
USUNDIÕPETUS 

 

ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 

Gümnaasiumi usundiõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) oskab suhelda lugupidavalt erinevate maailmavaadete esindajatega ning arutleda suhteid 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) arutleb erinevate maailmavaadete mõju üle inimese ja ühiskonna tasandil nii positiivsetes kui ka probleemsetes 

ilmingutes; tunneb religiooni uurimise lihtsamaid teaduslikke meetodeid;  

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.  

 

ÕPPEAINE KIRJELDUS 

Usundiõpetus on usu- ja mõttevabaduse põhimõtetest lähtuv õppeaine, kus:  

1) käsitletakse erinevaid religioone ja usulisi liikumisi; 

2) õpitakse tundma religiooni väljendumist kultuuris ning inimese ja ühiskonna elus;  

3) arutletakse eksistentsiaalsete küsimuste üle.  

 

Usundiõpetus lähtub ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis sõnastatud usu- ja mõttevabaduse tunnistamise 

põhimõttest. Religioonialane haritus on usuvabaduse tagamise eeltingimusi ühiskonnas. Usundiõpetus pole 

käsitletav ühegi kiriku, koguduse ega usulise ühenduse kuulutustööna. Usundiõpetuses ei käsitleta ühtki 

maailmavaadet õpilastele normatiivsena. Gümnaasiumi usundi- õpetus ülesanne ei ole juhatada õpilasi mingi kindla 

religiooni juurde. Eesmärk on valmistada õpilasi ette eluks pluralistlikus ühiskonnas ning maailmas, kus tuleb kokku 

puutuda erinevate religioonide ja maailmavaadete esindajatega. Seetõttu pannakse usundiõpetuses rõhku selliste 

oskuste ja hoiakute kujundamisele, millel põhineb üksteisemõistmine, lugupidamine ja avatus ning valmisolek 

dialoogiks ja koostööks. Religioonide ja maailmavaadete tundmaõppimine peab lähtuma tasakaalustatud 

teaduslikust käsitlusest. Usundiõpetuse tundides õpitakse tundma religioonide mitmekesist pärandit ning tänapäeva 

nii positiivsetes kui ka probleemsetes ilmingutes. Religioon on olnud ja on kõigis ühiskondades inimeste elu ning 

kultuuri kujundajaid, inspiratsiooniallikas kirjandusele, kunstile ja muusikale. Religioonialane haritus aitab mõista 

maailma kultuuripärandit. Erinevaid maailmamõistmise viise käsitledes toetatakse empaatilist suhtumist ning 

vastastikust lugupidamist. Usundiõpetust korraldades ja õpetades peab austama ning arvestama õpilaste koduseid 

tõekspidamisi. Usundiõpetuse oluline osa on toetada õpilaste kõlbelist arengut, arendades neis vastutustundlikku 

eetilist elamisoskust. Erinevate religioonide ja maailmavaadete tundmaõppimine arendab kriitilist mõtlemist, loob 

võimalusi tegelda eksistentsiaalsete küsimustega ning toetab õpilase maailmavaate kujunemist. Usundiõpetus 

rikastab erinevate maailma mõistmise viiside tutvustamise kaudu õpilaste maailmapilti. Usundiõpetuse 

õppematerjali seostatakse õpilaste varasemate teadmiste ja kogemustega; tähtis on tutvuda kodukoha ja sealsete 

religiooniga seotud kultuuriväärtustega ning luua seoseid õpilaste küsimuste ja probleemidega. Gümnaasiumi 

usundiõpetuse ainekava koosneb kahest 35-tunnilisest kursusest. Õppeaine jaotub kaheks kursusteks: „Maailma 

usundid“ ja Eesti „usuline maastik“. Usundiõpetuse valikkursused on lõimitud kunstiajaloo, ajaloo, muusika ning 

kirjanduse ainetega. 



 

 

HINDAMINE 

Usundiõpetuse õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist 

reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust, üldpädevuste 

saavutatust suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades 

õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Hoiakuid ega väärtusi ei hinnata. 

Õpilane peab olema hindamises aktiivne osaline, tema selgitustel, põhjendustel ning eneseanalüüsil on oluline roll. 

Hindamine peab väärtustama lahenduste erinevusi ja õpilaste isikupära. Hindamine toetab ka õpilase arengut. 

