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Predgovor
V zadnjih dveh desetletjih smo bili v Evropi pri~e dru`benim in
politi~nim spremembam, ki so imele pomembne posledice za {ir{o mednarodno skupnost. Te spremembe so pravzaprav povzro~ile »preporod« samega koncepta dr`avljanstva v politi~ni teoriji
in {ir{em podro~ju dru`benih ved, tudi na podro~ju vzgoje in
izobra`evanja. Strokovnjaki v ve~ini evropskih dr`av so si enotni,
da je dr`avljanska vzgoja izjemnega pomena za oblikovanje in
razvoj demokrati~ne politi~ne kulture.
Med najpomembnej{e naloge sodobnih demokrati~nih dru`b torej sodi oblikovanje u~inkovitih strategij razvoja in spodbujanja
demokrati~nega dr`avljanstva, {e posebej v okviru formalnega sistema vzgoje in izobra`evanja, saj javno {olanje v veliki meri prispeva k oblikovanju skupne dr`avljanske identitete ter hkrati razvija vrednote, ki naj bodo skupne vsem otrokom dolo~ene demokrati~ne skupnosti.
Tudi v Sloveniji je temu podro~ju namenjena posebna pozornost.
Védenja s podro~ja dr`avljanske vzgoje se v kurikule slovenskih
{ol vklju~ujejo na ve~ na~inov, in sicer v okviru posebnih predmetov (dr`avljanska vzgoja in etika, dr`avljanska kultura); skozi
medpredmetno povezovanje z ostalimi dru`boslovnimi predmeti
(npr. sloven{~ina, geografija, zgodovina, sociologija) in kot na~in
delovanja {ole (vse{olski pristop).
Pou~evanje teh vsebin postavlja u~itelje pred zahtevno nalogo,
saj je prav na podro~ju izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo, kot ugotavljajo evropske {tudije, razkorak med splo{nimi trditvami o pomenu dr`avljanske vzgoje ter vsakdanjo {olsko
prakso precej{en. Na eni strani imamo razprave o vlogi javnega
sistema {olanja pri prena{anju dru`benih pravil ter o pomembnosti izobra`evanja za demokracijo, na drugi strani pa imamo
te`avno in zahtevno pou~evanje tega vsebinskega podro~ja.
Prepri~an sem, da bo pri~ujo~a knji`ica pripomogla k uspe{nemu vzgojno-izobra`evalnemu delu na podro~ju izobra`evanja za
demokrati~no dr`avljanstvo tudi v slovenskem prostoru.

dr. Milan Zver
minister za {olstvo in {port

Uvod urednikov
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo in ~lovekove pravice je eno temeljnih podro~ij delovanja Sveta Evrope, saj je njegovo delo `e od samega za~etka njegove ustanovitve leta 1949
usmerjeno v varovanje ~lovekovih pravic, uveljavljanje na~el pravne dr`ave in demokracije ter razvoj evropske identitete. Delo
Sveta Evrope na podro~ju vzgoje in izobra`evanja, predvsem pa
izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo, pomembno prispeva tudi k uresni~evanju ciljev, ki si jih na tem podro~ju postavlja
Evropska unija.
V Strasbourgu je bilo oktobra leta 1997 drugo sre~anje predsednikov vlad in dr`av ~lanic Sveta Evrope, na katerem je bila posebej poudarjena »potreba po izobra`evanju za demokrati~no dr`avljanstvo, ki naj temelji na pravicah in odgovornostih dr`avljanov«. Neposreden odgovor na to sre~anje je bil projekt »Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo«, ki je potekal med leti
1997 in 2004. Najpomembnej{i cilji tega projekta so bili opredelitev temeljnih konceptov, identifikacija osnovnih spretnosti, ki
jih potrebujejo mladi za aktivno vklju~evanje v sodobno dru`bo,
spodbujanje izobra`evalnih reform na {ir{em podro~ju dr`avljanske vzgoje ter dviganje zavesti o skupnih temeljnih vrednotah za
svobodnej{o, pravi~nej{o in strpnej{o evropsko dru`bo.
Nara{~ajo~e namenjanje posebne pozornosti izobra`evanju za
demokrati~no dr`avljanstvo v dr`avah ~lanicah Evropske unije in
Sveta Evrope in {tevilnih nevladnih organizacijah, je pomemben
kazalnik pomena vzgoje in izobra`evanja pri spodbujanju dejavnega vklju~evanja posameznikov v politi~no, dru`beno in kulturno `ivljenje.
Razvijanju demokrati~ne ozave{~enosti pri otrocih in mladostnikih je treba posebno pozornost nameniti v samem procesu {olanja, saj se sodobne demokrati~ne dru`be – med njimi tudi Slovenija – poleg vse ve~jega »demokrati~nega primanjkljaja« sre~ujejo tudi s {tevilnimi oblikami rasizma, ksenofobije in drugih oblik diskriminacije ter nestrpnosti.
Prav {ole lahko u~encem in dijakom ponudijo {tevilne prilo`nosti
za razvijanje zavesti o dr`avni pripadnosti, njeni kulturni in jezikovni dedi{~ini ter raznolikosti. [e posebej pomembno vlogo ima
spoznavanje dejavnega vklju~evanja v sodobno demokrati~no
dru`bo in spodbujanje strpnosti kot ene od ob~ih kulturnih in
civilizacijskih vrednot, ki izvira iz evropske razsvetljenske tradicije.
Spo{tovanje ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in, izbolj{anje

zaupanja v demokrati~ne institucije ter zmanj{anje razli~nih oblik
nestrpnosti, diskriminacije in nasilja ter socialne izklju~enosti so
torej klju~ni dejavniki za stabilno in demokrati~no dru`bo.
Ta knji`ica vsebuje dva dokumenta, ki sta nastala v drugem delu
projekta Sveta Evrope »Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo« (2001–2004). Pojmovni slovar izobra`evanja za demokrati~no
dr`avljanstvo ponuja pregled najpomembnej{ih izrazov, ki so povezani s tem vsebinskim podro~jem ter hkrati izra`ajo dose`eno
soglasje v {tevilnih dokumentih Sveta Evrope. Priporo~ilo (2002)12
Odbora ministrov Sveta Evrope o izobra`evanju za demokrati~no
dr`avljanstvo je pomemben dokument, saj je Odbor ministrov s
sprejetjem tega priporo~ila oblikoval skupne standarde na tem podro~ju ter hkrati vsem dr`avam ~lanicam zagotovil svojo dejavno
podporo v zvezi z izobra`evanjem za demokrati~no dr`avljanstvo
(cilji, vsebine in metode, izobra`evanje u~iteljev itn.).
Temeljni namen te knji`ice je torej raz{iriti skupno razumevanje
vsebinskega podro~ja izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo na ravni temeljnih pojmov in izrazov ter tudi vseh razse`nosti
{ir{ega podro~ja dr`avljanske vzgoje.

mag. Mitja Sardo~
nacionalni koordinator
evropskega leta dr`avljanske kulture

Liana Kal~ina
direktorica
IDC Sveta Evrope
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Zahvala
Avtorica se `eli zahvaliti vsem, ki so prispevali k nastanku dokumentov Sveta Evrope, iz katerih je ~rpala snov za pripravo tega
slovarja: avtorjem poro~il, raziskovalcem, sodelujo~im na seminarjih in konferencah ter predstavnikom Sveta Evrope. Brez njihovih razprav in premi{ljenega dela izdelava tega slovarja ne bi
bila mogo~a.
Avtorica upa, da pojmi v tem slovarju ~im zvesteje povzemajo
tiste ideje, ki so bile predstavljene v {tevilnih poro~ilih in {tudijah
ter da kot take odra`ajo mi{ljenje Sveta Evrope v ~im ve~ji meri.
Med bibliografijo so navedeni dokumenti, ki so bili uporabljeni
kot vir pri izdelavi tega slovarja.

