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látványosan javítsák a történeti információk és tények elérhetoségét;

Rec (2002) 12. sz. Ajánlás
a demokratikus társadalom ismeret oktatásáról

növeljék és javítsák a dialógus és a cserék lehetoségét.
Ezen kívül ajánlatos megteremteni a szükséges feltételeket a pedagógusok számára, hogy:
a szelektálási szakaszban, az anyagválasztás
diákjaikat megfeleloen
adatokhoz;

megbízható

(Elfogadta a Miniszteri Bizottság 2002. október 16-án
a 812. nagyköveti szintu ülésén)

során segíthessék

információs

forrásokhoz

és

olyan osztály termi módszereket vezethessenek be, amelyek támogatják a kritikai elemzést, és teret adnak a vélemények sokszínuségének ütköztetésére, kultúraközi és interpretatív megközelítést lehetové téve;
segíthessék diákjaikat a kritikai elemzés és az analóg gondolkozás elsajátításához.

Fordította: Zarándy Zoltán

AZ EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGA

A Miniszteri Bizottság, megfelelve az Európa Tanács Alapszabálya
15. b Cikkében foglaltaknak,
figyelembe véve, hogy az Európa Tanács célja a tagállamok közötti
egység erosítése, s hogy e cél kiemelten valósítható meg a közös
kulturális együttmuködési tevékenységek keretében;
tekintettel az Európai Kulturális Egyezményre, amelyet Párizsban 1954.
december 19-én írtak alá;
emlékeztetve az Emberi Jogok és Alapveto Szabadságok Védelmérol
szóló Egyezmény kiemelt jelentoségére, valamint az Európa Tanács
és az Egyesült Nemzetek Szervezete más jogi eszközeire, amelyek
az egyéneknek a demokratikus társadalmakban gyakorolható elidegeníthetetlen jogait garantálják;
emlékeztetve az Európa Tanács Állam- és Kormányfoinek Második
Csúcsértekezletére (Strasbourg, 1997. október 10-11.) amely kinyilvánította "azt az igényt, hogy alakítsák ki a demokratikus társadalom ismereti oktatás kereteit a polgárok jogaira és kötelezettségeire, valamint a fiatalok civil társadalomban való részvételére építve", elhatározva egy demokratikus társadalomismereti cselekvési program elindítását;
emlékeztetve a Miniszteri Bizottságnak Budapesten, 1999-ben az Európa Tanács megalakulásának 50. évfordulójára rendezett hivatalos
ünnepségén elfogadott Nyilatkozatára és a demokratikus társadalomismereti oktatásra vonatkozó programjára, amelyet az Európa Tanács
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ötvenéves fennállásának
ségeire épített;

alkalmából a polgárok jogaira és kötelezett-

tudatában az egyre növekvo politikai és civiltársadalmi apátiának és a
demokratikus intézményrendszerben való bizalomvesztésnek, valamint
a korrupció, a rasszizmus, az idegengyulölet, az agresszív nacionalizmus, a kisebbségekkel szembeni intolerancia, a diszkrimináció, a társadalmi kirekesztés egyre szaporodó megnyilvánulásainak, amelyek
mind jelentos veszélyt jelentenek a demokratikus társadalmak biztonságára, stabilitására és növekedésére;
elszánva a polgárok jogainak védelmére, felhívva figyelmüket saját kötelezettségeikre, megerosítve a demokratikus társadalmat;
tudatában a jelenlegi és jövobeli nemzedékeknek a demokratikus társadalmi berendezkedés fenntartására és megóvására vonatkozó kötelezettségének valamint tudatában az oktatás szerepének valamennyi
polgár aktív politikai, civiltársadalmi, társadalmi és kulturális cselekvo
részvételének kialakításában;
figyelembe véve az Európai Oktatási Miniszterek Állandó Konferenciája 20. ülésének határozatait (Krakkó, 2000), amelyben a miniszterek
támogatásukról és elismerésükrol biztosították az Európai Demokratikus Társadalomismeret-oktatási
Projekt eredményeit, amelyet 19. ülésükön indítottak útjára (Kristiansand, 1997);
figyelembe véve Európai Oktatási Miniszterek Állandó Konferenciájának 20. ülésén kifejezett kérést a Miniszteri Bizottság által megfogalmazandó, a projekt eredményeire építo ajánlás megalkotására;

tást elomozdító nemzetközi együttmuködési formákban szám os európai államban és régióban játszik,

