Завод за унапређивање образовања и васпитања

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ и задаци
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и
система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован
живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским
вредностима, поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост,
остварује солидарност и брига за друге.
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина,
документима и институцијама које доприносе владавини права;
- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;
- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног
уважавања и поштовања различитости;
- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;
- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају
вештинама рада у групи и групног одлучивања;
- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне
одлуке;
- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;
- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба
и примењују их у свакодневном животу;
- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену,
примену и преношење информација из различитих извора релеватних за живот у
демократском друштву;
- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;
- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја.
I разред
оба типа гимназије
(1 час недељно, 37 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са програмом и начином рада.
1. Ја, ми и други
Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо према себи другим људима и
групама, личног и групних идентитета, развијања самопоштовања и разумевања и уважавања
других.
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- Лични идентитет. Израђујући "лични грб" и међусобним поређењем, ученици јачају
самопоштовање, боље се упознају и и подстичу да препознају и цене своје позитивне
особине.
- Откривање и уважавање разлика. Кроз активности поређења по различитим
критеријума ученицима се омогућава да упознају себе и друге, открију и прихвате постојеће
сличности и разлике, као и да сагледају сложеност и међусобна преклапања властитих
групних идентитета.
- Групна припадност. Кроз израду и поређење "породичних стабала" или породичних
албума и дискусију о различитим групама/удружењима којима ученици припадају ученици се
уводе у проблематику личног и групног идентитета и њихових међусобних односа.
- Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и туђе групе откривају се и
анализирају тенденције упрошћеног опажања и фаворизовања властите групе, као и
неоправданог негативног опажања туђих група.
- Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога демонстрира се да су
предрасуде и стереотипи које имамо према појединим групама људи један од узрока
дискриминаторског понашања и да толеранција није увк позитивна.
Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа, предрасуда и
дискриминаторског понашања у школи, уџбеничкој и другој литератури, штампи, на ТВ и
радију и приказују их на часу.
2. Комуникација у групи
Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саопштавања мишљења и
комуникацијом са другима: посебно поступцима и вештинама ненасилне комуникације.
- Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава важност заступања властитих
потреба и права на јасан и неагресиван начин. У малим групама ученици испробавају овакав
самопоуздан начин реаговања у неколико свакодневних ситуација.
- Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна информација ланчано
преноси од једног до другог ученика, демонстрирају се начини искривљавања порука, тј.
шумови у комуникацији и указује на важност добре комуникације за међусобно разумевање.
- Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз искуство лоше комуникације
изазване неслушањем, сагледавају разлоге који могу стајати у основи неслушања, а затим
говоре о примерима доброг и лошег споразумавања из властитог искуства.
- Активно слушање. Ученици се упознају са различитим техникама активног слушања
као начинима на који се може побољшати узајамна комуникација и те технике испробавају у
краћим симулацијама.
- Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефекти оптужујућих и
неоптужујућих порука и важност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван
начин а затим се модел неоптужујућих порука увежбава кроз примену на ситуације из
властитог живота.
- Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог супротстављених мишљења
на примерима ситуација из породичног и школског живота, ученици стичу знања о праву на
слободно изражавање мишљења и вежбају да своје мишљење образложе.
- Вођење дебате и дијалога. Пошто се контрастирају карактеристике дијалога и дебате
као различитих комуникацијских образаца, ученици се упознају са уобичајеном процедуром
припремања за дебату и изводе дебату на неку тему везану за комуникацију у њиховом
искуству.
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3. Односи у групи/заједници
Ова тематска целина бави се проблематиком два основна типа односа у људским групама
и заједницама: сарадњом и сукобима, односно развијањем способности, вештина и
изграђивањем сазнања и ставова који воде остваривању солидарности, заједништа,
разумевања, сарадње и мира међу појединцима, групама и заједницама људи, са једне стране и
смањењу насиља, избегавању и ненасилном решавању сукоба и неспоразума међу људима, са
друге стране.
Сарадња и заједништво
- Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног што воле да раде, ученици
увиђају личне и друштвене разлоге за сарадњу и заједништво и разматрају претпоставке за
остваривање сарадње.
- Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства у раду на претходним
часовима, ученици се упознају са одликама тимског рада и анализирају улоге које су имали у
групном раду.
- Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим начинима доношења одлука
у групи и анализирају њихове предности и недостатке
- Учешће младих: "Лествица партиципације". Ученици се упознају са различитим
могућим степенима учешћа деце у акцијама или активностима (од "квази учешћа" до дечјег
самосталног избора и извођења акција), анализирају факторе од којих зависи могући степен
активне партиципације и значај који она има за развој личности и остваривање права.
- Радити заједно. На примеру симулације једне школске ситуације ученици се вежбају у
сарадничком понашању, толеранцији и преузимању одговорности.
Решавање сукоба
- Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе кроз искуство конфликта
треба да послужи као подлога за разговор о улози претпоставки и очекивању у ситуацији
сукоба, динамици конфликта и његовим могућим исходима.
- Стилови поступања у конфликтима I II Пошто добију краћи опис узрасно
прилагођене ситуације конфликта, ученици у малим групама разматрају могуће поступке
страна у конфликту и дискутују од чега зависи како ће се поступати у конфликту.
- Сагледавање проблема из различитих углова. Ученицима се предочавају примери
различитих конфликтних ситуација, а њихов задатак је да кроз заузимање позиције сваке од
страна у конфликту и замишљање њихових потреба сагледају како изгледа конфликт
посматран из различитих перспектива.
- Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене у причама ученици се
вежбају у налажењу интегративних решења, у којима нема победника и поражених већ све
стране у конфликту успевају да задовоље своје потребе.
- Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између две групе од ученика се
тражи да путем преговарања постигну договор користећи претходно стечена знања и
вештине.
- Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче да се пружањем и
прихватањем извињења може избећи да неспоразуми прерасту у сукобе.
- Посредовање. Ученици се упзнају са основним идејама, сврхом и поступком
посредовања у сукобима и неспоразумима и испробавају стечена знања у једној ситуацији
симулиране свађе међу друговим.
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Насиље и мир:
- Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и разврставање прикупљених
примера (из штампе, ТВ емисија, филмова) ученици уочавају различите врсте насиља (како
оне видљиве тако и прикривене), стичу свест да насиље постоји у свим сферама друштва и да
у свести већине постоје стереотипи о томе ко су насилници.
- Вршњачко насиље I II. Кроз анализу различитих ситуација ученици развијају
осетљивост за препознавање насиља међу вршњацима, осећање личне одговорности и
спремност на пружање помоћи жртви насиља..
- Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из свакодневног живота у школи
(вербална агресија ученика, омаловажавање ученика...) ученици се доводе до сазнања да они
могу да буду: и жртве насиља и насилници али и борци против насиља у школи.
- Постизање мира I II На основу анализе мишљења научника о насиљу и људској
природи ("Севиљска изјава "), мисли о миру мислилаца из различитих култура и приказе
ликова неких од досадашњих добитника Нобелове награде за мир, ученици продубњују своје
разумевање мира и претпоставки за очување и постизање мира.
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог
предмета: ученици сами процењују која до сада стечена знања и вештине сматрају корисним и
употребљивим ван учионице.
II разред
оба типа гимназије
(1 час недељно, 35 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Уводни час - Упознавање са садржајем предмета и начином рада.
Права и одговорности
1. Основни појмови
- Потребе и права
- Права и правила у учионици
- Права и закони
- Међународни документи о заштити права: Универзална декларација о људским
правима и Конвенција о правима детета...
- Права и вредности
2. Врсте права и односи међу правима
- Врсте права
- Односи међу правима
- Сукоб права
- Дечја и људска права
- Задаци за вежбање Познавање Конвенције и заступљеност права штампи
3. Права и одговорности
- Одговорности одраслих I II
- Одговорности деце
- Задаци за вежбање: Права и правила у учионици II
4. Кршење и заштита права
4
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- Кршење права детета
- Заштита права детета
5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној средини) у корист права
- Сагледавање промена
- Партиципација у школи I и II
- Избор проблема I и II
- Како решити проблем I и I
- Израда плана акције I и II
- Анализа могућих ефеката акције
- Приказ и анализа групних радова
- Планирање и извођење акције – акција по избору ученика
- Завршни анализа акција/планова и резимирање и евалуација наставе целог предмета.
III разред
оба типа гимназије
(1 час недељно, 36 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада
I Демократија и политика
Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демократије и политике, као
предусловима политичке партиципације грађана. Обрађују се механизми функционисања и
институције демократије, као и начини контроле и ограничења власти у демократском
поретку.
