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Kursuse 
eesmärgid

Valikkursuse „Kõrgreligioonid ja Eesti“ eesmärgiks on, et  õpilane:

1) oskab suhelda lugupidavalt erinevate maailmavaadete esindajatega
ning arutleda maailmavaateliste küsimuste üle; tunneb enda ja teiste
käitumises  ära  eelarvamusliku  suhtumise  ning  oskab  sellele  vastu
seista nii enda kui ka kaaslaste õiguste rikkumisel;

2) toob näiteid usuvabaduse põhimõtete toimimise,  piiride ja nende
rikkumise kohta ühiskonnas ning religiooni ja poliitika seoste kohta;

3) iseloomustab ajaloolisi tegureid religioonide levikul Eestis; tunneb
Eestis levinud usulisi liikumisi, nimetab nende õpetuse seisukohti ja
igapäevast avaldumist;

4) tunneb kõrgreligioone ning arutleb erinevate maailmavaadete mõju
üle  inimese  ja  ühiskonna  tasandil  nii  positiivsetes  kui  ka
probleemsetes ilmingutes; 

5)  on  teadlik  oma  peamistest  väärtushoiakutest  ning  analüüsib
väärtuste  rolli  enda  ja  teiste  inimeste  toimimises;  sõnastab  oma
maailmavaate  põhilisi  jooni;  analüüsib  enda  maailmavaatelisi
tõekspidamisi käsitletud religioonide valguses.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursuse jooksul:

1.  Käsitletakse  järgmisi  kõrgreligioone:  kristlus,  judaism,  islam,
budism, taoism, hinduism; aga ka eesti usund ja uususundid.

2. Õpitakse tundma religiooni väljendumist kultuuris ning inimese ja
ühiskonna elus.

3. Arutletakse eksistentsiaalsete küsimuste üle.

Kursuse 
õpitulemused

Kursuse läbinud õpilane:

oskab näha religiooni rolli inimese ja ühiskonna elus;

analüüsib  religioossete  konfliktide  põhjusi;  tunneb  ära
eelarvamusliku ja sildistava suhtumise; 

pakub  võimalusi  erinevate  religioossete  vaadetega  inimeste
dialoogiks ja koostööks;

oskab  näha  religiooni,  väärtuste  ning  moraalsete
tõekspidamiste seoseid üksikisiku ja ühiskonna elus; 



suudab  argumenteerides  kaasa  rääkida  tänapäeva  eetilistes
küsimustes;

arutleb religioossete ja maailmavaateliste probleemide üle;

arutleb  enda  maailmavaate  mõju  üle  käsitletud
eksistentsiaalsetele  küsimustele  vastuseid  otsides  ning  oma
eetilisi otsuseid tehes.

Hindamine Hindamisel  kasutatakse  sõnalist  mitteeristavat  hindamist  –
„Arvestatud“ või „Mittearvestatud“. 

Kursuse läbimise tingimused: 

osalenud  kontakttundides  ja  külastustes  vähemalt  80%
ulatuses; sooritanud praktilised ülesanded.

Õppematerjalid 

Kirjandus 
(soovituslik 
kirjandus)

E. Breuilly, „Maailmausundid”

P. Wilkinson, „Usundid”

J. Bowker, „Religioonide ajalugu”

C. Partridge, „Maailma usundid”

M. Eliade, „Uurimus usundiloost”

F. Rienecker, „Suur Piiblileksikon”

Kursuse väljund Oskab omandatud teadmisi ja oskusi rakendada praktikas ning 
tulevase eriala valikul. 


