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BEVEZETÉS
Mottó:
“A mindennapokban érvényesülő polgáriság hiányában nem beszélhetünk mindennapi
demokráciáról1”
Ez a kiskönyv az Európai Unió és az Európa Tanács finanszírozásában megvalósuló “Bérlet a
demokráciába: Tanárok támogatása a diákok aktív polgárságra való felkészítésében” [“Travel Pass
To Democracy: Supporting Teachers in preparing students for active citizenship”] projekt keretein
belül jött létre, az Európa Tanács demokratikus állampolgárrá nevelésről és emberi jogi
oktatásról szóló kartájának részét képező kísérleti projekttervhez kapcsolódóan. A projekt
végrehajtása az alábbiak közreműködésével valósul meg:
- Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (Magyaroszág, projekt koordinátor);
- Oktatási és Tanárképző Intézet (Horvátország, partner);
- Oktatástudományi Intézet (Románia, partner);
- UNESCO Demokratikus állampolgárrá nevelési és emberi jogi oktatási tanszék, mely a
Montenegrói Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyik tanszéke (Montenegró,
partner, és Civitas Montenegró Központ – a technikai segítségnyújtáshoz).
A projekt célja – számításba véve az állampolgárrá nevelés és az emberi jogi oktatás iránt
megnyilvánuló egyre nagyobb igényt és az iskoláknak a fiatalok “jó mindennapi polgárok”-ká
való felkészítésében játszott meghatározó szerepét – az, hogy megfelelő hatást gyakoroljon az
oktatási rendszerekre és a társadalmakra az információk és jó gyakorlatok cseréjének
előmozdításával, a demokratikus állampolgárrá nevelés és az emberi jogi oktatás láthatóságának
fokozásával, a tanárok – az állampolgárrá nevelés támogatásában játszott – szerepére kiterjedő
szemléletformálással, a demokratikus állampolgárrá nevelésre és az emberi jogi oktatásra
szakosodott pedagógus továbbképzés különféle moduljainak kikísérletezésével, valamint egy, a
demokratikus állampolgárrá nevelést és az emberi jogi oktatást támogató film megalkotásával. E
projekt központi magját a tanárok és képzésük alkotja. Teljes mértékben hiszünk abban, hogy a
demokratikus állampolgárrá nevelésben és az emberi jogi oktatásban szakképzettséget szerző
tanárok általában is jobb tanárokká válnak, hiszen diák-központibb lesz a szemléletük, sokkal
készségesebbek és előzékenyebbek lesznek.
Ez a kiskönyv a Horvátországban, Magyarországon, Montenegróban és Romániában megvalósuló
demokratikus állampolgárrá nevelés és emberi jogi oktatás “radiográfiája”, hiszen a
demokratikus állampolgárrá nevelés és emberi jogi oktatás legkiválóbb ismérveit fedi fel,
miközben meghatározza a kapcsolódó gyakorlatokat és a szakterületen dolgozó szereplőket is.
Ezáltal megfelelő kihatással van arra, hogy az oktatáspolitikát és a makro-szintű döntéseket épp
úgy ösztönözze, mint a legalapvetőbb szintű döntéseket és intézkedéseket. Rámutat arra, hogy
az állampolgárrá nevelés és az emberi jogi oktatás – a különböző érintettek bevonásával –
hogyan valósul meg a legkülönfélébb környezetekben a formális oktatástól a nem formális ill.
informális tanulásig, a tantárgyak szerinti tanulástól a tantárgyak között átmenetet képező
szemléletekig avagy a teljes iskolára kiterjedő megközelítésig.
Az állampolgárrá nevelés és az emberi jogi oktatás egy igen összetett fogalmat jelent. Mi ebben a
kiskönyvben az Európa Tanács 47 tagállama által az “Európa Tanács demokratikus
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állampolgárrá nevelésről és emberi jogi oktatásról szóló kartája” c. jogi szövegben 2010-ben
egyeztetett meghatározást használjuk. A két koncepció egymással szoros kapcsolatban van,
közösek a céljaik és a gyakorlataik is.
Őszintén bízunk abban, hogy ez a kiskönyv rámutat a demokratikus állampolgárrá nevelés és az
emberi jogi oktatás jelentőségére és összetettségére, valamint arra, hogy az iskola mennyire is
meghatározó szerepet játszik a fiatal generáció megformálásában, a kulturális, erkölcsi és
polgári értékek átadásában, valamint az új társadalmi változásoknak teret adó helyek
kialakításában.
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DEMOKRATIKUS ÁLLAMPOLGÁRI ÉS EMBERI
JOGI NEVELÉS HORVÁTORSZÁGBAN
Szakpolitika és jogszabályi háttér

Horvátországban a demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés több jogi és szakpolitikai
dokumentumra alapul, kezdve az Alkotmánnyal, amely többek közt azt mondja ki, hogy a
szabadság, az egyenlőség, a társadalmi igazságosság, az emberi jogok tiszteletben tartása és a
jogállamiság Horvátország alkotmányos rendjének legfőbb értékei. Az 1990-es évek végétől
kezdve ezeket az alapelveket fokozatosan megjelenítették az oktatási törvényekben: az Óvodai
nevelésről és oktatásról szóló törvénytől (1997) kezdve A nemzeti kisebbségek nyelvén és
írásán történő nevelésről és oktatásról szóló törvényen (2000), A tudományos munkáról és
felsőoktatásról szóló törvényen (2003) és A felnőttoktatásról szóló törvényen (2007) át Az
általános- és középiskolai nevelésről és oktatásról szóló törvényig (2008). Az általános- és
középiskolai nevelésről és oktatásról szóló törvény kimondja, hogy az iskoláknak a tanulókat az
emberi jogokkal és a gyermekek jogaival összhangban kell oktatniuk, valamint fel kell őket
készíteniük a multikulturális világra és az aktív, felelősségteljes részvételre. A tudományos
munkáról és felsőoktatásról szóló törvény kimondja, hogy az emberi jogok, valamint a
tudományos közösség tiszteletben tartása és megerősítése a horvát felsőoktatás alapja. A
felnőttoktatásról szóló törvény (2007) szintén azt mondja ki, hogy a horvátországi felnőttoktatás
az aktív polgári szerepvállalásra készíti fel a felnőtteket.
Ezzel összhangban a 2000-es évek elejétől kezdve a demokratikus állampolgári és emberi jogi
nevelést mint célkitűzést az összes jelentős nemzeti stratégiai dokumentum megemlíti. Ilyen
dokumentum A gyermekek jogait és érdekeit szolgáló tevékenységek nemzeti terve (2006–
2012); a Nemzeti roma program (2002) és a Roma integráció cselekvési terv (2005–2015); A
nemek közötti egyenlőség előmozdításának nemzeti politikája (2006–2010; 2011–2015); A civil
társadalom fejlődését előmozdító környezet kialakításának nemzeti stratégiája (2006–2011;
2012–2016); Az emberi jogok védelmének és előmozdításának nemzeti programja (2008–2011;
2013–2016, tervezet); és a Nemzeti ifjúsági program (2009–2013).
A demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés az összes olyan dokumentum fontos eleme,
amelynek célja a horvát oktatási rendszer fejlesztése (ilyen dokumentum többek között a 2010es Országos kerettanterv az óvodai neveléshez és oktatáshoz, valamint a kötelező oktatáshoz és
a középiskolai oktatáshoz (NOK). A NOK-ot az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciákról szóló európai úniós ajánlással összhangban alkották meg. A NOK szerint
az oktatás általános (vagy tantárgyakon átívelő) kompetenciák és specifikus kompetenciák
kifejlesztésének eszköze, és az elérendő tanulmányi eredményeket hét tanulmányi terület (ide
tartozik a társadalomtudományi terület és a humán tudományok területe), hat kötelező, az egész
tantervre kiterjedő téma (ide tartozik az állampolgári nevelés) , valamint négy oktatási ciklus (az
általános iskola 1–4. osztálya, 5–6. osztálya és 7–8. osztálya, valamint a középiskola 1–2.
osztálya) keretében határozza meg.
A NOK új lendületet adott a demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés fejlesztésének. A
dokumentum meghatározza az alapvető oktatási értékeket (tudás, szolidaritás, identitás és
felelősség), alapelveket (többek között az egyenlő oktatási feltételek; az emberi jogok és a
gyermekek jogainak tiszteletben tartása; a kulturális különbségek, az integráció és a
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demokratikus döntéshozás tiszteletben tartása; az európai dimenzió; és a szakmai etika),
valamint az általános célokat és az egyes oktatási területek céljait.
A NOK meghatározása szerint az állampolgári kompetencia a legfontosabb kimeneti tanulmányi
eredmények egyike. Fejlesztése progresszív módon, négy ciklusban történik a
társadalomtudomány és a humán tudományok területén, valamint a tantárgyakon átívelő
kötelező témaként bevezetett állampolgári nevelés területén. A társadalomtudomány és humán
tudományok területén a fő célkitűzés annak elősegítése, hogy a tanulók autonóm, aktívan
résztvevő és felelős egyénekké váljanak. E cél két nagyobb egység – a polgárok és a demokrácia,
valamint az alapvető emberi jogok és felelősségek – segítségével valósul meg.
Nyilvánvaló, hogy az állampolgári nevelés mint tantárgyakon átívelő kötelező téma elősegíti a
demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelést. Fő célja az, hogy a tanulókat felkészítse az
aktív és produktív állampolgári életre. Ez többek között magában foglalja a tanulók
demokratikus állampolgárság szempontjából fontos ismereteinek, készségeinek és attitűdjeinek
fejlesztését, a demokráciával kapcsolatos tájékozottságuk fejlesztését, és iskolájuk, helyi
közösségeik és a társadalom demokratikus fejlődésében, valamint a globális problémák
demokráciára, igazságosságra és békére alapuló megoldásának elősegítésében való aktív és
felelős részvételük előmozdítását.
A NOK demokratikus állampolgári és emberi jogi neveléshez kapcsolódó alapelvei és
iránymutatásai képezték az első Horvát állampolgári oktatási tanterv (CEC, 2011)
kiindulópontját.

