Kansalaiskasvatus Euroopassa
Kansallisella ja koko Euroopan tasolla tavoitteeksi on kasvavassa määrin tullut kansalaisten, erityisesti
nuorten, kannustaminen osallistumaan yhä aktiivisemmin yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään.
Sosiaaliset ja kansalaistaidot sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston määrittelemiin kahdeksaan
elinikäisen oppimisen avaintaitoon. Aktiivisen kansalaisuuden edistämisestä on tullut myös yksi
koulutusjärjestelmien tärkeimmistä tavoitteista koko Euroopassa, kuten Euroopan koulutusyhteistyön
strategiakehyksessä (Strategic Framework for European Cooperation in Education and Training (ET 2020))
määritellään.
Koska koulutusta pidetään pääasiallisena keinona edistää aktiivista kansalaisuutta, Eurydicen (2012) raportti
Citizenship Education in Europe pyrkii tarkastelemaan miten kansalaiskasvatusta koskevat menettelytavat ja
toimenpiteet ovat kehittyneet viime vuosina Euroopan maissa. Raportissa tarkastellaan viittä keskeistä
teemaa, jotka ovat 1) opetussuunnitelman tavoitteet ja organisaatio, 2) opiskelijoiden ja vanhempien
osallistuminen kouluissa, 3) koulukulttuuri ja opiskelijoiden yhteiskunnallinen osallistuminen, 4) oppilaan ja
koulutuksen arviointi sekä 5) opettajien ja rehtoreiden tukeminen.
Raportissa kansalaiskasvatuksen näkökulma on koulutasolla, jolla opiskelijoita valmistellaan tulemaan
aktiivisiksi kansalaisiksi varmistamalla, että heillä on tarvittavat tiedot, taidot ja asenteet oman yhteiskuntansa
kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Määritelmä ei kata ainoastaan opetusta ja oppimista
luokkahuoneessa, vaan myös kouluelämästä ja yhteisöllisestä toiminnasta saadun käytännön kokemuksen.
Raportti sisältää tietoa 31 Eurydice -verkostomaasta (EU: n jäsenvaltiot, Islanti, Norja, Kroatia ja Turkki) ja
keskittyy kansalaiskasvatuksen edistykseen. Viimeksi Eurydicen tutkimus aiheesta julkaistiin vuonna 2005.
Kaikki lähivuosille suunnitellut aiheen kannalta oleelliset poliittiset uudistukset on myös huomioitu raportissa.
Viitevuosi on 2010/11.
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Mikä Eurydice on?
Eurydice-verkko tuottaa tietoa ja analyysejä Euroopan koulutusjärjestelmistä ja -linjauksista. Vuodesta
2011 lähtien verkostoon on kuulunut 37 kansallista yksikköä kaikista 33 EU:n elinikäisen oppimisen
ohjelmaan osallistuvasta maasta (EU:n ja EFTAn jäsenvaltiot sekä Kroatia ja Turkki). Verkostoa koordinoi
ja hallinnoi Brysselissä sijaitseva EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto,
joka vastaa sen julkaisuista ja tietokannoista.

KANSALAISKASVATUS ON LÄSNÄ KAIKISSA KOULUTUSJÄRJESTELMISSÄ JA KAIKILLA
KOULUASTEILLA
Viime vuosina kansalaiskasvatus on selvästi saanut asemaa kansallisissa opetussuunnitelmissa kaikkialla
Euroopassa. Oikeastaan jokainen maa korostaa ohjausasiakirjoissaan sosiaalisten ja kansalaistaitojen
hankkimista kaikilla kouluasteilla. Kansalaiskasvatuksen toteuttamistavat kuitenkin vaihtelevat maittain.
Kaiken kaikkiaan voidaan erottaa kolme pääasiallista lähestymistapaa, joita myös usein yhdistetään:
1) Kansalaiskasvatus erillisenä oppiaineena: 20 koulutusjärjestelmässä (3 enemmän kuin vuoden 2005
tutkimuksessa) kansalaiskasvatus järjestetään pakollisena erillisenä oppiaineena, joka joskus alkaa
ensimmäisellä asteella, mutta yleensä toisen asteen koulutuksessa. Tässä lähestymistavassa opetusajan
pituus vaihtelee suuresti maiden välillä, vaihdellen Bulgarian ja Turkin yhdestä vuodesta Ranskan 12
vuoteen.
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2) Kansalaiskasvatuksen integrointi osaksi laajempia oppiaineita /opinto-alueita: Riippumatta siitä,
opetetaanko sitä erillisenä oppiaineena, kansalaiskasvatus on sisällytetty osaksi muiden oppiaineiden
opetussuunnitelmaa useimmissa maissa. Tämä yhdistäminen voi tapahtua esimerkiksi koulutasolla
päätettyjen opetusjaksojen muodossa (kuten Tšekin tasavallassa). Oppiaineet, joihin kansalaiskasvatusta
yhdistetään, ovat pääasiassa yhteiskuntatieteet, historia, maantiede, kielet ja etiikka sekä
uskonnonopetus.
3) Kansalaiskasvatus opetussuunnitelman oppiainerajat ylittävänä ulottuvuutena: Tämä lähestymistapa
ilmenee yhden tai molempien edellä mainittujen lähestymistapojen rinnalla kaikissa maissa. Oppiainerajat
ylittävänä ulottuvuutena kansalaiskasvatukseen ja siihen liittyvien kansallisissa opetussuunnitelmissa
määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseen osallistuvat siten kaikki opettajat.

