ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ учења изборног програма грађанско васпитање је да ученик, изучавајући
различите друштвене појаве и процесе, постане свестан својих права и одговорности,
осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници
уважавајући демократске вредности.









По завршетку програма ученик ће бити у стању да:
исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину
закона;
критички разматра питања безбедности младих и процеса глобализације и доводи
их у везу са поштовањем људских права;
својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност;
препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује;
критички разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобализације са
аспекта поштовања људских права;
проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје
ставове о безбедности младих и процесу глобализације;
у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима.

Разред
Годишњи фонд
часова

Први
37 часова

ИСХОДИ
На крају свих модула ученик ће
бити у стању да:

 учествује у доношењу
правила понашања у групи
и поштује их;
 препозна појаве које
угрожавају безбедност
младих;
 повезује угрожавање права
младих са угрожавањем
њихове безбедности;
 процени када му треба
помоћ јер му је угрожена
безбедност и зна коме да
се обрати;
 понаша се на начин којим
се не угрожавају ни

МОДУЛИ

ТЕМЕ

БЕЗБЕДНОСТ
МЛАДИХ

Увод у програм.
Безбедоносне претње, ризици, изазови
за младе.
Последице угрожене безбедности
младих.
Да ли је наше друштво безбедно?
Како млади могу да се заштите од
небезбедних ситуација?
Породица као безбедно или небезбедно
место за младе.
Школа као безбедно или небезбедно
место за младе.
Друштвене мреже као безбедан или
небезбедан простор за младе.





сопствена ни туђа
безбедност;
предлаже активности које
доприносе повећању
безбедности младих;
критички разматра утицај
медија на безбедност
младих;
објасни на примеру
процесе глобализације;
критички разматра
предности и недостатке
глобализације;
повезује процесе
глобализације са степеном
остварености људских
права;
објасни на примеру улогу
међународних
организација у процесу
глобализације;
критички разматра утицај
медијау процесу
глобализације;
наведе основне захтеве
антиглобалистичких
покрета.

Која се права младих угрожавају у
ситуацијама које нису безбедне?
Безбедност младих некада и сад. Има ли
разлике?
Какав је утицај медија на безбедност
младих?
Ко је одговоран за безбедност младих?

Шта је глобализација? Које су њене
вредности? У којим све областима

живота се одвијају процеси
глобализације.

Предности и недостаци глобализације.
Како мале државе као што је наша, могу
сачувати идентитет у глобалном
друштву?

Економска фокусираност глобализације
насупрот социјалним и политичким
правима.
Међузависност глобализације и

остварености људских права.
Глобализација и проблем концентрације
ГЛОБАЛИновца и моћи код малог броја људи.
ЗАЦИЈА

Улога медија у процесу глобализације.
Да ли је могућа глобализација без
медија?
Глобализација и потрошачко друштво.
Најпознатији светски брендови и
њихове поруке младима.
Каква је улога међународних
организација у процесу глобализације
(УН, ЕУ, Савет Европе, УНИЦЕФ,
УНЕСКО, СТО, ММФ, Светска банка)?
Култура, спорт, уметност и процес
глобализације.
Који су аргументи антиглобалистичког
покрета и за шта се он залаже?
Кључне речи: људска права, безбедност, глобализација, активизам.
Корелација: српски језик и књижевност, историја, рачунарство и
информатика,појединац, групаи друштво, комуникација и медијска култура, образовање
за одрживи развој, здравље и спорт.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Изборни програм грађанско васпитање ученици могу похађати у сва четири
разреда гимназије. Он, као и други изборни програми, доприноси остваривању општих
исхода образовања и васпитања и развоју кључних и међупредметних компетенција.
Програм доприноси развијању Кључних компетенција за целоживотно учење:
комуникација на матерњем језику,комуникација на страном језику, учење учења,
друштвене и грађанске компетенције, културолошка освешћеност и изражавање. Програм
доприноси развијању Општих, међупредметних компетенција: компетенција за
целоживотно учење, одговорно учешће у демократском друштву, комуникација, рад са
подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. То се
постиже на тај начин што ученици путем истраживачког и пројектног рада остварују
исходе који су дати на нивоу модула и целог програма. Ослонац за остваривање програма
представља опште упутство које се односи на све изборне програме, као и упутство које
изражава специфичности програма грађанског васпитања.
У првом разреду програм садржи два модула која су прилагођена узрасту и
интересовањима ученика, односно прате актуелна дешавања у животу младих и у свету
који их окружује.Програм је тако конципиран да одговара ученицима са различитим
искуством у похађању грађанског васпитања. То значи да га могу успешно похађати и
ученици који се први пут сусрећу са овим изборним програмом, као и они којима је то
пета или девета година како га изучавају.
Модули пружају велике могућности за истраживачке активности и осмишљавање
пројеката. За сваки од њих понуђено је више тема које наставник може допунити још
неким јер постоје многи аспекти из којих се појам безбедности младих и процес
глобализације могу посматрати. Предложене теме омогућавају да се сваки модул посматра
не само из различитих углова већ и из различитих перспектива: временске (некад–данас–
сутра) и просторне (локално–глобално). Ослонци за рад на било којој теми су кључна
питања образовања за демократију – људска права, право и праведност, одговорност,
грађанска иницијатива и међузависност различитих утицаја. У овом концепту
грађанскогваспитања питања комуникације, сарадње и решавања конфликата немају
статус теме али наставник све време води ученике кроз модуле имајући у виду ове
компетенције које се постепено развијају. Свака дискусија је прилика да се ученици
подстичу на активно слушање, аргументовање, нападање проблемаа не на особе, као и на
друге вештине конструктивне комуникације.
Након избора теме којом ће се бавити, ученици, организовани у мање групе, треба
да испланирају истраживање које не мора да буде велико и сложено али треба да буде
реално изводљиво и да садржи потребне кораке. У истраживачким активностима ученици
ће у највећој мери користити стандардне технике друштвених наука као што су
прикупљање података, посматрање, интервјуисање, анкетирање, биографска метода,
студија случаја, рад на тексту, испитивање ставова, анализа података или
понашања.Наставник ће помоћи ученицима да, уколико буде потребно, припреме
различите чек-листе или једноставне инструменте за испитивања знања, ставова и
вредности, као и да на одговарајући начин обраде добијене податке.
Начин на који ће ученици реализовати истраживање у великој мери је повезан са
темом коју су изабрали. Ако се, на пример, ученици определе за тему „Да ли је наше

