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The subject field of this study is formal christian education in Estonia, dealing with the questions of 

develpoment of christian education after the soviet period, the state of christian schools today and 

the preferences of parents for choosing a christian school for their child. 

The christian education in the soviet time was officially banned and had to be re-built form almost 

nothing after the independence was restored in the early 90s. The process started as soon as it was 

possible, supported by the short-term massive turn to christianity as engaging with the formely 

forbidden fields became the symbol of freedom as well as the influence from many visiting 

evangelists, the fast turn-up of international christian missions and organisations and them setting up 

their local branches in Estonia and the active ecumenical co-work of local christian leaders. The 

Sunday schools, christian youth groups and choirs were founded. Christian education also reached 

into formal education on each level, but not as widely spreading. The need for different kind of 

school was felt though by many in society geneally, as the soviet-time conformal school was slow to 

change and did not satisfy the expectations of people. 

The first christianity-orientated school (Old Town Educational College) developed in Tallinn from 

previous hobby centre focused on middle age arts, in close relations with the catholic church, whose 

historical hold this area had been where the school rooms were based. It started  as a school in 1988, 

few years before the republic’s constitution stated officially the freedom of faith. The second school 

(Humanitarian Orthodox School of Narva) followed in 1991, based on a russian community in Narva 

and their relation to orthodoxy. In the same year, 1991, gathered a group of parents and other active 

members of catholic congregation in Tartu and with the support of the sisters form Fransiscan Order 

the Catholic School (The Catholic Educational Centre of Tartu) was opened in 1994. The same year 

1994, also in Tartu a group of members from the fundamental Word for Life congregation started 
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schooling their children in a home school project.  The offical licence to work as a school (Christian 

Elementary School of Tartu) was received at 1997. 

For many years there were no more new christian schools opened, but in the society many changes 

took place that became helpful for new christian schools to be started. These young people who 

turned into faith at the dawn of freedom, were now having kids at the age to start school, so the 

parents were looking for suitable options, people generally had become a lot more aware about their 

values and ready to act upon it, the discussion of value orientation and values-based education had 

risen widely in the society, theological studies had prepared potential teachers for christian 

education and sufficient material to use for such schools, and also the law had been changed to the 

more supportive direction. Since 2010/2011 the value discussion had reached the Basic Schools and 

Upper Secondary Schools Act and the National Curriculum of mandatory education – these state the 

mental, physical, ethical, social and emotional  development all equally important and the value 

education as part of the mandatory education. This has become a good start point for christian 

schools to prove their nessesity as bearer of ageless human values (in the context where vast 

majority of Estonians are non-religious). Important is also the right for private schools to teach the 

lessons of confessional religious education, which is not allowed in public schools, and to set 

additional terms for admission, that allows to create a value-based and stable atmosphere. 

In year 2011 another new christian school (Tallinn Cathedral School) was opened. This is a lutheran-

orientated school in Tallinn, related to the cathedral congregation. Over these last year or two 4 

projects for new christian schools have been prepared, so that they are all ready now to open their 

doors in September 2013 (The School of Kaarli, The Mansion School of Kohila, St. John’s School, St. 

Peter’s Lutheran School of Tartu).  

The initiators of the first estonian christian school have been very intence to start new discussions 

and participate in society in educational renewal, value education, starting new organisations and 

contributing to the opening of new christian schools. The last bigger project was creating a 

Maarjamaa Haridusselts (The Society of Maryland’s Education) with ambition to unite all people and 

organisations active in Estonian christian formal education field. 

In christian schools which are orientated to estonian-speaking families among the parents of basic 

school level a survey was carried out to find out the most important reasons what made the parents 

to choose a christian school rather than a public school for their children. There are 4 such schools: 

Tallinn Cathedral School, The Catholic Educational Centre of Tartu, Christian Elementary School of 

Tartu, Old Town Educational College. The structured questionnaire using Likert scale for evaluation of 



4 
 

majority of proposed statements was to be filled in over internet and responses were analysed with 

the program MS Exel. 

There were 144 respondents all together. The parents can be caracterized by not beeing very young 

parents for basic school pupils (age between 25 to 56, averidge 40,5 years), most of them having 

higher education. In about half of the families both parents belong to a christian congregation, 

adding those at least the respondent belonging to a congregation they make together 61% of all. The 

congregations they belong to are generally not the same though as the congregations related to 

school. Other respondents claimed to have no official bond to any religious organisation. Other 

religions were not represented. A bit more than a third (37%) of these parents could be addressed as 

christian by their characteristics and preferences. 10 % have no interest in the christian orientation of 

these schools but see them as good schools from some other point of view (caring atmosphere, 

personal approach to childrens’ development, many optional specialities added to program, neat 

upbringing, etc.), they don’t think the christianity as a backround for these schools plays any role to 

provide the characteristics they evaluate. All the rest are interested in the christian orientation to 

some extent, mostly considering the same values as the group of non-christian, but with the 

difference of attitude considering the role of the christian principles these schools are based on – 

they believe the good values of these schools originate from their christian backround, even though 

they do not aree with the dogmatics. All these groups of parents are mostly pleased with the schools. 

The overall most important argument of choice was safe and caring atmosphere of these schools, the 

suitable value orientation and upbringing, personal approach to each child’s development, spiritual 

and philosophic orientation and high standard of education following. Among the christian 

characteristics the most important one was intellectual approach: the traditions and value system of 

church is part of our cultural backround and as such important to know. The next ones were very 

similar to the common reasons named before, just adding the christian influence to those: the 

atmosphere is believed to be better and the approach to children more personal in the christian 

schools. In commentaries the small classes/small schools were added few times to the reasons. 

Compairing the schools to eachother there are some differences, though the major tendencies are 

the same. For the respondents from Old Town Educational College the special/additional programs 

available in school were more inportant and at the same time the orientation to christianity was of 

lower importance than for parents from other schools. In Catholic School the value orientation was 

considered most important and more than from other schools these parents appriciated the good 

image of the school. No parent in this school was afraid that their child could be mocked in public 

school because of their religious beliefs. The Christian Elementary School was chosen mainly because 
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it was christian and the most important aspect of this christian orientation was to support daily 

christian life. The parents were also more closely tied to the congregation connected to school than 

in other schools. Half of them proposed that there could be more christian events than there is now. 

In the Cathedral School the location was a little more important than for others, and surprisingly the 

special programs not as important though they work in close relationship with the Old Town 

Educational College and can offer the same. The rate of families with christian orientation is second 

after The Christian Elementary School. 
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Sissejuhatus 

Töö valdkonnaks on kristlik haridus, teemaks kristlik üldharidus. Ajalis-ruumiliselt on töö piiratud 

taasiseseisvuse järgse Eestiga.  

Üldmõistet kristlik haridus kasutatakse käesoleva töö raames kogu kiriku vm. kristlike 

organisatsioonide ja nende liikmete poolse õpetustegevuse kohta kõigis erinevates normatiivaktides 

hariduse erinevaid alajaotusi (üld- ja huviharidus, formaal- ja mitteformaalharidus, huvitegevused jt., 

vt.ptk. 1.1) sisaldavana. 

Lähtuvalt Haridusseadusest (1992, edaspidi ka HaS) § 2, lõige 4 ja § 11 ning Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusest (2010, edaspidi ka PGS) § 2 ja § 3 kasutatakse töös mõistet üldharidus:  

Ülesannetest johtuvalt liigitatakse haridus üld-, kutse- ja huvialahariduseks. Üldharidus on teadmiste, 

oskuste, vilumuste, väärtuste ning käitumisnormide süsteem, mis võimaldab inimesel kujuneda 

pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, 

kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning 

kandma kodanikuvastutust. Üldharidust annavad üldhariduskoolid.  

Kristliku üldhariduse all mõistetakse töös sellist haridust, mida annavad riiklikest õppekavadest ja 

seejuures oma alusdokumentides sõnastatud kristlikest väärtustest lähtuvad haridusasutused, mille 

tegevust riik õigusaktidest tulenevas korras tunnustab.  

Eestis on kristlikud üldharidusasutused (lasteaiad, koolid) olnud seni suhteliselt vähelevinud, mis on 

seletatav meie lähiajalooga. Esimesed neist rajati siiski kohe, kui selleks võimalused avanesid, lähiajal 

plaanitakse avada mitmeid uusi. Sellest võib lugeda ajakirjandusest (nt. Meeli Parijõgi, Õpetajate Leht 

12.10.2012; Liina Raudvassar, Eesti Kirik 06.02.2013 jpt.), alustavatel koolidel on avatud kodulehed. 

Nõudlus sellise valikuvõimaluse järgi on olemas, mida kinnitab ainuüksi fakt, et enamik neist 

koolidest on rohkem või vähem lapsevanemate initsiatiivil loodud, kuid kooliti jagub õpilasi siiski 

erinevalt.  

Põhjalikke uurimusi kristliku üldhariduse kohta autorile teadaolevalt Eestis seni läbi viidud ei ole. 

Kristliku haridusega seonduvast on uuritud laste- ja noortetöö eesmärke (nt. Toompuu, Tauno 2007, 

”Kristliku laste- ja noortetöö eesmärgid luterlikus kontekstis.” Tartu: Tartu Teoloogia Akadeemia), 

pühapäevakoolide tegevust (nt. Palm, Jaanika 2006, ”Pühapäevakoolide tegevuse sisu nelja 

pühapäevakooli näitel.” Tartu: Tartu Teoloogia Akadeemia), õppekava rolli koguduse lastetöö 

kvaliteedi tõstmisel (Havakats, Pille 2011, „Väljundipõhine õppekava Eesti EKB Koguduste Liidu 

http://arvamus.postimees.ee/1004230/eestis-kasvab-huvi-kristlike-koolide-vastu/
http://www.eestikirik.ee/?author=226
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pühapäevakoolidele eelkooliealiste õppekava näitel. Tallinn: EELK Usuteaduste Instituut“), käesolevas 

töös on kasutatud Helen Kooviste uurimistööd (2011) ”Nüüdisaja usuõpetustöö Eesti apostlik-

õigeusu kogudustes“, mis annab palju pidepunkte kiriklikule hariduskäsitlusele laiemalt, kuid nende 

tööde fookus üldharidust ei puuduta. Valdkonnaga haakuvad veel usuõpetuse kui õppeaine (nt. Valk, 

Pille 2009 „Religiooniõpetus- Mis? Miks? Kuidas?“ Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus) ning 

väärtuskasvatuse teemad (nt. Siivelt, Piret 2005. ”Väärtushinnangutest ja väärtuste teadvustamisest 

koolis, lähtudes nii koolijuhtimise kui väärtuskasvatuse aspektidest.” Tartu: Tartu Ülikooli 

haridusteaduskond), mis kumbki omast vaatenurgast arutlevad erinevate väärtusmaailmade ning 

laste vaimse ja eetilise harimise vajalikkuse ja võimaluste üle koolis, olles sellega baasiks ka erinevat 

tüüpi haridusasutuste tekkele, kuid käsitlevad seda kogu üldhariduse raames, mitte kristliku 

haridusasutuse seisukohast.  

Enda tarbeks on kristlikud koolid mitmesugust tagasisidet kogunud, seda nii tutvusuuringutel enne 

õpilase kooli vastu võtmist kui kooliaja jooksul (neist autorile teadaolevalt kõige põhjalikum: 

„Perekonna koht ja osa kristliku kooli kujunemisel post-sovetlikus Eestis Vanalinna 

Hariduskolleegiumi näite varal.“ Uuringu aruanne. Tallinn, 1999), kuid koolidevahelist võrdlust 

võimaldavaid ega üldistavaid andmeid meediakajastustest põhjalikumal tasandil ei ole. Käesoleva 

uurimuse tulemusena kujuneb terviklikum pilt kristlike koolide kohast ühiskonnas – loomise 

põhjustest, eesmärkidest, tegevusest ning eelkõige vajalikkusest nendes koolides õppivate laste 

vanemate jaoks. Kristlikel koolidel on võimalik hinnata, millised vanemad ja mis põhjustel suurema 

tõenäosusega oma lapsele kristliku kooli valivad, soovi korral on selle alusel võimalus ka oma 

tegevusplaane või enesemääratlust täiendada. Lisaks võib uurimus abistada alles valikuid tegevat 

lapsevanemat koolidest ülevaate saamiseks, nende põhimõtete, sarnasuste ja eripäradega 

tutvumisel. 

Eesmärgid: 

Töö eesmärgiks on anda ülevaade, kellele ja milleks tänapäeva Eestis on vaja kristlikku haridust, 

eelkõige kristlikku üldharidust. Selleks tuleb selgitada välja: 

a) kuidas on kristlik haridus iseseisvusajal arenenud ja millised huvigrupid on sellega seotud; 

b) mis iseloomustab neid vanemaid, kes on eelistanud lapsele kooli valides kristlikku kooli 

teistele alternatiividele; 

c)  milliseid põhjusi pidasid lapsevanemad oluliseks kristlikku kooli valides; 

d) kas need põhjused kooliti või vanemate taustast lähtuvalt üksteisest erinevad.  
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Valiku aluseks olnud põhjuste selgem teadmine aitab koolidel mõista, kas nende ettekujutus 

vanemate ootustest realiseerub koolivaliku tegelike põhjustena, ning selle põhjal teadlikumalt teha 

otsuseid tulevikuks. Samuti on töö sisu abiks lapsevanematele, kellel koolivalik alles ees seisab, ning 

tutvustav materjal teistele kristlikust haridusest huvitatud inimestele. 

Uurimiseesmärgi saavutamiseks tuleb lahendada järgmised uurimisülesanded:  

1) Uurida ja analüüsida allikaid kristliku hariduse arengu, eesmärkide, võimaluste ja huvigruppide 

kohta taasiseseisvunud Eestis 

2) Uurida ja analüüsida allikaid kristliku üldhariduse hetkeolukorra kohta Eestis 

3) Koostada ankeetküsitlus kristlike koolide lapsevanematele  

4) Ankeetküsitlus läbi viia 

5) Analüüsida ankeetküsitluse tulemusi 

6) Teha järeldusi ja ettepanekuid kristlikele haridusasutustele lähtuvalt lastevanemate eelistustest 

Meetod ja kontseptsioon  

Käesoleva töö näol on tegemist ülevaateuurimusega. Uurimus viidi läbi 3-etapiliselt: 

1) tausta uuring (riiklikud regulatsioonid, kristliku hariduse hetkeseisu ülevaade) 

2) teoreetiline uuring (väärtuskasvatuse, kristlike väärtuste teoreetiliste allikate analüüs) 

3) empiiriline uuring (ankeetküsitluse koostamine lähtuvalt tausta ja teoreetilisele uuringule) 

Uurimistöös kasutatakse kvantitatiivset uurimisstrateegiat. Uurimistöö hõlmab nii teoreetilist kui 

empiirilist uuringut. Teoreetilises osas analüüsitakse riiklikke haridusregulatsioone ja 

väärtusteoreetilisi allikaid, empiirilises analüüsis kogutakse ja analüüsitakse andmeid, kasutades 

andmekogumismeetodina struktureeritud ankeetküsitlust Likerti skaalal, andmeanalüüsi meetodina 

kasutatakse aritmeetilist kesmist ja suhtarve. 
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1. Kristliku hariduse teoreetilised lähtekohad  

1.1 Hariduse mõiste ja põhialused 

Haridus oma olemuselt on kahesuunaline: inimese soov uurida ja teada saada ning sugupõlve soov 

teda õpetada/kasvatada oma kultuuritraditsioonis. Iseõppimine on vaba protsess, millel võib olla 

nõrk seos kultuuri või ümbriseva ühiskonnaga, seetõttu on ühiskonna koostoimimise seisukohast 

õpetamine ehk eesmärgistamine vajalik. Kui üks pool liialt domineerib, kaotab protsess 

dünaamilisuse. Mõlemal juhul on õppimises olulisel kohal kogemus, isiklikult läbielatu, sest sellega 

seostuvad motivatsioon, huvi, uudishimu ja kahtlus, mida juba Aristotelesest peale on peetud 

õppimise alusteks. (Gustavsson 2000, lk. 54, 221-222). 

Haridusseaduses (1992, § 2, lõige 1) defineeritakse haridust ühiskonna vajadustest lähtuvalt 

eesmärgistatuna: haridus on õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste, vilumuste, 

väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust ta kontrollib.  

Haridussüsteemi on kõige ülevaatlikum iseloomustada tabelina: 

Tabel 1. Eesti haridussüsteem 

Formaalharidus 
(süsteem) 

Mitteformaalne haridus 
(süsteem) 

Informaalne haridus 

Üldharidus 
(liik) 

Kutseharidus (liik) Huvi-
haridus 

(liik) 

Organiseeritud õppetegevus 
mitmesuguste oskuste ja 
pädevuste arendamiseks 
väljaspool 
formaalharidussüsteemi, sh. 
klubide, väljaspool huvikoole 
tegutsevate ringide (nn. 
huvitegevused), 
noortekeskuste jms. tegevus 
jne. Ei tõsta ametlikult mingit 
taset, riiklikku tunnistust ei 
anta. 

Elukestev protsess, mille 
käigus inimesed 
omandavad hoiakuid, 
väärtusi, oskusi ja 
teadmisi oma keskkonna 
harivate mõjude ja 
igapäevategevuste 
(pere, eakaaslased, 
naabrid, sündmused, 
raamatukogu, 
massimeedia, töö, mäng 
jne) kaudu.  

(Tase) 

Alusharidus 
Põhiharidus I 
Keskharidus II 

(Tase) 

Kutsekeskharidus II 
Keskeriharidus II/III 
 

-  

Kõrgharidus III  
Täiendusharidus 

Allikad: HaS, 1992; PGS, 2010; Noorsootöö Strateegia, 2006 

Üldhariduse mõiste sai defineeritud sissejuhatuses. Hariduse jagunemine  haridustasemetesse on 

määratud Haridusseaduses (1992) § 2,  lõige 5 ja  § 17,  lõige 3. Haridustasemed on: 

 1) alusharidus; 

 2) põhiharidus (hariduse I tase); 

 3) keskharidus (hariduse II tase); 

 4) kõrgharidus (hariduse III tase).  
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Haridust, mis põhineb üldkeskharidusel, kuid mida riiklikult ei tunnustata kõrgharidusena, 

loetakse kesk- ja kõrghariduse vahepealseks hariduseks ja seda nimetatakse 

keskerihariduseks. 

Hariduse selliselt tasemetesse jaotamisest lähtuvalt kasutatakse nt. Noorsootöö seaduseses (2010) § 

4,  lõige 1, aga ka Statistikaameti andmebaasides (Mõisted, 2013 jt.) jm. sellele viitamiseks terminit 

tasemeharidus (Noorsootöö Strateegias (2006) ka tasemeõpe ja tasemekoolitus).  

Euroopa Nõukogu kodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse hartas (2010, I / 2) ja Noorsootöö 

Strateegias (2006) kasutatakse laiemat mõistet formaalharidus: 

Formaalharidus on struktureeritud haridus- ja koolitussüsteem, mis hõlmab tasemeharidust 

jm. (riiklike) õppekavadega fikseeritud eesmärgiliselt organiseeritud õppetegevust. 

