
Критеријуми описног оцењивања за програм Грађанско васпитање

Разред: седми

Тема / Област Оцена Критеријум оцењивања
(ученик је у стању да:)

Ђачки парламент и иницијатива Истиче се - овлада знањима која се тичу правилника о 
раду Ђачког парламетна;  
- разуме значај Ђачког парламента;
- развија спремност за активно укључивање у 
рад Ђачког парламента;
- расвија способност да дискутије и на нивоу 
Ђачког парламента разматра одређена 
питања;
- развија спремност на дискусију, 
аргументовање, дебату, анализу случаја, 
поређење и покретање иницијативе;

Добар - овлада знањима која се тичу правилника о 
раду Ђачког парламетна;
- разуме значај Ђачког парламента;
- развија спремност на дискусију, 
аргументовање, дебату;

Задовољава - овлада знањима која се тичу правилника о 
раду Ђачког парламетна;
- разуме значај Ђачког парламента;



Тема / Област Оцена Критеријум оцењивања

(ученик је у стању да:)

Грађанин Истиче се - успешно упоређује живот грађанина некад и сад, 
разуме значај грађанина у савременом демократском 
друштву, као и неопходност његовог активног 
деловања;

- усваја знања о Конвенцији о правима детета, као и 
значају Конвенције, прави разлику између дечијих 
права и права одраслих;

- разуме свој положај у друштву;

- развија свест о значају преузимања одговорности;

Добар - успешно упоређује живот грађанина некад и сад, 
разуме значај грађанина у савременом демократском 
друштву и неопходност његовог активног деловања;

- усваја знања о Конвенцији о правима детета;

Задовољава - успешно упоређује живот грађанина некад и сад, 
разуме значај грађанина у савременом демократском 
друштву као и неопходност његовог активног 
деловања;



Тема / Област Оцена Критеријум оцењивања

(ученик је у стању да:)

Држава и власт Истиче се - разуме историјски развој државе и њен значај, 
појам власти и неопходност постојања власти;
- разуме мере и нивое власти;

--разуме неопходности и сврхе ограничења власти 
као и начине ограничења власти (владавина закона); 

- развија способности коришћења разних извора 
информација;

Добар -- разуме историјски развој државе и њен значај, 
појам власти и неопходност постојања власти;

- разуме мере и нивое власти;

-разуме неопходности и сврхе ограничења власти 
као и начине ограничења власти (владавина закона) ;

Задовољава -разуме значај државе, појам власти и неопходност 
постојања власти. Разуме мере и нивое власти;

 



Тема / Област Оцена Критеријум оцењивања

(ученик је у стању да:)

Волонтерски рад Истиче се - стиче знања о волонтерском покрету и његовом 
значају за развој друштва;

- разуме заједнице којима припада;

- развија спремност за ангажовање и учествовање у 
волонтерским акцијама;

- развија способност анализе успешности спроведене
волонтерске акције;

Добар - стиче знања о волонтерском покрету и његовом 
значају за развој друштва;

- разуме заједнице којима припада;

- развија спремност за ангажовање и учествовање у 
волонтерским акцијама;

Задовољава - стиче знања о волонтерском покрету и његовом 
значају за развој друштва;