8

Povzetek
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo je doseglo visoko
stopnjo pomembnosti in je dele`no vse ve~jega interesa tako v
Svetu Evrope kot tudi posameznih dr`avah ~lanicah. Pove~an
interes je vodil v raz{iritev razprave in vklju~itev novih partnerjev
v to podro~je. Mnogi novi sodelavci imajo pomembno vlogo pri
spodbujanju izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo na
ravni izobra`evalnih politik. Kljub temu pa nekateri med njimi
niso podrobneje seznanjeni z odtenki pomena {tevilnih pojmov,
ki se pogosto uporabljajo na razpravah o izobra`evanju za demokrati~no dr`avljanstvo. Ta slovar je torej ponujen kot pripomo~ek pri uveljavljanju politik izobra`evanja za demokrati~no
dr`avljanstvo v dr`avah ~lanicah Sveta Evrope.
Namen tega slovarja ni vklju~itev celotnega seznama pojmov, ki
so povezani z izobra`evanjem za demokrati~no dr`avljanstvo.
Izbrani pojmi odslikavajo sodobno mi{ljenje izra`eno v {tevilnih
dokumentih Sveta Evrope v povezavi z izobra`evanjem za demokrati~no dr`avljanstvo. Niso predstavljeni kot ozke definicije,
ampak kot kratke predstavitve pojmov. Slovar~ek vsebuje 31
pojmov in je razdeljen v tri poglavja:
1. poglavje: osnovni pojmi
2. poglavje: procesi in praksa izobra`evanja za demokrati~no
dr`avljanstvo
3. poglavje: rezultati izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo
Slovar~ek ponuja bralcu uvodni okvir in pregled najpomembnej{ih pojmov, ki so povezani z izobra`evanjem za demokrati~no
dr`avljanstvo.
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Uvod
Prvi del projekta Sveta Evrope Izobra`evanje za demokrati~no
dr`avljanstvo (1997–2000) je imel namen preu~iti koncepte in
prakso izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo z raziskovanjem, konferencami in mesti dr`avljanstva. Zaradi uspeha tega
projekta je bil zagnan tudi drugi del Izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo (2001–2004). V oviru slednjega je bil razvoj
izobra`evalnih politik prepoznan kot najpomembnej{a prednostna
naloga.
Leta 2001 je potekal prvi mednarodni seminar o politikah in regulatornih okvirih izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo.
Pomemben napredek je bil dose`en tudi z vklju~itvijo nacionalnih koordinatorjev, ki so jih imenovale vse dr`ave ~lanice Sveta
Evrope. Obenem sta potekali tudi dve pomembni raziskavi, in
sicer »Vseevropska {tudija o politikah izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo« ter »Razvoj enotnega okvira politik izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo«. Kakor `e zgoraj
omenjeno, je bil prvi del projekta Izobra`evanje za demokrati~no
dr`avljanstvo primeren kontekst za preu~itev najpomembnej{ih
konceptov in prakse izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo. V tem obdobju so bili pripravljeni {tevilni pomembni dokumenti, med katerimi najpomembnej{i so navedeni v bibliografiji.
Ob oblikovanju politik se je pojavila tudi potreba po kratkem
pojmovnem slovarju.
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Cilji
Splo{ni cilj tega slovarja je podpreti oblikovalce politik in prakse
pri uveljavljanju izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo v
dr`avah ~lanicah Sveta Evrope. To sku{a dose~i tako, da:
– bralcem ponudi na~in razumevanja temeljnih pojmov, ki so
povezani z izobra`evanjem za demokrati~no dr`avljanstvo;
– poda pregled konceptov izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo s posebnim poudarkom na (1.) osnovnih pojmih, (2.)
procesih in praksi ter (3.) rezultatih;
– podpira razvoj enotnega razumevanja izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo v dr`avah ~lanicah.
Slovar~ek vsebuje 31 klju~nih idej, ki izhajajo iz razli~nih dokumentov, poro~il in raziskav Sveta Evrope. Kljub temu je treba
bralca opozoriti, da predstavljene razlage niso dokon~ne, temve~
le izra`ajo sodobno razmi{ljanje.
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Struktura
Slovar je urejen na naslednji na~in:
1. poglavje: Osnovni pojmi
Je pregled izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo in vsebuje izraze kot so »dr`avljanstvo«,
»dr`avljanske in politi~ne pravice« in »~lovekove
pravice«.
2. poglavje: Procesi in praksa
To poglavje se osredoto~a na procese in prakso
izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo in
preiskuje pojme, kot so »vse`ivljenjsko u~enje«,
»dejavno u~enje«, »medsebojno u~enje« in »kriti~na analiza«.
3. poglavje: Rezultati izobra`evanja za demokrati~no
dr`avljanstvo
To poglavje preu~uje rezultate, povezane z izobra`evanjem za demokrati~no dr`avljanstvo, kot so
»kognitivne kompetence«, »participacija«, »odgovornost« in »solidarnost«.
Bibliografija: Na koncu slovarja so navedena dela, ki so slu`ila
kot vir za predstavljene pojme in ideje.
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Osnovni pojmi
V `elji po enotnem razumevanju izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo naslednji pojmi bralcu omogo~ajo splo{no
razumevanje temeljnih idej, ki so osnova trodelnega koncepta
Izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo. V tem poglavju
so predstavljeni pojmi:
~lovekove pravice
demokracija/demokrati~no
dr`avljan/dr`avljanstvo
dr`avljanske in politi~ne pravice
ekonomske in socialne pravice
enakost
izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo
kulturne pravice
mesta dr`avljanstva
raznolikost

^lovekove
pravice

Pojem ~lovekovih pravic se nana{a na razvoj celotnega potenciala ~love{kega bitja in njegovega razmerja z drugimi ter po
drugi strani tudi na odgovornosti dr`ave do posameznika.
Med najpomembnej{a besedila s podro~ja ~lovekovih pravic spadajo Splo{na deklaracija ~lovekovih pravic, Evropska konvencija
o ~lovekovih pravicah in temeljnih svobo{~inah in Konvencija o
otrokovih pravicah.
^lovekove pravice navadno delimo v ve~ skupin: dr`avljanske,
politi~ne, socialne, ekonomske in kulturne pravice. Pogosto jih
povezujemo z razli~nimi ~asovnimi obdobji: dr`avljanske in politi~ne pravice uvr{~amo v »prvo generacijo« pravic, sledijo jim socialne in ekonomske kot pravice »druge generacije« ter kulturne
pravice ali razvojne pravice kot pravice »tretje generacije«.
^eprav je razvr{~anje pravic v skupine lahko uporabno, si izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo prizadeva za enotno razumevanje ~lovekovih pravic, le-tem (dr`avljanskim, politi~nim,
socialnim, ekonomskim in kulturnim pravicam) pripisuje enako
pomembnost. S tem `eli prepre~iti te`njo tistih, ki menijo, da so
nekatere pravice pomembnej{e od drugih.
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Bistveno je tudi spoznanje, da se v okviru izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo o ~lovekovih pravicah vse bolj govori v
povezavi s pravicami »skupin« ali »ljudstev«, medtem ko so se
~lovekove pravice tradicionalno povezovale z dr`avo in njenim
odnosom do posameznika. Trud, ki je bil storjen za strnitev vseh
teh idej v izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo, je pomemben za sam koncept ~lovekovih pravic in razcvet lokalnih,
dr`avnih in regionalnih skupnosti.

