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Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo

EURYDICE, informacijsko omreæje
o izobraæevanju v Evropi
EURYDICE je institucionalno omrežje za zbiranje, spremljanje, obdelavo in razširjanje zanesljivih
in enostavno primerljivih informacij o izobraževalnih sistemih in politikah v vsej Evropi. Omrežje
se posveËa predvsem vprašanjem strukture in organiziranosti izobraževalnih sistemov v Evropi na
vseh stopnjah izobraževanja. Vsebino izdanih publikacij lahko v grobem razdelimo na opise nacionalnih sistemov izobraževanja, primerjalne študije, posveËene doloËenim temam, ter kazalnike
in statistiko.

Omrežje EURYDICE je leta 1980 vpeljala Evropska skupnost. Zdaj ga sestavljajo Evropska enota, ki
jo je ustanovila Evropska komisija v Bruslju, in nacionalne enote, ki so jih ustanovila ministrstva za
šolstvo vseh držav, sodelujoËih v akcijskem programu Evropske unije Socrates. Od leta 1995 dalje
je EURYDICE sestavina programa Socrates. Omrežje spodbuja evropsko sodelovanje v izobraževanju na ta naËin, da izmenjuje informacije o sistemih in politikah ter pripravlja in izdaja študije o
vprašanjih, ki so skupna vsem sistemom izobraževanja.

Državljanska vzgoja v Evropi

Ciljna skupina omrežja EURYDICE so predvsem oblikovalci izobraževalnih politik v sodelujoËih državah in v institucijah Evropske unije, kot tudi na regionalnih in lokalnih ravneh. Vendar pa si lahko
publikacije ogleda in jih poišËe prav vsak, saj so na voljo v tiskani obliki in na svetovnem spletu.

Državljanska vzgoja v Evropi

EURYDICE je dinamiËno in soodvisno omrežje, v katerem sodelujejo vse enote. Evropska enota
usklajuje dejavnosti omreæja, naËrtuje in razdeljuje veËino publikacij, prav tako ustvarja in vzdræuje
podatkovne baze EURYDICE ter glavne spletne strani. Nacionalne enote zagotavljajo informacije in
sodelujejo pri obdelavah podatkov, na katerih temelji dejavnost omrežja, ter zagotavljajo, da ciljne
skupine bralcev znotraj posameznih držav prejmejo publikacije omrežja. V veËini držav delujejo
nacionalne enote v okviru ministrstev, v nekaterih dræavah pa so umešËene v okolje knjižnic ali
drugih upravnih in raziskovalnih organizacijskih struktur.

EURYDICE na spletni strani: http://www.eurydice.org
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SPREMNA BESEDA
DRŽAVLJANSKA VZGOJA V EVROPI: IZZIVI, VPRAŠANJA IN DILEME
mag. Mitja Sardoč

V zadnjih dveh desetletjih smo bili v Evropi priče družbenim in političnim spremembam, ki so imele pomembne posledice za širšo mednarodno skupnost. Družbene in politične spremembe so vplivale na »preporod« koncepta državljanstva v politični teoriji in širšem področju družbenih ved ter na pomen in vlogo
državljanske vzgoje v sistemu vzgoje in izobraževanja, ki ga zagotavlja država. Vstop Slovenije v EU in uresničevanje Lizbonske strategije sta v središče pozornosti izobraževalnih politik ter organizacije javnega sistema vzgoje in izobraževanja umestila pomen znanja za blaginjo družbe ter upoštevanje in uresničevanje
pravic državljanov, njihovo ozaveščanje o pravicah in odgovornostih ter krepitev temeljnih načel demokratične politične ureditve. Med prednostne cilje programa Evropske komisije »Izobraževanje in usposabljanje 2010«(1), enega temeljnih strateških dokumentov skupne evropske izobraževalne politike, spadata
tudi individualni razvoj posameznika in razvoj družbe, ki zlasti s krepitvijo demokracije zmanjšuje razlike
in neenakosti med posamezniki in skupinami. Znotraj tega programa je poseben poudarek namenjen tudi
spodbujanju dejavnega državljanstva, zagotavljanju odprtega učnega okolja, enakim možnostim in socialni koheziji (cilj 2.3.)(2).
Čedalje večje posvečanje posebne pozornosti področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in
izobraževanja za človekove pravice(3) v okviru držav članic Evropske unije, medvladnih organizacij (Svet
Evrope, UNESCO, OVSE), nevladnih organizacij (UNICEF, Amnesty International itn.) in drugih mednarodnih
organizacij (npr. IEA) je pomemben kazalnik vse večjega pomena vzgoje in izobraževanja pri spodbujanju
dejavnega vključevanja posameznikov v politično, družbeno in kulturno življenje.
Ena najpomembnejših sprememb, ki je bila uvedena v zadnjem desetletju v nekaterih reformah sistemov
vzgoje in izobraževanja v različnih evropskih državah (npr. v Angliji (Crick, 1998) in Sloveniji), je zadevala
status vsebin s širšega področja izobraževanja za demokratično državljanstvo in izobraževanja za človekove
pravice tako na kurikularni kot tudi izvedbeni ravni sistema vzgoje in izobraževanja, ki ga zagotavlja država. Pomembno vlogo pri teh spremembah sta imela predvsem projekt Sveta Evrope (4) »Izobraževanje za

(1)	Te usmeritve so med najpomembnejšimi skupnimi smernicami uresničevanja Lizbonske strategije na področju
vzgoje in izobraževanja v EU.
(2) Izhodišča in operativni načrt za uresničevanje programa »Izobraževanje in usposabljanje 2010«, str. 3.
(3) I zobraževanje za človekove pravice lahko opredelimo kot proces usposabljanja, diseminacije in informiranja za splošno kulturo človekovih pravic, ki se uresničuje v posredovanju znanja in razvijanju spretnosti, s posebnim poudarkom na: a) okrepitvi spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin; b) polnem razvoju človekove osebnosti
in občutka dostojanstva; c) promociji razumevanja, strpnosti, enakosti spolov in prijateljstva med vsemi narodi,
rasnimi, nacionalnimi, etničnimi, verskimi in jezikovnimi skupnostmi; d) omogočanju vsem posameznikom, da se
učinkovito vključujejo v svobodno družbo … (Dokument Združenih narodov A/51/506/ Add. 1, priloga, razdelek 2).
(4)	Že od samega začetka delovanja je delo Sveta Evrope usmerjeno v varovanje človekovih pravic, spodbujanje in
razvoj evropske identitete in raznolikosti ter uveljavljanje demokracije. To temeljno usmeritev Sveta Evrope potrjuje tudi najpomembnejši dokument Sveta Evrope, Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki
je bila sprejeta leta 1950. S sprejetjem Priporočila 2002 (12) o izobraževanju za demokratično državljanstvo je odbor
ministrov Sveta Evrope zagotovil svojo dejavno podporo pri razvoju demokratičnih vrednot ter varovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja.
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demokratično državljanstvo« (1997–2004)(5) in desetletje Združenih narodov izobraževanja za človekove
pravice (1995–2004). Vseevropska študija Sveta Evrope o izobraževalnih politikah izobraževanja za demokratično državljanstvo(6) in pravkar omenjena primerjalna analiza Državljanska vzgoja v Evropi potrjujeta, da je
treba v okviru te problematike poudariti dvojni kontekst preučevanja javnega sistema vzgoje in izobraževanja v sodobnih demokratičnih družbah.
Prvi je t. i. širši družbeni kontekst. Sodobne demokratične družbe se soočajo z mnogimi izzivi, med katere
spada tudi vse nižja raven participacije v procesih demokratičnega odločanja. V večini evropskih držav
volilna udeležba na lokalni, nacionalni in evropski ravni iz leta v leto upada. Nizka udeležba na volitvah,
vse manjše zanimanje za udejstvovanje v javnem in političnem življenju ter pomanjkanje zaupanja v demokratične institucije je še posebno prisotno med mladimi. Poleg vse večjega »demokratičnega deficita«
(Putnam, 2000) spada med te izzive tudi spreminjajoča se demografska starostna struktura prebivalstva,
vse večje število migracij ter s tem povezana večkulturnost in večjezičnost, grožnja globalnega terorizma,
onesnaženost okolja in segrevanje ozračja, socialna izključenost, revščina itn. Med izzive, s katerimi se soočajo sodobne demokratične družbe spadajo tudi številne pojavne oblike rasizma, ksenofobije ter druge
oblike diskriminacije in nestrpnosti. Hkrati so v sodobnih demokratičnih družbah sistemi javnega šolanja
postavljeni pred mnoge izzive, ki so povezani tudi z vse večjo raznolikostjo. Vprašanje uskladitve enotnosti
in raznolikosti v sodobni večkulturni družbi predstavlja eno od najpomembnejših razprav v sodobni teoriji
državljanske vzgoje. Ti izzivi in zahteve, pred katere je postavljena sodobna evropska družba, zahtevajo
uskladitev enotnosti in različnosti sodobne večkulturne družbe ter določitev stopnje moralnega soglašanja, utemeljenega na temeljnih demokratičnih načelih, glede najpomembnejših vprašanj, ki so v središču pojmovanj državljanstva, vključno s pluralizmom, večkulturnostjo, etnično ter kulturno in jezikovno
dediščino, različnostjo, strpnostjo, socialno kohezijo, pravicami in temeljnimi svoboščinami posameznika,
socialno pravičnostjo, nacionalno identiteto itn.
Drugi vidik vključuje t. i. kontekst šolanja, kjer je treba poudariti oblikovanje učinkovitih strategij razvoja
in spodbujanja demokratičnega državljanstva, ki ima še posebno pomembno mesto v okviru formalnega
izobraževanja. Demokratična državljanska vzgoja je eden od »osrednjih ciljev javnega šolanja nasploh, še
posebej družboslovnega kurikula« (Parker, 1996: 106). Prav vključitev izobraževanja za demokratično državljanstvo v kurikul javnega sistema vzgoje in izobraževanja, kakor potrjuje Priporočilo 2002 (12) odbora
ministrov Sveta Evrope, je eden najpomembnejših dejavnikov spodbujanja dejavnega državljanstva. Javno šolanje je ena od »najpomembnejših sodobnih družbenih institucij« (Macedo, 2000: 229), ki v veliki meri
prispeva k oblikovanju skupne državljanske identitete. Ena najpomembnejših skupnih točk v razpravah na
področju kurikularne teorije ter izobraževalnih politik je poudarjanje vse večjega pomena izobraževanja
za demokratično državljanstvo znotraj javnega sistema izobraževanja tako na ravni splošnih načel vzgoje
in izobraževanja ter znotraj šolske zakonodaje kakor tudi na ravni vsebinskega okvira znotraj kurikula, na
podlagi katerega se bodo učenci učili o vlogi in pomenu nacionalne identitete, življenju v skupnosti in

(5) 	Program ZN o izobraževanju za človekove pravice se nadaljuje kot »Svetovni program ZN za izobraževanje za človekove pravice« (2005–2007).
(6) 	Vseevropska študija o izobraževalnih politikah na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo je potekala v drugi fazi projekta (2001–2004).
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osnovnih načelih demokratične politične ureditve, človekovih pravicah, strpnosti itn. Izobraževalne institucije, med katerimi je javni sistem vzgoje in izobraževanja nedvomno najpomembnejši, so tiste, ki lahko
učencem ponudijo številne priložnosti za razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti,
krepijo vedenje o zgodovini lastne države in njeni kulturi ter spodbujajo strpnost kot eno od občih kulturnih in civilizacijskih vrednot sodobnih demokratičnih družb.
Prav razumevanje tega dvojnega konteksta in umestitev te problematike v širši okvir družbenih, ekonomskih in kulturnih dejavnikov, ki so jim izpostavljene sodobne večkulturne družbe, je ključno za razumevanje razprav o državljanski vzgoji, ki so prisotne v številnih akademskih disciplinah, povezanih s področjem
vzgoje in izobraževanja, npr. v politični filozofiji (Callan, 1997; Gutmann, 2001; Macedo, 2000; Miller, 2000;
Tomasi, 2001; Young, 1990, 1994), filozofiji vzgoje (Feinberg, 1998; McLaughlin, 1992, 2000), politični teoriji
(Dagger, 1997; Heather, 1990, 1999), v sociologiji vzgoje (Hahn, 1998; Ichilov, 1998; Arnot in Dillabough,
2000), in tudi v samih razpravah o izobraževalnih politikah in teoriji kurikula (Audigier, 1997, 1999, 2001;
Beck, 1998; Crick, 2000) ter primerjalnih raziskavah s področja političnega izobraževanja (Hahn, 1998; Cogan in Derricott, 1998; Ichilov, 1998; Kerr, 1999a in 1999b; Torney-Purta et al., 1999 in 2001).
Vključitev vsebin s širšega področja državljanske vzgoje v družboslovni kurikul prinaša na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in izobraževanja za človekove pravice pomembne vsebinske
in didaktične novosti, med katerimi je treba še posebno poudariti oblikovanje vsebinskega okvira znotraj
šolskega kurikula, kjer se bodo učenci učili o vlogi in pomenu nacionalne identitete, življenju v skupnosti in
o osnovnih načelih demokratične politične ureditve, človekovih pravicah, strpnosti itn. Ta vidik je posebno
pomemben, ker sta dva od temeljnih problemov tega vsebinskega področja – kakor potrjuje Vseevropska
študija Sveta Evrope o izobraževalnih politikah izobraževanja za demokratično državljanstvo – pomankljiva stopnja usklajenosti izobraževalnih politik, kurikularne ravni in ravni organizacijske kulture šole ter
neustrezen prenos izobraževalnih politik v pedagoško prakso.
Prav šole so torej tiste, ki učencem in dijakom lahko ponudijo številne priložnosti za razvijanje zavesti o
državni pripadnosti, njeni kulturni in jezikovni dediščini ter raznolikosti in obenem spodbujajo strpnost
kot eno od občih kulturnih in civilizacijskih vrednot, ki izvira iz evropske razsvetljenske tradicije. Tudi razne obšolske in zunajšolske dejavnosti lahko učencem ponudijo mnoge priložnosti za spoznavanje pomena dejavnega vključevanja v sodobno demokratično družbo(7). Poleg kritičnega mišljenja spada dejavno
vključevanje učencev v različne dejavnosti (znotraj šolske skupnosti, družine, vrstniške skupine ali lokalne
skupnosti itn.) med najpomembnejše kompetence izobraževanja za demokratično državljanstvo(8), ki naj
bi jih skozi učni proces razvili pri učencih kot bodočih državljanih. Med najpomembnejše naloge demokratične družbe in njenih izobraževalnih institucij (formalnih, neformalnih in priložnostnih) torej spada
oblikovanje učinkovitih strategij razvoja in spodbujanja izobraževanja za demokratično državljanstvo.

(7)	To potrjujejo tudi ugotovitve vseevropske študije Sveta Evrope o dejavnem vključevanju učencev v šolah (Duerr,
2004).
(8) 	Med temeljnimi kompetencami izobraževanja za demokratično državljanstvo je treba poudariti kognitivne kompetence, kompetence etične narave in socialne kompetence. Podrobnejša obravnava ključnih kompetenc izobraževanja za demokratično državljanstvo je predstavljena v knjigi Françoisa Audigierja Osnovni koncepti in temeljne
kompetence izobraževanja za demokratično državljanstvo, str. 20–22.
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Kljub različnim modelom vključevanja državljanske vzgoje v šolski kurikul in ne glede na organizacijo sistema vzgoje in izobraževanja, ki ga zagotavlja država, ter politično in kulturno tradicijo posameznih držav
temelji vključitev tega vsebinskega področja v šolski kurikul na naslednjih treh načelih:

•	načelo interdisciplinarnosti, ki na področju osnovnošolskega kurikula premošča razlike med šolskimi
predmeti in omogoča doseganje večje stopnje povezanosti med disciplinarnimi znanji (npr. med
družboslovnimi predmeti);(9)

•

 ačelo koherentnosti kurikula (horizontalna raven), ki povezuje posamezne ravni šolskega kurikula
n
znotraj osnovnošolskega izobraževanja;

•	načelo uravnoteženosti kurikuluma (vertikalna raven), ki na področju državljanske vzgoje vključuje
različna vsebinska področja, npr. znanje in razumevanje (politična pismenost), stališča in vrednote ter
dejavno vključevanje učencev v šolsko in lokalno skupnost.
Celovit program državljanske vzgoje, ki je v šolskem kurikulu prisoten tako v okviru samostojnega predmeta kakor na kroskurikularni ravni, vključuje štiri pomembne vidike državljanstva:

• politična razsežnost: sodelovanje v procesih demokratičnega odločanja,
• pravna razsežnost: poznavanje in uresničevanje državljanskih pravic in odgovornosti,
•	družbeno-kulturna razsežnost: spoštovanje temeljnih demokratičnih vrednot, nacionalne zgodovine,
jezika in kulturne dediščine,

•	socialno-ekonomska razsežnost: zlasti boj zoper socialno izključenost in marginalizacijo, upoštevanje
novih oblik dela in razvoja skupnosti.
Kljub temu poučevanje vsebin, povezanih z izobraževanjem za demokratično državljanstvo, postavlja pred
učitelje družboslovja zahtevno nalogo. François Audigier, eden najpomembnejših strokovnjakov s področja poučevanja državljanske vzgoje in človekovih pravic, je poudaril, da je »razlika med splošnimi trditvami
o vlogi državljanske vzgoje pri izobraževanju in vzgoji ter vsakdanjostjo življenja v šoli zelo velika« (Audigier, 1999: 7). Na eni strani imamo diskurze o vlogi ali funkciji šole, ki jo opravlja v družbi, o vlogi šole pri
prenašanju družbenih in političnih pravil, o pomembnosti izobraževanja za demokracijo, o vzgoji učencev
za vrednote, ki jih zagotavljajo človekove pravice, o pomembnosti demokracije, na drugi strani pa imamo
težavno in zahtevno poučevanje teh pravil v vsakdanji šolski praksi.
Med najpomembnejše naloge pri uveljavljanju izobraževanja za demokratično državljanstvo znotraj javnega sistema vzgoje in izobraževanja torej spada oblikovanje učinkovitih strategij vključevanja tega vsebinskega področja na različnih ravneh vzgoje in izobraževanja ter razvijanje inovativnih modelov v šolski
praksi, saj ima področje državljanske vzgoje pomembno vlogo predvsem na področju uresničevanja dolgoročnih ciljev sistemov vzgoje in izobraževanja v Evropi (npr. okrepitev socialnointegracijske vloge šole),
krepitev vloge in pomena različnih oblik izobraževanja (formalnih, neformalnih in priložnostnih) za razvoj
dejavnega državljanstva, uresničevanje temeljnih demokratičnih vrednot in varovanje človekovih pravic v
sodobni večkulturni družbi.

(9)	Medpredmetno povezovanje tako po obsegu kot po razporeditvi načrtovanih vsebin in ciljev predstavlja pomemben dejavnik pri uresničevanju minimalnih in temeljnih standardov družboslovnega kurikula.
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Zaključek
Pričujoča primerjalna študija Državljanska vzgoja v Evropi je pomembna za razvoj referenčnega okvira na
vsebinskem področju izobraževanja za demokratično državljanstvo, saj je posebna pozornost namenjena
primerjalni analizi naslednjih elementov s širšega področja državljanske vzgoje:

•	vključitev temeljnih načel s področja državljanske vzgoje v zakonodajo, ki ureja delovanje javnega
sistema vzgoje in izobraževanja;

• vključitev vsebin s področja državljanske vzgoje v šolski kurikul;
•	organizacija obšolskih in izvenšolskih dejavnosti, ki spodbujajo participacijo učencev (npr. šolski parlament);

•	razvoj učbenikov ter drugih didaktičnih materialov in gradiv s širšega vsebinskega področja državljanske vzgoje;

•	vzpostavitev podporne mreže za izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev ter drugih pedagoških
delavcev;

•

vključitev evropske razsežnosti v osnovnošolskem in srednješolskem kurikulu.

Pričujoča študija je torej še posebno pomembna za spodbujanje uresničevanja izobraževalnih politik in
strategij, ki vključujejo posamezna načela izobraževanja za demokratično izobraževanje kot sestavni del
procesov posameznih izobraževalnih politik, usklajevanje formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja ter oblikovanje skupnih smernic, ki določajo celovit in integriran pristop k politikam ter praksi
na širšem vsebinskem področju državljanske vzgoje. Poučevanje državljanske vzgoje je izjemnega pomena za razvoj demokratične politične kulture, oblikovanje skupne državljanske identitete ter kultiviranje
temeljnih državljanskih vrlin (kot npr. strpnosti in osebne odgovornosti) in vrednot, ki naj bodo skupne
vsem državljanom določene demokratične skupnosti. Izobraževanje za demokratično državljanstvo je torej temeljnega pomena za promocijo
»splošnih vrednot človekovega dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti hkrati z načeloma demokracije in vladavine prava, predvsem zaradi uresničevanja in upoštevanja »temeljnih pravic v luči
družbenih sprememb, družbenega napredka ter znanstvenega in tehnološkega razvoja«.(10)

Spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, izboljšanje zaupanja v demokratične institucije ter
zmanjšanje raznih pojavnih oblik nestrpnosti, diskriminacije in nasilja ter socialne izključenosti so ključni
dejavniki za stabilno in demokratično družbo, kar je tudi eden od najpomembnejših ciljev javnega sistema
vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.(11)

(10) Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000/ C 364/01).
(11) 	2. člen Zakona o osnovni šoli, ki ureja osnovnošolsko izobraževanje, med drugim določa, da so cilji osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji razvijanje zavesti o državni pripadnosti, narodni identiteti in védenja o zgodovini
Slovenije in njeni kulturi; vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije; vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi.
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PREDGOVOR
V zadnjih letih je spodbujanje družbene kohezije in dejavnejšega vključevanja državljanov v družbenem in političnem življenju postalo ključna tema
v vseh evropskih državah. Ta cilj odločno podpira tudi Evropska komisija.
V svojem uradnem sporočilu iz leta 2004 z naslovom Gradnja naše skupne
prihodnosti: politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013
je komisija jasno opredelila razvoj evropskega državljanstva kot eno od pomembnejših dejavnosti EU.
Cilj prihodnjega akcijskega programa EU »Državljani za Evropo« je spodbujanje vključevanja državljanov in močnejšega občutka pripadnosti svoji
državi. Ta sedemletni program naj bi nasledil sedanji akcijski program, ki se konča leta 2006, in Evropski
uniji priskrbel instrumente, ki jih potrebuje za dosego teh ciljev. Ob pripravi predloga programa so potekala obsežna posvetovanja z večino sektorji civilne družbe. Program bo podpiral projekte in pobude, katerih
namen je Evropejce ozavestiti o njihovih državljanskih pravicah in odgovornostih, jih vključiti v proces
evropske integracije in pri njih razviti pripadnost Evropi.
Razvoj odgovornega državljanskega ravnanja je mogoče spodbujati že zelo zgodaj. Državljanska vzgoja,
ki uči o pravicah in dolžnostih državljanov, o spoštovanju demokratičnih vrednot in človekovih pravic,
pomenu solidarnosti, strpnosti in aktivne udeležbe v demokratični družbi, je način, kako vzgojiti otroke in
mladino v odgovorne in dejavne državljane.
Nova publikacija omrežja Eurydice obravnava državljansko vzgojo v šolah in zajema 30 evropskih držav,
ki so vključene v Eurydice. Primerjalni pregled se osredinja na različne nacionalne pristope k državljanski
vzgoji in raziskuje, ali je bila evropska oziroma mednarodna razsežnost uradno vključena v poučevanje
tega predmeta na šolah. Pregled kaže, da ima večina evropskih držav izdelan način obravnave tega področja. Izboljšave v usposabljanju tistih, ki poučujejo državljanstvo, in učinkovitejše spodbujanje dejavne
udeležbe učencev v družbi nasploh najbrž predstavljajo velike izzive v prihodnjih letih.
Svet Evrope je leto 2005 razglasil za evropsko leto državljanske kulture. Evropska unija je dejavno podpirala
pomembno delo Sveta Evrope pri spodbujanju državljanske vzgoje. Upam, da bo ta pregled Eurydicea dal
še dodatno spodbudo tej podpori.

Ján Figel’
Evropski komisar za izobraževanje,
usposabljanje, kulturo in večjezikovnost
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UVOD
V zadnjih letih so pobude številnih mednarodnih organizacij in raziskovalnih institucij spodbujale zamisel
o državljanski vzgoji in raziskovanju z njo povezanih vprašanj ter o poučevanju tega področja. Izobraževalna, znanstvena in kulturna organizacija Združenih narodov (Unesco) je na primer dejavno podprla zamisel
o državljanski vzgoji na globalni ravni z desetletjem Združenih narodov za izobraževanje za človekove pravice
(1995-2004).(1)
Svet Evrope od leta 1997 izvaja projekt »Izobraževanje za demokratično državljanstvo«.(2) Projekt predstavlja forum za razpravljanje med strokovnjaki in praktiki izobraževanja za demokratično državljanstvo po
vsej Evropi, z namenom opredeliti koncepte, razviti strategije in zbirati primere dobre prakse izobraževanja
za demokratično državljanstvo. Na podlagi njihovih spoznanj in priporočil je Svet Evrope izdelal standarde
izobraževalne politike na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in zagovarjal njihovo implementacijo v državah članicah. Pripravljene so bile številne brošure, informativne publikacije, priročniki
in izobraževalni kompleti za tako izobraževanje. Njihov cilj je pomagati snovalcem politik, učiteljem in
drugim praktikom s tega področja pri uresničevanju politik izobraževanja za demokratično državljanstvo
v različnih nacionalnih kontekstih. Projekt »Izobraževanje za demokratično državljanstvo« se konča leta
2005, ki je bilo uradno razglašeno za evropsko leto državljanske kulture.(3)
V zadnjih desetih letih je Mednarodno združenje za evalvacijo dosežkov v izobraževanju (IEA) pripravilo
in izvedlo mednarodno študijo o državljanski vzgoji in izobraževanju. V njej je sodelovalo več kot 140.000
učencev, učiteljev in ravnateljev iz 28 držav. IEA je o rezultatih študije poročala v dveh obsežnih poročilih
v letih 2001 in 2002.(4)
Na ravni EU je Lizbonska strategija začrtala pot ekonomiji, ki temelji na znanju, in novo evropsko socialno
agendo do leta 2010. Družbena vključenost in dejavno državljanstvo sta politična cilja, ki imata v Lizbonski
strategiji središčni pomen. V tem kontekstu je mogoče izobraževalni sistem pojmovati kot najpomembnejši medij posredovanja in prikaza načel enakosti, vključevanja in kohezije. Zato imata družbena vključenost
in dejavno državljanstvo pomembno mesto v treh strateških ciljih evropskega sistema izobraževanja in
usposabljanja, ki jih je sprejel Svet Evrope marca 2001, in sicer kakovost, dostopnost in odprtost evropskega izobraževanja v svet.(5)
Z nedavno širitvijo EU je koncept državljanstva spet dobil pomembno mesto v politični agendi. S širitvijo
in vedno večjo povezanostjo Evrope je postalo vse pomembnejše, da se mladim pojasni pomen odgovornega državljanstva v družbi, ki temelji na demokraciji. Zato jim je treba priskrbeti tudi bistvene elemente pozitivne državljanske drže. V interesu družbene kohezije Evrope in skupne evropske identitete je, da
učenci v šoli spoznajo, kaj pomeni biti dober državljan, katere so pravice in dolžnosti državljana ter kako
ravna t. i. dober državljan.