Formaalharidust omandatakse üld-, kutse- või huviharidusasutustes (vajalik registreering 

Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS)) ning hariduse omandamist märgib 

haridustunnistus. 

Kuigi Haridusseaduses esitatud hariduse definitsioon käib ainult formaalhariduse kohta, laieneb 

selles (1992, § 2, lõige 4) nimetatud hariduse põhialuste: üldinimlike ja rahvuslike väärtuste, isiksuse, 

usu- ja südametunnistuse vabaduse tunnustamise nõue kogu organiseeritud haridustegevusele meie 

ühiskonnas sõltumata sellest, kas või kui formaalses vormis sellega tegeletakse. Tähtsale kohale 

formaalses hariduses on Haridusseadusega (1992, § 2, lõige 3) asetatud veel isiksuse areng ja 

pidevõpe, perekond, rahvus ja rahvusvähemused, seaduskuulekus, Euroopa ja maailma konteksti 

silmaspidamine, majandus-, poliitiline- ja kultuurielu ning keskkonnasäästlikkus.  

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (2010, § 6) rõhutab, et õppe korraldamisel peavad riik, koolide 

pidajad ja koolid ühiselt tagama kvaliteetse üldhariduse kättesaadavuse võrdväärselt kõigile, 

sõltumata nende sotsiaalsest ja majanduslikust taustast, rahvusest, soost, elukohast või hariduslikust 

erivajadusest, koolide lähtumise riiklikes õppekavades väljendatud ühiskonna ootustest oma 

tegevuse korraldamisel, seisma hea õpilaste takistusteta liikumise eest ühelt kooliastmelt, 

õppevormilt või haridustasemelt teisele; kooli õppekava kujundamisel ja individuaalsete õppekavade 

rakendamisel arvestama õpilaste vajaduste ja huvidega ning võimaluse korral õpilaste ja vanemate 

ettepanekute ja piirkonna eripäraga.  

Väärtusorientatsiooni võib kool vabalt valida, kui see jääb õigusaktidega määratud piiridesse. 

Põhikooli alusväärtused on lisaks Haridusseaduses nimetatule loetletud Põhikooli- ja 

Gümnaasiumiseaduses (2010) § 3 ning Põhikooli Riiklikus õppekavas (edaspidi ka PRÕK, 2011) § 2. 
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Erakooli puhul kinnitab vastavust riiklikele õppekavadele ja muudele nõuetele Haridus- ja 

Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba (Erakooliseadus, 1998, § 5). Uute koolide loomine 

lapsevanemate või organisatsioonide initsiatiivil on üldjuhul võimalik ainult erakoolina. Erakooli 

tegevust ja sellega ühtlasi hariduse kättesaadavust erakoolis toetab osaline tegevuskulude katmine 

ning koolilõuna kulude täielik katmine riiklikust eelarvest nii põhikooli- kui gümnaasiumiastmes 

munitsipaalkoolidega samadel alustel (Erakooliseadus, 1998, § 22, lõige 2; § 42). 

PGS § 27, lõige 1 kohaselt võib vanem oma lapsele kooli vabalt valida,  kui soovitud koolis on vabu 

õppekohti. Samas (§ 27, lõige 5) võib kooli pidaja haridus- ja teadusministri määrusega volitatud 

ulatuses kehtestada kooli vastuvõtu, sealhulgas teadmiste ja oskuste hindamise tingimused ja korra. 

Vastavalt Erakooliseadusele (1998, § 12, lõige 1) võib erakoolis määrata täiendavaid tingimusi õpilase 

kooli vastu võtmiseks.  

Kristliku orientatsiooniga üldharidust antakse Eestis igal haridustasemel, kuid suhteliselt vähestes 

haridusasutustes. Käesolev töö keskendub üldhariduse I tasemele ehk põhiharidusele. 

1.2 Väärtuspõhine haridus 

Hariduse kui õpetamisprotsessi olemus on tihedalt seotud eetiliste küsimustega, kuna toetub 

arusaamale sellest, kes on inimene ja kuidas peaks elama. Sellest sõltub eesmärk – milliste 

väärtushoiakute ja käitumiskalduvustega inimest tahame kasvatada (Sutrop, 2009). 

Valikute tegemine on muutunud noore inimese jaoks järjest keerulisemaks, kuna mitmekesine ja 

kiirelt muutuv maailm ei anna selget orientiiri. Samas ootab ühiskond pealekasvavalt põlvkonnalt 

vastutustundlike ja küpsete valikute tegemist. Ei saa aga teadlikult valida, kui valikuvõimalustest ega 

erinevate valikute tagajärgedest ei olda teadlikud, valiku alused ei ole selged. (Valk, 2007). 

Valiku aluseks on alati mingid väärtushoiakud, olgu siis teadvustatud või teadvustamata. Mida 

rohkem suudame teadvustada oma väärtushoiakuid, seda teadlikumad on meie valikud.  

Kõige levinumas plaanis on väärtus miski, mis on väärt omamist, saavutamist või tegemist. Tunnust, 

mida peetakse väärtuseks, võetakse oma valikute langetamisel ja tegevuste kavandamisel arvesse. 

Väärtus on ühtlasi skaala hinnangute andmisel, sellisena on tema vastandiks fakt, mis erinevalt 

hinnangutest on muutumatu, objektiivne. Väärtused on alati suhtelised, väärt kellegi jaoks, asetudes 

ka mingisse suhtelisse tähtsusjärjekorda. Seejuures jagunevad väärtused seesmisteks, mis on 

eesmärgiks iseenesest, ja  instrumentaalseteks, mille abil me loodame saavutada mõnd kaugemat 

eesmärki.  Väärtuste pinnal kujunevad voorused, mis on sisseharjutatud käitumiskalduvused. Nende 
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tulemuseks on harjumuspärased teod. Meie ühiskonnas levinud väärtuspluralism, mille järgi 

väärtuste tähtsusjärjekord sõltub alati kontekstist, kinnistab paraku tahtenõrkust, sest alati võib 

väärtuste kaalukausid oma hetkeemotsioonist või -kasust lähtuvalt ümber hinnata. Et ühiskonnas 

kaasa rääkida, on vaja õppida oma eelistusi põhjendama ja kaitsma  - seetõttu peaks õpetama kool 

nii häid käitumistavasid järgima kui ka oma väärtuste ja valikute üle arutlema. (Sutrop, 2009). 

Väärtuskasvatuseks on mitu erinevat võimalust (Sutrop, 2009, 2012a): 

- Keeldude ja käskude kaudu – nn. traditsiooniline väärtuskasvatus, kus lähtutakse reeglite, 

sellisena mõistetud kui universaalsete moraaliprintsiipide õpetamisest. Õpilastele esitatakse 

moraalseid dilemmasid ning lastakse õpitud reeglitest lähtuva arutluse käigus õige lahenduseni 

jõuda;  

- Ratsionaalse arutluse kaudu – nn. väärtuste selitamine (USA-s “value clarification”), kus 

õpilastele ei öelda ette, mis on õige ja kuidas nad peaksid käituma, vaid see otsus selgub ühise 

arutluse kontekstis, võttes arvesse kõigi osapoolte argumente. Viimane lähenemine õpetab kõige 

rohkem oma väärtusi ja vaatekohti teadvustama ja nende sobivuse üle aru pidama. 

- Tegevuse kaudu – rõhk on praktikal (J. Dewey demokraatia õppimine). Selleks, et voorused ehk 

sisseharjutatud käitumiskalduvused saaksid tekkida, on vaja luua selleks sobivad eeskujud, 

tingimused ja praktiseerimise võimalused. 

-  Iseloomukasvatuse kaudu – kogu isiksust hõlmav nn. treenimine (USA-s “character education”). 

Lähtub vooruseetikast, mis ütleb, et on oluline mitte ainult teha õiget asja, vaid ka omada hea 

olemiseks ja õigesti toimimiseks vajalikke kalduvusi, motivatsioone ja emotsioone. Eelnevalt peab 

olema kokku lepitud, milliseid iseloomuomandusi soovitakse kujundada. Esiplaanil on tunnustus 

ja positiivne kogemus heast käitumisest. 

Väärtuste ja kõlbluse arendamine vajavad väga kompleksset lähenemist. Kõik need väärtushoiakud ja 

kõlbelised normid, mida oluliseks peetakse ja noorele koolist kaasa anda tahetakse, peavad 

peegelduma kooli igapäevases elus, sest väärtusvaba keskkonda ei ole olemas. Seda antakse edasi 

mitte ainult spetsiaalset käsitlemist võimaldavate ainetundide sisus, vaid ka valikainete valikuga 

õppekavas, teiste ainetundide materjali kommenteerides, õpi- ja hindamismeetodeid valides, kooli 

õhkkonna, meelsuse ja vaimsuse, kooli- ja klassivälise tegevuse, õpilaste ja õpetajate vaheliste 

suhete, isetegemise ja otsustamise võimaluste jne. jne. kaudu. Oluline on luua keskkond, kus voorusi 

igapäevaselt harjutada, st kogemusega kinnistada, et neist kasvaksid välja soovitud 

iseloomuomadused, sest üksnes väärtustest teadlik olemine ei tähenda veel, et nende järgi elatakse. 

Põhjus on selles, et mingi teine väärtus on selle inimese jaoks kõrgemal kohal, või siis tahtenõrkuses 

väärtuspõhistele valikutele ahvatluste kontekstis kindlaks jääda. (Sutrop, 2009; Valk, 2007). 
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Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduses (2010) § 3 ning Põhikooli Riiklikus õppekavas (2011) § 2 (vrdl. § 3 

lõige 2) loetletakse Eesti üldhariduskooli alusväärtustena õpilaste nii vaimne, füüsiline, kõlbeline, 

sotsiaalne, emotsionaalne kui õpilase võimete tasakaalustatud areng, eneseteostus ning tervikliku ja 

teaduspõhise maailmapildi kujunemine, Põhiseadusest, Inimõiguste deklaratsioonist, lapse õiguste 

konventsioonist ning Euroopa Liidu alusdokumentidest lähtuvad eetilised põhimõtted, Eesti, Euroopa 

ja maailma kultuuri- ja teadussaavutuste omaksvõtt, integratsioon ühiskonnas, sotsialiseerumine 

ning valmisolek panustada Eesti ühiskonna sotsiaalsesse, kultuurilisse, majanduslikku ja ökoloogilisse 

arengusse. Eristatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, 

lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele 

ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, 

õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus). 

PGS (2010, § 4, lõige 1) ja PRÕK (2011, § 3, lõige 1) juhivad tähelepanu sellele, et põhikoolil on nii 

hariv kui ka kasvatav ülesanne, aidates kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, 

kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus 

ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed. Tõdemus, et eesmärke on võimalik saavutada 

ainult neid kogu õppe-kasvatustöös kompleksselt silmas pidades, on läbivalt riiklikusse õppekavasse 

sisse kirjutatud.  

PRÕK (2011, § 3 - 14) kirjeldab väga põhjalikult nii põhihariduse sihiseadet, õppimise käsitlust, 

õppekeskkonda, pädevusi, kohustuslikke ja valikõppeaineid ning läbivaid teemasid põhikoolis 

tervikuna kui õppe ja kasvatuse rõhuasetusi ja taotletavaid pädevusi ka kooliastmete kaupa.  

Õppekeskkonda iseloomustab PRÕK kui õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna 

kooslust, mis peab toetama inimõiguste ja demokraatia austamist, õpilase arenemist iseseisvaks ja 

aktiivseks õppijaks, kandma ja edasi arendama paikkonna ja koolipere vaimsust ja traditsioone. See 

on vaadeldav ühiskonna mudelina, kus otsustusõigus ja vastutus tuleb jagada asjakohaselt ja selgelt 

ning selles peab olema võimalus osaleda kõigil osapooltel. Õpetamist mõistetakse õppekeskkonna ja 

õppetegevuse organiseerimisena viisil, mis seab õpilase tema arengule vastavate, kuid pingutust 

nõudvate ülesannete ette, mille kaudu tal on võimalik omandada kavandatud õpitulemused ning  

kasvatust kui õpilase suhete kujundamist teda ümbritseva maailmaga, mis eeldab sobiva 

väärtuskeskkonna loomist, kus on tagatud kõiki austavad, usalduslikud, toetavad ja eelarvamusteta 

suhted, õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste 

omaduste areng, eneseusu süvenemine, kiusamisest hoidumine ning loov areng läbi isikliku ja 

kollektiivse initsiatiivi. See saab võimalikuks üksnes kogu koolipere, õpilaste ja lapsevanemate 

vastastikuse usalduse ning koostöö õhkkonnas. Hoiakute kujundamise võtmeisik on õpetaja, kelle 
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ülesanne on pakkuda isiklikku eeskuju ning tuge nii sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemisel 

kui erinevates rühmades ja kogukondades ja kogu ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisharjumuste 

väljaarenemiseks. (ibid, § 3, lõige 3; § 5, lõige 2 & 3; § 6, lõige 1 & 3). 

Õpet kavandades ja ellu viies tuleb igale õpilasele tagada ea- ja jõukohane õppekoormus, mis 

võimaldab mitmekesiseid kogemusi erinevatest (kultuuri)valdkondadest ning jätab aega puhkuseks ja 

huvitegevuseks. Selleks peavad õpetajad jälgima iga õpilase arengut ja toimetulekut koolis,  

arvestama iga õpilase taju- ja mõtlemisprotsesside eripära, võimete, keelelise, kultuurilise ja 

perekondliku tausta, vanuse, soo, terviseseisundi, huvi ja kogemustega, selgitama välja 

individuaalsed õpivajadused ja valima sobivad õppemeetodid, seostama erinevate valdkondade 

teadmisi ja oskusi igapäevase eluga ja omavahel ning kasutama neid nii uurimistöödes kui reaalsetes 

olukordades, vajadusel korraldama diferentseeritud õpet. (PGS § 37, lõige 1; PRÕK § 5, lõige 4). 

Õppimist käsitatakse riiklikus õppekavas väljundipõhiselt, st. rõhutades muutusi õpilase või õpilaste 

rühma käitumisvõimes. Väärtustatakse kogemust ja teadmiste rakendatavust ning tõdetakse, et 

õppimine on elukestev protsess, milleks vajalikud oskused ja tööharjumused kujunevad põhihariduse 

omandamise käigus: õppimise psühholoogiliseks aluseks on kogemus, mille õpilane omandab 

füüsilise, vaimse ja sotsiaalse keskkonna koostoimes. Kogemusi omandades muutub õpilase 

käitumine eesmärgipärasemaks. Uute teadmiste omandamisel tugineb õpilane varasematele ning 

konstrueerib uue teabe põhjal enda teadmised. Omandatud teadmisi rakendatakse uutes 

olukordades, probleemide lahendamisel, valikute tegemisel, väidete õigsuse üle arutledes, oma 

seisukohti argumenteerides ning edasiste õpingute käigus. (PRÕK, 2011, § 5, lõige 1). 

Kasvatuse roll on põhiliste väärtushoiakute kujunemine. Põhikooli lõpuks peaks õpilane mõistma 

oma tegude aluseks olevaid väärtushinnanguid ja tundma vastutust tegude tagajärgede eest, jõudma 

selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes, mis tagab valmisoleku õpingute jätkamiseks 

järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks, omama ettekujutust oma tulevastest rollidest 

perekonnas, tööelus, ühiskonnas ja riigis ning avatud suhtumist maailma ja inimeste mitmekesisusse. 

Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu kooli 

õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime 

tulemusena. Et Eesti kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, pööratakse 

põhikooli õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele. (ibid, § 3, lõige 4-7). 

Omandatud teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumit, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või 

valdkonnas tulemuslikult toimida, nimetatakse riiklikus õppekavas pädevusteks. Pädevuste 

määratlemine väljendab seda, millele tuleks pöörata kõige rohkem tähelepanu. Pädevused jagunevad 
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üld- ja valdkonnapädevusteks, millest üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, olles  

olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel ning kujunedes kõigi õppeainete kaudu, ent ka tunni- ja 

koolivälises tegevuses, seega kõigi õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös. Valdkonnapädevused 

kujunevad ainevaldkonniti, mille moodustavad lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained. 

Üldpädevused on väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus, matemaatikapädevus ja ettevõtlikkuspädevus. Koolidele on jäetud võimalus oma 

õppekavas kirjeldada, mil viisil nad riiklikus õppekavas määratletud üld- ja valdkonnapädevusi 

kujundavad. (ibid, § 4). 

Eesmärkide kompleksseks saavutamiseks, sh. üldpädevuste ja erinevate ainevaldkondade tervikuks 

sidumisel on olulisel kohal lõiming, milleni jõutakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa 

järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, 

õppeülesannete ning -viiside abil. Selleks tuleb korraldada õpet ja kujundada õppekeskkonda ning 

õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust: täpsustades pädevusi, seades õppe-

eesmärke ning määrates erinevate õppeainete ühiseid probleeme ja mõistestikku. (ibid, § 5, lõige 5-

6). 

Esimeses klassis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks õpilaste kohanemine koolieluga, turvatunde 

ja eduelamuste kogemine ning valmisoleku kujunemine edasiseks edukaks õppetööks. 

Õppeülesandeid ja nende täitmiseks kuluvat aega diferentseeritakse õpilaste koolivalmidusest ja 

võimetest lähtuvalt. Esimeses kooliastmes tervikuna keskendutakse kõlbeliste tõekspidamiste, heade 

käitumistavade, kooliskäimisse  positiivse suhtumise ning üksteist toetavate ja väärtustavate suhete 

kujundamisele, õpiharjumuste, valikute tegemise ja koostööoskuste arendamisele, õpiraskuste 

äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele, iga õpilase eneseusu ja õpimotivatsiooni 

kinnistamisele. Õppetöö korraldamise alus võib esimeses kooliastmes olla üldõpetuslik tööviis. (ibid, 

§ 8). 

Esimese kooliastme ehk algkooli lõpus õpilane (ibid, § 7): 

- peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et kedagi ei tohi 

naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada; 

- tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos teistega, 

paaris ja rühmas, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste kohustuste ning 

puhkamise vahel; 

- teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt; 

- oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites 

mõtestada; oskab koostada päevakava ja seda järgida; 
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- suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid, tegelasi, 

tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult esitada; 

- mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid fraase; 

- arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid erinevates 

eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades; 

- käitub loodust hoidvalt; 

- oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid ja 

nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitada ning lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja 

kaarti lugeda; 

- oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi 

seadmeid; 

- austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega 

seostuvaid käitumisreegleid; 

- oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast 

eneseväljendusest ja tegevusest; 

- hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve; 

- oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult liigelda; 

- teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda, ning on valmis seda tegema.  