Demokracija/
demokrati~no

Demokracija je oblika `ivljenja v skupnosti. Ko se v okviru neke
demokracije pojavijo problemi, sta klju~nega pomena mo`nost
izbire med razli~nimi re{itvami in svoboda do njihovega izvajanja.
Tako razumevanje demokracije ozna~uje spremembo poudarka.
Tradicionalno razumevanje demokracije kot oblike vladavine in
politi~nega sistema, ki temelji na dokaj omejeni vlogi dr`avljana
kot volivca, je bila problematizirana z idejami participacije in participativne demokracije.
V okviru izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo pridevnik
»demokrati~no« poudarja dr`avljanstvo, ki temelji na na~elih in
vrednotah ~lovekovih pravic, spo{tovanju ~lovekovega dostojanstva, pluralizmu in kulturni raznolikosti ter naprednosti prava.

Dr`avljan/
dr`avljanstvo

V Svetu Evrope se ~edalje bolj ugotavlja, da izraza »dr`avljan«
in »dr`avljanstvo«, nista stabilna niti ne omejena na enotno definicijo.
Izraz dr`avljan se v okviru izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo na splo{no razume kot »oseba, ki `ivi z drugimi osebami v dru`bi«. To pa ne pomeni, da je ideja dr`avljana, ki izhaja
iz »dr`ave naroda«, manj ustrezna ali manj uporabna. Ker pa
»dr`ava narod« ni ve~ edini izvor avtoritete, je treba izdelati
celovitej{i koncept dr`avljana.
Ta raz{irjena definicija dr`avljana in dr`avljanstva ponuja nov
mo`en model preu~evanja skupnega `ivljenja. Prese~i `elimo
torej omejitve pojma »dr`ava narod« in dose~i koncept »skupnosti«, ki zajema lokalne, dr`avne, regionalne in mednarodne
skupnosti, v katerih `ivijo posamezniki.
Pojma »dr`avljan« in »dr`avljanstvo« vsebujeta v okviru takega
razumevanja tudi ideji »statusa« in »vloge«. Nana{ata se na celo
vrsto vpra{anj, ki so povezana s pravicami in dol`nostmi ter s
problemi enakosti, raznolikosti in socialne pravi~nosti. Pojma
»dr`avljanstvo« tako ni ve~ mogo~e omejiti le na volilni glas. Pri
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njegovi opredelitvi je treba upo{tevati tudi raznovrstne dejavnosti, ki jih izvaja posameznik in vplivajo na `ivljenje skupnosti
(lokalne, dr`avne, regionalne in mednarodne) ter tako zahtevajo
nek javni prostor, v katerem lahko posamezniki skupno delujejo.
Dr`avljanske in
politi~ne pravice

Dr`avljanske in politi~ne pravice so v osnovi povezane s svobo{~inami in pravicami posameznikov, za njihovo spo{tovanje se zavzema dr`ava.
Pogosto jih obravnavamo kot »prvo generacijo« ~lovekovih pravic. Vklju~ujejo svobodo in varnost posameznika, pravico do po{tenega sojenja, pravico do domnevne nedol`nosti, pravico do
poroke in pravico do sodelovanja v javnem `ivljenju. Mednje spadajo tudi prepoved mu~enja ter preostalih oblik krutega in ne~love{kega ravnanja, su`enjstva in prisilnega dela.
Te pravice so potrjene na mednarodni ravni z Mednarodnim paktom za dr`avljanske in politi~ne pravice, ki ga je sprejela Generalna skup{~ina Zdru`enih narodov leta 1966.

Ekonomske in
socialne pravice

Ekonomske in socialne pravice se v glavnem nana{ajo na razmere,
potrebne za celovit ~lovekov razvoj in zagotavljanje primernega
`ivljenjskega standarda.
Pogosto jih uvr{~amo med ~lovekove pravice »druge generacije«,
njihova uveljavitev pa je te`je uresni~ljiva, ker je odvisna od razpolo`ljivih virov. Vklju~ujejo pravico do dela, pravico do izobra`evanja, pravico do prostega ~asa in pravico do primernega `ivljenjskega standarda.
Te pravice so potrjene na mednarodni ravni z Mednarodnim paktom za ekonomske, socialne in kulturne pravice, ki ga je sprejela
Generalna skup{~ina Zdru`enih narodov leta 1966.

Enakost

Pojem enakosti ozna~uje enake pravice za vsakogar ne glede na
starost, biolo{ki in psiholo{ki spol, veroizpoved in etni~no pripadnost.
Preambula Splo{ne deklaracije ~lovekovih pravic se za~enja takole: »Priznanje prirojenega ~love{kega dostojanstva vseh ~lanov
~love{ke dru`be in njihovih enakih in neodtujljivih pravic je temelj svobode, pravi~nosti in miru na svetu.«
Pojem dr`avljanstva je nerazdru`ljiv z vpra{anjem enakosti. Obstoj neenakosti v dru`bah in med njimi je ovira dejavnemu dr`avljanstvu. In ravno zato je ideja enakosti v samem sredi{~u
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izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo. Le-to se mora
spopasti z vpra{anji enakosti in pooblastiti posameznike, da se
borijo proti vsakr{nim oblikam diskriminacije.

Izobra`evanje
za demokrati~no
dr`avljanstvo

Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo izhaja iz tradicionalnih programov kot je npr. dr`avljansko izobra`evanje oziroma
vzgoja. Je na~in izobra`evanja, ki postavlja v ospredje individualno izku{njo in raziskovanje dejavnosti za spodbujanje napredka avtenti~nih skupnosti. Dotika se nekaterih vpra{anj kot
so naprimer: posameznik in njegov odnos z drugimi, oblikovanje osebnostne in skupinske identitete, razmere skupnega `ivljenja itd.
Eden glavnih ciljev izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo
je uveljavljati kulturo demokracije in ~lovekovih pravic, kulturo,
ki posameznikom omogo~a uresni~itev skupnega na~rta: oblikovati pripadnost skupnosti. S tem sku{a okrepiti dru`beno kohezivnost, medsebojno razumevanje in solidarnost.
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo je kot vzgojna pobuda, namenjena vsem posameznikom, ne glede na njihovo starost ali dru`beno vlogo. Presega torej {olski prostor, ki je pogosto tudi njegov primarni prostor. Je proces vse`ivljenjskega u~enja, ki `eli dose~i naslednje cilje:
– participacijo,
– partnerstvo,
– dru`beno kohezivnost,
– dostop,
– pravi~nost,
– odgovornost in
– solidarnost.
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo je torej skupek razli~nih vrst prakse in dejavnosti, katerih osnovni namen je pomagati u~encem, mladim in odraslim, da dejavno in odgovorno sodelujejo pri sprejemanju odlo~itev v njihovih skupnostih. Sodelovanje je klju~nega pomena za razvoj in okrepitev neke demokrati~ne kulture, ki temelji na zavedanju o temeljnih skupnih vrednotah, kot so ~lovekove pravice in svobo{~ine, enakost v razli~nosti in vladavina prava.
Osredoto~a se na zagotavljanje vse`ivljenjskih mo`nosti za pridobitev, uporabo in raz{irjanje znanja, vrednot in spretnosti, ki
so povezane s {ir{o izbiro formalnih in neformalnih izobra`evalnih ter u~nih okolij.
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Kulturne pravice

V okviru izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo se pojem
»kulturne pravice« nana{a predvsem na vpra{anje »identitete«,
vklju~ujo~ jezik in vsa od tod izhajajo~a vpra{anja, pripadnost
skupinam, skupnosti, ljudstvu ter vpra{anja povezana z dedi{~ino.
V razpravah o temeljnih pravicah spada danes ideja »kulturnih
pravic« med najbolj problemati~ne. ^etudi je multikulturnost
na{ih dru`b {iroko sprejeta, pa {e vedno ni razre{eno vpra{anje
njene politi~ne in sodne obravnave, tj. védenje o definiciji pravic, o njihovih naslovnikih in o institucijah, ki skrbijo za njihovo
spo{tovanje.

