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A XXII. ülésszakukon Isztambulban tanácskozó európai oktatási miniszterek:

1. EMLÉKEZTETVE a 2003-ban Athénban a XXI. ülésszakukon hozott döntésükre, miszerint:

1.1 arra kérik az Európa Tanácsot, hogy tulajdonítson kiemelt fontosságot az oktatásnak, mint olyannak, és
az e területen szerzett tapasztalatai fényében valósítsa meg munkaprogramjának főbb irányvonalait, amelyek
különösen az oktatáspolitikát, a történelemoktatást, a nyelvpolitikát, valamint a demokratikus állampolgárságra
nevelést és az emberi jogok oktatását érintik;

1.2 a Szervezet alapelveire támaszkodva folytatják az együttműködést az állampolgárságra és a
demokráciára nevelés területén, és megszervezik a Demokráciára Nevelés Európai Évét (2005), amely lehetővé
teszi az Európa Tanács által a demokráciára nevelés területén elért eredmények magasabb szintű értékelését és
alkalmazását;

1.3 a munkaprogramot az oktatás – mint a társadalmaink sokszínűségéből fakadó kihívásokra adott válasz –
nagyobb megbecsülése mentén építik fel azáltal, hogy jelentős szerephez juttatják a demokráciára nevelést és az
interkulturális oktatást az oktatáspolitikákban;

2. MEGVITATVA az ezen ülésszak alkalmával az alábbi projektekből levont következtetéseket:

− Az európai dimenzió a történelemoktatásban (2002-2006); Az interkulturális oktatás új kihívása: vallási
sokszínűség és párbeszéd Európában (2002-2006);

− A demokratikus állampolgárságra nevelés (2. fázis 2001-2004) és a Demokráciára Nevelés Európai Éve
(2005).

3. megelégedéssel NYUGTÁZZÁK, hogy a III. Varsói Találkozó alkalmával (2005) a középtávú program

központi témakörei megerősítést nyertek az Európa Tanács általános irányvonalainak és prioritásainak keretén

belül, amely program többek között „megerősíti az oktatók képzésének minden lehetőségét a demokratikus

állampolgárságra nevelés, az emberi jogok oktatása, a történelemoktatás és az interkulturalitásra nevelés

területén” ;

4. ÚGY VÉLIK, hogy a három, fent említett projekt a sokoldalú együttműködés kiváló példája, mivel a
nemzeti sajátosságokon túllépve az összes oktatási rendszert magukban foglalják, és GRATULÁLNAK az
Európa Tanácsnak a kitűzött határidőre elvégzett és az eredeti célkitűzéseknek megfelelő sikeres
megvalósításhoz ;

5. ÖRÖMÜKET FEJEZIK KI az elért eredmények minőségét illetően, amelyeknek köszönhetően
megvalósulhatott:

5.1 az elfogadott témákban egy elmélyült elmélkedés, amely elősegíti az interkulturális nevelés tartalmának
és kontextusának újradefiniálását;

5.2 oktatáspolitikai javaslatok és iránymutatások kimunkálása, amelyek referenciaként szolgálnak a
tagállamoknak saját oktatási reformjaikhoz;

5.3 az oktatásmódszertani tartalmak terén folyó munka megerősítése, hogy ezáltal példákkal szolgálhassunk
a tagállamoknak az emberi jogokat és a kulturális és vallási sokszínűséget figyelembe vevő oktatási
segédeszközökre;

5.4 újszerű munkamódszerek bevezetése az Európa Tanácson belüli helyzetek sokszínűségéből fakadó új
elvárásoknak megfelelően;



6 határozottan AJÁNLJÁK, hogy e projektek eredményeit és következtetéseit minden lehetséges módon,
széles körben terjesszék nemcsak kormányzati szerveknél, hanem az oktatásügyi szereplők összességének
körében;

7 ELVÁRJÁK, hogy a jövőben vegyék figyelembe ezeket az eredményeket a nemzeti oktatási reformok
kidolgozásánál, alkalmazásánál és fejlesztésénél;

8 MEGÁLLAPÍTJÁK, hogy az elért eredmények megerősítik azon meggyőződésüket, miszerint az ilyen
jellegű kormányközi és páneurópai projektek megvalósítása jelenti azt az elengedhetetlen alapot, amelyre
támaszkodva választ adhatunk a sajátos kihívásokkal vagy nehézségekkel küzdő államoknak, illetve régióknak,
amelyek segítséget és tanácsot kérnek:

9.a. a demokratikus állampolgárságra és az emberi jogokra nevelés terén és a Demokráciára Nevelés
Európai Évével (2005) kapcsolatban 

