ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Suoritusjärjestys
Kurssien suoritusjärjestys on vapaa.
Pakolliset kurssit
ET1 Hyvä elämä
Keskeiset sisällöt
. peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus, identiteetti
. hyvä elämä: ihmisen perustarpeita, maallisia ja uskonnollisia hyvän elämän malleja
. ihmisen yksilöllisen olemassaolon peruskysymykset: vapaa tahto ja valinnat, syntymä ja kuolema,
optimismi, pessimismi ja realismi
. elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön
merkitys
. identiteetin muodostaminen ihmisen elämänkaaren aikana sekä eettiset valinnat eri elämänvaiheissa
. yksilöllinen elämä ennen sekä nykyisessä monien mahdollisuuksien yhteiskunnassa
. hyveitä ja paheita koskevia käsityksiä ennen ja nyt sekä niiden suhde elämäntapoihin ja tottumuksiin
ET2 Maailmankuva
Keskeiset sisällöt
. maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde
. maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja luonnosta sekä
todellisuuden rakenteesta
. maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden, näennäistieteiden ja
uskontojen rajankäynti
. koulu, media ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina
. länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat
. kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty ja tiedollinen luotettavuus
. maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen arviointi
ET3 Yksilö ja yhteisö
Keskeiset sisällöt
. ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yksityinen ja julkinen
. vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet sekä erilaiset vaikuttamiskeinot
. teorioita yhteiskunnan rakenteesta sekä muutoksesta
. hyvä kansalainen suomalaisena, eurooppalaisena ja maailmankansalaisena
. ihmisoikeudet ja niiden historia
. poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian muodot
. oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä

Syventävät kurssit
ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti
Keskeiset sisällöt
. kulttuurin käsite ja merkitys ennen ja nyt
. identiteetti, etnisyys ja kulttuuriperintö
. saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset kulttuuripiirteet ja niiden nykyinen merkitys
. kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus
. etninen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja maailmassa
. elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa
. etnosentrisyys sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa
ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä
Keskeiset sisällöt
. maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt
. uskonnon ja uskonnollisuuden olemus
. uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen, psykologinen
. ateismi ja agnostismi
. sekulaarin humanismin ja vapaa-ajattelun historiaa ja nykysuuntauksia
. humanismi ja kristinusko länsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina

