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Učni načrt za nekonfesionalni predmet 
etika 

1 Splošni cilji izobraževanja 

Evropske šole imajo dva cilja, in sicer zagotavljati formalno izobraževanje ter spodbujati osebnostni 

razvoj učencev v širšem družbenem in kulturnem okolju. Formalno izobraževanje vključuje pridobivanje 

kompetenc (znanj, spretnosti in odnosov) na zelo raznovrstnih področjih. Osebnostni razvoj poteka v 

različnih duhovnih, moralnih, družbenih in kulturnih kontekstih. Zajema ozaveščanje učencev o 

ustreznem vedenju, krepitev razumevanja okolja, v katerem živijo, in razvoj njihove osebne identitete. 

 

Prizadevanja za ta cilja temeljijo na čedalje večjem zavedanju, kako bogata je evropska kultura. Z 

ozaveščanjem in pridobivanjem izkušenj o skupnem življenju evropskih narodov bi se morali učenci 

naučiti bolje spoštovati tradicije posameznih evropskih držav in regij, hkrati pa bi morali razvijati in 

ohranjati lastno nacionalno identiteto.  

 

Učenci evropskih šol so prihodnji državljani Evrope in sveta, zato potrebujejo raznovrstne kompetence, 

da se bodo lahko spoprijemali z izzivi hitro spreminjajočega se sveta. Evropski svet in Evropski parlament 

sta leta 2006 sprejela evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. V njem je 

opredeljenih osem ključnih kompetenc, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 

aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost:  

 

1. sporazumevanje v maternem jeziku; 
2. sporazumevanje v tujih jezikih; 
3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;  
4. digitalna pismenost; 
5. učenje učenja; 
6. socialne in državljanske kompetence; 
7. samoiniciativnost in podjetnost ter 
8. kulturna zavest in izražanje. 

 

Z učnimi načrti evropskih šol se pri učencih razvijajo vse te ključne kompetence.  

 

Cilj učnega načrta za etiko je zlasti pri učencih neodvisno in nedogmatično razvijati veščine 

sporazumevanja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost, tankočutnost in sposobnost 

učenja. 
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2 Načela poučevanja 

2.1 Aktivno učenje – vloga učitelja 

Učitelj učencem pomaga, da postajajo čedalje odgovornejši za svoje učenje. Uporablja različne strategije 

poučevanja in učenja, diferencirane učne metode in zelo raznovrstne učne vire, vključno z digitalnimi 

orodji. 

Izobraževanje o etiki ne sme biti le učenje o pravilih obnašanja, ki naj bi jih upoštevali ne glede ne 

situacijo ali okoliščine. Je daleč od tega, da bi bilo tako nedvoumno. Pravzaprav so etične situacije v šoli 

smiselne le, če učencem omogočajo, da razmišljajo o različnih možnostih. Če učenec pri obravnavanju 

možnosti, ki so na voljo, in situacij, ki jih je treba rešiti, ne bo imel podpore učitelja, se bo pogosto zanašal 

le na svoje življenjske izkušnje in vrednote na način, ki pa je pogosto preveč neizoblikovan in 

poenostavljen.  

Učitelj mora torej učencem pomagati, da razvijejo svoj začetni pristop in razmišljajo o podobnih ali 

nasprotujočih si stališčih. Tako laže razumejo, da so na videz absolutna pravila le smernice ter da je 

pomembno upoštevati druga stališča in se tako seznaniti z okoliščinami, ki jih prvotno niso upoštevali.  

S tem se učitelj izogne dogmatizmu, ne da bi se zatekal k sistematičnemu relativizmu, pri katerem bi 

učenci verjeli, da so vse ideje enakovredne in da so odločitve o tem, kaj je moralno, odvisne predvsem 

od posameznikov, ki izrazijo svoja stališča.  