Kolmanda kooliastme ehk põhikooli lõpuks peaks olema kujunenud selline noor inimene, kes tunneb 

ja järgib üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid ning julgeb sekkuda, kui neid eiratakse, peab 

väärtuslikuks nii oma kui teisi rahvusi, keelt ja kultuuri ja aitab kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele 

ja arengule, on teadmishimuline, oskab õppida ja leida edasiõppimisvõimalusi, kasutades vajaduse 

korral asjakohast nõu, on ettevõtlik, usub iseendasse, kujundab oma ideaale, seab endale eesmärke 

ja tegutseb nende nimel, juhib ja korrigeerib oma käitumist olukorrast ja suhtluspartneritest lähtuvalt 

ning võtab endale vastutuse oma tegude eest, oskab end korrektselt väljendada kõnes ja kirjas, 

mõista ja tõlgendada erinevaid tekste, valdab vähemalt üht võõrkeelt igapäevasuhtluse ja eakohaste 

tekstide tasemel, suudab igapäevaelus kasutada matemaatilisi mõttemeetodeid (loogika ja ruumiline 

mõtlemine) ning esitusviise (valemid, mudelid, skeemid, graafikud), mõistab inimese ja keskkonna 

seoseid ja sellest lähtuvalt tegutseb loodust ja keskkonda säästes, oskab loodusteaduslike küsimuste 

üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi, mõtleb 

süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele, suudab väljendada ennast 

loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripärandist, väärtustab ja järgib tervislikku eluviisi, on 

füüsiliselt aktiivne, suudab toime tulla ka tehnikamaailmas ning seda eesmärgipäraselt ja võimalikult 
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riskita kasutada ning on aktiivne ja vastutustundlik kodanik, kes on huvitatud oma kooli, kodukoha ja 

riigi demokraatlikust arengust. (ibid, § 11). 

Ehkki üldpädevused on eelkõige aineülesed pädevused,  võiks usundiõpetus leida olulise koha just 

väärtuspädevuse, aga ka teiste üldpädevuste arendamisel, tutvustades erinevaid väärtussüsteeme, 

mis peamiselt lähtuvad ajaloolisest religioossest taustast, ja nende alusel kujunenud ühiskondlikke 

suhteid ning enesemääratlemise võimalusi. Munitsipaal- ja riigikoolides on usundiõpetus valikaine, 

mille õpetamise üle otsustab kool (PRÕK , 2011, § 13, lõige 4). Kooli ainekava peab lähtuma PRÕK 

lisas 9 avaldatud Usundiõpetuse ainekavast, selle sisu on konfessiooniülene ja tutvustab kõiki 

enamlevinud usundeid võimalikult neutraalselt kui erinevate kultuuride osa ja kujundajat, tundides 

arutletakse erinevate maailmavaateliste tõekspidamiste ja väärtussüsteemide üle. Ainetunnis 

osalemine ei pea olema õpilasele vabatahtlik. (Eestis usundiõpetust reguleerivad..., s.a.).  Vastavalt 

Erakooliseadusele (1998, § 11, lõige 5 (muudatus 2010)) võib erakoolis õpetada konfessionaalset 

usuõpetust.  

1.3 Kristlikud väärtused 

Rääkides väärtustest, tuleb rääkida eetikast, sest väärtuse mõistet teoloogia üldiselt ei kasuta. 

Ristiusu eetika keskmes on 2. Moosese raamatus kirja pandud kümme käsku (2 Mo 20:1-17), 

aastasadade jooksul on dekaloog olnud paljude ühiskondade põhinormiks. Seejuures tuleb silmas 

pidada, et ristiusk on alati püüdnud lähtuda kümne käsu vaimust ehk põhimõtetest, mitte kirjatähest. 

Sekulariseerunud maailma eetika, selles eksisteerivate normide põhimõtted ei erine kuigivõrd Vanas 

Testamendis sõnastatud ning sajandeid katekismuse kaudu õpetatud kümnest käsust, mille päritolu 

ülegi võib vaielda – on nad kristlik-judaistlikud, hellenistlikud või üldinimlikud, seda kaasasündinud 

ideedena või praktilise ellujäämise vajadustena. Kristlikust vaatevinklist võiks siis öelda, et need on 

inimese teadvusse juba loomisel pandud moraalinormid. Kuid peab tunnistama, et need üldtuntud 

moraalinormid eriti ei toimi, igal ajastul, igas ühiskonnas on neist üle astutud. Kristlik teoloogia 

kasutab selle kohta mõistet patt – mitte ühe teo, vaid inimkonna üldise kalduvuse kohta. Kuid  

katekismuse või piibli dekaloogi alguses on kolm käsku, mis ei suuna inimest mitte teiste 

inimeste poole, mis ei õpeta inimest toimima, vaid pööravad inimese Jumala poole. Kogu 

käsuõpetuse, i. e., kristliku moraali aluse võib kokku võtta Jeesuse kuulsa kaksikkäsuga: 

Armasta oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma aruga. Ning 

armasta oma ligimest nagu iseennast. Seega dekaloog kui kristliku eetika normatiiv ei ole 

pelgalt inimestevaheliste suhete aluseks. Ta on kindlasti selleks aluseks, kuivõrd ta räägib 

armastusest kaasinimese vastu. Aga ta on palju rohkemat. Siin on horisontaalne dimensioon, 
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mis seob inimesi omavahel. Ja siin on vertikaalne dimensioon, mis seob inimest Jumalaga, või 

kui tahta abstraktsemalt öelda, siis seob inimest transtsendentsega. Kusjuures see vertikaalne 

dimensioon on horisontaalse eelduseks, teeb ta võimalikuks. Veelgi enam, teeb ta reaalseks. 

(Laats, 2005). 

Need kaks dimensiooni räägivadki meile kristlikest väärtustest. Kui inimene kogeb armastust Jumala 

vastu, kuna Jumal on teda varem armastanud, teisisõnu kuna ta on kogenud Jumala armastust enda 

vastu, on sellel suur vägi, ja alles siis saab võimalikuks ka too horisontaalne dimensioon - inimese 

armastus kaasinimese vastu. Kristlase põhiväärtuseks on Jumal. Ning selle kõrval on põhiväärtuseks 

teine inimene. Need kaks pole teineteisest lahutatavad. Kui me ei armasta oma kaasinimest, siis ei 

saa me armastada ka Jumalat, ning kui me ei armasta kõigest oma väest Jumalat, siis ei suuda me 

armastada ka kaasinimest. Sellest ei piisa, kui kristlikest väärtustest räägitakse. Kristlikke väärtusi 

võetakse siis tõsiselt, kui neid elatakse. (ibid.). 

1.4 Kristliku hariduse evangeelsed eesmärgid  ja alused 

Kristuse misjonikäsust (Mt 28:19-20) lähtuvalt on iga kristlik kirik eelkõige evangeliseeriv kirik ning 

Jumala tundmise õpetamine ja Kiriku kui Kristuse Ihu ülesehitamine on igat liiki kirikliku õpetustöö 

peamine ja lakkamatu eesmärk: „Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist 

Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud“ (Jh 17: 3). Mitmesuguste kristliku hariduse 

vormide kaudu kasvatatakse uusi kristlasi, kuid ka juba kristlaseks saanuid on vaja nii hingeliselt, 

vaimselt kui teoreetiliselt harida ja ühtseks pereks liita. Laste kasvatamise-harimise kohta on öeldud 

Piiblis: “Isanda kartus on tarkuse algus.” (Õpetussõnad 9:10a) ja “Õpeta lapsele teed, mida ta peab 

käima, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas.” (Õpetussõnad 22:6). See on kiriku hariduskontseptsiooni 

lähtekoht, olles teejuhiks nii koduses kasvatuses kui igasuguses organiseeritud tegevuses. Laiemalt 

on kiriku missioon ühiskonnas läbi vaimuliku harimise kogu inimkonna vaimulikkuse hoidmises ja 

kasvatamises. (Kienel, 2000; Kooviste, 2011, lk. 40, 42). 

Juba Eesti esimene pärastsõjajärgne kristlik organisatsioon - 17. detsembril 1988. aastal asutatud 

oikumeeniline “Eesti Kristlik Liit” sätestas oma programmilise eesmärgina kristlike põhimõtete 

taotlemise inimõigustes, hariduses ja teaduses (Kurg, 2006), evangeelselt orienteeritud hariduse levik 

oli eesmärgina kirjas Eesti Evangeelse Allianssi 1999 a. arengukontseptsioonis (viidanud Liiv,  

2002) ning ka Kirikute ja Koguduste Seadus nimetab hariduse andmist ühe kirikute ja 

koguduste põhifunktsioonina (2002, § 3, lõige 1). EKBK Liidu Noorsootöö Keskuse koduleht 

kirjeldab kristliku haridustegevuse eesmärki järgnevate sõnadega: tagada koguduste jätkusuutlikkus 
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ja aidata lapsi, noori ja noori täiskasvanuid kasvada kristliku küpsuse suunas (Liidu Noorsootöö 

Keskus, 2013). 

Kiriku huvi kristlikku haridust anda saab teostada paljudes erinevates vormides: huvitegevustega 

lõimitud, kuid peamiselt usuõpetusele orienteeritud pühapäevakooli- ja noortetundidena koguduste 

juures; kristlike laulukooride, huviringide ja laagritena, milles usuõpetust antakse edasi pigem teiste 

tegevuste kaudu; jagades õpetust lapsevanematele, kuidas oma lapsi kristlikus usus kasvatada; 

usuõpetuse tundidena koolis; kristlike põhimõtete lõimimisega üldharidusse. Kristlikku haridust 

antakse erinevates vormides ka täiskasvanutele (piibli- ja liturgiatunnid, piiblikoolid, teoloogilised 

õppeasutused jpm). Käesolev töö keskendub kooliharidusele. 

EELK väljendab oma seisukohti koolihariduse kohta Konsistooriumi dokumendis „KIRIKU SOTSIAALNE 

SÕNUM, EELK ühiskondlik-poliitilised taotlused“ (EELK..., 2005), ptk. 4.  

Ptk. 4.1 väljendab seda, et luterliku kiriku silmis peaks haridus olema inimese kui terviku - ihu, hinge 

ja vaimu teenistuses, sellest ei tohi saada üksnes sotsiaalse edukuse ja rikastumise vahend. Kooli 

ülesanne on nii inimese emotsionaalne kujundamine eetiliselt ja esteetiliselt kui kehaline areng ja 

tervislikud eluviisid. Soodustada tuleb tööharjumusi ja –oskusi, tutvustada religiooni rolli kultuuriloos. 

Kool peab aitama mõista olemasolevaid väärtussüsteeme, hea ja kurja vahel vahet teha ning elada 

kõlbeliselt motiveerituna. Haridussüsteem tervikuna peab tagama inimesele elus toimetuleku võime - 

õige enesehinnangu ja eksistentsiaalse aluse, perekonnas ja ühiskonnas oma rolli mõistmise, 

vajalikud kutseoskused ning suutlikkuse olla õnnelik. 

Ptk. 4.4 väljendab tugevat kriitikat tegeliku olukorra kohta: 

Eesti üldhariduskooli konfessionaalset suunitlust iseloomustab jätkuvalt domineeriv 

religioosne maailmavaade nõukoguliku vulgaarmaterialismi näol, mis on segunenud 

rahvamüstitsismiga. Sageli on see muudetud õpilastele sunniviisiliseks. Selline ideoloogia 

devalveerib inimest ja tema vastutust. On vaja luua alternatiiv aateliste ja eetiliste 

põhimõtete tugevdamise näol, mille oluliseks aluseks on usuõpetus.  

Tartu Elu Sõna koguduse koduleht kasutab kristliku koolihariduse vajalikkusest rääkides ning oma 

kooli avamise põhjenduseks Rahvusvahelise Kristlike Koolide Assotsiatsiooni liikme ja lektori dr. Paul 

A. Kieneli (2000) seisukohti, mille järgi: 

- ennekõike peaksid õpetajad olema sellised, kelle eluviisid on igati väärt järgimist, sest lapsed on 

suured imiteerijad ja hinnatud õpetaja eeskuju kandub üle kõigisse eluvaldkondadesse;  
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- lastele antav haridus peaks olema täielikult piibli- ja Jumala-keskne, sest ilmalik õpetus ei muuda 

kristlastest lapsi kindlateks ja tugevateks, vaid võib neid harjutada pattu normaalseks pidama, 

selle keskel ennast mugavalt tundma ning maailma asjadest rohkem hoolima kui Jumalast. Kui 

lastel on vale eeskuju, on suur oht, et nad pigem õpivad seda teed, mida nad ei tohiks käia. Dr. 

Paul A. Kienel rõhutab, et kes tõesti usub, et piibel inimesi kõikidel elualadel juhatab, tahab anda 

lastele hariduse, mis neid eluks ette valmistades igal alal pühakirjaga arvestama õpetab, sest 

piibel ütleb: “Kristuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded.” (Koloslastele 2:3).  

- Kui kogu kooliaja vältel, kus õpitakse mõtlema, töötama, teistesse suhtuma ja maailmale mõju 

avaldama, on Jumala  põhimõtted välistatud, muutub kristlik tunnistus tummaks, jääb välja 

koolitamata ega kasva kunagi pühapäevakooli tasemest kõrgemale. dr. Paul A. Kieneli järgi oleks 

palju õigem treenida oma lapsi kristlikes koolides, kus neist pimeduses ekslevale ühiskonnale 

soolane sool ja särav valgus saaks. 

Õigeusu usuõpetustöös seevastu on Jumala ning loodud maailma ühtsus palju enam rõhutatud, kui 

seda esineb lääne teoloogilises mõtlemises: siin ei ole Jumal ja maailm antagonistlikud suurused. Usu 

õpetamine toimub eelkõige kogemuse kaudu (st. kogemusele järgneb selgitus) ja kogemuse jaoks (st, 

et kogetut mõista), intellektuaalsed teadmised on tagaplaanil - kusjuures määrav roll kogemuse 

seisukohast on liturgial. Õpetust tuleb mõista kui terviklikku eluviisi, ehk ortodoksia ja ortopraktika 

peavad käima käsikäes, usu sisu ja kristlik eluviis olema pidevas vastastikuses ja lahutamatus suhtes – 

ei saa õigesti uskuda, elamata selle usuga vastavuses. (Kooviste, 2011, lk. 32, 41, 56).  

 
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (edaspidi MPEÕK) usuõpetuse alusteks on põhikirja järgi 

Pühakiri, Püha Pärimus, dogmad, pühade apostlite reeglid, pühade Kogumaapealsete ja Kohalike 

Kirikukogude kaanonid, pühade  isade reeglid. MPEÕK on põhikirjas paika pannud ka haridustöö 

läbiviimise õigused, need on MPEÕK piiskopkondadel, üldkiriklikel ja piiskopkonna asutustel, 

kloostritel ja kogudustel, MPEÕK oma või huvitatud osapooltega koostöös asutatud ühingutel. 

Kogudus võib luua laste ja täiskasvanute harimiseks ka üldhariduslikke, pühapäeva- või katekismuse 

koole, samuti teostada õpetust teistes vormides. (Moskva Patriarhaadi..., 2012). 

Katoliku kirik lähtub oma hariduskäsitluses põhimõttest, et Jumal lõi armastusega iga inimese eraldi 

ja andis talle kaasa kindla kutsumuse, kiriku poolt pakutav haridus abistab lapsevanemaid oma laste 

kasvatamisel ja õpetamisel. Noortele tuleb anda haridus, mis oleks ühtaegu kooskõlas nii kiriku 

õpetuse kui arenenud demokraatliku ühiskonna vajadustega. (Tartu Katoliku Hariduskeskus, s.a; 

Tartu Katoliku Hariduskeskuse Arengukava..., s.a). 
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Kristliku hariduse andmine ja seeläbi kristlike eesmärkide saavutamine on  toimunud nii formaal- kui 

mitteformaalharidusena. Mitteformaalharidusena on kristlikke tõdesid õpetatud kogutuste 

pühapäevakoolides, noorte- ja leeritundides jm kirikuga seotud huvitegevuse kaudu. Kristlik 

formaalharidus seob endas riiklikud õppekavad ja -eesmärgid kristliku väärtuskasvatuse, rituaalide ja 

usuõpetusega lasteaedades ja koolides.  
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2. Ülevaade kristliku hariduse arengutest Eestis 

2.1 Kristliku hariduse formeerumine alates taasiseseisvumisest 

Nõukogude perioodil oli kogu lastele ja noortele suunatud tegevus kirikus keelustatud, lastetunde 

peeti kodudes salaja sünnipäevade sildi all. Esimesed pühapäevakoolid või sõltuvalt konfessioonist 

muud taolised lasterühmad, ka lastekoorid, alustasid kirikute juures tegevust 80ndate lõpul: 1988. a. 

nt. Kuressaare Laurentiuse, Tartu Pauluse, Pärnu metodisti jt. (Pajuniit, 2002; PPK ajalugu, 2000-

2004; Tankler, 2008). Esmane koolitus ja materjalid eesti kirikute lastetöö tegijatele saabusid 

peamiselt soome misjonäride kaudu (Niinemägi, 2010), noortetöö meetodid võeti suuresti üle 

rahvusvahelistelt noortele suunatud misjoneerivatelt rühmitustelt, mis võimaluste avanedes 

aktiivselt tegutsema asusid. (Kurg, 2006). 

Ajavahemikus 1991-1993, Eesti iseseisvumise ja Nõukogude Liidu lagunemise järgselt asutati või 

taasasutati Eestis peamised kristlikud noorsoo- ja haridusorganisatsioonid: Noored Kristusele (Youth 

for Christ), Operatsioon Mobilisatsioon, Eesti Lastemisjon, Eesti Piibliselts, Avatud Piibli Ühing, Eesti 

Kristlik Televisioon, Raadio 7, Noorte Meeste ja Noorte Naiste Kristlik Ühing, Eesti Evangeelsete 

Üliõpilaste Ühendus. Kristlik noortetöö oli algusaastatel väga oikumeenilise iseloomuga, paljude 

organisatsioonide eestvedajateks olid ühed ja samad või omavahel nö. koos kasvanud inimesed. 

(ibid.).  

