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CVS Utfall

For å oppnå det overordnede målet om å 
fremme demokratiske og interkulturelle 
kompetanser hos elever og lærere i 
grunnskolen, er fire (4) relaterte utfall 
utviklet og benyttet i CVS-prosjektet: et 
opplæringskurs for lærere, en læreplan 
for skoleelever, en App for lærere, og en 
vitenskapelig studie.  
 
Innholdet i alle fire utfall er bygget 
på Europarådets referanseramme for 
kompetanser for demokratisk kultur 
(RFCDC).  
 
De påfølgende sidene i denne brosjyren 
inneholder et sammendrag av hvert CVS-
utfall.
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CVS App 
for lærere

CVS-appen er et veiledningsverktøy
laget først og fremst for lærere. Dens to
hovedfunksjonene er å gi:

1. en elektronisk “bruksanvisning” for 
bruk av CVS opplæringskurset og 
CVS-læreplanen; 

2. et evalueringsverktøy for lærere samt 
evalueringsresultater for CVS forskere. 

CVS-appen fungerer på stasjonær, bærbar 
datamaskin, nettbrett og mobil, og er 
tilgjengelig med påloggingsinformasjon 
via CVS-nettstedet: www.cvs-project.eu. 

CVS-programvarehus partner, RODAX
Management, Romania, er ansvarlig for
utvikling og styring av CVS-appen.

CVS Studie

CVS-studien omfatter alle 
forskningsaktiviteter i CVS-prosjektet og 
har generelle mål for å teste effekten av
CVS-opplæringskurs for lærere, CVS
læreplan for skoleelever, og CVS-appen
for lærere. 

Spesifikt har studien som mål å undersøke:  

1. Lærernes demokratiske og 
interkulturelle (DI) kompetanser før og 
etter opplæringskurset;  

2. Skoleelevers DI-kompetanser før 
og etter å ha blitt undervist i CVS-
læreplanen; 

3. Lærernes tilfredshet med CVS appen; 

4. Foreldres kunnskap, ferdigheter og 
holdninger til DI-utdanning samt 
akademiske samfunns synspunkter om 
DI-utdanning. 

CVS-partneren, Universitetet i Surrey, 
Storbritannia, er koordinator for CVS-
forskningsaktiviteter.

CVS Opplæringskurs 
for lærere

CVS-opplæringskurset består av en
serie aktiviteter samlet for å styrke lærere 
som er ansvarlige for undervisningen i 
CVS-læreplanen med demokratiske og 
interkulturelle kompetanser.
 
Opplæringskurset er organisert i to
programmer som varer en uke hver.
Aktivitetene på dette to ukers 
treningsprogrammet fremmer 
kompetanser (for eksempel, åpenhet 
for kulturell annenhet, analytisk og 
kritisk tankegang, empati, fleksibilitet og 
tilpasningsevne) avledet av Europarådet 
RFCDC.

CVS-partneren, Universitetet i Palermo,
Italia har koordinert utviklingen
og implementering av CVS 
Opplæringskurset i samarbeid med CVS
partner Associazione Identità, Sviluppo,
Integrazione Onlus (ISI).

CVS Læreplan 
for skoleelever

CVS-læreplanen gjenspeiler en serie med
aktiviteter som tillater elever fra 9 til 
10 år å dyrke sine demokratiske og 
interkulturelle kompetanser på skolen
og i deres lokalsamfunn.

Læreplanen er et toårig kurs som er
undervist i to moduler: 
• Modul 1 “Våre stemmer for skolen vår” 
• Modul 2 “Våre stemmer for byene 

våre” 

Hver modul er uttrykt i de fem trinnene
av erfaring, sammenligning, analyse,
refleksjon og handling, og læres over
et helt skoleår. 

CVS-partnerne, Universitetet i Palermo,
Italia, og Associazione Identità, Sviluppo,
Integrazione Onlus (ISI) har ansvar
for utvikling og implementering
av CVS-læreplanen.