EUROOPAN MAILLA ON YHTEISYMMÄRRYS KANSALAISKASVATUKSEN SISÄLLÖSTÄ JA
TAVOITTEISTA
Kaikkialla Euroopassa kansalaiskasvatuksen opetussuunnitelmista nousee esiin neljä tavoitteiden
pääluokkaa: 1) poliittisen lukutaidon saavuttaminen, 2) kriittisen ajattelun ja analyyttisten taitojen
kehittäminen, 3) asenteiden ja arvojen kehittäminen, sekä 4) aktiivisen kouluun ja/tai yhteisöön
osallistumisen edistäminen. Yleisimmät aihealueet, jotka kaikkialla Euroopassa esiintyvät, liittyvät tietoon
ja maan yhteiskuntapoliittisen järjestelmän ymmärtämiseen, ihmisoikeuksiin ja demokraattisiin arvoihin
sekä tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Kansallinen konteksti ei ole kuitenkaan ainoa
kansalaiskasvatuksen painopiste. Eurooppalaiset ja kansainväliset ulottuvuudet ovat yleensä myös
tärkeässä roolissa.

TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN KANSALAISKASVATUKSEN LÄHTÖKOHDAKSI
Samalla kun tarvittavan tiedon välittämisestä oppilaille muodostuu kansalaiskasvatuksen tärkeä perusta,
aiheen luonne edellyttää oppimistavoitteita, jotka todennäköisesti saavutetaan ennemmin tekemällä
oppimisen kautta kuin perinteisillä opetusmenetelmillä. Tämän vuoksi kaikki maat ovat ottaneet käyttöön
joitakin keskeisiä säännöksiä edistääkseen oppilaiden ja opiskelijoiden osallistumista koulun hallintoon ja
antaakseen oppilaille siten mahdollisuuden tulla kuulluiksi koulun päätöksenteossa. Osallistuminen
vaihtelee luokan edustajien vaaleista oppilaskunnan ja/tai opiskelijoiden edustuksen perustamiseen koulun
hallintoelimissä. Vaikka aihe edellyttää lisätutkimuksia, raportin tulokset osoittavat, että keskeiset
määräykset voisivat toimia merkittävässä roolissa edistettäessä tosielämän demokraattisia käytäntöjä
kouluissa, kuten opiskelijoiden lisääntynyt osallistuminen luokan edustajavaaleihin tai oppilaskunnan
vaaleihin.

Säädökset ja viralliset suositukset koskien opiskelijoiden edustusta koulun hallinnollisissa elimissä
(perusopetus), 2010/2011
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Muut käytännön toimintaan keskittyvät poliittiset aloitteet sisältävät valtakunnallisia ohjelmia tai hankkeita,
jotka kehittävät kansalaisuuteen liittyviä arvoja ja asenteita koulun ulkopuolella. Esimerkiksi Latviassa eräs
tällainen hanke keskittyi saamaan opiskelijoita eri etnisistä ja sosioekonomisista ryhmistä yhteiseen
yhteisölliseen toimintaan. Yli puolet osallistujamaista ovat toteuttaneet vähintään yhden tällaisen ohjelman
tai projektin vuodesta 2007 alkaen. Opiskelijoiden epätasaisesti jakautuneet mahdollisuudet osallistua,
kuten Nuorten yhteiskunnallisen osaamisen, osallistumisen ja asenteiden tutkimus (ICCS –
http://iccs.acer.edu.au/), osoitti, viittaa siihen, että pyrkimyksiä näiden aloitteiden kehittämiseen tulee
vahvistaa.