Mesta
dr`avljanstva

Mesto dr`avljanstva je izraz za novo oziroma izpopolnjeno obliko
demokrati~nega `ivljenja. Ta mesta so lokalni projekti, pri katerih
sodelujejo navadni dr`avljani ter sku{ajo o`iveti sodobno demokrati~no dr`avljanstvo in njegova na~ela.
Mesto dr`avljanstva lahko vklju~uje {tevilne istovrstne dejavnosti
v nekem lokalnem obmo~ju, na razli~nih regionalnih obmo~jih
ali celo na obmo~ju celotne dr`ave.
V teh mestih so ponavadi razli~ni akterji, ki pod nadzorom samih udele`encev preu~ujejo oblike sodelovanja, se borijo proti
izklju~enosti in si prizadevajo za dru`bene spremembe. Mesta
dr`avljanstva temeljijo na demokrati~nih vrednotah in procesih,
ki jih sku{ajo tudi uveljavljati in krepiti.

Raznolikost

Razumevanje raznolikosti presega idejo strpnosti in prehaja k resni~nemu spo{tovanju in sprejemanju raznolikosti. Je v sredi{~u
idej pluralizma in multikulturnosti in je zato temeljna prvina izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo.
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo mora biti pozorno
na mo`nosti za preu~evanje dojemanja in problematiziranja kli{ejev in predsodkov, pa tudi na oznanjanje in prepoznavanje raznolikosti v lokalni, dr`avni, regionalni ali mednarodni skupnosti.
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Procesi in praksa
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo je izobra`evalni
proces. Razviti `eli »dobro prakso«, pri ~emer se naslanja na
dolo~en sistem vrednot. Kot praksa uporablja raznovrstno
metodologijo. Seznam spodaj omenjenih pojmov ni povsem
iz~rpen in je le uvod v bistvo izobra`evalne pobude. V tem
poglavju so predstavljeni pojmi:
aktivno u~enje
dejavnost
ovrednotenje
izobra`evanje u~iteljev/vzgojiteljev
kriti~na analiza
medsebojno u~enje
raziskovanje
razvoj kurikula
refleksija
usmerjenost k u~encu
vse`ivljenjsko u~enje

Aktivno u~enje

Aktivno u~enje lahko opi{emo kot proces »u~enja ob prakti~nem
delu«. V tem u~nem procesu je u~enec dejaven akter u~nega
procesa in ne le pasiven prejemnik znanja. U~enje posameznika
ali skupine je uspe{nej{e, ~e pri njem dejavno sodeluje.
Pri u~nih metodah so potrebni razli~ni na~ini in metodologije.
Izbrane metode morajo u~encu ponuditi prilo`nosti za premislek, uresni~evanje in ovrednotenje. Aktivno u~enje, ki vklju~uje
vse tri razse`nosti, sku{a zadostiti potrebam celotne posameznikove osebnosti.
Metode aktivnega u~enja, povezane z izobra`evanjem za demokrati~no dr`avljanstvo, so naslednje: »mo`ganska nevihta«, igra
vlog, pogovor, razprava in projektno delo.

Dejavnost

V procesu u~enja izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo
zavzema dejavnost osrednje mesto pri razvijanju aktivnega dr`avljanstva. Na tak na~in je u~encem omogo~eno, da prekora~ijo
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kognitivno razse`nost procesa u~enja ter da uporabljajo svoje
spretnosti in razvijajo nove.
Kljub temu dejavnost vsebuje kognitivno razse`nost. Ta je pogojena z mnenjem, ki ga ima akter o samem dogajanju. Ob ovrednotenju je pomen dejavnosti za posameznika {e toliko ve~ji. V
okviru izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo je dejavnost
le del nekega celovitega procesa in ne more biti obravnavana
samostojno.
Dejavnosti se lahko odvijajo na razli~nih ravneh: v okviru u~nega
okolja, institucij, v lokalni skupnosti ter v okviru prizadevanj za
globalne spremembe.

Ovrednotenje

Ovrednotenje je proces, v katerem se dejavnost presoja v duhu
odprtosti do sprememb. Ovrednotenje ne pomeni ocenjevanja.
Nana{a se ne samo na to, kar se je zgodilo, ampak tudi na tisto, kar je mogo~e izbolj{ati. Je proces refleksije in dejavnosti.
Ovrednotenje je proces in lahko vsebuje: dolo~itev ciljev, smotrov, izbor sodelujo~ih, zbiranje, analizo in dajanje podatkov.
Ovrednotenje ima osrednje mesto pri razvoju izobra`evanja za
demokrati~no dr`avljanstvo kot izobra`evalnega procesa. Vklju~uje pregled dogajanja na vseh ravneh; v razredu ali v okviru
u~enja za sprejemanje odlo~itev na najvi{ji ravni. In {e ve~, podpirati ga mora zavezanost k oblikovanju »najbolj{ih praks«.

Izobra`evanje
u~iteljev ali
vzgojiteljev

Izobra`evanje u~iteljev ali vzgojiteljev ozna~uje za~etno in nadaljevalno profesionalno izobra`evanje le-teh.
Obravnavati ga je mogo~e kot odgovor na potrebo po skupini
vzgojiteljev strokovnjakov, ki bi bili prepri~ani o prednosti procesov in prakse izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo.
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo postavi pod
vpra{aj tradicionalno vlogo »tistega, ki prena{a znanje« in jo
preoblikuje v vlogo »tistega, ki spodbuja k u~enju«, kar pa posledi~no zahteva nove modele izobra`evanja. Ti modeli morajo
postati del {iroke izbire mo`nosti za dodatno izobra`evanje, ki
so ponujene vzgojiteljem znotraj njihove celotne profesionalne
kariere.

Kriti~na analiza
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V procesu kriti~ne analize je treba u~enca spodbujati in mu pomagati pri razvijanju in uporabi spretnosti kriti~nega mi{ljenja.
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Med slednje {tejemo spretnosti raziskovanja, razlaganja, predstavitve in premisleka. Predpostavljajo izoblikovanje lastnega
mnenja, njegovega izra`anja in po mo`nosti njegovega ponovnega preverjanja. Kriti~na analiza presega preprosto razlago in
predpostavlja zahtevnej{e preu~evanje problemov.
Kriti~na analiza je sestavni del oblikovanja kriti~ne dru`bene zavesti in je v tem smislu temeljna prvina izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo. Predpostavlja nenehno analizo sodobne
dru`be in silnic, ki jo oblikujejo.
Metode, ki podpirajo kriti~no analizo so: analiza medijev, razprava, projektno delo itd.

Medsebojno
u~enje

Medsebojno u~enje predpostavlja u~enje od drugih in z drugimi.
Nana{a se na socialno in interaktivno u~enje, pri ~emer je skupinsko delo v ospredju. Te dejavnosti ljudem omogo~ajo medsebojno u~enje ob delu pri skupnih projektih. U~ence lahko tudi
spodbuja, da probleme re{ujejo skupaj, da la`je razmi{ljajo in se
izra`ajo. Mesto medsebojnega u~enja v okviru izobra`evanja za
demokrati~no dr`avljanstvo je tako nedvoumno kot samo izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo: vzgoja dr`avljanov za
`ivljenje z drugimi.
Dejavnosti medsebojnega u~enja zagotavljajo ravnote`je med
individualnim in skupinskim u~enjem. Taka oblika u~enja pa {e
ne pomeni konca individualnega u~enja, dopolnjujejo jo lahko
uporaba ra~unalnika in samostojni projekti. Dejavnosti medsebojnega u~enja so lahko na~in vzpostavljanja mre`, kot na primer tesno medsebojno sodelovanje, internetne povezave med
{olami itd.