Hindamismeetodeid valides arvestatakse õpilaste vanust, nende individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või 

teise tegevusega toime tulla. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Numbrilised 

hinded on kooskõlast Tartu Herbert Masingu Kooli hindamisjuhendiga. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad 

olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis 

hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. Hindamise üheks osaks on ka kaks korda aastas 

toimuv õpimapi kontroll. 

 

 

GÜMNAASIUMI ÕPITULEMUSED 

Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.  

 

Gümnaasiumi lõpetaja:  

1) oskab näha religiooni rolli inimese ja ühiskonna elus: a) mõistab, et religioon on mitmetahuline nähtus; 

analüüsib näiteid tuues erinevate maailmavaadete mõju inimese ja ühiskonna elule nii positiivsetes kui ka 

probleemsetes ilmingutes; oskab nimetada religiooni individuaalse ja sotsiaalse mõõtme olulisemaid 

aspekte; b) toob esile religioosse keele eripära, võrdleb religioosse ja teadusliku mõtlemise erinevusi ning 

sarnasusi; tunneb ära varjatud religioossust; c) analüüsib meedia mõju inimeste arusaamade kujundamisele 

religioonist; d) arutleb teaduse ja religiooni mõju üle eetiliste valikute tegemisel;  

2) analüüsib jõukohaseid religioosseid tekste; 

3) mõistab, et religioossusel on erinev tähendus, religioossus väljendub erineval viisil erinevate inimeste jaoks 

ja erinevatel eluetappidel ning on seotud ajalooliste teguritega;  

4) analüüsib religioossete konfliktide põhjusi; tunneb ära eelarvamusliku ja sildistava suhtumise; pakub 

võimalusi erinevate religioossete vaadetega inimeste dialoogiks ja koostööks; 

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

suudab argumenteerides kaasa rääkida tänapäeva eetilistes küsimustes; 

6) arutleb religioossete ja maailmavaateliste probleemide üle;  

7) arutleb enda maailmavaate mõju üle käsitletud eksistentsiaalsetele küsimustele vastuseid otsides ning oma 

eetilisi otsuseid tehes;  

8) tunneb lihtsamaid religiooni teadusliku uurimise viise ja meetodeid ning oskab mõnda neist rakendada.  

9) oskab näha religiooni, väärtuste ning moraalsete tõekspidamiste omavahelisi seoseid üksikisiku ja 

ühiskonna elus; suudab argumenteerides kaasa rääkida tänapäeva eetilistes küsimustes ning põhjendada 

mõnda oma eetilist seisukohta.  

10) oskab näha religiooni ja kultuuri seoseid ning religiooni rolli ühiskonnaelus 

 

 

 



KURSUS “MAAILMA USUNDID” 

 

ÕPITULEMUSED 

 

Kursuse lõpul õpilane:  

1) nimetab suuremaid religioone maailmas ning võrdleb erinevate statistiliste numbrite saamise põhjusi 

2) eristab maailmavaadet maailmapildist ning võrdleb religioosset ja mittereligioosset maailmapilti 

3) tunneb religioonide klassifitseerimise viise ning analüüsib klassifitseerimisega kaasnevaid 

väärtushinnanguid 

4) analüüsib jõukohaseid religioosseid tekste  

5) võrdleb erinevaid arusaamu pühast (jumalast) ja inimesest ning toob esile nende omavahelise seotuse 

6) tunneb erinevate religioonide olulisemaid vastuseid inimese elu eesmärgile ja kurjuse problemaatikale;  

7) mõistab, et religioossusel on erinev tähendus; religioossus väljendub erinevate inimeste jaoks ja erinevatel 

eluetappidel erineval viisil ning on seotud ajalooliste teguritega. 

8) analüüsib näiteid tuues erinevate maailmavaadete mõju ühiskonnaelule nii positiivsetes kui ka 

probleemsetes ilmingutes; oskab nimetada religiooni sotsiaalse mõõtme olulisemaid aspekte;  

9) arutleb religioossete ja maailmavaateliste probleemide üle.  

10) toob näiteid religiooniga seotud esemete, tekstide, toimingute, sündmuste ja paikade kohta; 

11)  toob näiteid erinevatest religioossetest traditsioonidest pärit lugude kohta 

 

 
ÕPPESISU 

● Ürgusund. Animism, šamanism, totemism. 