(1)	Za več informacij glejte spletno mesto:
<http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=1920&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.
(2) Za več informacij glejte spletno mesto: <http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/E.D.C/>.
(3) Za več informacij glejte spletno mesto: <http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Themes/ECD/>.
(4) Za več informacij glejte spletno mesto: <http://www.wam.umd.edu/~iea/>.
(5)	Svet EU: The Concrete Future Objectives of Education and Training Systems. Report from the Education Council to the
European Council. 5980/01 (Bruselj, 14. februar 2001).
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Politiki so se tudi strinjali, da je treba EU približati državljanom in da bi bilo treba demokracijo učvrstiti s
spodbujanjem njihove participacije v družbi. Zato je bila pri splošnem direktoratu Evropske komisije za
izobraževanje in kulturo v začetku leta 2003 ustanovljena delovna skupina za odprto učno okolje, aktivno
državljanstvo in socialno vključevanje. Eden njenih ciljev je zagotoviti, »da se dejavno spodbuja učenje
demokratičnih vrednot in demokratične udeležbe vseh partnerjev šole, in tako ljudi pripravi za dejavno
državljanstvo«.(6) Za to je delovna skupina od predstavnikov držav članic pridobila pomembne podatke o
državljanski vzgoji.
Od začetka leta 2004 je Evropska komisija vpeljevala »Program dejavnosti skupnosti« (Community Action
Programme)(7) za spodbujanje dejavnega državljanstva, ki naj bi podprl niz teles in dejavnosti na tem področju. Cilj programa je razvijanje vrednot, približevanje ciljev EU njenim državljanom, državljane vključiti
v razmislek in razpravo o prihodnosti EU, okrepiti vezi med državljani različnih držav in spodbujati pobude
na področju dejavnega državljanstva.(8) Program se bo končal konec decembra 2006. Pripravlja pa se že
predlog naslednjega programa. Poleg »Programa dejavnosti skupnosti« je Evropska komisija že pristala
na nadaljnje raziskave, ki bodo razvile ključne kazalnike družbene kohezije in dejavnega državljanstva v
Evropi.(9)

Ozadje in metodologija
Pregled vključuje 30 držav v omrežju Eurydice(10) in analizira poučevanje državljanske vzgoje v šoli. Raziskavo je zahtevalo je nizozemsko predsedovanje Svetu Evropske unije, ki je trajalo od julija do decembra
2004. Eden od ciljev predsedovanja je bilo odpreti razpravo z državljani in vladami o skupnih evropskih
vrednotah ter o tem, kako uresničiti evropsko integracijo in sodelovanje. V tem okviru je bila posebna
pozornost posvečena prispevku izobraževanja k družbeni koheziji z dejavnostmi za spodbujanje aktivnega
državljanstva.(11)
Pričujoča primerjalna analiza temelji na opisih držav, ki so jih priskrbele nacionalne enote Eurydice. Da
bi od njih dobili ustrezne podatke, je Evropska enota Eurydice (EEU) s sodelovanjem nacionalnih enot v
začetku leta 2004 pripravila Vodnik po vsebini (Guide to Content), v katerem so navedene skupne smernice
in definicije. Cilj vodnika je bil zagotoviti, da se opisi posameznih držav skladajo s splošno strukturo, kar je
omogočilo poznejše meddržavne primerjave zbranih podatkov. Vsi opisi posameznih držav so na voljo na
svetovnem spletu (http://www.eurydice.org).

(6)	Evropska komisija: Open Learning Environment, Active Citizenship and Social Inclusion. Implementation of Education
and Training 2010 Work Programme: Progress Report (Bruselj, november 2003).
(7)	Za več informacij glejte spletno mesto: <http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm>.
(8)	Svet EU: Odločitev Sveta z dne 26. januarja 2004 o ustanovitvi Programa dejavnosti skupnosti za spodbujanje
dejavnega evropskega državljanstva (državljanske participacije). 2004/100/EC (Luksemburg, 4. februar 2004). Dostopno na spletni strani <http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/decision_en.pdf>.
(9)	Delovni dokument servisnih služb Evropske komisije: New Indicators on Education and Training. Bruselj, 29. 11.
2004, SEC (2004) 1524.
(10)	Turčija pri pregledu ni sodelovala, ker se je mreži Eurydice priključila šele v začetku leta 2004, ko je zbiranje podatkov že potekalo.
(11)	Nizozemsko predsedstvo Sveta Evropske unije: Prioritete, str. 14 (Haag/Bruselj, 2004). Dostopno na spletni strani
<http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_TCP=tcpAsset&id=AB2CCD9E8D1A455FB3970D912B88791>.
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Elementi nacionalnih opisov so bili vključeni v primerjalno analizo, če so bili bistveni za razumevanje in če
so s primeri prispevali dodatno pojasnitev.
Podatki iz raziskave obsegajo primarno ter nižjo in višjo sekundarno raven izobraževanja v okviru javnega
sektorja ter izobraževanja v institucijah, ki dobijo več kot 50 % svojih sredstev iz javne blagajne. Referenčno
leto je 2004/2005. Podatki o reformah državljanske vzgoje, o katerih se razpravlja in/ali bodo uvedene v
bližnji prihodnosti, so predstavljeni v zadnjem delu opisov posameznih držav.
Zapomniti si velja, da je bilo EEU v veliko pomoč delo projekta Sveta Evrope »Izobraževanje za demokratično državljanstvo«, ki smo ga že omenili. Različni dokumenti in regionalna poročila, ki vsebujejo dragocene
podatke o številnih državah članicah omrežja Eurydice, so bili že objavljeni kot del omenjenega projekta.
Omrežje Eurydice se je tako lahko bolj osredinilo na podatke o temah, ki jih Svet Evrope še ni podrobneje
obravnaval.

Definicije
Za namene tega pregleda je omrežje Eurydice sprejelo skupne definicije izraza odgovorno državljanstvo in
z njim tesno povezanega koncepta državljanske vzgoje, torej vzgoje mladih v odgovorne državljane. Te definicije so bile v neki meri pogojene z definicijami Sveta Evrope v projektu »Izobraževanje za demokratično
državljanstvo«.(12)
Izhajamo iz opredelitve državljana kot osebe, ki sobiva v družbi. V zadnjih desetletjih se je družba spremenila in z njo tudi teoretične koncepcije in praktična udejanjanja državljanstva. S tem ko življenjski slogi in
modeli naših odnosov z drugimi postajajo vse bolj raznoliki, se koncept počasi širi in spreminja. Koncept
državljanstva ni omejen na nacionalni kontekst; pojem skladnega sobivanja državljanov se navezuje na
koncept skupnosti, ki vključuje vse kontekste – lokalne, regionalne in mednarodne –, v katerih posamezniki živijo.
Pojem odgovornega državljanstva zastavlja vprašanja o zavedanju pravic in dolžnosti ter njihovem poznavanju. Tesno povezan je tudi z državljanskimi vrednotami, kot so demokracija in človekove pravice,
enakost, aktivno vključevanje, partnerstvo, družbena kohezija, solidarnost, strpnost do raznolikosti in
družbena pravičnost. Koncept odgovornega državljanstva je postal vse bolj razširjen, zlasti v priporočilih
in resolucijah, ki se nanašajo na teme, ki so jih sprejele države članice Sveta Evrope.(13) Evropska komisija(14)
je o tem vprašanju objavila tudi bele knjige in študije, tako da je postalo prednostno področje za mnoge
evropske države.

(12) 	Glej definicije, podane v: Svet Evrope, Karen O'Shea: Developing a Shared Understanding. A Glossary of Terms for
Education for Democratic Citizenship (Strasbourg, 2003).
(13) 	Svet Evrope: Final Declaration. Second Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe (Strasbourg, 10.-11. oktober 1997); Svet Evrope, komite ministrov: Declaration and Programme on Education on Democratic
Citizenship, Based on Rights and the Responsibilities of the Citizens (Strasbourg, 1999); Svet Evrope, komite ministrov:
Recommendation to the Member States on Education for Democratic Citizenship (Strasbourg, 2002).
(14)	Evropska komisija: Learning for Active Citizenship. A significant Challenge in Building a Europe of Knowledge: Education and Active Citizenship in European Union (Luksemburg, Urad za uradne objave Evropske skupnosti, 1998);
Evropska komisija: Open Learning Environment, Active Citizenship and Social Inclusion. Implementation of Education
and Training 2010 Work Programme: Progress Report (Bruselj, november 2003); Evropska komisija: The Future of Education and Citizenship Policies: The Commission adopts Guidelines for Future Programmes after 2006 (Bruselj, 2004).
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Državljanska vzgoja se bo v tem pregledu nanašala na šolsko izobraževanje mladih, ki si prizadeva zagotoviti, da bodo postali dejavni in odgovorni državljani, sposobni prispevati k razvoju in dobrobiti družbe,
v kateri živijo. Čeprav so cilji in vsebine državljanske vzgoje zelo raznoliki, so posebno zanimive tri teme.
Državljanska vzgoja naj bi učence vodila: (a) k politični pismenosti, (b) h kritičnemu mišljenju in razvoju
nekaterih stališč in vrednot ter (c) k dejavni udeležbi v družbi.
Razvoj politične pismenosti naj bi vključeval:

• učenje o družbenih, političnih in državljanskih institucijah ter človekovih pravicah;
•	študij okoliščin, v katerih je mogoče skladno sobivati, družbenih vprašanj in aktualnih družbenih
problemov;

•	poučevanje mladih o državni ustavi, s čimer bodo bolje pripravljeni za uveljavljanje svojih pravic
in odgovornosti;

•
•

spodbujanje poznavanja in spoštovanja kulturne in zgodovinske dediščine;
spodbujanje poznavanja in spoštovanja kulturne in jezikovne raznolikosti družbe.

Razvoj kritičnega mišljenja ter nekaterih stališč in vrednot naj bi vključeval:

• pridobivanje spretnosti, ki so potrebne za dejavno vključevanje v javno življenje;
•	razvoj prepoznanja in spoštovanja sebe in drugih s ciljem doseči večje medsebojno razumevanje;

•	pridobivanje socialne in moralne odgovornosti, vključno s samozavestjo, in učenje odgovornega
ravnanja z drugimi;

•
•
•
•
•

krepitev duha solidarnosti;
izoblikovanje vrednot, s poudarkom na raznolikosti družbenih pogledov in stališč;
učenje poslušanja in mirnega reševanja konfliktov;
učenje, kako prispevati k zagotavljanju varnega okolja;
razvijanje učinkovitejših strategij za boj proti rasizmu in ksenofobiji.

In končno, dejavno vključevanje učencev je mogoče spodbujati, če:

•	jim omogočimo, da se bolj vključujejo v skupnost v širšem pomenu (na mednarodni, državni,
lokalni in šolski ravni);

• jim ponudimo praktično izkušnjo demokracije v šoli;
• razvijamo njihove sposobnosti za povezovanje z drugimi;
•	spodbujamo učence k sodelovanju pri pobudah skupaj z drugimi organizacijami (kot so zveze v
okviru skupnosti, javne institucije in mednarodne organizacije), pa tudi v projektih drugih skupnosti.
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Vsebina
Struktura pričujoče primerjalne analize sledi strukturi, ki je bila sprejeta za opise držav (na voljo na spletni
strani Eurydice). Sestavlja jo šest poglavij, ki se ukvarjajo s posameznimi vidiki državljanske vzgoje v evropskih šolah. Na začetku vsakega poglavja so navedena vprašanja, ki so bila zastavljena enotam Eurydice v
posameznih državah, in sicer v Vodniku po vsebini.
Prvo poglavje obravnava vprašanje, ali imajo posamezne evropske države svojo uradno interpretacijo
izraza državljanstvo in kako se ta izraža v zakonodaji. Poglavje jasno pokaže, da ima izraz državljanstvo v
različnih primerih različne konotacije. Zato ni lahko sestaviti definicije, ki bi bila uporabna za vse države in
bi z njo lahko opredelili koncept državljanske vzgoje v Evropi kot celoti.
Drugo poglavje raziskuje različne pristope v uradnih šolskih kurikulih, ki so v uporabi pri državljanski
vzgoji. Državljanska vzgoja je lahko samostojen šolski predmet (ki je lahko v različnih državah različno poimenovan), tema, vključena v druge predmete (npr. v zgodovino, zemljepis ipd.) ali medpredmetna tema
(cross-curricular). Poglavje obravnava tudi pomembne cilje in vsebine državljanske vzgoje ter različne oblike kompetenc, ki naj bi jih učenci pridobili pri pouku državljanske vzgoje.
Tretje poglavje obravnava, kako vsakodnevno življenje šole s šolsko kulturo spodbuja odgovorno državljansko ravnanje učencev. Poglavje se loteva vprašanja vključenosti učencev (in njihovih staršev) v delovanje šole in njihovih možnosti za dejavno uporabo državljanskih spretnosti. Poudarjen je pomen vključevanja in sodelovanja učencev v formalnih telesih, kot je svet šole oziroma svet učencev, poglavje pa navaja
tudi primere, kako lahko šola pomaga učencem, da se pomembno vključujejo v družbo.
Žarišče četrtega poglavja je evalvacija državljanske vzgoje na šolah. Obravnavana sta glavna vidika: prvič,
ali in kako se preverja učence pri izobraževanju o državljanstvu; drugič, kako je mogoče evalvirati kurikule
šol oziroma druge oblike dela na obravnavanem področju.
Peto poglavje obravnava vprašanje, ali in kako podrobno je organizirano izobraževanje učiteljev državljanske vzgoje in kakšne pomoči so učitelji deležni pri svojem vsakodnevnem delu na tem področju. Pomoč
lahko nudi več dejavnikov, med drugim šolska oblast, javni in zasebni centri za nadaljnji strokovni razvoj,
inštituti za kurikularni razvoj, drugi centri za vzgojno-izobraževalne raziskave in nevladne organizacije.
Zadnje, šesto poglavje je namenjeno analizi evropske razsežnosti državljanske vzgoje. Namen poglavja je
raziskati, ali ima državljanska vzgoja po šolah evropsko dimenzijo, in če jo ima, kako se uresničuje. Zadnji
del publikacije zato prek analize šolskih kurikulov in širšega konteksta šole išče navezovanje na evropske
teme. Obravnavani so tudi izobraževanje učiteljev in ukrepi, povezani z vpeljevanjem evropske razsežnosti.
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PRVO POGLAVJE
DRŽAVLJANSTVO IN IZOBRAŽEVALNA POLITIKA
Eden od ciljev snovalcev politike v vseh evropskih državah je krepitev družbene kohezije in solidarnosti
v družbi. To pa najprej zahteva soglasje o tem, kaj pomeni delovati kot odgovoren državljan. Zato morajo
vse države opredeliti svoj koncept odgovornega državljanstva. Težave pa povzroča že sama opredelitev državljanstva. Pomen izraza in pogledi nanj se razlikujejo od države do države, nekateri nacionalni jeziki pa
zanj sploh nimajo posebnega izraza.
Izobraževanje ima pri spodbujanju dejavnega in odgovornega državljanstva pomembno vlogo. Poleg staršev, širše družine, prijateljev in lokalne skupnosti je šola poglaviten prostor socializacije. Eden od ciljev šole
je že od nekdaj pripraviti mladino za življenje v svetu odraslih. Pomembno je, da šola mladini omogoči
pridobitev temeljnih spretnosti in znanj, ki jim bodo pomagali pri vključevanju v družbo in pri sodelovanju
za družbeni napredek.
Poglavje poskuša odgovoriti na naslednji vprašanji:

•	Ali obstaja nacionalni koncept odgovornega državljanstva? Če obstaja, kakšen pomen ima v veljavni zakonodaji oziroma kakšna je njegova uradna opredelitev?

•	Katere so glavne značilnosti izobraževalne politike glede vloge šolskega sistema pri spodbujanju
odgovornega državljanstva, ki so opredeljene v ustreznih uradnih virih?

1.1. Koncept odgovornega državljanstva
Splošna opredelitev pojma odgovorno državljanstvo, kot ga uporabljamo v tej publikaciji, je navedena že
v uvodu.
Beseda državljanstvo ima mnogo različnih konotacij, ki so odvisne od konteksta, v katerem je izraz uporabljen. V mnogih državah izraz državljanstvo zajema le pravno razmerje med državljanom in državo. V drugih državah pa se izraz nanaša tudi na družbeno vlogo državljanov v družbi, v kateri živijo skupaj z drugimi
(glejte Prilogo 1).
Večina nacionalnih zakonodaj ne vsebuje izrecne definicije odgovornega državljanstva, vendar je pomen
besedne zveze nekako razviden iz različnih uradnih dokumentov. Za označevanje pomena, prej označenega z izrazom odgovorno državljanstvo, mnoge države uporabljajo drugo poimenovanje. Primeri: »državljanska participacija« v Latviji in Romuniji, »državljanska drža« oziroma »državljanska zavest« na Poljskem,
»državljanska angažiranost« v Romuniji ali »državljanske pravice in dolžnosti« v Nemčiji, na Nizozemskem
in v Združenem kraljestvu (Škotska).
Lahko bi torej sklenili, da odgovorno državljanstvo praviloma povzema vprašanja, povezana z vednostjo
o državljanskih pravicah in odgovornosti ter udejanjanjem le-teh. Vse države koncept povezujejo z
nekaterimi vrednotami, ki so tesno povezane z vlogo odgovornega državljana. Te vrednote so: demokracija, človeško dostojanstvo, svoboda, spoštovanje človekovih pravic, strpnost, enakost, spoštovanje zakona,
družbena pravičnost, solidarnost, odgovornost, lojalnost, sodelovanje, participacija ter duhovni, moralni,
kulturni, mentalni in fizični razvoj. Države bolj ali manj poudarjajo eno ali več naštetih vrednot, vendar pa
se strinjajo, da so vse pomembne za koncept odgovornega državljana in načine uresničevanja tega koncepta v praksi.
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Skoraj vse države se sklicujejo bodisi na svojo ustavo bodisi na posebne dokumente o vzgoji in izobraževanju (denimo kurikule, zakone o vzgoji in izobraževanju oziroma druge uradne dokumente) kot na vire, ki
najbolje izražajo koncept odgovornega državljana.
V Češki republiki je odgovornost državljanov do drugih ljudi in skupnosti kot celote poudarjena v
ustavi. Ustava opozarja predvsem na vrednote, kot so človeško dostojanstvo, svoboda, enakost, spoštovanje človekovih pravic, skrb za naravno, kulturno, materialno in duhovno dediščino, spoštovanje
zakonov in obveznosti do oblasti.
V Nemčiji je koncept odgovornega državljana del temeljnega zakona (Grundgesetz). 331. člen namreč
pravi, da »ima vsak Nemec v vsaki zvezni deželi enake državljanske pravice in dolžnosti.«
V Litvi kurikul splošnega izobraževanja (1997) pravi, da je državljan oseba, ki se zaveda svojih pravic in
dolžnosti ter se je sposobna konstruktivno vključevati v javno življenje. V kurikulu piše, da je odgovorno
državljanstvo utemeljeno na moralnih načelih in temeljnih vrednotah.
V Združenem kraljestvu (Škotska) je koncept državljana kot »osebe, ki sobiva v družbi«, izražen v diskusijskem in svetovalnem članku Izobraževanje za državljanstvo na Škotskem (Education for Citizenship
in Scotland), ki ga je objavil Learning and Teaching Scotland: »Državljanstvo pomeni uživati pravice in
udejanjati odgovornosti v različnih skupnostih. Tovrstni pogled na državljanstvo vključuje specifično
idejo politične dejavne udeležbe članov demokratične države. Zajema tudi bolj splošno pojmovanje,
da državljanstvo obsega niz dejavnosti – niso vse odkrito politične –, ki vplivajo na blagostanje skupnosti. /…/ Državljanstvo je v sprejemanju dobro premišljenih in argumentiranih izbir in odločitev ter
v delovanju bodisi posamezno bodisi kot del kolektivnega procesa.«

Večina vzhodnoevropskih držav je opozarjala na pomen historične razsežnosti izraza civilna družba. Na
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so se v teh državah zgodile temeljne spremembe, ki so vzpostavile demokratična načela delovanja družb. Družbene in politične spremembe v zadnjih dveh desetletjih
so znatno vplivale na pomen in vlogo t. i. demokratičnega državljanstva in tako tudi na pojmovanje državljanske vzgoje. Zato so strokovnjaki in snovalci politik ponovno premislili o pomenu teh sprememb za
kurikul in zlasti o njihovem vplivu na oblikovanje in razvoj demokratične politične kulture.
V mnogih državah, zlasti tistih s številčnimi manjšinami, je koncept odgovornega državljanstva tesno povezan z integracijsko politiko za nedržavljane, torej za ljudi, ki so dolgo bivali v neki državi ali so bili v njej
celo rojeni, niso pa dobili državljanstva.
Estonija je začela s posebnim državnim integracijskim programom, ki naj bi potekal od leta 2000 do
2007. Glavni cilj tega programa je spodbujanje vključevanja neestonskih državljanov v estonsko družbo. Podprogram, znan pod imenom »Socialne kompetence«, skuša zagotoviti, da »je estonsko prebivalstvo socialno kompetentno in da prebivalci Estonije dejavno sodelujejo pri razvoju civilne družbe, ne
glede na svojo nacionalnost in materni jezik.«
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1.2. Glavne smernice vzgojno-izobraževalne politike
Ker je šola ena od glavnih institucij socializacije, je pomembno preučiti, kako vzgojno-izobraževalna politika države prek šolskega sistema spodbuja odgovorno državljanstvo.
Vse države so zapisale, da koncept spodbujajo, včasih celo kot prednostno nalogo, z izobraževalno zakonodajo, belimi knjigami, načrti delovanja, odloki itd. Večina jih je pojasnila, da so učenci oziroma dijaki
usmerjani po šolskem sistemu do treh prej opisanih ciljev državljanske vzgoje, torej do razvoja politične
pismenosti, kritičnega mišljenja in nekaterih stališč in vrednot ter dejavne udeležbe v družbi.
V nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija prvi člen Prvega zakon o ureditvi šolskega sistema
(Erstes Gesetz zur Ordnung des Schulwesens) pravi: »Mladi morajo biti vzgajani v duhu humanosti, demokracije in svobode, s ciljem biti strpen in spoštovati prepričanja drugih ter biti odgovoren za ohranitev
naravnega življenjskega okolja. /…/ Mladi bi morali biti sposobni in pripravljeni uspešno služiti skupnosti, svoji družini in poklicu, ljudem in državi.«
Po ciprskem kurikulu za primarno šolstvo (2003) je tudi izobraževanje v šolah javnega sektorja »odgovorno za skladen razvoj odgovornih in demokratičnih oseb, ki posedujejo vednost, spretnosti in
stališča, ki jim omogočajo soočenje z nenehno spreminjajočim se svetom. Obenem morajo biti učenci pripravljeni in sposobni s svojimi prispevkom in dejanji prispevati k političnemu, ekonomskemu in
družbenemu napredku svoje domovine in širše evropske družbe, kateri pripadajo.«
Na Finskem zakon o osnovnem izobraževanju (1998) poudarja, da »je namen izobraževanja, kot je
opisano v tem zakonu, podpora razvoja učencev kot solidarnih človeških bitij ter etičnih in odgovornih
članov družbe.« Poleg tega vladni dekret, ki ga je izdalo ministrstvo za šolstvo decembra 2001, navaja,
da »je cilj izobraževanja pomoč učencem pri razvoju v ubrane osebnosti, skladne z zdravim jazom in
člane družbe, ki posedujejo spretnosti za kritično obravnavo svojega družbenega in naravnega okolja.
Temelj omenjenega je spoštovanje življenja, narave in človekovih pravic ter spoštovanje lastnega učenja in dela ter učenja in dela drugih.«

Nekatere nordijske države – Estonija, Finska, Islandija in Norveška – vključujejo v razvoj odgovornega državljanstva učencev tudi spodbujanje spoštovanja narave.
Nekatere države vzpostavljajo neposredno povezavo med vzgojo in izobraževanjem na eni strani ter religijo in/ali krščanstvom na drugi.
V nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija je »spoštovanje Boga« eden najpomembnejših ciljev vzgoje in izobraževanja (prvi člen Erstes Gesetz zur Ordnung des Schulwesens).
Po islandski šolski zakonodaji morajo vzgojno-izobraževalne metode in prakse zaznamovati strpnost,
krščanska etika in demokratično sodelovanje.
Preambula k norveškemu šolskemu zakonu iz leta 1999 pravi: »Primarna in nižje sekundarna šola naj
v sodelovanju in soglasju z družino pomaga pri tem, da učenec dobi krščansko in moralno vzgojo.
/…/ Višje sekundarno izobraževanje naj pomaga pri širjenju poznavanja in razumevanja krščanskih in
temeljnih vrednot, naše naravne dediščine, demokratičnih idej ter znanstvenega načina mišljenja in
delovanja.«
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Priprava mladih državljanov za konstruktivno vključevanje v nacionalno in evropsko družbo je eden glavnih ciljev vzgojno-izobraževalnih reform v novih državah članicah EU, zlasti v nekdanjih socialističnih
državah. V zadnjem desetletju so se v državah Vzhodne Evrope zgodile pomembne reforme. Reforme v
javnem šolskem sistemu so temeljile na skupni evropski dediščini političnih, kulturnih in moralnih vrednot, ki se odraža v človekovih pravicah, kot ustreza vsaki pravni državi, ki temelji na pluralni demokraciji,
strpnosti in solidarnosti. Vse vzhodnoevropske države so opozarjale na pomen krepitve svojih potencialov
za integracijo in družbeno kohezijo.
V Češki republiki Nacionalni program za razvoj šolstva posebej opozarja na pomen krepitve družbene
kohezije, podpore demokracije ter priprave za partnerstvo in sodelovanje v evropski in globalni družbi.
Poudarjena je tudi potreba po prehodu od pridobivanja golih dejstev do razvoja spretnosti in kompetenc, ki jih učenci potrebujejo za zdravo in odgovorno življenje, v katerem vzpostavljajo stike z drugimi
člani družbe in si tako širijo obzorja in znanje.
V Latviji skušajo Koncepti razvoja šolstva (2002-2005) »v sistem vzgoje in izobraževanja vpeljati spremembe, ki bodo spodbujale oblikovanje demokratične in socialno integrirane družbe.«
V Litvi Nacionalna vzgojno-izobraževalna strategija za obdobje 2003-2012 poslanstvo vzgoje in izobraževanja opredeljuje takole: »Pomagati posamezniku razumeti sodobni svet, pridobiti kulturne in socialne kompetence ter postati samostojna, dejavna in odgovorna oseba, ki se je pripravljena in sposobna
stalno učiti in graditi svoje lastno življenje skupaj z življenjem skupnosti.«
Reforme po letu 1989 so na Slovaškem začele bolj poudarjati demokracijo, avtonomijo šol, večanje
pravic učencev in družine, odgovornost, spoštovanje drugod rojenih državljanov in splošno zavedanje
položaja ljudi v globalni družbi.
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DRUGO POGLAVJE
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN KURIKUL
Priporočila Sveta Evrope (2002) o Izobraževanju za demokratično državljanstvo poudarjajo, da morajo vse
ravni izobraževalnega sistema odigrati svojo vlogo pri implementaciji tega koncepta v kurikulu, bodisi kot
posebnega šolskega predmeta bodisi kot medpredmetne teme. Priporočila pozivajo tudi k multidisciplinarnemu pristopu, s čimer bi se olajšalo pridobivanje znanj, stališč in spretnosti, ki so potrebni za ubrano
sobivanje v demokratični in večkulturni družbi.(1)
Poglavje se osredinja na status državljanske vzgoje v uradnem šolskem kurikulu in obravnava naslednja
vprašanja:

•	Kako šolski kurikul eksplicitno obravnava vprašanje odgovornega državljanstva? Kakšen pristop k tej
temi predlaga? Je tema obvezna ali izbirna?

•	Kako so v kurikulu opredeljeni in pojasnjeni cilji in vsebina državljanske vzgoje? Ali se kurikul osredinja na načela dejavnega vključevanja učencev v življenje skupnosti ter na njihov občutek pripadnosti
skupnosti in skupnim vrednotam?

•	Ali so opredeljeni posebni cilji za različne vrste kompetenc, ki naj bi jih učenci pridobili pri državljanski
vzgoji?

2.1. Pristopi k državljanski vzgoji
S stališča kurikula je državljanska vzgoja lahko organizirana na več načinov, odvisno od stopnje izobraževanja in organizacije kurikula v neki državi.
Lahko je ločen samostojen obvezni ali izbirni predmet, lahko pa je integrirana v enega ali več predmetov, kot sta denimo zgodovina ali zemljepis. Nadaljnja možnost je medpredmetna izobraževalna tema,
kar pomeni, da so načela državljanske vzgoje lahko prisotna pri vseh predmetih. Ti pristopi se med sabo
ne izključujejo.

