
 

OŠ KOLEZIJA, Ljubljana        OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 7. – 9. RAZRED 

VERSTVA IN ETIKA 

 

KOMU JE NAMENJEN: 7., 8., 9. razred 

V OBSEGU: 35 UR 

UČITELJICA: Bernardka Avsenik 

Ključne besede za predstavitev predmeta: religije, razumevanje sebe in drugih, 

verske tradicije, moralne vrednote, oblikovanje civilizacij. 

OPREDELITEV PREDMETA 

Vse, ki zanima, zakaj ljudje že tisočletja verujejo in želite podrobneje spoznati verstva sveta, vabim, da 

izberete predmet VERSTVA IN ETIKA in da skupaj potujemo skozi čas in svet ter odkrivamo skrivnosti in 

znanja o religijah ter spoznavamo vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij. Razvijali bomo 

sposobnosti, kako razumevati druge, sodelovati, biti solidaren in pripravljen sporazumno reševati 

konflikte. 

Ta triletni predmet lahko izberete tudi za eno leto ali dve, saj so vsebine razdeljene v tri zaokrožene 

celote. V sedanjem času prihaja do vedno večjih stikov med različnimi kulturami in svetovi in poznavanje 

verstev postaja bistveno za razumevanje sodobnega sveta. Znanje s tega področja je koristno za 

pridobitev splošne izobrazbe in prispeva k boljšemu poznavanju lastne tradicije in kulture.  

OPERATIVNI CILJI PREDMETA 

 spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, 

 pridobivanje objektivnega znanja z obravnavanega področja, 

 razvijanje sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi (identiteta, cilji, zmožnosti, meje), 

 razumevanje  soljudi, 

 soočanje z vprašanjem smisla življenje, 

 pridobivanje kritičnega odnosa do verskih tradicij in ponudb, 

 odkrivanje moralnih vrednot in spoznanj pri oblikovanju življenjske odločitve. 
 

UČNE VSEBINE  

Raznolikost sveta in verstev kot posledica raznolikosti kulturnih pogojev, značilnosti. Iskanje lastne 
identitete ob sprejemanju različnosti drugih. Spoznavanje nasprotij in pogojev za sožitje. 
 
NAČINI DELA 

Preko pogovorov, strokovne literature, izmenjave izkušenj, ogleda PPT predstavitev in kratkih filmov. 

V prednovoletnem času terensko delo v centru Ljubljane (obiski različnih verskih skupnosti). Če bodo 

razmere dopuščale, konec šolskega leta ekskurzija v Avstrijo, z obiskom institucij različnih verstev.  

Ocene boste pridobili s sodelovanjem med urami in predstavitvijo teme, ki si jo boste sami izbrali. 

Veselim se našega sodelovanja  

 

 


