paydaşlarla 
ortaklıkta sosyal bir değişim başlatmak ve 
gerçekleştirmek üzere, Türkiye’nin düzenlediği 
sivil toplum kapasite geliştirme çalışmalarına 
katkıda bulunacak, Türkiye ve AB arasında 
uzun süreli, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir 
sivil toplum diyaloğunu desteklemektir. Proje 
özellikle, hedeflenen alanlardaki STK’ların, 
yerel yönetimlerin ve dezavantajlı gençlerin 
liderlik becerilerini ve kapasitelerini geliştirmeyi; 
dezavantajlı gençlere yerel düzeydeki karar alma 
süreçlerinde eşit fırsatlar, eşit derecede temsil ve 
katılım hakkı sağlamayı; bu gençlerin verimliliğini, 
STK’ların ön ayak olduğu, en iyi evrensel 
tasarım ve mimari uygulamaları bir araya getiren 
açık, kapsayıcı ve erişilebilir kamusal alanların 
denenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi 
yoluyla geliştirmeyi amaçlamaktadır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

İstanbul ve Adana’nın hedeflenen topluluklarında vatandaşlık 
haklarından mahrum kalan gençlerin karmaşık ve hassas politik ve 
sosyoekonomik durumu, az gelişmiş demokratik ve hesap verebilir 
sivil toplum ve yerel yönetim kurumlarıyla ve toplulukların sosyal 
entegrasyonunu güçlendirmek için uygulanabilecek sonuç odaklı 
eylemlerin eksikliğiyle bir araya geldiğinde, bu grupların son 
derece düşük sosyal sermayesi de dikkate alındığında, dışlanmaya 
yok açmakta ve bu gruplar sivil toplum diyaloğuna katılma 
konusunda isteksiz ve yetersiz bir hale gelmektedir. Dolayısıyla 
bu projenin çıktıları arasında, STK’ların ve yerel makamların 
kurumsal kapasitelerinin ve dezavantajlı gençlerin kapasitesinin 
geliştirilmesi; dezavantajlı gençlerin ihtiyaçlarının analiz edilmesi; 
hedeflenen yerlerde kamu alanlarında erişilebilirlik ve güvenliği 
kısıtlayan temel engellerin tespit edilmesi ve kapsayıcı kamu 
alanlarının oluşturulması yer alacaktır.

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler 
uygulanacaktır:

• Yerel kamu alanı sorunlarına ilişkin verilerin toplanması 
amacıyla bir mobil e-aracın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

• İhtiyaç analizi (projenin tanıtılması, açılış toplantısı ve basın 
toplantısı)

• Yerel STK’lara yönelik kapasite geliştirme eğitimi
• Halkla istişare etkinlikleri
• Mimariyle ilgili çalıştaylar: Kentsel Eylem Laboratuvarı (İstanbul 

ve Adana)
• Tanıtım konferansları



Yaygın Eği̇ti̇m İçi̇n Di̇yalog

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ 

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ERGON TRAINING NGO / YUNANİSTAN
MTÜ EESTI AVATUD NOORTEKESKUSTE 
ÜHENDUS ESTONYA
MÜTEŞEBBİS GELİŞİM VAKFI (MESVAK) / 
TÜRKİYE 

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
190.250,28 AVRO / 211.389,20 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE: İSTANBUL, ANKARA, KAYSERİ

YUNANİSTAN: ATİNA; ESTONYA: TALLINN

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.demturkey.com

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

MUSTAFA ERDOĞAN

bayrakli@tau.edu.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Projenin amacı, AB Müktesebatı Eğitim ve Kültür Faslı 
kapsamında Türkiye’deki yaygın eğitimin evrensel değerler 
temelinde geliştirilmesi ve Türkiye’deki STK’lar, Türkiye 
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ve Estonya ile Yunanistan’da 
yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren mevkidaşları arasında 
uzun vadeli bir işbirliği oluşturarak yaygın eğitimin tanınması 
ve katılımın arttırılmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla, projenin 
çıktısı, Türkiye’deki Sivil Yaygın Eğitim Kuruluşlarının tanınması 
için eğiticiler ve STK’lar arasında katılımcı bir Sivil Toplum 
Diyaloğu Platformunun kurulması olacaktır. Ayrıca, Türkiye 
Cumhuriyet Millî Eğitim Bakanlığının yaygın eğitim programları 
listesine resmi olarak eklenecek evrensel değerler ve sosyal 
beceriler eğitim modülleri ve evrensel temellere dayalı yaygın 
eğitim programlarına yönelik talebi arttırmak üzere tanıtım 
araçları geliştirilecektir. 