Kui esialgne laste- ja noortetöö oli juhusliku iseloomuga ja sõltus peaaegu täielikult kohalikest 

eestvedajatest, siis aegamisi hakati töövaldkondi rohkem struktureerima, ühtlustama töövõtteid, 

otsima ja koolitama sobivaid inimesi ja selle teostamiseks looma valdkondlike ühendusi: 

1990. a. loodi EELK Pühapäevakooli Ühendus ning 1991. a. Noorsootöö Keskus, mis 2004. aasta 1. 

veebruaril liideti MTÜ EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduseks, ülesandeks arendada ja koordineerida 

laste- ja noorsootööd luterlikes kirikutes (Eesti Evangeelse..., 2006). Õigeusu noortetöö 

väljaarendamiseks loodi 1999. a. Eesti Õigeusu Noorte Liit (EÕNLiit, s.a.), EKNKVabadus: Noorte 

Liikumine (V:NL) on 2001. aastast tegutsev kristlik noorteorganisatsioon, mis toetab nelipühi ja 

vabakoguduste noortetööd, jne. 2004. aastal jõuti Eesti Kirikute Noortenõukogu (edaspidi EKNN) 

loomiseni, mille tegevuse eesmärgiks on ühendada Eesti Kirikute Nõukogu liikmeteks olevaid kirikuid 

ja koguduste liite ning nende noorteorganisatsioone koostööks Eesti ühiskonna vaimsel arendamisel 

kristlike põhimõtete alusel. EKNN on Euroopa Oikumeenilise Noortenõukogu liige. (Eesti Kirikute 

Noortenõukogu, s.a.). 

http://www.eelk.ee/~tpauluse/tooharud-ppk-ajalugu.html
http://www.eelk.ee/~tpauluse/tooharud-ppk-ajalugu.html
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Nii kuidas kirikutöö jõudumööda arenes, tekkis juurde erinevaid valikuid – tavapärasest 

pühapäevakooli- või noortetunnist hakkasid eraldiseisvatena tegutsema mitmesugused 

valdkondlikud huvialaringid, nagu see on levinud noorsootöös väljaspool kirikut. Selle ajendiks on 

pakkuda võimalikult paljusid tegevusi, mille jaoks on koguduse sees olemas valdkondlik pädevus, 

kiriku juures – nii püsib, kinnistub ja parimal juhul ka kasvab kogukond, vaatenurk erialale jääb 

seejuures püsima kristlikele väärtustele, vahetu kontakt uskliku õpetaja ja õpilase vahel täidab alati 

ka kristliku harimise rolli. Mõnede erialastandartile vastavate huviringide baasil on moodustatud ka 

huvikoole (aluseks registreerimine EHIS-es), nt. Eliisabeti kristlik huvikool (EELK Eliisabeti kogudus, 

Pärnu), Jakobi Mäe Kultuurikoda (Katoliku kogudus, Tartu), mis oma kinnitatud hea tasemega 

kaasavad huvilisi ka kirikuvälisest ringkonnast. 

Paralleelselt noortetööga tekkisid mitmesugused õppimisvõimalused täiskasvanutele, sh. nii 

radikaalset suunda esindavad ja tegevusjuhiseid jagavad piiblikoolid (nt. Domata, Elu Sõna, Järvamaa 

Kristlik Keskus, Suurupi) (Teema: Kas sa..., 2005), kirikute vm. kristlike organisatsioonide poolt 

korraldatud mitmesuguses vormis piibliõppe rühmad kui akadeemilised teoloogilised õppeasutused. 

Viimastest ainsana läbi nõukogudeaja püsinud EELK Usuteaduse Instituut (edaspidi UI) reorganiseeriti 

kaheksakümnendate lõpus / üheksakümnendate algul osaliselt välisõppejõudude toel (Ajalugu, s.a.), 

1989. aastal avati Kõrgem Usuteaduslik Seminar (Pilli, s.a.) ning Tartus ja Tallinnas alustasid 

usuõpetajate kursused, millest 1992. aastaks kasvas välja Tartu Teoloogia Akadeemia. (Tartu 

Teoloogia..., s.a.). 1991. aastal taasavati  Tartu Ülikooli Usuteaduskond (Kulmar jt., s.a.), 1994. aastal 

asutati Eesti Metodisti Kiriku Toloogiline Seminar, mis riiklikult akrediteeriti 1998. (EMKTS ajalugu, 

s.a.) 

Nii alus- kui põhihariduse korraldamisel elavnesid kristlikud ringkonnad samuti kohe, kui selleks 

esimesed võimalused avanesid. Abiks haridustegevuse ettevalmistamisel ja elluviimisel on olnud 

kirikuvalitsuste juurde loodud haridusosakonnad, komisjonid ja vastutavad ametid (nt. 

haridusassessor EELK-s, Religioosse Hariduse ja Katehheesi Osakond MPEÕK-s jt.).  

1990 avati kristlik rühm Tartu Kesklinna Lastekeskuses, tollase nimega Tartu 6. Lastepäevakodus (Kes 

me oleme? s.a.). 

1996. aastal asutas grupp koguduseliikmetest lapsevanemaid Tallinna Kaarli koguduse juurde oma 

lasteaia (3 korda nädalas koos käiv eelkooli rühm avati aasta varem), et tagada lastele stabiilne ja 

harmooniline, sobivate väärtustega kasvukeskkond. (Lasteaed, s.a.; Reedik, 2008; Tamming, 2009). 

2011. a. alguses avas Tartus uksed Pauluse koguduse lastehoid, mille tegevus on sarnane 

lasteaedadega; jne. (Luhamets & Luhamets, 2011). 
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1991. a. oli koolidel esimene formaalne kokkupuude religiooniga - koolidesse jõudis pärast elavat 

ühiskondlikku debatti esialgne usuõpetuse ainekava ning sai ametlikult võimalikuks õppida 

usuõpetust kui valikainet. Ainekavast lähtumine õpetamisel ei olnud seejuures kohustuslik (õppeaine 

nimetust ja ainekava on hiljem oluliselt muudetud, hetkel kehtib (al. 2011) usundiõpetuse ainekava). 

Suurim probleem nende jaoks, kes seda õppida oleks soovinud, oli kokku saada see kohustuslik 

miinimum 15 õpilast kooliastmes, millest alates tekkis koolil kohustus soovitud õppeainet õpetada. 

(Raudvassar, 2011; Schihalejev & Jürgenstein, s.a.). 

Teerajajaks kristliku koolihariduseni sai  1988. a avatud Vanalinna Algkool, mis 1990ndast aastast 

tegutseb Vanalinna Hariduskolleegiumina (edaspidi ka VHK). Kool oli algusest peale 

orienteeritud keskaegsele euroopa ja eesti vaimulikule pärandkultuurile ning esteetilisele 

kasvatusele. Pinnast oli juba pikalt ette valmistanud Tallinna Vanalinna Päevadega seotud 

inimeste poolt juhitud ringide tegevus, kus viljeldi keskaegset muusikat, kunsti, käsitööd, 

näitekunsti. 1986. a. koondati need ringid Vanalinna Muusikamajja, kui vanamuusik Taivo 

Niitvägile tehti ettepanek hakata ajaloolises majas püsivalt kultuurilist tegevust korraldama. 

(Linnamuusikud, 1997). Et initsiatiivgrupi nägemus ulatus huviharidusest kaugemale, võeti 1987. 

aasta sügisel Muusikamaja saalis vastu kaks esimest klassi: poisid ja tüdrukud, kes ametlikult kuulusid 

Tallinna 2. Keskkooli nimekirja nn. eksperimentaalklassidena. Et keskaegsed kunstid ja paljud nende 

viljelejad on seotud religiooniga, oli koolil algusest peale tihe side kirikuga. Tegevuseks eraldatud 

ruumidki asusid ajaloolise katoliku kloostri territooriumil või läheduses, mis andis piirkonnale erilise 

atmosfääri ja võimaldas head koostööd katoliku kirikuga. Ajapikku on selles vanalinna osas arenenud 

omamoodi kultuuriküla (al. 1999 MTÜ Ladina Kvartal), mis seob omavahel võrgustikuks hariduse, 

kiriku, kontserttegevuse, käsitöökojad, teatri jm. (Salumäe, 2012). Formaalselt ei ole kool ühegi 

kogudusega seotud, küll aga on katoliku kirik üks kooli lähimaid koostööpartnereid ja 

õpetajana on koolis tegutsenud ka katoliku nunn õde Mary. Hetkel on see Eestis ainuke 

munitsipaalkoolina tegutsev kristlik kool. (Vanalinna päevadest..., 2000-2013). 

1991 a. asutati Narvas MPEÕK preester isa Vladislav Kumõs´i eestvõttel  vene õppekeelega Narva 

Õigeusu Humanitaarkool, et toetada vene kultuuri õigeusul põhineva traditsioonilise väärtussüsteemi 

püsimist ja edenemist. Oma väiksuse tõttu alustas kool esiotsa Narva Kõrgkooli (praegu Tartu Ülikooli 

Narva Kolledž) ruumides, oma majja koliti 1996. 1997. a oli isa Vladislav sunnitud Eestist lahkuma ning 

uue direktori, Narva ajakirjaniku Andrei Ivaneni ametisse asumisega algas kooli aktiivne kasvamine.  

Aastaks 2010 oli kooli sisse astuda soovijate arv hakanud uuesti vähenema (Loomine ja Arendamine, 

2012; Narva munitsipaalharidussüsteemi..., s.a.). 
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Samal aastal (1991) loodi Tartus lapsevanemate osalusel Katoliku Kiriku Haridusselts, mis hakkas 

tegutsema kooli avamise nimel. 1993. a. avati koguduse juures eelkool, mis edaspidi jätkas tegevust 

lasteaiana, kooli avamiseni jõuti 1994. a. sügisest. Kooli õppeprogrammi tarvis kohandati Eesti 

oludele Saksamaal väljatöötatud programm Marchtaler Plan, millest edaspidi kasvas välja virtuaalne 

õpikeskkond Miksike. 2006 sügisel alustas tegevust erahuvikool Jakobi Mäe Kultuurikoda. 2008. a. 

laiendati ruumipuudusel nii lasteaeda kui kooliruume ja avati avastusõppe keskus. (Talvik, 2008; 

Tartu Katoliku Hariduskeskus, s.a).  

1994. aastal alustas Tartus tegevust ka fundamentaalsema suuna kristlastest lapsevanemate 

algatusel esialgu koduõppe vormis organiseeritud Tartu Elu Sõna Kristlik Kool, jõudes ametliku 

koolitusloani aastal 1997. Alustati algkoolina, 2000. a. omandati põhikooli staatus, kooli juures 

alustas tööd eelklass. Alates 2004/2005 õa-st jätkati õppetööd üksnes 1.-6. klassis, kuna õpilaste arv 

7.-9. klassis oli väike ja kulutused õpilase kohta liialt suured. 2008/2009. õa. avati uuesti 7. klass. Kool 

saavutas põhikooli mahu õppeaastast 2010/2011. Alates 2006. a. on kooli nimi Tartu Kristlik Põhikool 

(edaspidi ka TKP).  (Lokk, s.a.; Tartu Kristlik Põhikool, s.a). 

Viljandi Elu Sõna koguduse liikmed püüavad minna Tartu Kristliku Põhikooliga sama teed  – aastast 

2011 alustati TKP õpilaste nimekirja koosseisus Viljandi Kristliku Koduõppegrupi nn. ”õpetaja Ave 

klassiga”, kuid huvi Viljandis on esialgu madal. Õppeaastal 2012/13 uut klassi ei avatud. (Root, 2011a; 

2011-2013b). 

Üha suureneva hulga erivajadustega laste aitamiseks asutati  2005. aastal VHK juurde Püha Miikaeli 

Kool (aastani 2008 Püha Miikaeli Kolleegium) erivajadustega, sh. eriandekatele, käitumis-, 

autismispektri-, sõltuvus-, tundeelu-, tähelepanu- jm. häiretega lastele, samuti noortele emadele. 

Koolis on väikeklassid, individuaal- ja koduõppevõimalused ning pidevalt kättesaadavad 

tugiteenused. (Püha Miikaeli..., 2013; Vanalinna Hariduskolleegiumi Põhimäärus, 2011; Miikaeli 

Ühendus, 2000-2013) 

Mõnda aega (1994-2000) eksisteeris ka Tallinna Kristliku Koolkodu kooliosa, kus tegutsesid 

õppeklassid mõõduka või raske vaimse puudega nii kodust käivatele kui lastekodulastele 

elementaarse õpetuse andmiseks. Tegutsemisajal käis pikalt vaidlus selle üle, kas tegemist on 

hoolekande-  või haridusasutusega (Tallinna Linnavolikogu, 2000; Ulmiste, 1999; Vöörmann, 1999). 

Viimasena õppetegevust praeguseks juba alustanud koolidest avati 2011. a. Tallinna Toomkool -  

esialgu küll Püha Miikaeli Kooli Toomkooli klassina, järgmisest sügisest aga juba iseseisva koolina. 

(Tallinna Toomkooli Arengukava..., s.a, IV). 

http://www.pmk.edu.ee/
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25.03.2011 loodi VHK Vanematekogu initsiatiivil ja paljude teiste kristlikke väärtushinnanguid 

oluliseks pidavate aktiivsete hariduselus kaasa rääkida soovivate osapoolte koostöös (lapsevanemad, 

õpetajad, ühiskonnategelased, tegutsevad ja asutamisel olevad koolid jm. organisatsioonid) 

Maarjamaa Haridusselts, mille ambitsioon on kristliku väärtussüsteemi, aga ka omakultuurilise 

identiteedi eest kasvatuses ja hariduses seisvate huvigruppide liitmine, koostöö tõhustamine ja 

vastava kultuuri elustamine Eesti haridusmaastikul ja mis juba on kaasa löönud mitmete uute 

kooliprojektide sünni juures. (VHK vanematekogu..., 2011).  

Viimase aasta-paari arengud on tähendanud mitme uue ja eriilmelise kooli avamise ettevalmistamist 

(vt. ka ptk. 2.3 ja Lisa 2), seda nii Maarjamaa Haridusseltsi toetusel kui ka nendest sõltumatult. 

2.2 Ühiskondlik vajadus ja valmisolek kristlike koolide tekkeks 

Huvi teistmoodi ja teistel alustel korraldatud hariduse vastu oli ühiskonnas tuntav juba mõnda aega 

enne reaalse iseseisvuse saavutamist. Nõukogude kool oli suurel määral propagandaasutus, mida 

80ndate lõpul iseloomustati ajalehtedes ilmunud karikatuuriga kastist, ”kuhu ühest otsast lähevad 

sisse hundid,  jänesed,  rebased... ja teisest otsast tulevad välja kitkutud kanad: igaühel kolm sulge 

sabas“. (Vanalinna Päevadest..., 2000-2013). 

Eestis, nagu mujalgi, on läbi aegade püsinud väike hulk kristlikke perekondi, seda vaatamata 

takistustele. Nõukogude perioodi lõpul vaimset vastupanu esindanud valdkondade nagu  rahvusluse, 

popkultuuri ja religiooni omavahelise tugeva seostamise ning ühtlasi  hoogustunud kuulutustöö 

mõjul (Altnurme, 2005, lk. 78, Kurg, 2006) leidsid paljud tee usu juurde, teiste seas lastega 

pereinimesed. Et Euroopa varasem kultuur, mille vastu võimaluste avanedes üha enam huvi hakati 

tundma, on religioossete tähendustega läbi põimunud, viis see ka senisest rohkem kultuurivallas 

tegusaid inimesi kristlike väärtuste omaksvõtuni. Üha enam hakati tundma vajadust oma 

väärtushinnangutega sobivate haridusasutuste järele, kuhu oma lapsi saata. 

 „Loomulikult püüab iga perekond kasvatada lapsi vastavalt oma veendumustele ja maailmavaatele. 

Kasvatus realiseerub seda täielikumalt, mida rohkem on kodused kasvatuspõhimõtted kooskõlas kooli 

kasvatuslike põhimõtetega. Seega on vanematel õigus nii luua oma maailmavaatega kooskõlas 

olevaid koole kui ka valida oma lapsele selline kool, mis vastab nende veendumustele ja 

tõekspidamistele.“ (Vanalinna Hariduskolleegiumist kui... , 2000-2013). 

Et tuldi konformsest koolisüsteemist ja seega millegi vahel väga valida ei olnud, vallandus esimene 

kooliloomise laine kohe, kui selleks Eesti Vabariigi taastamise ja uue seadusandluse kehtima 
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hakkamisega võimalused avanesid. Sellesuunalised arengud olid Tallinnas alanud isegi varem, esialgu 

huvihariduse pinnalt. Mõne aasta pärast toimusid sarnased protsessid Tartus (vt. ka ptk. 2.1). 

Kristlike koolide loomise nö. teine laine sai alguse kaks aastat tagasi Tallinna Toomkooli avamisega, 

kevadeks 2013 on ettevalmistustööd jõudnud lõpusirgele vähemalt 4 uue kristliku kooli avamiseks 

saabuvast sügisest (sept. 2013): Kaarli kool, Kohila Mõisakool, Püha Johannese kool,   Tartu Luterlik 

Peetri Kool (vt. ka ptk. 2.3 ja Lisa 2). 

Esimene põlvkond, kes 80ndate lõpu/90ndate alguse nn. usubuumi ajal (Altnurme, 2005, lk. 79) 

hoogustunud pühapäevakoolide tegevuse, tänavamisjoni jms. mõjul lapse või noorena kristliku usu 

omaks võttis, on nüüdseks jõudnud ikka, kus nende lapsed alustavad kooliteed –  see on ilmselt üks 

aspekt vajaduse suurenemises kristlike õppekohtade järele.  

Ka kõrgemate teoloogiliste õppeasutuste tegevusel on oma roll piisava hulga vastava 

ettevalmistusega inimeste olemasolus, kes selliseid religioosest ilmavaatest lähtuvaid 

üldhariduskoole on võimelised eest vedama või seal õpetama; vastavasisuliste uuringute 

korraldamises, millele koolide tegevuse planeerimisel ja arendamisel tugineda ning kristlikel 

väärtustel põhineva õpetamise tarbeks sobilike metoodikate väljatöötamises ja arendamises, aga ka 

kogukonna laienemises, kes kristlikku õpikeskkonda oma kogemuse pinnalt väärtuslikuks hindavad ja 

seetõttu oma lapsi taolistesse koolidesse panna soovivad. 

Oma mõju avaldab üldine areng kodanikuühiskonna realiseerumise suunas – mitmesugused erinevad 

ühiskonnagrupid on hakanud senisest enam koonduma, ühiselt tegutsema ja ühiskondlikus elus sõna 

võtma. Üha on tekkinud juurde nii piirkondlikke seltse kui mitmesuguseid tõekspidamistepõhiseid 

ühendusi. Üldiste ühiskondlike tendentsidega sarnaselt on häälekamaks, tugevamaks, otsustus- ja 

teovõimelisemaks muutunud ka kristlik kogukond.  

Uut hoogu on andnud üha laialdasem arutelu väärtuskasvatuse ja hoiakute rolli üle koolis. Nii 

lapsevanemate kui spetsialistide hulgas on hakatud teadvustama, et väärtusvaba keskkonda ei ole 

olemas ning et väärtused kujunevad eelkõige lapsepõlves ja koolieas ning seetõttu on mõttekas 

panna rõhk just eelkooli- ja kooliealiste noorte iseloomu ja hoiakute kujundamisele (Sutrop, 2012c). 

Sellest mõistmisest lähtuvalt on ka 2011. a. Põhikooli Riiklikus Õppekavas pandud rõhku 

väärtuskasvatusele ning lapse isiksuse tasakaalustatud arengule.  

Viljandi hariduskonverentsil on prof. Margit Sutrop (2012a) oma ettekandes välja toonud Eesti 

hariduse mõned murekohad: 

 

http://www.hm.ee/index.php?0511287
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• Haridussüsteem kannatab ühiskonna edukultuse all. 

• Eesti kool on ikka veel tuupimiskool 

• Vähene koostöö õppeasutuse ja lastevanemate vahel. Lapsevanemate ja õppeasutuste 

erinevad kasvatusväärtused, jt.  

Tartus 4.-5. detsembril 2012 viiendat korda toimunud väärtuskasvatuse konverentsil arutleti hea 

kooli mõiste mitmekesisuse ning kriteeriumite üle. (Väärtuskasvatuse konverents..., 2012)1. 