10. EMLÉKEZTETNEK arra, hogy a demokratikus állampolgárságra és az emberi jogokra való nevelés
hozzájárul az Európa Tanács által hirdetett értékek tudatosításához: a szabadság, a politikai pluralizmus, az
emberi jogok és a jogállam elvei, valamint az emberi jogokkal kapcsolatos eszközök tényleges alkalmazása a
tagállamokban;

11. MEGJEGYZIK, hogy a demokratikus állampolgárságra és az emberi jogokra való nevelés elősegíti a
kritikus szemlélet kialakulását, a kölcsönös megértés és az interkulturális párbeszéd, a szolidaritás és a társadalmi
kohézió előmozdítását;

12. ÚGY VÉLIK, hogy a demokratikus állampolgárságra és az emberi jogokra nevelés olyan terület,
amelynek fontossága egyre nő, mivel segítségével válasz adható olyan társadalmi problémákra, mint például a
politika iránti közömbösség, a társadalom szövetének megváltozása, az erőszak, a terrorizmus általi
fenyegetettség, a lakosság vándorlása az országokon belül és országok között és annak kockázatai a
környezetükre nézve;

13. ÖRÖMMEL NYUGTÁZZÁK a Demokráciára Nevelés Európai Évének megvalósítása érdekében
elfogadott rugalmas és decentralizált megközelítést, amely oly módon járult hozzá a sikerhez, hogy csaknem az
összes tagállam részt vett benne;

14. MEGÁLLAPÍTJÁK, hogy a projekt 2. fázisának (2001-2004) és a Demokráciára Nevelés Európai
Évének (2005) köszönhetően sikerült:

14.1 átfogó fogalmi keretet biztosítani a kormányok, az oktatási szakemberek és a civil társadalom
kezdeményezéseihez, valamint új projekteket és új pedagógiai megközelítéseket kipróbálni;

14.2 politikai kötelezettségvállalást elérni, és lendületet adni a tagállamokban a demokratikus
állampolgárságra és az emberi jogokra neveléssel kapcsolatos programok megerősítésének, és így az ilyen jellegű
nevelés által a tagállamokban betöltött szerep megerősítésével a politika szintjéről a gyakorlatba átlépni;

14.3 keretdokumentumokat és gyakorlati eszközöket készíteni és elterjeszteni a demokratikus
állampolgárságra és az emberi jogokra való neveléshez, illetve ezen nevelés minőségének biztosításához, hogy a
tagállamok döntéshozói kidolgozhassák saját politikáikat és eszközeiket ezen a területen;

14.4 kezdeményezések és partnerségek széles skáláját kialakítani mind az Európa Tanácson belül, mind pedig
az Európa Tanács és más szervezetek vagy intézmények között;

14.5 a jövőre nézve prioritásokat és cselekvési irányokat meghatározni a demokratikus állampolgárságra és az
emberi jogokra nevelés területén;

15. ELKÖTELEZIK MAGUKAT, hogy figyelembe veszik a projekt eredményeit, fejlesztik és véglegesítik
ide vonatkozó politikájukat és gyakorlatukat;

16. AJÁNLJÁK az Európa Tanács Oktatási Bizottságának, hogy fokozza a munkáját a demokratikus
állampolgárságra és az emberi jogokra nevelés területén annak érdekében, hogy az a Szervezet egyik állandó
projektjévé váljon;

17.b. a történelemoktatás területén



18. Ismét MEGÁLLAPÍTJÁK, hogy a történelemoktatás, amely témával az Európa Tanács a megalakulása
óta folyamatosan foglalkozik, a demokratikus állampolgárság kialakításának egyik központi eleme, ahogyan azt
különösen hangsúlyozta a Miniszteri Bizottság 15. számú ajánlása (2001) a XXI. századi európai
történelemoktatással kapcsolatban;

19. EMLÉKEZTETNEK arra, hogy ennek a munkának a célja nem az, hogy felváltsa a nemzeti
megközelítéseket, hanem az, hogy gazdagítsa azokat a történelemoktatás európai dimenziójának megerősítésével
egy több nézőpontot is figyelembe vevő pedagógián keresztül azért, hogy hozzájáruljon az interkulturális
párbeszédhez, a társadalmi kohézióhoz, a toleranciához és a kölcsönös tisztelethez;

20. MEGÁLLAPÍTJÁK, hogy "Az európai dimenzió a történelemoktatásban" (2002-2006) elnevezésű
projektnek köszönhetően sikerült:

20.1 definiálni, hogy mit jelent az európai megközelítés és dimenzió Európa közelmúltjának néhány
sarkalatos történelmi eseményének elemzésén keresztül;