Tanterv

A CEC fejlesztésének kiindulópontja annak belátása, hogy az állampolgári nevelés elsősorban
olyan eszköznek tekintendő, amelyet az iskolák használnak arra, hogy hatékonyan reagáljanak a
demokratikus társadalom kompetens polgárok iránti szükségletére. Következésképpen a CEC
céljait, célkitűzéseit, tartalmát és módszereit nem csak a kutatási eredményeket szem előtt
tartva határozták meg, hanem a kompetens polgár legfontosabb jellemzői fényében is, vagyis egy
olyan emancipált, felelős, aktív személy tulajdonságai alapján, aki tevékenyen hozzájárul minden
olyan közösség demokratikus fejlődéséhez, amelynek tagja.
A CEC meghatározása szerint három szinten helyezkednek el azok a közösségek, amelyeknek a
diákok tagjai: (1) a közvetlen közösség (az osztály, az iskola és a helyi közösség); (2) a nemzeti
közösség (az állam) és (3) az európai és globális közösségek. A tanuló eszerint polgár, azaz olyan
személy, akinek e közösségek mindegyikében jogai és kötelességei vannak. Ennek megfelelően a
CEC célja, hogy fokozatos felkészítést biztosítson a tanulók számára, mint az osztály, az iskola és
a helyi közösség polgárai számára (első ciklus: az általános iskola 1–4. osztálya), majd mint a
nemzeti közösség polgárai számára (2. és 3. ciklus: az általános iskola 5–6. és 7–8. osztálya),
valamint az európai és globális közösség polgárai számára (4. ciklus: a középiskola 1–2.
osztálya). A CEC mindegyik oktatási ciklus vonatkozásában két dimenzió mentén határozza meg
a tanuló tanulmányi eredményeit: ez a kettő a funkcionális és a strukturális dimenzió. A
funkcionális dimenzió három egymástól kölcsönösen függő aldimenzióból áll: ismeretek és
megértés; készségek és beállítódottság; értékek és attitűdök. A strukturális dimenzió öt
aldimenzióból áll: emberi jogok és törvényes jogok, valamint a politikai, a társadalmi, az
(inter)kulturális, gazdasági és a környezeti dimenzió. Ez azt jelenti például, hogy az 1. ciklusban
a tanuló elsajátítja a ismereteket, kialakítja a készségeket, valamint megismeri a személyes
méltóság, az emberi jogok, az egyenlőség és a jogállamiság értékeit, a demokratikus
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döntéshozást és kormányzást, a társadalmi szempontból kívánatos magatartást (beleértve a
csapatmunkát, a békés konfliktusrendezést és a szolidaritást), az (inter)kulturális öntudatot,
érzékenységet és párbeszédet, a társadalmi felelősséget vállaló gazdaságot és vállalkozást, a
fogyasztóvédelmet és a fenntartható fejlődést.
A CEC – amellett, hogy az aktív állampolgári oktatás céljait és célkitűzéseit elérhető eredmények
formájában fogalmazza meg – aktív tanulási módszereket ajánl, amelyek alapja a tevékeny
részvétel, az interakció, a problémamegoldás, a kutatás és az együttműködés, valamint a
tanulmányi eredmények olyan megközelítéseit javasolja, amelyek elsősorban a tanulási folyamat
nyomon követésének elvére épülnek.
A CEC-et az iskolák négy megközelítés alkalmazásával integrálhatják: tantárgyakon átívelő
módon, tanterven kívüli módon, az iskolai és a helyi közösséget összekapcsoló kutatási
projektekkel, valamint külön tantárgyként. Az 1–4. ciklusban a tantárgyakon átívelő módszer, a
tanterven kívüli módszer és a közösségi kutatási megközelítés kötelezően alkalmazandó. A 3.
ciklusban (az általános iskola 7–8. osztályában) a CEC választható tantárgyként is bevezethető,
míg a 4. ciklusban (a középiskola 1–2. osztályában) kötelező tantárgy. A CEC emellett az aktív
állampolgárság elsajátítását lehetővé teszi úgynevezett tematikus modulok segítségével is; ilyen
modul például a demokrácia alapjai, a nemek közötti egyenlőség, a személyiségfejlődés, a mediáció
és a nemzetközi humanitárius jog. E modulok segítik a tanulókat abban, hogy részletesebben
megismerjék a CEC egyes témaköreit. A modulok alkalmazása a 3. és a 4 ciklusban nem kötelező.
A CEC célja az, hogy – az aktív állampolgárság tanulásának többféle megközelítését javasolva –
ne pusztán a tanulók bevonásának eszköze legyen, hanem ugyanakkor az iskolai kultúra, az
iskolai vezetés, valamint az iskolák és a közösségek közötti kapcsolat megváltoztatásának
alapjául is szolgáljon.
A CEC tervezetét számos tanár, tudós, szülő, tanuló tekintette át, valamint a civil társadalom
képviselői is. 2012 augusztusában az oktatási minisztérium azt a döntést hozta, hogy 8 általános
és 4 középiskolában megkezdik a CEC kétéves próbaalkalmazását. Az iskolák felét az Oktatási és
Tanárképzési Hatóság (ETTA) választotta ki, másik felét pedig a Horvát Ifjúsági Hálózat és
partnerei (az „Az emberi jogok és demokrácia új korszakának bevezetése a horvátországi
iskolákban” című IPA2 Projekt keretében).
A megvalósítás nyomonkövetését és értékelését az Oktatás Külső Értékelésének Országos
Központja, a Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Kar Emberi Jogi és Demokratikus
Állampolgári Kutatási és Képzési Központja, az Oktatási és Tanárképzési Hatóság, a Horvát
Ifjúsági Hálózat, a Béke és Erőszakmentesség Központja és a GONG (a szavazásokat szervezett
módon megfigyelő állampolgárok szervezete) közös projektjének keretében végezte el.

Tanárképzés

Az első tanárképzési szemináriumokat 1998-ban szervezték; ezek célja az volt, hogy az
óvodapedagógusokat, valamint az általános iskolai és középiskolai tanárokat felkészítsék az
Országos Emberi Jogi Oktatási Program végrehajtására. Azóta a demokratikus állampolgári és
emberi jogi nevelést végző tanárok számára az Oktatási és Tanárképzési Hatóság (ETTA)
minden évben rendez nemzeti szintű és helyi szintű szemináriumokat és műhelyeket; ezek a
kötelező tanári továbbképzés szerves elemei. A képzés célja, hogy fejlessze a tanárok
demokratikus állampolgári és emberi jogi neveléshez kapcsolódó ismereteit és készségeit, és
olyan, tantárgyakon átívelő és tanterven kívüli módszereket alkalmaz, amelyek gyakran
megjelennek a tanulók demokratikus állampolgári és emberi jogi neveléséhez kapcsolódó
2
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projektekben is. A demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés mellett a tanárok más
területeken is képzésben részesülnek; ilyen terület például a békés konfliktusrendezés, a
mediáció, a szimulált tárgyalások és egyéb szimulációk, az interkulturális oktatás, a toleranciára
nevelés, a jogi oktatás és a globális oktatás. Az Oktatási és Tanárképzési Hatóság által
foglalkoztatott tanárképző szakemberek különböző területekről – egyetemek, kutatóintézetek,
civil társadalom – érkeznek. Az utóbbi években egyre jellemzőbb, hogy tapasztalt tanárokat és
országos demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelési koordinátorokat egyaránt
alkalmaznak oktatóként. Nem kormányzati szervezetek több szemináriumot és műhelyt
rendeztek a demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés területén; ezek közül a
Tudományos, Oktatási és Sportügyi Minisztérium csupán néhányat ismert el, hagyott jóvá és
integrált a kötelező tanári továbbképzés rendszerébe. Emellett egyes tanárképző karok
szerveztek többé-kevésbé a demokratikus állampolgári és emberi jogi neveléshez kapcsolódó
kurzusokat tanítási tevékenységet még nem végző tanárok számára.
Ennek ellenére az aktív állampolgári szerepvállalás iskolai előmozdításához kapcsolódó tanári
kompetenciák, valamint a tanárképzés kérdését csak a CEC véglegesítése után kezdték
szisztematikusabban kezelni. Jóllehet a CEC nem ad átfogó útmutatást a tanárképzésről, felvázol
bizonyos tanári kulcskompetenciákat, valamint meghatározza azokat az elveket, amelyekre a
CEC végrehajtását célzó tanárképzésnek alapulnia kell. E tanári kompetenciák a CEC
koncepcióinak és módszereinek ismeretétől az annak sikeres megvalósításához szükséges
készségekig (ide tartozik az eredmény-alapú, tantárgyakon átívelő tervezés, a tanítás és a
tanulás részvételre és együttműködésre alapuló módszerei, a vitás kérdések kezelése, a
továbbképzés, az osztálytermi munka vezetése, a nyomon követés és értékelés stratégiái, stb.)
terjednek.
A CEC kísérleti alkalmazása előtt az Oktatási és Tanárképzési Hatóság és az említett „Az emberi
jogok és demokrácia új korszakának bevezetése a horvátországi iskolákban” című IPA Projekt
(IPA: Instrument for Pre-Accession, azaz az európai uniós csatlakozáshoz nyújtott segítség)
partnerei tanárképző szemináriumsorozatokat rendeztek. E szemináriumok célja az volt, hogy a
tanárok megismerkedjenek a CEC filozófiájával, tartalmával és módszertanával, és így
felkészüljenek a CEC iskolákban történő végrehajtására. A képzés eredményeire vonatkozó
adatokat a CEC kísérleti alkalmazása első évének nyomon követése és értékelése keretében
gyűjtötték össze; az adatok a zárójelentésben, 2013 végén jelennek majd meg.
Értékelés
Az állampolgárrá nevelésre irányuló új tanterv kísérleti megvalósításával párhuzamosan egy új
módszer is összeállításra kerül az állampolgári kompetencia értékelése terén. Az értékelés
módjainak összhangban kell lenniük a tanulás módjaival: az új tanterv azt követeli meg a
tanároktól, hogy az iskolai tantárgyak közötti, valamint az iskolai tanulás és az iskolán kívüli
világ (pl. helyi, nemzeti és globális közösség, valamint a munka világa) közötti kapcsolatokat
kihasználni képes interdiszciplináris munkát célul kitűző stratégiákat építsenek be a tantervbe.
Az itt vázolt szemléletmódnak megfelelően olyan holisztikus értékelési módszerek kidolgozása
van folyamatban, amelyek egyértelmű bizonyítékul szolgálnak a kreativitás, az együttműködés, a
döntéshozatal és az állampolgári kompetencia – tantárgyak között átívelő – dimenziói terén.

A nem kormányzati és ifjúsági szervezetek szerepe
Ahogy fent említettük, az 1990-es évek óta számos nem kormányzati szervezet és ifjúsági
szervezet támogatta és mozdította elő a demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés
kialakítását Horvátországban. A demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés terén,
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valamint a kapcsolódó területeken e szervezetek számos programot alkottak meg tanulók és
tanárok számára, emellett számos iskolával dolgoztak együtt minden szinten. A Civil Társadalom
Fejlesztési Tanács megalapításáról szóló 2009-es határozat hozta létre azt a jogi hátteret, amely
lehetővé teszi e szervezetek részvételét az oktatásban. A Tanács a horvát kormány tanácsadói
testülete, amelynek a Horvát Köztársaság Nem Kormányzati Szerveivel Történő Együttműködés
Hivatala nyújt logisztikai és adminisztratív támogatást. A Tanács célja, hogy előmozdítsa az
együttműködést a kormány és a civil társadalom között a civil társadalom fejlődését előmozdító
környezet kialakítását célzó nemzeti stratégia végrehajtása során. Azonban mivel a nem
kormányzati szervezetek oktatási programjai nincsenek akkreditálva, a Tudományos, Oktatási
és Sportügyi Minisztérium csupán néhány ilyen programot ismer el és fogad el, valamint épít be
a tanárok kötelező továbbképzésének rendszerébe.
A CEC hatására megváltozott a formális és nem formális oktatást nyújtó szereplők közötti
kapcsolat. A dokumentumot a demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés terén aktív
jelentősebb nem kormányzati szervezetek felülvizsgálták. A Horvát Ifjúsági Hálózat – a GONG-gal
és a Béketanulmányi Központtal együtt – a CEC kísérleti végrehajtásának minden szakaszában
kulcsfontosságú partnerként működött közre, például a végrehajtás előtti tanárképzés terén, a
végrehajtás nyomon követését és értékelését szolgáló eszközök kialakítása során, az iskolai
adatgyűjtésben, a statisztikai feldolgozásban, valamint a kísérleti megvalósítás első szakaszára
vonatkozó jelentés megírása során. Emellett a Béketanulmányi Központ a közelmúltban
publikált egy tanároknak szóló kézikönyvet a CEC végrehajtásáról, míg más nem kormányzati
szervezetek specifikus modulok kifejlesztésével foglalkoznak (ilyen például a nemek közötti
egyenlőség elnevezésű modulja).