Lastekaitse Liidu president Loone Ots kõneles sellest, kuidas 90-ndate algul juurdunud uusliberaalse 

võistluskooli põhimõte suunab õpilasi eemale koostööst ja et see hoiak hakkab juba peegelduma 

ühiskonnas, kuivõrd esimene uusliberaalne põlvkond on jõudnud täiskasvanu- ja otsustusikka. (Ots, 

2012). Seni on mõõdetud põhiliselt eksamitulemusi, on kujunenud nö. võistluskool, kuid mitte kõik 

vanemad ei soovi sellist võistlevat eluhoiakut oma lastele eluteele kaasa anda ja kõik lapsed ei tule 

sellises keskkonnas ka toime. 

Omaette probleemidering on kogunenud mitmesuguste käitumis- ja tundeeluhäiretega, 

kasvatusraskustega või raskest kasvukeskkonnast pärit laste ümber, kes satuvad koolides kergesti 

patuoina rolli. Paljud ei suuda nii oma isiklikku potentsiaali välja arendada. Tiina Kangro tõdeb 

Postimehes (2013), et kui selliste laste probleemidel lastakse süveneda, sest kõik vaatavad kõõrdi ja 

hurjutavad, aga laps ja pere õigel ajal oma tegelike hädade vastu abi ei saa, siis aja jooksul lisanduvad 

psüühilised probleemid ja vaimse tervise kõrvalekalded. Tõsisemaid tagajärgi oleks aga sageli 

võimalik vältida õigeaegse professionaalse sekkumise ja toetava suhtumisega. Sageli ei ole aga niigi 

ülekoormatud õpetajatel motivatsiooni, aega või oskusi neid probleeme märgata või nendega 

tegeleda, või siis puudub koolisisene väärtuspõhine konsensus, mida sellises olukorras ette võtta, ja 

juhuslik tegevus ei anna head tulemust.  

Konverentsi „Hea kooli mõõdupuud“ avakõnes tõdes prof. Sutrop (2012b), et praegused mõõdupuud 

ei mõõda laste kasvatamist õnnelikeks inimesteks ning seda ei väärtustata piisavalt. Isegi kui see on 

õppekavadesse sisse kirjutatud, aga endiselt koostatakse edetabeleid eksamitulemuste alusel, ei jõua 

need väärtused tegudesse. Et liikuda arengut ja koostööd toetava kooli poole, nagu Haridusstrateegia 

2020 seda sõnastab, on vaja eri osapoolte – kooli, kodu, huvikoolide, noortekeskuste, omavalitsuste 

ja riigi, aga samuti koolisiseselt koolijuhtide, õpetajate, tugispetsialistide, õpilaste, vanemate ja 

koolipidajate – tihedat koostööd. Alustuseks oleks vaja jõuda kokkuleppele selles, millised on (peale 

                                                           
1 Kui palju kaasamõtlejaid on viimasel ajal väärtuste üle koolihariduses, näitab konverentsieelne info 2012. a. 

väärtuskasvatuse konverentsi "Hea kooli mõõdupuud"  kodulehelt: ÜLISUURE HUVI TÕTTU ON 

KONVERENTSILE REGISTREERUMINE LÕPPENUD. VABANDAGE! Korraldame konverentsist 

videoülekande. (http://www.eetika.ee/konverents2012).  

http://www.eetika.ee/konverents2012
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hea õppeedukuse) hea kooli tunnused. Sealt edasi jääks igale koolile võimalus ise kirjeldada, millise 

viisi nad on valinud, et nendele tunnustele vastata, nii saaksid lapsevanem ja laps palju teadlikumalt 

valida endale sobiva kooli. 

Vaatamata õpilaste koguarvu vähenemisele Eesti koolides (Koppel, 2013) on mitmes kristlikus koolis 

püsiv õppekohtade puudus – VHK Tallinnas ja Katoliku Kool Tartus on aasta-aastalt laienenud, et üha 

suurenevat soovijate hulka veidigi rohkem ära mahutada (Tartu Katoliku Hariduskeskus, s.a; 

Vanalinna Hariduskolleegiumist kui..., 2000-2013). Sügisel avatava Tartu Luterliku Peetri Kooli 

puhul räägitakse piirkondlikust koolikohtade puuduseset nii Tartus tervikuna kui eriti Ülejõe 

linnaosas, kus kooli ajaloolised ruumid asuvad (Tooming, 2012). 

Maarjamaa Haridusseltsi sünniga 2011. aastal, aga ka kristlikke koole arendavate sihtasutuste pea 

kahekordistumisega viimase aasta jooksul on üksikutest häältest kõrbes saanud arvestatav hulk 

kaasarääkijaid ühiskondlikus elus. (Maarjamaa Haridusseltsi Deklaratsioon, 2011). 

2.3 Kristlikud üldhariduskoolid Eestis 

Käesoleva 2012/2013 õppeaasta seisuga tegutseb Eestis 5 kristlikku üldhariduskooli: Narva Õigeusu 

Humanitaarkool (ainsana venekeelne), Tallinna Toomkool, Tartu Katoliku Hariduskeskus, Tartu Kristlik 

Põhikool ja Vanalinna Hariduskolleegium. Vanim kristlike põhimõtetega kool on VHK ja noorim 

Toomkool. Tegemist on peamiselt erakoolidega, ainsa erandina tegutseb munitsipaalkoolina 

Vanalinna Hariduskolleegium. Koolide tegutsemine kristlikel alustel on fikseeritud nende põhikirjades 

ja arengukavades. Detailne ülevaade tegutsevate koolide kohta on esitatud töö lisas (Lisa 1). 

Õppeaasta 2013/2014 sügisel plaanivad alustada tegevust 4 uut kristlikku üldhariduskooli: Kaarli 

kool, mis arendab edasi seni Kaarli koguduse lasteaiana tegutsenud Kaarlikese tööd I kooliastmes, 

Kohila Mõisakool , mis sünnib juba aastaid kultuuriliselt aktiivsese mõisakeskusesse, Püha Johannese 

Kool, mis taastab õigeusu koolide traditsiooni ja Tartu Luterlik Peetri Kool, mis taaselustab ajaloolise 

Peetri Kooli tegevuse. Klassid on kevadeks 2013 põhijoontes juba komplekteeritud. Detailne ülevaade 

alustavate koolide kohta on esitatud töö lisas (Lisa 2). 

Väärtused ja rituaalid kristlikes koolides 

Kristlike koolide õppe-kasvatuslike eesmärkide ja koolikeskkonna kujundamise aluseks on kristlikud 

väärtused, kuid neile lähenetakse kooliti erinevalt. Teistest koolidest saab kristlikke koole eristada 

peamiselt kolme nö. tehnilise tunnuse poolest:  esiteks, Eesti koolides ei ole usundiõpetus 

kohustuslik, kristlike koolide jaoks on see keskse tähendusega kogu õppe lõimingu seisukohalt. 

Teiseks, usundiõpetuse ainekava järgi (Põhikooli riikliku õppekava lisa 9, 2011) on selle sisu kõiki 
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religioone tutvustav, kuid kristlike koolide põhirõhk on kristluse põhitõdede ja kristlike väärtuste 

selgitamisel, konfessionaalse kooli puhul ka kitsamalt oma konfessiooni õpetusel, mis 

Erakooliseaduse muudatusele (1998, § 11, lõige 5 (muudatus 2010)) vastavalt on erakoolis lubatud. 

Kolmandaks on kristlike koolide initsiaatoriteks olnud lapsevanemate ja õpetajate kogemus, et 

seadustes või kooli reeglites deklareeritud väärtussüsteem nt. paljudes munitsipaalkoolides ei 

realiseeru tegudes, koolielu igapäevas. Tegelikke hoiakuid on raske muuta, kui koolides tegutsevad 

koos väga erineva tausta ja isiklike väärtushinnangutega inimesed, seega on kristliku kooli eesmärk 

koondada need inimesed, kes kannavad sarnaseid väärtushinnanguid, et loodav väärtuskeskkond 

oleks üheselt mõistetav ja ühes suunas liikuv. See põhimõte kehtib nii õpetajate, teiste koolitöötajate 

kui õpilaste valiku kohta. Lähtuvalt kristlikust eetikast väärtustatakse vastastikust hoolt ja austust 

kõigi tasandite ja osapoolte vahel (juhtkond, õpetajad jm personal, lapsevanemad, õpilased), üksteise 

toetamist nii kooli- kui eluprobleemidega toimetulekul. Iga tegutseva kristliku kooli aktualiseerunud 

väärtuskeskkond on omakorda erinev, olgu see siis tingitud konfessionaalsest suunitlusest või 

erinevast väärtuskasvatuse metoodikast, millest oli juttu ptk. 1.2.  

Koolide enesetutvustustest selguvad järgmised põhimõtted ja rituaalid: 

Narva Õigeusu Humanitaarkool lähtub oma õpetuses inimese jumalanäolisusest, õigeusu 

traditsioonidest ning vene kultuurist. Teiseks oluliseks suunaks on orienteerumine Euroopa ja 

maailma kultuurile, väljendatuna sellistes õppeainetes nagu maailmakirjandus ja inglise keel. Õpe 

toimub seadusega lubatud piires vene keeles. Usuõpetusele lisaks õpitakse vanaslaavi keelt. Eesti 

kultuuriruumi integreerumise eesmärgil osaletakse suviti eesti keele laagrite tegevuses väljaspool 

kodulinna ja tutvutakse Eestiga ekskursioonidel. Koolielu hulka kuulub igapäevane hommikune 

palvus, kus loevad ja laulavad õpilased ise (samas antakse edasi ka kooli info, õnnitlused, avalik kiitus 

ja laitus), õppeaasta alguses ja lõpus peetakse ühine palvus koos vanemate, õpetajate ja õpilastega 

ning igal pühapäeval osaletakse liturgial Ülestõusmise katedraalis, kus laulavad koolikoori õpilased. 

Eripäraselt koolile premeeritakse parimaid õpilasi osalemisega palverännakutes pühadesse 

paikadesse. (Loomine ja Arendamine, 2012; Narva Õigeusu Humanitaarkooli..., 2010). 

Tallinna Toomkool on esimene luterlik üldhariduskool, mis on avatud pärast riigi iseseisvumist. Kool 

alustas õppetööd koostöös VHKga ja õpe on ka edaspidi integreeritud VHK tunniplaaniga, sh. kaunid 

kunstid, kuid põhimõtetes eristab neid VHKst toetumine luterlikule usuõpetusele ning seotusest 

toomkoguduse ja selle ajaloolise pärandiga tulenev orientatsioon  saksa kultuuriruumile. Sihiks on 

sellise keskkonna arendamine, kus on rohkem koolirõõmu ning vähem pingeid ja kooliväsimust, kus 

märgatakse avalduvaid andeid, toetatakse last raskustes ega jäeta kedagi kõrvale. Õppetöö aluseks 

on kristlik ja isamaaline kasvatus, arendatakse kodanikujulgust ja –vastutust: õpilane julgeb 
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tunnistada oma vigu ja vabandada; on valmis kaaslastele omaalgatuslikult abi osutama; julgab 

sekkuda, kui kõlblus- vm. väärtuspõhimõtteid eiratakse; mõistab ühiskondlike (vabatahtlike) 

tegevuste mõtet ja kogukondlikke kohustusi; pöörab tähelepanu tegutsemisviisidele, mis aitavad 

keskkonnaprobleeme lahendada;  tunneb kohalikke ettevõtteid jms. Poiste ja tüdrukute klassid on 

eraldi või korraldatakse sama klassi poiste ja tüdrukute õpe eraldi rühmades. Toomkooli 

traditsioonide hulka kuuluvad kristliku elukorraldusega seotult mitmesugused regulaarsed või 

erakorralised palvused ja jumalateenistused nii kooliruumides kui ka Tallinna vanalinna kirikutes, 

tähistatakse nii kiriku-  kui rahvakalendri tähtpäevi. Kantor korraldab Toomkooli koori tegevust ning 

õpetab õpilastele kiriku liturgiat, olulisemaid koraale ning muud vaimulikku lauluvara ja muusikat; 

õpilased, õpetajad ja lapsevanemad osalevad Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse, Tallinna 

praostkonna ja EELK ühistegevuses ning vajadusel ja võimalusel Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) või selle 

liikmeskirikute oikumeenilises tegevuses. Koolis tegutseb kaplan, kelle määrab ametisse EELK 

Konsistoorium Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja ettepanekul. (Tallinna Toomkool, s.a; 

Tallinna Toomkooli  Arengukava..., s.a;  Tallinna Toomkooli Põhikiri, 2012) 

Tartu Katoliku Hariduskeskus juhindub õppe-kasvatustöös maailmavaatest, mida esindab Rooma 

Katoliku Kirik. Väärtuskasvatus toetub frantsiskaani ordu õpetusele, kuid  usuõpetuse eesmärgiks ei 

ole laste usuline kasvatus või evangeliseerimine, vaid eelkõige teadmiste andmine ning eelduste 

loomine maailmavaatelisteks valikuteks. Õpilased tutvuvad mitmete probleemidega, mis on seotud 

erinevate usundite ning nendevaheliste seostega. Nii tekib neil arusaamine kultuurikontekstist, milles 

nad elavad. Koostöö rahvakultuuri väärtustavate organisatsioonidega (ERM, Eesti Rahvapärimuse 

Kool jt.) aitab teadvustada enda juurte olulisust ning pidada hinnaliseks Eesti pärimuskultuuri. 

Tähtsustatakse kodu, kooli ja kiriku ühist rolli selles töös. Põhikooli õppekavasse on osaliselt lõimitud 

kultuurikoja tegevus (vaikuse muusika ja inglise keele süvaõpe), aastarütmis on olulisel kohal 

rahvakultuuri ja kirikukalendri tähtpäevade tähistamine. Päev algab hommikuringiga, milles 

arutatakse nii väärtuspõhiseid kui olmelisi teemasid. Hariduskeskus on seisukohal, et õpetus peab 

arendama lapses tahet, iseloomu ja organiseerimisvõimet, rõhuasetus on lapse algatusel, 

isetegemisel ja kogemuse läbi õppimisel ning sotsiaalsete oskuste õpetamisel, olulisel kohal on 

avastusõppe metoodikate kasutamine. Kooli võetakse vastu õpilased, kelle pere põhimõtetega 

kristlikud väärtused vastuollu ei lähe. Eelisjärjekorras võetakse kooli Tartu Kristlikust Noortekodust 

saabuvad lapsed, lasteaiaosas lõimitakse võimalusel rühmadesse erivajadustega ja võõrkeelseid lapsi. 

(Tartu Katoliku Hariduskeskuse Arengukava..., s.a) 

Tartu Kristlik Põhikool on evangeliseeriv kool, mille väärtuste kandjaks on Elu Sõna kogudus ja 

eesmärgiks koostöös lapsevanematega anda lastele tugev alus edaspidiseks eluks kooskõlas Jumala 
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Sõnaga, st. lähtudes kõiges Piibli kirjakohtadest. Kristlik filosoofia on integreeritud õppeainetesse ja 

kooli igapäevaellu selleks, et õpilased omandaksid kristliku maailmavaate. Noortele õpetatakse 

Jumala Sõna, selgitatakse kristliku usu aluseid ja suhet Jumalaga, lõimitakse kooliellu piiblitõdesid, 

õpingute ja erinevate tegevuste kaudu kujundatakse õpilastes moraalseid ja vaimseid väärtusi ning 

arendatakse sotsiaalseid oskusi. Lisaks turvalisele õppekeskkonnale, mis tagatakse kooli 

väärtuskeskkonna ja väikeste klassikollektiivide abil, abivalmidusele ja lapse arengu toetamisele 

lähtuvalt tema ealistest iseärasustest ja individuaalsusest on olulisel kohal tervislikud eluviisid, 

iseloomu (enesedistsipliin, töökus, kohusetundlikkus) treenimine, kuulekus ja viisakus. Kool on 

mõeldud eeskätt kristlikest peredest laste jaoks, vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka teisi 

soovijaid. Kool toetab ja võtab oma nimekirjadesse ka koduõppel olevaid õpilasi. Koolipäev algab 

hommikupalvusega, kord nädalas toimub õpilasjumalateenistus. (Arengukava 2011-2016, 2011; Tartu 

Kristlik Põhikool, s.a). Kooliga koostöös tegutseb Viljandi kristlik koduõppegrupp, mis jagab samu 

põhimõtteid, aeg-ajalt viiakse läbi ühisüritusi. Ka nende eesmärk on kasvada iseseisvaks kristlikuks 

kooliks, kuid senise huvi vähesuse tõttu ei ole see õnnestunud. (Root, 2011a; 2011b; 2011-2013a).   

Vanalinna Hariduskolleegium toetub eelkõige keskaegsele pärandile kogu Euroopa ja samas Eesti 

kontekstis, keskendudes loovtegevustele ning nende keskaeagsele seotusele religiooniga. Ka kooli 

kollegiaalse mudeli valikul (üld-, süva- ja lisaõppe ning huvitegevuste integratsioon, kollegiaalne 

juhtimine) on võetud eeskuju keskaegsetelt haridusasutustelt. Lähimaks vaimulikuks 

koostööpartneriks on lähedalasuv Katariina kirik, kus tegutseb katoliiklik Dominikaani Vendade Ordu. 

Kooli väärtuskasvatus põhineb vooruste igapäevast praktiseerimist võimaldava keskkonna loomisel ja 

vabal ratsionaalsel arutelul väärtuste üle. Koolielus on oluline koht ka nn. kooliuuendusel: 

informeeritus uutest haridusmudelitest, nende arvestamine õppetöö korralduses ja laiem 

tutvustamine ühiskonnas. Kool on väga aktiivne ühiskondlikus elus, algatades mitmesuguste 

koostööorganisatsioonide tegevust ja võttes avalikkuses sõna kristliku hariduse valdkonna nimel. 

Koolis on keskmisest suurem õppekoormus, kuid õpilaste isikupärase arengu toetamiseks on sisse 

viidud lapse õpiteed läbiv uuringute süsteem. Tüdrukute ja poiste õpe toimub eraldi klassides, kuna 

lähtutakse nende erinevast arenguspetsiifikast. Olulisel kohal on traditsioonilised pereväärtused, 

naiste ja meeste soorollide kujundamine. Kristlike väärtuste ellurakendamise hulka kuulub ka väga 

mitmesuguste erivajadustega – eriandekatest kuni sõltuvusprobleemidesse sattunud laste 

õpetamine, kelle jaoks on loodud eraldi allüksus Püha Miikaeli Kool. Kooli kalendrisse kuulub kristlike 

ja rahvalike tähtpäevade tähistamine ning palju kultuuriüritusi. Erilistel puhkudel peetakse palvusi. 

Kooli vastuvõtutingimuste hulka kuulub pere nõustumine kristliku maailmakäsitlusega ning 

valmisolek aktiivseks kaasalöömiseks koolielus. (Arengukava 2012-2016, 2011; Miikaeli Ühendus, 

2000-2013; Vanalinna Hariduskolleegium, 2000-2013; Vanalinna Hariduskolleegiumi 
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Põhikooli..., 2000-2013; Vanalinna Hariduskolleegiumist kui... , 2000-2013; Vanalinna 

päevadest..., 2000-2013). 