Da bi se temu izognili, je pomembno, da se otrokom ne vsiljuje ideja, kaj je dobro in kaj slabo, ampak da 

se otroci naučijo sami presojati, na podlagi individualne in skupinske refleksije, o specifičnih in splošnih 

situacijah. Ne glede na to pa je treba na učence prenesti temeljne ideje, zlasti tiste, o  katerih vlada med 

ljudmi močno soglasje, kot so tiste, ki jih vsebuje Splošna deklaracija človekovih pravic in presegajo 

različne kulture ali celo čas. 

Da lahko učenec oblikuje svoje lastne presoje, je pomembno predvsem to, da se nauči razmišljati o 

realnostih, ki se jih sprva še ne zaveda. Zato je vloga učitelja tako pomembna. Učenec svoje hierarhije 

vrednot ne gradi sam. Da lahko analizira – si pomaga s primeri, ubesedi različne koncepte in razmišlja o 

posledicah raznih alternativ –, mora pridobiti ustrezno znanje in usmeritve. 

Pri tem samo beseda odraslega ne zadošča. Obsežna ter kakovostna literatura – vir – in življenjske 

izkušnje bodo to delo dopolnile in ga obogatile. 

Ne glede na učiteljeve pedagoške pristope je treba upoštevati:  

 učitelj ne sme vsiljevati moralnih meril; 

 učitelj se mora izogibati vsem vrstam dogmatizma;  

 učitelj se mora izogibati relativizmu. 

 

Učitelj ne narekuje vrednot, ampak:  

 usmerja učenčevo razmišljanje, tako da ga pri razvoju vrednot (vključno s tistimi iz Splošne 

deklaracije človekovih pravic iz leta 1948) vodi lasten moralni kompas; 
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 tako kot pri drugih vedah sprejema napake kot del učenja; 

 učenca usmerja, da postopoma začne razmišljati z lastno glavo; 

 učenca uči, da zavrne vse (implicitno izražene) poskuse drugih, da bi razmišljali namesto njega. 

(Učenca je treba pred tem tveganjem zaščititi že v osnovni šoli.) 

Cilj učnih ur etike je pogosto ta, da učenci rešujejo probleme, ki se pojavijo v razredu in so povezani s 

skupnim bivanjem v razredu, pri tem pa se je treba ob refleksiji o etičnih vprašanjih na splošno odmakniti 

od vsakodnevnega življenja. Zelo koristno je obravnavati primere situacij, s katerimi se učenci ne 

srečujejo vsak dan. 

Treba je:  

 obravnavati problematične scenarije; 

 razlikovati med tem, kaj je mogoče vrednotiti, in tem, kaj se je treba prednostno naučiti, kljub 

temu da je nekatere elemente težko smiselno ovrednotiti; 

 skrbno oblikovati ideje o osebnem vključevanju z ukrepi, in to z oblikovanjem poudarjenih načel: 

učenci bi se morali naučiti, da zunaj šole ne izražajo polemičnih pogledov.  

 

Učitelji si prizadevajo otroke zavarovati pred tem, da ne bodo, ko bodo odrasli, slepo verjeli vsemu, kar 

zagovarja večina. 

2.2 Celostno poučevanje in učenje 

Povezave in korelacije med področji učnega programa evropskih šol omogočajo celostnejšo in plodnejšo 
izkušnjo.  
 
Celosten pristop pri poučevanju etike omogoča povezovanje elementov sociologije, psihologije, socialne 
psihologije, literature, geografije, zgodovine, naravoslovja, prava, državljanske vzgoje in športa. 
 
»Razvijanje pozitivnega odnosa« in »sposobnost upreti se« sta temeljna stebra etike, ki se na podlagi 

številnih primerov osredotočata na problemske situacije in moralne dileme. 

Vedenja, misli in vrednote, na katerih temeljita ta stebra, se bodo obravnavali na podlagi krožnega 

pristopa: pomembno je, da učitelj ve, katere tematike so učenci že obravnavali v prejšnjih letih, za 

oblikovanje vrednot in stališč pa je potreben dolgoročnejši pristop, ki ni združljiv s fiksnimi učnimi cilji. 