1. Rögzíti:
hogy a demokratikus társadalomismeret-oktatás
alapveto jelentoségu az Európa Tanács számára a szabad, toleráns és igazságos
társadalom kialakítása érdekében;
valamint, hogy ez a Szervezet egyéb tevékenységeivel együtt hozzájárul a szabadság, pluralizmus, emberi jogok, törvényesség értékeinek védelméhez, amelyek a demokrácia alapjául szolgálnak.

2. Kinyilvánítja:
hogy a demokratikus társadalom ismeret oktatása bármely formális, nem-formális vagy informális oktatási tevékenységnek tekintendo, beleértve a családban zajló tevékenységeket is, amelyek
felvértezik az egyént az egész élet során gyakorolható aktív és
felelosségteljes cselekvésre, figyelembe véve mások jogait is;
hogy a demokratikus társadalomismeret oktatása fontos tényezo
a társadalmi kohézió, a kölcsönös megértés, az interkulturális és
felekezetközi párbeszéd és szolidaritás megteremtésében, valamint, hogy ez hozzájárul a nemek közötti egyenloség elvének elomozdításához, valamint a nemzetek közötti harmonikus és békés
kapcsolatok megteremtéséhez és a demokratikus társadalom és
kultúra fejlodésének védelméhez;

tekintetbe véve a projekt eredményeit, valamint a projektet lezáró,
Strasbourgban, 2000 szeptemberében tartott konferencia jelentését,
valamint az ez alapján megfogalmazott, a demokratikus társadalomismeret-oktatásra vonatkozó irányelv-tervezetet;

hogy a demokratikus társadalomismeret oktatása a leheto legszélesebb értelemben véve az oktatáspolitikai reformok végrehajtásának motorját kell adja;

tekintetbe véve azt a meghatározó szerepet, amelyet a demokratikus
társadalomismeret-oktatás
számos tagállam oktatási reformjában betölt, valamint azt a kulcspozíciót, amelyet e terület a békét és stabili-

ÓS

hogy a demokratikus társadalom ismeret oktatása fontos innovácitényezo az oktatási rendszerek felépítése és igazgatása, valamint a kurrikulumfejlesztés és a tanítási módszertan területén is.
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3. Ajánlja, hogya tagállamok kormányai, tekintettel alkotmányos
berendezkedésükre, nemzeti és helyi sajátosságaikra és oktatási
rendszereikre :
kezeljék a demokratikus társadalomismeret
tatáspolitikai célként és reformelemként;

oktatását kiemelt ok-

Melléklet a Rec (2002) 12. sz. Ajánláshoz

1. Általános irányelvek a demokratikus társadalomismeret-oktatási
politikához és reformokhoz

bátorítsák és támogassák a demokratikus társadalomismeret oktatását szolgáló valamennyi kezdeményezést saját országukban
valamint a tagállamok között egyaránt;

A demokratikus társadalom ismeret-oktatási politika megformálását az
élethosszig tartó tanulás perspektívájából ajánlott elvégezni, amely az
alábbiak figyelembe vételét jelenti:

legyenek aktív résztvevoi a Társadalomismeret Európai Éve elokészítésének és megrendezésének, amely a demokratikus kultúra
fejlesztésének, megóvásának és promóciójának pán-európai szintu, fontos instrumentuma lesz;

az oktatási rendszer valamennyi elemét és szintjét, azaz az elemi,
az általános, szakképzési, középfokú és felsofokú (egyetemi és
nem-egyetemi) oktatás valamint a felnottoktatás szintjeit;

kövessék ezen ajánlás mellékletében foglalt alapelveket jelenlegi
és jövobeni oktatási reformjaik során;
hozzák tudomására ezt az Ajánlást és az ehhez kapcsolódó referencia-dokumentumokat az érintett állami és magántestületeknek
a megfelelo nemzeti eljárási formákat betartva.

