
ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ЗА ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ     
  8. РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних 
принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и 
одговорности, осетљив за потребе других и спреман да активно делује у заједници.

Годишњи фонд часова 34 часа

РЕДНИ
БРОЈ

ОПШТЕ ТЕМЕ КЉУЧНИ ПОЈМОВИ БРОЈ ЧАСОВА

1.  Људска 
пра ва 

 Слобода 
,  изра жа ва ња пра во

 на живот

9 ( 3 обрада, 3 утврђивање, 3 
систематизација) 

2. Демократско 
друштво

Родна равноправност 9 ( 4 обрада, 3 утврђивање, 2 
систематизација)

3. Процеси у 
савременом 
друштву

Толеранција, идентитет, 
медији

10 9 ( 5 обрада, 3 утврђивање, 2 
систематизација)

4. Грађански 
активизам

Партиципација, група и 
тим

8 ( 3 обрада, 3 утврђивање, 2 
систематизација)

Укупно часова: 36

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити

у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– изрази осећај љубави и поноса према 
својој домовини на начин који никога не 
угрожава;

образложи зашто су понашања која се 
могу описати као ксенофобија, расизам, 
антисемитизам, антициганизам облици

ЉУДСКА ПРАВА

Припадност  држави и нацији

Патриотизам – осећај љубави и поноса 
према домовини и свим њеним 
припадницима.

Начини изражавања патриотизма.

Обесправљивање и угрожавање 



дискриминације и кршења људских 
права

наведе примере повезаности различитих 
култура у једној заједници и образложи 
потребу интеркултуралног дијалога за 
квалитетан живот свих чланова те 
заједнице; покаже интересовање за 
упознавање различитих култура;

наведе права која националне мањине у 
Србији по Уставу имају; разликује 
појмове пол и род и препознаје родне 
стереотипе;

уочава у рекламама, филмовима, 
књигама, изрекама, стриповима и другим
продуктима културе на који начин се 
преносе родни обрасци;

указује на примере родне 
равноправности и неравноправности у 
ситуацијама из свакодневног живота; 
дискутује о значају уважавања родне 
перспективе приликом доношења одлука
значајних за једну заједницу;
 наведе неколико привремених 
позитивних мера за постизање родне 
равноправности и аргументе за њихову 
примену; препозна у понашању особе 
карактеристике насилника и жртве; 
наведе могуће начине реаговања у 
ситуацији сусрета са насилником;

Заједница
припадника
различитих

културних група

(6)

слободе људи.

Ксенофобија, расизам, антисемитизам, 
антициганизам.

Заједница различитих културних 
група

Културна разноликост у форми 
мултикултуралности и

интеркултуралности.

Интеркултурни дијалог као средство 
развоја поштовања различитих култура и
заједничког живота. Припадници 
националних мањина у Србији – заштита
права и слобода припадника 
националних мањина.

– наведе основне функције медија и 
образложи зашто је важно да постоје 
кодекс новинара и кодекс деца и 
медији;

образложи значај слободе медија за 
развој демократије у медијима проналази
примере предрасуда, стереотипа, 
дискриминације, нетолеранције по 
различитим основама и критички их 
анализира; препозна механизме 
манипулације медија и утицај медија на 
сопствено мишљење и деловање; 

ДЕМОКРАТС
КО

ДРУШТВО

Родна
(не)равноправност

(12)

Пол и род
Биолошке разлике (анатомске и 
физиолошке), насупрот разликама које 
друштво ствара (очекивања друштва од 
мушкараца и жена). Преношење родних 
образаца.
Стереотипи и предрасуде о роду.
Родна перспектива
Укључивање родне перспективе 
приликом доношења одлука важних за 
једну заједницу (образовање, здравље, 
породица, запошљавање, спорт...).
Родна равноправност



проналази и користи информације из 
различитих извора, критички их разматра
и вреднује; препозна пример злоупотребе
деце у медијима;

Родна равноправност и једнаке 
могућности за све ради развоја 
друштва. Препреке родној 
равноправности. Одговорност државе, 
организација цивилног друштва и 
појединца у постизању родне 
равноправности. Привремене 
позитивне мере за постизање родне 
равноправности (квоте уписа на 
факултет, субвенције за 
запошљањање...).