Razvoj kurikula

Koncept razvoja kurikula je uporaben v vseh izobra`evalnih okvirih. Lahko ga {tejemo kot proces, ob katerem se vpra{anja kot
so: »^esa `elimo nau~iti u~enca?« in »Kako pripomo~i k u~enju?«, razre{ujejo v konkretnih situacijah in v praksi, med vzgojitelji in u~enci.
Razvoj kurikula v razredu, v ustanovi za u~enje odraslih ali pa v
nacionalnem kurikularnem svetu, predpostavlja `eljo ustvariti u~ne okvire, ki bi ustrezali potrebam u~encev.
V idealnem primeru zahteva izdelava programov ne glede na okvir ponovno ovrednotenje in stalno spreminjanje isto~asno s pojavljanjem novih teorij o izobra`evanju in pou~evanju izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo.
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Raziskovanje

Raziskovanje se nana{a na u~enje in odkrivanje. To je proces, v
katerem se preu~ujejo, analizirajo in medsebojno izmenjavajo
vpra{anja ali ideje. Obstajajo {tevilne oblike in na~ini raziskovanja v izobra`evanju nasploh ter posebej v izobra`evanju za demokrati~no dr`avljanstvo.
Raziskovanje v izobra`evanju lahko pripomore k bolj{emu razumevanju u~nih procesov. Prispeva lahko napotke in informacije
o osnovnih pojmih in idejah ter pomaga pri razvoju kurikula v
vseh dr`avah ~lanicah. Omogo~i lahko preu~evanje aktualne
prakse, odkriva tisto, kar deluje dobro in kar bi lahko {e bolje
delovalo in na ta na~in spodbuja ovrednotenje. Demokrati~ne
prakse lahko spodbuja s tem, da zagotavlja preiskovanje in dokumentacijo mnenj in idej u~encev o `ivljenju.

Refleksija

Refleksija je proces, v katerem posameznik ali skupina dejavno
analizira to, kar se je zgodilo. Refleksijo {tejemo za enakovredno
idejam refleksivnega u~enja in dejavnosti.
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo kot proces spodbuja k refleksivnemu u~enju. Refleksija da dejavnosti smisel in
obratno. Brez dejavnosti, ki bi vklju~evale refleksijo, lahko u~enec izgubi prilo`nost razvijanja lastnega razumevanja.
Refleksivne dejavnosti lahko vklju~ujejo uporabo ~asopisov, ki so
na voljo, revij, zapiskov in izmenjavo mnenj o tem, kar se je dogajalo ali kar je bilo nau~eno v majhnih skupinah.

Usmerjenost
k u~encu

Vzgojni pristop, usmerjen k u~encu, postavlja v ospredje u~nega
procesa trud, ki ga u~enec vlo`i, da bi razumel. V sredi{~u pozornosti sta posameznik in njegova izku{nja, ki je izhodi{~e u~enja.
Program izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo se torej
osredoto~a na celovitost u~enca kot posameznika, delavca in dr`avljana vse `ivljenje. Zato mora biti ob razvijanju kurikula izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo upo{tevana posebnost
vsakovrstnega u~nega okvira.

Vse`ivljenjsko
u~enje
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Vse`ivljenjsko u~enje prepoznava, da je vsak posameznik v kontinuiranem u~nem procesu. Ta koncept je za izobra`evanje za
demokrati~no dr`avljanstvo pomemben zaradi tega, ker se ne
da omejiti zgolj na {olske ustanove. Pou~evanje demokrati~nega
dr`avljanstva je potrebno v tem pogledu obravnavati kot globalen projekt, ki naj vsebuje {irok izbor formalnih in neformalnih
vzgojnih okvirov.
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Vse`ivljenjsko u~enje zahteva holisti~ni pristop k vzgoji in izobra`evanju. Izvaja se v razli~nih okoljih, {e posebej na delovnem
mestu ter v sklopu dejavnosti lokalne skupnosti. Predstavljeno
mora biti vsem posameznikom in vsem dru`benim skupinam:
medijem, policiji, zdravstvenim strokovnjakom itd.
Za vzpostavitev u~inkovitega programa vse`ivljenjskega u~enja
sta nujno potrebni usklajenost in sodelovanje pristojnih institucij
in organizacij na vseh ravneh.
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Rezultati
Rezultati, ki jih izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo
`eli dose~i pri u~encih, zadevajo razumevanje (spoznavni vidik), odnos (~ustven vidik) in obna{anje (konkreten vidik).
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo ima zastavljene
tudi {ir{e dru`bene cilje. V tem poglavju so predstavljeni pojmi:
afektivni rezultati
dru`bena kohezija
kognitivni rezultati
konkretni rezultati
odgovornost
participacija
pozitivni mir
solidarnost
trajnostni razvoj

Afektivni rezultati Afektivni rezultati so vezani na to, da se posamezniki samooblikujejo in oblikujejo odnose z drugimi v skladu z dolo~enimi vrednotami.
Vrednote nekega posameznika se lahko spreminjajo in razvijajo.
Vplivajo na na~in, kako ta posameznik sprejema odlo~itve. Olaj{ujejo izbiro in pomagajo pri strukturiranju okolja. Zaradi njihove
spremenljive narave je razvijanje vrednot eden najpomembnej{ih
u~nih rezultatov izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo.
V izobra`evanju za demokrati~no dr`avljanstvo se posebna
pozornost posve~a vrednotam, ki utemeljujejo idejo demokracije
in ~lovekovih pravic. Le-te vklju~ujejo: spoznavanje in spo{tovanje samega sebe in drugih, sposobnost poslu{anja in re{evanje
sporov na miroljuben na~in.
Dru`bena
kohezivnost

Dru`bena kohezivnost pomeni »sliko neke dru`be«, ki se tesno
navezuje na spodbujanje pozitivnih ~love{kih odnosov. Predpostavlja ~ut za pripadnost, ~ut za blaginjo posameznika in skupnosti.
Vklju~uje prizadevanje za kontinuirano izbolj{evanje kakovosti
`ivljenja ~lanov skupnosti, pri ~emer `eli odpraviti ovire in vzroke
za razdor med njimi.
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Izraz je pogosto uporabljen v dokumentih Sveta Evrope v
povezavi z idejo pozitivnega miru. Dru`bena kohezivnost je v
sami utemeljitvi izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo
in je njegov za`elen rezultat oziroma cilj. V tem pogledu izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo prispeva k dru`beni
kohezivnosti tako, da spodbuja k spo{tovanju ~lovekovih pravic
in nenasilju.

Kognitivni
rezultati

Izraz kognicija je na splo{no povezan z znanjem in razumevanjem vsebine. V okviru izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo se nana{a predvsem na tri ravni znanja: znanje o ne~em, znanje o tem »kako« in znanje postopkovne vrste.
Pomembno je, da u~enci poznajo pravila `ivljenja v skupnosti in
tudi njihov izvor, razvoj in namen. Pomembno je tudi, da razumejo vse ravni oblasti v dru`bi in delovanje javnih institucij, da
se zavedajo ~lovekovih pravica.
Toda znanje o demokrati~ni dru`bi zahteva {ir{e razumevanje
sveta. Da bi to dosegli, se moramo zavedati nenehnih sprememb
in razvoja sveta. Za dejavno udele`bo pri dru`benem razvoju
morajo u~enci do dolo~ene mere poznati probleme sodobnih
razprav, kot npr: »Kak{en je pomen kulturnih pravic?« ali pa
»Kako si razlagamo odgovornost?«
Druge oblike znanja izhajajo iz ideje »spretnosti« ali »znanja postopkovne vrste«. Nekaj primerov: Kaj sestavlja neko razpravo?
Kateri so osnovni pogoji za demokrati~en proces? Ta znanja so
tesno povezana s podro~ji prakti~ne rabe in ve{~in.

