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1 OPREDELITEV PREDMETA
Dr`avljanska kultura je enoletni izbirni predmet v 9. razredu osnovne šole. Namenjena mu je
1 ura pouka tedensko (32 ur letno). Navezuje se na obvezni predmet dr`avljanska vzgoja in
etika ter predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj iz tega predmeta. Zaradi
vsebin, ki izhajajo iz o`jega in širšega okolja u~encev (dru`ina, vrstniki, mediji ...), dr`avljanska
kultura poleg u~ne snovi, predpisane v u~nem na~rtu, vklju~uje spoznavanje konretnih primerov,
aktualnih vprašanj in dogodkov (socialnih, kulturnih in politi~nih tem) ter spodbuja prenos in
umestitev znanja in vrednot v širši dru`beni prostor. Glede na cilje je samostojna in zaklju~ena
celota. Izhaja iz vsebin dr`avljanske vzgoje in etike, vendar jih nadgrajuje in dopolnjuje z novimi
vsebinami (pojmi, problemski sklopi). Pri tem je v ospredju povezovanje vsebin iz razli~nih
predmetov ali predmetnih podro~ij, predvsem dru`boslovja. Zdru`uje spoznavanje temeljnih
dokumentov, listin in dogodkov, ki so vezani na pojem ~lovekovih in otrokovih pravic, na civilnodru`beno, medkulturno, politi~no in splošnocivilizacijsko tematiko ter obravnavo aktualnih
dogodkov (tako doma~ih kot mednarodnih) in njihovih odmevov (medijskih sporo~il).
Predmet dr`avljanska kultura temelji na spoznavanju in razumevanju lastne nacionalne in
kulturne tradicije, hkrati pa u~ence z medkulturnimi primerjavami seznanja z drugimi kulturami
in dru`benimi ureditvami ter jih vzgaja za medsebojno strpnost ter spoštovanje razli~nosti.

Dr`avljanska kultura omogo~a spoznavanje najpomembnejših dr`avnih in mednarodnih dru`benih in politi~nih institucij, hkrati pa pri u~encih razvija pripravljenost za odgovorno ravnanje
v demokrati~ni dru`bi, v šolski in lokalni skupnosti. Delo pri predmetu prispeva k razvijanju
avtonomnega in kriti~nega dojemanja aktualnih problemov, razpravljanju o njihovih rešitvah,
k razvijanju strpnosti in odprtosti ter sprejemanju in razumevanju razli~nosti. U~enci se nau~ijo
spoštovati pluralnost vrednot, jih kriti~no presojati, razvijati stališ~a o vprašanjih demokrati~ne
dru`be in uravnavati tako politi~ne kot tudi kulturne in socialne interakcije med njenimi ~lani
v vsakdanjem `ivljenju.
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2 SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Zasnova predmeta je prilagojena interesom u~encev, kar omogo~a ve~jo stopnjo samostojnega
dela u~encev, iniciativnosti in kriti~nega mišljenja.
Predmet dr`avljanska kultura skuša dose~i naslednje splošne cilje:
• razvijanje refleksivnega in dejavnega odnosa do individualne, nacionalne in kulturne identitete sebe in drugih;
• spoznavanje temeljnih na~el, pojmov in vrednot, ki ozna~ujejo naravo demokrati~ne dru`be,
in spoznavanje nastanka modernih oblik dru`benega `ivljenja;
razvijanje
strpnosti do razli~nih kulturnih, verovanjskih in vrednotnih sistemov posameznikov
•
ali dru`benih skupin in razumno razreševanje medosebnih in dru`benih konfliktov;
• spoznavanje najpomembnejših mednarodnih organizacij (Svet Evrope, OZN, UNESCO itn.)
ter spoznavanje temeljnih dokumentov in listin o ~lovekovih in otrokovih pravicah;
razvijanje
demokrati~ne komunikacijske kulture (oblikovanje, izra`anje in utemeljevanje
•
lastnih in tujih stališ~, mnenj in nazorov ter iskanje soglasja); razvijanje socialnih veš~in,
kot so npr. sodelovanje pri odlo~anju, aktivno vklju~evanje v o`jo in širšo skupnost;
• spremljanje, presojanje in razpravljanje o aktualnih doma~ih in tujih dogodkih, opazovanje
njihove predstavitve v medijih in spoznavanje vloge medijev v posredovanju informacij;
• razvijanje sposobnosti za konstruiranje glediš~nih to~k in perspektiv pri opazovanju dru`benih pojavov in medijskih sporo~il ter njihovo kriti~no raz~lenjevanje in razvijanje avtonomnega, kriti~nega in refleksivnega mišljenja;
• prepoznavanje razli~nih pojavnih oblik nepravi~nosti, neenakosti in diskriminacije, pristranskosti, stereotipov in predsodkov ter kršitev posameznih pravic v konkretni situaciji.