Kutatás

A demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés terén folytatott kutatásnak komoly
hagyománya van Horvátországban. Az eredményeket – különösen a Zágrábi Egyetem
Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Karának Emberi Jogi és Demokratikus
Állampolgári Kutatási és Képzési Központja tanulmányait – felhasználták a demokratikus
állampolgári és emberi jogi nevelési programok alapjaként, valamint arra, hogy alátámasszák
azt, hogy demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelést valóban integrálni kell az iskolai
tananyagba. Néhány példa: 1998-ban az általános iskolai tanulók, tanáraik és szüleik körében az
demokratikus állampolgári és emberi jogi neveléssel kapcsolatban végzett kutatás előmozdította
az Országos Emberi Jogi Oktatási Program kialakítását; „A demokratikus állampolgári nevelés és
a sokszínűség horvátországi kezelésének szakpolitikáját felmérő kutatás” (a 2001-es Délkeleteurópai tanulmány része) és annak folytatása, valamint „A politikától a hatékony gyakorlatig:
minőségbiztosítás a demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés terén” elnevezésű 2003as projekt – mindkettőt támogatta többek között az Európa Tanács – széles körben indított vitát
arról, hogy a demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelést be kell emelni az oktatási
reform stratégiájába; az egyetemi hallgatók ismereteit és attitűdjeit vizsgáló kutatás pedig az
első egyetemi szintű Horvát demokratikus állampolgári és emberi jogi tanterv (2006) alapjául
szolgált.
Az újabb projektek bőséges adatokkal szolgáltak ahhoz, hogy jobban megértsük a horvátországi
demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés előmozdításának erőforrásait és akadályait.
Ilyen projekt a „Demokrácia és emberi jogok az általános iskolákban: szakpolitika és gyakorlat”,
amelyet az Emberi Jogi Központ hajtott végre 2010-ben Zágrábban; a politikai szocializációval
foglalkozó „Jó állampolgárokat nevel az iskola?” című tanulmány, amelyet a GONG és a Zágrábi
Egyetem Politikatudományi Kara készített 2011-ben; valamint a CIVITAS Bosznia és
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Hercegovina által koordinált, a demokratikus állampolgári és emberi jogi neveléssel kapcsolatos
ismereteket és attitűdöket, valamint a horvátországi középiskolások politikai/állampolgári
kultúráját vizsgáló 2009-es tanulmány. A CIVITAS Bosznia és Hercegovina regionális
projektjének keretében Horvátországban kivitelezett projekt eredményei például azt erősítették
meg, hogy a horvátországi iskolákban a tanulók több hagyományos tantárgy keretében tanulnak
az állampolgárságról, az emberi jogokról és a demokráciáról, de arra is felhívták a figyelmet,
hogy a tananyag, a tanítási módszerek és stratégiák még mindig inkább kötelezettségorientáltak, semmint egyenjogúság-orientáltak. Az eredmények azt mutatják, hogy az a tény,
hogy a középiskolák nem képesek felkészíteni tanulóikat az aktív, részvételre és önkifejezésre
alapuló állampolgárságra, kapcsolatban áll azzal, hogy kevésbé alkalmaznak aktív, részvételre és
kutatásra alapuló tanulási módszereket, hogy nem foglalkoznak olyan vitás kérdésekkel,
amelyek szélesítenék a tanulók látókörét és fejlesztenék kritikai gondolkodásukat, így az iskola
és a közösség közötti együttműködés elégtelen.
A kutatási eredményeket a CEC koncepciójának megfogalmazásához és szerkezetének
kialakításához használták fel 2011–2012-ben. Miután az oktatási miniszter úgy döntött, hogy
kísérleti CEC-programot indítanak 8 általános és 4 középiskolában, kifejlesztették a végrehajtás
nyomon követésének és értékelésének kutatásmódszertanát. Ennek céljából átfogó
megközelítéseket és eszközöket dolgoztak ki az input mérésére (kvantitatív: kérdőívek tanulók
és tanárok számára), a folyamatok mérésére (kvalitatív: félig strukturált csoportinterjúk a
tanulók és tanárok képviselőivel; félig strukturált egyéni interjúk az iskolaigazgatókkal),
valamint az eredmények mérésére (kvantitatív: kérdőívek tanulók és tanárok számára). A CEC
végrehajtásának nyomon követését és értékelését az alábbi négy általános célkitűzés szem előtt
tartásával végezték: (a) a CEC funkcionális és strukturális dimenziójának tesztelése; (b) az
oszály- és iskolai szinten történő megvalósításhoz kapcsolódó erőforrások és akadályok
azonosítása, a bevált gyakorlatok kiválasztása; (c) a minőségi mutatók meghatározása; és (d) az
iskolai oktatás és tanulás nyomon követését és értékelését szolgáló hatékony módszertan
kidolgozása.
A nyomon követés és az értékelés előzetes eredményei biztatók. Többek között azt mutatják, ,
hogy számos tanár és tanuló szerint a CEC az „életnek tanulás” innovatív eszköze, valamint hogy
erősítette a tanulók állampolgári öntudatát, növelte az iskolai döntéshozásban való részvételük
mértékét, és megerősítette a többiek, az iskola és a helyi közösség iránti felelősségérzetüket.
Emellett azt is eredményezte, hogy a tanárok jobban megértik azt, hogy az iskola milyen
szerepet játszik az aktív állampolgárság kialakításában, valamint hogy az ezzel kapcsolatos
oktatás megtervezésekor jobban együttműködnek egymással. Az is látható, hogy a CEC
végrehajtása valóban hozzájárul az iskolai légkör és az iskolai kormányzás
demokratizálódásához.

Releváns gyakorlat – példák

Amellett, hogy számos általános iskola és középiskola alakított ki eredeti megközelítéseket a
tanulók aktív polgári szerepvállalásra való felkészítése kapcsán, szeretnénk hangsúlyozni a
bevált gyakorlat további két aspektusát:
– Tárgyalások szimulációja középiskolások számára: bírósági eljárások szimulációja, amellyel
a tanulók elsajátítatnak bizonyos, a demokratikus jogrendszerrel kapcsolatos ismereteket,
készségeket és értékeket, többek között azt, hogy a demokráciában mit jelent a jogkör, mi a bírák
szerepe, valamint miben áll a bírósági eljárás és a bírósági ítélet.
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http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=1365
http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=1364.
– A horvát parlament szimulációja középiskolás tanulók számára: megismerteti a tanulókkal a
parlamenti döntéshozási folyamatot; a tanulók kiválasztanak, majd megvitatnak egy olyan témát,
amelyet relevánsnak tartanak (pl. a fiatalok munkanélkülisége), döntést hoznak a konkrét
intézkedésekről, és ajánlásokat tesznek egy adott szakpolitika fejlesztése kapcsán.
http://itv.sabor.hr/itvevents/asx.axd?ID=6.
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DEMOKRATIKUS ÁLLAMPOLGÁRI ÉS EMBERI
JOGI NEVELÉS MAGYARORSZÁGON
Szakpolitika és jogszabályi háttér

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény (2011, CXC) célja „olyan köznevelési rendszer
megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését,
készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük
életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló
életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes
embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a
társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás."

Tanterv

Az általános iskolai és középiskolai oktatásban a tanterv általános keretét egy három szintből
álló rendszer alkotja:






A Nemzeti alaptantervet (NAT) kormányrendelet formájában bocsátották ki. A NAT
határozza meg az általános képzési (nem szakképzési) szakasz során végzett
nevelési/oktatási munka alapelveit, valamint megszabja kötelezően alkalmazandó és közös
céljait. A dokumentum középpontjában az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák elsajátítása áll. Emellett a szakképzés tekintetében a Szakképzési
törvénynek megfelelően kiadják a Szakképzési központi programját. Ez a dokumentum nem
részletezi az alapelvek és a célkitűzések megvalósítását.
A NAT alkalmazásának részleteit a kerettanterv adja meg. Központilag több – másmás oktatási kontextust szem előtt tartó – kerettanterv készül. A kerettanterveket a
NAT-tal összhangban készíti el a magyar Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, és az oktatási
miniszter teszi közzé. Ezek képezik a helyi tantervek kifejlesztésének alapját.
Intézményi szinten a helyi tanterveket az iskolák készítik el, a Nemzeti alaptanterv és a
vonatkozó kerettanterv előírásai alapján. A helyi tanterv tekintetbe veszi a helyi
körülményeket és feltételeket.

A Nemzeti alaptanterv a köznevelési rendszer tartalmát szabályozó legfontosabb dokumentum.
Tartalmazza a fejlesztési területeket, az oktatási célokat, a nemzeti oktatási rendszer feladatait
és értékeit, valamint a tantárgyak tartalmát. A szociális és állampolgári kompetencia tehát „a
demokrácia az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén, valamint az
emberi jogok teljes körű tiszteletén alapul”.
A 2013. szeptember 1-je óta hatályban lévő NAT (Nemzeti alaptanterv) szerint „a nevelésioktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie […] a jogállam
rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének elvével, valamint az ezzel összefüggő
lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az ember, a természet és a kultúra védelmét
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szolgáló nemzetközi egyezményekkel.”3 A NAT emellett hangsúlyozza, hogy „a demokratikus
jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, amely
erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt
a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az
emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi.”
A NAT a társadalmi és állampolgári kompetenciákat a fejlesztendő kulcskompetenciák közé
sorolja (kimondva, hogy „a pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak,
ideértve az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartását”), és
ezzel összhangban az oktatás több területén integrálja „a nemzetközi megértést célzó nevelést".
Fontossága miatt ezt a témát a tantervek minden részében, általános oktatási célként kell
megjeleníteni. A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás
különböző szintjein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában:
– beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe és
tartalmaiba;
– tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi
tanterve szerint;
– tematizálják az alsó tagozaton a tanítói munkát, felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az
osztályfőnöki órák témaköreit;
– témákat, fejlesztési helyzeteket adnak az egyéb nem tanórai keretekben folyó iskolai
foglalkozások, programok számára.
NEMZETI ALAPTANTERV
Fejlesztési területek
Etika
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Demokratikus állampolgári nevelés
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A testi és lelki egészségre nevelés
Családi életre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
Pénzügyi és gazdasági kultúra
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanulása

Kulcskompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció
Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia
Természettudományos
és
technikai
kompetencia
Digitális kompetencia
Szociális és állampolgári kompetenciák
Kezdeményezőképesség
és
vállalkozói
kompetencia
Esztétikai-művészeti
tudatosság
és
kifejezőkészség
A hatékony, önálló tanulás

Az ember és társadalom műveltségi területhez a következő tárgyak tartoznak: történelem,
erkölcstan és etika, állampolgári nevelés, társadalom és gazdaság, honismeret, nemzet és
nemzeti kultúra.
A szociális és állampolgári kompetenciával e tantárgyak oktatása során, a közoktatás minden
szintjén foglalkoznak. Emellett az úgynevezett osztályfőnöki órák során is fejlesztik e
kompetenciákat.
A fentiek mellett a béke és az emberi jogok kérdése a NAT-ban az ember és természet műveltségi
területen is megjelenik, valamint a környezeti fenntarthatóság és a környezettudatosság nevelési
céljainak szerves részét alkotja.

