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ELMÉLETI BEVEZETÉS1

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés európai trendjei, dokumentumai 

A  modern társadalmakban a politikai jogok kiterjesztése tette lehetővé és szükségessé az öntudatos, tájé-
kozott és felkészült közember, más néven állampolgár (citoyen) létrejöttét, aki nem csak saját sorsának, de 
a közéletnek is aktív és felelős alakítója, ezért egyben a közjó elkötelezett szolgálója is. Így szinte minden 
modernnek nevezhető európai elvekre épülő oktatási rendszer elengedhetetlen tartozéka a jövő állampolgá-
rainak felkészítése a közügyek felelős gyakorlására.

Az állampolgárságra nevelés hozzájárul a nemzeti és állampolgári kompetenciák erősítéséhez, a modern 
nemzettudat, a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet, a szűkebb és tágabb történelmi, kulturális és vallási 
emlékek, hagyományok ápolásához. Elősegíti a nemzeti és európai vallási-kulturális örökség összekapcso-
lódását, a hazához és az Európához való tartozás tudatának erősítését. Támogatja a társadalmi problémák 
iránti nyitottság és a szociális érzékenység kialakítását, a demokratikus közéletben való tudatos és felelős 
részvételre való felkészülést.

A „politikai műveltség” fogalma először az 1960-as és 1970-es években jelent meg a köztudatban, azóta 
pedig oktatási körökben időről időre fellángol a vele kapcsolatos vita. A nagy hagyományú demokratikus or-
szágokban több évtizede az állampolgári oktatás két alapmodellje alakult ki. Az egyik az amerikai, amely  
„a demokrácia intézményrendszerének bemutatása mellett elsősorban a közéletben való részvétel fontos-
ságát hangsúlyozza” a másik a német modell, amely az elméleti ismeretek tanítása mellett „inkább a társa-
dalmi-politikai jelenségekkel szembeni kritikai attitűd kialakítását és fejlesztését tartja fontosnak” (Gönczöl, 
2001: 178). A két modell közötti különbségek nyilvánvalóan a történelmi-társadalmi fejlődés sajátosságaiból 
és tradícióiból is következnek, és természetszerűen más pedagógiai, módszertani felfogást jelenítenek meg. 

Fontos rögzíteni, hogy a fenti modellek mindegyike abból indul ki, hogy az állampolgári tudásnak is vannak be-
azonosítható ismeretelemei, amelyek tanulhatók, taníthatók (pl. jogi dokumentumok szövegei, alkotmányos-
sági alapelvek, az államszervezet struktúrája és a mindennapi állampolgári ügyintézés eszközei). Ugyanakkor 
az is egyértelmű, hogy az állampolgári „tudás” inkább bizonyos képességekből és attitűdökből áll, és lényegét 
tekintve inkább kompetencia típusú tudás. Az elmúlt évtizedekben az aktív állampolgárság kérdésével fog-
lalkozó kutatócsoport2 konszenzusos megállapodása az állampolgári kompetencia (civic competence vagy 
citizenship competence) fogalmát olyan ismeretek, képességek, attitűdök és értékek együtteseként határozza 
meg, amelyek képessé teszik az egyént, hogy hatékonyan részt vegyen a demokratikus értékeken alapuló 
mindennapi életben, valamint a civil társadalomban (Hoskins – Crick, 2008, idézi Kinyó, 2012).

Nemzetközi kitekintésben az tapasztalható, hogy az állampolgári nevelés célrendszerét leginkább a demokrá-
cia értékeinek hangsúlyozása határozza meg, de az egyes országok – helyzetüknek megfelelően – más-más 
további hangsúlyokat helyeznek előtérbe (pl. a biztonságpolitikát, vagy a jóléti társadalom fenntartását, a civil 
társadalom megerősítését, az élethosszig való tanulás paradigmájának való megfelelést, illetve azt a felis-

1 Az elméleti bevezető jelentősen támaszkodik a szerző Történelemtanítás online történelemdidaktikai folyóiratban megjelent tanulmá-
nyára. Lásd: Kaposi József: Állampolgárságra, demokráciára nevelés. Történelemtanítás (L.) Új folyam VI. 3-4. szám 2015. december 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/kaposi-jozsef-allampolgarsagra-demokraciara-neveles-06-03-02/

2 Az állampolgári kompetencia fogalmának definiálásához a CRELL (Centre for Research on Lifelong Learning – Az Élethosszig Tartó 
Tanulás Kutatásának Központja) aktív állampolgársággal kapcsolatos kutatásával foglalkozó szekciójának megállapításaira támaszkodunk, 
az elméleti keretrendszer társadalmi-kulturális kontextusának leírásához pedig az IEA-vizsgálatok teoretikus alapvetéseit vesszük alapul.

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/kaposi-jozsef-allampolgarsagra-demokraciara-neveles-06-03-02/
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merést, hogy az eredményes állampolgári nevelés egyik meghatározó feltételrendszere a mikroközösség: 
a család, az iskola, a helyi társadalom) (Stratégia, 2009: 5).

A téma kapcsán különösen érdekes a 90-es évek végén Angliában elindított kutatás és fejlesztés, amely azt 
célozta, hogy miként valósítható meg, hogy a „politikai műveltség” az angol középiskolák nemzeti alaptanter-
vének kötelező elemévé váljon. Az ún. Crick-jelentés, amely az Állampolgári ismeretek oktatása, a demokrácia 
tanítása az iskolában címmel jelent meg (Huddleston, 2002), többek között azt is megállapította, hogy az ún. 
politikai műveltség – amely a meghatározás szerint annak megtanulását jelenti, hogyan legyünk „hatékonyak 
a közéletben” – elég fontos ahhoz, hogy minden diák részesüljön belőle. A jelentésből világosan kiderül, hogy 
jóval többről van szó pusztán politikai ismereteknél. Meghatározó célként egy olyan, önállóan gondolkodó, 
kritikai képességgel rendelkező, mérlegelni tudó polgárság nevelése jelenik meg, amelynek tagjai a méltá-
nyosság és az objektivitás jegyében képesek a közélet pozitív befolyásolására3 (Huddleston, 2002).

Nemzetközi viszonylatban is az állampolgári nevelés egyik lényegi kérdése, hogy e terület kereszttantervi 
jelleggel van-e jelen (pl. Skócia), vagy önálló tárgyként (pl. Anglia), esetleg mindkét formában. Mindkét irány-
zatnak megvannak a maga előnyei és hátrányai: az önálló tárgynál a hagyományosabb tartalom és szemlélet, 
illetve az egyszeri hatás korlátozottsága, a kereszttantervinél pedig az, hogy amit mindenkinek kell csinálnia, 
azt végül is a gyakorlatban senki sem csinálja, mert a tartalmak feloldódnak az egyes tantárgyi keretekben 
(Stratégia, 2009: 8).

Az állampolgári ismeretek iskolai tanításának felértékelődése az 1990-es évek végén indult el, ennek ösztön-
zője az Európa Tanács volt, amely elindította a demokráciára nevelés programját, és ennek egyik állomása-
ként 2005 a „Demokráciára Nevelés Éveként” jelent meg. A demokráciára nevelés európai programjának és 
az ehhez kapcsolódó viták eredményeként „az a konszenzus alakult ki, hogy egyszerre három nagyon eltérő 
területre érdemes figyelni, és mind a háromnak egyenlő súlyt kell adni a demokráciára nevelésben. A három 
terület a következő: (1) a társadalmi és az erkölcsi felelősség kérdése, (2) az effektív, tényleges közösségi 
munkavégzés és (3) az, amit az angolok political literacynek (politikai írástudásnak vagy politikai műveltség-
nek) neveznek” (Halász, 2003).