7
3 OPERATIVNI CILJI PREDMETA
Ob upoštevanju standardov znanja, specifi~nih spoznavnih interesov u~encev ter upoštevajo~
svojo strokovno presojo in izkušnje iz prakse u~itelj\-ica uresni~uje cilje, zapisane v u~nem
na~rtu, glede na pridobljeno znanje u~encev pri predmetu dr`avljanska vzgoja in etika.

3.1 DEMOKRACIJA, POLITIČNA UREDITEV
3.1 IN INSTITUCIJE
OPERATIVNI CILJI
U~enci:
• obnovijo pojem demokracije;
• naštevajo temeljne
elemente in osnovne
lastnosti demokrati~ne
politi~ne ureditve;
• spoznavajo in primer-

jajo razlike med posameznimi politi~nimi
ureditvami;
• spoznavajo pomen vo-

PREDLAGANE
VSEBINE

POJMI

• Demokracija kot • demokracija
politi~na uredi- • politi~na

tev

• Razli~ne oblike

politi~ne
ureditve

ureditev

• demokracija
• diktatura
• anarhija

SPECIALNODIDAKTI^NA MEDPREDMETNE
PRIPORO^ILA
POVEZAVE
• delo z besedilom
• diskusija
• projektno delo

• zgodovina
• geografija

• reševanje vaj
• zgodovina
• navajanje konkret- • slovenš~ina

nih primerov
• diskusija

• Vloge posamez- • volitve
nika v procesih • volilna pravica
• volilno telo
politi~nega
• volilni molk
odlo~anja

• branje zgodbe
• diskusija

• spoznavajo delovanje

• Dru`bene insti-

• spoznavanje pojma • zgodovina

posameznih institucij;

tucije in njihov
pomen

• spoznavajo posamezne

• Dru`bene insti-

litev za uresni~evanje
demokrati~nih na~el;
• se seznanijo s pridobivanjem volilne pravice
skozi zgodovino;

institucije v razli~nih
kulturah;
• iš~ejo razlike in podobnosti med razli~nimi
institucijami;

• institucija
• oblast
• dru`bene vezi
• pravila

• dru`inske vezi
tucije v razli~nih • verske organizacije
kulturah

• spoznavajo razliko med

• Neformalno in

formalno in neformalno
obliko dru`enja in sodelovanja v skupnosti.

formalno delovanje v skupnosti

• civilna dru`ba
• vrstniške sku-

pine
• šolske skupnosti

• zgodovina

institucije na konkretnem primeru
• naštevanje
primerov
• projektno delo
• diskusija

• geografija

• naštevanje

• slovenš~ina

primerov
• diskusija
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3.2 ČLOVEKOVE IN OTROKOVE PRAVICE
OPERATIVNI CILJI

PREDLAGANE
VSEBINE

U~enci:
• Dru`bene nor• razlikujejo med pravime, dol`nosti in
cami in dol`nostmi;
• oblikujejo stališ~a o raz- pravice
merju med pravicami,
privilegiji in dol`nostmi;
• obnavljajo temeljne ~lo- • ^lovekove pra-

vekove pravice;

vice

POJMI

SPECIALNODIDAKTI^NA MEDPREDMETNE
PRIPORO^ILA
POVEZAVE

• dol`nost in pra- • projektno in

vica
• pravila
• vrednote
• odgovornost
• privilegiji

• zgodovina

skupinsko delo
• dialog

• ~lovekove pravi- • delo z besedilom
• študija primera
ce
• varuh ~loveko- • pogovor