Tako s prilagojenim pristopom učence spodbujamo, da znova razmislijo o temah, o katerih so se že učili 

v prejšnjih letih. 

»Razvijanje pozitivnega odnosa« zajema: 

 razmišljanje o tem, kako iz realnih situacij izluščiti moralne vrednote; 

 opredelitev: 

o vključenih moralnih vrednot, 
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o čustev drugih udeleženih oseb, 

o ovir, ki jih je treba premagati, da bi lahko spoštovali moralne vrednote in razvili 

moralno pozitiven odnos; 

 sposobnost empatije, postaviti se v kožo drugega ter ovrednotiti njegove želje, pričakovanja in 

potrebe, ob tem pa tudi sposobnost odzvati se, ko je to potrebno in primerno. 

Učni načrt določa minimalne zahteve in ponuja številna referenčna merila v zvezi z znanjem in odnosi 

ter stališči, učitelj pa lahko uporablja tudi druge načine, da učencem ponudi dodatne možnosti za razvoj 

sposobnosti kritičnega razmišljanja in moralnega presojanja. 

Primeri situacij, ki zajemajo vrednote in ovire, bodo predloženi kot spremni dokumenti v prilogi. 

3 Učni cilji 

V tem razdelku so opredeljeni glavni učni cilji in pričakovani rezultati, ki jih je treba doseči, ko se zaključi 
posamezna raven.  

  
Razvoj sposobnosti samostojnega 

razmišljanja 
 

 
Razvoj skupnih človeških vrednot 

P1 Učenec je v vsakdanjih situacijah 
sposoben: 
 

 izraziti svoje mnenje; 

 govoriti v skupini; 

 prisluhniti mnenjem drugih. 
 
Učenec je sposoben obvladovati svoje 
vedenje, kadar se ne strinja. 

V vsakodnevnem življenju bo učenec sposoben: 
 

 biti del skupnosti in se vključiti med 
druge; 

 pokazati zanimanje za mnenje drugih; 

 premagati svojo egocentričnost, biti 
odprt do drugih ter jim izkazati 
spoštovanje, sočutje in vzajemno 
podporo; 

 razumeti, da v razredu in šoli veljajo 
pravila, ki jih je treba spoštovati; 

 razumeti, da je namen šolskih pravil 
zaščititi ga in mu zagotoviti dobro 
počutje. 
 

P2 Učenec je v vsakdanjih situacijah 
sposoben: 
  

 prisluhniti vsem stranem; 

 spregovoriti, da izrazi svoje 
mnenje. 

 
Učenec je sposoben sodelovati v razpravi, 
ki jo vodi odrasla oseba. 

V vsakodnevnem življenju bo učenec sposoben: 
 

 biti odprt do drugih in jih upoštevati na 
način, ki presega njegovo osebno 
naravo; 

 prilagoditi svoje vedenje in jezik osebi, s 
katero se pogovarja; 

 spoštovati osebo, s katero se pogovarja, 
ter razumeti, da sta govorjenje in 
poslušanje povezani dejanji, ki 
omogočata izmenjavo stališč; 

 vsaj malo razmisliti, preden izrazi svoja 
mnenja in stališča. 
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P3 Tako v realnih kot izmišljenih situacijah je 
učenec sposoben: 

 prepoznati, kaj deli z drugimi (npr. 
z vidika podobnih čustvenih 
potreb, kulturnih korenin itd.); 

 prepoznati stališča različnih 
strani; 

 prepoznati in razumeti čustva in 
občutke drugih in samega sebe; 

 izogniti se vplivu svojih najljubših 
vrstnikov, kadar je to potrebno; 

 utemeljiti svoje stališče in ga 
podpreti s primeri in izkušnjami. 

Učenec je sposoben spoštovati pravila 
razprave. 