20.2 rávilágítani olyan, a tanárok által az osztályteremben használható, konkrét módszerekre, amelyek
hozzájárulhatnak a más nézőpontok iránti toleráns szellemiség kialakításához, mások tiszteletéhez és a kritikus és
önálló gondolkodásmód elsajátításához a demokratikus társadalmak leendő polgárainál;

20.3 elkészíteni három oktatási segédeszközt a tanárok számára: „Válaszutak az európai történelemben – Az
európai történelem öt pillanata számos szemszögből” című kiadvány („Carrefours d'Histoires européennes”.
Perspectives multiples sur cinq moments de l'histoire de l'Europe), „Fordulópontok? Kritikus pillanatok az
európai közelmúltban” című CD-ROM (Dates charnières? Moments critiques de l'histoire européenne récente)
és a CD-ROM-hoz tartozó Módszertani kézikönyv (Le manuel méthodologique); 

20.4 öt konferenciát tartani az Európa Tanács tagállamai jeles történészeinek részvételével, ahol párbeszédet
folytathattak a közelmúlt kulcsfontosságú dátumairól: „1848 az európai történelemben”, „Az 1912-13-as balkáni
háborúk”, „A béke keresése 1919-ben”, „A II. világháború vége és a hidegháború kezdete 1945-ben” és „Az
1989-90-es események és fejlemények Közép- és Kelet-Európában”, amelyek eredményeképpen megszületett a
„Válaszutak az európai történelemben – Az európai történelem öt pillanata számos szemszögből” című kiadvány
(„Carrefours d'Histoires européennes.”Perspectives multiples sur cinq moments de l'histoire de l'Europe);

20.5 összekapcsolni a modern információs technológiákat a pedagógiai innovációval a „Fordulópontok?
Kritikus pillanatok az európai közelmúltban” című CD-ROM elkészítésénél, amelyben az Európa Tanács számos
tagállamának történészei is közreműködtek;

20.6 hozzájárulni a történelemtanárok alap- és továbbképzésének új megközelítést tükröző elveihez és
módszereihez;

21. KÖTELEZIK MAGUKAT arra, hogy nemzeti oktatáspolitikájukban figyelembe veszik a projekt
vívmányait és eredményeit;

22. ÖRÖMMEL NYUGTÁZZÁK, hogy az e projektből fakadó gondolatok és eredmények már eddig is
sikeresen járultak hozzá a történelemoktatás és az iskolai tankönyvek megreformálására irányuló
tevékenységekhez Európa egyes országaiban és térségeiben;

23. AJÁNLJÁK az Európa Tanács Oktatási Bizottságának, hogy szorgalmazza a projekt eredményeinek
terjesztését a megfelelő információs és kommunikációs technológiák segítségével, különös tekintettel az
elkövetkezendő két évben a tanárok számára rendszeresen megrendezendő nemzeti és/vagy regionális
szemináriumokra 

24.c. az interkulturális oktatás, a vallási sokszínűség és a párbeszéd területén Európában

25. ISMÉT LESZÖGEZIK azon intézkedések fontosságát, amelyek az iskolai oktatáson keresztül a
kulturális és/vagy vallási közösségek közötti jobb megértést mozdítják elő közös etikai és demokratikus
állampolgári elvek alapján;

26. MEGJEGYZIK, hogy bármilyen legyen is egy állam vallásoktatási rendszere, a gyerekeknek olyan
oktatásban kell részesülniük, amely az interkulturális oktatás jegyében kiterjed a vallási és filozófiai
sokszínűségre;

27. EMLÉKEZTETNEK arra, hogy mivel a vallásra legalábbis társadalmi és kulturális tényként tekintünk, a



vallási sokszínűség megjelenése az interkulturális oktatásban nem összeférhetetlen egyes jelenkori társadalmak
laikusságával, illetve részleges szekularizációjával;

28. MEGÁLLAPÍTJÁK, hogy „Az interkulturális oktatás új kihívása: vallási sokszínűség és dialógus
Európában” (2002-2006) elnevezésű projektnek köszönhetően sikerült:

28.1 érezhető fejlődést elérni az interkulturális oktatás vallási dimenziójával kapcsolatos oktatás fogalmi
kidolgozásában, tartalmában és módszereiben;

28.2 nyilvánvalóvá tenni, hogy az interkulturális párbeszéd vallási dimenziójának figyelembevétele
nélkülözhetetlen a kölcsönös megértés, a tolerancia és az együttélés kultúrájának elősegítéséhez;