Saabuvast, 2013. a. sügisest avatavad koolid täiendavad Eesti kristlikku koolimaastikku. 

Kaarli Kool on luterlik kool, mis väärtuskasvatuses jätkab juba varasemalt tegutseva lasteaia 

põhimõtteid.  Kooli ja lasteaia ühine moto on „Puu, mis kannab head vilja“. Nende eesmärk on 

armastava, koduse ja perekondliku sisekliima loomine. Kasvatuse tähtsaimaks ülesandeks peetakse 

lapsele kogemuse andmist tema enda olemasolu väärtuslikkusest, sest sellest sünnib iga sirguva 

inimese veendumus elu väärtusest ja eksistentsi tähendusest. Hariduskontseptsiooni osas võetakse 

eeskuju ja tehakse koostööd Rocca al Mare Kooliga. Kaarli kool püüab õppekoormuse hoida 

tagasihoidlikuma, et jätta rohkem ruumi tasapisi kasvamisele. Kaarli Kool on orienteeritud 

perekondadele, kes peavad oluliseks kristlikku maailmavaadet ning lähtuvad oma 

kasvatuspõhimõtetes kristlikust väärtussüsteemist, konkurentsi tekkimisel eelistatakse oma 

koguduse ja ühe pere lapsi, kooli kandideerimisel Kaarli Kooli lastetaias käinud lapsi. (Kaarli Kool, 

2013) 

Kohila Mõisakool lähtub oma põhimõtetes VHK, MTÜ Miikaeli Ühenduse ja Püha Miikaeli Kooli 

kontseptsioonist. Koostööd tehakse veel Kohila Koolituskeskuse, EELK Hageri Lambertuse koguduse, 

Kohila baptistikoguduse jt.-ga. Lastele tutvustatakse kristlikku väärtussüsteemi, kirikukalendri 

tähtpäevi tähistatakse kirikus, kuid puudub konfessionaalne seotus ja klassikalist usuõpetust, mis 

otseselt toetaks lapse seondumist kirikuga, koolis ei ole. Eesmärk on luua lapse arengut soodustav 

keskkond, kus grupitöös oleks tagatud turvatunne ja eduelamused. Väärtuskasvatuse kõrval peetakse 

selles koolis oluliseks  vanemate orienteeritust tervislikule toitumisele, liikumisharjumustele  ja 

otstarbekale päevarežiimile, et tasakaalustada suurt õppekoormust. Kasvukeskkonna loomulikuks 

osaks peetakse taotlust aidata raskustes olevaid lapsi. Poiste ja tüdrukute klassid on eraldi. Lapse 

arengu toetamiseks viiakse koolis läbi regulaarsed arengu uuringud. Vajaduse korral rakendatakse 

õppetöös osaliselt individuaal- ja eriprogramme. Kooli vastuvõtmisel on oluline välja selgitada, 

kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse 

eripärale. (Kohila Mõisakool, s.a.)  

Püha Johannese Kool toetub idakiriku (MPEÕK) traditsioonile. Ainekavade sisu ei ole pelgalt 

materialistlik, vaid annab Looja loodule elava sisu ja mõtte. Kogu õppesisu püüab tunnistada ja 

õpetada tundma Jumalat ja Tema loodut ning ning nägema inimest ehk iga last iseendana ja teisena 

tema ümber. Elu lõimitakse, mõtestatakse ja korrastatakse lähtuvalt hierarhiast Jumal – Kirik – pere – 

kool - ühiskond. Rõhk on kohtumisel, kooskõlal ja ühtsusel Teisega - Jumala ning ligimesega, 

valmisolekul teenida Teist. Seejuures jääb igale õpilasele vabadus valikuteks ja enesemääratluseks. 
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Usuõpetus koolis väldib moraliseerimist ja dogmaatikat, oluline on pühaduse kogemine, kehtib 

põhimõte: vähem liigseid sõnu ja otsest õpetamist, rohkem õiges meeleolus ja seisundis olemist. 

Õpetajad palvetavad oma õpilaste eest ja näevad koolis töötamist kui üht viisi tänada ning teenida 

Jumalat ja ligimesi. See annab võimaluse loota Püha Vaimu toimimist kooli nii suuremates kui kõige 

pisemates asjaoludes, sünergiat inimliku tahte ja jumaliku armu vahel. Kooli eesmärkide hulgas on 

keskkonnateadlikkuse, sh. loodushoiu väärtustamine, õigeusu koolide traditsioonide jätkamine 

Eestis, isamaaline kasvatus, tingimuste loomine koolipere liikmete endi ja teiste rahvus- ning 

kultuuriidentiteedi tundmiseks, väärtustamiseks ja koostoimimiseks ning integratsiooniks lähtuvalt 

kristlikest ideaalidest, olulisel kohal on eesti ja vene pärimus. Kooli aastaring käib kiriku-, rahva- ja 

looduskalendri tähtpäevade rütmis. Koolis tegutsevad kaplan ja regent. Kooli kodukirikuks on Tallinna 

Nõmme Ristija Johannese õigeusu kirik, kus toimuvad suurematel kirikupühadel kooli 

jumalateenistused ja palvused. Koostöö toimub ka teiste kirikute, koguduste ja nende vaimulikega. 

Suundanäitavateks on VHK kristlikud väärtused ja loomingu tähtsustamine ning Rocca al Mare kooli 

innovaatilisus ja kooliuuenduslik tegevus. Kool on avatud kõigile, kes respekteerivad kristlikku 

maailmavaadet, eelisjärjekorras võetakse vastu kooli töötajate lapsi ja õpilaste õdesid-vendi. Koolis 

on tavapärasest suurem õppekoormus. (Püha Johannese Kool, s.a.; Püha Johannese Kooli 

Arengukava 2013 – 2016, 2013). 

Tartu Luterlik Peetri Kool tegutseb ühendatud lasteaia ja koolina ning on seotud Eesti Evangeelse 

Luterliku Kirikuga (EELK). Kool lähtub kristlikust eetikast ja holistlikust haridusparadigmast, mis 

väärtustab kognitiivse arengu kõrval ka lapse emotsionaalset ja spirituaalset arengut ning 

kuuluvustunde arendamist. Kord nädalas õpitakse usu- ja usundiõpetust, mis toetub luterlikule 

maailmavaatele ning Pille Valgu poolt välja töötatud usundiõpetuse õpetamise mudelile. Kool peab 

tähtsaks isamaalist kasvatust ja eesti rahvuskultuuri ning iga lapse (sh hariduslike erivajadustega 

laste) individuaalset arengut. Kooli põhimõtetes rõhutatakse seda, et iga lapse jaoks leidub piisavalt 

aega. Euroopa suunas on kool orienteeritud saksa kultuuriruumile, lisa-aineteks on meedia- ja 

suhtlusõpetus. Õpilaste valikul lähtutakse vanemate koostöövalmidusest ning sarnasest 

väärtusorientatsioonist. Eelisjärjekorras võetakse vastu luterlike koguduste liikmete lapsed, TLPK 

töötajate ja kooli pidaja liikmete lapsed ning Tartu linna ja maakonna lapsed, kelle vanemad hindavad 

kristlikke põhiväärtusi. Vastuvõtmisele eelneb põhjalik vestlus lapsevanematega ning lapse 

kooliküpsuse hindamine. (Tartu Luterlik Peetri Kool, 2013; Arengukava 2013–2016, 2013; Põhikiri, 

2013). 
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3. Küsitlus: lapsevanemate koolivaliku põhjused 

3.1 Metoodika  

Et täita töö järgnevaid alaeesmärke ja välja selgitada: 

- mis iseloomustab vanemaid, kes on eelistanud lapsele kooli valides kristlikku kooli teistele 

alternatiividele, 

- kui olulised kristliku üldhariduskooli eelistamisel kõigi võimalike valikute hulgast on ühed või 

teised põhjused olnud ja 

- kas need põhjused kooliti või vanemate taustast lähtuvalt üksteisest erinevad, 

koostati kristlike koolide õpilaste lapsevanematele taustainfo kogumise vajadusest, riiklikus 

õppekavas kehtestatud eesmärkidest ja esile toodud pädevustest, koolide enesetutvustustes 

kirjeldatud põhimõtetest ja kristliku hariduse kui laiema valdkonna eesmärkidest lähtuvalt 

internetipõhine ankeetküsitlus. 

Andmekogumismeetodina kasutati struktureeritud ankeetküsitlust Likerti skaalal, mis on 

elektrooniliselt saadetud 2013. aasta märtsikuus kõigile eesti õppekeelega 2012/13 õppeaastal 

tegutsevate kristlike üldhariduskoolide juhtidele edastamiseks algklasside lapsevanematele. Selliseid 

koole on kokku 4: Vanalinna Hariduskolleegium, Tartu Katoliku Hariduskeskus, Tallinna Toomkool, 

Tartu Kristlik Põhikool, neile lisaks Tartu Kristliku Kooliga ühes struktuuris tegutsev Viljandi 

koduõppegrupp ja Vanalinna Hariduskolleegiumiga ühes struktuuris tegutsev Püha Miikaeli Kool. 

Valimis on algklasside õpilaste vanemad, kuna keskastmes on kooli valikul juba suurem osakaal lapse 

otsusel, antud töö piires uurin aga vanemate eelistusi. Teiseks seab see koolid võrdsemasse 

positsiooni, kuna  ühes koolis tegutsevad hetkel ainult algklassid. Ankeedile oodatavate vastuste hulk 

peaks sel juhul olema piisavas loomulikus proportsioonis koolide algklassiosade suurusega, andes 

veidi rohkem kaalu koolidele, kus on rohkem õpilasi (ja sellega seotud rohkem lapsevanemaid).  

Ankeedi täitmine toimus Google Docs keskkonnas. 

Esimesena märkis vastaja ära kooli nime, kus tema laps õpib, järgnesid 6 tausta selgitavat küsimust. 

Küsimustik jätkub 4 blokis. Neist 3 blokki algavad sissejuhtavate väidetega („Haridusasutuse valikul 

said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused...“, „Kui haridusasutuse kristlik suunitlus oli valiku 

langetamisel oluline, siis sellepärast, et...“ ja Selle kooli kohta võib väita, et...“), Likerti skaala alusel 

hinnatavad väited lõpetavad lause võimalike variantidega. Kui kooli kristlikku suunitlust ei peeta 

oluliseks, on võimalik küsimusteblokist kristliku suuna eeliste kohta ka loobuda. Järgnevad küsimused 

kooli kristliku õpetuse ja ettevõtmiste ning riiklikule õppekavale vastavuse kohta ja kristliku hariduse 
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võimaluste kohta Eestis. Küsimustiku lõpetab ruum vabade kommentaaride jaoks (vt. küsitlusankeet 

Lisa 3). 

Ülevaade küsitluse tulemustest esitatakse Google Docs programmi poolt automaatselt koostatud 

kokkuvõtte (summary of responses), kvantitatiivse andmetöötluse (aritmeetilised keskmised, 

suhtarvud), võrdluse ja rühmitamise ning nende alusel koostatud graafikute põhjal. Andmete 

töötlemiseks ja graafikute koostamiseks on kasutatud programmi MS Excel. Töödeldud andmete 

interpreteerimise abil tehakse lõplikud järeldused küsitluse tulemustest.  

3.2 Küsitlustulemused  

Ülevaade vastanutest 

Vastused laekusid kõigist küsitletud koolidest  (tulemuste kokkuvõtet vt. lisa 4). Vastajaid oli kokku 

144 ja kooliti jagunesid vastused enam-vähem proportsionaalselt koolide suurusega (vt. Joonis 1). 

Tartu Kristliku Põhikooli Viljandi koduõppegruppi keegi vastajatest koolide hulgas ei märkinud, kuid 

jääb võimalus, et nad siiski osalesid, märkides Viljandi Koduõppegrupi asemel kooli nimeks Tartu 

Kristlik Põhikool, et säilitada vastaja anonüümsus (hetkel õpib Viljandi Koduõppegrupis vaid 2 last). 

Paaril korral märgiti täiendavalt Püha Miikaeli kooli, mis tegutseb Vanalinna Hariduskolleegiumi 

koosseisus.  

 

Joonis 1. Haridusasutused 

Küsitlusele vastajatest ligi kolmveerand olid naised (76%) ja veerand  mehed (24%). 

Selgus, et enamus vanemaid, kes sellise otsuse on teinud, on kõrgharidusega (83%) ning mitte väga 

noored vanemad. Vastajate keskmiseks vanuseks on 40,5 aastat, kõige noorem vastaja on 25-aastane 

ja kõige vanem 56-aastane. Kui arvestada, et tegemist on algklassilaste vanematega, siis on need 

lapsed sündinud keskmiselt veidi peale vanema 30-ndat eluaastat. Mõistagi ei ole kõik pere 

ainukesed või esimesed lapsed, mõnel juhul õpivad samas koolis mitu last ühest perest, ühel juhul on 
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teada, et lapsevanem on teinud erinevate laste osas erinevad koolivalikud. Enamikel juhtudel see 

vastustest ei selgu, kuna sellekohast küsimust ei olnud esitatud. Ülekaalukalt suurem osa peresid olid 

kooli valikul üksmeelsed (93%). Oli ka üksikuid vastupidiseid ja neutraalseid olukordi, viimaste hulgas  

vähemalt üks üksikvanemaga pere (selgus kommentaaridest), kus ongi üks otsustaja.  

Seosed pere elukoha ja kooli asukoha vahel on raskesti eristatavad. Kesklinnas elasid veidi alla 

kolmandiku kõigist peredest.  Toomkoolis on hetkel suhteliselt rohkem kesklinna lapsi kui VHK-s, mis 

mõlemad asuvad Tallinna vanalinnas, kuid kõigis koolides on ülekaalus lapsed, kes elavad linna 

muudes piirkondades, kokku ligikaudu pooled. Tartu mõlemad kristlikud koolid asuvad kesklinnast 

väljaspool. Viiendik lastest käivad nendesse koolidesse väljastpoolt linna, mis võib olla seotud 

konkreetse kooli olulise eelistamisega lähemal asuvatele koolidele, aga samas võib sobida hästi pere 

muu logistikaga, nt. jääda vanematele teele kodust tööle minnes vms. Seda täpsustab küsimus, kui 

oluliseks valiku langetamisel on vanemad ise hinnanud kooli asukohta. Selgub, et neid vanemaid, kes 

pidasid kooli asukohta valiku langetamisel oluliseks, ja neid, kes ei pidanud, oli enam-vähem ühepalju 

(vt. Joonis 2): 

 

- 5 nõustun täielikult 

- 4 osaliselt nõustun 

- 3 ei oska öelda 

- 2 osaliselt ei nõustu 

- 1 ei nõustu üldse 

 

 

Joonis 2. Otsustavad põhjused valikul: kooli asukoht 

 

Kui kooli asukohta ei ole peetud kooli valimisel oluliseks, jääb küll võimalus, et läheduses asub nt. 

mitu kooli või ei ole pere seisukohast ühtki soodsa asukohaga kooli ja seega ei võeta asukohta 

valikukriteeriumina arvesse ning teisalt asukoha pidamine oluliseks näitab siiski kõigest, et see on 

vaid üks oluline argument teiste seas, viitab asukoha rolli vähesus siiski suurema tõenäosusega 

valmisolekule suuremateks logistilisteks mööndusteks eelistatud koolis õppimise nimel. Kõige vähem 

mängis asukoht rolli VHK ja TKP valikul. 

61% vastanutest kuuluvad kristlikusse kogudusse. Peresid, kus koguduse liikmed on mõlemad 

vanemad, on veidi vähem, ligikaudu pooled (49 %). Enam-vähem sama paljud vanemad (50%) 

hindavad oma kodu kristlikuks (hinnangud 4 & 5 küsimusele kristliku kodu ja kooli seose kohta) ja 

38% mittekristlikuks (või ei pidanud need vanemad kodu kristlikkust oluliseks kristliku kooli valimisel, 

mis on siiski vähetõenäoline), kuid seejuures kuulumine kogudusse ei pruugi tähendada kristlikku 

kodu ja vastupidi. Oli vanemaid, kes ise ei olnud kogudusega seotud ega pidanud kodu kristlikuks, 
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kuid soovisid näha oma last elamas kristlikku elu, samas oli koguduse liikmete hulgas neid, kes ei 

pidanud oluliseks kooli kristlikku suunitlust, lapse viibimist kristlikus keskkonnas jne. Teisest 

religioonist vanemaid vastanute hulgas ei olnud. Konfessionaalse kuuluvuse või maailmavaatelise 

seisukohana märgiti (küsitletute vabas sõnastuses):  

- ateist; 

- rohelise maailmavaatega kunstnikud; 

- mõlemad vanemad kuuluvad Luteri kiriku kogudusse, aga keegi perekonnast pole 

nn.kirikuskäija; 

- ristitud, koguduse liige pole. religioosne eluhoiak sümpaatne; 

- ei kuulu kogudusse, jagan kristlikku maailmavaadet; 

- kristlikul baasil vabamõtleja; 

- ei kuulu kuhugi, aga omad uskumused religiooni on; 

- konkreetselt ei kuulu ühtegi kogudusse, kuid hinges pean end kristlaseks; 

- ei ole ühegi koguduse liige, kuid oman kristlikku maailmavaadet. Käime erinevates kirikutes 

teenistustel koos lapsega. 

- Lähitulevikus liitub meie pere EELK kogudusega. 

- luterlik kirik 

- baptist 

- kreeka-katolik 

- õigeusk 

- MPEÕK Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik 

Vaatamata koguduse liikmete ülekaalule lapsevanemate seas pidasid kooli seotust oma kogudusega 

oluliseks suhteliselt vähesed (kokku 17% täiesti või pigem nõus), keskmine hinnang selle kaalukusele 

otsuse tegemisel oli vaid 1,97 Likerti skaalal. Kooliti jagunes see veidi erinevalt (vt. joonis 3): 

 

- 5 nõustun täielikult 

- 4 osaliselt nõustun 

- 3 ei oska öelda 

- 2 osaliselt ei nõustu 

- 1 ei nõustu üldse 

 

Joonis 3. Otsustavad põhjused valikul: kooli seotus oma kogudusega (otsene või kaudne). 

