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Dinler, Kültürler, Törebilim: Anne-Babalar için 
Bilgiler  

Değişik din ve kültürlerden gelen insanlarla birlikte 
yaşamak  

Çocuklar ve gençler günlük yaşamlarında değişik köken, din ve dünya görüşlerden  
insanlarla karşılaşırlar. Çeşitlilik bizim toplumumuzun önemli bir özelliğidir. Dini inançlar ve 
dünya görüşleri birçok soruyu da beraberinde getirir. «Dinler, Kültürler, Törebilim» dersi bu 
soruları işleyerek, ortak yönleri ve ayrıcalıkları bulmada yardımcı olur.  

Dinler ve Kültürler  
İnsanlar bayramlarını neden ve nasıl kutlarlar? Günlük yaşam düzenleri nasıldır? Onlar için 
hangi inançlar önemlidir? Hangi kurallara uyarlar? Dinsel gelenekler kültürleri nasıl etkiledi? 
Bu ve benzeri sorular çocuklar ve gençlerle birlikte işlenecektir. Bu da daha yetişme 
çağında olan kişilerin içinde yaşadıkları dünyayı daha iyi tanımalarına ve değişik din, kültür 
ve dünya görüşüne sahip insanlara saygılı olmalarına yardımcı olacaktır.  

Törebilim ve Felsefe 
Henüz yetişmekte olanlar, korku, şefkat, başarı, hedefe ulaşamama, doğum, hastalık, ölüm 
gibi insanın temel yaşam deneyimlerinin bilincine erişirler: Haklılık, özgürlük, sorumluluk, 
insan onuru. Felsefe yapmak, tüm derslerde öğrenmeyi zenginleştirebilir ve tartışmalı soru 
ve etik zorluklarda davranış biçimini belirlemede yardımcı olabilir.   

Öğretim programının hedefleri 
– Öğrenciler dinin toplum içinde çeşitliliğinin farkına varırlar.
– Onlar değişik dinlerin unsurlarını ve karakteristik geleneklerini öğrenirler.
– Dinsel geleneklerin toplumda ne anlama geldiğini anlarlar.
– Değişik düşünce ve dünya görüşüne sahip, başka din ve kültürden gelen insanlarla

anlaşabilirler.
– Değişik yaşam biçimlerine ve değer yargılarına saygı duyarlar.
– Güncel filosofik- törebilim sorularını tartışırlar.

İlkokulda ağırlık noktaları 
Öğrenciler, okulda ve günlük hayatta karşılaştıkları din ile ilgili birçok değişik konu ve 
noktaları işlerler. Özellikle de Hristiyan dininin Zürih Kantonunda kültürü ve toplumu 
etkilemiş ve hala etkileyen temel konularını, gelenek ve göreneklerini derste öğrenirler. 

Çocuklar, hemen nihayi anlamda cevaplandırılması kolay olmayan sorular ve etik zorluklar, 
değerler ve standartlar hakkında düşünmeye yönlendirilirler. 
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Sekundarschule’de ağırlık noktaları 
Sekundarschule’de öğrenciler, büyük dünya dinleri olan Hristiyanlık, Musevilik, İslam, 
Hinduizm ve Budizm dinlerinin ana temellerini işlerler.  İnsanların kendi din ve kültürel 
geleneklerini nasıl yaşadıklarını öğrenirler. 

Genç kız ve erkekler etik zorlukların farkına varırlar ve değer ve yargıları açıklamayı, 
kararlarını savunmayı ve de onların sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenirler.  

«Dinler, Kültürler, Törebilim» 

Çocuğunuz «Dinler, Kültürler, Törebilim» dersi alacak. Bu sırada değişik dinler 
hakkında kültürün bir parçası olarak bilgi sahibi olacak ve  etik konulara kafa 
yoracaktır. Bu temel eğitimin bir parçasını oluşturur ve bugünkü dünyamızı anlamayı 
kolaylaştırır.  

Ders anne-babanın ve çocuğun dünya görüşlerine ve tavırlarına saygı duyar. 
Çocukların din konusunda yetiştirilmesi anne-babanın görevi olarak sabit kalır. 
«Dinler, Kültürler, Törebilim» dersi kiliselerin ve diğer dini toplulukların yerine 
geçmez, ama onların varlılığını da zorunlu kılmaz.  

Okulda dinsel davranışlara izin verilmez. Örneğin ders sırasında ibadet yapılmaz. 
Öğrenciler daha çok insanların dini gelenekleri ne zaman ve nasıl uyguladıkarını 
öğrenirler.  

«Religionen, Kulturen, Törebilim» dersi, nereden gelindiğine ve hangi dini inacı 
olduğuna bakılmaksızın tüm öğrencilerin katılabileceği şekilde hazırlanmıştır. Yasa ile 
garanti edilen din ve inanç özgürlüğü saklıdır.  

«Dinler, Kültürler, Törebilim» dersi zorunludur ve şu şekilde uygulanır: 

 İlkokul 1.- 6. Sınıflar haftada 1 ders saati 
 Sekundarschule 1. Sınıf haftada 2 ders saati 
 Sekundarschule 2. Sınıf haftada 1 ders saati 

Sorularınız olduğunda lütfen çocuğunuzun sınıf öğretmeni ile ilişkiye geçiniz. 
İlköğretim Müdürlüğünün internet sitesinde 21. Öğretim Planı ile Dinler, Kültürler, 
Törebilim hakkında daha geniş bilgiler bulabilirsiniz: 
www.zh.ch/vs-schulinfo -> Unterricht -> Fachbereiche & Module 

https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/fachbereiche-und-module.html
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