Konkretni
rezultati

Konkretni rezultati se nana{ajo na izbolj{anje sposobnosti posameznikov za dajanje pobud in prevzemanje odgovornosti v dru`bi. Te sposobnost posamezniku omogo~ajo, da dejavno sodeluje
in prispeva k skupnosti in s tem vpliva na svoje uspe{no delovanje in razre{evanje problemov v njej.
V okviru izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo je splo{no
sprejeto, da so znanje, dr`a in vrednote pomembne {ele v vsakdanjem osebnem in dru`benem `ivljenju in da se ka`ejo v konkretnih zmo`nostih, kot so: zmo`nost za skupno `ivljenje in
delo, sodelovanje in dajanje skupnih pobud, zmo`nost za nenasilno urejanje sporov in sodelovanje pri javnih razpravah.
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Odgovornost

Pojem »odgovornost« vsebuje zmo`nost odzivanja na druge in
zavedanja o drugih ter odgovornost do samega sebe.
Odgovornost lahko obravnavamo kot odgovor na individualizacijo in fragmentiranje na{e dru`be. Je neke vrste poziv k novim
moralnim temeljem skupnega `ivljenja. Toda ne smemo je reducirati na idejo konformizma, {e zlasti ne s pedago{kega stali{~a.
Ideja odgovornosti obstaja kontinuirano in se na makrodru`beni
ravni nana{a na javne oblasti, na mikrodru`beni pa na posameznika. Priznava obstoj {tevilnih preostalih akterjev, ki obstajajo
med tema dvema skrajnostima. Prav tako upo{teva razliko med
lokalnim in globalnim. Nemogo~e je na primer dajati prednost
odgovornosti na lokalni ravni in obenem zanemarjati odgovornost na globalni ravni in obratno.
Odgovornost je v nekem demokrati~nem okolju povezana s
prakso demokracije. Ta pa krepko presega preprosto dejanje, ko
volilni glas odvr`emo v {katlico. Odgovornost sestavljajo zavzemanje na vseh ravneh v demokrati~nem procesu, {e posebej razpravljanje, boj proti predsodkom, nasprotovanje oblikam neenakosti in prizadevanje za dru`beni razvoj.
Odgovornost kot demokrati~na praksa pomeni zmo`nost, da
druge prepoznavamo ter voljo in potrebne sposobnosti, da druge pripoznamo kot osebe, ki so jim dane pravice. Vklju~uje tudi
delovanje vsakega posameznika v prid razumevanju tega, da na{a dejanja lahko prispevajo k oblikovanju razmer, ki dovoljujejo
vsakomur, da uresni~i svoj ~love{ki potencial.

Participacija

Participacija pomeni zavzemanje za to, da lahko ima vsak posameznik svoje mesto v dru`bi in prispeva k njenemu razvoju na
katerikoli ravni.
Participacija je osnovna prvina demokrati~ne stabilnosti, ko omogo~a sodelovanje posameznikov pri javnem odlo~anju, kar pa je
ena temeljnih pravic vsakogar.
Participacija je temeljna zna~ilnost izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo. V `ivljenju skupnosti je na vseh ravneh odvisna od volje in zmo`nosti za dialog enih z drugimi in ravno tako
tudi med skupnostmi, med posamezniki in med ustanovami. Bolj
kot s teorijo se participacije nau~imo s konkretno udele`bo.
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo torej vklju~uje ponujanje prilo`nosti za participacijo in razvijanje spretnosti ter odpravljanje ovir pri njenem udejanjanju.
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Pozitivni mir

Pozitivni mir ozna~uje razmere, v katerih si s skupno voljo prizadevamo za uveljavitev miru in odpravo ovir, ki mir prepre~ujejo.
Povezuje se s socialno pravi~nostjo in torej presega dojemanje
miru le kot odsotnost strahu, nasilja in vojne.
Vklju~uje zavezanost k nenasilnemu re{evanju sporov in te`i k
spodbujanju te zmo`nosti pri posameznikih ter skupinah, da bi
se lahko konstruktivno spoprijemali z dru`benimi problemi.
Za vzgojitelje v okviru izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo to pomeni spodbujanje demokrati~nih procesov v razredu s
poudarkom na vpra{anjih oblasti in njene zlorabe, razvijanje
zmo`nosti medsebojnega poslu{anja, zmo`nosti za konstruktiven
dialog in za re{evanje konfliktov.

Solidarnost

Solidarnost je v {tevilnih pogledih povezana z zmo`nostjo posameznika, da izstopi iz svojega lastnega sveta, prepozna pravice
drugih in jih je pripravljen tudi zagovarjati.
Je hkrati tudi klju~en cilj izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo, ob tem da si prizadeva posameznikom ponuditi znanje,
spretnosti in vrednote, ki jim pomagajo polno `iveti razse`nosti
skupnostnega `ivljenja.
Hkrati je solidarnost tudi tesno povezana s predhodno opisano
idejo dejavnosti. Kljub vsemu pa je solidarnost v isti meri stanje
duha kot tudi na~in ravnanja.

Trajnostni razvoj

Izobra`evanje za trajnostni razvoj je pomemben cilj izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo. Prepoznava, da morajo procesi razvoja na lokalni in svetovni ravni najti ravnote`je med socialno, okoljsko in gospodarsko rastjo.
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo med posamezniki
spodbuja zavezanost k na~elu trajnostnega razvoja, in sicer na
na~in, ki jim pomaga bolje razumeti sam koncept razvoja ter
izoblikuje vrednote in sposobnosti, potrebne za delo z drugimi
ter pri gradnji trajne prihodnosti.
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(Sprejeto 16. oktobra 2002 na 812. sestanku
Odbora ministrov v sestavi namestnikov ministrov)

Priporo~ilo (2002)12 Odbora ministrov Sveta Evrope o izobra`evanju za demokrati~no dr`avljanstvo

