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CIVICO: UDVIKLING AF ELEVERS MEDBORGERSKABSKOMPETENCE
Nyhedsbrev № 4

Det er i dag klart, at undervisning i medborgerskab er grundlæggende for de demokratiske
kulturer og at skolerne er en af de vigtigste kanaler til udvikling af medborgerkompetence
blandt unge. Derfor gør EU-landene en betydelig indsats for at indarbejde udvikling af
medborgerskabskompetence i deres skolers læreplaner.
Tilskyndelsen til at udvikle medborgerskabskompetencer i skolen er også hovedformålet med
Civico projektet. Medlemmerne af CIVICO projektet har produceret en guide til brug for
udvikling af medborgerskabskompetence hos elever i alderen 14 til 19, baseret på
aktive undervisningsformer.

CIVICO konsortiet tilbyder:
Civico partnere tilbyder skolerne mulighed
for både at have en guide til deres rådighed,
og mulighed for at deltage i workshops
dedikeret til brugen af de didaktiske
materialer.
Workshops for lærere, der er dedikeret til
brugen af guiden om
medborgerskabsundervisning vil blive
afholdt i de enkelte partnerlande oktober
2012. Du er velkommen til at kontakte
partnerne i dit land, hvis du ønsker at
deltage!

Guiden indeholder 42 lektionsplaner til brug for medborgerskabsundervisning, og
som allerede er testet i 8 skoler i de fire lande i konsortiet. Med anvendelse af
specialdesignede spørgeskemaer for lærere og elever er der fra alle partnerskolerne
indsamlet feedback om brugen af undervisningsmaterialerne og efterfølgende er svarene
evalueret. Evalueringen er anvendt af Civico partnere til at revidere og forbedre guiden, og
den er nu til rådighed som gratis download fra projektets hjemmeside.
Udover de foreslåede lektionsplaner indeholder guiden også definitioner af begreberne
medborgerskab og medborgerkompetence. Hvis du er interesseret kan du også finde nogle
oplysninger om konteksten og måden at undervise i medborgerskab på i de fire partnerlande
i Civico projektet - Bulgarien, Danmark, Italien og Polen.
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Hidtil har guiden kun været tilgængelig på engelsk, men partnerne er i gang med
oversættelser nu, og inden for en måned vil det også være tilgængelig på endnu ni
europæiske sprog (BG, DE, DK, ES, FR, IT, PL, PT, SE). Hvis du er interesseret i guiden om
medborgerskabsundervisning, kan du besøge vores hjemmeside. Her vil du også finde
vejledning i, hvordan den anvendes. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at skrive
til en af partnerne.
Projektets hjemmeside www.civicoproject.eu er også blevet udbygget i de seneste måneder,
og er nu tilgængelig på i alt 10 europæiske sprog. To vigtige sektioner er blevet udviklet og
forbedret af projektpartnere. Disse afsnit er ”FAQ sektionen” og ”virtuelt ressourcecenter”.
Indholdet i disse to afsnit er nu tilgængelig på 5 sprog (BG, DK, EN, IT, PL). FAQ-sektionen
retter sig primært mod guiden og dens anvendelse. Det virtuelle ressourcecenter tilbyder
nyttige links til on-line publikationer dedikeret til undervisning i medborgerskab, men også
projekter, organisationer og publikationer, der beskæftiger sig med det.

Kommende begivenheder i projektet:
Det sidste Civico projektmøde vil finde
sted i november 2012. Partnerne skal
drøfte den sidste fase af deres fælles
arbejde og en plan for, hvordan arbejdet
efterfølgende kan udnyttes.
De skal bl.a. beslutte effektive måder,
hvorpå projektets resultater kan udbredes
til så mange som muligt.
Projektet og dets resultater vil blive
promoveret på de nationale konferencer i
december 2012. Disse konferencer vil blive
afholdt i partnerlandene. Se vores
hjemmeside for yderligere information.

Se projektets hjemmeside www.civicoproject.eu for yderligere oplysninger og kontakt.
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