VERSTVA IN ETIKA
Razred: 7., 8. in 9. razred
Število ur: 35 (32) ur
Učiteljica: Valentina Sever
OPIS PREDMETA
Predmet je namenjen učencem, ki imajo doma krščansko religiozno vzgojo in obiskujejo cerkveni verouk,
pripadnikom drugih religij in učencem brez domače religiozne vzgoje in opredelitve. Predmet nudi
učencem prvo izčrpnejše strokovno utemeljeno seznanjanje s svetom verstev.
Predmet učence informira o obstoju verstev kot posebnih družbenih in kulturnih pojavov, seznanja učence
s človekovimi vprašanji in situacijami, s katerimi se verstva soočajo. Spoznajo tri glavne monoteistične
religije - krščanstvo, judovstvo in islam ter verstva Indije, Japonske in Kitajske. Učenci pri predmetu verstva
in etika v 7. razredu spoznajo tudi nova religiozna gibanja in vlogo človeka in narave v posameznih verstvih.
Predmet je trileten (7. razred Verstva in etika I, 8. razred Verstva in etika II, 9. razred Verstva in etika III).
7. razred: Verstva in etika I: Okvirna kategorija obravnave je svet, v katerem živimo,
8. razred: Verstva in etika II: težiščna kategorija je skupnost,
9. razred: Verstva in etika III: temeljna in težiščna kategorija je oseba, njena odgovorna dejavnost v svetu
in skupnosti.
SPLOŠNI CILJI PREDMETA
• razvijanje nagnjenja in sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi;
• svoji identiteti;
• razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen
sporazumno reševati konflikte;
• pridobivanje kritičnega odnosa do religijskih tradicij in ponudb;
• spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebe krščanstva pri razvoju
evropske kulture;
• priprava na kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami;
• nespoštovanje enakopravnosti pripadnikov različnih religij, nestrpnost.
Medpredmetna povezava: slovenščina, državljanska vzgoja in etika, glasbena in likovna vzgoja,
zgodovina in geografija.
OBLIKE IN METODE POUČEVANJA PREDMETA
•
•
•

frontalna, predavanja, ogledi dokumentarnih in igranih filmov z
versko tematiko, vodeni pogovor, diskusija, pogovor v krogu …
samostojno delo
ekskurzije
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