Skladno s pogoji iz ~lena 15.b Statuta Sveta Evrope Odbor ministrov –
– ker je cilj Sveta Evrope doseganje ve~je enotnosti med njegovimi ~lanicami in ker je
ta cilj mogo~e dose~i zlasti s skupnim delovanjem v kulturi,
– ob upo{tevanju Evropske kulturne konvencije, podpisane 19. decembra 1954 v Parizu,
– ob sklicevanju na primat Konvencije za varstvo ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in ter drugih instrumentov Sveta Evrope in Zdru`enih narodov pri zagotavljanju mo`nosti posameznikov, da v demokrati~ni dru`bi uveljavljajo svoje neodtujljive pravice,
– ob sklicevanju na drugo sre~anje na vrhu voditeljev dr`av in vlad Sveta Evrope
(Strasbourg, 10. in 11. oktobra 1997), ki so izrazili `eljo, da bi razvili izobra`evanje
za demokrati~no dr`avljanstvo na podlagi pravic in odgovornosti dr`avljanov in zlasti sodelovanje mladih v civilni dru`bi, ter sklenili uvesti akcijski na~rt za izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo,
– ob sklicevanju na to, da je Odbor ministrov med uradnim praznovanjem 50. obletnice Sveta Evrope v Budimpe{ti (1999) sprejel Deklaracijo in program izobra`evanja
za demokrati~no dr`avljanstvo na podlagi pravic in odgovornosti dr`avljanov ob 50.
obletnici Sveta Evrope,
– zaskrbljen zaradi nara{~anja politi~ne in dr`avljanske brezbri`nosti in pomanjkanja
zaupanja v demokrati~ne institucije ter zaradi vse ve~jega {tevila primerov korupcije,
rasizma, ksenofobije, agresivnega nacionalizma, nestrpnosti do manj{in, diskriminacije in socialne izklju~enosti, kar vse so pomembne gro`nje za varnost, stabilnost in
rast demokrati~nih dru`b,
– prizadevajo~ si za varstvo pravic dr`avljanov, njihovo ozave{~anje o odgovornostih
in krepitev demokrati~ne dru`be,
– zavedajo~ se odgovornosti sedanjih in prihodnjih generacij za ohranjanje in varovanje
demokrati~nih dru`b ter vloge izobra`evanja pri pospe{evanju aktivnega sodelovanja
vseh posameznikov v politi~nem, dr`avljanskem, dru`benem in kulturnem `ivljenju,
– glede na sklepe 20. zasedanja Stalne konference evropskih ministrov za izobra`evanje (Krakov, 2000), na katerem so ministri podprli rezultate in zaklju~ke projekta
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo, ki so ga uvedli na svojem 19. zasedanju (Kristiansand, 1997),
– ob ugotovitvi, da so na svojem 20. zasedanju ministri izrazili `eljo po priporo~ilu
Odbora ministrov na podlagi zaklju~kov tega projekta,
– ob upo{tevanju rezultatov in zaklju~kov projekta, poro~ila kon~ne konference v
Strasbourgu septembra 2000 in na tem temelje~ega osnutka smernic za izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo,
– glede na osrednjo vlogo, ki so jo izobra`evalne reforme v mnogih dr`avah ~lanicah
`e priznale izobra`evanju za demokrati~no dr`avljanstvo, ter na njegovo klju~no
mesto v mednarodnem sodelovanju za mir in stabilnost v raznih evropskih dr`avah
ali regijah –
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1. potrjuje:
– da ima izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo temeljni pomen za osnovno
nalogo Sveta Evrope, ki je krepitev svobodne, strpne in pravi~ne dru`be,
– ter da skupaj z drugimi dejavnostmi organizacije prispeva k obrambi vrednot in na~el
svobode, pluralizma, ~lovekovih pravic in pravne dr`ave, ki so temelji demokracije;
2. izjavlja:
– da bi bilo na izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo treba gledati kot na izobra`evanje, ki vklju~uje vse formalne in neformalne izobra`evalne in u~ne dejavnosti, tudi tiste v dru`ini, kar posameznikom omogo~a, da vse `ivljenje ravnajo kot
dejavni in odgovorni dr`avljani, ki spo{tujejo pravice drugih,
– da je izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo dejavnik dru`bene kohezije, vzajemnega razumevanja, medkulturnega in medverskega dialoga ter solidarnosti, da
prispeva h krepitvi na~ela enakopravnosti `ensk in mo{kih ter da spodbuja vpeljavo
skladnih in miroljubnih odnosov v okviru posameznih narodov in med narodi kot
tudi obrambo in razvoj demokrati~ne dru`be in kulture,
– da bi moralo biti izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo v naj{ir{em pomenu
besede v sredi{~u reform in izvajanja izobra`evalne politike,
– da je izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo dejavnik inovativnosti pri organizaciji in vodenju izobra`evalnih sistemov kot celote ter izobra`evalnih programov in
u~nih metod;
3. priporo~a, naj vlade dr`av ~lanic ob upo{tevanju svoje ustavne ureditve
ter razmer in izobra`evalnih sistemov na dr`avni ali lokalni ravni:
– opredelijo izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo kot prednostni cilj razvoja
izobra`evalne politike in reform,
– spodbujajo in podpirajo pobude, ki pospe{ujejo izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo v dr`avah ~lanicah in med njimi,
– bodo aktivno vklju~ene v pripravo in izvedbo Evropskega leta dr`avljanstva preko
izobra`evanja kot pomembnega sredstva za razvoj, ohranitev in krepitev demokrati~ne kulture v vseevropskem merilu,
– pri sedanjih in prihodnjih izobra`evalnih reformah upo{tevajo na~ela, opredeljena v
prilogi k temu dokumentu,
– skladno z ustreznimi nacionalnimi postopki na to priporo~ilo in na njem temelje~e
dokumente opozorijo javna in zasebna telesa v svojih dr`avah;
4. poziva generalnega sekretarja Sveta Evrope, naj s tem priporo~ilom seznani
tiste dr`ave, ki so podpisnice Evropske kulturne konvencije, niso pa ~lanice
Sveta Evrope.
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1. Splo{ne smernice za politiko in reforme v zvezi z izobra`evanjem za demokrati~no dr`avljanstvo
Na~rtovanje in izvajanje politike za demokrati~no dr`avljanstvo bi bilo treba zasnovati skozi gledi{~e vse`ivljenjskega izobra`evanja, kar pomeni, da je treba upo{tevati:
– vse elemente in ravni izobra`evalnega sistema, torej osnovno{olsko izobra`evanje, splo{no in poklicno srednje{olsko izobra`evanje, (univerzitetno in neuniverzitetno) visoko{olsko izobra`evanje ter izobra`evanje odraslih,
– vse instrumente, zavode in organizacije za neformalno izobra`evanje,
– vse mo`nosti za neformalno sodelovanje dru`benih institucij, zlasti dru`ine, ter
organizacij, struktur in forumov civilne dru`be, ki lahko med svoje cilje vklju~ijo
usposabljanje in izobra`evanje (tudi ~e to ni njihov glavni namen), pri izobra`evanju za demokrati~no dr`avljanstvo.
Da bi izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo lahko pomagalo krepiti dru`beno kohezijo in razvoj demokrati~ne kulture, bi bilo dobro:
– v na~rtovanje, izvajanje in spremljanje politik izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo vklju~iti vse javne in zasebne, uradne in nevladne, profesionalne in
prostovoljne akterje. Tak{no partnerstvo bi na primer imelo obliko svetovalnih ali
posvetovalnih teles, ki bi pomagala upravnim organom, odgovornim za izvajanje
teh politik;
– `e v fazi na~rtovanja politike zagotoviti, da bodo za ocenjevanje rezultatov, uspehov in te`av v zvezi z izobra`evalnimi politikami na voljo raziskovalne in evalvacijske kapacitete;
– z zbiranjem ustreznih virov, oblikovanjem sinergij in partnerstev med vklju~enimi
akterji ter racionalizacijo tehni~nih kapacitet zagotoviti, da bodo na voljo postavljenim ciljem prilagojena sredstva za delovanje.
Po dolo~bah tega priporo~ila je izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo dejavnik, ki preko meja dr`av ~lanic spodbuja odnose zaupanja in stabilnosti v Evropi.
Evropska dimenzija bi morala biti ves ~as sestavni del in vir navdiha pri oblikovanju
ustreznih politik.
Zato se priporo~a:
– da se prispevek vsake dr`ave k evropski in mednarodni razpravi o izobra`evanju
za demokrati~no dr`avljanstvo okrepi z uvajanjem in utrditvijo evropskih omre`ij
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strokovnjakov iz prakse, raziskovalcev, forumov za eksperimentiranje in razvoj
izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo (»mesta dr`avljanstva«), izobra`evalnih virov in dokumentacijskih centrov ter raziskovalnih institutov in institutov za
evalvacijo;
– da v posameznih dr`avah izvedejo ukrepe, ki bodo prispevali k prihodnjemu delu
Sveta Evrope na tem podro~ju, zlasti za izvajanje evropskih projektov ali ciljnih
dejavnosti.

2. Izobra`evalni cilji in vsebine izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo
Po definiciji v tem priporo~ilu izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo obsega
posamezne discipline in razli~na ali medpredmetna podro~ja u~enja ter institucije v
dr`avah ~lanicah glede na njihov tradicionalni pristop k temu podro~ju.
Vklju~uje lahko na primer dr`avljansko ali politi~no izobra`evanje ali izobra`evanje o
~lovekovih pravicah, ki vsa prispevajo k izobra`evanju za demokrati~no dr`avljanstvo, ne da bi ga v celoti zajela.

Za uresni~evanje splo{nih ciljev izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo je treba:
– spodbujati multidisciplinarne pristope in dejavnosti, ki dr`avljansko in politi~no
vzgojo kombinirajo s pou~evanjem zgodovine, filozofije, verstev, jezikov, dru`boslovja in vseh disciplin, ki vplivajo na eti~na, politi~na, dru`bena, kulturna ali filozofska gledi{~a glede na njihovo dejansko vsebino ali opcije ali posledice za demokrati~no dru`bo;
– kombinirati pridobivanje znanja, odnosov in spretnosti ter dajati prednost tistim,
ki odra`ajo temeljne vrednote, ki jim je Svet Evrope {e posebej zavezan, zlasti
~lovekove pravice in pravno dr`avo;
– posve~ati posebno pozornost usvajanju odnosov, potrebnih za `ivljenje v ve~kulturnih dru`bah, ki spo{tujejo razlike in niso ravnodu{ne do okolja, ki do`ivlja hitre in pogosto nepredvidljive spremembe.