● Egiptus. 

● Mesopotaamia 

● Kreeka. Mütoloogia ja jumalad 

● Judaism 

● Rooma 

● Ristiusk 

● Islam  

● Skandinaavia usund 

● Hinduism 

● Budism  

 

 

 

KURSUS „EESTI USULINE MAASTIK” 

 

ÕPITULEMUSED 

  

Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.  

 

Kursuse lõpul õpilane:  

1) iseloomustab Eesti usulisi olusid käsitletud ajastuil; 

2) teab Eesti usuelu reguleerivaid peamisi õigusaktide; 



3) nimetab Eestis levinud suuremaid religioosseid liikumisi ning eristab suuremaid konfessioone ja usulisi 

rühmitusi: a) tunneb Eestis levinud religioonide ja kirikute sümboolikat; b) nimetab nende õpetuslikke 

põhiseisukohti ning võrdleb õpitud religioonide ja kristlike konfessioonide üldisi erinevusi ning sarnasusi; c) 

võrdleb erinevate religioonide avaldumisvorme igapäevaelus; 

4) nimetab suuremaid konfessioone ning religioone Eestis ning võrdleb erinevate statistiliste numbrite 

saamise põhjusi; 

5) sõnastab oma maailmavaate põhijooni ning võrdleb enda maailmavaatelisi tõekspidamisi käsitletud 

usundite ja konfessioonide omadega; 

6) tunneb Eestis levinud usulisi liikumisi, nimetab nende õpetuse seisukohti ja igapäevast avaldumist; 

7) eristab Eestis levinud suuremaid konfessioone ja usulisi rühmitusi: a) tunneb Eestis levinud religioonide ja 

kirikute sümboolikat; b) nimetab nende õpetuslikke põhiseisukohti, võrdleb õpitud religioonide ja kristlike 

konfessioonide üldisi erinevusi ning sarnasusi; c) võrdleb erinevate religioonide avaldumisvorme 

igapäevaelus (sealhulgas noorte elus); 

8) tunneb kodukoha olulisemaid pühapaiku; 

9) iseloomustab ajaloolisi tegureid religioonide levikul Eestis; 

10) iseloomustab käsitletud ajastute Eesti usulisi olusid, nimetades põhijooni ja erinevusi; 

11) koostab uurimuse ühest olulisest Eesti usulisest mõtlejast või kultuuritegelasest; 

12) nimetab tähtsamaid rahvakalendri pühi ja selgitab nende usundilist tähendust; 

13) kirjeldab nende pühade levinumaid tähistamise traditsioone. 

 

 

ÕPPESISU 

 

● Muinasaeg 

● Ristiusustamine 

● Reformatsioon, pietism ja ratsionalism 

● Rahvakalender  

● Venestamine 

● Eesti Vabariigi aeg 

● Nõukogude okupatsioon 

● Tänapäev 

● Traditsioonilised kristlikud usulised ühendused Eestis: 1) roomakatoliku kirik, sh ukraina kreekakatoliku 

kogudus, õigeusu kirik, vanausulised; kloostrid; 2) luterlus, vennastekogudused; 3) baptism, metodism, 

adventism, nelipühilus. Muud usulised ühendused ja liikumised Eestis: 1) taara- ja maausulised; 2) judaism; 

3) islam; 4) budism; 5) hinduism (krišnaiidid); 6) Baha’i kogudused; 7) Jehoova tunnistajad, Viimse Aja 

Pühade Jeesuse Kristuse Kirik, Uusapostlik Kirik; 8) Armeenia kirik; 9) Elu Sõna kogudused, karismaatilised 

kirikud; 10) New Age; 11) muud.  

● Mittereligioossed maailmavaated Eestis: 1) ateism; 2) agnostitsism; 3) mitteusklikkus 

● Eesti usuelu korraldus, religioossus tänapäeva Eestis, sekulariseerumine.  

● Olulised usulised mõtlejad ja kultuuritegelasad Eestis (nt prohvet Maltsvet, Jakob Hurt, Johan Kõpp, 

paljasjalgne Tõnisson, piiskop Platon, Uku Masing, Arthur Võõbus, Toomas Paul, Ain Kalmus (Evald Mänd), 

Hugo Lepnurm, Jüri Arrak, Urmas Sisask, Arvo Pärt jne).  