Родно засновано насиље
Родне разлике као основа неравнотеже 
моћи. Злоупотреба моћи насилника. 
Карактеристике особе која врши насиље, 
која је изложена насиљу или која му 
сведочи. Мере заштите од родно 
заснованог насиља.

– у дискусији показује вештину 
активног слушања, износи свој став 
заснован на аргументима, комуницира
на конструктиван начин;

– учествује у припреми, реализацији и 
евалуацији кратког филма,
учествује у избору садржаја и начина 
рада.

ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ

СВЕТУ
Медији

(9)

Медији
Врсте и функције медија.
Слобода медија и њихов допринос 
развоју демократије.
Медији као извор информација и 
дезинформација. Манипулације путем 
медија (одлагање информације, скретање
пажње, побуђивање емоција, стварање 
осећаја кривице, неговање некултуре...).
Медијска писменост
Способност разумевања, критичког и 
аналитичког усвајања медијских 
садржаја. Кодекс у медијима Кодекс 
деца и медији.

Кодекс новинара. Притисци на 
новинаре као инструмент ограничавања
слободе изражавања.



– у дискусији показује вештину 
активног слушања, износи свој став 
заснован на аргументима, комуницира
на конструктиван начин;

– учествује у припреми, реализацији и 
евалуацији кратког филма,
учествује у избору садржаја и начина 
рада.

ГРАЂАНСИ
АКТИВИЗМ

Вредности
грађанског

друштва
(7)

Писање 
сценарија.
Подела 
задатака. 
Снимање.

Монтажа.
Презентација.
Евалуација.

Кључни појмови садржаја: патриотизам, ксенофобија, интеркултуралност, медији, родна 
равноправност и родно засновано насиље.

ОБЛАСТ/
ТЕМА

 Међупредметне
компетенције 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ЉУДСКА
ПРАВА

Заједни
ца

припад
ника

различ
итих

   културних
група

Компетенција  за
учење;
Рад  са  подацима  и
информацијама;
Комуникациаја;
Одговорно учешће у
демократском
друштву;
Естетичка
компетенција;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална
компетенција;
Одговоран  однос
према околини;
Одговоран  однос
према здрављу.

У оквиру прве области ученици проширују своја знања у
вези  са  правима,  са  фокусом  на  угрожавање  слободе  људи.
Кључни  појмови  ове  области  су  ксенофобија,  расизам,
антисемитизам,  анти-  циганизам.  С  обзиром  на  узраст
ученика  и  знања  која   су  стекли     у  оквиру  Грађанског
васпитања,  проучавајући историју,  читајући књижевна дела и
гледајући  филмове,  ученици  могу  самостално  да  проналазе
примере  тих појава  и  о  њима критички  да  расправљају.  Ове
појаве се могу посматрати са становишта некад и сад и лoкалноoкалнокалoкалноно
и глoкалнообалoкалноно, чиме се добија целовитост увида. Рад у оквиру ове
области захтева посебну пажњу наставника,  јер у групи могу
бити  ученици  који  имају  лично  непријатно  искуство  по  том
питању,  или  га  има  неко  у  њиховој  породици.  За  такве
осетљиве  теме погодне  су радионице,  и  то  посебно  драмске,
које  пружају  заштиту  учесницима,  јер  се  кроз  играње  улога



слободније исказују мисли и осећања.

       У оквиру  ове  области  налази  се  и  садржај  значајан  за
одговоран живот у демократском друштву,  који се односи на
живот у заједници културно различитих група, каква је свакако
наша држава, а заправо и читав свет. Од ученика се очекује да
уочавају  разлику  између  мултикултуралности  и
интеркултуралности,  као  и  да  се  залажу  за  интеркултурни
дијалог  као  најбољи  начин  развоја  поштовања  различитих
култура и квалитета заједничког живота.