(1)	Svet Evrope, Komite ministrov, Priporočilo Rec (2002)12 ministrskega komiteja državam članicam o izobraževanju
za demokratično državljanstvo (Komite ministrov je priporočila sprejel 16. oktobra 2002 na 812. srečanju namestnikov ministrov.)
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Slika 2.1: Pristopi k državljanski vzgoji, kakor so opredeljeni v kurikulih za primarno ter nižjo
in višjo splošno sekundarno izobraževanje, 2004/2005
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Drugo poglavje − Državljanska vzgoja in kurikul
Dodatne opombe
Belgija (BE de): V šolskem letu 2006/2007 bo državljanska vzgoja v primarnem izobraževanju postala medpredmetna
tema.
Irska: Državljanska vzgoja je pomemben sestavni del družbene, osebne in zdravstvene vzgoje na primarni stopnji.
Italija: V novem programu za primarno in nižje sekundarno izobraževanje, ki je začel veljati v šolskem letu 2004/2005,
je bila »vzgoja za državljansko skupno življenje« vpeljana kot nova medpredmetna tema.
Finska: V novem kurikulu za nižje sekundarno izobraževanje (starost: 7-9 let), ki bo začel veljati avgusta 2006, je »državljanska vzgoja« (yhteiskuntaoppi) poseben predmet in tudi medpredmetna tema. Enako bo od septembra 2006
veljalo za nov nacionalni jedrni kurikul za splošno višjo srednjo šolo.
Združeno kraljestvo (ENG/WLS/NIR). Podatki kažejo, kakšna je vloga državljanstva v nacionalnem kurikulu. Šole se
same odločijo za vrsto metodološkega pristopa k organizaciji tega predmeta. V reorganiziranem kurikulu Severne Irske
bo od septembra 2006 naprej »lokalno in globalno državljanstvo« postalo obvezen del kurikula.
Dodatno pojasnilo
Slika temelji na podatkih iz nacionalnih kurikulov in uradnih navodil.
Samostojen predmet: lahko je obvezni, izbirni del jedrnega kurikula ali zgolj izbiren.
Integriranost: tema je del enega ali več predmetov, denimo zgodovine ali družboslovnih ved.
Medpredmetna tema: državljanska vzgoja je prisotna v celotnem kurikulu.
Pristopi, ki so prikazani za posamezno raven, ne pomenijo, da je državljanska vzgoja poseben predmet, integriran v
druge predmete, ali medpredmetna tema skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje oziroma nižje ali višje srednješolsko izobraževanje. Več o letu(letih), za katero velja določeni pristop, glejte Prilogo 2.

V večini držav govorijo o državljanski vzgoji kot o načelu, ki usmerja cilje posebnih kurikulov za obvezno
in višje sekundarno izobraževanje. Predmet je v kurikule vključen v vseh državah in na vseh treh ravneh
izobraževanja, ki jih tu obravnavamo. Način vključenosti pa se lahko od države do države zelo razlikuje
(Slika 2.1).
Na primarni ravni je državljanska vzgoja samostojen predmet le v Belgiji (nemško govoreča skupnost) in
Romuniji. V Estoniji, Grčiji, na Portugalskem in Švedskem je poleg tega integrirana v druge predmete ali
prisotna kot medpredmetna tema. V vseh drugih državah je državljanska vzgoja bodisi medpredmetna
tema bodisi integrirana v druge predmete.
Pogosteje je državljanska vzgoja kot samostojen predmet prisotna na ravni sekundarnega izobraževanja.
To na ravni tako nižjega kot višjega sekundarnega izobraževanja velja za Estonijo, Grčijo, Ciper, Luksemburg, Poljsko, Slovenijo, Švedsko in Združeno kraljestvo (Anglijo). Na Češkem, Irskem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, Sloveniji in Romuniji je samostojen predmet le v nižjem sekundarnem izobraževanju. V Franciji,
Avstriji, Bolgariji in na Norveškem je samostojen predmet v višjem sekundarnem izobraževanju. V večini
držav pa državljanska vzgoja kot samostojen predmet obstaja hkrati z drugo obliko državljanske vzgoje,
bodisi da je predmet integriran v druge predmete bodisi da gre za medpredmetno temo.
V preostalih državah je v sekundarnem izobraževanju najbolj razširjen integrirani pristop.
Če je državljanska vzgoja integrirana v druge predmete, je na vseh ravneh najpogosteje vključena v zgodovino, družboslovje, zemljepis, religiozno in moralno vzgojo, etiko, filozofijo, tuji in materni jezik.
V nekaterih državah je državljanska vzgoja vključena v predmete, kot so Uvod v svet znanosti (francosko govoreča skupnost Belgije), Okoljska vzgoja (Češka, Grčija, Ciper, Nizozemska, Madžarska in
Slovenija), Regionalni zemljepis in Temeljni znanstveni in tehnični pouk (Nemčija in Ciper), Antična
književnost (Grčija in Ciper), Psihologija (Grčija in Bolgarija), Latinščina (Španija), Ekonomija (Španija, Latvija, Litva, Madžarska in Bolgarija), Zdravstvena vzgoja (Nizozemska in Latvija), Naša domovina (Slovaška) in Življenjske spretnosti (Islandija).
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Če je samostojen predmet, je pogosto obvezna. Če pa je integrirana v druge predmete ali je medpredmetna tema, je vključevanje z njo povezanih vprašanj najpogosteje zelo priporočeno. V nekaterih državah
spadajo nekatere vrste kompetenc s področja državljanstva med minimalne izobrazbene standarde (glej
razdelek 2.3), ki naj bi jih dosegli vsi učenci. Na primarni ravni državljanska vzgoja ni obvezna v Luksemburgu in Združenem kraljestvu (Angliji). Na sekundarni ravni je izbirna v Nemčiji (nižje in višje sekundarno
izobraževanje), na Irskem (višje sekundarno izobraževanje) in v Luksemburgu (nižje sekundarno izobraževanje).

Število ur državljanske vzgoje
Slika 2.2: Starost, pri kateri imajo učenci državljansko
vzgojo kot samostojen obvezni predmet, in trajanje
predmeta v primarnem in splošnem sekundarnem
izobraževanju, 2004/2005
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Dodatna opomba
Belgija (BE de): Od šolskega leta 2006/2007 bo državljanska
vzgoja medpredmetna tema v primarnem izobraževanju.
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Pri organiziranosti državljanske vzgoje kot samostojnega predmeta se število let, ko je ta
predmet obvezen, od države do države razlikuje. To obdobje je posebno dolgo v Italiji, na
Poljskem, Portugalskem in v Združenem kraljestvu (Angliji), kjer povsod traja pet let.
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V Belgiji (nemško govoreča skupnost), Grčiji, Avstriji (allgemein bildende höhere Schule), Romuniji, na Češkem in Slovaškem je državljanska vzgoja obvezna štiri leta. V vseh drugih državah, kjer je državljanska
vzgoja samostojen obvezni predmet, je obvezna eno leto, razen v Estoniji, Franciji, na Irskem (tri leta) ter v
Litvi in Sloveniji (dve leti).
Slika 2.3: Priporočeno povprečno minimalno število ur državljanske vzgoje kot samostojnega predmeta
v primarnem ter splošnem nižjem in višjem sekundarnem izobraževanju, 2004/2005
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Dodatne opombe
Latvija: Po novem kurikulu za primarno izobraževanje, ki je začel veljati 1. septembra 2005, se je predpisano število ur
državljanske vzgoje znatno povečalo.
Finska: Po novem kurikulu za nižje sekundarno izobraževanje (od 7. do 9. leta izobraževanja), ki bo začel veljati 1. avgusta 2006, bo državljanska vzgoja poseben predmet, število ur zanjo se bo povečalo. Podobno velja za splošno višje
sekundarno izobraževanje (avgust 2005), kjer bosta namesto enega dva obvezna tečaja.
Pojasnilo
Slika 2.3 prikazuje najmanjše število ur obveznega pouka državljanske vzgoje kot obveznega predmeta v primarnem,
nižjem in višjem sekundarnem izobraževanju. Za lažje primerjave med državami temelji število ur na teoretičnem letu
primarnega, nižjega oziroma višjega sekundarnega izobraževanja. Obvezno število ur je povezano s številom let, ki
ustrezajo ISCED 1, 2 oziroma 3.
Izračun tako upošteva:
–
število šolskih ur za pouk državljanske vzgoje, ki je priporočeno v kurikulu oziroma uradnih smernicah;
–
dolžino šolske ure (v minutah);
–	število šolskih dni v tednu oziroma letu (glede na to, ali je število šolskih ur odvisno od števila ur v tednu ali
letu);
–
trajanje primarnega, nižjega in višjega sekundarnega izobraževanja (v letih).
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Število let pouka državljanske vzgoje kot obveznega predmeta in leta trajanja:
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Priporočila o številu ur državljanske vzgoje kot samostojnega obveznega predmeta v primarnem izobraževanju imajo le nekatere države. Povprečno letno število ur je največje na Švedskem (95 ur). V devetih letih
obveznega šolanja je v tej državi za državljanstvo predvidenih več kot 800 ur. Porazdelitev ur znotraj tega
obdobja pa je prepuščena posameznim šolam.
Kjer je izračun mogoče opraviti tudi za sekundarno izobraževanje, velja omeniti, da se povprečno letno
število ur zelo razlikuje. V nižjem sekundarnem izobraževanju je državljanski vzgoji ponovno največ ur namenjenih na Švedskem (95 ur). V Estoniji, Grčiji, Latviji, Litvi, Romuniji in na Cipru je povprečno priporočeno
število ur na leto manj kot 20. V teh državah se predmet poučuje samostojno samo leto ali dve v nižjem
sekundarnem izobraževanju.
Podobne razlike so značilne tudi za višje sekundarno izobraževanje. Na Švedskem se državljanska vzgoja
poučuje približno 90 ur. V drugih državah povprečno priporočeno število ur na leto ne preseže 40 ur, razen
v Italiji in Avstriji, kjer je državljanska vzgoja samostojen predmet in se poučuje pet let oziroma štiri leta.
V večini držav so državljanski vzgoji kot samostojnemu predmetu znotraj fleksibilnega dela kurikula, ki
ga šole oblikujejo po svojih željah, namenjene dodatne ure, ki presegajo minimalno število obveznih ur s
Slike 2.3.

2.2. Cilji in vsebina državljanske vzgoje
Učenje o državljanstvu je kompleksen in stalen proces, ki se začne v zgodnji mladosti in poteka vse življenje. Na primarni stopnji otrokom zagotovi začetno zavest o državljanskih vrednotah in jih pripravi za
poznejše stopnje izobraževanja. Kot taka je pomembna prva stopnja razvoja odgovornega državljana, ki
bo zmožen prevzeti dejavno vlogo v demokratični družbi. Zato kurikul za osnovno izobraževanje v vseh
državah, razen v Luksemburgu, eksplicitno omenja državljansko vzgojo.
Cilji državljanske vzgoje so v posameznih državah oblikovani različno, v skladu z nacionalnim kontekstom,
tradicijo in kulturo. Opredeljeni so lahko splošno ali podrobneje, kar je delno odvisno od tega, ali je vodenje šol decentralizirano in prepuščeno avtonomnim lokalnim oblastem. Natančni cilji se razlikujejo tudi po
posameznih ravneh izobraževanja.
V primarnem izobraževanju so v večini držav cilji, povezani z razvojem odgovornega državljanstva, razumljivi zelo majhnim otrokom, kar je drugačen pristop kot v sekundarnem izobraževanju. V primarnem
izobraževanju denimo je večji poudarek na učenju načel, ki uravnavajo življenje v družbi, kakor na pridobivanju teoretične vednosti. Poudarek je na spretnostih, potrebnih za razvoj spoštovanja v odnosih z drugimi
otroki in odraslimi, ki temelji na tem, da vsi pripadajo isti šoli, lokalni, nacionalni in mednarodni skupnosti.
Otroci se tudi učijo, kako ravnati v različnih položajih, v katerih se lahko znajdejo v šoli ali zunaj nje.
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Cilji so opisani v raznih uradnih dokumentih, tudi v šolski zakonodaji, dekretih, nacionalnem kurikulu in
v specifičnejših dokumentih, ki opredeljujejo kurikularno vsebino za vsak predmet oziroma področje itd.
Glede na pristop v posamezni državi so lahko cilji strogo povezni s posameznim predmetom (kjer je državljanska vzgoja samostojen predmet) ali »horizontalni« (kjer je državljanska vzgoja medpredmetna tema
ali integrirana v več predmetov).
Preučevanje ciljev državljanske vzgoje, podanih v uradnih dokumentih, razkrije raznolikost izrazja za vključevanje predmeta v kurikul. Najti je mogoče tudi neposredno navezovanje na nekatere pojme, kot so človekove pravice, kulturna raznolikost, strpnost, zavezanost in vrednote itd. Te pojme smo razdelili v tri glavne kategorije ciljev (glej tudi Uvod), in sicer glede na dejavnosti, ki naj bi jih učenci obvladovali:

•	cilji, ki se nanašajo na razvoj politične pismenosti pri učencih (spoznavanje teorije človekovih pravic
in demokracije, seznanjanje z delovanjem političnih in družbenih institucij, razumevanje kulturne in
zgodovinske raznolikosti itd.);

•	cilji, namen katerih je razvoj stališč in vrednot, ki jih potrebuje odgovoren državljan (spoštovanje
sebe in drugih, poslušanje in mirno reševanje konfliktov, prispevanje k skladnemu sobivanju ljudi,
razvoj vrednot pluralne družbe, oblikovanje pozitivne samopodobe itd.);

•	cilji, ki se nanašajo na spodbujanje dejavnega vključevanja učencev in jim omogočajo vključevanje
v življenje šole in lokalne skupnosti ter pridobivanje spretnosti, potrebnih za odgovoren in ustvarjalno
kritičen prispevek k javnemu življenju. Učenci bi morali imeti priložnost za praktično eksperimentiranje z demokratičnimi načeli. Spodbujati bi bilo treba tudi sposobnost sodelovanja z drugimi ter se
vključevati v druge pobude.
Te tri kategorije ciljev so med seboj povezane in ustrezajo nepretrganemu logičnemu zaporedju, in sicer
glede na to, kako podrobni so formalno opredeljeni vidiki učenja, in glede na stopnjo izobraževanja, do katere so učenci vključeni vanje. Prva kategorija je povezana s formalnim pridobivanjem teoretičnega znanja.
Le-ta od učencev zahteva pasivno razumevanje. Druga kategorija od njih zahteva večjo vključenost na ravni mnenj in stališč. Pri tretji pa od učencev pričakujemo pobudo in pripravljenost za dejavno vključenost v
politično, družbeno in kulturno življenje skupnosti.
Ali natančneje: cilji, ki so povezani s pridobivanjem znanja in razvojem politične pismenosti, so usmerjeni
predvsem na prenos podatkov in znanja o zgodovini in zemljepisu posamezne države, o temeljnih načelih
njene ustave in njenih poglavitnih modelih organizacije ter političnem sistemu. Dosežkov učencev na teh
področjih ni težko meriti s pisnimi in ustnimi preverjanji znanja.
Druga kategorija skuša razviti zavest in stališča, ki jih mladi potrebujejo za delovanje v družbi kot dobro obveščeni in odgovorni državljani. Ti cilji so povezani tudi z osebnimi sposobnostmi učencev in vrednostnim
sistemom, ki je skupen vsem in sprejet v družbi. Cilji so tako manj »nevtralni« in jih je težje meriti kakor
pridobivanje formalno opredeljenega znanja.
Cilji v zadnji kategoriji zajemajo širše pojmovanje izobraževanja za dejavno državljanstvo. Učencem skušajo omogočiti priložnosti za razvoj zavezanosti za državljansko ravnanje, in sicer med delom v razredu in
zunaj njega, ter jih spodbujajo k različnim oblikam pobud. Končni cilj je torej spodbuditi učence, da dejavno raziskujejo to, kar so se naučili v predhodnih stopnjah. Informacije, ki jih imajo na razpolago, naj bi jim
pomagale pri razumevanju in izboljšanju sposobnosti za tovrstno dejavno vključevanje v družbo. Vrednote
in stališča, ki so jih pridobili, naj bi bili referenčni okvir za odgovorno vključevanje, ki temelji na pravicah in
dolžnostih državljanstva.
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Eksplicitno oziroma implicitno sklicevanje na vsako od teh kategorij ciljev v kurikulih evropskih držav ponazarja Slika 2.4.

Slika 2.4: Cilji državljanske vzgoje, opredeljeni v uradnih dokumentih za primarno ter
nižje in višje sekundarno izobraževanje, 2004/2005
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Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Češka: Kurikularna reforma iz leta 2004 poudarja pomen razvoja spretnosti, povezanih s kritičnim mišljenjem, sprejemanjem odločitev in dejavnim vključevanjem, ter socialnih in komunikacijskih spretnosti.
Estonija: Učni načrti za primarno in višje sekundarno izobraževanje bodo potrjeni v letih 2007 in 2008, veljati pa bodo
začeli v letih 2008/2009 in 2009/2010. Načrtovano je, da se bo teoretični del predmeta Državljanska vzgoja zmanjšal in
da bo več poudarka na praktičnem delu in aktivnih metodah. Posodobili bodo tudi učna gradiva.
Italija: Novi kurikul za primarno in nižjo sekundarno raven je začel veljati v šolskem letu 2004/2005 (glejte razdelek
2.3). V zvezi z organizacijo kurikula višjega sekundarnega izobraževanja je bil januarja 2005 objavljen osnutek odloka
za implementacijo zakona o reformi.
Litva: Novi kurikul za državljansko vzgojo je začel veljati v šolskem letu 2004/2005 (glejte razdelek 2.3).
Nizozemska: V ciljih so opredeljene le spretnosti, ki naj bi jih učenci razvili (glejte razdelek 2.3).
Združeno kraljestvo (NIR): Kurikul in položaj državljanske vzgoje sta v ponovni obravnavi. Novi kurikul za osnovno in
srednje izobraževanje načrtuje pristop, ki zajema dejavno participacijo.
Norveška: Strategija za državljansko vzgojo je del splošnega kurikula in zakona o izobraževanju. Namen vladne politike, imenovane »dejavno državljanstvo«, je poglabljati zavest o pomenu vprašanj, povezanih z državljanstvom in
dejavnim vključevanjem mladih.
Pojasnilo
Eksplicitno sklicevanje: Cilji za dano kategorijo so natančno opredeljeni v kurikulu oziroma drugih uradnih dokumentih.
Implicitno sklicevanje: Cilji kot taki niso opredeljeni, vendar so nakazani z vsebino oziroma dejavnostmi, ki so vključene v kurikul oziroma druge uradne dokumente.
Brez sklicevanja: Uradni kurikul ne vsebuje tovrstnih ciljev državljanske vzgoje.
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V splošnem je mogoče skleniti, da uradni dokumenti večine držav vsebujejo omenjene tri glavne kategorije ciljev. Cilji, ki se nanašajo na razvoj politične pismenosti, stališč in vrednot, so nedvomno zelo pomembni
in bodisi eksplicitno bodisi implicitno zavzemajo ugledno mesto v kurikulih oziroma drugih uradnih dokumentih večine držav. Nekatere države so izjeme: Nemčija, Finska, Švedska, Združeno kraljestvo (Anglija) in
Islandija na primarni ravni, Bolgarija pa na vseh treh ravneh izobraževanja. Kurikuli v teh državah ne vsebujejo ciljev, ki bi bili povezani s politično kulturo. Razvoja stališč in vrednot, pomembnih za državljanstvo,
ne zajemajo uradni dokumenti iz leta 2004/2005 le v dveh državah, in sicer v Nemčiji (nižje in višje sekundarno izobraževanje) in na Nizozemskem (višje sekundarno izobraževanje). Na Češkem, Madžarskem, v Luksemburgu in Islandiji kurikuli na nobeni stopnji ne omenjajo dejavnega vključevanja učencev v življenje
skupnosti. V Nemčiji, na Slovaškem in v Združenem kraljestvu (Angliji) so ti cilji očitni v sekundarnem, ne
pa tudi v primarnem izobraževanju. Dejavno vključevanje učencev kot cilj izobraževanja v višjem sekundarnem izobraževanju ni omenjeno v Italiji in na Nizozemskem.
Nekatere države pripisujejo večji pomen tej ali oni kategoriji ciljev.
V Nemčiji so v kurikulu bolj poudarjeni cilji, ki se nanašajo na politično pismenosti, kot pa cilji, ki so
povezani z dejavnim vključevanjem ter razvojem vrednot in stališč, potrebnih za dobro državljanstvo.
Nasprotno je na Finskem večji poudarek namenjen participaciji, stališčem in vrednotam kot pa razvoju
politične pismenosti. Na Irskem je pozornost v nižjem sekundarnem izobraževanju namenjena predvsem dejavnemu participativnemu državljanstvu, čeprav je sprejet konceptualni pristop.
V Islandiji in na Norveškem je glavni poudarek državljanske vzgoje na osebnostni rasti učencev ter razvoju stališč, spretnosti in vrednot, ki jih potrebujejo, da bi postali »neodvisni« in »močni« posamezniki,
dobro usposobljeni za svoje prihodnje mesto v družbi.

Včasih so omenjena posebna področja, na primer ekologija. Tako v Nemčiji, na Madžarskem, Finskem in v
Združenem kraljestvu (Wales) poudarjajo zaščito naravnega okolja in trajnostni razvoj.
V štirih državah srednje Evrope (Poljska, Slovaška, Češka in Romunija) je kot cilj med drugim opredeljen
tudi patriotizem, in sicer kot vrednota, ki naj bi jo sprejeli odgovorni državljani.

2.3. Kompetence, ki naj bi jih učenci pridobili
Uradni medpredmetni in predmetni cilji vzgoje za državljanstvo v večini izobraževalnih sistemov v Evropi
navajajo razvoj kompetenc, ki naj bi jih učenci pridobili na koncu leta, stopnje ali dobe izobraževanja. Večinoma so te spretnosti integralni del ciljev izobraževanja. Vendar so v uradnih dokumentih enajstih
držav, in sicer Belgije (francosko in nemško govoreča skupnost), Češke, Estonije, Španije, Francije, Malte, Nizozemske, Poljske, Slovenije, Združenega kraljestva (Anglija, Wales in Severna Irska) in Bolgarije, spretnosti,
ki naj bi jih učenci obvladali v okviru državljanske vzgoje, jasno ločene od ciljev izobraževanja. Pravzaprav
so včasih navedene le spretnosti. Te so pogosto tesno povezane s cilji posameznih predmetov ali z eno
ali več medpredmetnih tem, povezanih z državljanstvom, in prilagojene starosti, zrelosti in sposobnosti
učencev.
V francosko govoreči skupnosti Belgije so kompetence in znanje, ki naj bi jih v obveznem delu izobraževanja osvojil vsak učenec, opredeljene v skladu s splošnimi cilji, postavljenimi v odloku o »poslanstvu«. V nemško govoreči skupnosti Belgije uradni dokument iz leta 2003 poleg ključnih kompetenc,
ki so povezane s posameznimi predmeti, posebej našteva interdisciplinarne spretnosti, ki bi jih bilo
treba gojiti na številnih področjih do konca nižjega sekundarnega izobraževanja, in sicer zlasti spretnosti, ki so pomembne za državljansko vzgojo. V Estoniji so bile spretnosti, ki naj bi jih učenci pridobili
v primarnem in sekundarnem izobraževanju v okviru državljanske vzgoje, opredeljene in vključujejo razumevanje mehanizmov delovanja družbe, razvoj stališča, ki vodi do osebnega in premišljenega
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presojanja o različnih vidikih življenja v družbi, in pridobivanje spretnosti, potrebnih za dejavno vključevanje v družbo. V Italiji je novi kurikul za primarno in nižje sekundarno izobraževanje začel veljati v
šolskem letu 2004/2005; opozarja na želene spretnosti učencev na področju državljanstva. Dokument
z naslovom Profilo Educativo, Culturale e Professionale del primo circlo di Istruzione (6-14 anni), ki spremlja
zakonski dekret iz februarja 2004, vsebuje opis spretnosti, ki se nanašajo na obvezno izobraževanje.
Navaja, kaj naj bi »pri štirinajstih vsak učenec vedel in delal, da bi bil državljan«. Opisuje kulturne in socialne spretnosti ter znanje, ki so pomembni za državljanstvo, kar naj bi učenci osvojili do konca nižjega
sekundarnega izobraževanja. V Litvi je novi kurikul za državljansko vzgojo zaČel veljati v šolskem letu
2004/2005. Predvideva, da je treba cilje državljanske vzgoje osrediniti bolj na razvoj spretnosti. Opredeljeni so štirje tipi spretnosti: kognitivne, socialne, praktične sposobnosti in know-how, ki je potreben za
sobivanje z drugimi. Nadalje je pri opisu želene ravni spretnosti vzpostavljeno razlikovanje med kognitivno in praktično sposobnostjo. Na Malti so spretnosti, ki so v nacionalnem kurikulu povezane z državljansko vzgojo, uvrščene med spretnosti, ki so navedene za različne šolske predmete in jih je mogoče
razvrstiti v naslednje tri kategorije: poslušanje, komuniciranje in sposobnost za vključevanje v kritično
diskusijo; organiziranje, načrtovanje in sodelovanje z drugimi; sprejemanje odločitev in dejavno spreminjanje stvari. Na Nizozemskem so cilji zapisani v obliki spretnosti, ki naj bi jih učenci pridobili, vključujejo pa vidike državljanske vzgoje. Vsebino določajo šole in učitelji. V Združenem kraljestvu (Anglija) so spretnosti, k naj bi jih učenci osvojili pri pouku državljanske vzgoje, določene za ključne stopnje
(key stages); vsebujejo opise vrst in obsega dosežkov na področju znanja, spretnosti in razumevanja, ki
jih mora izkazati večina učencev na koncu vsake ključne stopnje na področju državljanstva.

Reforme kurikula oziroma učnih načrtov, ki potekajo ali so bile že sprejete, a še ne vpeljane, namenjajo
veliko pozornost želenim spretnostim na področju državljanstva.
Na Češkem bo nova kurikularna reforma velik poudarek namenila spretnostim učencev na področju
državljanstva. Utemeljene naj bi bile na temeljnih načelih demokratične družbe ter strpnosti in spoštovanju človekovih pravic; vlogo naj bi imele tudi pri oblikovanju nacionalne in evropske identitete
učencev.
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TRETJE POGLAVJE
KULTURA ŠOLE IN VKLJUČEVANJE V ŽIVLJENJE SKUPNOSTI
Ker naj bi državljanska vzgoja pripravila mlade za dejaven in pozitiven prispevek družbi, ni dovolj, da posreduje samo teoretično znanje, temveč tudi spretnosti, prakse in izkušnje, ki jih potrebuje dejaven in odgovoren državljan.
Državljanska vzgoja tako ne zajema samo formalnega učenja. Na ta predmet vpliva tako vsakodnevna
interakcija vseh članov šolske skupnosti, kamor spadajo učitelji, starši in drugi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, kakor tudi posamezne funkcije zaposlenih na šoli in način sodelovanja med njimi.
Vendar trud, namenjen vzgajanju mladih v odgovorne državljane, ne more biti omejen na šolski prostor.
Danes si šole prizadevajo spodbujati dejavno vključevanje učencev v življenje lokalnih skupnosti in celotne družbe.
Šole najbolje opišemo kot mikrokozmos, v katerem se učenci učijo o dejavnem državljanstvu in le-to tudi
udejanjajo. To pa se lahko na šolah dogaja samo, če ravnatelji, učitelji in drugo osebje učencem omogočijo,
da tako pojmovanje državljanstva doživljajo vsak dan.
Zato državljanska vzgoja ni samo stvar formalnega kurikula, temveč mora biti naravni del šolskega vsakdana in organizacije šol. To načelo odpira mnoga vprašanja, ki jih je treba obravnavati po vrsti:

• Kako naj bi organizacija šole in njena kultura prispevali k razvoju državljanstva med učenci?
•	Kako šole učencem omogočijo, da le-ti prispevajo k varnemu, demokratičnemu in spoštljivemu učnemu okolju? Ali so denimo učenci vključeni v posvetovalna in odločevalna telesa v šoli ali zunaj nje?