V vsakodnevnem življenju bo učenec sposoben: 
 

 sodelovati pri oblikovanju pravil za 
razred in celotno šolo; 

 oblikovati odnos do drugih na podlagi 
pozitivnih vrednot (učenec lahko 
pričakuje, da se bodo drugi do njega 
obnašali enako kot se on do njih). 

 
V vsakodnevnih situacijah bo učenec razumel, 
da je namen pravil zagotoviti njegovo dobro 
počutje in dobro počutje drugih. 
 

P4 Ko se bo učenec v vsakdanjem življenju 
srečal s težavami in pomembnimi dejstvi v 
zvezi z aktualnimi dogodki in ključnimi 
vprašanji (kot je metafizika), bo sposoben: 
 

 upoštevati, da je hkrati možnih več 
odgovorov; 

 znova razmisliti o svojih prvotnih 
sodbah; 

 z vidika organiziranosti družbe:  
o ločiti sprejemljivo od 

nesprejemljivega, 
o soočiti svoje mnenje z 

mnenji drugih, 
o utemeljiti svoje izbire, 
o upoštevati skupne 

vrednote. 
Učenec je sposoben prevzeti različne vloge 
v razpravi. 

V vsakodnevnem življenju bo učenec sposoben: 
 

 izkazati spoštovanje do različnosti 
drugih oseb in poskušati ustvariti 
enakopraven odnos z njimi; 

 uveljaviti se kot osebnost v pluralistični 
družbi z oblikovanjem in izražanjem 
svojih mnenj; 

 razumeti, da izražanje različnih načinov 
razmišljanja med posamezniki koristi 
njemu, njegovemu razredu in celotni 
družbi; 

 ravnati odgovorno in pri tem upoštevati 
širša načela demokratične družbe. 

 
Ko bo učenec priča nepravični situaciji v šoli, se 
bo sposoben mirno postaviti za druge. 
 

P5 Ko se bo učenec srečal z moralnimi 
dilemami, ko bo moral upoštevati različna 
mnenja ali nasprotujoče si vrednote ali se 
bo moral odločati, bo sposoben: 
 

• pretehtati različne možnosti; 
• sprejeti, da je možnih več stališč 
in čustvenih odzivov; 
• zagovarjati in utemeljiti eno ali 
več zadevnih stališč. 

  
Učenec se tako postopoma uči oblikovati 
neodvisno mnenje (ki se razvije kot 
posledica vpliva kulturnega okolja v 
katerem učenec odrašča/živi) 

Učenec bo gradil na temeljnih vrednotah (kot so 
tiste, navedene v Splošni deklaraciji človekovih 
pravic ali Konvenciji o otrokovih pravicah), ki mu 
bodo omogočile, da: 

 premaga egocentrizem, 

 razvije zmožnost kritičnega 
mišljenja, 

 se bori proti vsem oblikam 
fanatizma.  

 
Poučevanje in učenje tega predmeta bosta 
učenca spodbudili, da bo pri svoji analizi 
presegel svoj instinktivni odziv ter da nanjo ne 
bodo vplivali le njegovo življenje, čustva in 
osebne izkušnje. 
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4 Vsebina 

Učni načrt se osredotoča na tri vsebinska področja: vrednote in pozitivno vedenje, antivrednote ter 

primere vprašanj.  

Vrednote so razdeljene glede na skupine po letih, da se spodbuja napredek iz leta v leto in da lahko 

učitelji gradijo na vrednotah, o katerih so učenci v razredu že razpravljali in jih obravnavali. 

Antivrednote so vključene iz dveh razlogov. Prvič, učenci zelo abstraktne vrednote bolje razumejo, če 

razmišljajo o njihovih antivrednotah. Drugič, antivrednote učencem pomagajo prepoznati vedenja in 

dejanja, ki vrednot ne spoštujejo.  

