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V današnjem času je bilo veliko napisanega o človekovih pravicah ter njihovi
vlogi v razvoju posameznika in družbe. Pri vsem tem moramo že na začetku
opredeliti, da človekove pravice niso zgolj pravice, ampak so tudi dolžnosti,
ki pa se jih velikokrat sploh ne zavedamo. Za vključevanje človekovih pravic v
razvoj posameznika in vključevanje le-teh v vrednotni sistem ne le posameznika, temveč tudi družbe je nedvomno pomembno njihovo vključevanje v
vzgojno-izobraževalni sistem.
Med osnovnimi nalogami vsakega izobraževanja je prenos znanja, katerih
vsebine imajo tudi vzgojno funkcijo. Prenos znanja, za katerega je s strani države pooblaščena šola, je del širšega socializacijskega procesa, ki pa se (od
drugih prenosov znanja) razlikuje po tem, da gre za zavesten, naravnan in organiziran vpliv na posameznika (Flere, , v Barle in Bezenšek, ). Vsekakor pa obstaja razlika med tem, katero znanje naj bi se prenašalo (opredeljeno v državnih dokumentih, npr. v učnih načrtih), ter med tem, kaj se zares
posreduje v razredu (kaj poudarjajo učitelji, kaj dodajo) oz. kakšna so predznanja, izkušnje učencev. Šola (Whitty, , v Barle, ) poleg izvajanja
temeljne družbene funkcije – prenosa znanja opravlja še vrsto drugih družbenih funkcij in kot pomemben dejavnik vpliva na družben razvoj. Vpliva npr.
na razvoj posameznika kot spodbujavalca za prenos tradicij, znanja generacij
ipd. Poleg zunanjih vplivov moramo upoštevati, da so šole relativno avtonomne institucije, ki razvijajo tudi speciﬁčno, notranjo dinamiko. Notranjo dinamiko, ki se kaže predvsem v procesih oblikovanja in uveljavljanja šolskega
znanja, bi po Applovem () mnenju morali analizirati vsaj na treh področjih, in sicer na področju šolskega reda, učnih vsebin ter načrtovanju šolskega
dela.
Bela knjiga (Krek, ) zato opozarja na previdnost pri določanju vsebin
izobraževanja, na relativizem znanstvenih resnic, na pomen laičnosti in svetovnonazorske nevtralnosti javnega šolstva, kar pomeni, da mora država poskrbeti, da bodo šole posredovale vsebine, vključene v kurikul, na objektiven,
kritičen in pluralističen način. Skladno z načeli in teoretičnimi izhodišči so v
Beli knjigi predstavljeni splošni cilji osnovne šole, ki so usmerjeni k polnemu
razvoju človekove osebnosti in k utrjevanju spoštovanja človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Osnovna šola mora spodbujati razumevanje, str
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pnost in solidarnost med vsemi ljudmi, narodi, rasami in verskimi skupinami.
V monograﬁji želimo predstaviti, na kakšen način in kako uspešno osnovne
šole vključujejo človekove pravice v šolsko realnost, pri čemer se osredotočamo na kurikularno prenovo osnovnega šolstva in vključevanje in/ali implementacijo človekovih pravic na treh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema (na ravni države oz. nacionalni ravni, ravni šole in ravni učitelja) in glede
na vrsto kurikula (uradni, dejanski oz. načrtovani in prikriti oz. skriti kurikul).
Natančneje želimo opredeliti cilje, na podlagi katerih smo analizirali kurikularno prenovo osnovnega šolstva v konceptu izobraževanja človekovih
pravic, ter analizirali šolsko realnost, ki se odraža v vseh kurikulih šole. Analizirali smo dokumentacijo osnovnega šolstva in vključevanje in/ali implementacijo človekovih pravic v le-to, ugotovili dejansko stanje vključevanja in/ali
implementacije človekovih pravic v uradnem, dejanskem in prikritem kurikulu osnovnega šolstva ter predstavili model učinkovitejšega vključevanja
in/ali implementacije človekovih pravic na treh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema osnovnega šolstva glede na vrsto kurikula.
Kurikularna prenova v Sloveniji, različne vrste kurikulov, vključevanje človekovih pravic kot vrednote in njihova dejanska implementacija v šolski realnosti, kar smo opazovali skozi različne ravni vzgojno izobraževalnega sistema, je zelo slabo raziskana. V teoretičnem delu raziskave smo v izhodišču
temeljili na znanstveni metodi deskripcije, s katero smo opredeliti pojmovanje pravice, pregledali zgodovinski razvoj človekovih pravic, njihovo vključevanje v izobraževanje ter njihovo varstvo, opredelili kurikul in kurikularno teorijo ter se seznanili z vrstami kurikulov. Na podlagi teoretičnih spoznanj smo
analizirali dejansko stanje vključevanja in/ali implementacije človekovih pravic na treh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema (nacionalni ravni, ravni
šole in ravni učitelja) in določenih vrstah kurikula (uradni, dejanski in prikriti
kurikul).
V uradnih kurikulih je vključevanje človekovih pravic ena izmed temeljnih
vrednot, ki so del kurikularne prenove nacionalnega kurikula. Glede na pomanjkanje raziskav smo z raziskavo želeli vnesti nova spoznanja o vključevanju in/ali implementaciji človekovih pravic v uradni ter predvsem v dejanski
in prikriti kurikul osnovnega šolstva.
Empirični del raziskave temelji na znanstvenih spoznanjih in analizah vsebine ter speciﬁčnih omejitvah anketne tehnike. Kvalitativna analiza vsebine
je potekala na nacionalni ravni, kjer predstavljamo analizo vsebine uradne
dokumentacije osnovnega šolstva, ki je ključna za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela. Predstavljamo tudi analizo vsebin učnih načrtov in javno
veljavnih učbenikov, kjer smo ocenili vključevanje in/ali implementacijo človekovih pravic. Na ravni šole smo izvedli analizo vsebine letnih delovnih
. Pri opisovanju človekovih pravic in njihovem vključevanju imamo v mislih tudi otrokove
pravice, ki pa jih povsod ne izpostavljamo.
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načrtov, pravil šolskega reda, publikacij o šoli in vzgojnih načrtih, kjer smo
prav tako ocenjevali vključevanje oziroma implementacijo človekovih pravic
v le-te. Kvantitativno analiza smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika za
učitelje v osnovnem šolstvu, kjer smo izdelali strukturni model vplivanja med
spremenljivkami oziroma vplivanje med vrstami kurikulov.
V raziskavi smo empirične izsledke kvantitativne raziskave povezali s teoretskimi reﬂeksijami. Na podlagi teoretskih in empiričnih izsledkov smo konstruirali model vključevanja človekovih pravic na treh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema osnovnega šolstva glede na vrsto kurikula.
Ugotovitve smo povzeli v obliki smernic in z možnimi usmeritvami za večjo
in bolj učinkovito vključevanje človekovih pravic v vzgojno-izobraževalni sistem osnovnega šolstva.