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• İdari Faaliyetler 
• Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (Bilgi Toplama ve Odak 

Grup Toplantıları, Çalışma Ziyaretleri)
• Kapasite Geliştirme Faaliyetleri (Eğiticilerin Eğitimi, Yerel 

Uygulama)
• Farkındalık Arttırma Faaliyetleri (Videolar ve Sosyal 

Kampanyalar)
• Tanıtım Faaliyetleri (Web Portalı, Türkiye ve AB’de Tanıtım 

Etkinlikleri, Kapanış Konferansı)

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, yaygın eğitimin geliştirilmesi ve 
tanınması için Türkiye ve AB’deki Sivil Toplum 
Kuruluşları arasındaki ikili bilgi paylaşımı ve 
işbirliğine katkı sağlamaktır. Projenin özel 
amacı, AB Müktesebatı Eğitim ve Kültür Faslı 
kapsamında Türkiye’deki yaygın eğitimin 
evrensel değerler temelinde geliştirilmesi ve 
Türkiye’deki STK’lar, Türkiye Cumhuriyeti Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Estonya ile Yunanistan’da 
yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren 
mevkidaşları arasında uzun vadeli bir işbirliği 
oluşturarak yaygın eğitimin tanınması ve katılımın 
arttırılmasının sağlanmasıdır.

Gençli̇k Kentsel Eylem LaboratuvarI: Katılımcı Kamusal Alan Karar Verme 
Programları İle DezavantajlI Gençleri̇n Si̇vi̇l Toplum Di̇yaloğuna Katılması



Özgürleşen Umutlar

KOORDİNATÖR FAYDALANICI TÜVANA OKUMA İSTEKLİ ÇOCUK EĞİTİM 
VAKFI (TOÇEV) TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ANTIGONE INFORMATION AND 
DOCUMENTATION CENTRE ON RACISM, 
ECOLOGY, PEACE AND NON VOILENCE / 
YUNANİSTAN

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
196.967,20 AVRO / 218.852,45 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE: KAYSERİ, MERSİN (TARSUS), 
ADANA (KARATAŞ), BURSA (YENİŞEHİR), 
BALIKESİR (AYVALIK), SAKARYA VE SİVAS; 
YUNANİSTAN: SELANİK

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.tocev.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ 
TEMAS BİLGİLERİ

AYBIKE YURTSEVER GUŞA

ayurtsever@tocev.org.tr

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, Türkiye ve Yunanistan’daki 
sivil toplum arasında sürdürülebilir ve üst 
düzey işbirliği tesis edilmesidir. Projenin özel 
amacı ise, cezaevlerinde okul öncesi eğitime 
ilişkin metodoloji ve politika geliştirilmesi 
ve TOÇEV ile ANTIGONE arasında 
sürdürülebilir ve uzun vadeli bir ortaklık 
kurulmasına katkı sağlanmasıdır..

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Türkiye’deki kanuna göre, anneleri hükümlü olup da dışarıda 
korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan 0-6 yaş arası 
çocuklar anneleriyle kalmak zorunda oldukları için bu proje 
cezaevlerindeki okul öncesi eğitime odaklanmaktadır. 
Anneleri cezaevindeyken başka bir akrabalarının korumasında 
değillerse, 6 yaşından sonra devletin bir yetiştirme yurduna 
alınmaktadırlar. Bu çocuklar cezaevlerinde sürdürülebilir ve 
yeterli bir okul öncesi eğitim alamamaktadır. Bu nedenle, 
projenin çıktıları; 7 şehirde bulunan 7 cezaevinde 100 çocuk 
ve 80 anneye profesyonel destek sağlanmasını; 40 cezaevi 
personeline kişisel ve mesleki konularda profesyonel destek 
sağlanmasını; tüm ortak STK ekiplerinin başta cezaevindeki 
çocuklar olmak üzere dezavantajlı gruplarla çalışma 
kapasitelerinin arttırılmasını ve cezaevlerinde okul öncesi 
eğitime ilişkin politika tavsiyesi geliştirilmesini içerecektir.

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• Açılış Etkinliği ve ANTIGONE’un Türkiye’ye ilk çalışma 
ziyareti 

• Durum tespiti için seçilen cezaevlerine ön çalışma 
ziyaretleri

• Eğitim faaliyetleri
• Yunanistan’a Çalışma Ziyaretleri; Türkiye’den Cezaevi 

Personeli için Yunanistan’da çalıştay ve eğitimler 
• Cezaevi Faaliyetleri (her cezaevine 10 ziyaret, toplam 70 

ziyaret)
• Cezaevlerinde okul öncesi eğitime ilişkin rapor 

hazırlanması 
• Kapanış Etkinliği ve ANTIGONE’un Türkiye’ye 2. Çalışma 

Ziyareti



Özgürleşen Umutlar Ben Varsam Okulum Bütün

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

CENTAR INKLUZIVNE POTPORE IDEM 
(INCLUSION SUPPORT CENTER IDEM)/
HIRVATİSTAN

PRAXIS EUROPE / BİRLEŞİK KRALLIK

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
191.815,15 AVRO / 213.127,95 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE – İSTANBUL / BİRLEŞİK KRALLIK – 

BIRMINGHAM / HIRVATİSTAN - ZAGREB

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.tscv.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