Učitelji lahko načrtujejo poljubno število situacij ali scenarijev, ki otrokom omogočajo poglobiti 

razumevanje teh vrednot in oblikovanje lastnega moralnega stališča v zvezi z njimi. Za oporo so v 

skrajnem desnem stolpcu navedena vprašanja, ki so lahko izhodišča za tematska področja dela. Da bi 

učence spodbudili k raziskovanju nasprotujočih si stališč in kompleksnih tem, so včasih ta vprašanja 

namenoma provokativna in so pogosto v obliki vprašanj zaprtega tipa ali vprašanj, za katera se na prvi 

pogled zdi, da so odgovori nanje očitni.  

  
Vrednote in pozitivna 

vedenja 
 

 
Antivrednote in negativna 
vedenja, ki se jim je treba 

izogibati 
 

 
Primeri vprašanj 

P1  Samonadzor 

 Samospoštovanje 

 Spoštovanje drugih 

 Vljudnost 

 Pogum 

 Prijateljstvo 
 

 Pretirana egocentričnost 

 Brezbrižnost do drugih 

 Prezir do drugih 

 Posmehovanje 

 Pasivnost 

 Fizično nadlegovanje  

 Kaj je družina? 

 Kako sem lahko dober 
prijatelj? 

 Kako se igramo skupaj? 

 Kako skrbim zase? 

 Ali moram biti pogumen? 

 Zakaj moram biti vljuden? 

P2  Zmožnost deliti  

 Nenasilje 

 Samospoštovanje 

 Spoštovanje drugih 

 Pogum 

 Samonadzor  

 Samorefleksija 

 Lenoba 

 Nesramnost 

 Sebičnost 

 Nasilje 

 Nespoštovanje 

 Zasvojenost (npr. z 
elektronskimi napravami 
ali igrami) 
 
 

 Ali moramo zaščititi druge? 

 Ali živali trpijo? 

 Ali so čustva pomembna? 

 Ali želimo sodelovati? 

 Kako lahko ostanemo 
zdravi? 

 Kako želim, da me vidijo 
drugi?  

 Ali bi lahko preživel manj 
časa pred elektronskimi 
zasloni? 

P3  Pripravljenost pomagati 

 Zmožnost deliti 

 Samospoštovanje 

 Spoštovanje drugih 

 Pravica do zasebnosti 

 Zaščita drugih 

 Empatija 

 Spoštovanje raznolikosti 

 Ljubosumje 

 Ponižanje 

 Obrekovanje 

 Podrejanje 

 Ali invalidi potrebujejo 
tvojo pomoč? 

 Ali smo vsi ustrahovalci? 

 Ali so fantje in dekleta 
enaki? 

 Ali lahko čutim to, kar čutiš 
ti? 
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 Pogum 

 Sodelovanje 

 Varnost 

 Dostojanstvo 

 Samonadzor 

 Nenasilje 

 Poštenost 

 Ali različne generacije 
spoštujejo druga drugo? 

 Ali moram sprejeti, da so 
drugi ljudje drugačni? 

 

P4  Pogum 

 Zmožnost sodelovanja 

 Samonadzor 

 Nenasilje 

 Altruizem 

 Solidarnost 

 Samospoštovanje 

 Spoštovanje drugih  

 Spoštovanje raznolikosti 

 Enakost 

 Odprtost  

 Empatija  

 Pravičnost 

 Agresivnost 

 Nestrpnost 

 Pristranskost 

 Nepoštenost 

 Krivica 
 

 Kdaj moramo reči ne (tudi 
odraslim)? 

 Koliko bi morali otroci 
delati? 

 Kaj se zgodi, ko nekdo 
umre? 

 Ali lahko živimo brez 
interneta? 

 Ali je pomoč drugim vedno 
dobra stvar? 

 Ali moram slediti tradiciji 
(svoji/tradiciji drugih)? 

P5  Samospoštovanje 

 Spoštovanje drugih 

 Spoštovanje življenja 

 Spoštovanje okolja 

 Skromnost 

 Svobodna volja 

 Odprtost  

 Demokracija 

 Čustva in občutja 
ljubezni 

 Puberteta in telesni 
razvoj 

 Fanatizem 

 Rasizem 

 Seksizem 

 Izključitev 

 Totalitarizem 

 Zapravljivost 

 Destruktivnost 

 Nestrpnost 

 Zasvojenost, npr. s 
kajenjem, alkoholom, 
drogami itd. 