A demokráciára nevelés új elemei: az egyik az élethosszig tartó tanulási kompetenciák keretébe való illesz-
tése, a másik a társadalmi integráció és társadalmi kohézió erősítésének középpontba állítása, a harmadik 
pedig a kompetenciaalapú gondolkodás érvényesítése. Ezek nyomán ajánlásként megjelennek a polgári kom-
petenciák, illetve az átfogó standardok. Negyedik, új elemként pedig annak hangsúlyozása, hogy az egész 
nevelési folyamat része a komplex társadalmi problémamegoldási gondolkodásmódnak, amely abból indul ki, 
hogy a „társadalmi kérdésekről többdimenziós komplex rendszerekben kell gondolkodnunk, vagyis látnunk 
kell, hogy sokféle szereplő, érdek és alternatíva jelenik meg, és szükség van e komplexitás kognitív és érzelmi 
kezelésére egyaránt” (Halász, 2003).

A fent bemutatott folyamat újabb meghatározó állomáspontja az Európai Parlament és a Tanács által  
2006-ban  kiadott, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlása.  
E dokumentum kimondott célja volt, hogy útjelzőként orientálja a tagországokban zajló tartalmi fejlesztése-
ket4, köztük a szociális és állampolgári nevelés területének megerősítését.

Hazánkban – az ajánlás szerencsés időzítésnek köszönhetően - már a 2007-es Nemzeti alaptantervben meg-
jelentek a kulcskompetenciá. A szociális és állampolgári kompetencia az alábbi szöveggel került első alkalom-
mal a tartalmi szabályozás legmagasabb szintű dokumentumába5:

3 A Crick-bizottság tevékenysége nyomán Angliában 2002-től önálló tantárgy keretében oktatják az állampolgári ismereteket.

4 Az EU politikájában fejlesztési prioritás lett az ún. kulcskompetenciák rögzítése.

5 202/2007. (VII. 31.) Korm.rendelet
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Szociális és állampolgári kompetencia

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák  
a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, 
felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt  
a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat 
is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és mentális egészsé-
gére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. 
A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és  
az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. Fontos az egyénnel, a csoporttal, a mun-
kaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és  
a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak 
multikulturális és társadalmi-gazdasági dimenzióiban, továbbá a nemzeti kulturális identitás és az európai 
identitás kapcsolatának a megértése. 

E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tudjunk kommunikálni, figye-
lembe vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empati-
kusak vagyunk. Idetartozik még a stressz és a frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. Az atti-
tűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. Idetartozik még 
a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés, a sokféleség elismerése. 
Fontos része ennek az attitűdnek a személyes előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra való törekvés. 

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak  
az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a nemzetközi nyilatkozatokban 
szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten alkalmazzák.  
A kompetencia magában foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténe-
lem fő eseményeinek és tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak, értékeinek 
és politikáinak az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek 
és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális identitás tudatosítása is. 

Az állampolgári kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való hatékony együttműködés, 
a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés. Magában foglal-
ja a közösségi tevékenységek és a különböző szinteken – a helyi szinttől a nemzeti és európai szintig – hozott 
döntések kritikus és kreatív elemzését és a döntéshozatalban való részvételt, elsősorban szavazás útján. 

A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség és a demok-
rácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok kulturális sokszínűségének megértését. Magában foglalja  
a településhez, az országhoz, az EU-hoz és általában az Európához való tartozást és a részvétel iránti 
nyitottságot a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, valamint a felelősségérzetnek és a közös-
ségi összetartást megalapozó közös értékek elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítását  
(pl. a demokratikus elvek tiszteletben tartása). Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a tár-
sadalmi sokféleség és kohézió, valamint a fenntartható fejlődés támogatását és mások értékeinek, magán-
életének a tiszteletét is jelenti.
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Az idézett szöveg bevezető része hitet tesz az értékalapú közösségi beilleszkedés, illetve a sokszí- nű társa-
dalmi viszonyokban való eligazodás szükségessége mellett, és rögzíti a közjó iránti elkötelezettség jelentősé-
gét. A továbbiakban sorra veszi az állampolgári nevelés szempontjából meghatározó ismereteket, képessé-
geket és attitűdöket. Az ismereteknél kitér a meghatározó jelentőségű dokumentumokra (pl. az Eu- rópai Unió 
Alapjogi Chartájára), illetve a nemzeti, az európai és világtörténelmi események összefüggéseire, valamint  
az európai integráció intézményrendszerére. A képességnél kiemeli a közügyekben való jártasságot, vala-
mint a közösségi tevékenységekben, döntéshozatalokban való részvétel szükségességét. Részletesen sorra 
veszi azokat a pozitív attitűdöket, amelyek az állampolgári tevékenységek gyakorlásához szükségesek, így  
pl. a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartását, a felelősségérzetet, az alkotó részvételt, a haté- kony 
kommunikációt, az együttműködést és a magabiztosságot.

Az egyik legutóbbi európai felmérés szerint az állampolgári nevelés minden országban jelen van az orszá-
gos, regionális vagy helyi közoktatási programokban (Eurydice, 2017). A nevelés célját sokféleképpen ha-
tározzák meg az országok, de leggyakrabban úgy, hogy a fiatalok aktív állampolgárokká válnak, akik képe-
sek a társadalmi jólléthez hozzájárulni. A legtöbb országban nemcsak a tárgyi tudást követelik meg, hanem 
hangsúlyt fektetnek a készségek, attitűdök és értékek fejlesztésére és elmélyítésére is. Témájában eltérő, 
hogy mire is fókuszál az állampolgári nevelés (témái lehetnek a demokratikus társadalom alapelvei, társa-
dalmi kérdések, a kulturális sokszínűség, a fenntartható nevelés és az európai és nemzetközi dimenzió).  
Az állampolgári nevelés alatt általában négy terület elsajátítását értik: kritikus és analitikus szemléletmód, po-
litikai tudatosság, műveltség („political literacy”), attitűdök és értékek, valamint az aktív részvétel (Eurydice , 
2012 és 2018). Az is megállapítható, hogy szinte minden dokumentumban megjelenik a család, jelentős hang-
súlyt kap az iskola szocializációs szerepe, a közéletre való felkészülés modelljei, továbbá a helyi közösségek-
ben, civil szférában végzett tevékenységek. 
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Az állampolgári nevelés megjelenési formái Európában az alap- és középfokú oktatás különböző 
szintjein (az ISCED 1–3. szintek esetén) 2016/2017-ben

ISCED 1 ISCED 2 

 
 

 

ISCED 3  

 

 

 

kereszttantervi tartalomként 

 

más kötelező tantárgyak tartalmaiba 
építve 

 

önálló kötelező tantárgyként 

 

mindhárom fenti formában  

 

egyik formában sem  

 
 

  

(Forrás: Eurydice, 2017: 30)
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Kötelező tantárgyként vagy más tantárgyakba integráltan megjelenő állampolgári nevelés az alap- és 
középfokú oktatás évfolyamain (az ISCED 1–3. szintek esetén) 2016/2017-ben  