4. Felkéri az Európa Tanács Fotitkárát, hogy az Európai Kulturális
Egyezmény valamennyi olyan részese figyelmét hívja fel erre az
Ajánlásra, amelyek nem tagjai az Európa Tanácsnak.

a nem-formális oktatás valamennyi instrumentumát, intézményrendszerét és szervezetét;
mindazon lehetoségeket, amelyeket a demokratikus társadalomismeret-oktatás számára informálisan biztosíthat a társadalmi intézmények köre, kiemelten a család, valamint azok aciviltársadalmi
szervezetek, struktúrák és fórumok, amelyek céljaik között tudják
az oktatást és képzést (ha nem is elso számú prioritásként megjelölve azt).
Annak érdekében, hogy a demokratikus társadalomismeret oktatása
biztosíthassa a társadalmi kohézió megerosítését és a demokratikus
kultúra fejlodését, hasznos lehet:
bevonni valamennyi állami és magán, hivatalos és civil, szakmai
és önkéntes alapon szervezodo társadalmi szereplot a demokratikus társadalomismeret-oktatásra
vonatkozó oktatáspolitika kidolgozásába, végrehajtásába és folyamatkövetésébe. E partnerség
tanácsadó vagy társadalmi konzultációs testület létrehozását jelentheti például e politika kidolgozásának mandátumával;
a politikai tervezés kezdeti fázisától biztosítani, hogy a kutatási és
értékelési eszközök rendelkezésre álljanak az oktatáspolitikai eredmények, sikerek és nehézségek értékelésére;
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biztosítani mindazokat a cselekvéshez szükséges, acélokhoz
szabott eszközöket, amelyek révén a szükséges eroforrások mobilizálása, valamint az együttmuködési szinergiák és partnerségek
a résztvevok számára kialakulhatnak, valamint amelyek racionalizálhatják a technikai eszközöket is.
A jelen Ajánlás szellemiségének megfeleloen a demokratikus társad alom ismeret-oktatás olyan tényezo, amely elomozdítja a bizalmat és a
stabilitást Európában, valamint a tagállamok határain túl is. Az európai
dimenzió ennek megfeleloen komponense és inspiráló forrása legyen a
megfelelo oktatáspolitika kialakításának.
Ennek megfeleloen javasolt:
hogy minden tagállam úgy járuljon hozzá a demokratikus társadalomismeret oktatása nemzetközi vitájához, hogy azt erosítse meg
az európai gyakorló szakemberek, kutatók hálózatainak létrehozásával vagy azok megerosítésével, olyan fórumok megteremtésévei, amelyek kísérletilfejlesztési terepül szolgálhatnak a demokratikus társadalomismeret oktatásához ("társadalomismereti portálak"), oktatási segédanyagok, dokumentációs központok, kutatási
és értékelési intézmények kialakításához;
hogy kezdeményezni kell olyan tevékenységek kialakítását, amelyek az Európa Tanács jövobeni ezirányú munkáját támogatják,
kiemelten szem elott tartva az európai léptéku projekteket és
kampányokat.

2. Oktatási célkituzések és a demokratikus társadalomismeret
oktatásának tartalma
A demokratikus társadalom ismeret oktatása az Ajánlás definíciója szerint specifikus szakterületekre valamint számos kereszttantervi tanulási és intézményi területre terjed ki a tagállamokat illetoen, függoen az
ehhez a szakterülethez tartozó hagyományos megközelítésektol.