 Spolno nadlegovanje (če 
je potrebno, glede na 
učno skupino) 
 

 Ali je fanatizem nevaren? 

 Ali moramo varčevati z viri 
Zemlje? 

 Ali so moški in ženske 
enakovredni? 

 Katere so posledice 
razširjanja intimnih 
fotografij na družbenih 
omrežjih? 

 Katere so naše 
odgovornosti, če želimo 
živeti v demokratični 
družbi? 

 Ali imam pravico zavračati 
druge? 

 Katere so posledice tega, 
da smo od nečesa odvisni? 

 Kako se začne spolno 
nadlegovanje? 

 

5 Ocena 

Kar zadeva ocenjevanje: 

 samoevalvacija je pri poučevanju etike poglavitna; 

 poudarjen je proces in napredek, ne na ocenjevanju učencev. Strogo gledano, učitelji ne iščejo 

»rezultatov«; 
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 učenci bodo pridobili veščine, ki jim bodo omogočile, da se stalno samovrednotijo; 

 porftolio je idealen za prikaz napredka pri učenčevem učenju etike; 

 učitelj mora učencu redno zagotavljati povratne informacije o doseženem napredku in mu 

pomagati opredeliti naslednje korake v učenju; 

 za kakovostno delo so ključne redne izmenjave med učiteljem etike in učencem; 

 pomembno je, da učenci vedo, katere veščine se bodo dejansko ocenjevale. Zato je treba tudi 

vedeti, da pri etiki pogosto vsega ni mogoče oceniti. Čeprav je nekaj težko ali nemogoče 

oceniti, mora imeti razvoj vrednot prednost pred poznavanjem dejstev; 

 na splošno se je treba izogibati vrednotenju učenja. Obstaja namreč nevarnost, da učenci ne 

razvijejo najbolj osnovnih vrednot. 

Opisniki ravni kompetenc  

Ocena v šolskem poročilu je okvirna in izraža doseženo splošno raven, ki je prikazana s številom križcev 

v vsaki vrstici. 

  
Razvoj sposobnosti samostojnega 

razmišljanja 
 

  
Razvoj skupnih človeških vrednot 

 

P1 Učenec ne razume, da se mora naučiti, 
kako se obvladovati. 

X Učenec se obnaša egocentrično. 

 Učenec razume, da bi se moral znati 
obvladovati, vendar tega ni zmožen. 

XX Učenec razume, da se ne bi smel obnašati 
egocentrično, vendar tega ni sposoben 
spremeniti.  

 Učenec razume, da se mora znati 
obvladovati, in to tudi poskuša. 

XXX Učenec razume interese šolske skupnosti 
in poskuša pomagati, da bi se razvijala 
pozitivno. 

 Učenec razume, da bi se moral znati 
obvladovati, in je tega tudi sposoben. 

XXXX Učenec se dobro razvija v šolski skupnosti 
in meni, da mu ta pomaga pri 
osebnostnem razvoju. 
 

P2 Učenec ne razume načel razprave in v 
razpravah ne sodeluje. 

X Učenec ne razume, da mora biti odprt do 
drugih in jim prisluhniti. 

 Učenec razume načela razprave, vendar 
razpravam ne more slediti, pri čemer ne 
posluša govorcev ali pa ne izrazi svojih 
mnenj. 

XX Učenec razume, da mora biti odprt do 
drugih in jim prisluhniti, kaj govorijo, 
vendar tega ne uspe storiti na način, ki 
presega njegovo osebno naravo.  

 Učenec razume načela razprave in si 
prizadeva za njihovo spoštovanje. 

XXX Učenec razume, da mora biti odprt do 
drugih, in se tudi trudi biti bolj odprt, kot 
bi bil običajno. 