    

  

 

 

önálló kötelező tantárgyként   
 

más kötelező tantárgyak tartalmaiba építve  Az ISCED 3 lezárása 

  

évfolyam évfolyam 

 
(Forrás: Eurydice, 2017: 34)

Az állampolgári nevelés tartalmai az uniós országok gyakorlatában  
az Eurydice 2011-es felmérése szerint  

(területek, témák, készségek)
 
Területek Témák Készségek

• a politikai műveltség fejlesztése (ismere-
tek és kulcsfogalmak megismerése)

• a kritikai gondolkodás és elemzőkészsé-
gek elsajátítása

• értékek, attitűdök és magatartásformák 
erősítése

• aktív részvétel (és elkötelezettség) az 
iskola és közösségi életében

• politikai és társadalmi berendezkedés
• emberi jogok
• demokratikus értékek
• esélyegyenlőség és igazságosság
• kulturális sokszínűség
• tolerancia és diszkrimináció
• fenntartható fejlődés
• nemzeti és európai identitás
• európai és nemzetközi történelem, 

kultúra és irodalom
• európai és nemzetközi szintű gazdasá-

gi, társadalmi és politikai kérdések
• az Európai Unió intézményeinek műkö-

dése, és jövője
• a nemzetközi szervezetek működése 

és jövője

• állampolgári készségek 
(részvétel a társadalom életében –  
pl. önkéntesség, szavazás, mozgalmak 
és petíciók)

• szociális készségek 
(együttélés és együttműködés, konflik-
tuskezelés)

• kommunikációs készségek 
(figyelem, megértés, vitakészség)

• interkulturális készségek  
(a kultúrák közötti párbeszéd megterem-
tése, a kulturális különbségek értékként 
való elfogadása)

 
(Forrás: EURYDICE, 2012: 27) 
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A leggyakoribb módszertani elvek és elvárások a demokráciára,  
állampolgárságra nevelés témáinál6

 
Módszertan:

• kompetenciaalapú oktatás (a tudás, készség, attitűd és értékek együttes erősítése);
• a kooperatív tanulás-tanítás eszközeinek érvényesítése;
• a kollaboratív tanulás lehetőségének megteremtése (digitális eszközök segítségével);
• a projektmódszer alkalmazása.

Elvárások:

• a téma minden tantárgyban (órai és órán kívüli keretek között) való érvényesítése;
• a gyerekközpontú szemléletmód erősítése;
• az érintettek aktív részvétele, illetve részvétel megvalósulásának biztosítása;
• az egyes tanárok és a tantestület tantárgyakon átívelő együttműködése;
• demokratikus óravezetés.

A keretek kitágítása:

• a közösségi és informális tanulás eredményeinek becsatornázása;
• közösségi szolgálat.

 
Egy komplexebb rendszer: a demokráciára nevelés iskolával szembeni elvárásai az egész iskolás 

(whole-school) megközelítés esetén, az egyes területekhez kapcsolódóan7

 
Területek Elvárások

Tanítási és tanulási módszertan • biztonságos Biztonságos osztálytermi közeg létrehozása (szabadon kifejthetik véleményü-
ket, megoszthatják nézőpontjukat, részt vesznek az ezt segítő szabályok kialakításában és 
betartásában);

• részvétel biztosítása a saját tanulási folyamatban (pl. társértékelés, tanulói kérdések);
• a kooperatív tanulási formák előtérbe helyezése;
• a tanári együttműködés biztosítása (egymás gyakorlatának értékelése, gyakorlatok közös 

kidolgozása, együttműködés a megvalósításban);
• hozzáférés és részvétel biztosítása a diákok számára fontos projektekhez, kapcsolódó 

tartalmakhoz;
• alternatív értelmezési lehetőségek megismerésének, illetve a különböző perspektívák 

mérlegelésének s megvitatásának lehetővé tétele, az őket is érintő csoport- és intézményi 
döntésekbe való bevonása.

Iskolavezetés és annak alapelvei • vezetés és menedzsment (minden érintett érdekeinek figyelembevétele; az emberi jogok, 
egyenlőség, felelősségvállalás elveinek messzire menő érvényesítése);

• döntéshozás (az érintett csoportok bevonása);
• irányelvek, szabályok és eljárások (az állampolgári és emberi jog érvényesülése szempontjá-

ból való felülvizsgálat; új szabályok létrehozása ezek biztosítása érdekében);
• a diákok részvétele (vélemény kifejtése, a döntésben való részvétel és az ehhez szükséges 

intézmények létrehozása).

A közösséggel való együttműködés • szülők és a közösség bevonása (a helyi erőforrások és kapcsolatok kihasználása érdekében, 
a diákok helyi társadalmi problémák felé való fordítása érdekében);

• más iskolákkal való együttműködés (a tapasztalat és forrásmegosztás területén; eltérő kultú-
rájú közösségek kölcsönös megismerése céljából; kulturális kérdések és globális problémák 
több szempontból való megismerése érdekében);

 
(Forrás: Reference framework of competences for democratic culture. Volume 3., 2018: 89)

6 Hatony Sára: Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Eurydice Iroda 2015.

7 A demokráciára és állampolgárságra nevelés kérdésének komplexitását mutatja az egész iskolás (whole-school) megközelítés, 
amely több területen is fontos elvárásokat fogalmaz meg az iskolával mint intézménnyel kapcsolatban.
A koncepciót részletesen lásd: Reference framework of competences for democratic culture. Volume 3. – Guidance for implementation, 
Council of Europe, 2018.
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NAT 2012

A program összeállításakor hatályos, 2012-ben kiadott Nemzeti alaptanterv sok tekintetben építkezik az elő-
ző fejezetben bemutatott folyamatokra és dokumentumokra. A 2006-os Európai Parlament és a Tanács által 
kiadott ajánlás kulcskompetenciái továbbra is fontos szerepet töltenek be a dokumentumban, ami egyben 
megerősítve a dokumentum 2007-es összeállításakor szem előtt tartott tudományos kiindulópontokat is.

Ez utóbbi lényege, hogy a fejlődő kognitív tudományok felől közelítve az is egyre nyilvánvalóbbá vált,  
„a demokráciával kapcsolatos ismeretek tanórai közvetítése önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a diákok 
demokratikusan gondolkodó állampolgárokká váljanak” (Csapó, 2006) Így az a megállapítás vált a szaktu-
dományon belül elfogadottá, hogy a „demokratikus gondolkodás is a legapróbb kognitív építőelemekből épül 
fel, ezért a képességek kialakításához és fejlesztéséhez a tevékenységek iskolai begyakorlására, többszörös 
kontextusba helyezésére van szükség” (Csapó, 2000, Mátrai, 1999).

Az új dokumentum azonban nem csak a kulcskompetenciák között foglalkozik a demokráciára nevelés té-
májával. Az első 1995-ös Nemzeti alaptantervben még közös követelményként említett, 2003-tól Kiemelt fej-
lesztési területek, 2012-ben pedig már Fejlesztési területek – nevelési célok címen megjelenő fejezetben is 
fontos szerepet kapott. Az „Állampolgárságra, demokráciára nevelés” – amely témáját tekintven szintén 2007-
től része a tartalmi szabályozás legmegasabb szintű dokumentumának – tömören igyekszik megfogalmazni  
a témában legfontosabb elvárásokat:

Állampolgárságra, demokráciára nevelés8 

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. Az iskola megteremti annak lehe-
tőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében 
biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolko-
dás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, 
a  ölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és 
tanulásszervezési eljárások.