Például beletartozhat ebbe a körbe a civiltársadalmi, a politikai és az
emberi jogi oktatás, melyek mindegyike hozzájárulhat a demokratikus
társadalomismeret oktatásához, annak teljes tartalmi lefedése nélkül.
Annak érdekében, hogy megvalósuljanak

a demokratikus társadalom-

ismeret oktatásának általános célkituzései, az alábbi tevékenységek
elvégzése szükséges:
a multidiszciplináris megközelítés és tevékenységek bátorítása, a
társadalomismereti és politikai nevelés kombinálása a történelem,
a filozófia, a vallások, idegen nyelvek, társadalomtudományok
és
valamennyi olyan diszciplína oktatásával, amelyek etikai, politikai, szociális, kulturális vagy filozófiai aspektust hordoznak, akár
tartalmuknál, akár a demokratikus társadalomra vonatkozó hatásuknál fogva;
az ismeretszerzés, az attitud és készségfejlesztés elemeinek vegyítése, prioritást adva az Európa Tanács által képviselt alapveto
értékeknek, kiemelten az emberi jogoknak és a törvényességnek;
kieme It figyelem biztosítása a multikulturális társadalmakban szükséges életvezetési képességek elsajátításának, figyelembe véve
a meg lévo különbségeket, s a társadalmi környezet azon sajátosságait, amelyek gyors és elore nem látható változásokat tükröznek.
Ennek elérése érdekében hasznos olyan oktatási megközelítéseket és
tanítási módszereket alkalmazni, amelyek lehetové teszik a demokratikus társadalomban való együttélést, az agresszív nacionalizmus,
rasszizmus és intolerancia leküzdését, az eroszak és a szélsoséges
gondolkodás és magatartásformák kiküszöbölését. A következo kulcskompetenciák járulhatnak hozzá e célok beteljesítéséhez. E készségek/képességek többek között:
eroszakmentes

konfliktuskezelés ;

vitakészség saját álláspont megvédésére;
készség meghallgatni, megérteni és értelmezni mások érveit;
26
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a különbözoségek felismerése és elfogadása;
választási készség, alternatíva-elemzés
közös kötelezettségvállalási

készségek;

konstruktív, nem-agresszív
mások felé;

kapcsolatok

kiépítésének

készsége

módszerei

A fentiekben leírt ismeretek, attitudök, értékek és kulcskompetenciák
nem szerezhetok meg valójában hatékonyan a differenciált, demokratikus környezetben megvalósuló oktatási módszerek nélkül.
Ezek megszerzését bátorítani kell az alábbi eszközökkel:
a diákok, hallgatók, pedagógusok és szülok aktív részvéte lén alapuló demokratikus oktatási közösséggé és fórumává szervezésével, kiemelten oktatási intézmények keretében;
az oktatás demokratikus éthoszának elomozdítása a tanítási módszerek és a kapcsolatok fejlesztése révén, tanulási kontextusban
kialakítva;
a tanuló-központú módszerek kialakítása és elterjesztése révén,
beleértve a projekt-pedagógia eszköztárát, közös célok kituzésévei és közös megvalósításával, amelyeket osztályok, iskolák, vagy
a helyi, regionális, nemzeti, európai vagy nemzetközi közösség
alkothatnak meg. E kezdeményezések származhatnak különbözo
civiltársadalmi szervezettol, vállalkozástói vagy szakmai szervezodéstol is;
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elképzelések támo-

olyan oktatási megközelítés alkalmazásával,
a gyakorlat szintézisére épít;

amely az elmélet és

etikai alapon is;

kritikai információfeldolgozási, gondolkodási mintaértelmezési, filozófiai, vallási, szociális, politikai és kulturális fogalmak elsajátításának készsége, elkötelezetten megmaradva az Európa Tanács
által képviselt alapveto értékek és alapelvek mellett.

