
 
 

In
e‐k

Se

 

Õp

Ku

 

Ku

Sih

Va

Os
õp

Õp

Õp

Hin
lõp
tin

Sis

Te

nimene
kursus	Moo

e kursus on

 õpid 1

 huvitu

 tahad 

 Sulle m

piväljundid:

ursuse läbinu

 oskab 

 analüü
 analüü

pakub

 oskab 
elus; s

 arutle
käsitle

 tunneb
rakend

ursuse maht

htrühm 

astutav õppe

savõtutasu 
pilastele 

petamise ae

ppetöö vorm

ndamise vo
petamise 
ngimused 

su lühikirjel

emad 

e	ja	reli
odle	e‐õppe	

n Sulle, kui 

11. või 12. kl

ud religiooni

mõista relig

meeldib aru

: 

ud õpilane: 

näha religio

üsib jõukoha
üsib  religioo
b võimalusi e

näha religio
suudab argu

b  religiooss
etud eksiste

b  lihtsamai
dada. 

t 2 

gü

ejõud  M

20

eg 20

m Õ
ar

orm ja  M

te

dus Ku
üh
m
vä
te

Ku
va

1.
2.
3.
4.
5.

gioon	
keskkonnas

lassis; 

ifilosoofiast

gioonide ole

tleda maail

ooni rolli ini

aseid religio
ossete  konf
erinevate re

ooni, väärtu
umenteeride

sete  ja maa
entsiaalsetel

id  religioon

EAP, 52 aka

ümnaasium

arge Tasur,

0 eur 

017/2018. õ

ppetöö  toi
rvuti ja inte

Mitteeristav 

estid ja kodu

ursusel õpit
hiskonna el

maailmavaad
äärtushoiak
eiste inimes

ursuse prog
alikkursuse

. Religiooni 

. Sissejuhatu

. Sissejuhatu

. Sissejuhatu

. Sissejuhatu

s	

t; 

emust ja rol

mavaatelist

imese ja üh

oosseid teks
fliktide  põh
eligioossete

uste ning m
es kaasa rää

ailmavaateli
le küsimust

ni  teadusliku

adeemilist t

iõpilased  a

 MSc (usute

õ.‐a., alates

mub  Mood
rneti kasuta

(arvestatud

utööd on so

takse tundm
us, lähtuma
dete esindaj
kuid ja maai
te toimimis

gramm vasta
„Inimene j

põhimõiste
us religioon
us võrdleva
us religioon
us religioon

lli ühiskonn

te probleem

iskonna elu

ste; 
hjusi;  tunne
e vaadetega

moraalsete t
äkida tänap

iste problee
ele vastuse

u  uurimise

tundi 

alates 11. kla

eadus) 

9.oktoobri

dle  e‐õppe
amise oskus

d, mittearve

ooritatud po

ma religioon
a usu‐ ja mõ
jatega; sam
lmavaatelis
ses. 

ab  gümnaa
ja religioon

ed 
nifilosoofia p
 usundiloo 
nipsühholoo
nisotsioloog

as; 

mide üle. 

us; 

eb  ära  eelar
inimeste di

tõekspidam
äeva eetilis

emide üle 
id otsides n

viise  ja m

assist 

st 2017 

 keskkonna
s ning võima

estatud); kõi

ositiivsele hi

ni väljendum
õttevabadus
muti õpitakse
si tõekspidam

asiumi riiklik
n“ õppekava

probleemide
küsimustes
ogia küsimus
ia küsimust

rvamusliku 
ialoogiks ja 

iste seoseid
tes küsimus

ning  enda 
ing oma eet

eetodeid  n

as;  kursusel
alus, e‐mail

ik nõutavad

indele. 

mist kultuuri
se põhimõte
e analüüsim
misi ning vä

ku õppekava
ale. 

esse 
se 
stesse 
esse 

ja  sildistav
koostööks; 

d üksikisiku 
stes; 

maailmava
tilisi otsuse

ning  oskab 

l  osalemise
i aadressi o

d tööd on es

is ning inim
etest suheld
ma oma peam
äärtuste roll

a usundiõpe

a  suhtumis

ja ühiskonn

ate mõju ü
id tehes; 

mõnda  nei

eks  on  vaja
lemasolu. 
sitatud ning

ese ja 
des erinevat
misi 
li enda ja 

etuse 

se; 

na 

üle 

ist 

alik 

 

te 



Õpilaste hinnang antud kursusele: 
 

 Mulle väga meeldisid kursuse õppejõud. Tõesti oli asjalik ja väga huvitav kursus. Ei olnud 
arusaamatuid hetki ja tagasiside oli alati olemas. Tõesti väga hea kursus! :) 

 Antud kursus andis minu õppeaastale kindlasti veidi värvi juurde! :) 

 
 
 
 

Näiteid	ülesannetest	
	
Religioonide liigitused 
 

Mis on erinevatel religiooniliigitustel ühist? Tooge näiteid, kui üht religiooni võib paigutada erinevate 
religioonitüüpide alla? Kas leiate näiteid, kus ühte religiooni saab paigutada ka sama liigitustüübi alusel 
(nt korraga nii monoteistlik kui ka polüteistlik)? 
 

Poliitika 

 
Millistes ühiskondades on religioonil oluline roll ja millistes mitte? Mis võivad olla nende erinevuste 
põhjused? 