Zato bi bilo primerno, da se uporabijo izobra`evalni pristopi in u~ne metode, usmerjene k u~enju za skupno `ivljenje v demokrati~ni dru`bi ter k boju proti agresivnemu nacionalizmu, rasizmu in nestrpnosti ter prepre~evanju nasilja in ekstremisti~nega mi{ljenja in obna{anja. K doseganju teh ciljev bi prispevalo usvajanje klju~nih
kompetenc oziroma sposobnost za:
– nenasilno re{evanje sporov,
– argumentirano obrambo svojih stali{~,
– poslu{anje, razumevanje in razlago argumentov drugih ljudi,
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– prepoznavanje in sprejemanje razlik,
– odlo~anje o izbirah, upo{tevanje alternativ in njihovo etni~no analizo,
– prevzemanje skupnih odgovornosti,
– oblikovanje konstruktivnih in neagresivnih odnosov s soljudmi,
– oblikovanje kriti~nega pristopa k informacijam, miselnim vzorcem ter filozofskim,
religioznim, dru`benim, politi~nim in kulturnim konceptom ob hkratni zavezanosti temeljnim vrednotam in na~elom Sveta Evrope.

3. Metode izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo
Prej opisanega znanja, odnosov, vrednosti in klju~nih kompetenc si ne moremo v
resnici in u~inkovito pridobiti brez raznolikih izobra`evalnih metod in pristopov v
demokrati~nem okolju.
To pridobivanje bi bilo treba spodbujati:
– z aktivnim sodelovanjem u~encev, dijakov in {tudentov, izobra`evalcev in star{ev
pri demokrati~nem upravljanju mest za u~enje, zlasti izobra`evalnih institucij;
– s krepitvijo demokrati~nega etosa v izobra`evalnih metodah in odnosih, oblikovanih v u~nem kontekstu;
– s spodbujanjem v u~ence usmerjenih metod, vklju~no s projektnim u~enjem na
podlagi sprejemanja skupnega, vzajemnega cilja in njegovega kolektivnega doseganja, ne glede na to ali te projekte opredeli razred, {ola, lokalna, regionalna,
evropska ali mednarodna skupnost ali razli~ne organizacije civilne dru`be, vklju~ene v izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo (nevladne organizacije, podjetja, strokovne organizacije);
– s spodbujanjem raziskovanja, osebnega {tudija in pobud;
– s privzemanjem izobra`evalnega pristopa, ki tesno povezuje teorijo in prakso;
– z vklju~evanjem u~encev v posami~no in skupinsko ocenjevanje njihovega usposabljanja, zlasti v okviru prej omenjenih projektnih metod;
– z spodbujanjem izmenjav, sre~anj in partnerstev med u~enci, dijaki, {tudenti in
u~itelji z razli~nih {ol zaradi krepitve vzajemnega razumevanja med posamezniki;
– s spodbujanjem in krepitvijo izobra`evanja ter pristopov in metod ozave{~anja
celotne dru`be in zlasti u~encev, dijakov in {tudentov, ki ustvarjajo ozra~je strpnosti in spo{tovanje kulturne in verske raznolikosti;
– z zbli`evanjem formalnega in neformalnega izobra`evanja in u~enja;
– z uvajanjem dr`avljanskih partnerstev med {olo in dru`ino, skupnostjo, delovnimi
mesti in sredstvi javnega obve{~anja.
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4. Za~etno izobra`evanje in stalno strokovno spopolnjevanje u~iteljev in
mentorjev
Za vsako izobra`evalno pobudo je potrebna za~etna in stalna priprava u~iteljev in mentorjev. Predpogoj za doseganje posebnih ciljev izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo je odlo~no vklju~evanje akterjev (u~iteljev, mentorjev, svetovalcev, posredovalcev
itd.) z nujno potrebno {iroko paleto vlog in funkcij, odvisno od tega ali dejavnosti potekajo v formalnih ali neformalnih sistemih ali v okviru prilo`nostnega izobra`evanja.
Ob upo{tevanju posebnosti teh razli~nih vlog in funkcij bi morali zagotoviti vire in
metode, ki vsem izobra`evalnim akterjem omogo~ajo, da si pridobijo:
– razumevanje politi~nih, pravnih, dru`benih in kulturnih razse`nosti dr`avljanstva,
– prej omenjene klju~ne kompetence,
– sposobnost za delo v interdisciplinarnem okolju in v izobra`evalnih teamih,
– poznavanje projektne in interkulturne metodike ter evalvacijskih metod, povezanih z izobra`evanjem za demokrati~no dr`avljanstvo,
– sposobnost za razvijanje potrebnih odnosov z dru`benim okoljem izobra`evalne
institucije,
– zavest o potrebnosti stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Da zagotovimo usvajanje teh kompetenc in spretnosti, bi bilo primerno:
– v okviru oblikovanja ali reforme sistemov za~etnega izobra`evanja in stalnega
strokovnega spopolnjevanja u~iteljev uvesti posebne izobra`evalne programe, povezane z izobra`evanjem za demokrati~no dr`avljanstvo,
– vklju~iti ozave{~anje o na~elih, ciljih in metodah izobra`evanja za demokrati~no
dr`avljanstvo, opisanega v tem priporo~ilu, v programe za~etnega izobra`evanja
in stalnega strokovnega spopolnjevanja u~iteljev vseh disciplin in predmetov,
– zagotoviti potrebna pomo`na u~na gradiva, zlasti v uradnih institucijah za izobra`evanje u~iteljev;
– spodbujati razvoj centrov z metodolo{kimi in izobra`evalnimi gradivi ter svetovalnih centrov, ki bodo odprti vsem akterjem, vklju~enim v izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo;
– poskrbeti za priznavanje vloge in statusa akterjev, ki delujejo v neformalnih okoljih.

5. Vloga sredstev javnega obve{~anja in novih informacijskih tehnologij
Sredstva javnega obve{~anja in nove informacijske tehnologije so `ivljenjsko pomembni za sodobno dru`bo. Obenem so mo~ni izobra`evalni instrumenti, katerih
mo`nosti {e niso v celoti raziskane niti izrabljene.
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V zvezi z izobra`evanjem za demokrati~no dr`avljanstvo bi bilo primerno:
– razvijati medijsko izobra`evanje in izobra`evanje prek novih informacijskih tehnologij,
– ravnati se po priporo~ilih iz Deklaracije o evropski politiki v zvezi z novimi informacijskimi tehnologijami, ki jo je sprejel Odbor ministrov na svojem 104. zasedanju (Budimpe{ta, maj 1999), zlasti v zvezi z zagotavljanjem dostopa do in obvladovanja teh tehnologij ter varstva pravic in svobo{~in,
– spodbujati izobra`evalne eksperimente in inovacije, ki jih omogo~ajo nove informacijske tehnologije, zlasti na podro~jih v zvezi z izobra`evanjem za demokrati~no dr`avljanstvo,
– spodbujati sredstva javnega obve{~anja, naj prispevajo k pospe{evanju izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo.
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INFORMACIJSKO DOKUMENTACIJSKI CENTER SVETA EVROPE
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJI@NICA V LJUBLJANI

Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope
Rimska 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
tel.{tev.: +386 1 421 43 00
faks: +386 1 421 43 05
naslov elektronske po{te: idc.slovenija@idcse.nuk.si
spletna stran IDC SE http://www.idcse.nuk.si
spletna stran Sveta Evrope
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo
http://www.coe.int/edc
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