           Д
ЕМОК
РАТСК

О
ДРУШ

ТВО

       Родна
(не)равноп
равност  

Компетенција  за
учење;
Рад  са  подацима  и
информацијама;
Комуникациаја;
Одговорно учешће у
демократском
друштву;
Естетичка
компетенција;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална
компетенција;
Одговоран  однос
према околини;
Одговоран  однос
према здрављу.

За другу област изабран је садржај који одговара завршном
разреду  основне  школе,  иако  се  неки  аспекти  родне
перспективе налазе и у програмима Грађанског васпитања за
претходне разреде. Осим разликовања пола и рода, од ученика
се  очекује  да  доводе  у  везу  питања  родне  перпективе  са
квалитетом  живота  свих  људи  у  једној  заједници.  Родна
равноправност је заправо прича о једнаким могућностима за
све, а ради развоја друштва. Активности треба фокусирати на
идентификацију  препрека  родној  равноправно-  сти  и  на
очекивања у  будућности  –  шта  за  њено постизање треба  да
уради држава,  а шта организације  цивилног друштва и сами
по-  јединци.  Овде  се,  такође,  тематика  може  сагледати  из
перспективе  некад и сад  и  лoкалноокалoкалноно и глoкалнообалoкалноно. Ученицима су
доступни бројни подаци који недвосмислено показују какво је
стање када је у питању родна равноправност, код нас и у свету.
     Посебну  пажњу  захтева  рад  на  истраживању  о  родно
заснованом  насиљу.  Иако  се  подразумева  да  и  мушкарац  и
жена могу бити жртве таквог насиља, ученици ће врло лако, на
основу  стати-  стичких  података,  схватити  да  је  угроженост
жена значајно већа. Садржај предвиђа да се о овој теми говори
са становишта неравнотеже моћи, што насилник користи да би
наудио  жртви.  Ученици  могу  дискутовати  и  о  овој  теми  и
самостално  проналазити  примере  из  историје,  свакодневног
живота, књижевности, филмова, где се препознаје неравнотежа
моћи и њена злоупотреба. Како у гру- пи могу бити ученици
који су жртве или сведоци таквог насиља, неопходна је пуна
пажња  наставника  у  вођењу  активности.  Важан  очекивани
исход  рада  у  овој  области  јесте  да  ученици  препознају
карактеристике насилника и заштите се. Потребно је, међутим,
оспособити ученике да препознају и карактеристике жртве и
обрате се за помоћ адекватној особи.

ПРОЦЕСИ
У

САВРЕМЕ
НОМ

Компетенција  за
учење;
Рад  са  подацима  и
информацијама;
Комуникациаја;
Одговорно учешће у
демократском
друштву;

У  оквиру  треће  области  предвиђено  је  да  се  ученици  баве
питањима  медија  и  њиховом  доприносу  демократизацији
друштва.  Та  област  је  повезана  са  многим  темама  у
програмима  Грађанског  васпитања  за  претходне  разреде.  У



СВЕТУ

             Меди
ји

Естетичка
компетенција;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална
компетенција;
Одговоран  однос
према околини;
Одговоран  однос
према здрављу.