BURAK KESKIN

burakkeskin@tscv.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Bu proje, Özel Eğitim İhtiyacı olan öğrencilerin eğitiminin; 
öğretmenlerin yetkinliklerinin geliştirilmesi, özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarının araştırmalar yoluyla 
belirlenmesi, karşılıklı saygının geliştirilmesi ve bu öğrencilere 
yönelik ayrımcılıkla mücadele edilmesi yoluyla desteklenmesine 
odaklanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, proje çıktıları; 
eğitimcilerin kullanımına yönelik kaynaştırma eğitimi eğitim 
modüllerinin hazırlanması; tüm Türkiye’de eğiticilerin 
eğitiminde dağıtılmak ve devam ettirilmek üzere kaynaştırma 
eğitimi hakkında bir öğrenme rehberi hazırlanması; 10 STK’nın 
kampanya yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi; STK’ların 
engellilik alanında desteğinin sürdürülebilir kılınması için bir 
öğrenme aracının ve eğitim içeriğinin geliştirilmesi; özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenme potansiyellerine ve okula 
devamlarına katkıda bulunulması ve Türkiye’nin AB üyeliğinin 
kaynaştırma eğitimi bağlamında önemi hakkında kamuoyu 
görüşünün iyileştirilmesi olacaktır. Belirtilen çıktıların elde 
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:

• Farkındalığın ve görünürlüğün arttırılması için yerel 
paydaşlarla toplantı

• Özel eğitim hakkında araştırma: yuvarlak masa toplantıları, 
yoğun mülakatlar, durum tespiti konferansı, literatür tarama 
ve araştırma raporu 

• Kapasite Geliştirme ve Mentörlük: eğitimciler, STK’lar ve 
sosyal çalışmacılara yönelik eğitimler, çalışma ziyaretleri

• Yerel Çalışmalar ve Farkındalık Arttırma: seminerler, farkındalık 
arttırma toplantıları ve kampanyaları, öğretmenlere yönelik 
eğitimler

• Halkla İlişkiler, Görünürlük ve Tanıtım: eğitim el kitapları, 
proje kitapçıkları, proje filmi

• Paydaşlar ile son değerlendirme toplantısı 

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, kaynaştırma eğitiminin 
kalitesinin arttırılması, Türkiye’de 
eğitimdeki başarının güçlendirilmesi ve 
AB müktesebatının Eğitim ve Kültür Faslı 
kapsamında, Türkiye ve AB’den yerel, 
bölgesel ve ulusal düzeylerdeki Sivil Toplum 
Kuruluşları arasında kaynaştırma eğitimine 
yönelik ikili paylaşımların ve işbirliğinin 
arttırılmasıdır. Proje ile özellikle, Türkiye’de 
kaynaştırma eğitimindeki öğrencilerin okul 
terkininin nedenlerinin ele alınması, STK’lar 
ve toplum düzeyine, özel eğitim ihtiyacı 
olan öğrencilere ayrımcılıkla mücadele ve 
karşılıklı saygının geliştirilmesi, STK’ların ülke 
çapında kaynaştırma eğitiminin önemine 
dair kapasitelerinin Avrupa’dan bilgi aktarımı 
yoluyla geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Türkiye ve AB’deki sivil toplum grupları arasında 
diyalog platformları oluşturulmasına yönelik bir ihtiyaç 
bulunmaktadır. Proje, her iki taraftaki gençler arasında “öz 
imajı” araştırırken birbirlerine yönelik “algılanan imajı” 
da dikkate alacaktır. Tüm bunlar ışığında, proje çıktıları 
ile Türkiye’den ve AB’den gençlerin siyasi inançları, 
değerleri ve açıklık, hoşgörü, çok taraflılık gibi Avrupa 
değerlerine yönelik algıları doğrultusunda görüşlerinin 
daha iyi anlaşılması ve öğrenim hareketliliğinin gençlerin 
algısı üzerindeki rolünün kavranması hedeflenmektedir. 
Araştırma, gençlerin algılarının incelenmesi yoluyla, 
gençlerin duyguları ve beklentileri ile şekillendirilen bir 
değerler haritası oluşturmayı amaçlamaktadır.

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• Türkiye ve AB üye ülkelerindeki üniversitelerin Erasmus 
masalarına ziyaretler düzenlenmesi

• Hedef grupla derinlemesine mülakatlar, anketleryapılması
• Tartışma grupları, Brüksel ve İstanbul’da uzman çalıştayları 

yapılması
• Araştırma Raporu yayımlanması ve yaygınlaştırma 

toplantıları düzenlenmesi

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, Türkiye ve AB ülkelerinden 
üniversite seviyesindeki gençlerin siyasi ve 
toplumsal değişimlere bağlı olarak değer 
yargılarının nasıl şekillendiğini anlamak ve 
diyaloğu teşvik ederek, Avrupa Birliği ve 
Türkiye’de sivil toplum konusunda ilgili ve 
sürdürülebilir araştırmalar geliştirmektir. Bu 
çağrının amacına uygun olarak, proje, Türkiye 
ve AB’deki sivil toplum grupları arasında 
diyalog platformları oluşturulmasının teşvik 
edilmesine yönelik ihtiyacı temel almıştır.   

Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal’in  sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini 
yansıtmak zorunda değildir. 