A „Fejlesztési területek – nevelési célok”-nál megjelenő, „Állampolgárságra, demokráciára nevelés” re vonat- 
kozófent idézett szövegrész abból az alaptézisből indul ki, hogy hazánk demokratikus jogállam, amelyben 
az alkotmá- nyos rend az alapvető emberi jogokból származtatható, és az állam feladata ezen elidegeníthetet-
len jogok garantálása, így többek között széleskörűen biztosítja az egyén számára a teljes körű és kiszámít-
ható jog- biztonságot, a törvény és bíróság előtti egyenlőséget. Ebből következően is a társadalmi közösségi 
normákat törvények garantálják, vagyis a joguralom érvényesül a közélet minden szintjén.

Ennek alapjaként a dokumentum az aktív állampolgári részvételt határozza meg, amely egyrészt összhan-
got teremt az egyéni célok és a közjó között, továbbá a társadalmi összefogást (kohéziót) biztosítja, és 
alapja lehet egy ún. nemzeti öntudatnak, amely hosszú távon nemzetépítési és -egyesítési programként 
is értelmezhető. A dokumentumban meghatározott elvárások egy cselekvő állampolgári attitűd kialakítását 
fogalmazzák meg, amely az általános emberi jogok érvényesülésének alapján áll, kiegészítve az emberi 
méltóság középpontba állításával és az erőszakmentesség tagadásával, ami egy több ezer éves európai 
etikai és kulturális tradíció továbbélését jelenti. Miként a megfogalmazás további része is, hiszen az állam-
polgárság meghatározó kritéri- umaként szerepel a törvénytisztelet és az együttélés szabályainak betar-

8 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról
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tása, továbbá a méltányosság (equity) elvének rögzítése, amely lényegében a társadalom tagjai számára 
az egyenlő esélyek (oktatási, kulturális stb.) biztosítását jelenti.

A megfogalmazott nevelési cél az iskola kiemelten fontos feladatává teszi az állampolgári jogok és kötelessé- 
gek egyensúlyának megteremtését, és utal arra, hogy ennek keretében biztosítja az ún. honvédelmi nevelést. 
Ez utóbbi mindenképpen új elem a szabályozásban, így nem is biztos, hogy mindenki számára könnyen átlát- 
ható és dekódolható. Ezért is fontos leszögezni, hogy a megfogalmazása mögött nem a jövendő generáció ka- 
tonai képességeinek fejlesztési szándéka jelenik meg, hanem egy olyan közösségi attitűd kialakítása, amely 
pl. katasztrófahelyzetben (árvíz, tűzvész stb.) képessé teszi az egyéneket a közösségi szolidaritás átélésére, 
a kooperációra, közös feladatok elvégzésére.

Lényeges rögzíteni, hogy a dokumentum a közügyekben való aktív részvétel fontos elemeként utal a kre- 
ativitásra, amely lényegében alkotó- és teremtőképességet jelent. Ez a képesség a szaktudomány szerint 
leginkább divergens gondolkodást feltételez, amely főként a gondolkodás könnyedségében (fluencia), rugal- 
masságában (flexibilitás) és eredetiségében (originalitás) nyilvánul meg. E képesség a gyakorlatban minden- 
képpen problémaérzékenységet, az új megoldások iránti nyitottságot és az össze nem illőnek tartott elemek, 
jelenségek originális összekapcsolását jelenti. E képességhez szorosan köthető az az elvárás, hogy önálló 
kritikai gondolkodás is szükséges a közügyekben való aktív részvételhez.

Fontos rögzíteni, hogy a fejlesztési területek, nevelési célok a megújított dokumentumban kiegészültek 
a „Nemzeti öntudat, hazafias nevelés” résszel is, amely többek között tartalmazza, hogy fontos a nemzeti, népi 
kultúra értékeinek, hagyományainak megőrzése, a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók 
és művészek munkásságának ismerete. Hitet tesz amellett, hogy a tanulóknak a képzés során gyakorolni kell 
az otthonhoz, lakóhelyhez, szülőföldhöz kötődő közösségi tevékenységeket azért is, hogy kialakuljon bennük 
a hazaszeretet érzése. Megjelenik a szövegben állampolgári kötelességként a „Ma- gyarország védelme” 
előírás, amely a szövegalkotók szerint nem katonai tevékenységet jelent, hanem az egyéni hozzájárulást 
a közösséget fenyegető katasztrófák elhárításához (tűzvész, árvíz stb.). A ’94-es alapelvekhez visszanyúlva 
amellett is hitet tesz, hogy a diákok magyarságtudatukat megőrizve kapcso- lódjanak az európai civilizációs 
kultúrkörhöz.

Az új NAT-ban elfogadott szemléletnek a következményeként az állampolgári nevelésre való felkészí-
tés hangsúlyosan megjelent a tanári képesítési követelményekben, amit a következő részlet is igazol:  
„A képzés célja [hogy a tanárok alkalmasak legyenek] a történelem és állampolgári ismeretek tantárgyak 
tanítására [hogy] integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak  
[legyenek] a történelem és állampolgári ismeretek tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szerve-
zésére és irányítására, a tanulók történelmi és állampolgári műveltségének, készségeinek és képes-
ségeinek kialakítására.” Továbbá a képzés során elsajátítandó kompetenciáknál megjelenik az alábbi:  
„A demokrácia értékeinek elfogadása, az aktív állampolgárság jelentőségének felismerése, elfogadása és 
a személyiségi és az emberi jogok tisztelete.”9

A kihívások

A több mint 200 éves múltra visszatekintő intézményes állampolgári nevelés tartalmai és módszerei mind 
időben, mind térben rendkívül nagy változatosságot mutatnak. De abban nincs különbség közöttük, hogy 
mindegyikük valamilyen állambölcseleti alapra épül (pl. alkotmányosság), és döntően igazolni igyekszik azon 
államforma (pl. demokrácia) előnyeit, amelynek képviseletében megfogalmazza tanításait, továbbá olyan tar-
talmakat jelenítenek meg, amelyek az adott ország államszervezetét mutatják be a közügyek gyakorlása 

9 8/2013. (I. 30.) EMMI-rendelet
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érdekében. Az oktatási programok – szinte a kezdetektől fogva – az ismeretek nyújtása mellett kivétel nélkül 
az adott társadalom értékrendjéből következő elvárt állampolgári attitűdre is koncentrálnak, így morális kérdé-
seket is érintenek. Ebből is adódóan az állampolgári nevelés leggyakoribb pedagógiai módszereit az ismeret-
források sokoldalú feldolgozása mellett kisebb vagy nagyobb mértékben a változatos képességfejlesztés és 
attitűdformálás határozza meg. 