3

A 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
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Vagyis a témakört (annak különböző aspektusait) az 1–12. osztály általános kémiai, biológiai és
földrajzi kerettantervei tartalmazzák. Például amikor a tanulók a vízről tanulnak (vizek védelme,
ivóvízbiztonság), a természettudományi órákon megvitatnak az emberi jogokhoz kapcsolódó
kérdéseket is.

Tanárképzés

A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 8/2013-as miniszteri rendelet értelmében a leendő tanároknak fel kell
készülniük a NAT-ban és a kerettantervekben meghatározott nevelési feladatokra, és azok
tartalmát, valamint az azokban foglalt kompetenciákat és értékeket hatékony oktatási
módszerekkel kell átadniuk.
Magyarországon a folyamatos szakmai fejlődés kötelező, de képzést magát a tanár választja ki
egy, az iskola igazgatója és tantestülete által kidolgozott éves szakmai fejlődési terv alapján. Az
akkreditált tanárképzési kurzusokat (ideértve az állampolgári neveléssel kapcsolatos
programokat is) nem kormányzati szervezetek, felsőoktatási és állami intézmények biztosítják.

Értékelés

A tanév során a tanárok rendszeresen értékelik a tanulók teljesítményét és előrehaladását. A
tanulók minden osztályban félévi és év végi bizonyítványt kapnak., amely az esetek többségében
az előrehaladás áttekintése egy ötpontos skála használatával (az ötös a legjobb jegy, a kettes az
elégséges, az egyes az elégtelen). Az iskola pedagógiai programja azonban más értékelési
rendszert is előírhat.
Az állampolgári nevelés az érettségi vizsga követelményeiben is megjelenik. Az érettségi vizsga a
standardizált vizsgáztatás országos eszköze, amely összhangban áll a Nemzeti alaptantervvel és
a kerettantervekkel. Az érettségi vizsga ugyanakkor felsőoktatási intézmények felvételi vizsgája
is. A történelem a vizsga egyik kötelező tárgya, amely számos, az állampolgári neveléssel
kapcsolatos témát felölel.

A nem kormányzati és ifjúsági szervezetek szerepe

A nem kormányzati szervezetek fontos szerepet játszanak az állampolgári nevelés terén, például
továbbképzési programokat szerveznek a tanárok számára, valamint országos szintű
eseményeket (versenyek, nyári táborok, önkéntes munka) a tanulók számára.
A vitakészség bizonyos egyesületek és más nem kormányzati szervezetek által működtetett
programok keretében fejleszthető; a legismertebb ilyen egyesületek és szervezetek a
következők:
Model European Parliament (MEP – Európai Parlament Modell)
A MEP iskolák nemzeti és európai szintű hálózata. E hálózat az Európai Parlament működéséhez
kapcsolódó szimulációs játékokat szervez 16–19 éves tanulók számára. A program célja, hogy a
fiatalok betekintést kapjanak az Európai Parlament működésébe, és tájékozódjanak az európai

14

polgárságról. A viták releváns – és sok esetben megosztó – kijelentésekkel dolgoznak, és
hangsúlyt helyeznek a kritikai gondolkodási képességek fejlesztésére, valamint az eltérő
álláspontok elfogadására.
Foundation for Democratic Youth (DIA – Demokratikus Ifjúságért Alapítvány)
A DIA az önkéntesség és a vitakultúra (Európai Strukturált Párbeszéd és Nemzeti Ifjúsági
Tanács) terén működő, az állampolgári és globális nevelés területén is tevékenyledő nem
kormányzati szervezet. A DIA például hat alkalommal koordinálta az Önkéntes Fiatalok
Napjának (KöZöD! ÖFN) kampányait, továbbá koordinált helyi ismeretterjesztő kampányokat a
társadalmi felelősségvállalásról és a demokratikus részvételről, több tucatnyi tanárképzési
kurzust a projektmenedzsment, a formális vita, az életmódfejlesztés, a foglalkoztathatóság, a
vállalkozói és állampolgári készségek terén, képzési kurzusokat fiatal aktivisták számára a
vezetői és kooperációs készségek terén, valamint nemzetközi diákcsere-programokat.
Civitas Association (Civitas Egyesület)
Az egyesület szervezi a „Polgár az európai demokráciában” elnevezésű országos tanulmányi
versenyt középiskolás tanulók számára, a tudatos és aktív polgári szerepvállalás megerősítése
céljából.
Magyarországi Diákönkormányzatok Egyesülete (MODE)/Association for Hungarian Student
Councils
Az Egyesület célja a diáktanácsok munkájának támogatása, az együttműködés előmozdítása,
valamint az, hogy segítse a tanulókat a demokratikus attitűdök elsajátításában és felkészítse őket
az aktív közéleti szerepvállalásra.

Kutatás

A magyar Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a közelmúltban több olyan kutatási projektet
végzett, amelyeknek voltak a demokratikus állampolgárságot előmozdító oktatással kapcsolatos
elemei. Ilyen projekt például az iskolaigazgatók körében végzett rendszeres felmérés (többek
között az ezekből származó információk alapján készül a 3–5 évente közzétett „Jelentés a
magyar közoktatásról” című dokumentum), az oktatáson belüli szociális partnerség kutatása,
valamint a programok hatásvizsgálata (pl. alternatív konfliktusrendezés). Egyes kutatási
projektek a diákegyesületeket – a tapasztalati tanulás fórumait – vizsgálták. További jelentős
kutatási téma a hátrányos helyzetű tanulók tanulási körülményei, valamint a szegregáció és a
kirekesztés. Az Intézet jó kapcsolatban van egyetemi kutatócsoportokkal, amelyek a tanulókkal
szembeni előítéleteket vizsgálják és más, az ifjúsággal kapcsolatos kérdéseket kutatnak.

Releváns gyakorlat – példák
Social Solidarity (TÁRS) Programme (2011–2012)
A közvetlen tapasztalatra alapuló tanulás fejleszti a társadalmi érzékenységet, valamint bizonyos
kompetenciákat
(együttműködés,
problémamegoldás,
projektmenedzsment,
felelős
döntéshozás, vezetői képességek, stb.), amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a tanuló tudatos
és felelős állampolgár legyen.
A TÁRS program olyan kezdeményezéseket támogatott, amelyek a helyi igényeket kielégítő
társadalmi és közösségi célok megvalósulását segítették. Példák:
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– Közösségi célokat szolgáló társadalmi tevékenység (pl. idős emberek, rászoruló gyermekek
vagy családok rendszeres látogatása, bevásárlás, házimunka, takarítás és javítás elvégzése)
– Társadalmi és oktatási intézményekkel közösen előkészített és szervezett programok,
tevékenységek
(pl.
közös
sportesemények,
kirándulások,
színházi
előadások
gyermekotthonokban, idősek otthonának közös kitakarítása)
– A tanulók környezetében élő hátrányos helyzetű emberekkel/csoportokkal közösen végzett
tevékenység (művészeti és kézműves tevékenység, sport, közös események szervezése, néptánc,
gyermekprogramok vezetése szülőklubokban képzett segítőkkel, fogyatékkal élők és családjaik
számára nyújtott segítség)
– Középületek és közterek megóvását célzó tevékenység (pl. kerítésfestés, parkrendezés,
faültetés, építés, javítás, takarítás).
A fiataloknak így alkalmuk nyílik felkészülni az aktív polgári szerepvállalásra.
A kormány úgy véli, hogy a szolidaritás és az önkéntesség elve, valamint az ezekkel jellemezhető
hozzáállás kialakítása elsődleges prioritás a szakpolitika és a szociálpolitika szempontjából,
ezért a kezdeményezést integrálta a köznevelési rendszerbe, és az 50 órás közösségi szolgálatot
az érettségi vizsga előfeltételévé tette. Ezen intézkedés alapelveit a 2011-es köznevelési törvény
mondta ki (lásd lent).
Közösségi szolgálat
A Köznevelési törvény szerint a közösségi szolgálat a „szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi
közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független,
egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” Az érettségi bizonyítvány
kiállításának szintén feltétele lesz ötven órányi közösségi szolgálat teljesítésének igazolása.
(Először a 2016. január 1-je után megtartott érettségi vizsgák esetében kérnek majd ilyen
igazolást.)
A tapasztalati tanulás hatékonyan gyarapítja a tanulók tapasztalatait a pályaorientáció terén, az
élethosszig tartó tanulás része, felszámolja a fogyatékkal élőkkel, az idősekkel és a sérülékeny
csoportokkal szembeni előítéleteket, fejleszti a társadalmi szolidaritást és demokratikus
állampolgárságra nevel.
A közösségi szolgálat a 9–11. osztályos tanulók esetében folyamatos, rendszeres tevékenység
része, amely jelentős pedagógiai hatással bír annak köszönhetően, hogy felkészíti a tanulókat a
tevékenységekre és a tapasztalatok feldolgozására. Ilyen tevékenység lehet:
– Közösségi célokat szolgáló társadalmi tevékenység (pl. idős emberek, rászoruló gyermekek
vagy családok rendszeres látogatása, bevásárlás, házimunka, takarítás és javítás elvégzése)
– Társadalmi és oktatási intézményekkel közösen előkészített és szervezett programok,
tevékenységek
(pl.
közös
sportesemények,
kirándulások,
színházi
előadások
gyermekotthonokban, idősek otthonának közös kitakarítása)
– A tanulók környezetében élő hátrányos helyzetű emberekkel/csoportokkal közöse végzett
tevékenység (kézműves tevékenység, sport, közös események szervezése, néptánc,
gyermekprogramok vezetése szülőklubokban képzett segítőkkel, fogyatékkal élők és családjaik
számára nyújtott segítség)
– Középületek és közterek megóvását célzó tevékenység (pl. kerítésfestés, parkrendezés,
faültetés, építés, javítás, takarítás, stb.). A közösségi szolgálat emellett pozitív hatással van a
tanárok és tanulók közötti demokratikus viszonyra, csökkenti az agressziót a tanulók körében,
valamint elősegíti a párbeszédet a tizenéves tanuló és szülei között.
A közösségi szolgálat nemzeti programját egy, a magyar Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által
fenntartott weboldal támogatja. Az oldal hasznos információkat tartalmaz, és lehetőséget ad
arra, hogy a tanulók, a tanárok és a fogadó intézmények választ kapjanak kérdéseikre.
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DEMOKRATIKUS ÁLLAMPOLGÁRI ÉS EMBERI
JOGI NEVELÉS MONTENEGRÓBAN
Szakpolitika és jogszabályi háttér


A reformok könyve című dokumentum (2001) – amelynek kiindulópontját a
montenegrói oktatás hagyományos értékei alkotják, valamint az szádék, hogy ezeket a
modern európai értékekkel integrálják – előmozdítja a demokrácia alapelveit, a
mindenki iránti tiszteletet és a mindenki számára elérhető oktatást, mivel célja egy
demokratikus civil társadalom kiépítése. Az általános oktatási törvény (2002, 2013) és
az oktatás szintjeit szabályozó egyéb jogszabályok ezeket az elveket tartják szem előtt, és
lehetővé teszik azok azonnali, gyakorlati megvalósulását.