3. A demokratikus társadalomismeret-oktatás

kutatási, egyéni képzési és kezdeményezési
gatásával;

a tanulók egyéni és kollektív teljesítménye értékelésének bevonásával, kiemelten a már említett projekt-alapú módszertani elképzeléseket;
támogatva a diákok, hallgatók, pedagógusok és különbözo iskolák
közötti cseréket, találkozókat és partnerkapcsolatokat, hogy ezek
hozzájárulhassanak az egyének közötti kölcsönös megértés bovítéséhez;
támogatva és erosítve mindazokat az oktatási és társadalmi tudatformálási eljárásokat és módszertani elképzeléseket, amelyek
hozzájárulhatnak a tolerancia megerosítéséhez, a kulturális és
vallási sokszínuség tiszteletben tartásához;
a formális, nem-formális és informális oktatás elemeinek közelítésévei;
az iskola, a család, a társadalmi közösség, a munkahely és a média
közötti civiltársadalmi partnerség kialakításával.

4. A pedagógusok és trénerek alap- és továbbképzése
Bármely oktatási kezdeményezés sikeréhez elengedhetetlenül fontos
a pedagógusok és trénerek kezdeti és folyamatos részvétele. A demokratikus társadalom ismeret-oktatás speciális célkituzéseinek elérése feltételezi a szereplok energikus részvételét (pedagógusok, trénerek, tanácsadók, társadalmi mediátorok, stb.). E szereplok számára
szükséges sokszínu feladatok és funkciók megfogalmazása, attól függoen, hogy a tevékenységek a formális vagy nem-formális, esetleg
informális oktatási keretekben valósulnak meg.
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E specifikus és sokrétu feladatok és funkciók figyelembe vétele mellett biztosítani kell mindazokat az eroforrásokat és módszereket, amelyek segítik az oktatási szereploket, felvértezve az alábbiakkal:
a társadalomismeret
ziói;

a módszertani és pedagógiai források és tanácsadó központok támogatása a demokratikus társadalomismereti oktatás valamennyi
szereploje számára elérhetoen.

politikai, jogi, szociális és kulturális dimen5. A média és az IKT (Információs és Kommunikációs
szerepe

Technológia)

a fentebb említett kulcskompetenciák;
interdiszciplináris és oktatási csapatban való együttmuködési készségek;
készség a projekt-alapú és interkulturális pedagógia és értékelési
módszertan kidolgozására, amelyek kifejezetten kapcsolódnak a
demokratikus társadalomismeret -oktatáshoz ;
készség a szükséges kapcsolat kiépítésére az oktatási intézmény
társadalmi környezetével;
a továbbképzés szükségességének

tudata.

E kompetenciák és készségek elsajátításának

A média és az új IKT-eszközök a modern társadalom meghatározó
összetevoi közé tartoznak. Ezek jelentos és hatékony oktatási eszközök, amelyek teljes potenciálja még nem ismert teljesen.
A demokratikus társadalomismereti

oktatással kapcsolatban ajánlatos:

kialakítani média és informatikai oktatási programokat;
követni a Miniszteri Bizottság 104. ülésén (Budapest, 1999. május) elfogadott Nyilatkozatnak az új IKT-eszközökre vonatkozó
európai oktatáspolitikai ajánlásait, kiemelten tekintetbe véve az ilyen
eszközökhöz való hozzáférést és a felhasználásukat, megvédve
a kapcsolódó jogokat és szabadságokat;

biztosításához ajánlott:

speciális kurrikulum fejlesztése a demokratikus társadalomismeret oktatásához, a pedagógus alap- és továbbképzés reformjának
keretében;
készség az oktatási intézmény szükséges társadalmi kapcsolatrendszerének kiépítésére;
a demokratikus társadalomismereti oktatás alapelveinek, céljainak
és módszereinek tudatosítása és beépítése a pedagógus alap- és
továbbképzési rendszerbe, minden tantárgy vonatkozásában megfeleltetve az Ajánlás szellemiségének;

bátorítani az IKT-eszközök által támogatott oktatási kísérleteket
és újításokat, kiemelten tekintetbe véve a demokratikus társadalomismeret-oktatáshoz kapcsolódó kezdeményezéseket;
bátorítani a médiát a demokratikus
promóciójának elosegítésére.

társadalomismeret-oktatás
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a szükséges tanítási háttéranyagok biztosítása, különösen a formális pedagógus-képzési intézményekben;
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