друштво безбедно?“ могу је истраживати на следећи начин: прва група се може бавити
прикупљањем података о броју младих у нашој земљи чија је безбедност током претходне
године била угрожена – на пример, бројем настрадалих у саобраћају; друга група може да
прикупља одговарајуће податке из земаља у окружењу, а трећа група може да припреми
упитник којим ће испитивати мишљење вршњака о безбедности младих у саобраћају у
нашој земљи у односу на земље у окружењу. Следећи корак је упоређивање добијених
података и извођење закључака. Све наведено може се истраживати и из перспективе
некад и сад ради сагледавања повећања или смањивања нивоа безбедности младих у
саобраћају.
Уколико се група определи да испитује да ли је школа безбедно место, то може
урадити у сарадњи са стручном службом школе и прикупити потребне информације о
томе колико је и каквих инцидената било у школи, на пример, у току претходне године,
који су на било који начин утицали на безбедност ученика и који је степен остварености
њихових права. Добијени подаци се могу квантитативно и квалитативно обрадити. Као
додатак тим подацима може се обавити интервју са ученицима који су били укључени у
инциденте. Група, која се определи за истраживање електронског насиља и безбедности на
мрежи, може да осмисли кратки упитник који ће ученици попуњавати анонимно ради
утврђивања колико је њих и на који начин било узнемиравано путем интернета и која су
им права тиме била угрожена.
Наставник подстиче ученике да осмишљавају што разноврсније начине
истраживања теме и да развијају критички однос према добијеним подацима, пре свега у
смислу њихове тачности. Међутим, без обзира коју тему обрађивали и на који начин,
свака мала група на крају припрема извештај и презентује резултате целој групи. На
основу тих презентација развија се дискусија са циљем одабира резултата који је
најинтригантнији или најподобнији за следећи корак – припрему пројекта. У зависности
од величине групе, може се радити један или два пројекта у оквиру модула. Наставник
води рачуна да се мале групе за истраживање и пројекат не формирају на основу личних
преференција, већ да сваки ученик што више сарађује са свима у различитим
активностима.Треба имати у виду да се програм реализује у групи састављеној од ученика
који се међусобно не познају и да је потребно извесно време да се створи групна кохезија.
Код осмишљавања пројекта ученицима јепотребна помоћ и подршка наставника,
како би избегли проблем „широко“ постављених циљева који самим тим постају тешко
оствариви. Имајући у виду природу изборног програма, највероватније ће многи пројекти
бити усмерени ка организовању неке акције. На пример, ученици који су се определили да
истражују на који начин се чува идентитет малих држава у свету глобализације, могу
осмислити пројекат чији је циљ афирмисање очувања српског језика, промовисање
куповине домаћих производа, залагање за покретање школске/локалне радио-станице која
би емитовала домаћу музику младих неафирмисаних група... Пројекат може имати за циљ
и организовање трибине, снимање едукативног двоминутног филма или прављење
изложбе. Теме по модулима пружају велике могућности да се сарађује са ученицима који
похађају друге изборне програме. На пример, може се осмислити заједнички пројекат који
повезује модуле глобализација из грађанског васпитања и загађеност ваздуха и вода у
образовању за одрживи развој.
Без обзира какви су ефекти пројекта, ученици треба кроз рад на њему да овладају
свим његовим сегментима од одабира проблема, преко дефинисања циља до провере

