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

Деца у савременом свету Истиче се - разматра и критички приступа чињеницама које утичу на 
положај деце у Србији и свету; 
- разуме значај Конвенције о правима детета и упознат је са 
неким ставкама Конвенције;
- наведе организације које се баве питањима деце и разуме 
механизме деловања међународних организација које се 
баве заштитом интереса деце; 
- схвата компетенције деце неопходне за ангажовање у 
побољшању положаја деце;
- схвата значење термина недискиминација, најбољи интерес 
детета, право на живот и развој и партиципација;

Добар - разматра и критички приступа чињеницама које утичу на 
положај деце у Србији и свету; 
- разуме значај Конвенције о правима детета и упознат је са 
неким ставкама Конвенције;
- наведе неке од организација које се баве питањима деце; 
- схвата значење термина недискиминација, најбољи интерес 
детета, право на живот и развој и партиципација;

Задовољава - разуме факторе који утичу на положај деце у Србији и свету; 
- разуме значај Конвенције о правима детета; 
- наведе неке од организација које се баве питањима деце;
- схвата значење термина недискиминација, најбољи интерес 
детета, право на живот и развој и партиципација;



Тема/Област Оцена Критеријум оцењивања

(ученик је у стању да:)

Медији у савременом друштву Истиче се - разуме утицај и значај који медији имају у савременом друштву и 
критички приступа избору медијских садржаја;

- има развијен критички став према веродостојности информација које 
медији излажу;

- разуме улоге коју медији имају на формирање слике о детету;

- анализира одређене медије;

- препозна угрожавање дечијих права, угрожавање дечије личности, 
злостављање деце кроз разне врсте медија;

Добар - разуме утицај и значај који медији имају у савременом друштву и 
критички приступа избору медијских садржаја;

- има развијен критички став према веродостојности информација које 
медији излажу;

- разуме улоге коју медији имају на формирање слике о детету;

- анализира одређене медије;

Задовољава - разуме утицај и значај који медији имају у савременом друштву као и 
улогу у формирању слике о детету;

- има развијен критички став према веродостојности информација које 
медији излажу;