•	Katere formalne oziroma neformalne ureditve staršem omogočajo udeležbo pri razvoju varnega,
demokratičnega in spoštljivega učnega okolja na šoli?

•	Kako se šole vključujejo v družbo? Natančneje: ali je njihov cilj pomoč učencem pri vključevanju v
lokalno skupnost, razvijanju občutka pripadnosti tej skupnosti in sprejemanju njenih vrednot?
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3.1. Vsakodnevno življenje na šoli
Kulturo šole – ki je znana tudi kot etos oziroma splošna atmosfera oziroma klima šole – je mogoče opredeliti
kot sistem stališč, vrednot, norm, prepričanj, dnevnih praks, načel, pravil, metod poučevanja in organizacijskih ureditev. Kultura vpliva na ravnanje celotne šolske skupnosti, torej na učence, učitelje, drugo šolsko
osebje in starše. Pomembna je tudi pri interakciji šole z lokalno oziroma širšo skupnostjo in pri reševanju
problemov ter vpeljavi reform in novih zamisli.
Irsko ministrstvo za izobraževanje in znanost je leta 1995 v publikaciji Charting our Education Future,
White Paper on Education o tem podalo naslednjo izjavo: »Pomembno je poudariti, da je šolski etos
organski element, ki najprej in predvsem izhaja iz dejanskih praks, ki dnevno, tedensko oziroma letno
potekajo na šoli.«
V Združenem kraljestvu (Anglija) je posebna posvetovalna skupina leta 1998 v svojem poročilu Education for Citizenship and Teaching of Democracy in Schools opozorila na pomemben prispevek, ki ga
šolski etos lahko da državljanski vzgoji: »Vse bolj se zavedamo, da etos, organizacija, strukture in vsakodnevne prakse šol, vključno z dejavnostmi in zborovanji celotne šole, pomembno vplivajo na učinkovitost državljanske vzgoje. /…/ Šole morajo oceniti, koliko se njihov etos, organizacija in dnevne prakse
ujemajo s ciljem in namenom državljanske vzgoje ter podpirajo in krepijo razvoj učencev v dejavne
državljane.«

Večina evropskih držav v svoji šolski zakonodaji oziroma drugih uradnih dokumentih poudarja pomen
spodbujanja participativne šolske kulture, ki mlade spodbuja, da postanejo dejavni in odgovorni državljani. Gre za to, da šolsko kulturo oblikujejo demokratične vrednote, kot so spoštovanje drugih, strpnost, vzajemno zaupanje, solidarnost in sodelovanje.
V splošnem države poudarjajo, da je treba demokratično ureditev vselej vzpostaviti in gojiti v celotnem
šolskem sistemu, da bi tako dopolnjevala poučevanje državljanstva.
Na Češkem naj bi medpredmetno načelo Výchova demokratického občana (vzgoja demokratičnega državljana) vplivalo na vse vidike šolskega življenja v primarnem in nižjem sekundarnem izobraževanju, in
tako tudi pozitivno na šolsko klimo, šolske prakse, stile poučevanja in vsebino izobraževanja učiteljev.
V Nemčiji je aprila 2002 Bund-Länder-Komission für Bildungsplanung und Forchungförderung (komisija
Bund-Länder za načrtovanje izobraževanja in razvoj raziskovanja) začela uvajati pilotni program, znan
kot Demokratie lernen & leben (»Demokracijo živeti in se jo učiti«), v katerega se je vključilo 13 od 16
Länder. Projekt ima dva glavna cilja: učenje demokracije s spodbujanjem demokratične in državljanske
ekspertize in živeti demokracijo z razvojem demokratične kulture na šoli.(1)
Med reformo litovskega izobraževalnega sistema je bilo odločeno, naj državljanska vzgoja ne obsega
le vključevanja bistvenih vprašanj v učni načrt, temveč tudi demokratični razvoj šolske skupnosti in delovanje samoregulacije na šolah.
Na Islandiji imajo učenci možnost sodelovati in prevzeti pomembno vlogo v življenju šole ter nanj
vplivati in biti odgovorni. Velja, da se morajo ta načela odražati v organizaciji šole. Reykjavik, glavno
mesto in največja občina, je oblikoval delovno skupino, ki naj bi preučila, kako povečati demokracijo v
organizaciji šole. Načrtovano je tudi, da bi izbrali nekaj šol z obveznim izobraževanjem (t. i. šole matere), ki naj bi promovirale demokratične metode dela, tako da bi razvijale nove metode dela in na tem
področju nudile vodstvo drugim šolam.

(1) Rezultati petletnega projekta bodo znani poleti 2007. Več informacij na: http://blk-demokratie.de.

36

Tr e t j e p o g l a v j e − K u l t u r a š o l e i n v k l j u č e v a n j e v ž i v l j e n j e s k u p n o s t i

Vse države podpirajo zamisel demokratične šole, kjer je vsak udeleženec vključen v proces vodenja in
sprejemanja odločitev ter kjer prevladujejo demokratične metode poučevanja. V večini držav je poudarek
na pravicah učencev, ki zajemajo tudi pravico svobodnega izražanja in splošno pravico do varnega učnega okolja.
V nekaterih državah je koncept učenčevih pravic povezan z vpeljavo dolžnosti in obveznosti, ki jih morajo
sprejeti učenci. V nemško govoreči skupnosti Belgije, v Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji, Luksemburgu, na
Poljskem, Islandiji, Norveškem in v Romuniji se jasno poudarja, da imajo učenci tako dolžnosti kot pravice.
Med obveznosti tako spadajo redno obiskovanje pouka, marljivo učenje, spoštovanje šolskega reda, upoštevanje navodil učitelja in skrbno ravnanje s šolsko opremo.
Kar zadeva demokratično in sodelovalno kulturo šole, so nove članice EU v Srednji in Vzhodni Evropi v
posebnem položaju. Od padca komunizma sta se vodenje in organizacija šol korenito spremenila. Celoten
šolski sistem se je moral prestrukturirati, učence pa je bilo treba bolj odprto in demokratično vključiti v
sprejemanje odločitev na šoli. Največji izziv je bila nenadna obveznost učiteljev, da se naučijo državljanskih vrednot, jih poučujejo in nato uporabijo v praksi, da bi ustvarili demokratično šolsko okolje. Nekatere
srednje- in vzhodnoevropske države izrecno opozarjajo na ta izziv.
Na Madžarskem se denimo zdi, da zaradi močnega vpliva pruskega tipa šolskega sistema v večini
izobraževalnih ustanov še vedno ni pravega partnerstva med učitelji in učenci. Obstajajo poskusi vključitve učencev kot partnerjev v šolsko življenje, vendar to največkrat privede do pristopa laissez-faire,
ker ne učitelji ne učenci ne spoštujejo vzajemno in na demokratični osnovi sprejetih družbenih pravil
in ravnanj.

3.2. Pobude za dejavno vključevanje v življenje na šoli
Državljanska vzgoja je povezana tudi s potrebo, da mladi sodelujejo v družbi in prispevajo k razvoju ter
blaginji družbe kot celote. Na šolski ravni to ustreza dejavnemu vključevanju učencev in v določeni meri
staršev pri oblikovanju vsakdanjega šolskega življenja. Tako vključevanje je največkrat formalno in navadno poteka po organizacijskih strukturah, kot je članstvo v formalnih šolskih telesih.

3.2.1. Dejavno vključevanje učencev
Na ravni šole je mogoče dejavno državljanstvo gojiti tako, da učence spodbujamo k delu v formalnih telesih. Zakonodaje vseh evropskih držav priporočajo, da šole spodbujajo učence k organiziranemu predstavljanju njihovih interesov in k vključevanju v posvetovalna in odločevalna šolska telesa. To se lahko dogaja
na različnih organizacijskih ravneh (na ravni razreda, generacije, celotne šole, mesta, občine, regije ali države) in z različno stopnjo vključenosti (od zgolj formalne posvetovalne vloge do dejavnega sodelovanja
v procesu odločanja). Poleg tega je tako vključevanje lahko omejeno le na nekatere ravni izobraževanja (v
nekaterih državah denimo na učence v nižjem ali višjem sekundarnem izobraževanju).
Ko gre za ravni organizacije, ima lahko sodelovanje učencev različne oblike, in sicer:

•	Vsak razred (ali generacija) izbere enega ali več predstavnikov (navadno od enega do tri), ki predstavljajo celoten razred v razmerju do učiteljev.

•	Predstavniki vseh razredov šole lahko tvorijo svet učencev oziroma šolski parlament, ki predstavlja
interese učencev v razmerju do šole kot celote.

•	Predstavniki učencev (ki jih izberejo predvsem tisti člani sveta, ki obiskujejo sekundarno izobraževa37
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nje) lahko sodelujejo v organih upravljanja šole, kot so sveti šol oziroma upravni odbori, in sicer skupaj z drugimi člani šolske skupnosti (učitelji, starši itd.). Ti organi so odgovorni za splošno organizacijo
pouka in šolskih dejavnosti, odobrijo lahko letno poročilo šole, proračun in nadzirajo delo šole.

•	Na višji ravni lahko učenci oblikujejo sindikate oziroma zveze, torej regionalna in nacionalna združenja, ki predstavljajo vse učence.
Slika 3.1 predstavlja način vključenosti evropskih učencev v posvetovalne organe in organe odločanja na
šoli, glede na omenjene štiri kategorije sodelovanja učencev.
Slika 3.1: Uradna priporočila v zvezi z vključevanjem učencev v formalne šolske organe;
primarno in sekundarno izobraževanje, 2004/2005
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Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (francosko govoreča skupnost): Volitve delegatov razredov so zelo razširjene v sekundarnem izobraževanju.
V nekaterih okoliščinah lahko svet šole bodisi stalno bodisi občasno vključuje učence delegate iz primarnega izobraževanja.
Belgija (flamsko govoreča skupnost): V primarnem izobraževanju mora šola ustanoviti svet učencev, če tako zahteva
vsaj 10 % učencev v starosti od 11 do 13 let. V sekundarnem izobraževanju je svet učencev obvezen v vseh primerih.
Danska: Če ima šola peti razred ali višje razrede, imajo učenci pravico oblikovati svet učencev. Člani sveta so lahko
učenci iz vseh letnikov.
Nemčija: Priporočilo za primarne šole (otroci v starosti od 6 do 10 let) se zavzema za pripravo učencev za delo in naloge sodelovanja na šoli.
Španija: Učenci lahko sodelujejo pri delu šolskega sveta od tretjega leta obveznega šolanja naprej. Od tretje stopnje
osnovnega šolanja (peto leto) pa lahko sodelujejo pod pogoji, ki jih določijo izobraževalne oblasti.
Finska: O volitvah predstavnikov razredov oziroma razrednih svetov ni nacionalnih priporočil. Vendar lahko interna
ureditev šole določa postopke za volitve t. i. razrednih predsednikov. V višjem sekundarnem izobraževanju je ustanavljanje svetov učencev in sodelovanje učencev v svetu šole urejeno z zakonom. Drugače je v osnovnem šolstvu
(primarna in nižja sekundarna stopnja), ker so ustanovitelji šol (občine) samostojni.
Združeno kraljestvo (Anglija): V skladu z aktom o vodenju šol (School Governance Regulation) iz leta 2003 lahko organi upravljanja šol vključijo učence kot t. i. pridružene člane. Zveza angleških učencev sekundarnega izobraževanja
je bila ustanovljena februarja 2005.
Islandija: Predstavniki učencev oziroma razredni sveti oziroma sveti letnikov obstajajo le v nižjem sekundarnem izobraževanju. V svetih šole pa učenci sodelujejo na višji sekundarni stopnji.
Norveška: Vsak razred primarne šole ima običajno svoj svet, ki ga sestavljajo vsi učenci razreda. Vsaka primarna šola
ima svet učencev, v katerem so po en predstavnik razreda za stopnje od 5 do 7 in od 8 do 10. V višji sekundarni šoli je
v svetu učencev navadno po en predstavnik na vsakih 20 učencev šole.
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Dve evropski državi sta izrecno dodelili del šolskega časa svetu učencev.
V Sloveniji je v osnovni šoli pol ure na teden namenjeno razpravi v svetu razreda. Kurikul na Norveškem predpisuje od osmega do desetega razreda za svet učencev oziroma razredni svet skupno 95
učnih ur.

Večstopenjski sistem predstavništva učencev obstaja v Nemčiji, Avstriji in Sloveniji. Sega od volitev predstavnikov učencev na ravni razreda (ali letnika) do vzpostavitve svetov učencev na šolski, mestni, regionalni in nacionalni ravni.
S sodelovanjem v organih vodenja šole, kot so šolski sveti ali odbori, učenci lahko pomagajo pri urejanju
različnih stvari iz vsakdanjega življenja šole. Vključeni so lahko v obravnavo naslednjih področij (vseh ali le
nekaterih):

•	prispevajo k življenju na šoli nasploh (odločanje o šolskih pravilih,

prevozu, uniformah ali jedilniku

šolske kuhinje);

•
•
•
•
•
•

priprava kurikula šole in izražanje mnenja učencev o kurikularnih ciljih, vsebinah in zahtevah;
sodelujejo z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni;
spodbujajo pozitivno ravnanje in preprečujejo trpinčenje in rasizem;
urejajo disciplinske težave in obravnavajo učence, ki imajo vedenjske težave;
urejajo in izdajajo šolski časopis;
organizirajo kulturne projekte, izobraževalne in športne dejavnosti (pod nadzorstvom šole).

Poleg priložnosti učencev za sodelovanje v delu formalnih organov obstajajo tudi drugi projekti in pobude
za njihovo dejavno vključenost v šolsko življenje.
V Nemčiji lahko učenci vedno skličejo splošni zbor učencev, če želijo izmenjati mnenja in razpravljati o
vprašanjih, ki neposredno zadevajo vse tiste, ki obiskujejo isto šolo.
Na Malti in v Združenem kraljestvu lahko učenci postanejo t. i. prefekti, hišni oziroma šolski kapitani
ali glavni učenci/učenke; to velja predvsem za višje sekundarno izobraževanje. Izberejo jih sošolci in
učitelji, ki so bili v stiku z njimi med njihovim izobraževanjem, bili pa naj bi vzorniki za mlajše učence.
Odgovorni so tudi za predstavljanje šole v lokalni skupnosti ter za organizacijo družabnih prireditev in
dobrodelnih dejavnosti na šoli.

Nekatere države kot denimo Belgija (nemško govoreča skupnost), Češka, Italija in Islandija poročajo, da
je učence in učitelje težko pritegniti k delu bodisi sveta učencev bodisi sveta šole. To velja zlasti tam, kjer
so taki sveti zgolj priporočeni, niso pa obvezni oziroma že dolgo uveljavljeni. V takih primerih je odločitev
o vzpostavitvi določene oblike predstavništva učencev pogosto odvisna samo od dobre volje ravnatelja
oziroma predanosti posameznih učiteljev.
Na Malti denimo poskušajo delo svetov učencev okrepiti z ustanovitvijo nacionalne konference svetov
učencev v okviru evropskega leta državljanske kulture, ki ga Svet Evrope organizira v letu 2005.

Še velja opozoriti, da je za učence novih držav članic EU v zadnjih letih postalo vključevanje v tovrstne
dejavnosti precej lažje. Svobodno izvoljena telesa, ki predstavljajo učence, imajo zdaj precej bolj vsebinsko
vlogo pri sprejemanju odločitev na šoli. Tudi o pravicah učencev do sodelovanja v šolskem življenju je
mogoče bolj odprto razpravljati.
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3.2.2. Vključevanje staršev
Starši (oziroma skrbniki) pomembno pomagajo otrokom, da postanejo dejavni državljani. Zato je dobro
sodelovanje staršev in šole izrednega pomena. Starši in šola si namreč delijo odgovornost, da otroke naučijo primernega državljanskega ravnanja in vrednot. Starši bi morali imeti dejavno vlogo v življenju šole, in sicer naj bi bili vzor svojim otrokom, ob tem pa naj bi tudi razvijali in utrjevali svoje državljanske spretnosti.
Starši se lahko v šolske dejavnosti vključujejo na več načinov. Da so obveščeni, lahko denimo sodelujejo
na zboru vseh staršev, ki je navadno organiziran enkrat ali dvakrat na leto. Na teh sestankih ravnatelj šole
obvesti starše o načrtih šole za naslednje leto in jih povabi, naj zastavijo vprašanja o temah, ki jih zanimajo.
Drug način obveščanja staršev o šolskih temah je razdeljevanje šolskega časopisa. Šola pa ima lahko tudi
individualne posvetovalne sestanke, na katerih učitelji obvestijo starše o vedenju in napredku njihovih
otrok ter o splošnem dogajanju na šoli.
Poleg teh priložnosti, kjer imajo starši razmeroma pasivno vlogo, se lahko vključujejo tudi aktivneje, in sicer v skupinska svetovalna oziroma odločevalna telesa. Gre lahko za svete ali odbore, v katere so vključeni
samo starši, ali pa skupne forume, na katerih sodelujejo tudi drugi člani šole, denimo učitelji in učenci.
V številnih državah obstajajo šolski sveti oziroma odbori staršev. V nekaterih državah (na Poljskem, Islandiji in Norveškem) so jih ustanovili zaradi zahtev oziroma priporočil šolskih oblasti. V drugih so stvar šole
in/ali staršev. Sveti staršev imajo predvsem svetovalno vlogo, izražajo mnenja o kurikulu in šolskih razvojnih programih, obravnavajo pritožbe staršev ter predlagajo kulturne in družabne dejavnosti na šoli.
V Združenem kraljestvu (Škotska) lahko starši in učitelji skupaj ustanovijo združenje staršev in učiteljev (Parent Teacher Associaton, PTAs), v katerem oboji delujejo v podporo posamezni šoli. Na nacionalni
ravni lahko PTAs zastopa Škotski svet staršev in učiteljev (Scottish Parent Teacher Council, SPTC).

Starši se lahko vključijo še na višji ravni. V splošnem se lokalna združenja staršev organizirajo v nacionalne konfederacije, ki staršem omogočajo neposredno vključevanje v politične razprave in novosti, ki se
uvajajo na nacionalni ravni, čeprav le v obliki svetovanja. In naposled, večino nacionalnih organizacij in
konfederacij staršev združuje Evropsko združenje staršev (European Parents Association, EPA), katerega cilj
je boljše sodelovanje med domom in šolo.
Starši so lahko dejavni tudi pri delovanju teles, ki vodijo šolo, kjer navadno sodelujejo s predstavniki učiteljev, učencev in staršev. Izvolijo jih navadno bodisi člani šolskega sveta staršev bodisi vsi starši, ki imajo
svoje otroke na šoli. V nekaterih državah lahko na sestankih šolskega sveta sodelujejo tudi predstavniki
lokalne skupnosti in predstavniki tistih šolskih delavcev, ki ne poučujejo. Organi vodenja šole so tako javni
forum, na katerem lahko starši izrazijo svoje poglede in vplivajo prek izvoljenih predstavnikov. Njihov vpliv
je različen glede na področje; nekje lahko odločajo, drugje imajo posvetovalno vlogo, spet drugje nimajo
nobene vloge (glej Sliko 3.2).
Češka, Italija in Združeno kraljestvo (Škotska) poročajo o težavah, ki jih imajo včasih šole z motivacijo staršev za sodelovanje pri delu šolskih organov. Razlog pasivnosti je predvsem splošno pomanjkanje angažiranosti staršev. Zato bo treba v prihodnosti starše bolj ozavestiti o tem, da je njihovo dejavno vključevanje
v šolsko življenje koristno za njihove otroke, njih same in družbo. Poleg učiteljev so starši glavni vzorniki
otrok: otroci, ki lahko spremljajo, kako njihovi starši uporabljajo svojo pravico do participacije, bodo najbrž
tako ravnali tudi sami.
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Slika 3.2: Vpliv šolskih svetov/odborov, ki vključujejo predstavnike staršev, na osmih področjih, 2002/2003
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Zgornji prikaz je bil objavljen kot razpredelnica B 25 v Key Data on Education in Europe 2005 (Bruselj: Eurydice, 2005).
Dodatne opombe
Belgija (flamsko govoreča skupnost): Starši v šolskih organih v zasebnem sektorju nimajo ne odločevalne ne posvetovalne vloge pri zaposlovanju in odpuščanju učiteljev.
Grčija: V osnovnem šolstvu učencev ni mogoče izključiti ali suspendirati.
Italija: Izključitev oziroma suspenz učencev v srednjem šolstvu je stvar šolskih organov. Sodelovanje staršev v teh organih je odvisno od notranjih pravil šol. V osnovnem šolstvu izključitev in suspenz nista natančneje opredeljena in se
v praksi redko zgodita.
Slovenija: Pritožbe o učencih, ki motijo pouk, so lahko naslovljene na svet šole, ki je pristojen za odločitve o njihovem
prešolanju.
Slovaška: Pooblastila šolskih svetov z vsaj štirimi predstavniki staršev so bila razširjenja s členom 596/2003 zakona o
državni administraciji in avtonomiji v izobraževanju, ki je začel veljati 1. januarja 2004.
Švedska: Od leta 2003 šole niso več dolžne predstavljati lokalnih šolskih načrtov.
Združeno kraljestvo (ENG/WLS/NIR): Organ vodenja šole vzpostavi splošna načela pravil za vsakodnevne dejavnosti.
Ta pravila uveljavlja ravnatelj. O izključitvi oziroma suspenzu učenca odloča ravnatelj, ki jo mora potrditi organ vodenja
šole. Organ vodenja šole ima splošne pristojnosti glede zaposlovanja, vendar običajno za zaposlovanje osebja pooblastijo ravnatelja, razen ko gre za vodstvene delavce.
Združeno kraljestvo (SCT): Vpliv na zaposlovanje izkušenih učiteljev imajo tudi lokalne oblasti.

41

Državljanska vzgoja v Evropi

Slika 3.3. prikazuje vrste organov s predstavništvom staršev na osrednji ali (oziroma najvišji) ravni.
Slika 3.3: Sodelovanje staršev v posvetovalnih telesih, obvezno šolstvo, 2002/2003
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Razpredelnica je bila objavljena kot razpredelnica B 26 v Key Data on Education in Europe 2005 (Bruselj: Eurydice,
2005).
Dodatne opombe
Nemčija: Položaj se po zveznih deželah razlikuje, saj je šolska zakonodaja in vodenje izobraževalnega sistema v
pristojnosti Länder.
Poljska: Nacionalni svet, ki vključuje starše, predvideva zakon iz leta 1991, vendar še ni začel veljati.
Pojasnilo
Združenja, v katerih se združujejo samo starši, niso prikazana.

V večini petnajstih članic EU (pred majem 2004) in na Norveškem obstaja vsaj eno nacionalno oziroma
glavno telo, ki vključuje starše in predstavnike drugih udeležencev v izobraževalnem sistemu. Kjer tako
telo obstaja, ima glede večine vprašanj pogosto le posvetovalno vlogo. V večini novih članic EU ter tudi v
Romuniji in Bolgariji ni nacionalnega sveta, v katerem bi sodelovali starši. To velja tudi za nemško govoreči
del Belgije, Finsko, Švedsko, Združeno kraljestvo, Islandijo in Liechtenstein. V Italiji sicer obstaja posvetovalno telo na nacionalni ravni, vendar ne vključuje staršev.
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Sledijo še drugi primeri vključevanja staršev v šolske dejavnosti.
V francosko govoreči skupnosti Belgije je bila leta 2002 organizirana posebna kampanja ministrstva
za šolstvo, znana kot Ecole parents a(d)mis, pri kateri so sodelovale federacije združenj staršev in Ligue
des Familles. Cilj kampanje je bil pripraviti predstavnike staršev za delo v svetih šole.
V Latviji je bil konec leta 2004 podpisan sporazum o sodelovanju med ministrstvom za izobraževanje
in znanost ter nevladno organizacijo Starši za izobraževanje, sodelovanje in rast. Nevladna organizacija je razvila projekt z naslovom »Promocija vključevanja staršev v obravnavo vprašanj izobraževalne
politike«, v okviru katerega so bile po vsej Latviji organizirane mnoge konference. Glavni cilj projekta
je bil okrepiti sodelovanje in vzpostavljanje mrež, promocija sodelovanja staršev pri zagotavljanju dostopnega in kakovostnega izobraževanja ter spodbujanje dialoga s politiki in snovalci izobraževalnih
strategij za kakovostno izobraževanje mladih.
V Litvi učenci, starši in nekatere šole sklepajo t. i. pogodbe.
V Luksemburgu so starši kot partnerji šole uradno priznani.
Na Nizozemskem se starši lahko vključujejo v delo v razredu v primarnem izobraževanju oziroma so
lahko celo zaposleni kot pomočniki učitelja.
Na Poljskem lahko starši sodelujejo pri delu šolskih evropskih klubov (glej razdelek 6.4.).

3.3. Vključevanje šole v družbo
Eden najpomembnejših načinov učenja o državljanstvu je dejavno vključevanje v družbo ter uveljavljanje svojih pravic in dolžnosti. Poleg boljše seznanitve z demokratičnimi načeli in načini organizacije lahko
učenci tisto, kar so se naučili v šoli, preverijo v praksi.
V skoraj vseh evropskih državah si šole prizadevajo vključiti učence v dejavnosti v družbi in nasprotno. Šole
in civilna družba se lahko povežejo na dva načina: ali se v šolske dejavnosti vključijo predstavniki splošne
javnosti ali pa učenci zunaj šole izkusijo nekatere vidike življenja v družbi. Da bi se učenci naučili ravnati,
kakor naj bi ravnal odgovoren državljan, obstaja v družbi več partnerjev, s katerimi lahko šole sodelujejo.
To so lahko učenci z drugih šol na nacionalni in mednarodni ravni, člani lokalnih skupnosti ter predstavniki
institucij, podjetij in nevladnih organizacij.
Participacija šole lahko poteka v obliki niza dejavnosti; le-te segajo od zgolj informacijskih pobud, ki dajejo
učencem vpogled v družbeno dogajanje, do pravega vključevanja v vsakdanje življenje lokalne skupnosti.
Te dejavnosti vključujejo:

• partnerstva in izmenjavo učencev s šolami drugih držav ter dopisovanje med učenci;
•	dneve odprtih vrat oziroma dneve šol, na katere je povabljena lokalna skupnost, da bi izvedela več
o njenem delovanju in se srečala z učenci;

•	obiske institucij v soseščini oziroma skupin v skupnosti, denimo policije, gasilcev, muzejev, lokalnih ali državnih organov oblasti, centrov za poklicno usmerjanje, verskih organizacij, nevladnih organizacij, ustanov za otroke s posebnimi potrebami, domov za ostarele in centrov za prosilce azila;

•	simulacije volitev po zgledu nacionalnega ali evropskega parlamenta in igre, ki posnemajo delo mestnega sveta;

•	zbiranje sredstev v dobrodelne namene in solidarnostne projekte, zlasti za otroke iz držav v razvoju
oziroma za žrtve naravnih nesreč;
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• prostovoljno delo, denimo pomoč v domovih za ostarele, čiščenje otroških igrišč ali bližnjega gozda;
•	kratkotrajno delovno prakso za učence v sekundarnem izobraževanju, ki jih seznani s svetom dela
in jim omogoči srečanje s potencialnimi delodajalci.
Šole, ki se želijo vključevati v civilno družbo, imajo na voljo široko paleto potencialnih partnerjev, ki bi
podprli njihova prizadevanja. Mednje spadajo javne oblasti, lokalna, nacionalna ali celo mednarodna podjetja, kulturne, verske in družbene institucije, mladinska združenja in višješolske institucije.
Šole v vseh državah lahko sodelujejo tudi z nevladnimi in mednarodnimi organizacijami; denimo v projektih nevladnih organizacij, kot so Greenpeace ali Amnesty International, pri delu dobrodelnih organizacij,
kot so Unicef, UNDP, Rdeči križ, in pri projektih mednarodnih organizacij, kot so Združeni narodi (denimo
v okviru mreže pridruženih šol).
Od leta 1990 naprej so tako očitno številne nevladne organizacije – zlasti v srednje- in vzhodnoevropskih
državah – vložile veliko truda za uresničitev programov državljanske vzgoje.
Na Poljskem je Centrum Edukacji Obywatelskiej (Center državljanske vzgoje) od svoje ustanovitve leta
1994 razvijal na področju državljanske vzgoje veliko vzgojnih pobud. Da bi si olajšale stike z lokalno
skupnostjo, so poljske šole sodelovale tudi s Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Fundacija za lokalno demokracijo), ustanovljeno leta 1989.
V Sloveniji Zveza prijateljev mladine, katere glavni cilj je izboljšati kakovost življenja mladih in ščititi
njihove pravice, organizira otroški parlament na državni ravni, pri katerem lahko sodelujejo izvoljeni
predstavniki šole.