SAAVUTUSTEN ARVIOINTI KANSALAISKASVATUKSESSA PYSYY HAASTEENA
Useimmissa tapauksissa, joissa kansalaiskasvatus muodostaa erillisen oppiaineensa, arvosanat otetaan
huomioon päätettäessä opiskelijan etenemisestä seuraavalle koulutustasolle. Kansalaiskasvatus
pohjautuu kuitenkin pitkälti käytäntöön joten vuoden 2005 tutkimuksessa todettiin merkittäväksi haasteeksi
kehittää niitä asianmukaisia arviointimenetelmiä, jotka ylittävät teoreettisen tiedon arvioinnin. Nykyinen
tutkimus paljastaa kolmasosan maista ottavan nykyään arvioinneissaan huomioon opiskelijoiden
osallistumisen koulun tai yhteisön toimintaan, esimerkiksi vahvistamalla päättötodistuksessa opiskelijan
aktiivinen osallistuminen. Esimerkiksi Alankomaissa opiskelijoiden on suoritettava 30 tuntia
yhdyskuntapalvelua ennen lukiotodistusten saamista.
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Opiskelijan arvioinnin lisäksi kansalaiskasvatuksen merkitys kasvaa arvioitaessa koulua tai
koulutusjärjestelmää kokonaisuutena. Itse asiassa 19 maata sisällyttää kansalaisuuteen liittyviä
kysymyksiä koulujen ulkoisen arvioinnin ja 17 maata koulujen sisäisen arvioinnin asetuksiin ja/tai
suosituksiin. Arviointialueet sisältävät koulukulttuurin, koulun hallinnon, suhteen laajemman yhteisön
kanssa ja opetuksen ja oppimisen. Koko Euroopassa on tulossa yleiseksi käytännöksi sisällyttää
kansalaiskasvatus koko koulutusjärjestelmän seuraamisen kriteereihin. Kymmenen viime vuoden aikana
noin kaksi kolmasosaa maista on toteuttanut kansallisen seurantaprosesseja (kuten tutkimushankkeet,
selvitykset, jne.), jotka oli suunnattu kansalaiskasvatuksen opettamiseen ja oppimiseen.

TARVITAAN LISÄTOIMIA, JOTTA OPETTAJAT JA REHTORIT TULISIVAT PÄTEVIKSI
KANSALAISKASVATUKSEN JOHTAJIKSI
Opettajien tietojen ja taitojen parantaminen kansalaisuuden opettamisessa on edelleen ongelma
Euroopassa. Vaikka kansalaiskasvatusta yleisesti sisällytetään toisen asteen aineopettajien
peruskoulutuksen opintoihin, sellaisissa aineissa kuten historia ja maantiede, vain yksi maa (Yhdistynyt
kuningaskunta [Englanti]) tarjoaa mahdollisuuden valmentaa tulevia opettajia kansalaiskasvatuksen
asiantuntijoiksi. Vaikka useat maat ovat uudistaneet kansalaiskasvatuksen opetussuunnitelmia viime
vuosina, nämä uudistukset on harvoin otettu käyttöön opettajien peruskoulutuksessa tai ammatillisissa
täydennyskoulutusohjelmissa.
Toisaalta
kansalaiskasvatukseen
keskittyvät
ammatilliset
täydennyskoulutusohjelmat ovat opettajien saatavilla useimmissa Euroopan maissa. Lisäksi useita muita
tukitoimia, kuten virallisia sivustoja, ohjeita tai opetuskäsikirjoja, on otettu käyttöön kaikkialla Euroopassa.
Opettajien lisäksi rehtoreilla on myös tärkeä rooli kansalaiskasvatuksessa. Suotuisan koulukulttuurin
vaaliminen tai oppilaiden aktiivisuuden edistäminen (koulu)yhteisössä ovat joitakin esimerkkejä. Lähes
puolessa Euroopan maissa on olemassa erityisiä johtajuuden koulutusohjelmia, joista osa viittaa
nimenomaan kansalaiskasvatukseen (esim. ihmisoikeuskoulutus). Useimmissa rehtoreille ammatillisia
täydennyskoulutusohjelmia tarjoavissa maissa käsitellään kansalaiskasvatukseen liittyviä tekijöitä kuten
koulukulttuuria. Lisätutkimus aiheesta on kuitenkin tarpeen, jotta voitaisiin saada kattavampi kuva tämän
päivän tilanteesta.