Montenegró Alkotmánya (2007), mint a legmagasabb szintű jogszabály, garantálja az
alapvető emberi jogokat és szabadságokat minden polgár számára a nemzetközi
egyezményekben és nyilatkozatokban foglaltak szerint, valamint a diszkrimináció
minden formája elleni védelmet és az emberi méltóság védelmét.



A montenegrói oktatási rendszer reformját nem csupán az ország alkotmánya
szabályozza, hanem minden olyan vonatkozó nemzetközi dokumentum és nyilatkozat is,
amelyek az emberi méltóság megőrzésével kapcsolatosak, valamint azzal, hogy a
társadalmi élet minden területén minden polgárnak azonos státuszt kell biztosítani. Az
oktatásnak tehát az a feladata, hogy a fiatalokat felkészítse az aktív és felelősségteljes
viselkedésre, valamint az életre a demokratikus társadalomban. Ezért az állampolgári
nevelés (mint új tantárgy) és az egész tanterv célja az európai oktatási rendszer által
meghatározott állampolgári kompetenciák fejlesztése.



Montenegró tudatában van annak, hogy a demokratikus állampolgári és emberi jogi
nevelés olyan oktatási rendszer mozgatórugója, amely kialakítja a demokratikus
beállítódottságú személyiséget, előmozdítja a párbeszédet, a toleranciát, az
együttműködést, a megértést, a kulturális és egyéb különbségek tiszteletben tartását,
valamint a konfliktusok békés rendezését. A demokratikus állampolgári és emberi jogi
neveléséhez kapcsolódó tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, valamint programok
erős hatást gyakorolnak az általános személyiségfejlődésre, különösen az érzelmi
fejlődésre, amelynek célja az empátia, a megértés, az együttműködés, a tisztelet, a
szolidaritás, valamint a pozitív attitűdök kialakítása.



Oktatási rendszerünk ezért azt mondja ki, hogy a demokratikus állampolgárság és az
emberi jogok alapvető ismeretét és értékeit, valamint az azokhoz kapcsolódó
készségeket nem pusztán kötelező vagy szabadon választott tárgyak formájában kell
bevezetni, hanem oktatási alapelvként kell elsajátítani és a formális oktatás minden
szintjén – továbbá a nem formális és informális oktatás során is – alkalmazni kell.
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Tanterv
Az demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelést az iskolai tantervek a következő formában
tartalmazzák.
Kötelező óra formájában bevezetésre került a hatodik és a hetedik osztályban, heti egy órában.
Emellett az állampolgári oktatást vagy szabadon választott vagy kötelező tantárgy formájában a
középiskola mindegyik osztályában bevezették. A szakközépiskolák szociológiai tanterve
felülvizsgálatra került úgy, hogy felölelje az demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés
alapelveit is. Figyelemre méltó, hogy a tanulók körülbelül 50%-a választja az állampolgári
nevelést szabadon választott tárgyként. A demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés
elveinek tantárgyakon átívelő megközelítésén van a hangsúly, valamint azon, hogy azok tanítása
az oktatás valamennyi szintjén megvalósuljon, és azon, hogy a tantárgyak közötti összefüggés
szorosabb legyen, például a következő tárgyakra: A humanitárius jog megismerése,
Vallástörténet, Egészséges életmód, Az európai Unió, Európai integráció, stb. Az élethosszig
tartó tanulás tantervei a demokratikus állampolgári és emberi jogi neveléshez kapcsolódó
specifikus modulokkal egészültek ki. A program gyakorlati megvalósításának elemzése, valamint
a legújabb európai trendek és ajánlások alapján (az Európa Tanács Chartája) a programok
rendszeresen frissülnek.
A demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés tanterve igen rugalmas és nyitott abban az
értelemben, hogy a tanterv 15–20%-át a tanárok és a tanulók tervezhetik meg saját érdeklődési
körük és szükségleteik szerint.
A hatodik osztályosok számára kötelező témakörök: a család, az iskola, a helyi közösség, a nemzet
és az állam.
A hetedik osztályban kötelező témakörök az alábbiak: a hatóságok és szerepmodellek, békés
egymás mellett élés, emberi jogok/a gyermekek jogai, szabadságok, felelősség, demokrácia, civil
társadalom, polgár, kölcsönös függés és a jövő társadalma.
A tanulás céljainak és eredményeinek meghatározásakor – a projektmódszer és egyéb
módszerek használatával – a hangsúlyt arra helyezték, hogy a tanuló legyen aktív, végezzen
kutatásokat és oldjon meg problémákat, valamint arra, hogy minden társadalmi csoport között
épüljenek ki jó kapcsolatok.
Az állampolgári oktatást mind a négy középiskolai évfolyamon bevezették. Az első osztályos
tanulók heti 1 órában tanulnak az alábbi témákról: életem a közösségben – én és a többiek, a
közösség, szerepem a demokratikus közösségben – én, a polgár, család, nemek, generációs és
kulturális különbségek, hatóság, szerepmodellek a fiatalok életében.
A második osztályban a tanulók heti egy órában foglalkoznak az alábbiakkal: helyi közösség,
iskola, emberi jogok – felelősség – a gyermekek jogai, hatóság – társadalmi hatalom, ökológia – a
természettel való együttélés művészete.
A harmadik osztályos tanulók heti két órában tanulnak a következő témákról: az állam,
demokrácia, hazám politikai rendszere, közszolgáltatások, civil társadalom, emberek – nemzet –
kollektív identitás, hagyomány – kultúra, vallás, multikulturalizmus és interkulturalizmus,
egészséges életmód.
A negyedik osztályos tanulók heti két órában tanulnak az alábbi kötelező témákról: információ és
tömegtájékoztatás – a tükörkép és a valóság, a világ mint „világfalu”, nemzetközi és regionális
kapcsolatok, az egyesült Európa, piacok és demokrácia, foglalkozás és munka, szegénység, a
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népességnövekedés és a modern világ, kockázat és társadalmi mobilitás, fenntartható fejlődés,
emberi jogok – egyetemesség – követelmények és védelem.
Az állampolgári nevelés tantervei a demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés pillérei.
Megfigyelhető azonban, hogy az iskolák (a megfelelő feltételeket kialakítva) a demokratikus
állampolgári nevelés alapelveit és a vonatkozó ismereteket nem csak a kapcsolódó – szabadon
választott és kötelező – tárgyakon keresztül alkalmazzák, hanem iskolán kívüli tevékenységekkel
és iskolai projektekkel is.
A cél az, hogy az iskola a demokratikus közösség modellje legyen, amelyben mindenki aktív és
ahol mindenki otthon érzi magát. Az iskola a tanulók második otthona lesz – és erre valóban
szükség is van. Ez azt jelenti, hogy az állampolgári nevelést mint az iskolai munka és viselkedés
egyik alapelvét mozdították elő.
Ez többféle formális és informális tanulási formát tett lehetővé ezen a területen a tanulási
folyamat minden résztvevője számára, valamint minden polgár számára. Több projekt valósult
meg; ilyen volt például „Az aktív demokratikus állampolgárságra nevelés”, „A különbségekkel
való együttélésre nevelés”, az „Állampolgár”, valamint számos más projekt, amely tartós hatással
volt oktatási rendszerünkre, a tanulókra, a tanárokra és a szülőkre.

Tanárképzés

Az új tanterv fokozatosan került bevezetésre: az általános iskolákban 2004/5-ben, a
középiskolákban 2006/07-ben. A sikeres végrehajtás érdekében szisztematikus tanárképzés
indult meg.
Az állampolgári oktatás tanterve kimondja, hogy minden olyan tanár taníthatja a tárgyat, aki
elvégezte a megfelelő képzést, míg a középiskolai modulokat szociológia- és filozófiatanárok
tanítják.
Meghatározásra kerültek a tárgy alapelveire vonatkozó alapvető képzési modulok, mint például
az interaktív oktatási/tanulási módszerek, a tanulók teljesítményének értékelése és a
politikafilozófiai modul.
Az állampolgári nevelés tantárgy tanítására kijelölt általános iskolai tanárok a négy fent említett
modulból álló képzésben vettek részt. Az Oktatási Szolgáltatási Hivatal biztosítja a tanárok
továbbképzését; ezidáig több olyan szemináriumot szervezett, amely az állampolgári neveléssel
foglalkozott.
Emellett az Oktatás Hivatal javaslatára az Oktatási Minisztérium minden évben elvégzi a
továbbképzési programok akkreditációját minden tantárgy oktatói és minden szint esetében. Így
a tanárképzési folyamat mindenki számára – az egyetemek (karok), szaktanári egyesületek, nem
kormányzati szervek számára – nyitott.
Az állampolgári nevelést nyújtó tanárok képzése kapcsán több haladó képzési modell került
meghatározásra; az iskolák és a tanárok szükségleteik szerint ezek közül választhatnak.
A Montenegrói Egyetem Tanárképző Szakja esetenként a demokratikus állampolgári és emberi
jogi neveléssel kapcsolatos, szabadon választható kurzusokat szervezn.
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Értékelés

A tanulók teljesítményének értékelése egy minden tantárgyra kiterjedő általános folyamat
keretében történik. Az értékelési rendszer numerikus; az érdemjegyek egyestől ötösig terjednek,
bár több kerekasztal-vitán és szemináriumon kezdeményeztek már vitát az ezen tantárgyakban
nyújtott tanulói teljesítmény értékelésének speciális mivoltáról. Bár az értékelés az
oktatási/tanulási folyamat szerves részét képezi, javasolták a tanároknak, hogy fejlesszék a
tanulók önbecsülését és önbizalmát, a társadalmi jelenségekkel szembeni kritikus hozzáállását
valamint az azokban elfoglalt helyükkel és betöltött szerepükkel kapcsolatos tudatosságot. –.