Open Society Institute fundacije Soros podpira različne dejavnosti odprte družbe prek svoje mreže fundacij, v kateri so tudi tiste v novih članicah EU v Srednji in Vzhodni Evropi (z izjemo Slovenije), ki so neposredno povezane z državljansko vzgojo na šolah.
V nekaterih državah, denimo v francosko govoreči skupnosti Belgije, Nemčiji, Litvi, Luksemburgu, na Portugalskem, »eškem in v Združenem kraljestvu (Anglija, Wales in Severna Irska), je v delo organov vodenja
šole lahko vključen tudi lokalni družbeni, umetniški, kulturni in ekonomski sektor.
Šole mnogih evropskih držav organizirajo tudi posebne dneve, ko lahko učenci zapustijo šolo in na različne
načine delajo za civilno družbo. Izbrani dan je lahko državni praznik (kot dan konstitucije na Norveškem ali
obletnica razglasitve republike v Estoniji) ali pa poseben dan državljanstva, na katerega se lahko mladi
srečajo s člani parlamenta in uslužbenci lokalnih državnih uradov.
Od leta 1996 naprej francoske šole 20. novembra praznujejo Journée Nationale des Droits de l'Enfant
(dan otrokovih pravic). Ta dan je namenjen razmisleku in razpravi o Konvenciji o otrokovih pravicah, ki
so jo Združeni narodi sprejeli leta 1989.
Šole v Latviji posvetijo vsako leto en dan spominu na žrtve totalitarističnih režimov.
V Litvi imajo t. i. akcijske dneve, na katere mestne oblasti mladim prepustijo uradna pooblastila.
Na Finskem vsako leto organizirajo dan lakote. Cilj je ozaveščati in opozarjati, da sta revščina in lakota
še vedno zelo resna problema v Afriki in deželah v razvoju drugod po svetu.
Na Švedskem in Norveškem že 40 let organizirajo akcijski dan, imenovan Operation Dagsverke oziroma
Operasjon Dagsverk (»podari en delovni dan« oziroma operacijski dan). Na ta dan skušajo otroci zbrati
čim več denarja za namen, ki so ga sami predhodno izbrali. Na Norveškem temu dnevu navadno sledi t.
i. mednarodni teden, katerega namen je posredovati informacije o mednarodnih vprašanjih, predvsem
pa o projektu, za katerega so se otroci odločili zbrati denar.
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Dodati je še treba, da so v nekaterih državah začeli z dolgoročnimi načrti delovanja oziroma projekti za
spodbujanje vključevanja mladih v civilno družbo.
V Estoniji so zasnovali načrt z naslovom Implementacija koncepta razvoja estonske civilne družbe v
obdobju 2004–2006. Cilj tega načrta je izboljšanje sodelovanja med različnimi organizacijami in pobudami, ki si prizadevajo za razvoj odgovornega državljanstva. Posebna pozornost je namenjena tudi
krepitvi državljanske vzgoje v šolah.
Na Irskem National Children's Office podpira Dail na nóg (mladinski parlament), ki predstavlja irske otroke in mladino na nacionalni ravni, in Comhairle Na nóg (mladinske okrožne svete). 34 enot Comhairle
Na nóg na vsakem lokalnem področju organizirajo mestni/okrajni razvojni odbori. Njihov cilj je dati
besedo mladim na ravni skupnosti.
Na Finskem je bil kot del vladnega programa za civilno sodelovanje v obdobju 2003–2007 organiziran projekt mladinskega sodelovanja. Cilj projekta je razviti prakse in načine delovanja za spodbujanje
vključevanja mladih v civilno družbo.
V Bolgariji so leta 1999 začeli projekt »Umetnost sinergije«. Cilji projekta so povečati zavest o potrebnosti strpnosti, človekovih pravic in pravičnosti, spodbujati kritično mišljenje in pospeševati konstruktivne oblike reševanja konfliktov.

Jasno je torej, da je ena najpomembnejših nalog državljanske vzgoje priprava učencev za vlogo dejavnih
državljanov, ki prispevajo k družbeni blaginji. To je mogoče najučinkoviteje doseči tako, da učencem omogočimo, da neposredno izkusijo, kaj pomeni odgovorno državljansko delovanje, in sicer tako da premostimo vrzel med šolo kot modelom družbe v malem na eni strani in družbeno stvarnostjo zunaj šole na drugi
strani. Mladi bi tako morali imeti priložnost za vključevanje v vsakodnevno delovanje lokalnih skupnosti,
vendar ni zanje nič manj pomembno, da že pred tem prevzamejo svoje odgovornosti v strukturi in organiziranosti svoje šole. Da je treba državljansko zavezo vzeti resno, bodo šole učence prepričale samo, če bodo
tudi ravnale tako, kakor učijo, da je treba ravnati. Najbolj prepričljiv način za dosego tega je nemara ravno
spodbujanje participativnega in demokratičnega etosa, ki v proces odločanja v šoli vključuje tako učence
kot starše, njihove najpomembnejše vzornike.
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ČETRTO POGLAVJE
EVALVACIJA DRŽAVLJANSKE VZGOJE
Vsaka država razvije sredstva, ki so potrebna za merjenje dosežkov učencev in nenehno izboljševanje kakovosti izobraževanja. Evalvacija se lahko nanaša na več vidikov izobraževalne ponudbe in privzame več
oblik. Preučuje lahko delovanje izobraževalnega sistema kot celote, vodenje in administracijo lokalnih
oblasti, naloge šol ali uspeh učencev.
Državljanska vzgoja je sestavni del kurikula in vse države, ki jih zajema ta pregled (glejte drugo poglavje)
so opredelile z njo povezane cilje. Implementacija ukrepov za evalvacijo na tem področju se zdi evropskim
snovalcem politik zelo pomembna. Skoraj vsi poudarjajo pomen oblikovanja zanesljivih instrumentov za
merjenje in izboljšanje kakovosti državljanske vzgoje. Od posamezne države pa je odvisno, ali bo poudarila znanje, stališča in ravnanje učencev, klimo in državljansko kulturo na šolah, kompetenco učiteljev ali
prispevek tistih, ki so odgovorni za razvoj politik na tem področju.
Poglavje se podrobneje ukvarja s ključnima vprašanjema državljanske vzgoje:

•	Ali je vzpostavljeno preverjanje učencev na tem področju? Torej: ali so dosežki, napredek in spretnosti na tem področju merjeni?

•	Ali je vzpostavljena evalvacija šol glede implementacije kurikula in tega, ali kultura šole podpira razvoj državljanstva?
Pri vprašanju evalvacije so Belgija (nemško govoreča skupnost), Španija, Litva, Poljska in Islandija takoj
opozorile na pomanjkanje objektivnih metod oziroma nezanesljivost evalvacije, ki ni omejena zgolj na
osvojeno teoretično znanje. Opozarjajo, da je cilje, kot so razvoj praktičnih in socialnih spretnosti, ustrezna
stališča učencev, povečana zavest o vrednotah in dobra splošna in delovna klima na šoli, težko meriti in jih
ni mogoče formalno evalvirati. Na področju državljanske vzgoje je tako kot na drugih področjih mogoče
preverjati le znanje. Poleg tega Poljska opozarja, da je medpredmetni pristop k državljanski vzgoji nedavno vpeljana značilnost temeljnega nacionalnega kurikula (1999), tako da učitelji še niso imeli časa, da bi v
celoti osvojili tovrsten pristop in razvili ustrezne metode preverjanja znanja učencev.
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V nekaterih državah so na nacionalni ravni že izvedli ad hoc inšpekcije, preglede, pilotske projekte in podobno ali pa še potekajo. Dognanja že predstavljajo podlago za sprejemanje odločitev, oblikovanje nadaljnjih politik in za nadaljnje razprave na temo evalvacije.
Na Češkem je bila v šolskem letu 2001/2002 opravljena inšpekcija o vpeljavi konceptov človekovih
pravic v izobraževanje, v katero je bilo vključenih 31.634 učencev. Med koncepte so bili zajeti učiteljevo
spoštovanje prepričanj učencev, vzajemno spoštovanje med učenci in razumevanje konvencije o otrokovih pravicah. V Litvi je bila leta 2003 na področju državljanstva opravljena raziskava o dosežkih učencev osmega letnika (nižje sekundarno izobraževanje). Učenci so morali odgovarjati na vprašanja o vsebinah s področja temeljev civilne družbe in napisati esej, s katerim se je preverjalo njihovo poznavanje
pravic in dolžnosti v civilni družbi. Leta 2002 je avstrijski Zentrum für Schulentwicklung (Center za razvoj
šolstva) v šoli izvedel študijo o demokraciji, naslovljeno Monitoring zur Schuldemokratie (Spremljanje
šolske demokracije). Poročilo o njej je vsebovalo rezultate odgovorov na vprašalnike, ki so bili poslani
predstavnikom združenj oziroma svetov učencev in staršev. Študija je skušala meriti demokratično klimo tovrstnih svetov v šolah. Na Švedskem prav sedaj univerze opravljajo raziskavo na tem področju.

4.1. Preverjanje učencev
V večini evropskih izobraževalnih sistemov merila in metode preverjanja učencev na področju državljanske vzgoje določijo učitelji (oziroma ravnatelji) na ravni posamezne šole.
Izjema je nekaj držav, ki nudijo priporočila, navodila oziroma posebna standardna merila za preverjanje
znanj, stališč oziroma spretnosti, ki so jih učenci dosegli ob koncu nekega šolskega leta, stopnje ali oblike
izobraževanja. Ta merila so običajno na voljo učiteljem, ki so odgovorni za preverjanje.
Grški nacionalni kurikul tako vsebuje merila za evalvacijo znanja učencev s področja predmetov, ki so
povezani z državljanstvom in se jih poučuje na treh ravneh izobraževanja. V Španiji in na Malti so splošna navodila za evalvacijo vidikov državljanstva zapisana v uradnih dokumentih za vsako izobraževalno
stopnjo in šolski predmet, ki je pomemben za obravnavanje medpredmetnih tem. V Sloveniji temeljni
nacionalni kurikul (primarno in sekundarno izobraževanje) vsebuje opise vrst in ravni dosežkov, ki naj
bi jih učenci izkazali na koncu leta pri vsaki enoti kurikula za predmet, ki je povezan z državljansko
vzgojo. Preverjanje glede na nacionalne standarde je postalo obvezno v sekundarnih šolah v Združenem kraljestvu (Anglija) leta 2004, državljanska vzgoja pa je postala obvezni predmet leta 2002.
Na koncu tretje ravni izobraževanja (key stage 3) morajo učitelji preveriti dosežke učencev s področja
državljanstva ter jih primerjati z opisi vrst in razponov dosežkov, ki naj bi jih dosegla večina učencev.
Ko učenci dopolnijo 16 let, se šole same odločijo, katere metode so najprimernejše za preverjanje njihovega napredka in dosežkov. Metode lahko vključujejo rabo novih nacionalnih kvalifikacij na področju državljanstva (kratek tečaj GCSE(1)) ali pa druge akreditacijske standarde za dosežke, povezane z
državljanstvom, denimo Duke of Edinburg's Award Scheme. V Romuniji so učenci preverjani v skladu
s standardi, ki so določeni v splošnem kurikulu za posamezne šolske predmete (državljanska vzgoja v
osnovnem in državljanska kultura v nižje srednjem izobraževanju).

(1) GCSE je okrajšava za general certificate of secondary education – splošno spričevalo srednje šole (op. prev.).
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Slika 4.1: Notranja in/ali zunanja merila za preverjanje učencev na področju državljanstva
v primarnem in splošnem sekundarnem izobraževanju, 2004/2005

Primarno
izobraževanje

EE

IE

SK

BG

LV

BE de

LU

Notranja merila preverjanja učencev

LI

Zunanja merila/navodila za preverjanje
učencev
Merila preverjanja ne zajemajo navodil
za državljansko vzgojo.

CY

MT

Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Luksemburg: Podatki niso preverjeni na ravni države.
Nizozemska: V kurikulu določene ravni dosežkov in preverjanja znanja na sekundarni ravni omogočajo globalno oceno državljanske zavesti učencev. Formalno določenih postopkov za evalvacijo pa ni.
Poljska: Učitelji preverjajo dosežke učencev na področju državljanstva samo v okviru predmeta, ki ga učijo. Temeljni
nacionalni kurikul, ki je vpeljal državljanstvo kot medpredmetni pristop, ne vsebuje meril za preverjanje spretnosti
učencev.
Švedska: Nacionalna agencija za izobraževanje je pripravila instrument za evalvacijo spretnosti in vsega, kar je povezano z demokracijo in vrednotami, s katerimi se ukvarja državljanska vzgoja.
Združeno kraljestvo (ENG/WLS/NIR): Za učence, ki dopolnijo 16 let, so na voljo zunanje kvalifikacije in akreditacije, vendar niso obvezne. Od leta 2004 naprej morajo učitelji preveriti štirinajstletne učence po zunanjih merilih. Na
primarni ravni v Walesu in Severni Irski ni zunanjih meril, v Angliji pa imajo šole od februarja 2005 na voljo osnutke
meril.

Preverjanje dosežkov učencev na področju državljanske vzgoje se lahko osredini na teoretično znanje ali
pa na njihova stališča in državljansko ravnanje. Lahko ima več oblik (ustni in pisni izpiti, praktično delo ali
opazovanje razreda); za vsebino in način preverjanja se večinoma odločijo učitelji sami. Teoretično znanje
učencev je mogoče evalvirati na osnovi stalnega preverjanja učencev, ki ga opravlja učitelj med delom v
razredu, lahko pa evalvacija poteka v obliki ustnih ali pisnih izpitov, ki jih organizira šola ali zunanje oblasti.
Slika 4.2 prikazuje, kako je mogoče preverjati teoretično znanje učencev ter njihova državljanska stališča
in ravnanje.
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Slika 4.2: Vidiki, ki so upoštevani pri preverjanju učencev na področju državljanstva
v primarnem ter splošnem nižjem in višjem sekundarnem izobraževanju, 2004/2005

Teoretično
znanje

BE
fr

BE
de

BE
nl

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK-ENG/ UKNIR/WLS SCT

FR

IE

IT

CY

LV

LT

IS

LI

NO

LU

HU

MT

BG

RO

Posebna
preverjanja
Stalno
preverjanje

Stališča/sodelovanje/
ravnanje učencev

Teoretično
znanje

Posebna
preverjanja
Stalno
preverjanje

Stališča/sodelovanje/
ravnanje učencev
Vidiki, ki se preverjajo na vseh
ravneh izobraževanja

Vidiki, ki se preverjajo v nižjem
in/ali višjem sekundarnem izobraževanju

Ni stalnega preverjanja
ali posebnih izpitov.

Nepreverjani vidiki

Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (nemško govoreča skupnost): Do leta 2005/2006 lahko šole v zadnjih štirih letih primarnega izobraževanja iz
državljanske vzgoje organizirajo letne izpite. Nato državljanska vzgoja ne bo več poseben predmet, temveč medpredmetna tema. Stališča učencev se upoštevajo le med formativnim preverjanjem.
Belgija (flamsko govoreča skupnost): Glede medpredmetnih tem, kot je državljanska vzgoja, šolam ni treba preverjati učencev. Lahko pa to vseeno storijo, vendar morajo same določiti metode preverjanja.
Češka: V šolskem letu 2007/2008 bo v zaključno nacionalno preverjanje vključen izbirni predmet obcanský základ
(Temelji državljanske vzgoje), ki obsega vse vidike državljanske vzgoje, ki se poučujejo v več z državljansko vzgojo
povezanih predmetih (Temelji znanosti o družbi, Zgodovina, Zemljepis itd.).
Italija: Stalno preverjanje teoretičnega znanja poteka le v višjem sekundarnem izobraževanju.
Litva: Preverjanje stališč, sodelovanja in ravnanja učencev poteka le v nižjem sekundarnem izobraževanju.
Luksemburg: Podatki nisi preverjeni na ravni države.
Poljska in Bolgarija: Poseben preizkus teoretičnega znanja poteka le v višjem sekundarnem izobraževanju.
Združeno kraljestvo (ENG/WLS/NIR): Za učence, ki so dopolnili šestnajst let, so vzpostavljeni zunanji postopki kvalifikacije in akreditacije, ki so na voljo šolam, a niso obvezni. Gre za kratek tečaj GCSE v državljanskih študijah (Anglija), v
Severni Irski pa tudi (poskusni) GCSE za učenje za življenje in delo (Learning for Life and Work). Oba programa zajemata
zunanji pisni izpit, s katerim se preverjajo učenčevo znanje, njegove spretnosti in razumevanje državljanstva.
Združeno kraljestvo (SCT): Da bi dobili nacionalno kvalifikacijo v t. i. modernih študijih (višje srednje izobraževanje),
se učenci udeležijo izpita in izkažejo primerno poznavanje (vsaj) britanskega političnega sistema.
Pojasnilo
Upoštevana so le notranja in zunanja preverjanja (izpiti), ki se nanašajo na državljansko vzgojo. Preverjanja pri drugih
predmetih, kot je denimo zgodovina, ki vključujejo z državljansko vzgojo povezane teme, niso upoštevana. Stalno preverjanje teoretičnega znanja se nanaša na pisne izdelke oziroma projekte učencev, ki so povezani z državljansko vzgojo.

V vseh državah, ki pri državljanski vzgoji preverjajo učence, je preverjanje vsaj delno usmerjeno na njihovo
teoretično znanje, poteka pa stalno, v glavnem na vseh treh ravneh izobraževanja, razen v Italiji in na Slovaškem (kje poteka le na sekundarni ravni).
V približno desetih državah so vpeljali tudi (notranja in zunanja) preverjanja (izpite) teoretičnega znanja ali
celo stališč učencev na področju državljanstva. Preverjanja so organizirana v državah, kjer je državljanska
vzgoja samostojen predmet (razen na Malti in Nizozemskem). Kjer torej so, potekajo na sekundarni ravni,
razen v Grčiji, kjer potekajo tudi na primarni ravni.
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V Estoniji od leta 2001 naprej učenci, ki jih vsako leto določi Nacionalni center za preverjanje znanja in
kvalifikacije, ob koncu devetega leta šolanja, torej na koncu obveznega izobraževanja, opravijo zunanji
nacionalni test (ki ga pripravi Center). Učenci, ki zaključijo višje sekundarno izobraževanje, se lahko
odločijo, da bodo nacionalno zaključno preverjanje znanja opravili iz državljanske vzgoje. Tako test kot
zaključno preverjanje ocenjujeta dosežke učencev glede na cilje državljanske vzgoje. Učenci morajo na
podlagi študije primera pokazati svojo sposobnost uporabe informacij o družbi, ki so jih osvojili med
poukom. Rezultate testa in zaključnega preverjanja šole objavijo v informativne namene. Na Irskem
poteka državni izpit (ki obsega pisni preizkus in praktični projekt) iz predmeta Državljanska, družbena
in politična vzgoja (Civic Social and Political Education) ob koncu nižjega srednjega izobraževanja. Ob
koncu višjega srednjega izobraževanja obsega zaključno preverjanje (Leaving Certificate Examination)
pri predmetih, kot sta Zemljepis in Zgodovina, med drugim tudi teme, ki so povezane z državljanstvom.
Preverjanje obsega pisne izpite in raziskovalno nalogo. Na Poljskem je državljansko vzgojo mogoče
izbrati za maturo. V Združenem kraljestvu (Anglija) lahko šole za akreditacijo dosežkov na področju
državljanstva uporabijo kratek tečaj GCSE, a to ni obvezno. Kvalifikacija ima tri enakovredne cilje preverjanja; eden od njih preverja poznavanje in razumevanje tekočih dogodkov; vlog, pravic in odgovornosti; skupnosti in identitet; demokracije in oblasti v individualnem, lokalnem, nacionalnem in globalnem kontekstu. Poznavanje in razumevanje se preverja s kombinacijo zunanje ocenjenega preverjanja
(izpita) na koncu tečaja in z interno ocenjeno komponento. Na Norveškem lahko učenci ob koncu
višjega srednjega izobraževanja opravljajo zaključni izpit iz znanosti o družbi (ki je poseben predmet,
namenjen državljanski vzgoji). Poleg tega lahko učenci ob koncu desetega leta šolanja opravijo ustno
preverjanje (posamezno, v parih ali skupinsko), ki obsega različne vidike državljanstva (sodelovanje z
drugimi učenci itd.). Oceni jih njihov učitelj in zunanji učitelj. V Bolgariji šole ob koncu višjega sekundarnega izobraževanja organizirajo preverjanje (izpit), ki obsega medpredmetno temo o znanosti o
družbi in državljanski vzgoji.

V mnogih državah zunanja ali notranja preverjanja (izpiti), ki se ne nanašajo posebej na državljansko vzgojo, vključujejo vprašanja o tej temi.
V sekundarnem izobraževanju v nemško govoreči skupnosti Belgije preverjanja (izpite) pri predmetih, povezanih z državljansko vzgojo, letno organizirajo šole. V Litvi se edina izpitna tema, ki je povezana z državljansko vzgojo, ukvarja s teoretičnim poznavanjem državne ustavne ureditve (vključena je v
učni načrt predmeta Zgodovina), preverja pa se jo ob zaključku višjega sekundarnega izobraževanja.
Na Finskem je državljanska vzgoja del družboslovja, matrikulacijski izpit na koncu višjega sekundarnega izobraževanja pa zajema izbirna vprašanja na to temo. V Liechtensteinu vsebuje izpit ob koncu višjega sekundarnega izobraževanja vprašanja o državljanstvu pri predmetih, v katere je vključen, denimo
pri zgodovini, ekonomiji, pravu.

V vseh državah, v katerih učitelji dobijo navodila in merila za zunanje preverjanje znanja pri državljanski
vzgoji, sta upoštevana oba vidika: teoretično znanje in stališča oziroma dejavno vključevanje.
V Grčiji učitelji preverjajo sposobnost učencev za sodelovanje v razredu, vključevanje v debate, izražanje mnenj itd. Organizirajo tudi preverjanja iz posameznih tem s področja državljanske vzgoje, in sicer
na treh ravneh šolskega izobraževanja ter v sekundarnem izobraževanju pri predmetih, ki vključujejo
državljansko vzgojo. V Španiji merila evalvacije v temeljnem nacionalnem kurikulu denimo upoštevajo
vključevanje učencev v skupinske dejavnosti, njihovo spoštovanje pravil ravnanja, način komuniciranja
pri reševanju problemov itd. (primarno izobraževanje), spoštovanje vrednot drugih, poznavanje in razumevanje različnih moralnih in kulturnih vidikov moderne družbe itd. (sekundarno izobraževanje). Na
Malti (na primarni in sekundarni ravni) so pri preverjanju učencev upoštevane osebnostne značilnosti
učencev, kot so sposobnost vodenja, spoštovanje drugih, radovednost in kritičnost duha. Poznavanje
demokratičnih sistemov in pravic ter državljanska kompetenca se preverjata s pisnimi testi. Sumativno
preverjanje znanja pri predmetih, ki so povezani z državljansko vzgojo, je umeščeno na konec sekundarnega izobraževanja, in sicer v obliki Secondary School Education Certificate Examination, ki ga or-
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ganizira tamkajšnja univerza. Slovenija poudarja pomen preverjanja znanja za spremljanje napredka
učencev na področju državljanstva. Dosežki učencev na tem področju so določeni v obliki znanj, sposobnosti in razumevanja, preverjajo pa jih učitelji. Na Finskem nacionalni svet za izobraževanje določi
posebna merila za preverjanje teoretičnega znanja učencev in njihovega dela v šoli nasploh. Enaka
merila se uporabljajo tudi na področju državljanske vzgoje kot dela družboslovja. Evalvacija ravnanja
preučuje, kako učenci upoštevajo druge ljudi in okolje, ter tudi spoštovanje pravil.

V mnogih državah, kjer šole razvijajo lastna merila za evalvacijo učencev na področju državljanstva, pozornost namenjajo tudi delovnim metodam učencev, stopnji iniciativnosti, duhu sodelovanja in dejavnemu
vključevanju v diskusije in skupinsko delo, državljanskemu ravnanju v šoli itd.
V nekaterih Länder v Nemčiji so učitelji med drugim in desetim letom šolanja pozorni tudi na socialno
vedenje učencev (natančnost, marljivost, skupinsko delo, sodelovanje itd.). V drugih Länder lahko učenci, ki med vrstniki zasedajo pomembno mesto – denimo predstavniki učencev ali tisti, ki pri delu pomagajo mlajšim učencem –, kot dodatek zaključnemu spričevalu dobijo posebno spričevalo, ki pričuje
o njihovi dejavnosti. V mnogih šolah na Madžarskem so učenci, ki so posebno dejavni in vključeni v
šolsko življenje, ob koncu šolskega leta javno nagrajeni pred celotno šolsko skupnostjo, učitelji in starši.
Na Norveškem se splošno vedenje učencev v šoli in njihovo obnašanje do drugih učencev ocenjuje v
šestem letu šolanja. Za to obstajajo posebne ocene (na primer »urejen«, »točen«).
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4.2. Evalvacija šol
V večini evropskih držav metode evalvacije upoštevajo tudi načine, kako šole same razvijajo kurikul in dejavnost, povezano z državljansko vzgojo.

Zunanja evalvacija
Pri zunanji evalvaciji šol so upoštevani vidiki državljanske vzgoje in se – odvisno od posamezne države – v
večji ali manjši meri evalvirajo. V večini držav so za evalvacijo implementacije kurikula državljanske vzgoje
odgovorni inšpektorji. Ti lahko preverjajo tudi druge vidike, denimo implementacijo ukrepov za spodbujanje
državljanskega ravnanja in pozitivnih odnosov med učenci ter pobude za spodbujanje dejavnega vključevanja učencev v življenje skupnosti in sodelovanja staršev pri vodenju šole (glejte tretje poglavje) itd.
Na Češkem inšpektorji ne evalvirajo samo vidikov poučevanja kot takega, temveč tudi ozračje v šoli,
denimo priložnosti učencev in staršev za sodelovanje na šoli. Na Danskem je državljanstvo eden glavnih ciljev primarnega in sekundarnega izobraževanja, zato ga evalvira danski inštitut za evalvacijo. V
Španiji, Luksemburgu (sekundarno izobraževanje) in Romuniji nekateri vidiki zunanje inšpekcije
obravnavajo razvoj državljanstva na šoli. Na Cipru šole ne evalvirajo posebej glede državljanske vzgoje,
temveč se celoten etos in klima v šoli ter demokratična interakcija med učenci, starši in učitelji obravnava kot pogoj in tudi kot rezultat državljanske vzgoje. Na Nizozemskem šolska inšpekcija preverja
področje družbene vloge šole in državljanstva (na primer varnost na šoli). V Latviji inšpekcija evalvira
klimo v šoli. V Sloveniji zunanja evalvacija na področju državljanske vzgoje obsega opazovanje poučevanja v razredu, osredinja pa se na poučevane teme, načrtovanje učne ure, uporabljena učna gradiva,
preverjanje učencev, izobrazbo učiteljev, ki poučujejo državljansko vzgojo, in njihovo strokovno usposabljanje. V Združenem kraljestvu (Anglija in Wales) mora vsaka šolska inšpekcija (v primarnem in
sekundarnem izobraževanju) po zakonu poročati o duhovnem, moralnem, družbenem in kulturnem
razvoju učencev. Na Severnem Irskem in Škotskem je etos šole, torej klima, eden od vidikov, ki jih
evalvira inšpekcija. V primarnem izobraževanju v Angliji inšpektorji poročajo tudi o implementaciji
kurikula za osebno, družbeno in zdravstveno vzgojo (Personal, Social and Health Education – PSHE) in za
državljanstvo. V sekundarnem izobraževanju inšpektorji evalvirajo implementacijo zahtev nacionalnega kurikula za državljansko vzgojo, pri čemer so pozorni tudi na upoštevanje potreb otrok in skupnosti.
V Walesu inšpektorji evalvirajo ureditev osebne in družbene vzgoje ter učenčevo razumevanje trajnostnega razvoja in globalnega državljanstva.