28.3 azonosítani az „Interkulturális oktatás vallási dimenziója” című európai konferencia során (Oslo, 2004.
június 6-8.), hogy az Európai Oktatási Miniszterek Állandó Konferenciájának XXI. ülésszaka eredményeinek
fényében (Athén, 2003. november 10-12.) mi szükséges az interkulturális oktatás vallási dimenziójának
alkalmazásához a tagországok iskoláiban;

28.4 olyan pedagógiai újításokat és oktatási stratégiákat javasolni, amelyek figyelembe veszik a vallási
sokszínűséget az interkulturális párbeszédben;

28.5 bemutatni egy független szakértőkből álló munkacsoport által kidolgozott pedagógiai fogalmak és
megközelítések együttesét „A vallási sokszínűség és az interkulturális oktatás: kézikönyv iskolák számára” című
kiadványban ("La diversité religieuse et l'éducation interculturelle: un livre de référence pour les écoles") azzal a
céllal, hogy felhívják a pedagógusok figyelmét az interkulturális oktatás vallási dimenziójára;

29. AJÁNLJÁK az Európa Tanács Oktatási Bizottságának, hogy:

29.1 a tolerancia és az „együttélés” fejlesztésének előmozdítása érdekében folytassa a vallási sokszínűséggel
kapcsolatos kezdeményezéseket az interkulturális oktatás területén;

29.2 tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a projekt eredményei eljussanak a tagországokba, és
szorgalmazza a kézikönyv használatát a tanárok és a tanárképző oktatók körében

30.d. a nyelvpolitikák területén

31. ISMÉTELTEN HANGOT ADNAK azon bizonyosságuknak, hogy a nyelvek oktatása, - amely iránt az
Európa Tanács közel húsz éve élénk érdeklődést mutat, és amely tevékenységének köszönhetően megújultak az
ezzel kapcsolatos nemzeti politikák - továbbra is elengedhetetlen része a társadalmilag befogadó
állampolgárságra nevelésnek, az interkulturális párbeszédnek, valamint a mások nyelve és identitása iránti
tiszteletnek;

32. MEGJEGYZIK, hogy a „Többnyelvűség, sokszínűség és állampolgárság” elnevezésű nyelvpolitikai
programjuk segítségével sikerült:

32.1 2001-ben az Európai Unióval közösen megtartani a Nyelvek Európai Évét, majd annak pozitív
visszhangjára támaszkodva újabb kezdeményezéseket indítani a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség
előmozdítása érdekében, beleértve az évente megrendezendő Nyelvek Európai Napját;

32.2 gyakorlati eszközöket kibocsátani, és széles körben terjeszteni a nyelvi sokszínűség további ösztönzése,
valamint a nyelvtanulás és a mobilitás javítása érdekében: a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretet
(harmincnégy nyelven), az Európai Nyelvi Portfoliót és a Kézikönyvet az európai nyelvoktatás-politikák
kidolgozásához. Az Élő Nyelvek Európai Központjának képzési programjai elősegítették ezen eszközök
bevezetését;

32.3 intenzívebbé tenni a bizonyítványok áttekinthetőségével és a mobilitással kapcsolatos együttműködést
az Európa Tanács és az Európai Unió között az Európa Tanács Nyelvi Útlevelének az EUROPASS-ba való
átvételével;

32.4 segítséget nyújtani a tagállamoknak a nemzeti, illetve regionális nyelvpolitikájuk felülvizsgálatához a
diverzifikáltabb nyelvtanulás előmozdítása érdekében azzal a céllal, hogy az megerősítse a társadalmi kohéziót és
a demokratikus állampolgárságot a soknyelvű társadalmakban;

32.5 elindítani egy projektet a közös referencianormák kidolgozására az iskoláztatás (oktatás) nyelveit



illetően;

32.6 egy vázlatos projektet kidolgozni a romani nyelvvel kapcsolatban a Romák és Vándorlók Európai
Fórumával együttműködésben;

33. AJÁNLJÁK, hogy az Európa Tanács Oktatási Bizottsága:

33.1 fokozza a tanítási nyelvekkel kapcsolatos európai referencianormák és irányvonalak kidolgozására
irányuló munkáját, figyelembe véve a leginkább sebezhető csoportok sajátos szükségleteit, ideértve a vándorlók
gyermekeit és a romákat;

33.2 használja fel e munkálatok eredményeit a Miniszteri Bizottság ajánlástervezetének kidolgozásához,
ihletet merítve a kormányközi fórum következtetéseiből, amelyre 2007. februárjában került sor Strasbourgban a
„Közös Európai Nyelvi Referencia Keret (KER) és a nyelvpolitikák kidolgozása: kihívások és felelősségek”
témájában.
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