II Грађанин и друштво
Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и вредностима грађанског
друштва. Централне теме су: однос државе и грађанског друштва, појам грађанина и значај и
начин његовог учествовања у политици.
III Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу
Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских права, као и улози грађана и
залагању за остваривање ових права. Детаљњије се обрађују право на грађанску иницијативу
које омогућава партиципацију грађана у процесу доношења одлука и право на
самоорганизовање грађана, кроз које се ученици упознају с улогом невладиних организација.
IV Планирање конкретне акције
Последња тематска целина пружа ученицима основна знања и вештине које су неопходне
за решавање њима важних и блиских проблема, кроз реализацију конкретних локалних
акција. На овај начин ученици имају прилике да сами узму активно учешђе примењујући
предходно стечена занања. У оквиру ове целине, предвиђене су јавне презентације нацрта
акција и резултата у школи.
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IV разред
оба типа гимназије
(1 час недељно, 32 часa годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод :Упознавање ученика са програмом и начином рада
I. Тема: Права и слободе – право на слобадан приступ информацијама и социјално
економска права.
II. Тема: Свет информација
- упознавање са изворима информација
- појам јавне информације, приступ информацијама-основна правила и
- ограничења
- заштита права на информисање- улога повереника
- процедура подношења захтева за приступ информацијама
- медији као извор информација-питање веродостојности
- разумевање и тумачење медијских порука
- механизми медијске манипулације
- утицај тачке гледишта на објективност информација
- селекција информација:објективност као одговорност
- улога медија у савременом друштву
III.
Тема: Свет професионалног образовања и рада
- планирање каријере и улазак у свет рада
- самопроцена и вештина представљања личних карактеристика од значаја за даље
професионално образовање и рад.
- разговор са послодавцем
- тражење информација значајних за професионално образовање и тражење посла.
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог
предмета, ученици процењују која до сада стечена знања и вештине сматрају корисним и
употребљивим ван учионице.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко
постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне вештине и
способности), психо-социјалног (ставови, вредности,социјалне вештине и способности) и
конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је могуће остварити ако се
садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем,
умрежавањем појмова и појава. Формирање ставова и вредности, као и овладавање
вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде
разумевању сложених феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства
свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.
Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају
слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то
радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка
остварењу дефинисаних задатака предмета.
Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато
је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима.
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Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације,
симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема речника, анализа медијских информација,
истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање
кампање, покретање акција су само неке од активности које су погодне у реализацији овог
програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути
резултати нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња
ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих помагача,
овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На
тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси остварењу задатака.
Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности
који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације,
прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или
рекапитулацији пређених садржаја, процени напредовања ученика као и самопроцени
наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на
изложби у холу школе, у школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у
локалној заједници или локалним медијима.
Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне,
проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из
друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике
представља потреба за припремом стално нових, актуелних материјала који најбоље
одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим
изворима информација, с тим да треба оспособити и охрабривати ученике да и сами
проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови
(изабрани делови) посебно су погодни за предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују
на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже
такође треба укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су
блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми живота у
савременом свету.
Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису
континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за очекивати
је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског
васпитања.Уводни часови су прилика да се направи размена и сагледају знања, ставови,
вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је
полазна основа за планирање реализације наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не
би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу
идентификовати ученике у групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих
посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз
вршњачко подучавање.
У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују
и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају
повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом
раду могу користити постојеће приручнике грађанског васпитања за средње школе, друге
приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и
специјализоване сајтове на којима се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за
активности.
Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање
различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, демократске процедуре.
Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин
доприноси остварењу циља предмета.
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За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају.
Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима жели постићи у односу
на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да
би подстакла учешће већег броја ученика.
Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом
од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација може бити и ново питање,
парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању
самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације за предмет.
Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се
ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток напредовања. Свака
активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а
оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба
оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода
предмета, као и напредак других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.
Садржај грађанског васпитања је природно повезан са многим предметима који се
изучавају у гимназији тако да треба остварити корелацију са другим наставним предметима
као што су социологија, историја, филозофија, српски језик и књижевност, психологија, устав
и права грађана, као и укључивањем ученика у различите ваннаставне активности (ученички
парламент, акције, пројекти...)
Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних
предмета као што су српски језик, историја, психологија, социологија, филозофија, устав и
права грађана. Ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, организовати
тематске часове са наставницима сродних предмета.
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