Notranja evalvacija
V nekaterih državah notranja evalvacija (ki jo lahko opravljajo različni udeleženci na šoli, denimo ravnatelj,
učitelji in učenci itd.) upošteva tudi doseganje ciljev, ki so zapisani v kurikulu, oziroma razvoj drugih vidikov
državljanstva, kot so demokratična klima, varnost, kultura šole itd.
V francosko govoreči skupnosti Belgije pošljejo letno poročilo o dejavnostih (ki ga pripravi ravnatelj
šole oziroma – v zasebnem šolstvu – voditelj šole) nadzornemu odboru. V poročilo je zajeta tudi ocena
dejavnosti na področju državljanske vzgoje. V Nemčiji notranja evalvacija poteka na ravni Länder in se
med drugim osredinja na implementacijo programov in ukrepe za spodbujanje sodelovanja. Na Malti
mehanizem notranje evalvacije, ki je znan kot načrt razvoja šole (School Development Plans), omogoča
spremljanje kurikularne vsebine, poučevanja, kulture šole in vidikov, ki so povezani z državljanstvom.
Na Finskem državni svet za izobraževanje pripravi orodja za samoevalvacijo, ki vključujejo razne vprašalnike o pogledih učencev na klimo v njihovi šoli. Na Švedskem šole same izvajajo ankete in pripravljajo vprašalnike za evalvacijo splošne klime v šoli, kakor jo zaznavajo učenci, in sicer o tem, ali imajo
učenci radi svojo šolo, koliko vpliva imajo v njej, ali na šoli prihaja do trpinčenja učencev itd.
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Slika 4.3: Vključevanje vidikov državljanstva v evalvacijo šol primarnega
in splošnega sekundarnega izobraževanja, 2004/2005

BE de

LU

Zunanja evalvacija
LI

Notranja evalvacija

CY

Državljanska vzgoja ni vključena/
šole se ne evalvirajo.

MT

Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE de): Notranja in zunanja evalvacija šole bosta vpeljani, brž ko bodo implementirani bistveni členi zakona
z dne 31. avgusta 1998.
Ciper: Vsebina zunanje evalvacije šole spodbuja, da v samoevalvacijo zajamejo klimo in sodelovanje v šoli.
Litva: Nekatere šole skušajo kot del samoevalvacije razviti metode evalvacije kurikula, procesa poučevanja, šolskega
etosa (okolja in splošne klime na šoli) ter vodenja šole.
Luksemburg: Podatki niso preverjeni na ravni države.
Slovaška: Nekateri vidiki državljanske vzgoje so bili upoštevani v poročilu šolskega inšpektorata za šolsko leto
2002/2003.
Združeno kraljestvo (SCT): Izobraževalne oblasti morajo objavljati letna poročila o napredku glede nacionalnih
vzgojno-izobraževalnih prioritet, med katere spadajo tudi vrednote in državljanska vzgoja.
Norveška: V šolah ni posebne evalvacije državljanske vzgoje. Okrožja morajo letno poročati o določenih vidikih vzgoje
in izobraževanja v šolah na svojem območju, ki so morebiti povezani z državljansko vzgojo. Učenci se lahko udeležijo
raziskave na spletni strani in sodelujejo pri evalvaciji svoje šole ter izrazijo svoje mnenje o njej.
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PETO POGLAVJE
KOMPETENCE UČITELJEV IN POMOČ
Učitelji imajo pri preobrazbi ciljev strategij državljanske vzgoje v učinkovito prakso pomembno vlogo. Različni pristopi, obravnavani v razdelku 2.1., pomenijo, da se z državljansko vzgojo tako ali drugače srečajo vsi
učitelji – bodisi kot specialisti, ki državljansko vzgojo učijo kot poseben predmet, bodisi poučujejo vsebine
državljanske vzgoje integrirano v svoj predmet, bodisi pa jo poučujejo kot medpredmetno temo. Zato je
usposobljenost učiteljev za poučevanje državljanske vzgoje zelo pomembna. Prav tako pomembno je,
kakšno pomoč dobijo učitelji pri tem. To poglavje obravnava naslednja vprašanja:

•	Katere zahteve morajo izpolniti tisti, ki poučujejo ter spodbujajo teorijo in prakso državljanske vzgoje?
•	Kako se te zahteve kažejo v začetnem izobraževanju učiteljev in strokovnem usposabljanju zaposlenih učiteljev?

•	Ali je za učitelje državljanske vzgoje organizirana ustrezna pomoč – denimo pomožno osebje ali posebni svetovalci, vodniki in priročniki, pripravljeni posebej za poučevanje tega področja?

5.1. Izobraževanje učiteljev
Učitelji državljanske vzgoje v primarnem in sekundarnem izobraževanju morajo imeti v vseh državah enake splošne kvalifikacije, kot se zahtevajo od vseh drugih učiteljev na tej ravni. To pomeni, da morajo imeti
končano visoko izobraževanje, v mnogih državah na univerzitetni ravni, ki v splošnem traja od štiri leta do
pet let.
V večini držav so učitelji v primarnem izobraževanju splošni učitelji (nespecialisti), torej lahko učijo vse
predmete. Na sekundarni ravni izobraževanja pa to ni praksa; ti učitelji so namreč v večini držav specialisti,
ki lahko učijo enega, dva ali največ tri predmete. Enako velja za predmet državljanska vzgoja. Na primarni
ravni tematiko državljanske vzgoje poučujejo predvsem nespecializirani učitelji, na sekundarni ravni pa
je državljanska vzgoja domena tistih, ki so specializirani, čeprav ne nujno za državljansko vzgojo. Začetno
izobraževanje učiteljev, ki je osredinjeno na državljansko vzgojo (Slika 5.1), ima v resnici organizirano le
nekaj držav. V državah, kjer takega študijskega programa nimajo, temo običajno poučujejo učitelji, ki so
specializirani za družboslovje, zgodovino, filozofijo ali etiko.
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Slika 5.1: Izobraževanje za državljansko vzgojo za učitelje v primarnem
in sekundarnem izobraževanju, 2004/2005
Sekundarno izobraževanje

Primarno izobraževanje

BE de

BE de

CY

CY

LU

LU

MT

MT

LI

LI

Vključeno le v strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev

Vključeno v strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev +
posebni programi začetnega izobraževanja učiteljev

Vključeno v strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev +
obvezni del začetnega izobraževanja učiteljev

Vključeno v strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev +
obvezni del začetnega izobraževanja učiteljev +
poseben program začetnega izobraževanja učiteljev

Vključeno v strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev + del začetnega izobraževanja učiteljev v tujini

Dodatne opombe
Luksemburg: Podatki niso preverjeni (na ravni države).
Avstrija: Za tiste, ki želijo poučevati zgodovino, družboslovje in državljansko vzgojo v višjem sekundarnem izobraževanju, obstaja od leta 2003 poseben obvezen kurikul.
Finska: Poteka razvojni projekt, ki naj bi izboljšal položaj dejavnega državljanstva v študijskih programih za učitelje v
primarnem izobraževanju.
Združeno kraljestvo (WLS): Pripravljajo nove kvalifikacijske standarde (New qualified teacher status standards), podobne tistim, ki veljajo v Angliji. Predviden datum uveljavitve je september 2005.
Liechtenstein: Programi strokovnega usposabljanja zaposlenih učiteljev za predmet državljanske vzgoje so obvezni
za nove učitelje.

Pri vključevanju državljanske vzgoje v izobraževanje učiteljev se kažejo trije pristopi. Pridobivanje kompetenc oziroma spretnosti, bistvenih za državljansko vzgojo, (1) mora biti vključeno v začetno izobraževanje
vseh učiteljev; (2) ima obliko posebnega programa, ki ga izberejo le tisti, ki nameravajo poučevati državljansko vzgojo; (3) je zajeto samo v strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev.
Minimalna kvalifikacija, ki se zahteva od vseh, ki so končali začetno izobraževanje učiteljev, najsi nameravajo učiti v primarnem ali sekundarnem izobraževanju, zajema v štirinajstih državah oziroma regijah vidike
državljanske vzgoje. Te države so: Belgija (francosko in flamsko govoreča skupnost), Estonija, Grčija (le za
sekundarno raven), Francija, Irska, Luksemburg, Malta, Avstrija, Finska (le primarna raven), Švedska, Združeno kraljestvo in Norveška.
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Na Češkem, v Latviji, Litvi, Avstriji, na Slovaškem, Finskem in v Združenem kraljestvu (Angliji) obstajajo v
začetnem izobraževanju učiteljev posebni programi državljanske vzgoje. V teh državah lahko prihodnji
učitelji pridobijo kvalifikacije na tem področju. V teh državah je državljanska vzgoja prav tako poseben
predmet v šolskem kurikulu.
V Romuniji študij za učitelje ne vključuje posebnega programa, usmerjenega na državljansko vzgojo.
Toda izpiti za sprejem na mesto učitelja državljanske vzgoje temeljijo na posebnem kurikulu in zajemajo preverjanje ustreznih kompetenc in spretnosti.

Vse države ponujajo usposabljanje za poučevanje državljanske vzgoje v okviru strokovnega usposabljanja
zaposlenih učiteljev.
Vsi trije pristopi k izobraževanju učiteljev za državljansko vzgojo soobstajajo le v Latviji, Avstriji in Veliki
Britaniji (Anglija).

5.2. Pomoč
Priporočila Sveta Evrope o Izobraževanju za demokratično državljanstvo (2002) se jasno sklicujejo na pomen
razvijanja metodoloških virov in svetovalnih centrov za tiste, ki se ukvarjajo s poučevanjem državljanske
vzgoje.(1)
Vendar v večini evropskih držav ni formalno sprejete osnove za pomoč. Med tistimi, ki na razne načine
nudijo pomoč, so izobraževalne oblasti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, javni in zasebni centri za
stalen strokovni razvoj, inštituti za razvoj kurikula, druga centri za raziskave v izobraževanju in nevladne
organizacije.
Pomoč, ki jo lahko priskrbi ministrstvo oziroma katera druga izobraževalna oblast, lahko obsega financiranje ali organiziranje posebnih strokovnih usposabljanj za ravnatelje in učitelje, ki so povezani z državljansko vzgojo; finančno podporo za zunanjo strokovno podporo šolam; podatke o državljanski vzgoji v obliki
tiskanih ali elektronskih navodil in priročnikov.
Na Finskem društvo učiteljev zgodovine in državljanske vzgoje nudi kurikularno svetovanje in učna
gradiva za učitelje državljanske vzgoje, poleg tega pa za svoje člane organizira usposabljanje. Podobno
v Nemčiji nudi Zvezna agencija za državljansko vzgojo.
V Belgiji (francosko govoreča skupnost) se združenje Démocratie ou Barbarie (Demokracija ali barbarstvo) ukvarja z vprašanji, ki zadevajo državljansko vzgojo v sekundarnem izobraževanju.

(1)	Svet Evrope, Komite ministrov. Priporočilo Rec (2002) 12. komiteja ministrov državam članicam o izobraževanju za
demokratično državljanstvo (sprejel Komite ministrov 16. oktobra 2002 na 812. srečanju namestnikov ministrov).
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Nekatere države so osnovale različne pobude, da bi spodbudile implementacijo državljanske vzgoje.
V Nemčiji so kot del pilotnega projekta »Demokracije se učimo, demokracijo živimo« leta 2004 začeli izvajati poseben program usposabljanja za vse, ki promovirajo državljansko vzgojo. Glavni cilj tega
usposabljanja je posredovati znanje in kompetence na področju pedagogike demokracije učiteljem,
socialnim delavcem in psihologom, ki delajo v šolah.
V Estoniji je t. i. svet za integracijo razvil programe državljanske vzgoje za rusko govoreče učitelje. Svet
je objavil tudi dodatna gradiva za državljansko vzgojo, namenjena vsem učiteljem predmeta.
V Španiji združenja staršev promovirajo učna gradiva, ki so v pomoč pri razmisleku o vprašanjih participacije in demokracije ter njihovem reševanju.
V Italiji poteka nacionalni izobraževalni in raziskovalni projekt, znan kot »Vzgoja za državljanstvo in
solidarnost: kultura človekovih pravic«. Cilj tega projekta je vključiti mreže šol, institucije, agencije in
območne oblasti v razmišljanje in razpravo o solidarnosti, problemih skupnosti in človekovih pravicah.
Projekt je namenjen vsem učiteljem znanosti o človeku in šolskim usklajevalcem razrednih svetov na
vseh ravneh izobraževanja.
V Litvi se komite strokovnjakov za družbeno in moralno vzgojo loteva vprašanj, povezanih s strategijami, politikami in praktično implementacijo državljanske vzgoje v šolah ter daje ustrezna priporočila.
Ocenjuje tudi kakovost učbenikov in predlaga učne metode oziroma gradiva.
Od leta 2002 na Švedskem pomagajo učiteljem na lokalni ravni svetovalci, znani kot »vodniki enakosti«.
Združeno kraljestvo (Anglija) financira učna mesta, ki so posebej namenjena podpori državljanstvu v
šolah. Vloga teh učiteljev je dvigniti standarde pri načrtovanju, poučevanju, učenju in preverjanju državljanske vzgoje v njihovi lastni šoli in do neke mere v drugih šolah. V Združenem kraljestvu (Škotska)
so v šolskem letu 2001/2002 ustanovili mrežo svetovalcev.
V Bolgariji je Šolsko združenje za globalno izobraževanje (SAGE) pripravilo pilotni projekt, ki se osredinja na državljansko vzgojo v šolah ter zajema tudi strokovni razvoj učiteljev in ravnateljev na tem
področju.

Nevladne organizacije, zlasti tiste, ki delujejo na področju človekovih pravic, demokracije in mirovne vzgoje, imajo pomembno vlogo pri oskrbi z učnimi gradivi in praktičnimi nasveti, ki so učiteljem v pomoč, in
razvijajo nove načine dela na področju državljanske vzgoje.
Ker dobijo učitelji večino pomoči med strokovnim usposabljanjem (zaposlenih učiteljev), si je treba zapomniti, da je le-to organizirano na različne načine. Dostop do različnih programov usposabljanja morda ni
avtomatičen, saj lahko učiteljem finančni in organizacijski vidiki otežijo sodelovanje.
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EVROPSKA RAZSEŽNOST DRŽAVLJANSKE VZGOJE
Državljanstvo ima zmeraj konotacijo teritorialne umeščenosti, ne glede na njegove razsežnosti in meje. V
izobraževalni politiki vse države upoštevajo dejstvo, da se bodo prihodnji državljani identificirali z različnimi entitetami, naj bodo lokalne, regionalne, nacionalne, evropske, mednarodne ali globalne. Evropska
razsežnost je pogosto del drugih geopolitičnih razsežnosti državljanstva. »eprav se večina kurikulov jasno
sklicuje na Evropo, se jih le nekaj sklicuje na mednarodno oziroma svetovno razsežnost, v katero je vključena Evropa. Zato je treba koncept razširiti in vključiti mednarodno razsežnost.
Skupno vmesno poročilo(1) Sveta Evrope in Evropske komisije o stanju vzgojnih in izobraževalnih ciljev za
leto 2010 je spet potrdilo pomembnost evropske razsežnosti v izobraževanju: »Šola mora odigrati ključno
vlogo in vsakemu omogočiti dostop do potrebnih podatkov in razumevanje pomena evropske integracije.
Izobraževalni sistemi morajo zagotoviti, da imajo učenci na koncu sekundarnega izobraževanja znanje
in kompetence, ki jih potrebujejo v pripravi za vlogo bodočega državljana Evrope. To terja /…/ krepitev
evropske razsežnosti pri usposabljanju učiteljev in v kurikulu primarnega in sekundarnega izobraževanja.«
Evropska razsežnost državljanske vzgoje je povezana s številnimi vidiki šolskega kurikula in z dejavnostmi
v šoli, zato njenega mesta v nacionalni vzgojno-izobraževalni politiki ni lahko določiti.
Vsa v kurikul vključena spoznanja o Evropi (zgodovinska, politična, kulturna, jezikovna itd.) lahko spadajo
v tisto, kar imamo za evropsko razsežnost državljanske vzgoje. Obšolske dejavnosti – denimo mobilnost v
okviru Evropske unije – so prav tako bistven vidik razvoja evropskega državljanstva. Poleg tega je pogoj za
razvoj evropske razsežnosti tudi ustrezno usposabljanje učiteljev.
Poglavje obravnava naslednja vprašanja:

• Kako je evropska razsežnost umeščena v kurikul?
•	Kakšno mesto ima evropska razsežnost v začetnem izobraževanju učiteljev in strokovnem usposabljanju zaposlenih učiteljev?

•
•

Katere s tem povezane dejavnosti so organizirane v širšem kontekstu šole?
Katere oblike pomoči so na voljo učiteljem?

(1) I zobraževanje in usposabljanje 2010. Uspeh Lizbonske strategije terja nujne reforme. Skupno vmesno poročilo Sveta
in Komisije o implementaciji delovnega programa o nadaljevanju ciljev izobraževalnih sistemov in sistemov za
usposabljanje v Evropi, EDUC 43 6905/04. Bruselj, Svet EU, 2004, 42 strani.
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6.1. Kurikul
V večini držav je evropska razsežnost omenjena v splošnih ciljih kurikula. Običajno gre za spodbujanje
občutka pripadnosti Evropi in dejavnega vključevanja. V flamsko govoreči skupnosti Belgije, na Nizozemskem, Švedskem, v Združenem kraljestvu in na Norveškem govorijo o mednarodni oziroma globalni razsežnosti, ne pa posebej o evropski, čeprav lahko vsebine posameznih predmetov zajemajo sklicevanje
na Evropo. V Islandiji se evropsko razsežnost omenja le v poglavjih o sodelovanju z Evropsko unijo, ki se
obravnava v desetem letu obveznega izobraževanja.
V splošnem je mednarodna oziroma evropska razsežnost prisotna na obeh ravneh izobraževanja, ki sta
tu obravnavani, vendar veliko bolj v sekundarnem izobraževanju. V Nemčiji, Luksemburgu in na Madžarskem je vključena le od te ravni naprej. V Latviji so vsi vidiki evropske razsežnosti, ki jih obravnavamo na
tem mestu, zajeti tako na primarni kot sekundarni ravni. Evropska razsežnost se pojavlja v predmetih, ki
se osredinjajo na državljanstvo, in v mnogih drugih – največkrat pri zgodovini, zemljepisu, političnih in
družboslovnih znanostih, okolju, književnosti, glasbi in umetnosti. Mnoge države dajejo velik pomen poučevanju tujih jezikov, ki je sredstvo tako za razumevanje moderne družbeno-kulturne raznolikosti kot za
komunikacijo z drugimi v Evropi. Za polno privzemanje vloge evropskih državljanov je poleg maternega
jezika pomembno obvladovanje drugih jezikov.
Posebne predmete, namenjene samo evropski razsežnosti, imajo le v nekaterih državah.
V Estoniji si lahko predmet o evropski razsežnosti izberejo dijaki višjega sekundarnega izobraževanja.
Od leta 2004/2005 poteka v Sloveniji pilotni projekt, v katerem je v štirinajstih šolah višjega sekundarnega izobraževanja mogoče izbrati usmeritev, ki zajema več predmetov, povezanih z evropsko in mednarodno razsežnostjo. V sekundarnem izobraževanju v Združenem kraljestvu (Škotska) se vedno več
učencev odloča za izbirne predmete, povezane z evropskimi študijami.

Slika 6.1: Glavna vsebina evropske/mednarodne razsežnosti državljanske vzgoje
v uradnih smernicah in/ali kurikulu za primarno in sekundarno izobraževanje, 2004/2005
Evropska razsežnost
Pravice in obveznosti državljanov EU
Sodobna zgodovina evropskih nacij/proces
integracije
BE BE BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE ENG WLS NIR SCT
fr de nl
UK

Primarno

Sekundarno

Ni omembe

IS LI NO

BG RO

IS LI NO

BG RO

Omemba

Evropska/mednarodna razsežnost
Delovanje evropskih/mednarodnih institucij
Pomembna ekonomska/politična/socialna
vprašanja evropskega/
mednarodnega sodelovanja
Kulturni vidiki/literatura
BE BE BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE ENG WLS NIR SCT
fr de nl
UK

Primarno

Sekundarno

Ni opombe

Omemba na mednarodni ravni

Omemba na evropski ravni

Omemba na evropski in mednarodni ravni

Vir: Eurydice
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Dodatne opombe (slika 6.1)
Belgija (BE fr): Predstavitev se nanaša na sedanjo zakonodajo in kurikule, ki jih določajo različni ustanovitelji šol.
Danska: Predstavitev se nanaša samo na višje sekundarno izobraževanje. Kurikul za primarno in nižje sekundarno
izobraževanje je večinoma določen na lokalni ravni. Toda cilji, ki so določeni centralno, vključujejo poznavanje glavnih
vprašanj mednarodnega sodelovanja.
Finska: Kurikuli, ki jih določajo lokalne oblasti, lahko zajemajo pravice in obveznosti državljanov EU in delovanje evropskih/mednarodnih institucij. Nova nacionalna kurikula za osnovno in višje sekundarno izobraževanje, ki bosta začela
veljati avgusta 2006 za prvo oziroma avgusta 2005 za drugo raven, vsebujeta medpredmetno komponento, ki naj bi
učence naučila bistva evropske kulture oziroma evropskih vrednot. Novi kurikul za višje sekundarno izobraževanje
zajema tudi poseben predmet o evropskem državljanstvu in delovanju Evropske unije.
Slovenija: Med vsebine izbirnega predmeta evropske študije v okviru pilotnega projekta spadajo tudi naslednje teme:
pravice in dolžnosti evropskih državljanov, pomembna ekonomska/politična/socialna vprašanja mednarodnega sodelovanja in kulturni vidiki/analiza literature na mednarodni ravni.
Združeno kraljestvo (NIR): Septembra 2006 bo postala za šole sekundarnega izobraževanja obvezna tema lokalno in
globalno državljanstvo.

Analiza prisotnosti evropske razsežnosti državljanske vzgoje v uradnih vsebinah kurikulov je izkazala določeno mero raznolikosti v vidikih, ki jih poudarjajo posamezne države. Ker so evropski in mednarodni vidiki
včasih tesno prepleteni (nekatere države tako navajajo samo mednarodno razsežnost, v katero je vključena implicitno tudi evropska), Slika 6.1 prikazuje za nekatere postavke obe možnosti.
Posebno evropski temi, namreč pravice in dolžnosti evropskih državljanov ter zgodovina procesa evropske
integracije, sta del kurikula v nekaterih državah – prva v desetih, druga v dvajsetih – predvsem v sekundarnem izobraževanju. Pravice in dolžnosti državljanov se poučujejo že na primarni ravni le v Latviji, zgodovina evropskih nacij in procesa evropske integracije pa je na tej ravni obravnavana v osmih državah.
Pouk zgodovine evropskih nacij in procesa evropske integracije pogosto obravnava vlogo posamezne nacije v EU in posledice evropske integracije na nacionalni ravni.
Delovanje evropskih in/ali mednarodnih institucij in glavne teme o sodelovanju na evropski in mednarodni ravni so obravnavani v približno dvajsetih državah.
Pri obravnavi sodelovanja je mogoče poudariti pomembno politično in gospodarsko zakonodajo v Evropi
ali pa gospodarske, družbene, ekološke in politične probleme, povezane z globalizacijo, in tudi ustrezne
evropske in mednarodne rešitve. Ta zastavljena vprašanja so za družbo izrednega pomena, učencem pa
naj bi pomagala izoblikovati lasten pogled na pojme, kot so družbena pravičnost, prerazdelitev bogastva,
blaginja večine, pomen usklajevanja gospodarskih in družbenih ciljev itd. V Avstriji se obravnava tudi vprašanje skupne varnostne in obrambne politike.
Slika 6.2 prikazuje, da sta s kulturnim vidikom povezana dva poudarka, ki ju poučujejo skoraj povsod.
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Slika 6.2: Poudarki pri poučevanju kulturne tematike, povezane z evropsko/mednarodno razsežnostjo
v primarnem in sekundarnem izobraževanju, 2004/2005

BE de

Poznavanje in spodbujanje
družbeno-kulturne raznolikosti

LU
LI

Spoznavanje evropske kulture/
literature/vrednot

CY

V kurikulu ni omenjeno

MT

Vir: Eurydice
Dodatna opomba
Danska: Podatki se nanašajo le na višje sekundarno izobraževanje. Kurikul za osnovno in nižje sekundarno izobraževanje je določen predvsem na lokalni ravni.

Kjer je prisoten prvi poudarek, sta cilj predvsem analiza in razumevanje temeljnih značilnosti in skupnih
vidikov različnih evropskih kultur. Pri drugem poudarku pa gre za spodbujanje družbeno-kulturne raznolikosti, ki je značilna za sodobno družbo. Na Češkem, v Nemčiji, Estoniji, Španiji, Grčiji, na Cipru, Madžarskem,
Malti, Nizozemskem in v Avstriji kurikul izrecno omenja kulturno raznolikost Evrope.
Skleniti je mogoče, da je cilj evropske razsežnosti državljanske vzgoje v kurikulih posredovati formalno
znanje (o glavnih obdobjih evropske integracije, pravicah in dolžnostih državljanov ter delovanju evropskih institucij) in pri bodočih državljanih razvijati ustrezna stališča in vrednote (da bodo znali izoblikovati
svoj odnos do glavnih evropskih in mednarodnih vprašanj, spodbujati strpnost do družbeno-kulturne raznolikosti itd.).
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6.2. Izobraževanje učiteljev
V devetnajstih državah se evropska razsežnost državljanske vzgoje upošteva pri strokovnem usposabljanju zaposlenih učiteljev. V osmih od teh držav uradne smernice za izobraževanje učiteljev institucijam, ki
ga izvajajo, priporočajo, naj upoštevajo evropsko razsežnost.
Slika 6.3: Usposabljanje učiteljev o evropski razsežnosti državljanske
vzgoje za primarno in sekundarno izobraževanje, 2004/2005
BE fr BE de BE nl

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

PT

SI

SK

FI

SE

UK-ENG/
WLS/NIR

UKSCT

IT

CY

LV

LT

IS

LI

NO

LU

HU

MT

BG

RO

Začetno izobraževanje
učiteljev
Strokovno izobr. uč.
NL

AT

PL

Začetno izobraževanje
učiteljev

(-)

Strokovno izobr. uč.
Začetno izobraževanje učiteljev

Strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev

Priporočila o vključitvi evropske
razsežnosti med uradne smerince

Evropska razsežnost je vključena
v sedanjo ureditev.

Ni priporočil o vključitvi evropske
razsežnosti med uradne smerince

Evropska razsežnost ni vključena
v sedanjo ureditev.