остварености циља. Ученике треба охрабривати да превазилазе тешкоће које ће им се
појавити у раду, да проблеме решавају сарадњом и да све време документују свој рад.
УВОД У ПРОГРАМ
Пример за подстицај
Група радника који месецима не добијају плату за свој рад штрајкује на улици и
омета саобраћај. Због њиховог штрајка Хитна помоћ не успева благовремено да стигне до
пацијента који умире.
Уводне активности треба спровести путем вођеног разговора чији је циљ да се
ученици упознају са програмом и начином рада. У разговору се могу користити следећа
питања која се односе на утврђивање знања и ставова ученика о важним питањима
образовања за демократију: Шта једно друштво чини демократским? Да ли је могуће
остварити нечија права не угрожавајући права других? Да ли су право и праведност исто?
Шта грађанина чини грађанином? Како се постаје грађанин? Има ли смисла грађанско
васпитање у школи? Има ли смисла покретање грађанских акција? На основу чега знамо
да ли је наша група демократска? Којих правила у раду ћемо се придржавати да би свима
било добро?
Модул: БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ
Једна од приоритетних области Националне стратегије за младе за период од
2015. до 2025.године јесте безбедност младих. Тиме се потврђује схватање да млади, као
група у друштву, имају специфичне безбедносне потребе и проблеме који захтевају
посебан приступ.Као области од највећег безбедносног значаја препознате су: здравље,
еколошка безбедност, насиље, безбедност у саобраћају, безбедност на интернету, ванредне
ситуације. Угроженост безбедности младих се директно доводи у везу са степеном
остварености њихових права. Одговорност за безбедност младих имају сви, од државе,
различитих институција, организација, установа до сваког појединца. Посебно је важно да
млади сами брину о сопственој безбедности и безбедности својих вршњака.КОМС,
Кровна организација младих Србије, бави се планирањем и организовањем различитих
активности које имају за циљ едукацију младих како да штите своју и туђу безбедност.У
раду на овом модулу може се користити књига Безбедоносна култура младих, издавач
Драганић (2006.), која је резултат рада на пројекту из ове области Министарства просвете
и спорта.
Примери за подстицај
Страдање младих у саобраћају
Млади у Србији чине око 23% погинулих у саобраћајним незгодама. Свако четврто
погинуло лице у саобраћају је млада особа. Млади, посебно мушкарци, имају највећи
ризик да смртно страдају у саобраћају, од припадника свих других старосних група.
Највећи ризик за младе је њихова физичка и емоционална незрелост, као и неискуство.
Млади најчешће страдају викендом, у ноћним сатима, пред зору, непоштујући саобраћајна
правила, возећи неприлагођеном брзином, услед вожње под дејством алкохола као и због
некоришћења појасева.