„Megállapíthatjuk, hogy az állampolgáriságra való nevelés a demokratikus társadalomban a felelősségek és 
jogok gyakorlásához szükséges tudás, képességek és attitűdök fejlesztése révén történik. A hazai és nemzet-
közi gyakorlatban a »polgári feladatokat« és társas kötelezettségeket általában tényszerűen oktatják, például 
egy olyan tantárgy, mint a történelem részeként. Mindemellett a jó állampolgár nevelése folyamatosan zajlik 
a »rejtett tananyagban«, a mindennapos, szinte tudattalan üzenetek révén, melyeket a tanulók magukba szív-
nak a tanáraikkal való kapcsolataikon, az osztálytermi oktatás szervezésén stb. keresztül. Különösen érdekes 
a nevelők és az iskolák szerepe a kooperatív és a konstruktív versengő viselkedés elsajátításában” (Fülöp, 
2009: 46). Egy hazai kutatás megállapításai szerint „miközben a Nemzeti Alaptanterv (2003) javarészt az 
együttműködés ösztönzéséről beszélt, a tanárok inkább olyan »állampolgárokat« nevelnek, akik versengők, 
és nem annyira együttműködők. A tanárok szándékosan és spontán módon is jobban támogatják a versengést 
a gyakorlatban: többször alkalmaznak versengő problémamegoldást, mint kooperatívat; sokkal több interak-
ciójuk van azokkal a diákokkal, akik növelni akarják saját versenyszellemüket; több időt töltenek a versengés 
különböző aspektusainak szabályozásával, mint a hatékony kooperáció oktatásával” (Fülöp, 2009: 56). Pedig 
egy épülő piacgazdaságban és demokráciában többségében olyan munkaerőre van szükség, amely alapve-
tően nem a versengésre, hanem az együttműködésre szocializálódott. E folyamat szakmai-pedagógiai támo-
gatása még hosszú távú és mindennapi feladatot ad a pedagógiai gyakorlat számára. 
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Kiindulópont

A tematikus napok/hetek célja döntően a NAT-ban meghatározott szemléletformálás, a témához kapcsolódó ki-
emelt nevelési-fejlesztési cél („Állampolgárságra, demokráciára nevelés), illetve az EU-s kulcskompetencia fejlesz-
tésének („Szociális és állampolgári kapcsolatok”) gyakorlati megvalósítása. Vagyis a meghatározó célkitűzés az 
aktív állampolgársághoz, a demokratikus jogok gyakorlásához nélkülözhetetlen képességek, készségek fejleszté-
se, az ehhez kapcsolódó ismeretek feldolgozása, illetve végső soron a demokratikus attitűd kialakítása. Ebben az 
értelemben nevelésfilozófiailag leginkább a „Fenntarthatósági témahéthez” hasonló, de míg a mintaként említett 
tematikus hétnél érzékelhetően nagy(obb) hangsúlyt fektettek az ismeretek átadására, itt mindenképp érdemes 
lenne a megjelölt kompetenciák fejlesztésére, illetve a demokratikus attitűd gyakorlására helyezni a hangsúlyt.

A fenti gondolatmenetet az indokolja, hogy a demokráciához és állampolgári ismeretekhez kapcsolódó konkrét 
(tárgyi) ismeretek fokozatosan, főként a felső tagozattól, és ott is inkább a 7. évfolyamtól épülnek bele a tan-
anyagba. Ahhoz azonban, hogy ezek a gyakorlatra nézve is hasznosak lehessenek, már a kezdetektől10 (az al-
sóbb évfolyamoktól, mi több, már kisgyermekkortól, akár az óvodai programokból kiindulva) el lehet/kell kezdeni 
az ehhez nélkülözhetetlen szemléletmód (beállítódás), illetve készségek kialakítását, képességek fejlesztését.

Ebből következően a különböző korcsoportok számára eltérő tartalmú/fókuszú tematikát kellene kidolgozni, 
ahol a tárgyi ismeretek döntően csak a 7. évfolyamtól kapnak mind határozottabb szerepet. Az 1–4. évfolyam-
nál példaként elsősorban a közösségi tevékenységekben és döntésekben való részvétel, az aktív közremű-
ködés lehetne a meghatározó, így nem is feltétlenül szükséges számukra külön sajátos program kidolgozása, 
hanem a felsőbb éveseknek összeállított programoknál lehetne kapcsolódási pontokat keresni/biztosítani szá-
mukra. A 9–12. évfolyamnál viszont már konkrét társadalmi és állampolgári ismeretekhez, intézményrendszer-
hez kapcsolódó tematikára, feladatokra lehetne felépíteni a tematikus napot/hetet.

Az első feladat tehát a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztéséhez szükséges ismeretek, készségek 
és attitűdök implementációs elemeinek beazonosítása, pl. az életkorhoz és/vagy a kognitív, illetve affektív 
szférához való igazodásának meghatározása, hiszen ennek révén jelölhetők ki a program alapelemei.

Itt kell néhány szóban megemlíteni egy, a program által most nem tárgyalt, de a demokratikus nevelés érvé-
nyesülése és sikere szempontjából fontos tényezőt is. A diákoknak ugyanis elég nehéz úgy e témáról beszélni, 
ha ennek jelentőségét és a mindennapi életükben való megjelenését semmilyen formában nem érzékelik.  
Az oktatási rendszer szereplőinek, tehát maguknak az iskoláknak is át kell gondolniuk, miként jelenhetnek 
meg szélesebb formában a demokratikus működés elemei az iskolai hétköznapokban. A demokratikus iskola 
fogalma és összetevői,11 valamint a demokratikus nevelés módszertana és eszközei egyre ismertebbek,12 így 
ezeket is figyelembe véve érdemes megvizsgálni a legfontosabb iskolai dokumentumokat, így magát a peda-
gógiai programot, és módosító javaslatokat megfogalmazni ehhez kapcsolódóan.

10 A demokráciára és állampolgárságra nevelés kisgyermekkori jelentőségét erősítik az Európa Tanács által létrehozott és támogatott, 
sokszor egymásra épülő programok is, mint például:
Compass: http://www.eycb.coe.int/compass/en/contents.html [2018. december 8.]
Compasito: http://www.eycb.coe.int/compasito/ [2018. december 8.]

11 A legklasszikusabb példa az 1921-ben alapított és máig is működő angliai Summerhill. Az iskola egyik alapítója és az ott tetten érhető 
demokratikus működési elvek atyja Alexander Sutherland Neill, akit a későbbi demokratikus iskola és demokratikus oktatási mozgalmak 
is fontos hivatkozási pontként tartanak számon.

12 A demokratikus nevelés témájának egyik kiemelkedő európai képviselője a European Democratic Education Community, melynek 
magyarországi tagszervezete a Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület.

http://www.eycb.coe.int/compass/en/contents.html
http://www.eycb.coe.int/compasito/
https://www.eudec.org/
http://www.demokratikusneveles.hu/
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Persze az iskolák ebben a témában sem maradnak magukra, hiszen több nemzetközi projekt is segíti a de-
mokratikus elvek mind szélesebb körű beépítését. Ilyen például az Erasmus+ részeként működő „Student 
Voice – BRIDGE to Learning”13 program, mely Magyarországon is ismert, és melynek célja, hogy a diákok ak-
tívan részt vegyenek saját tanulási tevékenységük megtervezésében, ezzel lehetőséget teremtve számukra, 
hogy személyiségüknek és érdeklődésüknek megfelelően fejlődhessenek.

A Nemzeti alaptanterv által biztosított keret

A Nemzeti alaptanterv (továbbiakban NAT), a tartalmi szabályozás legmagasabb szintű dokumentuma, amely 
kormányrendeleti szinten rögzíti az oktatási intézményekben megjelenítendő pedagógiai irányokat, valamint 
a kötelezően elsajátítani szükséges tartalmakat. Épp ezért számunkra is meghatározó iránymutatást jelent, 
hogy a NAT miként kezeli a demokrácia és az állampolgári nevelés kérdését.