• slovenš~ina
• zgodovina

vih pravic
• zakoni
• spoznavajo dokumente

in listine, ki dolo~ajo
~lovekove pravice;
• spoznajo klju~ne dogodke, povezane z nastankom ~lovekovih pravic;

• Zgodovinski

temelji in dokumenti o ~lovekovih pravicah

• obnavljajo in naštevajo

• Otrokove

otrokove pravice;
• spoznajo Konvencijo o
otrokovih pravicah;

pravice

• spoznavajo posebnost

otrokovih pravic;
• na posameznih primerih
prepoznavajo razli~ne
otrokove pravice.

• Posebnost

otrokovih pravic

• temeljni doku-

menti dogodki
in ~lovekove
pravice

• delo z besedilom
• zgodovina
• ogled dokumentov • geografija

in listin

• otrokove pravi-

• diskusija
• projektno delo
ce
• pravice in dol`nosti otrok

• zgodovina
• geografija

• posebnost otro- • navajanje lastnih

• zgodovina

kovih pravic

primerov
• projektno delo
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3.3 ENAKOST IN RAZLIČNOST
OPERATIVNI CILJI

PREDLAGANE
VSEBINE

U~enci:
• Enakost in raz• utemeljujejo osnovne
li~nost
lastnosti, po katerih se
posamezniki in dru`bene skupine razlikujejo;
• spoznavajo, kako se razlike med posamezniki
in skupnostjo ka`ejo v
drugih kulturah;
• povezujejo `e usvojeno

znanje z lastnimi primeri;

• Rasna, spolna,

• obnavljajo pojem naro-

da, dr`ave in dr`avljanstva;
• spoznavajo zgodovinski
nastanek in posebnost
naroda kot dru`bene
oblike;
• spoznavajo mesto

moškega in `enske v
dru`bi;
• povezujejo usvojeno
znanje s primerjanjem
spolnega razlikovanja v
drugih kulturah;

SPECIALNODIDAKTI^NA MEDPREDMETNE
PRIPORO^ILA
POVEZAVE

• enakost
• razli~nost

• opis problema
• navajanje lastnih

razlika

• Nacionalna

razlika

• Vloga moškega

• zgodovina

primerov
• igra vlog (dolo-

~anje razli~nosti
posameznika ali
glede na skupino,
kateri posameznik
pripada)
• razlika

nacionalna, starostna, verska
razlika

• obnavljajo pomen gene- • Generacijska

racije in spoznajo njen
dru`beni in ekonomski
pomen;

POJMI

• navajanje lastnih

• geografija

primerov
• projektno delo
• zbiranje gradiv
(slikovno gradivo,
pisno gradivo,
videoposnetki)
• otroci
• mladostniki
• starejši ljudje
• ostareli

• delo z besedilom
• pogovor

• zgodovina

• dr`ava
• nacija
• nacionalnost
• nacionalizem

• delo z besedilom
• skupinsko delo
• pogovor

• zgodovina

• ogled krajšega

• zgodovina
• geografija

• moški
in `enske neko~ • `enska
• “moške” vloge
in danes
• “`enske” vloge

videoposnetka
• projektno delo
• diskusija
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OPERATIVNI CILJI
U~enci:
• spoznavajo pomen `ivljenjskih slogov v dobi
odraš~anja in pomen
medijev v oblikovanju
`ivljenjskih slogov;
• utemeljujejo pomen

strpnosti in solidarnosti
v civilnodru`benem in
kulturnem okolju ter
vsakdanjem `ivljenju;
• razvijajo sposobnost za

prepoznavanje predsodkov in stereotipov;

• spoznavajo osnovne

ksenofobne oblike obnašanja, ki temeljijo na
diskriminaciji razli~nih
posameznikov ali dru`benih skupin, kot npr.
nacionalizem, seksizem,
rasizem, homofobija,
verska nestrpnost.

