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KRITERIJ 

 

U ovoj vježbi ćemo se baviti kriterijima koje koristimo u svakodnevnom životu u 

različitim situacijama.  

 

Podsjetimo se da je kriterij vrijednost koju pojedina strana postavlja kao glavnu 

vrijednost u debati. Kad govorimo da je nešto glavna vrijednost u debati, to se odnosi na 

vrijednost na temelju koje ćemo mjeriti, tj. procjenjivati, kada i zašto smatramo da teza 

vrijedi, tj. da je točna. Glavno pitanje na koje kriterij unutar debate odgovara je “Zašto 

teza vrijedi?”.  

 

Kriterij u debati ima tri dijela – tri pitanja na koja treba odgovoriti. 

1. Što taj kriterij znači? 

2. Zašto je taj kriterij općenito važna vrijednost? 

3. Zašto je taj kriterij najbolji kriterij u procjeni ovu tezu? 

 

Zadatak 1: Od ponuđenih 5 pojmova trebate odabrati 2 i odgovoriti na pitanja kojima 

objašnjavate vrijednost koju treba ispuniti. Tablica s pojmovima se nalazi u nastavku 

teksta. 

Primjer: Profesor 

 mora ispuniti kriterij objektivnosti 

 objektivnost je mogućnost neutralne procjene znanja ili vještina neke osobe  

 bitna je zato što učenici u školi temeljem procjenjivanja znanja i/ili vještina 

dobivaju ocjene koje dalje određuju njihovu mogućnost stjecanja iduće razine 

znanja u određenom polju 

 bitna je za učenike koji će biti ocjenjivani, bitna je za profesore koji su ti koji 

procjenjuju znanja i vještine te je u konačnici bitna za cijeli obrazovni sustav jer 

želimo da svi učenici neovisno o tome gdje se školuju budu jednako ocjenjivani  
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Zadatak 2:  Od ponuđenih 10 teza trebate odabrati 2 i odgovoriti na pitanja kojima 

objašnjavate vrijednost koju treba ispuniti. Tablica s tezama se nalazi u nastavku teksta. 

 

Zadatak 1: Pojmovi i vrijednosti 

MOBITEL  Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

KNJIGA  Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

PRIJATELJ  Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

KOLAČ  Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

PREDMET U ŠKOLI  Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 
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Zadatak 2: Teze i vrijednosti 

 

Treba uvesti prijemne ispite za 

srednje škole  

 Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

 Kako je taj kriterij povezan sa tezom? 

Treba zabraniti kockanje  Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

 Kako je taj kriterij povezan sa tezom? 

Treba zabraniti reality showove  Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

 Kako je taj kriterij povezan sa tezom? 

Roditelji bi trebali nadzirati 

elektronske uređaje svoje djece 

 Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

 Kako je taj kriterij povezan sa tezom? 

Glasovanje treba biti obavezno  Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

 Kako je taj kriterij povezan sa tezom? 
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Plaća profesora bi trebala biti 

sukladna uspjehu njihovih učenika 

 Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

 Kako je taj kriterij povezan sa tezom? 

Utjecaj Disneyevih princeza donosi 

više štete nego koristi  

 Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

 Kako je taj kriterij povezan sa tezom? 

Znanost je važnija od umjetnosti  Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

 Kako je taj kriterij povezan sa tezom? 

Treba zabraniti photoshop u 

reklamama 

 Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

 Kako je taj kriterij povezan sa tezom? 

Pušenje na javnim mjestima treba biti 

zabranjeno 

 Koji kriterij navedeni pojam mora ispuniti? 

 Objasni što je tvoja vrijednost 

 Zašto je ona bitna? 

 Za koga je sve bitna? 

 Kako je taj kriterij povezan sa tezom? 

 