Најважнији предлози измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја које треба
да допринесу смањивању саобраћајних незгода у којима су учесници млади су:
продужење рока важења пробне возачке дозволе на две године особама које су положиле
возачки испит са навршених 19 година и продужење периода забране управљања
моторним возилима од 23 сата увече до 6 сати ујутру.
Пожар у кафићу
У Новом Саду се 2008. године у кафићу Лаунџ десио пожар у коме је осморо
младих људи изгубило живот од гушења отровним димом. Том приликом, само породица
Пекић изгубила је и сина икћерку. У тренутку несреће у кафићу је било много више људи
него што то простор дозвољава за безбедан боравак младих. За изазивање пожара
оптужена су два власника локала али је суд и државу Србију прогласио одговорном јер, за
све време рада кафића, који је имао дозволу, није извршена ни једна обавезна контрола о
заштити од пожара. Пожар је касно идентификован, јер се у кафићу пушило и било је пуно
дима, а када је примећен, настала је паника и људи нису успели да изађу због стампеда
који се створио. Кафић није имао обележен пут у случају пожара, што је за такве локале
обавезно.
Млади и насиље
Насиље младих људи представља један од највидљивијих облика насиља у
друштву. Нема заједнице, колико год била богата или сиромашна, урбана или рурална,
која је имуна на разорне последице овог насиља. Широм света су млади свакодневно и
починиоци и жртве насиља на улицама, стадионима, у школама и у кафићима. Током
прошле деценије главни узроци смрти адолесцената нису више били природни, већ су то
постале ненамерне повреде и насиље.Његове последице су видљиве не само по броју
смрти, болести и инвалидности, већ се одражавају и на квалитет живота. Проблем насиља
младих не може се посматрати изоловано од других проблема у вези са ризичним
понашањем. Статистички подаци указују да је око 65% свих убистава младих повезано са
употребом алкохола и дроге, без обзира да ли је реч о починиоцу или жртви.
Трафикинг
Процењује се да је 80% младих свакодневно на интернету, 90% младих има профил на
Фејсбуку, а просечни корисник ове мреже има више од 400 „пријатеља“. Ово су неки од налаза
најновијег истраживања о коришћењу интернета у Србији.Многи млади користе интернет за
информисање, за забаву, дружење али има и оних који су упали у замку трафикинга на сајтовима,
најчешће маскиран у виду веома примамљивих понуда за добро плаћен посао у иностранству.
Посетиоцима ових сајтова нуди се могућност да, без много формалности, добију посао. Озбиљност
понуде се притом обично документује лажним уговорима и гаранцијама, не би ли све изгледало
крајње уверљиво и веродостојно. Жртва на сајту попуњава формулар-пријаву са детаљним
информацијама о свом материјалном, породичном и здравственом статусу, чиме у потпуности
открива свој профил. Затим добија препоруку да о томе никоме не говори под изговором великог
интересовања за добар посао. Жртве трафикинга најчешће су особе у узрасту од 16 до 22 године, са
ниским материјалним и социјалним статусом породица из којих потичу. Они увек завршавају као
јефтина радна снага у иностранству, где су, лишени пасоша и новца, приморани да се баве или

проституцијом или тешким физичким радом који није плаћен. Даљим директним уценама и
застрашивањима, жртве трафикинга постају дугорочни робови.
Модул: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
Глобализацију треба посматрати као процес „смањивања” света и његовог
повезивања у целину са свим позитивним и негативним последицама. Тај процес је
последица развоја науке, савремене технологије, тржишне економије, ширења
демократије. Глобализација је омогућила слободно кретање капитала, робе, информација
и људи, кроз ширење и укидање граница. Како је то процес који се појављује у
различитим областима живота, ученици имају многе могућности да се баве истраживањем
ове теме. Глобализација се може посматрати у области привреде, технологије,
универзалних вредности, културе, животне средине, спорта и других области. Ученике
треба подстицати да процесе глобализације критички истражују из што различитијих
аспеката имајући у виду и позитивне и негативне ефекте.
Примери за подстицај
Да ли смо дебели?
Индекс телесне масе (енгл. BodyMass Index, БМИ) је метода рачунања ухрањености. БМИ
се израчунава врло једноставно, а темељи се на односу телесне тежине и висине особе. Што је
индекс више изван оквира дефинисаних вредности, то је већи ризик од оболевања од разних
срчаних болести, дијабетеса и повишеног крвног притиска.Тако каже медицина али ко је и на који
начин одредио вредности овог индекса по којој је претерана телесна тежина ако је он изнад 30,
ризична ако је између 25 и 29 и у границама је нормале ако је до 25. Одговор је Светска здравствена
организација, тачније њена међународна јединица за борбу против гојазности (ИОТФ) коју је водио
професор Филип Џејмс. Након двогодишње студије, 1997. године, ИОТФ је спустио границу
прекомерне тежине са тадашњих 27 БМИ на 25. Студију су финансирала два фармацеутска гиганта
који производе неке од најпродаванијих таблета за мршављење. Иако је Џејмс тврдио како није
било притисака да се индекс спусти, истина је да су ове компаније зарадиле право богатство кад су
преко ноћи људи нормалне телесне тежине постали – дебели.
Развој или савремено ропство
Неразвијене земље, преузимајући знања, технологије и вредности развијених земаља путем
опште глобализације , могу се много брже развијати и унапредити квалитет живота свог
становништва. Да би се до тог позитивног ефекта глобализације дошло, најважније је да држава
обезбеди квалитетно образовање за све. Без образованог становништва процес глобализације може
увести земљу у такозвано савремено ропство где је економска експлоатација људи и деце као у 19.
веку, а оствареност њихових права минимална.
Корпорације
Од 100 највећих светских економских сила, њих чак 69 нису државе већ су корпорације.
"Walmart" вреди финансијски колико и Шведска држава, а "Shell" више зарађује него Мексико.
“Global Justice Now”,, објаснио је какав утицај на свет има овакво економско стање. Огромно

богатство и моћ тих корпорација сама је срж бројних светских проблема, од растуће неједнакости,
па све до климатских промена.Ова организација се бори да се у Уједињеним нацијама донесе
документ који би мултинационалне компаније правно обавезао на поштовање широке лепезе
људских права широм света.