A nem kormányzati és ifjúsági szervezetek szerepe

A nem kormányzati szervezetek fontos szerepet játszottak a folyamatban, amely során az
állampolgári nevelést integrálták oktatási rendszerünkbe. A nem kormányzati szervezetek
számos tevékenységünket és projektünket vezették. Ilyen szervezet például a KulturKontakt, egy
ausztriai partner, amely „Az aktív demokratikus állampolgári nevelés" és „A békés egymás
mellett élésre nevelés” címen szervezett két nagyobb projektet; a demokratikus állampolgári és
emberi jogi nevelés UNESCO-szervezete és a montenegrói Civitas Centre, amely hosszú időn
keresztül (10 éven át) vezette az „Állampolgár” elnevezésű projektet, amelyet a tanárok és a
tanulók kedvezően fogadtak és amelynek oktatási módszertanát az iskolák máig alkalmazzák. A
tanárképzést az OSCE, az Állampolgári Nevelési Központ támogatta – amely az Oktatási
Szolgáltatások Hivatalával együtt megalkotta a 2007–2010-es Állampolgári nevelési stratégiát
(Podgorica, 2007) –, valamint az UNICEF, a Nyílt Társadalom Intézet, az Európa Tanács.
Az Oktatási Hivatal (a nem kormányzati szervezetekkel együtt) részt vett számos olyan
tevékenységben, amelyet az Európa Tanács kezdeményezett a Délkelet-európai Demokratikus
Állampolgári Nevelési és Emberi Jogi Nevelési Hálózaton keresztül és amelynek célja a területen
történő regionális együttműködés és a tapasztalatcsere előmozdítása volt. További ilyen
esemény volt a Demokráciára Nevelés Európai Éve (2005) és a Kultúrák Közötti Párbeszéd
Európai Éve (2008). A montenegrói képviselők részt vettek a fent említett tevékenységekben:
regionális és nemzetközi táborokban, valamint versenyekben vettek részt, tematikus
prezentációkat tartottak iskolákban és máshol. Ily módon több interkulturális projekt született
meg, ezek egyike volt „A békés egymás mellett élésre nevelés”, amelynek keretében a tanulók
megismerték környezetük kulturális sajátosságait, a kapcsolatokat, a toleranciát, a kölcsönös
tiszteletet és az egymás mellett élést.
Más nem kormányzati szervezetek is részt vettek a demokratikus állampolgári és emberi jogi
neveléssel kapcsolatos tevékenységekben. A Nansen Párbeszéd Központ például az „Oktatás a
békéért” elnevezésű projektet, a Pedagógiai Központ pedig az „Oktatás a társadalmi
igazságosságért” projektet valósította meg, stb.

Kutatás

Azután, hogy oktatási rendszerünkben bevezetésre került az állampolgári nevelés, több
alkalommal végeztük el a tanítás és a tanulás felmérését és értékelését.
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Az első tanulmányt az Oktatási Szolgáltatási Hivatal készítette 2007-ben, az Állampolgári
Nevelési Központ elnevezésű nem kormányzati szervezettel együttműködésben. Ennek
keretében tanárokat, tanulókat és szülőket kérdeztek meg. Az eredmények azt mutatták, hogy
mindhárom oldal kedvezően fogadta a tantárgyat, és hogy a megvalósításnak – a létesítmények
és a munkamódszerek modernizációja, valamint a szülők nagyobb fokú bevonása mellett –
folytatódnia kell.
A szakértők ezután 2008-ban végeztek kutatást egy olyan mintán, amely 12 általános iskola és 7
középiskola adatait tartalmazta. E kutatás is arra hívta fel a figyelmet, hogy az állampolgári
nevelés tantárgy megfelelő teret kap az iskolákban, és hogy kedvezően fogadják a tanárok, az
iskolai adminisztrátorok, a tanulók és a szülők.
Az „Állampolgári nevelés Délkelet-Európában” elnevezésű regionális projektet a boszniahercegovinai Civitasszal együttműködésben hajtottuk végre. Ez a kutatás azt vizsgálta, hogy a
tanulók milyen ismeretekkel rendelkeznek az állampolgárságról, az emberi jogokról és
demokráciáról, valamint hogyan viszonyulnak az állampolgári neveléshez mint tantárgyhoz,
milyen a politikai kultúrájuk és mennyit tudnak az európai integrációról.
Végül a „Montenegrói oktatási reform értékelése (2010–2012)” elnevezésű átfogó projektet
valósítottak meg. Ezt a kutatási projektet Nyílt Társadalom Alapítványok Hálózata és a
montenegrói Pedagógiai Központ szervezte, az Oktatási és Sportügyi Minisztérium, az Oktatási
Hivatal és a Tankönyvek és Tanári Segédanyagok Intézete folyamatos támogatása mellett. A
projekt keretében az aktív demokratikus állampolgári kompetenciát nem csupán az állampolgári
nevelés mint tantárgy tekintetében vizsgálták, hanem az iskolák egész tanterve és demokratikus
gyakorlata fényében is. Az adatok elérhetők az Oktatási Hivatal holnapján
(www.zavodzaskolstvo.gov.me ).
Az Oktatási Hivatal esetenként a tanítás minőségét felmérő belső kutatást is szervez. „A tanulók
helyzete az iskolákban” című, 2012-ben készített tanulmány specifikusan az iskolai környezetet,
valamint a tanulók helyzetét, jogait, szabadságait és kötelességeit vizsgálta.

Releváns gyakorlat – példák

A szakemberek és a nagyközönség többféle módon ismerkedhetett meg számos tevékenységgel
és bevált gyakorlatokkal.
Az „Állampolgár” elnevezésű projekt keretében több regionális és országos iskolai versenyt
szerveztek. E versenyek során a tanulók bemutatták portfólióikat, amelyekkel felhívták a
figyelmet a közösségeikben tapasztalható problémákra és azok lehetséges megoldásaira. Az
események a nagyközönség és a média számára nyilvánosak voltak.
Az iskolákban bevezetésére került egy, a tanárok szakmai fejlődését célzó rendszer annak
érdekében, hogy tanárok rendszeresen bemutassák az iskoláikban osztálytermi tapasztalataikat,
a bevált gyakorlatokat, valamint a tanulók eredményeit.
Emellett olyan szemináriumok is rendszeresen megrendezésre kerülnek, amelyek alkalmat
nyújtanak a tanároknak arra, hogy a bevált gyakorlatokat megosszák egymással.
A bevált tanítási gyakorlattal foglalkozó tanári szaklapok segítik a tanárokat munkájuk
színvonalának javításában. Ilyen szaklap például a Vaspitanje i obrazovanje (Oktatás és tanulás),
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a Prosvjetni rad (Oktatási munka), a Profesionalni razvoj nastavnika u CrnojGori (A montenegrói
tanárok szakmai fejlődése), amelyeket az Oktatási Szolgáltatások Hivatala ad ki.

Hivatkozások

Az
iskolai
tanterv
letölthető
http://wwwe.zavodzaskolstvo.gov.me

az

Oktatási

Hivatal

holnapjáról:

A reformok könyve, a montenegrói Oktatási és Tudományos Minisztérium, Podgorica 2001
A montenegrói általános és középiskolákban folytatott állampolgári nevelés stratégiája
2007–2010. Oktatási Hivatal, az Állampolgári Nevelési Központtal együttműködve, 2007
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DEMOKRATIKUS ÁLLAMPOLGÁRI ÉS EMBERI
JOGI NEVELÉS ROMÁNIÁBAN
Szakpolitika és jogszabályi háttér

Románia jelenleg alkalmazza az Európa Tanács, az EBESZ és az Egyesült Nemzetek Szervezete
minden olyan jogi eszközét, amely az oktatásra, a kisebbségek jogaira, a gyermekek jogaira, a
diszkrimináció minden formájának megszüntetésére, valamint az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelmére vonatkozik. Románia Alkotmányának 20.1 cikke szerint az
állampolgárok jogaira és szabadságaira vonatkozó rendelkezéseket az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatával, valamint a Románia által elfogadott, az emberi jogok védelmét célzó alapvető
eszközökkel összhangban alkalmazzák. A 20.2 cikk emellett kimondja, hogy amennyiben az
emberi jogok védelmét célzó nemzeti jogszabályok és a Románia által elfogadott nemzetközi jogi
eszközök összeütközésbe kerülnek, a nemzetközi szabályozás alkalmazandó.
Az alábbi dokumentumok részét képezik azon jogszabályoknak, melyek keretet adnak a
demokratikus állampolgári és az emberi jogi nevelésnek:


A Nemzeti oktatási törvény (1/2011) kimondja, hogy minden polgárnak joga van az
oktatáshoz, valamint megfogalmazza azt a célkitűzést, hogy az emberi méltóságot, az emberi
jogokat és az alapvető szabadságokat tiszteletben tartó oktatást kell nyújtani. A nemzeti
oktatás pillérjei közé tartoznak az erkölcsi és állampolgári értékek, valamint a természeti,
társadalmi és kulturális környezet tiszteletben tartása. A szociális és állampolgári
kompetenciák az oktatás célkitűzései között kerülnek említésre, az Európai Bizottság által
meghatározott egyéb kulcskompetenciák mellett (anyanyelvi kommunikáció, kommunikáció
legalább kettő idegen nyelven, matematikai és tudományos alapkompetenciák, és
technológia, kezdeményezői és vállalkozói kompetencia, digitális kompetencia, kulturális
tudatosság és kifejezőkészség, a tanulás elsajátítása).



A gyermekek jogainak védelméről és előmozdításáról szóló 272/2004-es törvény
biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását az alábbi alapelvek szerint: a gyermek
legfőbb érdekének tiszteletben tartása és előmozdítása; egyenlő esélyek;
diszkriminációmentesség; a gyermek gondozásának, nevelésének és oktatásának stabilitása
és folytonossága; gyermekvédelmi intézkedés esetén a gyermek etnikai, vallási, kulturális és
nyelvi gyökereinek tekintetbe vétele (6 (a, b, i) cikk); emellett a tanár a tanítási-tanulás
folyamat során köteles a gyermek jogait tiszteletben tartani, tájékoztatni a gyermeket
jogairól, valamint e jogok érvényesítésének módjairól (48 (3) cikk).



A társadalmi kirekesztés megelőzéséről és felszámolásáról szóló 1116/2002-es törvény
kimondja, hogy pénzügyi támogatásban (oktatási ösztöndíjakban) részesülnek azok az
iskoláskorú, kötelező oktatásban részesülő személyek, akik két vagy több gyermeket nevelő,
garantált minimáljövedelemre jogosult családban élnek (19(1-4). cikk).
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Tanterv
A demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés megvalósításának legfontosabb eszköze a
nemzeti tanterv, amelyet 1998–1999-ben vezettek be, és azóta többször módosítottak. A
demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelést az iskolai tantervek a következő formában
tartalmazzák:
A.

formális – tantervi alapú tanulás: kronológiailag szakaszolt, szisztematikus szerkezetű
tanulási folyamat, amely a különböző szintű oktatást nyújtó specializált intézményekben
folyik (óvodai, általános iskolai, középiskolai alsó, középiskolai felső szint, valamint
középiskola utáni szint), specializálódott szakemberek (nevelők, oktatók, tanárok)
vezetésével.