A demokrácia fogalma a NAT-ban
Az, hogy az alaptanterv hol és hogyan használja a demokrácia, valamint a demokráciához kapcsolható sza-
vakat, fogalmakat, megmutatja, mennyire szűken vagy tágan értelmezi annak szerepét, mely területeire kon-
centrál elsősorban. A lentiekben ezt igyekeztünk összegyűjteni:

1. Fejlesztési területek – nevelés célok: „Állampolgárságra, demokráciára nevelés”

 Külön elemként jelenik meg az „Állampolgárságra, demokráciára nevelés”, mely elvileg fontos célként 
definiálja a választott terület fejlesztését. A szöveg viszont kicsit ellentmondásos – mintha két koncepció, 
az aktív állampolgárság és a passzív jogkövető állampolgár képe keveredne. Ez persze magyarázható 
a NAT bevezetőjének születési körülményeivel, de okoz némi problémát. Ettől függetlenül azért kiolvas-
ható pár kiemelt terület, így a részvétel, az alapvető emberi jogok tisztelete, az állampolgári jogok és 
kötelezettségek ismerete, a kritikai gondolkodás és vitakultúra fejlesztése.

2. Kulcskompetenciaként: „Szociális és állampolgári kompetencia”

 Ez az úgynevezett uniós kulcskompetenciák egyike, így a szöveg nem tartalmaz olyan ellentmondást, 
mint amilyent a fejlesztési területeknél láttunk. A szöveg elég hosszú és részletes, de talán a követke-
ző gondolatok a legmeghatározóbbak: aktív részvétel (pl. a közügyekben), alapfogalmak (demokrácia, 
állampolgárság, állampolgári jogok) ismerete, együttműködés a helyi és tágabb közösségeket érintő 
problémák megoldásában, a szolidaritás jelentőségének felismerése, az emberi jogok tisztelete, felelős-
ségtudat, elkötelezettség a demokrácia értékei iránt, a jogok és kötelezettségek elfogadása.

3. A demokrácia és a kapcsolódó szavak megjelenése a dokumentumban

 Ez a módszer jó lehetőséget biztosított arra, hogy kiderüljön, az általánosságokon kívül mely konkrét 
területekre érdemes odafigyelni. A demokrácia vagy demokratikus megjelölés példaként összesen 20 
alkalommal jelenik meg a lenti bontásban (a megjelenés sorrendjében):

• Az „Állampolgárságra, demokráciára nevelés” fejlesztési területe, nevelési célja (1 + 1 db)

• A „Médiatudatosságra nevelés” fejlesztési területe, nevelési célja (1 db)

• A „Szociális és állampolgári kompetencia” szövege (5 db)

• A műveltségi területek anyagai:

13 A student voice koncepcióról bővebben: Jeroen Bron – Norman Emerson – Lucia Kákonyi: Diverse student voice approaches across 
Europe. European Journal of Education. Volume 53, Issue 3, 310–324.
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‒ „Ember és társadalom” – 3 db a bevezetőkben, 4 db a „Történelem” ismétlődő és hosszmet-
szeti témái között, 1 db téma az „Erkölcstan” anyagában, 1 db említés a „Társadalmi, állam-
polgári és gazdasági ismeretek” anyagában;

‒ a „Művészetek” műveltségi terület „Mozgókép és médiaismeret” bevezetőjében és egy 9–12. 
évfolyamos témájában (2 db);

‒ az „Informatika” műveltségi terület nyilvánosságra vonatkozó alapvetésében (1 db).

 A fentiek jelentősége, hogy megmutatják, a történelem és állampolgári ismeretek mellett a médiaisme-
ret, valamint az informatika is ad kapcsolódási területeket (előbbi a felelős médiafogyasztás és a kritikai 
gondolkodás, a második pedig ezzel összefüggésben a digitális eszközök és a média felhasználása 
témájában).

4. Kapcsolódó szavak

 A demokráciához kapcsolódó néhány további szót is érdemes volt megvizsgálni, mint például:

• részvétel: a keresett értelmezési keretben azonos helyeken jelenik meg, mint ahogy azt fenn lát-
tuk, de behoz olyan területeket, mint a környezettudatosság, a közösség és a felelősség;

• állampolgár/ság: szintén azonos pontokon, valamint a már említett környezetvédelemhez kap-
csolódó helyeken jelenik meg;

• szavazás: csak a „Szociális és állampolgári kompetencia” szövegében van megemlítve.

 Ebből látható, hogy a felelősség témakörén keresztül egy további téma, a környezettudatosság és kör-
nyezetvédelem is hozzákapcsolható ehhez a területhez.

A fenti kiemelések jelzik, hogy a demokrácia és az állampolgári nevelés témája – a fogalmak szintjén legalább-
is mindenképp – több műveltségterületen is megjelenik, így a kapcsolódó programoknak is érdemes és fontos 
figyelembe venniük ezen területek összekapcsolásának és együttműködésének lehetőségeit. 

Ha ennek szükségességét elfogadjuk, akkor egyben azt is kijelenthetjük, hogy bármilyen ebben a témában 
fejlesztett program sikere múlik azon, a tantestületek tagjai mennyire tudnak együttműködni egymással.  
Ez kulcspontja a későbbiekben bemutatott mintaprogramoknak is – főként, hogy azok megvalósítását egy 
ember nem tudja elvégezni.

A demokrácia témájához kapcsolódó tartalmak
Egy tartalmi szabályozó esetén elvárható, hogy a fentiekben már látott módon kiemelten kezelt területhez tar-
talmakat is kapcsoljon. Ez azonban nem igazán érvényesül a dokumentumban – legalábbis direkt módon sem-
miképp. Kivétel ez alól a „Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek” közműveltségi tartalma, amely 
5–8. és 9–12. évfolyamra fogalmaz meg néhány témát:

5–8. évfolyam

1. Társadalmi szabályok

1.1. Szokás, hagyomány, erkölcs, jog

1.2. Az emberi alapjogok, esélyegyenlőség

1.3. A gyermekek jogai, diákjogok

1.4. Hivatalos ügyeink (ügyintézés)
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2. Állampolgári alapismeretek

2.1. Államformák, politikai rendszerek

2.2. Demokratikus alapelvek

2.3. Magyarország politikai intézményei

2.4. A média és a nyilvánosság szerepe

2.5. Állampolgári jogok és kötelességek

9–12. évfolyam

1. Társadalomismeret

1.1. Családformák a mai világban

1.2. Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák

1.3. A helyi társadalom, civil társadalom, önkéntesség

1.4. Hátrányos társadalmi helyzetek, társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás

2. Állampolgár vagyok

2.1. Jogok és kötelességek Magyarországon

2.2. Jogok és kötelességek az Európai Unióban

2.3. A politikai intézményrendszer és a választási rendszer

2.4. Nemzet, nemzetiség, többség és kisebbség

A fent idézett tartalmak elég általánosan, elnagyolva vannak megfogalmazva, ami a kapcsolódó tematikus napok és 
hetek szempontjából szerencsésnek mondható. Így szélesebb lehetőséget biztosítanak ugyanis a pedagógusok és 
az iskolák számára, hogy a lehető legjobban a helyi sajátosságokhoz igazíthassák a kapcsolódó programokat.

