
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET za šolsko leto 2020/2021 

VERSTVA IN ETIKA 

 

 za učence in učenke 7., 8. ter 9. razreda  
 v obsegu 35-ih ur (1 ura na teden) 

 

Opredelitev predmeta 

Obvezno – izbirni predmet verstva in etika (VE) učencem ponuja možnost, da 

razširijo\dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri 

obveznih\skupnih predmetih. 

Verstva in verske tradicije v zgodovini in danes vplivajo na način soočanja ljudi z 

eksistencialnimi, nazorskimi in etičnimi vprašanji; kako si jih postavljajo in kako si nanje 

odgovarjajo. Vpeta so v zgodovino kultur in civilizacij, ki so jih sokonstituirale. Njihovo 

poznavanje je pomembno za posameznikov osebnostni razvoj tako v njegovi intelektualni kot 

vrednostni razsežnosti. 

Predmet je namenjen učencem 7., 8, in 9. razreda, ki imajo doma religiozno vzgojo in obiskujejo 

verouk, pripadnikom drugih religij in učencem brez domače religiozne vzgoje ter opredelitve. 

Za slednje je predmet lahko celo prvo izčrpnejše strokovno utemeljeno seznanjanje s svetom 

verstev, še posebej pa s pregledno podobo krščanstva. Prvim in drugim pa omogoča, da 

postavijo svojo religiozno tradicijo in siceršnje versko izobraževanje v nov okvir ter 

premišljujejo o njem z novega zornega kota, ki je lasten “nevtralnemu” šolskemu pristopu k 

svetu verstev in svetovnih nazorov. Izbirni predmet navaja in pripravlja učence, da zrelo 

premišljujejo ter se sproščeno in spoštljivo pogovarjajo o religiji ter osebnih in družbenih 

vprašanjih, ob katerih se pojavlja. 

Splošni cilji: 

 pridobivanje objektivnega znanja in razgledanosti iz obravnavanega področja, 

 razvijanje nagnjenja in sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti, 

svojih ciljih, (z)možnostih in mejah, 

 pridobivanje kritičnega (pozornega, premišljenega) odnosa do religijskih (in tem 

vzporednih nereligijskih) tradicij in ponudb, 

 spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva pri 

razvoj u evropske kulture in oblikovanju slovenskega naroda, 

 priprava na kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami 

(nespoštovanje enakopravnosti pripadnikov različnih religij, “religioznih” in 

“nereligioznih”, nestrpnost, fanatizem, ideološki\verski monopol), 

 priprava učencev na kritičen in konstruktiven vstop v pluralno družbo, še posebej glede 

na njeno versko in versko-etično pluralnost. 

 


