VERSTVA IN ETIKA
PODROČJE: DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP
TRAJANJE: 35 ur (1 šolsko leto)
RAZRED: Izberejo ga lahko učenci 7., 8., 9. razreda
CILJI:
- pridobivanje objektivnega znanja in splošne razgledanosti,
- soočanje z vprašanjem smisla, s spoznavanjem različnih religioznih in nereligioznih
pojmovanj sveta in življenja,
- spoznavanje in odkrivanje moralnih vrednot,
- vloga verstev pri oblikovanju različnih civilizacij,
- usposabljanje za kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami (nestrpnost ,
...).
7. RAZRED - Religija in verstva I.
- obravnava SVET v njegovi raznolikosti, v katerem živimo (verstva sveta – svetovi verstev),
- krščanstvo, judovstvo, islam, budizem.
• OBVEZNO-IZBIRNE TEME ( vzori in vzorniki; enkratnost in različnost; azijska verstva
(daoizem, jin-jang, konfucianizem, hinduizem,...); tradicionalne religije (verstva starih
Slovanov, ameriški Indijanci/afriška verstva,...), nova religiozna gibanja (New Age, sekte, ...);
reševanje nasprotij; človek in narava(verstva kot možen zaveznik ekoloških gibanja).
8. RAZRED - Religija in verstva II.
- obravnava temo LJUDJE IN VERSTVA,
- religijsko kulturo, religije, življenjska vodila religij, svoboda, vest, odgovornost.
• OBVEZNO-IZBIRNE TEME ( družina v različnih verstvih; prijateljstvo, ljubezen in
spolnost; delo in/kot poklic (poklic, talent, poklicanost, poslanstvo); magija, okultizem,
religija (odnos med njimi, razlike med magijskim in znanstvenim mišljenjem, astrologija,...);
egocentričnost in solidarnost v stiskah; sanje, želje, cilji in razočaranja (odkrivanje različnih
življenjskih dimenzij, ki presegajo življenje vsakdana).
9. RAZRED - Religija in verstva III.
- obravnava temo OSEBA in njeno odgovorno dejavnost v svetu,
- osredotočen na obravnavanje krščanstva, krščanstvo in zahodna civilizacija , religije in
vprašanje smisla življenja.
• OBVEZNO- IZBIRNE TEME (rast krščanstva in njegove delitve; razsvetljenstvo; krščanska
inspiracija v delovanju pomembnih osebnosti slovenske zgodovine),
• IZBIRNE/DODATNE TEME (verska(ne)strpnost i n verske vojne; znanost in vera; ateizem
in humanizem).
»Mislim, da so razlike med religijami koristne.
Dejstvo je, da se človeška bitja med seboj razlikujejo, in zato menim,
da ena religija, en sistem, kratko malo ne bi mogel zadovoljiti vseh
teh človeških razlik.«
(DALAJ LAMA)