A.1. Közös iskolai alaptanterv (kötelező tárgyak) a kötelező oktatás során:




Az állampolgári nevelés tanterve, III. osztály, hetente 1 óra. Ez a tanterv a tanagyag
részeként tartalmaz olyan témaköröket, mint például a csoportszabályok: jogok és
felelősség a csoportban.
Az állampolgári nevelés tanterve, IV. osztály, hetente 1 óra. Ez a tanterv a tanagyag
részeként tartalmazza a gyermekek jogai témakört.
Az állampolgári nevelés tanterve, VII. és VIII. osztály, hetente 1–2 óra. E tantervek a
tananyag részeként tartalmazzák többek között az alábbi témaköröket: a polgárok jogai
és felelőssége, emberi jogok (7. osztály) és szabadság és felelősség, igazságosság és
egyenlőség (8. osztály).
Az állampolgári és emberi jogi nevelés kérdéseit tehát a tantervfejlesztés központi
konceptuális elemei reprezentálják a humán tudományok és társadalomtudomány
területén, a békét, az igazságosságot és a társadalmi egyenlőséget célzó állampolgári és
erkölcsi nevelés kapcsán.
Az emberi jogok, a béke és az emberi biztonság témáját a fenntartható fejlődést célzó
oktatás foglalja magában; ide tartoznak még az alábbi témák: a nemek közötti egyenlőség,
kulturális sokszínűség, interkulturális oktatás, egészségtan és életminőség, jó kormányzás
(átláthatóság, szólásszabadság, hozzájárulás a szakpolitikák kidolgozásához),
örökségvédelmi oktatás és helytörténet.

A.2. A demokratikus állampolgári és emberi jogi neveléssel kapcsolatos témakörök a
kötelező oktatás lezárulása után





Szociológiai tanterv, hetente 2 óra (társadalomtudományra specializálódó)
gimnáziumokban. Többek között a következő témákat foglalja magában: társadalmi
problémák – diszkrimináció, bűnözés, társadalmi konfliktusok, korrupció, szegénység.
Filozófiai tanterv (hetente 1–2 óra, a specializációtól függően). Többek között a
következő témákat foglalja magában: szabadság és társadalmi és politikai felelősség,
egyenlőség és igazságosság, emberi jogok.
A társadalmi tanulmányok tanterve (hetente 1 óra a társadalomtudományokra
specializálódó gimnáziumokban és a katonai vagy a társadalomtudományokra
specializálódó szakközépiskolákban). Többek között a következő témákat foglalja
magában: a demokratikus alapelvek és állampolgárság.

A.3. Tantervközi téma/kérdés vagy tantárgyakon átívelő téma (bizonyos
tudományterületeken, például: történelem, román nyelv és irodalom, idegen nyelvek, stb.)
A.4. Az iskolai oktatás nemzeti szinten meghatározott tanterve (választható tantárgyak)
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Iskolai tanterv az „Állampolgári nevelés” választható tantárgyhoz, középiskolai felső
szint (minden középiskola számára), hetente 1 óra (specializált tankönyv elérhető)
Iskolai tanterv a „Demokráciára nevelés” választható tantárgyhoz, középiskolai felső
szint, hetente 1 óra
Iskolai tanterv az „Európai uniós intézmények” választható tantárgyhoz, középiskolai
felső szint, hetente 1 óra
Iskolai tanterv a „Nemzetközi humanitárius jog” választható tantárgyhoz, középiskolai
felső szint, hetente 1 óra (az oktatás specializált tankönyv és tanári kézikönyv alapján
történik).

A formális tanterv részeként az egyes tantárgyak programjai az általános és specifikus
kompetenciákat, a tananyagot, valamint a tanórai vagy a tanórán kívül tevékenység során
megszervezendő javasolt tanulási tevékenységeket írják le.
B. A nem formális tanulás/oktatás tanórákon kívüli oktatási tevékenységek keretében – a
formális tantervi oktatás alternatívájaként – valósul meg. Többféle oktatási intézmény végzi,
akár függetlenül, akár helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű intézményekkel,
kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel partnerségben.

Tanárképzés
Az alapképzést az egyetemek/tanárképző karok végzik, az Oktatási Minisztérium rendeletében
jóváhagyott kerettanterv alapján. A demokratikus állampolgári nevelés területén dolgozó
tanárok és oktatók többsége történelemből, társadalomtudományból, filozófiából,
pszichológiából, pedagógiából, jogból, közgazdaságból és politikatudományból szerzett
diplomát. Jelenleg még nincsenek olyan egyetemi szakok, amelyek a leendő demokratikus
állampolgári és emberi jogi nevelést folytató tanárok specializációját lehetővé tennék. Emiatt
rendkívül fontos a tanárok továbbképzése a demokratikus állampolgári nevelés terén. Egyes
egyetemek/karok azonban az alapképzésben bizonyos átfogóbb kurzusok keretében (például
„Az osztálytermi munka megszervezése”) vagy választható tantárgy formájában nyújtanak
oktatást a demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés terén.
A továbbképzést különböző képzési intézmények (közintézmények, nem kormányzati
szervezetek, magáncégek) biztosítják. A kurzusokat az Oktatási Minisztérium speciális
módszertan alapján hagyja jóvá. A kérdéses területen elérhető, de nem kötelező a képzés.
Számos akkreditált – a demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés témaköreit (például
demokratikus tanulási környezet, konfliktuskezelés, tanulói részvétel) is felölelő – tanári
továbbképzési kurzus az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg. A tanárok
nemzetközi intézmények/szervek/szervezetek (például az Európa Tanács, az Európai Unió, az
UNICEF, az UNESCO és az UNHCR) által szervezett képzési tevékenységekben, vagy egyéb,
kétoldalú vagy többoldalú oktatási és képzési együttműködés keretében megvalósuló
tevékenységekben vesznek részt. A tanárok számára kötelező a továbbképzési programokban
való részvétel. E programok témakörei igen változatosak (projektmenedzsment, emberi
jogokkal, a gyermekek jogai).

Értékelés
A demokratikus állampolgársághoz kapcsolódó tantárgyakat oktató tanárok értékelési
módszertana hasonló a más tárgyat oktató tanárokéhoz, ugyanakkor ezen módszerek szorosan
kapcsolódnak a diákok pszichológiai adottságaihoz, valamint a tantárgy sajátosságaihoz. Az
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értékelés az ún. hagyományos módszerre épül, ugyanakkor alkalmaznak alternatív módszereket
is (pl. szóbeli feleltetést, írásbeli esszéket, portfóliókat, csoporton belüli értékelést és
visszacsatolási projekteket).
Általános iskolában a diákok teljesítmény-értékeléséhez kvalitatív leírást alkalmaznak:
elégtelen, elégséges, jó, nagyon jó, kíváló.
A középiskola alsó és felső tagozataiban a diákok teljesítmény-értékelése jegyekkel történik (1től 10-ig). A diákok felsőbb osztályba lépése a kapott osztályzattól függ: minden tantárgyból
legalább 5, 00 pontnak kell lennie a végső átlagos osztályzatnak, míg magatarásból 6,oo-os
átlagot kell elérni.
Az új oktatási törvény egyik következménye, hogy új értékelési rendszer kialakítása vált
szükségessé. A törvény megemlíti, hogy az értékelés középpontjában a tantárgyakon átívelő
témák és készségek, valamint a 8 kulcskompetencia áll majd; ilyen az szociális és állampolgári
kompetencia is, amelyhez szóbeli vizsga tartozik.

A nem kormányzati és ifjúsági szervezetek szerepe
A nem kormányzati szervezetek számos projektet és tevékenységet valósítanak meg a formális
oktatás terén (tanterveket, valamint iskolai tantervekhez forrásokat javasolnak), a nem formális
oktatás terén és a tanárképzés terén (egyes szervezetek akkreditált képzéseket nyújtanak
tanárok számára). Vannak projektek, amelyek célja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek
jogainak előmozdítása. Ezen a téren az alábbiak fejlesztettek ki sikeres és innovatív projekteket:
Interkulturális Intézet (Temesvár), Források és az Etnikai és Kulturális Sokszínűség Központja
(Kolozsvár), Búvárok Egyesület (Marosvásárhely), PER Regionális Központ (Bukarest és
Marosvásárhely), Educaţia 2000+ Központ (Bukarest), Pro Europa Liga (Marosvásárhely), Új
Horizontok Alapítvány, Prosper ASE Egyesület (Bukarest), Euro Ed (Jászvásár), az AIESEC
Romania diákegyesület csoportja, stb.
A „Mentsük meg a gyermekeket” szervezet által országos szinten megvalósított, a gyermekek
jogait előmozdító Nekünk is vannak jogaink elnevezésű program célja az volt, hogy az egyetemet
megelőző oktatásban részt vevő tanulókat és tanárokat felkészítsék a gyermekek jogainak
elismerésére, támogatására és előmozdítására. A projekt közvetlen hatással volt a tantervi
szintre: bevezetésre kerültek bizonyos, a gyermekek jogaival foglalkozó választható tantárgyak.
2010-ben az Új Horizontok Alapítvány egyik projektje azt tűzte ki célul, hogy a tanulók aktív polgári
szerepvállalással kapcsolatos készségeit nem formális tanulási tevékenységek során fejlessze. Ugyanez a nem
kormányzati szervezet 2010–2011-ben a British Councillal közösen megvalósította az „Aktív polgárok”
elnevezésű programot. A kedvezményezettek Iaşi, Neamț, Hunyad, Mehedinți, Kolozs és Temes megyei fiatalok
voltak. A program három fő elemből állt: képzés, közösségi projektek és nemzetközi dialógus.
Az Educația 2000+ Központ által létrehozott „Az én jogaim a te jogaid” elnevezésű projekt fő

célkitűzése olyan kampány indítása, amelynek keretében az oktatásban megvalósulhat a
diszkriminációmentesség (az etnikai, nemi vagy bármilyen más alapon történő diszkriminációtól
való mentesség) elve, és fókuszában az emberi jogok és a gyermekek jogainak tiszteletben
tartása áll. A projekt kedvezményezettei tanulók, tanárok, helyi hatóságok, valamint a civil
társadalom helyi szinten működő képviselői voltak.
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Kutatás

Az Oktatástudományi Intézet a demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés területén az
alábbi projekteket dolgozta ki (www.ise.ro):
 A gyermekek jogai az iskolai kontextusban. A kutatás feltárta, hogy a tanulók mennyit
tudnak jogaikról és mennyire vannak azok tudatában, hogy milyen információforrások
érhetők el számukra jogaikkal kapcsolatban, valamint arról, hogy a gyermekek jogai
hogyan jelennek meg az iskola oktatási tevékenységeiben és légkörében.


A kulcskompetenciák integrálása a tanítási megközelítésekben. Ez a kutatási projekt
olyan pilóta képzési program alkalmazását vizsgálta, amely lehetővé teszi a tanulók
kulcskészségeinek kifejlesztésében részt vevő tanárok számára, hogy – a módszertan és
a munkamódszerek elemzése révén – e kulcskompetenciákat a tanítási megközelítésbe
integrálják.



