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IZBIRNI PREDMET VERSTVA IN ETIKA I, II, III
1
enoletni ali večletni predmet za 8. razred
ALEKSANDRA ŠUMANOVA

Opis predmeta:
Učence pripravljamo na dojemanje raznolikosti verstev kot sestavine različnosti sveta, pri
čemer je pozornost pri predmetu namenjena nasprotjem, ki lahko izhajajo iz sprejemanja
različnosti, ter pogojem in načelom, ki omogočajo sožitje (vrednote, dostojanstvo,
sporazumevanje). Pri obravnavi verstev so v ospredju verske skupnosti, njihov odnos do
drugih skupnosti, vrednot in etike medčloveških odnosov, pri čemer vključujemo tudi ožje
življenjske teme, kot so družina, prijateljstvo, ljubezen, solidarnost, delo in poklic. Temeljna
kategorija je oseba, njena odgovorna dejavnost v svetu in različnih skupnostih. Tako učence
navajamo na pripravljenost in usposobljenost za avtonomno ter odgovorno ravnanje v
demokratični družbi, ob kritičnem presojanju vrednot in življenjskih okoliščin, ter pripravljenost
za dialog.
Verstva in etika 1 (7. razred): verstva sveta, krščanstvo, islam, budizem, vzori in vzorniki,
enkratnost in različnost, azijska verstva, tradicionalne religije, nova religiozna gibanja.
Verstva in etika 2 (8. razred): ljudje in verstva – religijska kultura, religije: skupnost, obredi,
simboli, izkustvo, življenjska vodila religij, svoboda, vest, odgovornost, družina, prijateljstvo,
ljubezen, spolnost, delo in poklic, religijske skupnosti – družbene skupnosti, magija, okultizem.
Verstva in etika 3 (9. razred): Biblija, krščanstvo in zahodna civilizacija, religije in vprašanje
smisla življenja, rast krščanstva in njegove delitve, razsvetljenstvo, krščanska inspiracija v
delovanju pomembnih osebnosti slovenske zgodovine, verska (ne)strpnost, verske vojne,
znanost in vera, ateizem in humanizem.
Cilji:







spoznati različna religiozna in nereligiozna pojmovanja sveta ter življenja na njem;
razvijati sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen
reševati konflikte;
razvijati zmožnost etične presoje in pripravljenosti za prevzemanje odgovornosti zase,
druge ljudi in naravo;
spoznavati objektivna dejstva, odkrivati moralne vrednote in dosegati spoznanja, ki
pomagajo oblikovati življenjske odločitve;
ovrednotiti pomen krščanstva za razvoj evropskih kultur in oblikovanje slovenskega
naroda;
navajati na kritičen in konstruktiven vstop v pluralno družbo, še posebej glede na njeno
versko pluralnost.

Način izvajanja: 1-krat tedensko oz. 2. šolski uri vsakih 14 dni
Načini ocenjevanje (število in oblika):
Znanje se ocenjuje trikrat v šolskem letu (ocene se bodo pridobivale ustno in s projektnimi
nalogami).
Pripomočki:
Učenci bodo potrebovali zvezek A4 (črtasti).