Sidususe vähesus kogudustega on üllatav eelkõige selles valguses, et koolide loomise juures oli 

olulisel kohal kogudustega seotud lapsevanemate initsiatiiv (vrdl. ptk. 2.1 koolide kujunemist 

puudutav osa ja Lisa 1). Samas on see mõistetav ühest küljest meie kirikutegevuse üldist 

oikumeenilist tausta arvestades (Kurg, 2006), mis kristlike koolide vastu tõstab huvi laiemates 
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ringkondades kui ainult oma koguduse või konfessiooni liikmed (vrdl. eespool kirjeldatud vanemate 

konfessionaalse kuuluvusega), teiseks on ka koolid ise avatusse panustanud, sõnastades 

vastuvõtutingimuseks tolerantsuse kristliku õpetuse suhtes, mitte usulised veendumused, ning oma 

enesetutvustustes rõhutatakse pigem pedagoogilisi (uuenduslikud haridusmudelid ja meetodid, 

valdkondlikud arenguvõimalused, kultuuriajaloo mõistmine jms.) ja üldinimlikke väärtusi ja 

klassikalisest moraaliõpetusest lähtuvat vooruskasvatust kui evangeelset lähenemist kristlikule 

haridusele.  Seega, et kristlikke koole on seni olnud oluliselt vähem kui erinevaid kristlikke kogudusi ja 

konfessioone, jagunevad erineva kristliku taustaga lapsed nende väheste olemasolevate koolide 

vahel ning kui koolil on pakkuda lapsevanema silmis muid olulisi hüvesid (lapse eripäradega 

arvestamine ja vajalik toetus, ressursid eriannete arendamiseks, hea õhkkond, soovitavate 

käitumismustrite kujundamine vm.) ja  üldine usaldus õpetamise kvaliteedi jms. suhtes on tekkinud, 

on ka paljud mittekristlikud vanemad huvitatud oma lapse õpingutest sellises koolis, kui 

kättesaadavad mittekristlikud koolid samu hüvesid ei paku. Sellele sekundeerib tõsiasi, et ühe 

koguduse lapsi ei ole nagunii enamasti piisavalt, et täita tervet kooli, seega on nn. tolerantsete teiste 

vastuvõtt kooli püsimise ja arengu seisukohalt oluline, teisalt mõjub avatus hästi nii kooli 

positsioonile ühiskonnas kui lõpetajate valmisolekule suhelda teiste ühiskonnagruppidega. 

Usulistesse tõekspidamistesse negatiivselt suhtuvate perede lapsi nendesse koolidesse sõltumata 

vanema soovist vastu ei võeta, et vältida stressitekitavat vastandumist ja hoida väärtuskeskkonda. 

Vastuste tõlgendamisel jääb võimalus, et vastaja ei pidanud seost kogudusega lihtsalt oluliseks, kuigi 

see seos on olemas, vaid lähtus kooli valikul tema jaoks olulisematest kriteeriumitest ja oleks võinud 

valida teisiti, kui mõni teine kool oleks need kriteeriumid paremini täitnud.  

Tulemuste jagunemine kooliti on ootuspärane, lähtudes nii koolide iseloomustustest kui seotusest 

kogudustega kooli loomisel: VHK-s, mis ei ole formaalselt kogudusega seotud, on ka kõige vähem 

inimesi, kes selle kriteeriumiga on valiku langetamisel arvestanud (kuigi võimalus selleks on olemas, 

arvestades tihedat koostööd mitme vanalinnas asuva, eelkõige aga katoliku kogudusega). Toomkooli 

veidi suuremat seotust kogudusega võrreldes VHK ja Katoliku Kooliga tuleb ilmselt seostada kooli 

hilisema tekkega: ühelt poolt ei ole sidusus kogudusega veel jõudnud sedavõrd hajuda, teisest 

küljest, mida rohkem tekib uusi koole ja nende enesemääratlus kitsamalt kui lihtsalt „kristlik“ 

diferentseerub, saavad vanemad juba konkreetsemalt lähtuda nt. konfessioonipõhisest valikust. TKP 

õpilaste ja vanemate seotus kogudusega on suurim tõenäoliselt seoses kooli õpetusliku 

resoluutsusega, mille keskel teistest kogudustest pärit pered või väljaspool kristlikku traditsiooni 

asetevad nn. tolerantsed teised tunnevad ennast veidi vähem koduselt. Siiski on ka selles koolis 

kogudusega seotud alla poole (38%) vastanud vanematest.  
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Vanemate hoiakuid kristlusesse üldiselt selgitab küsimus kooli kristliku suunitluse rollist kooli valikul. 

Seda pidas oluliseks (hinnangud 4 ja 5) kõigi koolide peale kokku 72 % vanematest,  21%-le ei olnud 

see oluline argument (hinnangud 1 ja 2), mis ei väljenda otseselt, et need vanemad ei võiks olla 

kristlike vaadetega, kuid tähendab, et need vanemad oleksid sama hästi valinud mõne mittekristliku 

kooli, kui see muudes olulistes küsimustes oleks täitnud nende ootusi paremini. Lisaks näitab see 

osade vanemate seas veendumuse puudumist, et kooli väärtuslikud omadused, mida nad kõrgelt 

hindavad, oleksid seotud selle kristliku taustaga. 

Kooli kristlikku tausta kui  vanemate valiku alust väljendab koolide kaupa järgmine joonis: 

 

Joonis 4. Otsustavad põhjused valikul: kooli kristlik suunitlus. Vanemate vastuste jagunemine kooliti. 

Nagu joonisest näha, on TKP-st vastanud vanemad kõik pidanud kooli kristlikku suunitlust täiesti või 

pigem oluliseks oma valiku tegemisel. Kõigis teistes koolides leidub vanemaid, kelle jaoks kooli 

kristlikkus ei olnud oluline, kuid kristlikkusele orienteeritud vanemad on siiski ülekaalus kõigis 

koolides. 

Kristlikku õpetust saavad või on saanud väljaspool praegust kooli 59% lastest (hinnangud 4 ja 5), üsna 

suur – üle kolmandiku (38%) on aga kristlikes koolides selliste perede hulk, kus laps väljaspool 

praegust kooli kristlikku õpetust saanud ei ole (hinnangud 1 ja 2). Õpetust mittesaanute  protsent 

kattub kodu mittekristlikuks pidanud vanemate protsendiga (38%), kuid vastajad kattuvad tegelikult 

ainult osaliselt (kokku 27% kõigist vastanutest vastavad mõlemale tunnusele korraga).  

Jälgides seoseid isiklikku kristlikku tausta ja kristlikke eesmärke puudutavate küsimuste vahel 

joonistub selgelt välja kaks gruppi vanemaid: läbivalt kristlusele orienteeritud vanemad (kristlik kodu, 

kooli kristlik suund oli oluline, lapselt oodatakse kristlikku eluviisi), kes moodustavad kõigist 

vastanutest 37% – nimetagem neid kristlasteks, ja need, kes üheski aspektis ei seosta ennast ega oma 

lapsi kristliku usuga (ei ole seotud kogudusega ega pärine kristlikust kodust, ei huvitu kristlikest 

teadmisest ega praktikatest) keda on kokku 10% vastanutest – nimetagem neid mittekristlasteks. 



42 
 

Ülejäänud enam-vähem pooled lapsevanematest on seega kristlusest erineval moel ja määral 

huvitatud, neid võiks nimetada usu pooldajateks. Osa pooldavalt kristlusesse suhtuvatest vanematest 

näeb religiooni eeliseid pigem instrumentaalsena millegi muu vastaja silmis väärtusliku 

saavutamiseks: kultuuri parem mõistmine, hea kasvatus, hooliv keskkond, individuaalsem tegelemine 

lapsega vms, teistele on olulisim elulaad, mõtteviis eesmärgina iseeneses. 91% lapsevanematest 

pidas oluliseks vaimsust väärtustavat ja filosoofilist eluhoiakut neis koolides, mis aga võib tähendada 

nii üldist usulise hoiaku väärtustamist (sh. kristlikku või mitte), aga seda võib mõista ka kui 

keskendumist vaimset laadi kultuuriväärtustele. Enamusele on siiski olulised mõlemad, nii vaimsus 

kui praktilist laadi eelised, mistõttu selgepiirilisi alajaotusi selles grupis ei õnnestunud esile tuua. 

Vastustest küsimusele, kas vanemad oleksid eelistanud oma maailmavaatega lähedasemat kooli, kui 

selline oleks olemas, järeldub, et 72%-le sobib valitud kooli maailmavaade hästi (hinnangud 1 ja 2, st. 

nad ei eelistaks kooli teistsugust maailmavaadet). Ülejäänud 28% eelistaks pigem teistsugust 

maailmavaadet või jäävad selles küsimuses kahtlevale seisukohale. Kokkuleppeliselt nn. 

mittekristlasteks nimetatutest eelistaks oma maailmavaatega kooli kolmandik, koos neutraalsete 

vastustega pooled, ülejäänud ei näe kõigele vaatamata vajadust teistsuguse kooli järele. Nn. 

kristlastest on samasuguseid mõtteid ligi viiendikul. Need mõlemad rühmad moodustavad kumbki 

umbes veerandi sellest 28%-st, kes oleks võib-olla või kindlasti huvitatud teistsuguse maailmavaatega 

koolist, ülejäänud pool sellistest vastustest kuulub nn. usu pooldajatele. Millistele põhimõtetele võiks 

teistsugune kool paremini vastata, ei ole käesoleva töö raames võimalik täpsemalt välja selgitada. 

Otsustavad tegurid kooli valikul 

Kooli valiku kasuks otsust mõjutanud põhjused ja eeldused on näidatud kõiki koole võrdlevas tabelis, 

alustades olulisimast koolide koondhinde aritmeetilise keskmise alusel (joonis 5): 



43 
 

 

Joonis 5. Koolivaliku põhjused: koolide võrdlus. 

 

Kõige olulisemaks argumendiks koolide peale kokku peeti turvalist ja hoolivat õppekeskkonda 

(keskm. hinnang 4,73, sh. ainsana mitte ühtegi hinnangut 1 & 2), järgnesid sobiv väärtussüsteem ja –

kasvatus (4,66), lapse isikupärase arengu toetamine (4,55), vaimsust väärtustavale ja filosoofilisele 

eluhoiakule tuginemine (4,51) ja antava hariduse kvaliteet (4,38) koolis. 

Koolide kaupa samu näitajaid vaadates aga pingerida päris samaks ei jää. VHK-s olid kolm olulisimat 

kriteeriumi turvaline ja hooliv õppekeskkond (4,93), isikupärase arengu toetamine (4,82) ja 

pakutavad lisavõimalused (4,79). Viimane on VHK-le iseloomulik, tugevalt rõhutatud ka kooli 

enesetutvustuses süva- ja lisaõppe integratsiooni näol ning ellu viidud mitmesuguste rakenduslike 

projektidena: kooliga tihedalt seotud teatritrupp, kunstigild jne. Märkimisväärne on see, et kooli 

mainet, mis on tegelikult väga kõrge, ei ole võrreldes teiste kriteeriumitega eriti tähtsustatud – 

järelikult näevad vanemad selle kooli puhul konkreetsemaid, just oma maailmavaatest või lapse 

eripärast lähtuvaid eeliseid kui üldine maine. Seejuures aga on suhtumine kooli kristlikkusse aspekti 

väga ambivalentne ja võrdluses teiste koolidega keskmiselt kõige vähem väärtustatud. Korduvalt 

rõhutatakse kommentaarides kooli suundumust üldistele euroopalikele ja kultuurilistele väärtustele, 

mis sisaldavad endas kristlust pigem kui kultuurilugu, mida on hea teada ja mõista, kuid millel 

puudub seos isikliku usuga. Seejuures viidatakse isikliku usu kasvatamisel kodu peamisele rollile, mis 

ei olegi kooli ülesanne. Kõige vähem mängis valimisel rolli teisest õppeasutusest kõrvalejäämine 

(1,28; 1 nõustuv vastus), seotus oma kogudusega (1,81) ja parimaks alternatiiviks osutumine oma 
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maailmavaatele lähedasema kooli puudumisel (1,91). VHK konkurss on sedavõrd suur, et on 

loomulik, kui sinna ei jõua need, kes teistest koolidest kõrvale jäävad. Selline põhimõtteline võimalus 

oleks siiski olemas, kuna katseid saab teha mitmes väga suure konkursiga koolis paralleelselt ja 

tulemused saab teada alles hiljem, seega näitab selle aspekti puudumine ka eelnevat otsust VHK 

kasuks. Nõustuvaid vastuseid (hinnangud 4 ja 5) väitele, et eelistaks oma maailmavaatega kooli, oli 

vaatamata madalale keskmisele hindele siiski märkimisväärne hulk – 18%. Seejuures oli nende hulgas 

nii krislike kui mittekristlike vaadetega vanemaid. 

Tartu Katoliku Hariduskeskust eelistati kõige enam sobiva väärtussüsteemi ja kasvatuse pärast (4,57), 

tähtsuselt teine oli turvaline ja hooliv õppekeskkond (4,52) ning kolmas vaimsust väärtustav ja 

filosoofiline eluhoiak (4,43). Teiste koolidega võrreldes oli märkimisväärselt eespool (4. kohal) ka 

kooli hea maine tähtsustamine. Üllatavalt väheolulised on kooli poolt pakutavad lisavõimalused (7./8. 

kohal), kuigi kool tegutseb tihedas koostöös kultuurikojaga. Kõige ebaolulisemad kriteeriumid 

valimisel olid praktiliselt samad kui VHK puhul, ainult seotus kogudusega oli veidi olulisem kui parim 

alternatiiv oma maailmavaatelisele koolile. Katoliku kooli puhul on veidi rohkem neid, kes ei saanud 

sisse teise õppeasutusse (4 nõustuvat vastust), kuid kokkuvõttes jäi see siiski kõige ebaolulisemaks 

teguriks. Oma maailmavaatele lähemat kooli eelistaks 5 vanemat. 

Tartu Kristliku Põhikooli vanemad valisid kooli ennekõike selle kristliku suunitluse tõttu (4,88), 

võrdselt oluliseks peeti veel sobivat väärtussüsteemi ja kasvatust (4,75) ning turvalist ja hoolivat 

õppekeskkonda (4,75). Kristliku suunitluse prioriteet kooli valikul seostub teiste koolidega võrreldes 

oluliselt evangeelsema hoiakuga, seega sinna üldjuhul need vanemad oma lapsi õppima ei saada, kes 

piiblipõhist eluviisi õigeks ei pea. Siiski on esindatud ka pere, kus last ei ole eelnevalt kasvatatud 

kristlikus vaimus ja see ei ole ka eesmärk. Märkimisväärne on veel poolte vastanute hinnang, et 

kristliku sisuga ettevõtmisi võiks koolis olla senisest rohkem. Kristliku õpetuse mahuga ollakse 

üldjuhul rahul, üks vastanu arvas, et ka seda võiks olla rohkem. Keegi ei arva, et neist kumbagi oleks 

koolis liiga palju. Sellist põhjust, et laps ei saanud teise kooli sisse, ei esinenud kordagi, seega oli just 

see kool nende vanemate kindel eelistus. Teised kõige vähem valikuid mõjutanud kriteeriumid olid 

oma maailmavaatele sobivama kooli puudumine (1,75) ja mõni konkreetne õpetaja koolis (2,5), kuid 

mõlema põhjusega oli siiski ka nõustunuid. 

Tallinna Toomkoolis on peamised eelistused turvaline ja hooliv õppekeskkond (4,79), lapse 

isikupärase arengu toetamine (4,63) ning sobiv väärtussüsteem ja –kasvatus (4,58). Kuigi koostöö 

VHKga pakub ka selle kooliga samu süva- ja lisaaineid, ei ole see argument esikolmikusse pääsenud. 

Teiste koolidega võrreldes on rohkem neid vastanuid, kellele on oluline kooli asukoht (3,95) ja 

mõnest teisest koolist väljajäämine (2,37). Kõige ebaolulisemaks on valikut tehes peetud lapse 



45 
 

sõprade (1,84) või mõne konkreetse õpetajaga (2) arvestamist ja maailmavaateliselt parima 

alternatiivi pakkumist (1,95). Siiski on iga nimetatud põhjus mõne vanema jaoks olnud väga või üsna 

oluline. 

Kommentaarides toodi välja veel mõned sellised valiku põhjused, mida küsitluses ei olnud variandina 

välja pakutud: väike kool, väikesed klassid, koostööle innustamine, avastusõppe metoodikate 

rakendamine, lastele seoste märkamise ja sõnastamisoskuse edasiandmine, viisakuse õpetamine, 

kooli sobivus lapse omapärale (iseloom, erivajadus, erianded, psühholoogi soovitus), uusimate 

pedagoogiliste võtete rakendamine. 

Vanemad, kes vastasid nõustuvalt, et kristlik suunitlus kooli valikul oli nende jaoks oluline, said 

alljärgnevaga täpsustada, milliseid aspekte nad kooli kristliku orientatsiooni puhul enim väärtustavad. 

Järjestus joonisel on kõikide koolide aritmeetiliselt keskmise koondhinde alusel (joonis 6). 

 

Joonis 6. Kooli kristlikest põhimõtetest tulenevad eelised: koolide võrdlus. 
 

Kõigi vastanute peale kokku peeti tähtsaimaks argumendiks kiriku õpetuse, traditioonide ja 

väärtussüsteemi kuulumist meie kultuuriruumi (keskm. hinnang 4,16), seega kultuurilis-

intellektuaalset lähenemist.  Kõik vastajad sellega siiski ei nõustu (6% hinnanguid 1 & 2). Kui üldiste 
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põhjuste seas oli turvaline õhkkond esikohal, siis kristliku kooli olulise plussina nähakse üldiselt 

suutlikkust seda head õhkkonda tagada (3,96). Arvestades, et turvaline õhkkond oli oluline kõigile, 

võib väita, et need 10%, kes siin siiski eitavalt vastasid, ei näe seost turvalise õhkkonna ja kristlike 

põhimõtete vahel.  Sarnane on olukord lapse isikupärase arengu toetamisega, mis on 3. kohal 

mõlemas tabelis – pigem  usutakse, et kristlikus koolis on tavapärasest suurem valmisolek lastega 

personaalselt tegeleda, kuid ka siin on 10% vastajaid, kes sellega ei nõustu, kuigi nende hulgas ei ole 

ühtegi, kes oleks väitnud esimeses osas, et lapsekesksus ei ole oluline. Kõige vähemesinenud põhjus 

kristliku kooli valimiseks oli hirm lapse kristlikest vaadetest põhjustatud tõrjutuse ees tavakoolis 

(1,66), kuid selliselt vastajaid oli siiski 6% (hinnangud 4 & 5). Vähe oli ka neid, kes leidsid, et see, kui 

kristlikku õpetust antakse koolis, on aja kokkuhoiu võimalus kiriku pühapäevakooli vms. arvelt (8% 

hinnanguid 4 & 5), kuid nõustunute olemasolu näitab, et ka see trend on olemas. Ehkki kristlike 

teadmiste täiendamine ja traditsioonide kinnistamine olid tagant 3.-4.-ndal kohal, seega 

vähemoluliste valikukriteeriumite seas, oli üks või teine neist üsna oluline kokku rohkem kui 

kolmandikule vastanutest (hinnangud 4 & 5 kokku), seega kodu poolt koolile pandud lootus on selles 

osas siiski märkimisväärne. Üllatavalt palju oli selliselt vastanute hulgas ka neid, kes kodu kristlikuna 

määratlesid ja nõustuvalt vastates ometi tõdesid, et neil on teadmistest, praktikast või mõlemast 

kodus siiski vajaka. Ilmselt on see sümptomaatiline ajalooliselt katkenud kristliku traditsiooni taustal. 

Teise osa moodustasid need, kes varem kristliku õpetusega kokku puutunud ei ole, aga vanematele 

järelikult meeldiks, et lapsed selles suunas areneksid. 