Az, hogy a közműveltségi tartalmakban csak ennyi konkrét elem jelenik meg, azt is jelenti, hogy a demokrati-
kus értékek erősítése nagyban támaszkodik a helyi közösségek és tantestületek elkötelezettségére és krea-
tivitására. Ez lehetővé teszi, hogy a központi tantervekben meg nem jelenített helyeken is szerepet kapjon ez  
a téma. Amennyiben a pedagógiai program felülvizsgálatánál a már jelzett módon valóban fontos szerepet 
kap a demokratikus nevelés területe, akkor ugyanúgy találkozhatunk a kapcsolódó elvekkel a testnevelés 
során, mint egy történelem- vagy művészeti órán. 

Alapkoncepció

A demokráciára és tudatos állampolgárságra nevelés tematikus napjának/hetének legfontosabb feladata – a ko-
rábban írtaknak megfelelően – a szemléletformálás, valamint egy olyan attitűd kialakítása és megerősítése, ami 
az iskolán kívüli életben és a felnőttek világában is segít majd eligazodni, és ami fontosabb, érvényesülni.

E cél elérése érdekében viszont az átadandó ismeretek, illetve a képességfejlesztés aránya jelen program 
esetén erősen az utóbbi felé kell, hogy eltolódjon. A megvalósítás során pedig olyan módszertant és eszkö-
zöket kell alkalmazni, amelyek a gyakorlatban képesek bemutatni/igazolni az együttműködés, a felelősség és 
az aktív részvétel, valamint a kritikai hozzáállás jelentőségét, egyben valós megoldási sémákat, módszereket 
adva a diákok kezébe a problémák/kérdések feloldására a családban, a kortárscsoportban, az iskolában,  
a helyi közösségben, valamint a közigazgatás különböző szintjein is.
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A programnak védett/biztonságos környezetben kell bemutatnia a demokrácia és a tudatos állampolgárság 
különböző szintjeinek és elemeinek működését – mindezt pedig úgy, hogy a lehető legjobban vonja be a di-
ákokat (akár még a feladatok szabályainak formálásába is), de emellett kellően felismerhetők legyenek azok  
a külvilágban megjelenő problémák, melyekre az adott tematikus nap reflektál.

Meg kell teremteni azt az inspiráló közeget, amely lehetővé teszi, hogy mindenkit be tudjunk vonni a feladatok 
végrehajtásába, meg kell találjuk a megfelelő motiváló eszközöket, és ha szükséges, érzelmekkel teli szitu-
ációkat kell teremtenünk a csoportban, hogy az élmények minél erősebbek és tartósabbak legyenek. Ehhez 
persze a cselekvést ösztönző és arra épülő, egymással szorosan összekapcsolódó feladatokra kell felépülnie 
a tematikus napnak/tematikus hétnek.

A programnak nem kimondott célja, hogy ebből a védett közegből kivigye a diákokat, de fontos, hogy megteremtse 
a lehetőséget a valós helyzetek megvizsgálására, valamint az iskolából kilépve helyi és más kezdeményezésekhez 
való csatlakozáshoz. Erre lehetőséget adhat egy olyan partnerhálózat kiépítése, amely képes fogadni a diákokat, 
és bemutatni saját tevékenységét, melyben később akár a diákok is önként és aktívan részt vehetnek.

Jó lehetőség erre az Iskolai Közösségi Szolgálat programjához létrehozott infrastruktúra és kapcsolatrend-
szer, ahol az iskolák már tapasztaltabb, a diákok fogadására alkalmas szervezetekkel találkozhatnak.

Kompetenciafejlesztés

A NAT kiemelten foglalkozik az úgynevezett kulcskompetenciákkal, melyek jelentőségét a következőképp fo-
galmazza meg: „…kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó ké-
pességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az Európai Unió polgárai egyrészt gyorsan alkalmaz-
kodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően 
befolyásolhatják”.

Jelen tematikus hét/tematikus nap esetén is ez, vagyis a kompetencia, illetve a kompetenciafejlesztés az a te-
rület, amelyre alapozni lehet, és amellyel meg lehet határozni azokat az irányokat, amelyre a fejlesztés épülhet.

A tartalmi szabályozás alapdokumentumának kulcskompetencia-listájában megjelenik a „Szociális és állam-
polgári kompetencia” fejlesztése, amely az „Állampolgárságra, demokráciára nevelés” fejlesztési feladatának 
igencsak általános (és itt-ott ellentmondásos) megfogalmazásával szemben már sokkal konkrétabb és határo-
zottabb feladatokat jelöl meg. Ám még ez sem elég részletes, így mindenképp szükséges, hogy konkrétabban 
meghatározzuk, mely kompetenciaterületek fejlesztése támogatja a leginkább a demokráciára és a tudatos 
állampolgárságra nevelés legfontosabb feladatainak megvalósulását, céljainak elérését.
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Ebben szerencsére segítséget nyújt az Európai Unió egyik háttérintézményének, az Eurydicének a Citizenship 
Education at School in Europe 2017 címen 2017 novemberében megjelent kiadványa. Itt a vizsgálatban részt 
vevő országok (köztük Magyarország) pedagógiai alapdokumentumait/curriculumait elemezve az alábbi kom-
petenciaterületeket és elemeket határozták meg:14

Hatékony és konstruktív 
együttműködés

Kritikai gondolkodás Társadalmi felelősség Demokratikus eljárások

• önbizalom
• felelősség
• autonóm gondolkodás (önálló 

kezdeményezőkészség)
• a különböző meggyőződések 

elfogadása és tisztelete
• kooperáció
• konfliktuskezelés
• empátia
• öntudat
• kommunikáció és odafigyelés
• érzelmi tudatosság
• flexibilitás és/vagy adaptív 

készség
• interkulturális készségek

• többnézőpontúság
• érvelési és elemzési 

készségek
• információk értelme-

zése
• források kezelése (fel-

kutatás és használat)
• médiaismeret
• kreativitás
• (körültekintő) ítéletal-

kotás
• a jelen folyamatainak 

megértése
• kérdésfeltevés

• a jog tisztelete
• szolidaritás
• az embertárs tisztelete
• az emberi jogok tisztelete
• a valamihez tartozás 

érzése
• fenntartható fejlődés
• környezetvédelem
• a kulturális hagyományok 

védelme
• más kultúrák ismerete és 

tisztelete
• más vallások ismerete és 

tisztelete
• diszkrimináció-ellenesség

• a demokrácia (és a demokrácia 
alapelveinek) tisztelete

• a politikai intézményrendszer 
ismerete

• a politikai folyamatok ismerete
• a nemzetközi szervezetek, szerző-

dések és nyilatkozatok ismerete
• politikai szereplőkkel való kapcsolat
• az alapvető politikai és társadalmi 

berendezkedés ismerete
• a szabályok tisztelete
• részvétel
• a civil társadalommal kapcsolatos 

ismeretek, és részvétel ennek az 
életében, folyamataiban

A kompetenciaterületek megfogalmazása nem független a korábbi kutatásoktól. A dokumentum összefogla-
lójában utal arra, hogy a megadott négy terület közvetlenül kapcsolódik az átadandó tudás, a fejlesztendő 
készségek, valamint a megerősítendő attitűdök és értékek négyeséhez. Egy külön jegyzet ki is emeli, hogy  
a négy területet (és azok részelemeit) mely dokumentumok és korábbi kutatások figyelembevételével határoz-
ták meg.15 Ezek sorban:

• az Európai Parlament és a Tanács 2006-os ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról (kiemelten a „Szociális és állampolgári kompetencia” területére vonatkozó írás);

• az Európai Unió Tanácsának A demokratikus kultúra kompetenciájának keretrendszere című 2016-os 
projektje;

• valamint a Ten Dam vezetésével készült, az állampolgársági kompetenciákkal foglalkozó szakirodalmi 
áttekintő (2010)16 és ezen kompetenciák empirikus vizsgálata (2011).17

14 Citizenship Education at School in Europe 2017. Eurydice Report. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2017, 48.

