DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, šolsko leto 2022/23
Št. ur v 7. in 8. razredu: 1 ura na teden
Učitelj: Uroš Pavlin
O PREDMETU
V okviru predmeta učenci pridobivajo znanje o družbi, državi, razmišljajo o svojih izkušnjah in jih
presojajo ter razvijajo svoje sposobnosti za razumevanje in reševanje etičnih vprašanj. Pri pouku
se opiramo na vrednote, ki omogočajo razvoj demokratične in humane skupnosti.
V 7. razredu se učenci srečajo s temami, ki zadevajo njihov odnos do družbenih skupin, s katerimi tudi
sami prihajajo v stik (narod, država, družina, vrstniki, vzorniki, mediji, komunikacija, pomen
spoštovanja človekovih pravic, verstva ...), v 8. razredu pa se poglabljajo v teme, ki zadevajo njihov
odnos do širše skupnosti in spoznavajo demokratično oblikovano družbo (demokracija, finance, delo
in gospodarstvo; Slovenija-EU-svet; svetovna skupnost-globalizacija).
Učenci preko družbeno pomembnih tem razvijajo etične veščine, ki so jim v pomoč pri samostojnem,
svobodnem, odgovornem in moralnem presojanju ter družbenem dogajanju. Zato je pri pouku DKE
velik poudarek na kulturnem sporazumevanju (poslušanje, potrpežljivost, spoštovanje sogovornika ...).
Veliko je priložnosti, da izrazijo svoja mnenja in stališča ter jih v pogovoru primerjajo z mnenji in stališči
sošolcev.
V 8. razredu so izpostavljene teme, ki bi jih moral poznati vsak aktiven državljan. Vsebine učence
spodbujajo h kritičnemu mišljenju. Rdeča nit je ozaveščanje soodvisnosti, kar je osnova kvalitetne
vzgoje za življenje v družbi. Iz ozaveščene soodvisnosti spontano sledi razumevanje potrebe po
družbenih normah in pravilih ter pripravljenost za njihovo upoštevanje.
UČNI PRIPOMOČKI 7. IN 8. RAZRED:
7. razred:
• Ganna Mahmoud, D., Tawitian E., Zupančič M., 2022. Jaz, midva, mi. Učbenik za domovinsko
in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett, 104 str.
• Ganna Mahmoud, D., Tawitian E., Zupančič M., 2022. Jaz, midva, mi. Samostojni delovni zvezek
za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett,
130 str.
• velik zvezek s črtami.
8. razred:
•

•

Avbelj, M., Ganna Mahmoud, D., Tawitian E., Zupančič M., 2021. Jaz, midva, mi. Učbenik za
domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett,
96 str.
Avbelj, M., Ganna Mahmoud, D., Tawitian E., Zupančič M., 2021. Jaz, midva, mi. Samostojni
delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole.
Ljubljana: Rokus Klett, 124 str.

•

velik zvezek s črtami (lahko lanski).

VSEBINA (7. razred):
1. Posameznik, skupnosti, država
2. Skupnost državljanov Republike
Slovenije
3. Človekove pravice
4. Verovanje, verstva in država

VSEBINA (8. razred):
1. Demokracija od blizu
2. Finance, delo in gospodarstvo
3. Slovenija, EU in svet
4. Svetovna skupnost

PREVERJANJE ZNANJA (ustno, pisno):
o individualno in sproti: poznavanje in razumevanje, analiza, sodelovanje pri pouku,
samostojnost, uporaba znanja, argumentiranje ...
o delo v skupini, delo v dvojicah, sodelovalno učenje, izdelki ...
o delovni listi.
OCENJEVANJE ZNANJA
o najmanj 3 ocene: ob koncu posameznih tematskih sklopov,
o pisno ocenjevanje (april 2023).
Možnost pridobitve dodatne ocene:
o z izdelavo referata oz. seminarske naloge z ustnim nastopom in računalniško predstavitvijo (v
dogovoru z učiteljem),
o aktivno sodelovanje pri izvedbi učne ure (za popestritev učnih ur pomoč učitelju pri uporabi
računalniške tehnologije),
o organizacija in vodenje »okrogle mize« na izbrano temo,
o drugo samostojno delo (v dogovoru z učiteljem).
Negativna ocena:
o Posamična negativna ocena se posebej ne popravlja. Učenec/ka se potrudi, da je pri naslednjih
ocenjevanjih znanja ocenjen/a pozitivno.
o Negativno oceno ob koncu šolskega leta učenec/ka popravi: celoletna učna snov, minimalni in
nekateri temeljni standardi znanja.

OPISNIKI IN MERILA ZA OCENJEVANJE (usklajeno v SAK predmetne stopnje)
Odstotki (%)
90–100
80–89,9
60–79,9
45–59,9
0–44,9

Ocena
odlično (5)
prav dobro (4)
dobro (3)
zadostno (2)
nezadostno (1)