Állampolgárság és a fiatalok politikai részvétele–a 2011-ben végzett kutatás az
állampolgárság, az oktatás a társadalmi fejlődés közti összefüggéseket vizsgálja, valamint
az aktív állampolgárságot és a fiatalok bevonását a politikai életbe.



Erkölcsi és érzelmi nevelés; a tanárok szerepe a gyermekek fejlődésének
támogatásában. A tanulmány célja, hogy meghatározza, hogy milyen kihívásokkal és
nehézségekkel küzdenek jelenleg a tanárok és a diákok a morális és érzelmi oktatással
kapcsolatosan. A tanulmány további célja, hogy megvizsgálja, hogy a tanárok milyen
mértékben vannak tisztában az alapképzés és továbbképzés kritikus területeinek
felismerésében betöltött szerepükkel, meghatározza továbbá a fejlődés lehetőségeit. A
tanulmány számos kulcskérdést vizsgált: Az iskola főként (vagy kizárólag) a tárgyi tudást
oktatását támogató környezetet biztosítja-e? Felkészíti-e az iskola a gyermekeket a
társadalomban való életre, és ez lehetséges-e erős morális útmutatót és megfelelő
környezet biztosítása nélkül? Tudatában vannak-e a szaktanárok a tanulók morális és
érzelmi fejlődésükre gyakorolt hatásukkal? Mivel magyarázható az a jelenség, hogy a
szülők hajlamosak a gyermekük morális és érzelmi nevelését a tanárok kezébe adni, és
fordítva? A kutatás megállapította, hogy az oktatásban történő valódi változásokat a
tanárok képzésével kell kezdeni. A “más típusú” iskolához a képzést is “másképp” kell
megvalósítani, amelynek középpontjában a gyakorlati oktatási képességek fejlesztése és
a tanárrá érés emberi folyamata kell, hogy álljon. Az iskolák és a tanárok valódi
megváltoztatását nem lehet törvényekkel kierőszakolni, mert az temészetes módon és
szükségszerűen a tanár hozzáállásából fakad.



A tanerv és a tankönyvek elemzése (az általános és középiskola rendszerében) – a
tevékenység koordinálásáért az Oktatástudományi Intézet felelős, mely részét képezte a
nemzeti kerettanterv fejlesztésének. Az elemzés magában foglalt tanterveket és a
demokratikus állampolgárság oktatását segítő tankönyveket.

Releváns gyakorlat – példák

Az országos tanulmányi versenyek az állampolgári és emberi jogi neveléshez kapcsolódó
tevékenységek különleges kategóriájába tartoznak; olyan komplex tevékenységek, amelyek
tantervi és tanterven kívüli elemeket egyaránt tartalmaznak. Ezek közül a legfontosabb országos
szintű versenyek a következők:
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Állampolgári oktatási ismeretek olimpia III. és IV. osztályos tanulók részére (első szint),
amely évente kerül megrendelésre iskolai/helyi/megyei és országos szinten.
Állampolgári culturális ismeretek olimpia VII. és VIII. osztályos tanulók részére (második
szint), amely évente kerül megrendezésre iskolai/helyi/megyei és országos szinten.
Mindkét állampolgári ismeretek olimpia esetében a csapatok két tanulóból állnak.

Mindkét versenyt a Nemzeti Oktatási Minisztérium finanszírozza és koordinálja. Az iskolai
versenyekhez tartozó tantervek és módszertanok a Nemzeti Oktatási Minisztérium honlapján
hozzáférhetők: www.edu.ro).
A gyermekek jogainak védelmét és előmozdítását célzó országos stratégia (amelyet a
860/2008 sz. kormányrendelet hagyott jóvá) átfogó célja a források mobilizálása azzal, hogy az
érintetteket felelőssé teszi a hatékony partnerség kialakítása, a gyermeki jogok védelme,
valamint a gyermek román társadalmon belüli helyzetének védelme terén. A gyermekek
jogainak ellenőrzése két aspektust foglal magában: a) a gyermekek jogai tiszteletben tartásának
ellenőrzése; b) a gyermekek jogai megsértésének feltárása és kivédése.
A stratégia alapját képező elveket, a célcsoportokat, a stratégia végrehajtásáért felelős
intézményeket (az Országos Gyermekvédelmi Hatóság koordinálja és követi nyomon a
folyamatot), a gyermekek jogai védelmének és előmozdításának várható eredményeit, valamint
a stratégia végrehajtásának költségvetését tartalmazza a dokumentum. A stratégia végrehajtása
a menetrend szerint három szakaszban, az alábbi időszakokra vonatkozó operatív tervek
formájában történik: 2008–2009, 2010–2011 és 2012–2013.
Az Európa Tanács számos publikációjának lefordítása – például „A demokratikus állampolgári és
emberi jogi nevelés minőségbiztosítása”, „Tanárképzés a demokratikus állampolgári és emberi
jogi nevelés terén”, „A demokrácia oktatása” (VI. kötet), „Az élet a demokráciában” (III. kötet),
valamint a demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelésről szóló charta – hozzájárul a
demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés elterjedéséhez és fejlődéséhez.
Az eTwinning projektek, melyeket az eTwinning Action keretein belül valósítottak meg az
Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás Programjának részét képezik. A különböző európai
országok iskoláit bevonó projektek rendkívül nagy lehetőségeket rejtenek magukban a
demokratikus állampolgári és emberi jogi nevelés terén. Számos eTwinning projekt határozott
interkulturális dimenzióval rendelkezik, valamint előmozdítják az aktív tanulást, a tanulók
bevonását a különféle projektekbe, a tanárok és a diákok együttműködését és
felelősségvállalását, a jó tanulási környezetet, valamint a diákok és tanárok közötti jobb
kapcsolatot és kommunikációt.

Hivatkozások

Az
iskolai
tanterv
elérhető
az
Oktatástudományi
http://programe.ise.ro/Programescolareinvigoare.aspx

Intézet

honlapján:

www.civica-online.ro
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KONKLÚZIÓK HELYETT…
a demokratikus állampolgárrá nevelésben és emberi jogi oktatásban részt vevők hangjai

Ez a projekt nem csupán az angol tanulásról és az egyéb európai iskolákból jött
tanulókkal közös munkáról szól, hanem arról, hogy felkészítsen bennünket, tanulókat
a jövőben ránk váró teljes munkaidős állásra, tehát arra, hogy jó állampolgárok
legyünk, hogy türelemmel és felelősséggel tudjuk megformálni saját életünket és a
bennünket körülvevő univerzumot, hogy aktív részt vállaljunk a közösség életében,
hogy a megfelelő időben tudjuk igényeinket és kívánságainkat kifejezni, hogy
gyakoroljuk szavazati jogunkat, ami mind a felelősségünk és egyben az előjogunk is.
Ez az, ami mindezt tökéletessé teszi, ez az, ami miatt valóban megéri az erőfeszítés!
A.C., diák, 29. számú iskola a romániai Galacban – aki egy eTwinning projektről beszél –
Szivárvány falu: állampolgáriság, emberi jogok és angol nyelvtanulás szimulációs
módszerrel
http://therainbowvillageproject.blogspot.ro/
Jól

tudtam

házifeladatot
ellentétben
foglalkozni

róluk,
írni

hogy
és

valami
az

nem

hogy

az

mással

osztályban.

De

szeretnek
anyaggal
szeretnek
nem

is

gondoltam volna, így nagyon örülök annak,
hogy

rájöttem:

boldogok,

ha

önzetlen

segítséget nyújthatnak másoknak.
Tanár, Magyarország

Idővel megtanultam, hogy a diákokat
csak úgy tudom segíteni a felelős
személyekké válás útján, ha őket is
bevonom a szabályok kiválasztásába és
megvitatásába illetve a rájuk is ható
döntésekbe. Gyakran emlékeztettem őket
a görögök alapelvére: minden ember
szabadsága a jogállamiságtól kezdődik.
MV, kémia tanár, Románia

I knew about them that they do not

Előszörhomework,
Rosie asszonyhoz
osztottak
like to write
that they

be, akinél már első ránézésre is éreztem,
hogy
nem
igazán
van
kedve
az
egészhez.
De elhatároztam, hogy megszerettetem
like to deal with something else in
vele the
a számítógépet.
Rosie
asszony egy kifejezetten energikus nő, egyetlen
class than
material.. But
I did
pillanatig
sem unatkozott…
Egy mappa minden egyes sikeres megnyitása után
not think
and therefore
I am very
mindketten
nagyokat
mosolyogtunk
és örömmel haladtunk tovább.
happy
to have found
out
about
them that they are happy to

Informatikai képzés idősebbeknek, Magyarország

provide selfless help to others.
Teacher from Hungary, speaking about

Teacher,
Hungary a kicsiket! Néhány órára
Olyan jó érzés volt mosolyra
fakasztani
elfelejthették, milyen körülmények között is laknak. (kórházi ellátás)

A leggyönyörűbb pillanatot akkor éltem át, amikor Giná-val a
gyermekgyógyászati osztályon voltunk és én játszottam vele. Eddig erre nem
is gondoltam, de elképzelhető, hogy ápoló vagy orvos leszek.
Közszolgálati projektekben részt vevő magyarországi diákok
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Számomra

a

középiskolásoknak

szervezettt

Horvát

Parlament szimulációs játék rendkívüli élmény volt, amit
csak a Parlamentben szerezhettem volna. Lehetőségem volt
az iskolában tanultakat a gyakorlatban is kipróbálni, és
tapasztalatot szereztem a kormány és a törvényhozás
működéséről.
felelősséget

Megértettem,
jelent

a

hogy

milyen

nyilvánosság

előtt

hatalmas
beszélni.

Felismertem, hogy milyen értékes munkát végeznek a
politikusok, hiszen naponta hoznak olyan döntéseket,
amelyek
vettem

tükrözik
a

az

projektben

állam
úgy

működését.
döntöttem,

Miután
hogy

részt

én

is

hozzájárulok a társadalomhoz azáltal, hogy aktívan részt
veszek a városom politikai életében.the value of the work
that politicians do, because on a daily basis they make
decisions that reflect on the functioning of the entire state.
After participating in this project, I have decided to give
my contribution to society and become actively involved
in the political life of my town.
http://itv.sabor.hr/itvevents/asx.axd?ID=6.
Ivan Kurecic, 4. Osztályos tanuló.Bedekovcina Középiskola, Horvátország

Ez a tantárgy nem arról szól, hogy valamit kívűlről megtanuljunk, hanem arról,
hogy az elsajátított tudást a valós életben is alkalmazzuk. Számomra a legszebb
pillanat az, amikor az az érzésem, hogy az osztályom nem csak egy szégyenlős
gyerekek gyülekezete, hanem egy olyan közösség, ahol összeköt minket az érzés,
amit akkor érzünk, amikor valami újat tanulunk akár egyénként, akár
csoportként. Igazából az Állampolgári ismeretek nem egy tantárgy, hanem az a
tudás, amelyet az életünk során elsajátítunk.
Mirela Rujović, 8. Osztályos tanuló
„Štampar Makarije“ általános iskola, Podgorica, Montenegro
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