
GRAĐANSKI ODGOJ 

 

 

Od školske 2014./2015.godine,u osnovnim školama Republike Hrvatske 

počelo je provođenje Građanskog odgoja.  

Građanskim se odgojem i obrazovanjem učenici pripremaju za oživotvorenje 

ustavnih odredbi.  

 

U Ustavu Republike Hrvatske utvrđeno je da »U Republici Hrvatskoj 

vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i 

ravnopravnih državljana« (čl. 1. st. 2.) te da su  »sloboda, jednakost, nacionalna 

ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, 

poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i 

čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše 

vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava«. 

 

Sukladno tim odredbama, učenici će sustavno učiti o tome što je vlast, 

koja je uloga vlasti, koja su prava i odgovornosti građana u demokraciji, na koji 

ih način i pod kojim uvjetima mogu koristiti. Takvim učenjem potrebno  

je osposobiti učenike za aktivne i odgovorne građane koji sudjeluje u razvoju  

demokratske građanske kulture u svojoj školi, mjestu, državi, Europi i svijetu.  

Time građani potvrđuju temelje demokratskog poretka –slobodu i 

ravnopravnost pojedinca, bez obzira na razlike u podrijetlu, sposobnostima ili 

sklonostima. 

 

Škola je dužna učenike poučiti da opstanak demokracije ovisi o 

znalačkom i aktivnom sudjelovanju građana u odlučivanju na svim razinama. 

No, da bi sudjelovanje bilo i učinkovito, građani trebaju usvojiti odgovarajuće 

znanje, vještine i stajališta. S tim ciljem učenici u školi trebaju: stjecati  

znanje o svojim pravima, odgovornostima, mogućnostima i načinima djelovanja 

u zajednici; o načelima djelovanja demokratske vlasti i načelima pravne države, 

o mehanizmima zaštite ljudskih prava , razvijati vještine uočavanja problema u 

zajednici i njihova miroljubivog rješavanja, u suradnji s drugima jačati  

motivaciju za primjenom stečenog znanja i vještina u svakodnevnom životu. 

 

Sadržaji Građanskog odgoja i obrazovanja integrirat će se u postojeće 

nastavne predmete s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske 

kompetencije. Pri tome se polazi od činjenice da su svi predmeti izravno 

povezani općim pravom na odgoj i obrazovanje ili nekim posebnim pravom 

koje se jamči svakom djetetu. 

Određeni broj sati realizirat će se na satovima razrednog odjela: izbori za 

predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, 

komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i 



nastavnika uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i  

zajedničkog rada na dobrobit svih. 

Neki sadržaji bit će obrađeni kroz izvanučioničke aktivnosti koje se ostvaruju 

suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici 

prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti 

različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika.  

Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), 

volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama sposebnim 

potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. 

obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti  

(npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i 

druge projekte. 

 

 

 

 


