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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА ПУТНИК“ РИПАЊ
НАСТАВ НИ ПРЕДМЕТ: ОБАВ ЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО В АСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВ НОГ ОБРАЗОВАЊА И В АСПИТАЊА
ПЕРИОД: ОД ШКОЛСКЕ 2014/2015 ГОДИНЕ ПА ДО КРАЈ А ШКОЛСКЕ 2017/2018 . ГОДИНЕ
Циљеви и задаци
Грађанско васпитање у осмом разреду је обавезан изборни програм у другом образовном циклусу. Циљ је проширивање сазнања о де чјим правима, обавезамаи
развијању квалитетнијег демократско г мишљења иразвоја демократске лићности.
Задаци:
Упознавање и проширивање знања о правима детета
Упознавање са местом, улогом институција које се баве унапређивањем по ложаја деце у Републици Србији
Разумевање места, у логе и одговорности државе, породице и детета у унапређивању положаја детета у друш тву.
Разумевања и у логе медија у савременом друштву.

Сад рж ај образовно
васпитне области
Увод

Деца у савременом свету

Медији у савременом
друштву

Завршни део

Број
часова

Активности ученика у образовно
васпитном рад у

2

Разговарају, размењују мишљења

18

Разговарају, дебата, самостални
рад, аргументовање, анализирање,
извођење сопствених
закључака,активно укључивање у
различите процесе

11

Читају штампу, посећују медијске
куће, играју у логе ,истражују
анализирају изво де закључке
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Предлажу, учеству ју активно у
разматрању предло га, шаљу
предлоге медијима и
институцијама , вреднују
сопствене активности

Активности
наставника у
образовно
васпитном рад у
Презенту је програм
Усмерава, подстиче,
похваљу је,

Упућује,
координира, ствара
ситуације,
мотивише
Вредну је
активности,

Начини и поступци
остваривања програма
Разговор дебата
Разговор, дебата,
самосталан рад, рад у
малим групама,
истраживачки рад,
радионице
Радионице , самосталан
истраживачки рад, рад у
групи, дебата , активизам
Самосталан рад
Тимски рад, Радионица
Игра улога

Циљеви и задаци сад рж аја
програма
Поглед уназад, подсећање на
научено и сазнање о новом
Стварање слике осопственом
местуи улози због унапређења
положаја детета, самим тим
развијање квалитетније
демократске личности
Разумевање улпге и значаја
медија у друштву, стварање
квалитетније слике дететс кроз и
у медијима
Развиајње демократске мисли и
личности
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