 Učenec razume načela razprave, ki jo 
vodi odrasla oseba, in lahko v njej 
dejavno sodeluje. 

XXXX Učenec razume pomen iskrene odprtosti 
do drugih. 
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P3 Učenec ne razume, da mora utemeljiti 
svoje stališče, svojega stališča tudi ne 
podpre s primeri ali izkušnjami. 

X Učenec ne razume razlike med stališči, ki 
jih določajo pozitivne oziroma negativne 
vrednote.  

 Učenec razume, da mora svoje stališče 
utemeljiti, vendar tega ni sposoben. 

XX Učenec razume razliko med stališči, ki jih 
določajo pozitivne oziroma negativne 
vrednote. 

 Učenec razume, da mora svoje stališče 
utemeljiti, in to tudi poskuša.  

XXX Učenec se vse bolj zaveda, da pozitivne 
ali negativne vrednote vplivajo na 
posledice njegovega vedenja do drugih. 

 Učenec razume, da mora utemeljiti svoje 
stališče, ter svoje stališče podpre s 
primeri in izkušnjami. 

XXXX Učenec se vse bolj zaveda, da pozitivne 
ali negativne vrednote vplivajo na 
posledice njegovega vedenja do drugih, 
in razvija pozitivne vrednote. 

P4 Učenec ne razume, da je glede iste ideje 
hkrati možnih več stališč, in nikoli ne 
podvomi o svoji prvotni sodbi. 
 

X Učenec ne razume temeljnih načel 
demokratične družbe in ne spoštuje načel 
enakosti, spoštovanja drugačnosti, 
nenasilja, solidarnosti itd. 

 Učenec razume, da so hkrati mogoča 
različna stališča, a tega ne upošteva pri 
razmišljanju o svoji prvotni sodbi. 
 

XX Učenec razume načela demokratične 
družbe, vendar ne ravna v skladu z načeli 
enakosti, spoštovanja različnosti, 
nenasilja, solidarnosti itd. 

 Učenec razume, da so hkrati mogoča 
različna stališča, in to upošteva pri 
razmišljanju o svoji prvotni sodbi. 
 

XXX Učenec razume načela demokratične 
družbe, vendar ne ravna vedno v skladu z 
načeli enakosti, spoštovanja različnosti, 
nenasilja, solidarnosti itd. 

 Učenec razume, da so hkrati mogoča 
različna stališča, in to upošteva pri 
razmišljanju o spremembi svoje prvotne 
sodbe.  
 

XXXX Učenec ravna odgovorno, saj razume 
glavna načela demokratične družbe, ki so 
enakost, spoštovanje raznolikosti, 
nenasilje in solidarnost. 

P5 Učenec ne razume, kako naj si ustvari 
mnenje. 

X Učenec ne ve, kaj se od njega pričakuje v 
zvezi z analizo posamezne situacije. 
 

 Učenec razume, da lahko oblikuje lastno 
mnenje, vendar tega ni sposoben. 
 

XX Učenec razume, da lahko analizira 
situacijo, vendar tega ni sposoben. 
 

 Učenec razume, da lahko oblikuje lastno 
mnenje, in to tudi vztrajno poskuša. 
 

XXX Učenec razume, da se pri analizi situacije 
ne sme opirati samo na lastne življenjske 
izkušnje in čustva. 

 Učenec se je naučil oblikovati lastno 
mnenje. 
 

XXXX Učenec je zadostno sposoben preseči 
lastne življenjske izkušnje in čustva, da 
lahko razvije obsežno in poglobljeno 
analizo situacije. 
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PRILOGA/APPENDIX 

Examples of situations which demonstrate these values and the obstacles in overcoming them will be 

added in the course of the academic year 2016-2017. 

https://portal.eursc.org/sites/LG/Subjects/Primary/NonConfessionalEthics/default.aspx. 

 

https://portal.eursc.org/sites/LG/Subjects/Primary/NonConfessionalEthics/default.aspx