PREDLAGANE
VSEBINE

POJMI

• Razli~ni `ivljenj- • `ivljenjski slog
• vrstniške skuski slogi

pine
• enkratnost

posameznika
• Strpnost in so-

lidarnost

• razmerja med
• posamezniki

SPECIALNODIDAKTI^NA MEDPREDMETNE
PRIPORO^ILA
POVEZAVE
• navajanje lastnih

• slovenš~ina

primerov in kriti~no sprejemanje
konkretnih primerov
• delo z besedilom
• skupinsko delo
• diskusija

• zgodovina

• predsodki
• stereotipi

• navajanje lastnih

• slovenš~ina

• nestrpnost
• diskriminacija

• gledanje krajšega

in skupinami
• strpnost
• solidarnost
• Predsodki in

stereotipi

• Diskriminacija

in nestrpnost

primerov
• projektno delo
• zbiranje gradiv
in reprezentacij
(pisno, slikovno,
videogradivo)
filma na videokaseti
• diskusija
• navajanje lastnih
primerov
• skupinsko delo in
predstavitev

• zgodovina
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4 SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Zasnova predmeta dr`avljanska kultura izhaja iz naslednjih dejavnikov:
• pridobljenega temeljnega znanja u~encev,
• specifi~nih spoznavnih interesov u~encev,
• pridobljenih izkušenj iz njihovega `ivljenJskega okolja.
U~ni na~rt predmeta dr`avljanska kultura predvideva, da posamezne vsebine lahko med seboj
pove`emo v širšo u~no enoto oziroma oblikujemo skupno temo za ve~ u~nih enot. Sosledje
u~nih vsebin ni nujno vnaprej dolo~eno, saj so posamezne teme del ve~jih tematskih enot in jih
zato lahko povezujemo in dopolnjujemo glede na cilje, ki jih skušamo dose~i.
Za izvajanje predmeta so priporo~ljive tiste oblike in metode dela, ki od u~encev zahtevajo
aktivnosti, kot npr. delo v skupini, diskusija, dialog, raziskovalno u~enje in samostojno opazovanje. Izbira u~nih oblik in metod temelji na na~elih primernosti, postopnosti, sistemati~nosti
ter vsebinske kontinuitete.
U~iteljeva naloga je pomagati u~encem pri oblikovanju in interpretaciji pogledov, izra`anju
svojih stališ~ in mnenj, iskanju predpostavk, razli~nih pogledov in odgovorov. Pomemben cilj
je v povezovanju znanja z drugimi predmeti (na~elo interdisciplinarnosti) ter razvijanju kulture
dialoga, kar je podlaga za poznejše pisno izra`anje u~encev.
Ena temeljnih zna~ilnosti predmeta je povezovanje šolskega znanja z izkušnjami u~encev,
pridobljenimi v njihovem okolju, ter postopno odmikanje od najo`jega u~en~evega okolja in
“`ivljenjskih tem” k temam, ki so posebno pomembne za razvoj dr`avljanske kulture.
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5 TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
5.1 TEMELJNI STANDARDI ZNANJA
U~enec:
•
•
•
•
•
•
•
•

predstavi temeljne lastnosti demokrati~ne politi~ne ureditve;
pozna razlike med posameznimi politi~nimi ureditvami;
razlo`i pomen volitev za demokrati~no politi~no ureditev;
pozna dokumente in klju~ne dogodke, povezane s ~lovekovimi pravicami;
lo~i in osvetli posebnost otrokovih pravic;
izpostavi razli~nost in enakost dru`benih skupin;
primerja pojme narod, dr`ava in dr`avljanstvo;
utemelji pomen strpnosti v dru`benem `ivljenju.

5.2 MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
U~enec:
•
•
•
•
•
•

našteje temeljne lastnosti demokrati~ne politi~ne ureditve;
primerja ~lovekove in otrokove pravice;
analizira razmerje med pravicami in dol`nostmi dr`avljana;
našteje osnovne dru`bene skupine;
izpostavi vlogo medijev v sodobnem svetu;
našteje oblike nestrpnosti, diskriminacije, predsodkov in stereotipov.