програму  за  четврти  разред,  на  пример,  постоји  исход  који
гласи:  ученик  ће  бити у  стању да  пре-  познаје  у  медијима
поруке које подстичу прекомерну потрошњу, посебно деце и
млoкалноадих.  У програму за шести разред дат је исход:  ученик ће
бити  у  стању  да  образлoкалноожи  могући  утицај  друштвених
мрежа на ставове и делoкалноовање појединца. Из тог разлога може
се очекивати да су ученици већ имали прилике да о питањима
медија промишљају у оквиру рада на различитим садржајима,
као  и  да  имају  извесну  развијеност  критичког  мишљења  о
медијима,  као  извору  информација  и  дезинформација.  У
програму  се  налази  и  садржај  који  се  односи  на  механизме
манипулације  који се користе у медијима (нпр.  ускраћивање
информације,  праплављивање  селектованим  информацијама,
упрошћавање,  претерано  стручно  информисање...).  Ученици
завршног  разреда,  уколико  су  од  стране  наставника  добро
припремљени,  могу  сасвим успешно  у  медијима  самостално
препознати неке од примера манипулације.  У овој тематској
целини  налази  се  и  садржај  који  се  односи  на  медијску
писменост,  али  се  она  развија  на  многим  садржајима  овог
избор- ног програма, у свим разредима, и то сваки пут када се
од ученика тражи да проналазе и критички разматрају податке
који су дати у медијима.

ГРАЂ
АНС
КИ

АКТ
ИВИЗ

АМ

Вредности
грађанског

друштва

Компетенција  за
учење;
Рад  са  подацима  и
информацијама;
Комуникациаја;
Одговорно учешће у
демократском
друштву;
Естетичка
компетенција;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална
компетенција;
Одговоран  однос
према околини;
Одговоран  однос
према здрављу.

Као наставак бављења медијима програм предвиђа да ученици
у оквиру четврте целине осмисле и реализују кратки филм на
тему по избору, а која се тиче кључних вредности грађанског
друштва.  Најважнији  моменат  ове  акције  јесте  договор
ученика  о  томе  којом  темом  ће  се  бавити  и  како  ће  јој
приступити.  Фокус  ове  акцијеније  на  техничком  квалитету
произведеног  филма,  иако  ученици  осмог  разреда  својим
мобилним телефонима свакако могу то коректно извести. Као
припрему  за  ту  акцију  потребно  је  интегрисати  пређене
садржаје и достигнуте исходе, како би уче- ници стекли бољи
увид у развој кључне, односно међупредметне компетенције за
одговорно учешће у демократском друштву. У ту сврху треба
извршити неки вид рекапитулације о томе шта се све дешавало
током њиховог изучавања Грађанског васпитања, са посебним
освртом  на  активности  у  оквиру  четврте  области,  где  су
ученици  спроводили  акцију  у  корист  деце,  истраживали
ставове и понашање ученика, симулирали рад парламента итд.
То  је  тренутак  кад  се  са  ученицима  може  разговарати  и  о
значају приступа информацијама од јавног значаја с обзиром
на то да су у спрово- ђењу акција били у ситуацији да су им
биле потребне различите информације. Такву рекапутулацију
наставник  може  осмислити  на  различите  начине  (спонтани
разговор,  писање  есеја,  квиз,  прављење  изложбе  на  основу
сачуваних  продуката...),  али  са  истим  циљем  –  да  ученици
постану свесни знања која су стекли, ставова и вештина које су
развили, а што је значајно за одговоран живот у демократски
уређеној  заједници.  Осврт  би  требало  да  садржи  про-



цењивање следећих елемената компетенције за одговорано уче
шће у демократском друштву (знања, ставови, вештине): каква
је  била  сарадња  у  групним  активностима,  колико  смо  били
отворени за различитости, колико знамо о људским правима и
проблемима неравноправности, како смо решавали сукобе, да
ли  познајемо  демократске  процедуре,  колико  смо  били
одговорни  за  сопствене  поступке,  колико  смо  исказивали
емпатије, колико смо критички промишљали, колико смо били
толерантни  и  солидарни,  да  ли  препознајемо  опасности  и
знамо  коме  да  се  обратимо  за  помоћ,  да  ли  у  дискусији
показујемо вештину активног слушања, да ли изно- симо свој
став  заснован  на  аргументима,  да  ли  комуницирамо  на
конструктиван  начин,  како  смо  прикупљали  и  обрађивали
податке,  да  ли  имамо  став  да  треба  штитити  и  поштовати
људска права, да ли смо спремни да се ангажујемо у заштити
нечијих права и да ли верујемо у владавину закона.  За  овај
осврт  неопходно  је  планирати  више  часова  и  на  тај  начин
створити добру подлогу да ученици самостално изаберу тему
филма и напишу сценарио. Било би 

