
RReelliiggiioouuss  EEdduuccaattiioonn  
((ssuuppppoorrtteedd  bbyy  SSMMSSCC  aanndd  PPeerrssoonnaall  DDeevveellooppmmeenntt))  

YYeeaarr  33,,  44,,  55  aanndd  YYeeaarr  66  PPrrooggrraammmmee  ooff  SSttuuddyy..  

RREE  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  sshhoouulldd  eennaabbllee  ppuuppiillss  ttoo………………  

AA..  KKnnooww  aabboouutt  aanndd  

uunnddeerrssttaanndd  aa  rraannggee  ooff  

rreelliiggiioonnss  aanndd  wwoorrllddvviieewwss..  

BB..  EExxpprreessss  iiddeeaass  aanndd  iinnssiigghhttss  

aabboouutt  tthhee  nnaattuurree,,  

ssiiggnniiffiiccaannccee  aanndd  iimmppaacctt  

ooff  rreelliiggiioonnss  aanndd  

wwoorrllddvviieewwss..  

cc..  GGaaiinn  aanndd  ddeeppllooyy  tthhee  sskkiillllss  

nneeeeddeedd  ttoo  eennggaaggee  sseerriioouussllyy  wwiitthh  

rreelliiggiioonnss  aanndd  wwoorrllddvviieewwss..    

EEnndd  ooff  KKeeyy  SSttaaggee  22  oouuttccoommeess..  
AA11..  DDeessccrriibbee  aanndd  mmaakkee  

ccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  ddiiffffeerreenntt  

ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  rreelliiggiioonnss  aanndd  

wwoorrllddvviieewwss  tthheeyy  ssttuuddyy,,  

ddiissccoovveerriinngg  mmoorree  aabboouutt  

cceelleebbrraattiioonnss,,  wwoorrsshhiipp,,  

ppiillggrriimmaaggeess  aanndd  tthhee  rriittuuaallss  

wwhhiicchh  mmaarrkk  iimmppoorrttaanntt  ppooiinnttss  iinn  

lliiffee,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreefflleecctt  oonn  tthheeiirr  

ssiiggnniiffiiccaannccee..    

BB11..  OObbsseerrvvee  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  

vvaarriieedd  eexxaammpplleess  ooff  rreelliiggiioonnss  aanndd  

wwoorrllddvviieewwss  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  

eexxppllaaiinn,,  wwiitthh  rreeaassoonnss,,  tthheeiirr  

mmeeaanniinnggss  aanndd  ssiiggnniiffiiccaannccee  ttoo  

iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ccoommmmuunniittiieess..    

CC11..  DDiissccuussss  aanndd  pprreesseenntt  

tthhoouugghhttffuullllyy  tthheeiirr  oowwnn  aanndd  

ootthheerrss’’  vviieewwss  oonn  cchhaalllleennggiinngg  

qquueessttiioonnss  aabboouutt  bbeelloonnggiinngg,,  

mmeeaanniinngg,,  ppuurrppoossee  aanndd  ttrruutthh,,  

aappppllyyiinngg  iiddeeaass  ooff  tthheeiirr  oowwnn  iinn  

ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  iinncclluuddiinngg  ((ee..gg..))  

rreeaassoonniinngg,,  mmuussiicc,,  aarrtt  aanndd  

ppooeettrryy..  

AA22..  DDeessccrriibbee  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  

lliinnkkss  bbeettwweeeenn  ssttoorriieess  aanndd  ootthheerr  

aassppeeccttss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  tthheeyy  

aarree  iinnvveessttiiggaattiinngg,,  rreessppoonnddiinngg  

tthhoouugghhttffuullllyy  ttoo  aa  rraannggee  ooff  

ssoouurrcceess  ooff  wwiissddoomm  aanndd  ttoo  bbeelliieeffss  

aanndd  tteeaacchhiinnggss  tthhaatt  aarriissee  ffrroomm  

tthheemm  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccoommmmuunniittiieess..  

BB22..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  cchhaalllleennggeess  ooff  

ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  aa  ccoommmmuunniittyy  ooff  

ffaaiitthh  oorr  bbeelliieeff,,  ssuuggggeessttiinngg  wwhhyy  

bbeelloonnggiinngg  ttoo  aa  ccoommmmuunniittyy  mmaayy  

bbee  vvaalluuaabbllee,,  bbootthh  iinn  tthhee  ddiivveerrssee  

ccoommmmuunniittiieess  bbeeiinngg  ssttuuddiieedd  aanndd  

iinn  tthheeiirr  oowwnn  lliivveess..    

CC22..  CCoonnssiiddeerr  aanndd  aappppllyy  iiddeeaass  

aabboouutt  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  ddiivveerrssee  

ccoommmmuunniittiieess  ccaann  lliivvee  ttooggeetthheerr  

ffoorr  tthhee  wweellllbbeeiinngg  ooff  aallll,,  

rreessppoonnddiinngg  tthhoouugghhttffuullllyy  ttoo  iiddeeaass  

aabboouutt  ccoommmmuunniittyy,,  vvaalluueess  aanndd  

rreessppeecctt..  

AA33..  EExxpplloorree  aanndd  ddeessccrriibbee  aa  

rraannggee  ooff  bbeelliieeffss,,  ssyymmbboollss  aanndd  

aaccttiioonnss  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  

uunnddeerrssttaanndd  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss  ooff  lliiffee  

aanndd  wwaayyss  ooff  eexxpprreessssiinngg  mmeeaanniinngg..    

BB33..  OObbsseerrvvee  aanndd  ccoonnssiiddeerr  

ddiiffffeerreenntt  ddiimmeennssiioonnss  ooff  rreelliiggiioonn,,  

ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  eexxpplloorree  aanndd  

sshhooww  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  

ssiimmiillaarriittiieess  aanndd  ddiiffffeerreenncceess  

wwiitthhiinn  aanndd  bbeettwweeeenn  ddiiffffeerreenntt  

rreelliiggiioonn  aanndd  wwoorrllddvviieewwss..    

CC33..  DDiissccuussss  aanndd  aappppllyy  tthheeiirr  oowwnn  

aanndd  ootthheerrss’’  iiddeeaass  aabboouutt  eetthhiiccaall  

qquueessttiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  iiddeeaass  aabboouutt  

wwhhaatt  iiss  rriigghhtt  aanndd  wwrroonngg  aanndd  

wwhhaatt  iiss  jjuusstt  ffaaiirr,,  aanndd  eexxpprreessss  

tthheeiirr  oowwnn  iiddeeaass  cclleeaarrllyy  iinn  

rreessppoonnssee..    



 