Strokovno usposabljanje v tujini

(-)

Dodatne opombe
Belgija (BE fr): V strokovnem usposabljanju zaposlenih učiteljev ni modulov, ki bi bili posebej namenjeni evropski
razsežnosti, vendar je tema vključena v druge dejavnosti usposabljanja.
Belgija (BE de): Začetno izobraževanje učiteljev je organizirano le za primarno izobraževanje.
Belgija (BE nl): Začetno izobraževanje učiteljev mora ustrezati vsebinam obveznega jedrnega kurikula za primarno in
sekundarno izobraževanje, ki zajema teme, povezane z evropsko in mednarodno razsežnostjo državljanstva.
Grčija: Strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev, v katerega je zajeta evropska razsežnost, je obvezno za nove
učitelje.
Slovaška: Na univerzah (pedagoških fakultetah) trenutno poteka raziskava o vključevanju evropske razsežnosti državljanstva v začetno izobraževanje učiteljev in strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev.
Finska: Program razvoja strokovnega usposabljanja zaposlenih učiteljev, ki ga je začelo ministrstvo za šolstvo v letu
2001, zajema pridobivanje spretnosti, potrebnih za mednarodno sodelovanje in večkulturne odnose.
Švedska: Mednarodna razsežnost je del kurikula večine institucij za začetno izobraževanje učiteljev.
Združeno kraljestvo (SCT): Prioriteta nekaterih lokalnih izobraževalnih oblasti je spodbujanje mednarodnega sodelovanja med učitelji, in sicer v okviru strokovnega usposabljanja zaposlenih učiteljev. Na univerzi v Glasgowu trenutno
poteka pilotni projekt vključitve poučevanja in učenja za globalno državljanstvo v začetno izobraževanje učiteljev.

V Nemčiji, Španiji, Franciji, Latviji, na Malti in v Avstriji je evropska razsežnost vključena v strokovno usposabljanje nekaterih učiteljev sekundarnega izobraževanja, ki poučujejo predmete, v katere je vključeno
državljanstvo, oziroma predmete, ki so posebej namenjeni državljanstvu (glej Prilogo 2).
V Nemčiji in Latviji izobraževanje učiteljev za predmete, kot so družboslovje, politika, državljanstvo in
zgodovina, vključuje evropsko razsežnost. V Latviji je denimo študij posledic vključitve v Evropsko unijo za latvijske vladne institucije del kurikula bodočih učiteljev družboslovnih ved. V Španiji so predmeti
Skupna izobraževalna politika, Državljanstvo v Evropi v 21. stoletju in Položaj državljanstva v Evropski
uniji vključeni v usposabljanje nekaterih učiteljev sekundarnega izobraževanja (ki se specializirajo za
ekonomijo, pravo itd.). V sekundarnem izobraževanju v Franciji se morajo posebnega usposabljanja,
ki zajema evropsko razsežnost, udeležiti samo učitelji državljanske vzgoje in zgodovine/zemljepisa. Za
učitelje drugih predmetov je to usposabljanje izbirno. Na Malti je evropska razsežnost vključena v začetno izobraževanje bodočih učiteljev družboslovnih znanosti. V Avstriji so nekateri vidiki evropske
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razsežnosti vključeni v izobraževanje učiteljev za predmete v višjem sekundarnem izobraževanju, na
primer zgodovina, družboslovje in državljanska vzgoja.

Vključevanje evropske razsežnosti je obvezno za začetno izobraževanje učiteljev v nemško govoreči skupnosti Belgije (primarna raven), Španiji (primarna raven), Franciji (primarna raven) in Avstriji (obvezno izobraževanje).
V začetnem izobraževanju učiteljev za primarno raven v Španiji so teme, kot sta državljanska vzgoja
in poučevanje vrednot, povezane z evropsko razsežnostjo. V Franciji začetno izobraževanje učiteljev
za delo na primarni ravni vključuje državljansko vzgojo, ki upošteva evropsko razsežnost. V Avstriji je
državljanska vzgoja vključena v začetno izobraževanje učiteljev za obvezno izobraževanje, vanjo pa so
vključeni vidiki evropske razsežnosti.

Evropska razsežnost državljanske vzgoje je lahko vključena v študijske programe izobraževanja učiteljev
kot izbirni predmet (na Cipru in Malti) ali ker jo posamezne institucije, ki izobražujejo učitelje, želijo vključiti, kot je pogosto v francosko govoreči skupnosti Belgije, na Češkem, v Litvi, na Madžarskem, Poljskem in
Finskem.
Na Češkem je evropska razsežnost državljanske vzgoje običajno vključena v izobraževanje bodočih
učiteljev ekonomije, političnih znanosti, prava in sodobne zgodovine. Na Cipru lahko predmete, ki se
nanašajo na vsebino in kritično analizo evropske razsežnosti v izobraževanju, zberejo bodoči učitelji
primarnega izobraževanja. Za bodoče učitelje primarnega izobraževanja na Malti je evropska razsežnost vključena v neobvezne predmete, ki obravnavajo državljansko vzgojo. Med drugim se osredinjajo na koncepte, položaj in vlogo evropskega državljana, ideal demokracije, evropske vrednote, temeljne spretnosti za vzpostavitev programov izmenjave mladih in sodelovanje v njih ter na pristope k
poučevanju, ki vodjo h kulturnemu razumevanju med mladimi Evropejci.

Večina držav omogoča strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev v zvezi z evropsko razsežnostjo. V
Španiji, Italiji, na Madžarskem in Poljskem so centralne izobraževalne oblasti (na najvišji ravni) na tem področju pred kratkim sprejele ukrepe.
Od leta 2000/2001 so v Španiji avtonomne skupnosti uporabljale strokovno usposabljanje zaposlenih
učiteljev za promocijo pojma državljanstva, v okviru katerega solidarnost, medkulturno razumevanje
in kulturna raznolikost predstavljajo bogastvo evropske družbe. Leta 2005 je ministrstvo za šolstvo v
Italiji uvedlo dva projekta usposabljanja o temi evropskega državljanstva; prvi je namenjen vsem učiteljem, drugi pa učiteljem višjega sekundarnega izobraževanja in ravnateljem. Na Madžarskem so leta
2001 vpeljali več akreditiranih programov strokovnega usposabljanja zaposlenih učiteljev, ki zajemajo
državljansko vzgojo in evropsko razsežnost. Od leta 2001 naprej glavni center za strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev na Poljskem organizira posebno usposabljanje o Evropski uniji za podeželske
šole. Poleg tega se je 2500 učiteljev usposobilo za vodenje evropskih klubov.

V številnih državah javne oblasti na različne načine podpirajo strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev
o evropski razsežnosti.
V flamsko govoreči skupnosti Belgije država financira nekatere programe strokovnega usposabljanja
zaposlenih učiteljev, ki se osredinjajo na evropsko razsežnost. V Franciji recteurs d'academie (glavni
območni šolski inšpektorji) organizirajo strokovna usposabljanja zaposlenih učiteljev o evropski razsežnosti. Na Cipru institucije za izobraževanje učiteljev omogočajo učiteljem, ki že učijo, izbirne tečaje
o evropski razsežnosti. V Latviji različni programi strokovnega usposabljanja zaposlenih učiteljev, ki
jih usklajuje Center za vsebino izobraževanja ter preverjanje znanja, vključujejo evropsko razsežnost.
Po vključitvi državljanske vzgoje v kurikul šol v Latviji v obdobju 1998–2000 je ministrstvo za izobraževanje in znanost za 3000 učiteljev organiziralo poseben program usposabljanja. Poleg tega mreža
evropskih informacijskih centrov, ki jih financirajo mestne občine, organizira za učitelje seminarje. V
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Sloveniji nacionalni program usposabljanja zaposlenih učiteljev vključuje delavnice o evropski razsežnosti v izobraževanju in njeni vsebini v osnovnošolskem kurikulu. V Združenem kraljestvu (Anglija
in Wales) oddelek British Council za izobraževanje in usposabljanje organizira usposabljanje za poučevanje evropske razsežnosti v šolah.

Učitelji v večini držav se poleg začetnega izobraževanja in strokovnega usposabljanja zaposlenih učiteljev
v okviru evropskih programov udeležujejo tudi izmenjav in študijskih obiskov v tujini. Te dejavnosti mnogo
prispevajo k izboljšanju njihovega poznavanja evropske razsežnosti in z njo povezanih kompetenc.
Učiteljem v Italiji usposabljanje omogoča sodelovanje vedno večjega števila šol v evropskih programih izobraževanja o evropskem državljanstvu. Na Nizozemskem program PLATO (Promotie Lerarenmobiliteit voor Arbeidservaring en Training in her Buitenlandse Onderwijs), ki spodbuja mobilnost učiteljev
in jim omogoča pridobivanje strokovne izkušnje ter usposabljanje v drugih državah, spodbuja učitelje,
naj študijsko obiščejo druge države članice EU, v kar so vključeni obiski šol in sodelovanje v programih
strokovnega usposabljanja zaposlenih učiteljev.

6.3. Podpora učiteljem in učna gradiva
Ukrepi v podporo učiteljem, ki so pomembni za evropsko razsežnost državljanske vzgoje, imajo različne
oblike, zanje pa so odgovorna različna telesa. Zasnujejo jih lahko izobraževalne oblasti posamezne države,
javne raziskovalne institucije, institucije za izobraževanje učiteljev, združenja in nevladne organizacije, pa
tudi razne evropske institucije, na primer Evropska komisija ali Svet Evrope. Lahko gre za gradiva in pripomočke, namenjene neposredno učiteljem, ali pa za informacijska gradiva o Evropski uniji, namenjena širši
javnosti.
Na Češkem, Poljskem in v Grčiji šolski učbeniki vsebujejo informacije o poučevanju evropske razsežnosti.
V Nemčiji, Estoniji, Španiji, Litvi, Latviji, na Madžarskem, Poljskem in v Združenem kraljestvu izobraževalne
oblasti učiteljem pomagajo tako, da jim priskrbijo publikacije in učna sredstva o evropski razsežnosti.
Šole v Litvi in na Poljskem se lahko za pomoč obrnejo na posebne svetovalce o evropskih zadevah. V Sloveniji se je priprava tovrstnih učnih gradiv začela vzporedno z vključevanjem v pristopni proces in z vstopom
v Evropsko unijo maja 2004.
Na Finskem in Norveškem izobraževalne oblasti učiteljem priskrbijo izobraževalna gradiva o poučevanju
mednarodne razsežnosti, ki zajemajo evropske teme.
Na Madžarskem so metodološki oziroma praktični vidiki poučevanja evropske razsežnosti v šoli predmet
raziskave, katere izsledki bodo omogočili oblikovanje primernih oblik podpore.
Teorijo in metodologijo poučevanja evropske razsežnosti preučujeta na Madžarskem dva raziskovalna
centra, in sicer Nacionalni inštitut za javno izobraževanje in Inštitut za raziskovanje vzgoje in izobraževanja, ki sodelujeta tudi pri pisanju novih učbenikov o tej tematiki.
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6.4. Dejavnosti v širšem kontekstu šole
Učenje o evropski razsežnosti državljanstva pomeni pridobivanje formalne vednosti in večjega razumevanja niza družbenih in političnih vprašanj (glejte razdelek 6.1). Toda ta učni proces terja tudi to, da imajo
učenci možnost pridobiti praktično izkušnjo, denimo v obliki simulacij sodelovanja v politiki ali s kulturnimi izmenjavami.
Ta vrsta dejavnosti je odvisna od zavzetosti šol, učiteljev in učencev. Kot na evropski ravni tako tudi na
nacionalnih ravneh obstaja precejšnja ponudba dejavnosti oziroma projektov, ki učencem omogočajo razvijanje občutka evropskega državljanstva.
Nekatere države organizirajo za svoje učence in učitelje dvostranske izmenjave. Te so posebno razširjene
med nordijskimi in baltskimi državami. Obstajajo tudi nacionalni oziroma lokalni programi za vključevanje
evropske razsežnosti v šole z raznolikimi dejavnostmi, včasih povezanimi z zadnjo stopnjo širitve Evropske
unije.
V Grčiji denimo za učence organizirajo srečanja z grškimi člani evropskega parlamenta. V Italiji so vladna agencija za neprofitne organizacije družbene koristnosti, njeni ministrski in drugi partnerji začeli
s programom vzgoje za dejavno in lojalno evropsko državljanstvo, ki vključuje tudi razvoj delavnice
prostovoljnega civilnega služenja na šolah. Od leta 1997/1998 naprej prirejajo nekatere šole v Latviji
poseben teden, ko potekajo posebne informacijske delavnice o Evropi, učenci pa se lahko vključijo v
projekte, povezane z evropsko tematiko. Urad za naturalizacijo je po šolah organiziral informacijske
dneve in razstave. V Litvi je neka nevladna organizacija organizirala simulacije zasedanj Sveta Evropske unije in pogajanj svoje države za članstvo v EU. V Sloveniji je v evropske študije – izbirni predmet
pilotnega projekta (glejte razdelek 6.1) – zajeta izmenjava učencev. V Združenem kraljestvu izobraževalne oblasti priporočajo, da šole razvijejo evropsko in mednarodno razsežnost z dejavnostmi, ki presegajo običajen šolski urnik. V več bolgarskih šolah so bili klubi učencev vključeni v izdelavo vodnika
po evropski integraciji.

Šole se lahko vključijo tudi v razne projekte in dejavnosti, ki so na voljo na evropski ravni. Med najbolj
razširjenimi so projekti, ki vključujejo študijske obiske oziroma izmenjave, na primer program Socrates Comenius, in pobratenje šol. V mnogih državah poteka letno tekmovanje Europe at School (Evropa v šoli), ki se
osredinja na umetniško in literarno področje. Prav tako je precej običajno, da šole praznujejo pomembne
datume nastajanja Evrope (denimo 9. maj) ali dan evropske dediščine (v septembru). Zdi se, da so simulacije političnih dejavnosti na evropski ravni, kot je European Parliament Youth Project (Projekt evropskega
parlamenta mladih), manj razširjene.
Drug način vstopanja Evrope v razred so evropski šolski klubi. Organizirajo jih učitelji prostovoljci, obstajajo pa na vseh ravneh šolanja kot obšolske dejavnosti za učence, ki jih zanimajo evropski jeziki, politika,
zgodovina, zemljepis, ljudje in kultura. Zamisel zanje so na pobudo Sveta Evrope razvili na Portugalskem.
Na začetku leta 1990 se je ideja postopno razširila, tako da so klubi zdaj dejavno prisotni na Češkem, v
Latviji, na Poljskem in Slovaškem.
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V zadnjih letih sta spodbujanje družbene kohezije in dejavnejše vključevanje državljanov v družbenem in
političnem življenju postala ključni temi v vseh evropskih državah. Državljanska vzgoja je obravnavana kot
ena od sredstev za soočenje z izzivi 21. stoletja. Pričujoči pregled omrežja Eurydice o položaju državljanske
vzgoje v šolah tridesetih evropskih držav je poudaril naslednje.

Pojem odgovornega državljanstva v izobraževalnih politikah
Mnoge evropske države izraz odgovorno državljanstvo povezujejo tako z državljanskimi vrednotami, kot
so demokracija, enakost, sodelovanje, solidarnost, strpnost do raznolikosti in družbena pravičnost, kot s
poznavanjem in uveljavljanjem pravic in dolžnosti (razdelek 1.1). Toda ta izraz v vseh državah dejansko ni
v vsakdanji rabi. Glavni razlog za to je, da v mnogih državah izraz državljanstvo še vedno pomeni predvsem
pravni položaj in pravno razmerje med državljanom in državo. Druge države se izogibajo uporabi izraza v
kontekstu državljanske vzgoje, ker njihovo prebivalstvo sestavlja tudi pomembna manjšina »nedržavljanov«, torej oseb, ki so se sicer rodile v dani državi oziroma že dalj časa prebivajo v njej, vendar niso pridobile
njenega državljanstva.
Kar zadeva državljansko vzgojo, se zato zdi nujno, kolikor je le mogoče, ločiti izraz državljanstvo od njegovih pravnih konotacij in privzeti bolj vseobsegajoč pristop. Državljansko vzgojo je treba razumeti tako, da
vključuje vse člane dane družbe, ne glede na nacionalnost, spol, raso, družbeno in izobrazbeno ozadje.
Sintagmo odgovoren državljan gre razumeti kot univerzalen koncept, ki je tako ali drugače zajet v vzgojnoizobraževalnih politikah vseh evropskih držav, vključenih v ta pregled. Rekli bi lahko, da je eden glavnih
ciljev šolskega izobraževanja otrok in mladine posredovanje znanj, vrednot in spretnosti, ki jih potrebujejo
za dejavno vključevanje v družbo in tako prispevajo k lastni in družbeni blaginji.

Državljanska vzgoja v šolah – podobni cilji, različni pristopi
Vse evropske države se v splošnem strinjajo, da je državljansko vzgojo treba vključiti v formalni šolski kurikul. Vendar pa se njena opredelitev in organizacija od države do države precej razlikujeta. Zdi se, da še ni
skupnega splošnega pristopa, ki bi ga privzela večina držav.
Obstajajo tri glavne vrste pristopov k državljanski vzgoji. Državljanska vzgoja je lahko poseben (pogosto
obvezni) predmet, lahko je integrirana v konvencionalne predmete (zgodovina, družboslovje, zemljepis ali filozofija) ali pa je zasnovana kot medpredmetna tema (razdelek 2.1). V primarnem izobraževanju
večine držav je državljanska vzgoja bodisi integrirana v druge predmete bodisi obravnavana kot medpredmetna tema. V sekundarnem izobraževanju (oziroma na določeni stopnji sekundarnega izobraževanja) pa
je skoraj polovica evropskih držav zasnovala samostojen predmet o državljanski vzgoji.
Jasno je, da pri državljanski vzgoji ne gre le za posredovanje teoretičnega znanja učencem, da bi se izboljšala njihova politična pismenost glede tem, kot so demokracija, človekove pravice in delovanje političnih
institucij. V splošnem se vse evropske države strinjajo, da je treba razviti tudi pozitivna državljanska stališča in vrednote. Skoraj vse evropske države močneje poudarjajo spodbujanje dejavnega sodelovanja
učencev, tako na ravni šole kot v družbi nasploh (razdelek 2.2).
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Kultura šole in prakse odgovornega državljanstva na ravni šole
V zadnjih letih se vse bolj uveljavlja zamisel, da ima šola svojo kulturo. Kultura šole združuje sistem vrednot, norm, dnevnih praks in organizacijskih ureditev, ki obstajajo v šoli. Tako vpliva na to, kako posamezni
udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli, torej učenci, učitelji, drugo osebje, starši in drugi člani
skupnosti, razmišljajo, ravnajo in stopajo v medsebojno interakcijo. Vsaka šola ima svojo enkratno kulturo,
na katero do neke mere vplivajo uradna nacionalna zakonodaja in smernice.
Večina držav izrecno priznava pomen pozitivne šolske kulture in opozarja na njen vpliv na odnose vseh
šolskih udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa (razdelek 3.1). Podpirajo idejo t. i. demokratične
šole, v kateri prevladujejo demokratične vrednote in metode poučevanja ter v kateri so v upravljanje šole
in sprejemanje odločitev vključeni vsi, ki so povezani s šolo, predvsem pa učitelji, starši in učenci. Pomembna značilnost demokratične šole je spodbujanje dejavnega in odgovornega sodelovanja učencev v dnevnem življenju šole (razdelek 3.2). Učenci se bodo naučili dejavnega državljanskega ravnanja samo, če se v
šoli uveljavlja demokratični pristop k državljanstvu. Eden od načinov za to je, da lahko učenci vzpostavijo
šolska posvetovalna ali vodstvena telesa oziroma so v le-ta vključeni.
Drug pomemben vidik, povezan s kulturo šole, je dejstvo, da poskušajo šole v vse več državah razviti dejaven pristop (»naučim se s tem, kar naredim«) k državljanski vzgoji. Mnoge šole učencem pomagajo, da
izkusijo odgovorno državljansko ravnanje in se v prakso le-tega tudi vključijo v dnevnem življenju šole, pa
tudi v širši skupnosti (razdelek 3.3). Razne obšolske dejavnosti lahko pomagajo pri angažiranju učencev
v civilni družbi. Primeri tovrstnih dejavnosti so izmenjave z drugimi šolami, informativni obiski lokalnih
institucij (mestna hiša ali domovi za ostarele), delovna praksa, zbiranje denarja v dobrodelne namene,
simulacija parlamentarnih volitev ali igre, ki posnemajo parlamentarne debate.

Merjenje »uspeha« državljanske vzgoje
Dva velika izziva za prihodnost sta preverjanje dosežkov učencev pri državljanski vzgoji in evalvacija mesta
državljanske vzgoje v šoli (4. poglavje). Preverjanje učencev odpira težka in kompleksna vprašanja. Preverjanje poznavanja teoretičnih tem, povezanih z državljansko vzgojo, je lahko sorazmerno preprosto, težje pa je merjenje dosežkov pri neteoretičnih ciljih državljanske vzgoje – usvojitev pozitivnih državljanskih
stališč in vrednot ter dejavno vključevanje – z drugimi besedami: dejansko ravnanje učencev.
Enako velja za evalvacijo učinkovitosti šol pri urejanju položaja državljanske vzgoje. Metode za objektivno evalvacijo poučevanja državljanske vzgoje je težko najti zlasti za praktični vidik. Glede na razpon
pristopov k državljanski vzgoji v šolah je težko sestaviti splošne smernice za evalvacijo. Mnoge države tako
poročajo, da nimajo objektivnih metod za evalvacijo položaja državljanske vzgoje v šolah.
Nekatere evropske države so začele raziskovati evalvacijo obeh omenjenih vidikov državljanske vzgoje
(preverjanje učencev in evalvacija šol), druge pa so nedavno začele pilotne projekte oziroma so vpeljale
nove metode za njuno evalvacijo.
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Učitelji – temelj uspešne državljanske vzgoje v šolah
V pregledu je postalo tudi očitno, da bodo naslednji izziv izobraževanje učiteljev in ukrepi v podporo poučevanju (5. poglavje). Do sedaj so državljansko vzgojo v večini držav poučevali bodisi splošni, torej nespecializirani učitelji (v primarnem izobraževanju), bodisi učitelji, specializirani za družboslovne znanostih,
zgodovino, filozofijo ali etiko (v sekundarnem izobraževanju).
Kakšno je izobraževanje teh učiteljev v evropskih državah? V mnogih izobraževanje učiteljev za državljansko vzgojo ne pomeni nič drugega kot le del strokovnega usposabljanja zaposlenih učiteljev. Drugod
so ga vključili tudi v obvezni del začetnega izobraževanja učiteljev. Nekaj držav, ki v šolskem kurikulu sekundarnega izobraževanja državljansko vzgojo ponujajo kot samostojen predmet, je vzpostavilo poseben
študijski program za učitelje tega predmeta.
V večini evropskih držav pomoč učiteljem državljanske vzgoje ni zagotovljena na formalno opredeljeni
osnovi. Podpora učiteljem sega od posebnih dejavnosti strokovnega usposabljanja zaposlenih učiteljev do
finančne podpore za posebne projekte ali zunanje študije, splošnega informacijskega gradiva o državljanski vzgoji (učbeniki, brošure, smernice ali elektronska podpora v obliki CD-ROM-ov). Pri državljanski vzgoji
lahko kot svetovalci nastopajo izobraževalne oblasti, javne in zasebne fundacije, centri za izobraževalne raziskave in nevladne organizacije, ki delujejo na področju človekovih pravic, demokracije in mirovne vzgoje.
Videti je, da se vsebina in metode državljanske vzgoje v šolah od države do države precej razlikujejo, odvisno od načina organiziranosti izobraževanja učiteljev in od (ne)zagotovljenosti podpore učiteljem na
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, pa tudi od tega, ali ima uradno podlago ali ne.

Evropska/mednarodna razsežnost kot del državljanske vzgoje
Če so prizadevanja, povezana z državljansko vzgojo, primarno vpisana v poseben nacionalni kontekst in
so povezana s potrebo po okrepitvi demokracije ali vključevanju nekaterih družbenih skupin, članstvo v
Evropski uniji terja tudi svojo obliko državljanske ozaveščenosti. Potrebi po poznavanju Evrope je v šolskem kurikulu zadoščeno s široko pahljačo različnih elementov (glejte razdelek 6.1).
To lahko pomeni posredovati temeljna znanja o Evropski uniji (o delovanju njenih institucij, različnih pravicah njenih državljanov, pomembnih stopnjah v procesu integracije), lahko pa se pouk usmeri bolj k zadevam evropske identitete (temelji skupne kulture, položaj lastne države v EU), k obravnavi tem, ki so povezane z družbo (temeljna vprašanja evropskega sodelovanja), ali pa k poučevanju vrednot (razumevanje in
spodbujanje današnje družbeno-kulturne raznolikosti). Ti različni vidiki se ne poučujejo povsod. V splošnih
ciljih nekaterih držav evropska razsežnost kot taka sploh ni omenjena, temveč je vključena v mednarodno
razsežnost.
Poleg šolskega pouka kot takega imajo šole na voljo veliko dejavnosti in projektov, ki jih organizirajo šole
same ali pa so na nacionalni in evropski ravni, na primer izmenjave, pobratenja šol, sodelovanje v tekmovanjih, ki jih organizira EU, itd. Le-te omogočajo učencem, da neposredno »eksperimentirajo« z evropsko
razsežnostjo (razdelek 6.4). V večini primerov ta vrsta dejavnosti skuša izboljšati spretnosti učencev v medkulturnih odnosih in njihovo obvladovanje jezikov. Način organizacije je delno odvisen od zavzetosti vodstva šol, učiteljev in učencev. Glede na naštete cilje in omejitve se zdi, da so evropski šolski klubi uspešni.
Implementacija evropske razsežnosti pri pouku in obšolskih dejavnostih je odvisna tudi od spretnosti
učiteljev (razdelek 6.2). Evropska razsežnost je v večini držav vključena v izobraževanje učiteljev. Vendar
je pogosteje vključena v strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev kakor pa v njihovo začetno izobraževanje.
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Pričujoči pregled Eurydice je preučil, kako je bila državljanska vzgoja organizirana v primarnem in splošnem
sekundarnem izobraževanju v javnem in subvencioniranem zasebnem sektorju v referenčnem obdobju
2004/2005. Jasno je, da je v zadnjih letih v večini držav državljanska vzgoja postajala vse pomembnejša.
Mnoge države so spremenile svoj kurikul, da bi vključile omenjeni predmet, ali pa so povečale njeno opaznost, medtem ko druge to načrtujejo v prihodnjih letih. Čeprav se vse države strinjajo, da ima državljanska
vzgoja na mlade pozitiven vpliv, in sicer da ti postanejo dejavni in odgovorni državljani, pa so pristopi od
države do države precej različni. Nadaljnje raziskave so potemtakem potrebne, da bi tako dobili večji vpogled v metode poučevanja državljanske vzgoje, v natančne rezultate ter način evalvacije in spremljanja. Ta
vprašanja ostajajo glavni izziv za prihodnost.
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BESEDNJAK

Oznake držav
EU

Evropska unija

PT

Portugalska

BE

Belgija

SI

Slovenija

BE fr

Belgija – francosko govoreča skupnost

SK

Slovaška

BE de

Belgija – nemško govoreča skupnost

FI

Finska

BE nl

Belgija – flamsko govoreča skupnost

SE

Švedska

CZ

Češka

UK

Združeno kraljestvo

DK

Danska

UK – ENG

Anglija

DE

Nemčija

UK – WLS

Wales

EE

Estonija

UK – NIR

Severna Irska

EL

Grčija

UK – SCT

Škotska

ES

Španija

FR

Francija

IE

Irska

IT

Italija		

trgovino, ki so članice Evropskega gospodarskega

CY

Ciper 		

prostora

LV

Latvija

IS

Islandija

LT

Litva

LI

Liechtenstein

LU

Luksemburg

NO

Norveška

HU

Madžarska

MT

Malta

NL

Nizozemska

Države kandidatke

AT

Avstrija

BG

Bolgarija

PL

Poljska

RO

Romunija

EFTA/EEA:

71
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PRILOGE

Prva priloga (prvo poglavje)
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Druga priloga (drugo poglavje)
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1. PRILOGA (1. POGLAVJE)
Izrazi za državljanstvo v posameznih državah
Država

Izraz v nacionalnem jeziku

Pojasnitev njegovega pomena

BE fr

Citoyenneté

Šesti člen dekreta misije z dne 24. julija 1997 konceptu odgovornega
državljanstva daje vsebino in ga definira kot sinonim z »državljani, sposobni prispevati k razvoju demokratične družbe, ki je solidarna, pluralna
in odprta do drugih kultur«.

BE nl

Burgerschap

Biti odprt do političnega, ekonomskega, socialnega in kulturnega življenja družbe, katere del si, in pripravljenost dejavno vključevati se
vanjo. Državljanstvo torej predpostavlja tako uvid v naštete štiri vidike
kot tudi v temeljna pravila, ki so osnova našega pravnega reda in demokratičnega sistema.

BE de

Burgerkunde ali
aktiver Burgersinn

Poznavanje in znanje, ki sta v skladu s temeljnimi načeli, iz katerih izhajajo pravice in dolžnosti državljana, ter stališča in državljansko ravnanje,
ki so v skladu s temi načeli.

CZ

Občanství

Izraža pravno razmerje med državljanom in državo. To razmerje predpostavlja, da ima državljan tako pravice kot dolžnosti.

DK

Statsborgerskab ali
medborgerskab

Statsborgerskab se nanaša na pravni in politični status posameznika,
medborgerskab pa na individualno zaznavo svoje identitete in afiliacije.(1)

DE

Staatsburgerschaft ali
Staatsangehorigkeit

Grungesetz (Temeljni zakon), člen 33.I: »Vsak Nemec v vsaki deželi ima
enake civilne pravice in dolžnosti.«
Grungesetz, člen 33.II: »Vsak Nemec ima enak dostop do vsake javne
službe, v skladu z njegovo oziroma njeno sposobnostjo, kvalifikacijami
in dosežki na strokovnem področju.«

EE

Kodakondsus

Biti državljan države
Ustava Republike Estonije, 8. paragraf: »Vsak otrok, katerega vsaj eden
od staršev je estonski državljan, ima po rojstvu pravico do estonskega
državljanstva.«
Ustava Republike Estonije, 9. paragraf: »Pravice, svoboščine in dolžnosti
vsake osebe, kot so opredeljene v ustavi, so brez izjem enake za estonske državljane, državljane tujih držav in apatride v Estoniji.«

EL

I Idiotita tou Politi

Pravni in politični status, s katerim državljan pridobi nekatere pravice
kot posameznik (civilne, politične, socialne) in nekatere dolžnosti do
neke politične skupine. Državljanstvo temelji na atributu, ki ga državljanu prizna ali podeli država, in se opira na domnevo, da so državljanom
skupne nekatere vrednote in pravila ravnanja, ki omogočajo njihovo
sobivanje in jim podeljujejo posebno kolektivno identiteto.

ES

Ciudadania

Pravni in politični status, ki državljanom kot posameznikom podeli nekatere civilne, politične in socialne pravice, in nekatere dolžnosti do
neke politične skupine.

FR

(:)

(:)

IE

Saoránach

Deveti člen irske ustave v drugem razdelku pravi, da sta »zvestoba naciji
in lojalnost državi temeljni politični dolžnosti vseh državljanov.«

(1) Ove Korsgaard: »Hvorfor master i medborgerskab?« V: Uddannelse št. 8/02.
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Priloge

Država

Izraz v nacionalnem jeziku

Pojasnitev njegovega pomena

IT

Cittadinanza

Italijanska ustava, 2. člen: »Republika prizna in jamči nedotakljive pravice človeka tako kot posameznika kot tudi v socialnem učenju, v katerem se njegova osebnost razvija in zahteva izpolnitev neodtujljivih
pravic politične, ekonomske in socialne solidarnosti.«
Italijanska ustava, 3. člen: »Vsi državljani imajo enako socialno dostojanstvo in so enaki pred zakonom, brez razlikovanj glede na spol, raso,
jezik, veroizpoved, politična stališča in osebne ter socialne okoliščine.«

CY

Politiotita, Politotita

Iz grške Politeia (država) in Polis (mesto)
Splošna pojasnitev/definicija ni na voljo.

LV

Latvijas pilsoniba

»Latvijsko državljanstvo«
Splošna pojasnitev/definicija ni na voljo.

LT

Sąmoningas pilietis

Odgovoren državljan je oseba, ki se zaveda svojih dolžnosti in pravic
in je sposobna konstruktivno dejavno vključevati se v javno življenje
družbe.

LU

Citoyenneté

(:)

HU

Állampolgárság

Po Zakonu o madžarskem državljanstvu (1993/LV) »državljanstvo kot
pravna institucija uteleša primarno pravno vez naravne osebe do neke
države, ki pa ni brez emocionalnih elementov.« Status državljana posameznika oskrbi s popolnim nizom pravic in dolžnosti, ki jih zagotavljajo
ustava in drugi pravni viri.

MT

Cittadinanza ali Hajja
civika ali tkun cittadin
responsabbli

Državljanstvo se razume kot status v okviru civilnih vlog in funkcij.

NL

Burgerschap

Splošna pojasnitev/definicija ni na voljo.

AT

Staatsbürgerschaft ali
Staatsangehörigkeit

Nacionalnost (e. g. državljan Republike Avstrije) vključuje pravico voliti
na vseh nacionalnih volitvah.

PL

Obywatelstwo

Splošna pojasnitev/definicija ni na voljo.

PT

Cidadania

Nanaša se na osebo, ki je svobodna, odgovorna, neodvisna ter izraža
solidarnost z drugimi in ima demokratični in pluralistični duh.

SI

Državljanstvo

Pravna afiliacija neki državi.

SK

(:)

(:)

FI

Kansalaisuus

Zakon o nacionalnosti (359/2003): »Državljanstvo pomeni legislativno
vez med posameznikom in državo, ki definira tako posameznikov status
v državi kot tudi temeljne pravice in dolžnosti, ki obstajajo med posameznikom in državo.«
Finska ustava (731/1999): »Oblast države na Finskem pripada ljudstvu,
ki je predstavljeno v parlamentu. Demokracija implicira pravico posameznika do participacije v družbi in vpliva na njen razvoj in na svoje
življenjske pogoje.«

SE

Medborgare ali Aktivt
medborgarskap

Termin ima tri vidike: političnega (pravica voliti in dejavno se vključevati
v družbo); pravnega (enake pravice pred zakonom); socialnega (pravica do materialnih in kulturnih virov, ki omogočajo dostojen življenjski
standard).
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Država

Izraz v nacionalnem jeziku

Pojasnitev njegovega pomena

UK-ENG/
WLS/NIR

Citizenship

Združeno kraljestvo nima napisane nacionalne ustave, ki bi opredelila
temeljna načela, iz katerih izhajajo pravice in odgovornosti. Vendar zakon Human Rights Act (1998) vključuje skoraj vse pravice, ki jih vsebuje
Evropska konvencija o človekovih pravicah, in državljanom posreduje
jasno pravno opredelitev njihovih temeljnih pravic in osnovnih svoboščin.

UK-SKT

Citizenship

Vključuje uživanje pravic, odgovornost in politično participacijo članov
demokratične države. Vključuje tudi bolj splošno pojmovanje, da državljanstvo pokriva niz participatornih dejavnosti – niso vse odkrito politične –, ki vplivajo na dobrobit skupnosti.

IS

Borgaravitund

Splošna pojasnitev/definicija ni na voljo.

LI

Staatsbürgerschaft ali
Staatsangehörigkeit

Liechtensteinska nacionalnost vključuje več pravic in dolžnosti. Eksplicitne dolžnosti so udeležba na volitvah, plebiscitih in referendumih;
pravice so pravica predlagati zakone in referendume.

NO

Aktivt
medborgerskap

Uživanje pravic in odgovornosti. Dejavno življenje v družbi in skrb za
druge.

BG

Гражданско
одразование

Nacionalni zakon o izobraževanju Republike Bolgarije: »Ustvarjenje
svobodnega, moralnega in dejavnega posameznika, ki uboga zakone
in spoštuje pravice, kulturo, običaje in religijo drugih.«
Državne izobraževalne zahteve: »Mlad človek kot državljan, svoboden
in kompetenten posameznik, ki pozna svoje pravice in odgovornosti in
spoštuje pravice drugih.«

RO

Cetăţenia Română

»Romunski državljan«
Splošna pojasnitev/definicija ni na voljo.

(:) Podatki niso na voljo.
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2. PRILOGA (2. POGLAVJE)
Državljanska vzgoja v formalnem kurikulu 2004/2005(1)
Država
BE fr

Raven izobraževanja
primarna in sekundarna

Terminologija

Pristop

Čas trajanja

verska in moralna vzgoja, tuji jeziki, zgodovina,
naravoslovje, družboslovne znanosti

integriran predmet in
medpredmetna tema

Ni predpisan.

Literatura
Ministère de la Communauté francaise (1999). Socles de compétences. Enseignement fondamental et premier degré de l'enseignement secondaire.
Bruselj: Ministère de la Communauté française, Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique.
»Končne kompetence in zahtevana vednost« različnih predmetov
BE de

(Bürgerkunde)

samostojen predmet
(od leta 2006/2007
medpredmetna tema)

1 ura tedensko od 3. do
6. leta.

nižja in višja sekundarna

verska in moralna vzgoja, tuji jeziki, zemljepis,
zgodovina, družboslovne znanosti

integriran

Ni predpisan.

Ni predpisan.
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primarna

Literatura
Primarna: predmeti in učni načrti za primarno izobraževanje (str. 71)
Nižja in višja sekundarna: učni načrti navedenih predmetov
BE nl

primarna

orientacija v svetu

integriran

nižja in višja sekundarna

vzgoja za državljanstvo

medpredmetna tema

Literatura
Primarna: 15 juli 1997 – Decreet tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs
Nižja in višja sekundarna:
24 juli - Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs (B.S.14/08/1996)
18 januari 2002 - Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen van de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs (B.S. 19/04/2002)

•
•

Priloge

(1) Ta preglednica je iz Druge priloge: Formal curriculum provisions for EDC in Europe, All-European Study on Policies for Education for Democratic Citizenship (EDC) – A Synthesis, str. 34–42. Strasbourg: Svet Evrope, 2003. Eurydice jo je posodobil in dopolnil.

CZ

Raven izobraževanja

Terminologija

Pristop

Čas trajanja

primarna (1.-3. razred)
(program Základní škola)

lokalno okolje (prvouka)

integriran

Ni predpisan.

primarna (4.-5. razred)
(program Základní škola)

nacionalna zgodovina in zemljepis (vlastivěda)

integriran

nižja sekundarna (6.-9. razred)
(program Základní škola)

državljanska vzgoja (občanská výchova)

samostojen predmet

1 ura tedensko.

višja sekundarna (1.-4.razred)

temelji družboslovnih znanosti (základy společenských věd)

integriran

Ni predpisan.

Literatura
Primarna in nižja sekundarna: Vzdělavaci program Základni škola (Izobraževalni program osnovne šole). Praga, 1996.
Višja sekundarna (1.–4. razred): Učební dokumenty pro gymnázia (Kurikularni dokumenti za gymnázia). Praga, 1999.
DK

primarna, nižja in višja sekundarna

medpredmetna tema

Ni predpisan.
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Literatura
Primarna, nižja in višja sekundarna: zakon o Folkeskole & izvršilni predpis o zakonu o Gymnasium (oba 2003)
DE

primarna

regionalni zemljepis in osnovni znanstveni in
tehnični pouk (Heimat - und Sachkundeunterricht)
(Sozialkunde/Politik)

integriran

nižja in višja sekundarna

družboslovje/politika

integriran

Ni predpisan.

Literatura
Primarna: priporočila za primarno izobraževanje, ki jih je sprejela stalna konferenca deželnih ministrov za izobraževanje, 5.-6. maj 1994
Nižja in višja sekundarna: načrt kurikula za Gymnasium
EE

primarna

socialna vzgoja, preučevanje človeka

samostojen predmet in
integriran

1 ura tedensko.

nižja in višja sekundarna

socialna vzgoja, zgodovina, zemljepis

samostojen predmet in
integriran

2 uri tedensko.

Literatura
State Gazette, Prvi del, št. 20. Nacionalni kurikul za osnovne in višje sekundarne šole. 22. februar 2002.
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Država

Država

Raven izobraževanja

Terminologija

Pristop

Čas trajanja

EL

primarna

socialna in državljanska vzgoja

samostojen predmet in medpredmetna tema

1 ura tedensko v 5. in 6. letu.

nižja sekundarna

socialna in državljanska vzgoja

samostojen predmet in integriran

2 uri tedensko v 3. letu.

samostojen predmet in integriran

2 uri tedensko v 2. letu.

antična in sodobna grška literatura, zgodovina, psihologija, civilno pravo in politične institucije, sociologija,
zgodovina in družboslovne znanosti, evropska civilizacija in njeni izvori, znanosti o okolju
višja sekundarna

uvod v pravo in državljanske institucije
predmeti, v katere je integrirana: glej nižje sekundarno samostojen predmet in medpredmetna tema

Literatura
16. člen grške ustave. Zakon 1566/85, členi 1, 28, 37, 45–47. Nacionalni kurikularni načrt za primarno in sekundarno izobraževanje.
ES
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primarna

naravno, družbeno in kulturno okolje, tuji jezik, španski jezik in literatura

integriran in medpredmetn tema

nižja sekundarna
(prvi in drugi del)

etika, družboslovje, zemljepis in zgodovina; tuji jeziki

integriran in medpredmetna tema

višja sekundarna

filozofija, zgodovina, tuji jeziki, sodobna svetovna zgodovina (družboslovna usmeritev); latinščina (humanistična usmeritev); ekonomija (družboslovna usmeritev)

integriran in medpredmetna
tema

Ni predpisan.

Literatura
Primarna: kraljevi dekret 1006/1991 z dne 14. julija o skupnem jedrnem kurikulu za primarno izobraževanje
Nižja sekundarna: kraljevi dekret 3473/2000 z dne 29. decembra, ki spreminja kraljevi dekret 1007/1991 z dne 14. junija o skupnem jedrnem kurikulu za
obvezno sekundarno izobraževanje
Višja sekundarna: kraljevi dekret 3474/2000 z dne 29. decembra, ki spreminja kraljevi dekret 1700/1991 z dne 29. novembra o strukturi mature in kraljevi
dekret 1178/1992 z dne 2. oktobra o skupnem jedrnem kurikulu mature
Splošni dokumenti: kraljevi dekret 732/1995 z dne 5. maja o pravicah in dolžnostih učencev in pravilih sobivanja za izobraževalne ustanove
FR

primarna

medpredmetna tema

1 ura tedensko, razdeljena med
vse predmete od 3. do 5. leta.

zgodovina, zemljepis

integriran

½ ure tedensko v 6. letu med
zgodovino in zemljepisom.

višja sekundarna

éducation civique, juridique et sociale

samostojen predmet in integriran

1 ura tedensko.

Priloge

nižja sekundarna

Raven izobraževanja

Terminologija

Pristop

Čas trajanja

Literatura
Primarna: Arrêté du 25 janvier 2002 (kurikul za primarno izobraževanje)
Nižja sekundarna:

• Arrête du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de Sixième de collège
• Arrêté du 26 decembre 1996 modifié relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de Cinquième et Quatrième)
• Arrêté du 26 decembre 1996 modifié relatif à l'organisation des enseignements du cycled'orientation du collège (classe de Troisième)
Višja sekundarna:

• A rrêté du 18 mars 1999 modifié relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de Seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées
d'enseignement general et technologique agricole

• A rrêté du 18 mars 1999 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de Première et Terminale des lycées, sanctionnés par le
baccalauréat general

IE
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primarna

socialna, okoljska in znanstvena vzgoja, zemljepis,
zgodovina; družbena, osebna in zdravstvena vzgoja

integriran

Ni predpisan.

nižja sekundarna

državljanska, socialna in politična vzgoja (CSPE)

samostojen predmet in
integriran

70 ur.

višja sekundarna

zgodovina, zemljepis in gospodinjstvo, znanstveno
& družbeno

integriran

Ni predpisan.

Literatura
Sekundarna: Rules and Programmes for Secondary Schools. DES, 2002.
IT

primarna in nižja
sekundarna

vzgoja za državljansko sobivanje (educazione alla
convivenza civile)

medpredmetna tema

Ni predpisan.

višja sekundarna

Zgodovina/državljanska vzgoja (storia/educazione civica)

samostojen predmet

2 uri tedensko.

Literatura
Primarna in nižja sekundarna: Decreto Legislativo n. 59/2004

Državljanska vzgoja v Evropi

Država

Država
CY

Raven izobraževanja

Terminologija

primarna (1.–6. razred)

Pristop

Čas trajanja

medpredmetna tema

Ni predpisan.

nižja sekundarna
(7.–9. razred)

državljanska vzgoja (politiki agogi)

samostojen predmet in
integriran

1 ura tedensko v 9. razredu.

višja sekundarna

državljanska vzgoja (politiki agogi)

samostojen predmet in
integriran

1 ura tedensko v 12. razredu.

Literatura
Primarna (1.–6. razred): Ministry of Education, Primary School Curriculum, 2003.
Nižja sekundarna (7.–9. razred): Records of the Ministry of Education, Civic Education in Gymnasium. Nikozija, 2002.
Višja sekundarna: Ministry of Education, The Comprehensive School Curriculum. Nikozija, 2003.
LV
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primarna

družbena vednost

integriran in medpredmetna tema

Ni predpisan.

nižja sekundarna

zgodovina, zdravstvena vzgoja, zemljepis, etika,
uvod v ekonomijo, državljanska vzgoja (civilzinības)

samostojen predmet in integriran

1-2 uri tedensko.

višja sekundarna

politika in pravice, zgodovina, zemljepis, filozofija,
osnove ekonomije

integriran

Ni predpisan.

Literatura
Primarna: Državljanska vzgoja. Standardi osnovnega izobraževanja. Center za razvoj kurikula in preverjanje znanja. Riga, 1997.
Višja sekundarna: standardi višjega sekundarnega izobraževanja
LT

primarna

etika, zemljepis, zgodovina, družboslovje, osnove
civilne družbe (ki bo spremenjen v »osnove državljanstva«)

integriran

Ni predpisan.

nižja sekundarna

poseben predmet in
integriran

1 ura tedensko v 8. in 10. letu.

višja sekundarna

integriran

Priloge

Literatura
Splošni program državljanske vzgoje (Bendroji pilietinio ugdymo programa) (2004)

LU

Raven izobraževanja

Terminologija

Pristop

Čas trajanja

primarna

moralna, verska in socialna vzgoja, uvod v svet
znanosti (družbeno področje)

integriran

Ni predpisan.

nižja in višja sekundarna

moralna in verska in socialna vzgoja, zemljepis,
zgodovina, tuji jezik; državljanska vzgoja (cours
d'instruction civique)

samostojen predmet
in integriran

1 ura tedensko.

Literatura
Smernice za program, uredba velikega vojvodstva, 10. avgust 1991
HU

primarna

okoljske študije, literatura, zgodovina

integriran

Ni predpisan.

nižja in višja sekundarna

humanistične študije in etika, družboslovne
študije

intergriran

Ni predpisan.

medpredmetna tema

Vsaka šola oblikuje svoj lastni kurikul,
ki temelji na nacionalnem minimalnem kurikulu.

Ni predpisan.

Literatura
Nacionalni jedrni kurikul (NCC), odlok vlade 243/2003 (XII. 17.)
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MT

primarna in sekundarna

vzgoja za demokratično državljanstvo in učenje
demokracije

Literatura
Nacionalni minimalni kurikul (NMC), 2000
NL

primarna

zemljepis, zgodovina, družba, okoljska samozadostnost in zdravo ravnanje

integriran

nižja in višja sekundarna

družboslovne študije, tuji jeziki, zemljepis, zgodovina in politika, ekonomija

medpredmetna tema

Literatura
Priporočila o »izobraževanju in državljanstvu«, december 2003 (Nizozemski svet za izobraževanje)
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Država

Država
AT

Raven izobraževanja

Terminologija

Pristop

Čas trajanja

primarna

državljanska vzgoja

medpredmetna tema

Ni predpisan.

nižja sekundarna

državljanska vzgoja

medpredmetna tema

višja sekundarna

zgodovina, družboslovne študije in državljanska
vzgoja

samostojen predmet

1 ura tedensko v 9. letu; 2 uri
tedensko v 10., 11. in 12 letu.

Literatura
Primarna in nižja sekundarna: Schulorganisationsgesetz
Višja sekundarna: 77. federalni zakon, ki spreminja zakon o organizaciji šole in 12. amandma k zakonu o organizaciji šole, § 39, paragraf 1,1
PL

primarna (4.–6. razred)
nižja sekundarna

83

višja sekundarna

vzgoja za življenje v družbi, zgodovina in družba
regionalna vzgoja – kulturna dediščina regije, evropsko izobraževanje, poljska kultura v kontekstu sredozemske civilizacije, znanje o družbi (državljanska
vzgoja)
regionalna vzgoja – kulturna dediščina regije, evropsko izobraževanje, poljska kultura v kontekstu sredozemske civilizacije, znanje o družbi (državljanska
vzgoja)

integriran

Ni predpisan.

samostojen predmet in
integriran

1 ura tedensko v obdobju 3 let.

samostojen predmet,
integriran in medpredmetna tema

1 ura tedensko v obdobju 2 let.

Literatura
Uredba ministra za nacionalno izobraževanje in šport z dne 6. novembra 2003, ki spreminja uredbo o jedrnem kurikulu za predprimarno izobraževanje in
splošno izobraževanje v posebnih vrstah šol
PT

primarna

državljanska vzgoja (formação civica)

samostojen predmet in
medpredmetna tema

1 ura tedensko (5.–9. leto).

nižja sekundarna

državljanska vzgoja (formação civica)

samostojen predmet in
medpredmetna tema

1 ura tedensko (5.–9. leto).

višja sekundarna

vzgoja za državljanstvo (educação para a cidadania)

medpredmetna tema

Ni predpisan.

Literatura
Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências essenciais. DEB, 2001.
Priloge

SI

Raven izobraževanja

Terminologija

Pristop

Čas trajanja

primarna

zgodovina, zemljepis, slovenščina, tuji jezik, družba,
okoljska vzgoja

integriran

Ni predpisan.

nižja sekundarna

zgodovina, zemljepis, slovenščina, tuji jezik, okoljska
vzgoja, religija in etika, državljanska vzgoja in etika,
državljanska kultura

samostojen predmet in
integriran

1 ura tedensko v 7. in 8. letu
(35 ur letno).
1 ura tedensko v 9. letu
(32 ur letno).

višja sekundarna

državljanska kultura

samostojen predmet

15 ur na leto v enem letu gimnazije, določeno s šolskim
urnikom.

Literatura
Primarna: kurikularni dokumenti za osnovno šolo; učni načrti za skupne predmete (1998)
Nižja sekundarna:

•
•

kurikularni dokumenti za osnovno šolo; učni načrti za skupne predmete; učni načrt za religijo in etiko (1998)
kurikularni dokumenti za osnovno šolo; učni načrti za skupne predmete (1998)
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Višja sekundarna: kurikularni dokumenti za gimnazijo; učni načrti za obvezne predmete in izbirne vsebine (1998)
SK

primarna

domovina

integriran

Ni predpisan.

nižja sekundarna

državljanska vzgoja

samostojen predmet

1 ura tedensko.

višja sekundarna

znanost o družbi

integriran

Ni predpisan.

Literatura
Ministrstvo za šolstvo. Občianska výchova. Učebné osnovy. Državljanska vzgoja. Kurikul. Bratislava, 1997.
FI

primarna (1.–6. razred)

preučevanje okolja in narave (ympäristö - ja luonnontieto)

integriran

Ni predpisan.

nižja sekundarna
(7. –9. razred)

zgodovina in družboslovje (historia ja yhteiskuntaoppi)

integriran in medpredmetna tema

Ni predpisan.

višja sekundarna

zgodovina in družboslovje (historia ja yhteiskuntaoppi)

integriran in medpredmetna tema

38 lekcij je rezerviranih za
državljansko vzgojo.

Literatura
Primarna in nižja sekundarna: okvirni kurikul za splošno šolo (1994)
Višja sekundarna: okvirni kurikul za višjo sekundarno šolo
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Država

Država
SE

Raven izobraževanja

Terminologija

Pristop

Čas trajanja

primarna (1.–6. razred) in
nižja sekundarna (7.–9. razred)

družboslovje/državljanska vzgoja (samhällskunskap),
religija

samostojen predmet in medpredmetna tema

855 učnih ur v 9 letih
obveznega šolanja.

višja sekundarna

družboslovje/državljanska vzgoja, zgodovina

samostojen predmet in medpredmetna tema

Ni predpisan.

Literatura
Primarna in nižja sekundarna: kurikul za obvezno izobraževanje, Lpo 94
Višja sekundarna: kurikul za višje sekundarno izobraževanje, Lpf 94
UK
(ENG)

primarna

PSHE, državljanska vzgoja

integriran

Ni predpisan.

nižja in višja sekundarna

državljanska vzgoja

samostojen predmet

Ni predpisan.

Literatura
Primarna: National Curriculum: Handbook for primary teachers. DfEE in QCA, 1999.
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Nižja in višja sekundarna: National Curriculum: Handbook for secondary teachers. DfEE in QCA, 1999.
UK (WLS)

primarna in sekundarna

osebna in socialna vzgoja (PSE)

integriran

Ni predpisan.

medpredmetna tema

Ni predpisan.

Literatura
Personal and Social Education Framework Key Stages 1 to 4. ACCAC, 2000.
UK (NIR)

primarna in sekundarna

Literatura
Education for Mutual Undrstanding and Cultural Heritage: Cross-Curricular Guidance Materials. CCEA, 1997.
UK
(SCT)

primarna

osebni in socialni razvoj, verska in moralna vzgoja

integriran in medpredmetna tema

nižja sekundarna

osebni in socialni razvoj, družboslovni predmeti

integriran in medpredmetna tema

višja sekundarna

družboslovni predmeti

integriran in medpredmetna tema
Priloge

Literatura
A Curriculum for Excellence, november 2004 (http://www.scotland.gov.uk/library5/education/cerv-00.asp)

Ni predpisan.

LI

Raven izobraževanja
primarna in nižja sekundarna
višja sekundarna

Terminologija

Pristop

Čas trajanja

realije (Realien, Lebenskunde)
zgodovina, etika, ekonomija in pravo

integriran

Ni predpisan.

Literatura
Primarna in nižja sekundarna: Lehrplan für das Fürstentum Liechtenstein. Amtlicher Lehrmittelverlag Vaduz, 1999.
Višja sekundarna: Lehrplan für Liechtensteinische Gymnasium
IS

primarna in sekundarna

življenjske spretnosti (lifsleikni)

integriran

Ni predpisan.

Literatura
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in kulturo: Smernice nacionalnega kurikula za predšolsko, obvezno in višje sekundarno izobraževanje, 1999.
NO

primarna (1.–7. razred)
nižja sekundarna (8.–10. razred)
višja sekundarna

zgodovina, zemljepis in družboslovje
zgodovina, zemljepis, družboslovje
državljanska vzgoja

86

integriran in medpredmetni
integriran in medpredmetni
samostojen predmet

Ni predpisan.

družboslovni predmeti, državljanska vzgoja in religija

medpredmetna tema

Ni predpisan.

svet in posamezniki

samostojen predmet

1 ura tedensko.

2 uri tedensko v 12. letu.

Literatura
Primarna: kurikul za desetletno obvezno šola na Norveškem (L 97)
Višja sekundarna: družboslovni kurikul za višje sekundarne šole (R 04)
BG

primarna in sekundarna
(1.-11. razred)
višja sekundarna (12. leto)

Literatura
Primarna in sekundarna (1.–11. razred): bolgarska struktura kurikula za državljansko vzgojo, odlok z dne 2. maja 2000
Višja sekundarna (12. leto): bolgarska struktura kurikula za državljansko vzgojo, odlok z dne 2. maja 2000
RO

primarna
nižja sekundarna
višja sekundarna (9. –12. razred)

držvljanska vzgoja (educaţie civică)
državljanska kultura (cultură civică)
svetovanje in usmerjanje (consiliere și orientare)

Literatura
Kurikularni okvir za I.–VII. razred, ministrska odredba št. 4686/2003
Kurikularni okvir za IX.–XII./XIII. razred, ministrska odredba št. 4686/2003

samostojen predmet
poseben predmet in integriran
integriran

1–2 uri tedensko.
1–2 uri tedensko (7.–8. razred).
Ni predpisan.
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