15 Citizenship Education at School in Europe 2017. Eurydice Report. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2017, 9.

16 Dam, G. et al. (2010): Burgerschapscompetenties: de ontwikkeling van een meetinstrument [Citizenship competences: the 
development of a measurement instrument]. Pedagogische Studiën, 87, 313–333.

17 Ten Dam, G. et al. (2011): Measuring young people’s citizenship competences. European Journal of Education, 46 (3), 354–372.
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A megvalósítás során erre a négy kompetenciaterületre (és azok összetevőire) érdemes felépíteni a teljes 
rendszert úgy, hogy a megfelelő módszereket rendeljük hozzájuk. Ezeknek a módszereknek, valamint ezek 
megfelelő keverékének persze meg kell felelniük az alapvetéseknél megfogalmazottaknak. A lehetséges mód-
szereket a lenti táblázat összegzi:

Kompetenciaterület Kiemelt módszerek

Hatékony és konstruktív 
együttműködés

• kooperációra, együttműködésre épülő feladatok, csoportos tevékenységek

Kritikai gondolkodás • megfigyelésen alapuló elemzői, az információ feldolgozását és értelmezését segítő egyéni, 
kiscsoportos és a közösség egészét érintő feladatok

• a nyilvános véleményalkotást, érvelési technikát fejlesztő feladatok

Társadalmi felelősség • dramatizálás/eljátszás és erre épülő feladatok
• alapvető információk megismerése és feldolgozása – csoportos/kooperatív módszerek segítségével
• a helyi és országos problémák megismerése (akár első kézből)
• iskolán kívüli foglalkozás partnerszervezeteknél vagy részvétel a programjaikban

Demokratikus eljárások • dramatizálás/eljátszás és erre épülő feladatok
• alapvető információk megismerése és feldolgozása – csoportos/kooperatív módszerek segítségével
• helyi és országos intézményrendszerek megismerése (lehetőség szerint első kézből)
• iskolán kívüli foglalkozás – tanulmányi célú kirándulás (intézmények és működésük megismerése)

A táblázatból is látszik, hogy a koncepció szerint kiemelt szerepet kap a dramatizálás/eljátszás, valamint a kü-
lönböző kooperatív módszerek. Ez azt a meggyőződést követi, mely szerint az állampolgárságra és a demok-
ráciára nevelés legfontosabb része maga az aktív részvétel és a lezajló folyamatok (legyen az döntéshozatal, 
szavazás, érdekegyeztetés stb.) belülről – működés közben való – mind jobb megismerése.
Az átélhetőség mellett a folyamatos együttműködés (vagy annak kényszere) olyan szociális készségeket is 
fejleszt/erősít, mint az empátia, az eltérő álláspontok megértése és elfogadása, a felelősség tudatosítása és  
a felelősségvállalás jelentőségének megerősítése, a sokszínűség értékként való elfogadása stb., melyek nél-
külözhetetlenek egy egészséges társadalom és demokrácia életében.

A tartalmakat tehát elsősorban a feladatokon keresztül, a „játék” során vagy annak részeként adják át.

A megjelölt négy nagyobb kompetenciaterületből – már csak a hozzájuk rendelt módszerek jellegéből adódó-
an is – legalább három csoportot alkothatunk:

• Hatékony és konstruktív együttműködés: Olyan alapkompetencia-rész, amely általánosan érvényesül  
a program során, hiszen szinte minden eszköz fejleszti a kapcsolódó készségeket és képességeket. 
Megalapozását már az iskolába lépés szintjén el kell kezdeni. (Ez persze a modern pedagógiai módsze-
rek segítségével meg is történik.)

• Kritikai gondolkodás: Speciális, a program feladataiban mindig kiemelten megjelenítendő, talán a legfon-
tosabb, de mégsem a játékok legalapvetőbb építőelemeit adó terület.

• Társadalmi felelősség/Demokratikus eljárások: A feladatok alapjait adó területek, melyek egyben az át-
adandó ismeretek döntő hányadát is tartalmazzák. Ezek adják a vázat, melyen belül a kritikai gondolko-
dás képességét (is) erősíteni tudjuk majd.
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A négy megadott kompetenciaterület fenti csoportosításából következően az is megadható, hogy mely korosz-
tályoknál melyik lehet a leghangsúlyosabb. Ezt az alábbi táblázat mutatja:

Kompetenciaterület 1–4. évf. 5–6. évf. 7–8. évf. 9–10. évf. 10–11. évf.

Hatékony és konstruktív együttműködés X

Kritikai gondolkodás X X X

Társadalmi felelősség X X

Demokratikus eljárások X X

Tartalmi elemek a kompetenciafejlesztés mögött

Ahogy jeleztük, az 1–4. évfolyam esetén nem feltétlenül szükséges külön programot készíteni. Ezeken  
az évfolyamokon tanulók számára az is elegendő lehet, ha az 5–6. és esetleg a 7–8. évfolyam számára készü-
lő programok bizonyos pontjaiba aktívan bevonják őket. Az „én és a csoport”, a „közösség” és a „szabályok” 
témái köré azonban már számukra is fel lehet építeni önálló programot.

Az 5–6. évfolyam esetében a terep elsősorban a saját közösségen belül is tetten érhető, főként a társadalmi 
felelősség kérdéskörébe tartozó ügyek kapcsán, melyek lehetnek a közösség tagjait vagy környezetét érintők 
(előbbire példa a kötelezettségek és jogok kérdése, a generációk közötti együttműködés vagy az akadálymen-
tesség jelentősége, az utóbbira a környezet, illetve a környezetvédelem kérdései).

A 7–8. évfolyamnál van lehetőség először klasszikus, történelmi és állampolgári ismeretekhez is kapcsolódó ele-
mek beépítésére, valamint a körülöttük lévő intézményhálózat jobb megismerésére. Itt már az ismeretek kilépnek  
a saját közegből, és az önkormányzati és állami intézmények feladataiba és működésébe is betekintést nyújthatnak.

A 9–12. évfolyam már a legtágabb ismereteket célozza. A többségükben az általános iskola 8. évfolyamát le-
zárt diákok már tanterv szerűen is megismerkedtek néhány fontos intézménnyel, melyek működésére, illetve 
működési elvére felépíthető a kapcsolódó program.

Az átfogható témák sora a diákok iskolai előrehaladása során ebben a rendszerben nem cserélődik, ha-
nem folyamatosan bővül, és egyre összetettebbé válik. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos esetekben egy  
11. évfolyamos is foglalkozhat hasonló témával, mint egy 5. évfolyamos, de annak összetettebb formájában.
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