начин  ће  он  бити  представљен  другим  ученицима  осмог
разреда,  али  и  свих  других,  као  и  њиховим  роди-  тељима.
Филм  би,  с  једне  стране,  требало  да  буде  финале  четворо-
годишњег,  а  за  неке  ученике  и  осмогодишњег  развоја
компетенције за одговорно учешће у демократском друштву, а
са  друге,  прилика  да  наставник  и  школа  добију  повратну
информацију о свом раду у овој области и идеје о томе како га
унапредити.

добро да снимљени филм не остане у оквирима групе која га је
радила,  те  треба  осмислити  на  који  начин  ће  он  бити
представљен  другим  ученицима  осмог  разреда,  али  и  свих
других, као и њиховим родитељима. Филм би, с једне стране,
требало да буде финале четворогодишњег, а за неке ученике и
осмогодишњег  развоја  компетенције  за  одговорно  учешће  у
демократском  друштву,  а  са  друге,  прилика  да  наставник  и
школа  добију  повратну  информацију  о  свом  раду  у  овој
области и идеје о томе како га унапредити.

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма:



У  процесу  планирања  наставе  и  учења  наставник  се,  превасходно,  руководи  исходима  које
ученици треба да достигну и ослања се на исходе у програмима Грађанског васпитања за претходне
разреде, на исходе из програма обавезних предмета, као и на ваншколско искуство ученика који на
крају основне школе имају све сложеније социјалне релације.

Приликом осмишљавања активности, како наставника тако и ученика, треба имати у виду да се
свака од њих може вишеструко користити. На пример, у оквиру многих активности на различитим
садржајима  могућ је  допринос  достизању исхода који  се  односе   на  комуникацију,  осетљивост  за
различитост, емпатију. То значи  да за такве исходе  нису потребни посебни садржаји, активности  и
часови. Њихово остваривање одвија се постепено и спонтано са тенденцијом да ученици аутентично
развијају пожељне облике понашања. 

Најчешће су исходи дати на нивоу примене, што значи да се знање и разумевање подразумевају,
јер без тога нема примене. Такав приступ подразумева да код ученика развија когнитивну, вољну
компоненту,  која  долази  до  изражаја  у  понашању.  Многи  исходи  су  процесни  и  представљају
резултат кумулативног дејства образовно-васпитног рада, током дужег временског периода, што се
препознаје у томе да се неки исходи у истој  или сличној формулацији налазе у програмима и за
претходне разреде, али се очекује да постоји напредак у квалитету.

Оствареност циљева програма огледа се кроз активности и резултате рада ученика, нарочито у
теми  Грађански  активизам,  као  и  на  примену  наученог  у  разумевању  и  решавању  свакодневних
проблемских ситуација. Одговарањем на различите теме ученици негују врлине и позитивне вредносне
системе, подстичу своју стваралачку моћ и развијају креативност.

Остваривање програма постиже се комбиновањем различитих врста дидактичког материјала: ПП
презентација, филмова, линкова, илустрација, паноа (индивидуалних и  групних). 
Континуирано се врши  самоевалуација и евалуација личног и рада групе.
Корелација: српски језик, историја, биологија, информатика, ЧОС.

Начини праћења постигнућа ученика:
Оцењивање ће се вршити и на основу способности рада у тиму, кооперативног рада, активног учешћа,
способности уочавања логичко-последичних веза и повезивањем са сопственим искуством и животом. 
Вођење евиденције постигнућа ученика
Континуирано формативно оцењивање активности и рада ученика
Посматрање у току групног рада
Продукти ученика
Самоевалуација
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