VHK vastuste järjestus on väga sarnane eelkirjeldatule, kuid silma torkab teiste koolidega võrreldes 

kõrgem keskmine hinnang väitele, et kristlik õpetus on pigem moraali alus kui usuna väärtuslik ja 

vastavalt madalam sellele, et laps on kasvanud kristlikus kodus. Ka kõige vähemolulised kriteeriumid 

on siiski kõik saanud mõned nõustuvad hinnangud. 

Tartu Katoliku Hariduskeskuses on vanemate eelistused olnud VHKga väga sarnased, kristlikust 

kodust pärit lapsi on ainult mõnevõrra rohkem ja kolme ebaolulisema argumendi seas on võimalus, 

et laps teistes õppeasutustes võiks õppida käituma vastuvõetamatult. Sellist last, kes vanemate 

arvates võiks mujal õppeasutuses oma kristlike vaadete tõttu tõrjutud saada, ei olnud selles koolis 

ühtegi. 

Tartu Kristlikus Põhikoolis on pilt teistsugune. Kõige olulisem põhjus selle kooli valimisel oli 

veendumus, et kristlikus koolis on parem sisekliima. Teisele kohale asetub igapäevane elu kristlasena 

ja kolmandale lapse personaalsem arendamine. Kõige ebaolulisem argument nende vanemate jaoks 

oli aja kokkuhoid selle arvelt, et laps saab kristliku õpetuse alused koolist ega pea käima eraldi 

kirikutundides. Samuti ei nõustu enamus väitega, et kristluse roll on olulisem moraaliõpetuse kui 
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usuna ja ka kristlikesse tõdedesse puuduvate teadmiste vähesus ei ole selle kooli vanemate 

sagedaseks mureks. Võrdluses teistega on oluliselt kõrgemad hinnangud antud lapse pärinemisele 

kristlikust kodust, võimalusele, et mõnes teises koolis võiks laps õppida käituma vanematele 

sobimatul moel ja võimalikule tõrjutusele mujal õppeasutuses. 

Tallinna Toomkoolis on kõige tähtsam argument olnud VHK ja Katoliku Kooliga sama – kiriku 

kuulumine meie kultuuriruumi kõigis oma aspektides ja sellega tutvumise vajalikkus hariduse osana. 

Teisel kohal on kristliku kooli võimekus last isikupäraselt arendada ning kolmandal see, et laps on 

üles kasvanud kristlikus kodus. Viimane on koolide keskmisest oluliselt kõrgema keskmise 

hinnanguga, lähedane TKP omale. Toomkooli lapsevanemad üldjuhul ei usu, et nende laps võiks olla 

tõrjutud oma vaadete pärast, sellega nõustuti kõige vähem. Ka aja kokkuhoid ega teadmiste vähesus 

ei ole olulised argumendid.  

Samu andmeid on huvitav võrrelda ka kahe varem välja selgitatud vastandliku rühma – nn. kristlaste 

(54 vastanut) ja mittekristlaste (15) eelistustes. Täielik ülevaade tabelite kujul on esitatud lisas 5 . 

Kristliku hoiakuga vanemad hindasid kõige enam sobivat väärtussüsteemi ja kasvatust, sellele alles 

järgnes kooli kristlik suunitlus, ehkki väga väikese vahega. Olulised olid veel turvaline ja hooliv 

õppekeskkond ja vaimsust väärtustav, filosoofiline eluhoiak. Sellised argumendid, et teise kooli 

poleks sisse saanud või et see kool on parim alternatiiv sobivama puudumisel, olid kõige vähem 

olulised, suure tõenäosusega ongi tegemist sobivaima kooliga. 

Kristlikest aspektidest väärtustati kõige enam kristlikus keskkonnas viibimist ja päritolu kristlikust 

kodust, millest viimane tagab kodu ja kooli ühtse väärtuskeskkonna ja loob nii hea aluse stabiilseks 

arenguks, millest oli juttu väärtuspõhise hariduse (ptk. 1.2) ja ühiskondliku vajaduse (ptk. 2.2) 

kontekstis. Järgmisena peeti oluliseks kristliku kultuuriruumi tundmist ja kristlike põhimõtete toel 

tagatud head sisekliimat. Aja kokkuhoidu ei väärtustatud ja kristlike teadmiste vähesus kooli kasuks 

otsustama ei ajendanud. 

Mittekristliku hoiakuga lapsevanemad valisid lapsele turvalise, isikupärast arengut toetava ja paljude 

lisavõimalustega kooli, kus antakse kvaliteetset haridust ja millel on hea maine. Seotus oma 

kogudusega puudus ja kooli kristlik suunitlus oli ebaoluline. Valikul ei lähtutud üldjuhul ka lapse 

sõpradest või koolis töötavatest õpetajatest. 

Kristlikest väärtustest hinnati eelkõige kiriku seotust kultuurilooga, moraali ja paremat sisekliimat 

koolis. Kodune kristlik taust puudus täielikult ja  kristlikku maailmavaadet, mille alusel võiks tekkida 

tõrjutus teistes koolides, need lapsed ei oma, seega ei saanud need olla ka koolivaliku aluseks. 
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Niisamuti ei oota parekond neilt kiriku juures õppimist ega kristlikku elu, mistõttu ka need on 

ebaolulised kooli valikul. 

Koole iseloomustavad hinnangud 

Vanematel lasti hinnata kooli vastavust veel mitmetele põhikooli sellistele alusväärtustele ja 

ülesannetele, mis on eneseusu kujunemise ja üldise koolirõõmu aluseks ja mida kehtiv riiklik 

õppekava peab oluliseks kõigi tegutsevate õppeasutuste puhul. Samuti küsiti vanemate hinnangut 

kooli kristlikule tegevusele ja üldisele haridustasemele. 

88% vanematest on nõus väitega, et õpilastele leitakse oma koolis võimalusi kogeda end edukana, 

11% ei oska sellele vastata, 2 lapsevanemat pigem ei nõustu. Vaatamata materjali keskmisest 

suuremale mahule mitmes koolis hinnatakse materjali omandamist üldiselt huvitavaks ja jõukohaseks 

– sellega pigem ei nõustunud 1 lapsevanem ja 8% ei oska sellele vastata, kusjuures viimased 

jagunevad peamiselt VHK ja Katoliku Hariduskeskuse vahel. Kahtlev vastus võib viidata nii sellele, et 

olukord toimetulekul on piiripealne, et huvitavusele ja jõukohasusele oleks soovitud anda erinevaid 

hinnangud, et materjali huvitavuse üle pole lapsega arutletud või nt. kujundava hindamise korral võib 

vanem tunda, et tal puudub otsene tagasiside õpilase toimetuleku kohta erinevates ainetes, kuna 

tagasisides keskendutakse eelkõige positiivsele ja erinevate võimete avaldumisele, ainesisude 

jõukohasus aga suuremate probleemide puudumisel täielikult ei selgu. Vanematest 83%-le 

teadaolevalt ei ole koolis esinenud ebavõrdset kohtlemist või pikaajalist kiusamist, 5% on siiski 

kogenud vastupidist. Küsitletute lastel on kõigi õpetajatega vähem või rohkem hea läbisaamine 91% 

juhtudest. Üks vanem viitas kommentaaris sellele, et õpetajatega läbisaamine võib olla ka ühe pere 

laste hulgas erinev. 

Kõigist vastanutest 8% leiavad, et kristliku sisuga õpetust ning 6%, et kristliku sisuga ettevõtmisi on 

koolides liiga vähe, seejuures õpetuse suhtes 3 ja ettevõtmiste suhtes 2 nendest ettepanekutest on 

teinud ka muus osas mitte nii selge kristliku orientatsiooniga vanemad. 1 lapsevanem leiab, et 

kristliku sisuga õpetust ja 2 lapsevanemat, et selliseid ettevõtmisi on liiga palju. Ülejäänute meelest 

on kõike seda parasjagu. 

Liiga ühe konfessiooni keskseks pidas oma lapse kooli 7% lapsevanematest, seejuures oli neid kõigi 

erinevate usulise orientatsiooniga rühmade seast. Ainus kool, kus sellist arvamust kordagi ei 

esinenud, oli TKP. Suur neutraalseks jäänud vastanute hulk (24%) võib anda tunnistust paljude 

vastajate vähesest teadlikkusest seoses konfessionaalsete eripäradega, eriti torkab see silma nn. 

mittekristlastest vanemate seas. Ühes kommentaaris on püstitatud küsimus selle sõna tähendusest. 

Enamus vastajaid (69%) on seda meelt, et konfessionaalsust ei rõhutata ülemäära. 
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Avatust ja mõistmist erinevate maailmavaadete suhtes on vanemate arvates nendes koolides kas 

piisavalt (73%) või siis ei osata sellele vastata (27%), vaid 1 inimene pigem ei nõustu sellega. Üks 

vastaja lisas kommentaaris, et igasuguste (anarhistlike, hedonistlike jne.) maailmavaadete suhtes ei 

tohigi olla avatud ja mõistev. Sarnane olukord valitseb küsimuses, kas koolis on turvaline avaldada 

oma eriarvamust – seda usub 72% vastanutest, paljud (26%) ei oska sellele vastata. Vastupidisel 

seisukohal on 3 inimest, millest võib järeldada, et neil on isiklikke või lähedasi kogemusi ebameeldiva 

vastasseisu tekkimisest või eriarvamuse mahasurumisest, kuid need on üksikud erandid. Vastajate 

suur hulk, kes jäävad neutraalseks, võib viidata mitmele asjaolule: need, kelle maailmavaatele kool 

üsna täpselt vastab, ei oska arvata, milline oleks olukord, kui nad esindaksid mõnd teist 

maailmavaadet. Teiseks on lapsi, kes pigem jätavad oma eriarvamuse enda teada ega proovi, kuidas 

selle esitamisse võidakse suhtuda. Nii ei saa ka vanemad tagasisidet, milline olukord selles osas koolis 

valitseb. Kolmandaks võib see tähendada, et osade vanemate silmis on nende asjadega „nii ja naa“ 

ehk olukord ongi piiripealne (nt. eriarvamuste esinemisel tullakse nendega rahumeelselt toime, aga 

nende avalik esitamine ei ole pigem soositud vms.) või erinevates olukordades (oleneb eriarvamuse 

laadist, selle esitamise viisist, erinevate õpetajate suhtumisest vm) on nende käsitlemine erinev. 

Neljas võimalus on, et vanemad pole sellele mõelnud ja lapsega sellel teemal rääkinud, kas või kui 

palju laps koolis oma alternatiivseid seisukohti esitab või kuidas toimitakse olukordades, kus mõni 

klassikaaslane seda teeb. Siiski võiks arvata, et negatiivsete ilmingute minimaalsus maailmavaateliste 

erinevuste sallimises tähendab koolide vastuvõtutingimustega tagatud piisavat homogeensust (st. 

erinevused ei põhjusta vastandumist), mistõttu paljudel ka puudub kogemus äärmuslike 

lahkarvamuste käsitlemisest. Eriarvamusele õpetatava või nõutava suhtes võib jääda ka mitte-

maailmavaatelistes küsimustes, aga et ka sellele on peamiselt positiivsed või neutraalsed vastused, 

võiks see näidata eelkõige kahepoolset respekti – õpetajate poolset eriarvamuste asjalikku ja 

konfliktide tasakaalukat käsitlemist ja teisest küljest respekti õpetajate ja õpetatava suhtes, mis 

väldib väljakutsuvat käitumist ja ei muuda eriarvamusi konfliktseks vaid võimaldab turvalist arutlust. 

10% vastanutest tunnistas, et valitud kool erines tegelikkuses vähem või rohkem varasemast 

kujutlusest. 3 vanemat kõigi vastanute hulgast ei olnud kooli valikul üldse või mitte eriti teadlikud 

kooli kristlikust taustast ja üks vanem ei osanud sellele vastata. Samas ei mõjutanud see nende 

vastajate rahulolu kooliga, seega koolid kas ületasid ootusi või ei olnud erinevused sedalaadi, mis 

oleks rahulolu mõjutanud. Valitud haridusasutusega ei olnud eriti või üldse rahul ainult 3 vastanut. 

Info liigub vanemate hinnangul kooli ja kodu vahel hästi – 97% vanematest on nõus, et see jõuab 

õigeaegselt, on asjakohane, samuti tuntakse huvi vanemate ootuste vastu ja antakse tagasisidet 

toimuva kohta.  
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Vanemate positiivne hinnang valitud kooli haridustasemele on valdav. Vaid 1 lapsevanem pigem ei 

nõustu, et valitud kool täidab igati riiklikku õppekava ja võimaldab omandada kohustusliku 

üldharidusmiinimumi. Üks teine vanem esitab kommentaaris seisukoha, et tegelikult on põhikooli 

riiklik õppekava keskharidusega liiga nõrgalt seotud, et sellist seost üldse välja tuua (seos põhineb 

Haridusseadusel § 2 lõige 6 ja § 15). 

Selle osas, kas religioosse hariduse andmiseks lapsele on Eestis piisavalt võimalusi, kui vanemad seda 

soovivad, jagunevad nõustuvad (33%, hinnangud 4 & 5), mittenõustuvad (34%, hinnangud 1 & 2) ja 

ebakindlad arvamused (33%, hinnang 3) praktiliselt võrdselt. Kommentaarides lisatakse, et kristlikku 

haridust on võimalik omandada ka kodus või koguduste juures, selleks ei pea ilmtingimata käima 

kristlikus üldhariduskoolis ja sellest vaatenurgast on võimalusi piisavalt, samas kristlikke 

üldhariduskoole on praegu vähe. Ühes kommentaaris mainitakse, et nii koolis kui koguduste juures 

mitmekülgse kristliku hariduse andmine on koondunud linnadesse, maakohtades ei ole ka 

pühapäevakoolides jm. nii palju võimalusi. 

Esitati ka mõned muud tähelepanekud: Üks vanem viitas pearahasüsteemi probleemile, mis ei 

võimalda väikesel koolil (kuigi on õpilase personaalsele arengule orienteeritud) pakkuda teistega 

võrdselt huvitegevusi. Teine vastanu kommenteeris, et on veendunud koduõppe pooldaja, laps käib 

siiski „päevakoolis“, kuna pere majanduslik seis ei võimalda koduõpet elustiilina praktiseerida.  

3.3 Järeldused ja ettepanekud  

Küsitluse põhjal selgus, et kristlike koolide õpilaste vanemad ei ole väga noored vanemad ning 

enamus neist on kõrgharidusega. Vanemate seotus koolidega koostööd tegevate kogudustega on 

tegutsevates kristlikes koolides suhteliselt madal, koolikeskkond on pigem oikumeeniline ja kaasab ka 

mittekristlastest peresid. Peresid, kus koguduse liikmed on mõlemad vanemad, oli ligikaudu pooled, 

lisandub veidi selliseid, kus üks vanem on koguduse liige. Üsna suur on ka nende perede osakaal, kus 

kumbki vanematest ei ole ühegi kogudusega seotud. Eristus 3 iseloomulike tunnustega rühma: ühed, 

keda võiks nimetada taustainfo ja eelistuste põhjal kristlasteks, teine väiksem rühm, keda võiks 

nimetada mittekristlasteks ja kolmas rühm, nimetatud usu pooldajateks, keda iseloomustab kooli 

kristliku hoiaku, kuid mitte kristlasena elamise väärtustamine (kooli kristliku suuna eelised on 

instrumentaalsed). 

Väga oluliseks kooli valikul hindasid lapsevanemad riiklikus õppekavas nimetatud alusväärtuste 

(turvaline õppekeskkond, isikupärast lähtumine, selge väärtusorientatsioon, austusel põhinev 

kasvatus) reaalset toimimist koolikeskkonnas ja need mängisid suurt rolli kooli kasuks otsustamisel. 
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Koole iseloomustati kui neid väärtusi arvestavaid (sh. eduelamuse tagamine, tihe koostöö kodu ja 

kooli vahel, hea läbisaamine õpilane-õpetaja suhetes, avatus vabale arvamusvahetusele, huvitav ja 

jõukohane materjalikäsitlus, salliv ja kiusamisest vaba õhkkond) ja muid riiklikke nõudeid täitvaid 

(täidab riikliku õppekava, kindlustab üldharidusmiinimumi ja tagab võimaluse edasiõppeks järgmisel 

tasemel). Lisaks pakuvad mitu kooli mitmekesiseid lisaõppevõimalusi. Oli neid, kelle jaoks sellest 

piisas, et olla kooliga rahul ja sellist õppeasutust oma lapsele valida, sõltumata selle 

kokkulangevusest oma usuliste veendumustega või nende puudumisega. Nende vanemate 

(rühmitamisel viidatud kui mittekristlased) poolt pigem ei nähtud kooli usulistel tõekspidamistel 

seost suutlikkusega eelnimetatud väärtusi tagada.  

Selge orientatsiooniga ja sobiv väärtuskasvatus (klassikaline moraal e. nn. üldinimlikud väärtused, 

vaimususele ja kultuurile keskenduva mõtteviisi prioriteet materialismi ees, hoolivus inimsuhetes) oli 

määrav põhiosale vastanutest valiku langetamisel, kuna nii kooli turvalist keskkonda kui personaalset 

lähenemist lapsele, mida kõige kõrgemalt hinnati, nähti peamiselt selle väärtuskeskkonna osana 

(kristlikus koolis on parem sisekliima, kristlik õppeasutus suudab paremini last tema isiklikest 

annetest ja puudustest lähtuvalt arendada ja toetada).  

Kristlikud väärtused selle evangeelses mõttes olid olulised umbes kolmandikule lapsevanematest. 

Kristlik kool on hea turvaline ja eluliselt vajalik koht nendele lastele,  kes on selgelt kristlike vaadetega 

ja keda arvestades meie ühiskonna üldist materialismile ja pluralismile kalduvat meelsust teistes 

koolides võidaks nende vaadete pärast kiusata. Viimasel juhul ei saaks rääkida turvalisest 

õppekeskkonnast, koolirõõmust, positiivsest kogemusest jne. nende laste jaoks. Teisest küljest 

ilmnes peresid, kus laste seotust kristliku traditsiooniga soovitakse süvendada rohkem, kui seda on 

pakkunud kodu. Seda olulist rolli täidab nii kooli usuõpetus kui üldine lõimitud väärtuskeskkond. 

Vanemate peamine eesmärk kristlikke koole valides ei ole olnud siiski see, et kiriku laste- ja 

noortetööd saaks läbi viia kooli raames (esineb üksikuid, kes tahaks aega kokku hoida, et laps ei 

peaks käima kiriku õpetust saamas väljaspool koolipäeva, mis on mõistetav tänapäeva kiire elutempo 

juures, kuid see on vähestele oluline argument), vaid et üldhariduslik kool täidaks oma eesmärki 

paremini (oleks turvaline, kooskõlas koduse kasvatusega, võimaldaks positiivset kogemust ja 

arendaks last isikupärast lähtuvalt, mis võimaldab tulevases elus hästi hakkama saada). Mitu 

kommentaari viitavad sellele, et kristlik kasvatus on peamiselt kodu roll, mida saab täiendada 

pühapäevakoolis, kristlik kool on selles osas ainult toetav faktor.  

Vanemate eelistustes kajastub mingil määral ka vaadeldavate koolide erinemine üksteisest nii 

konfessionaalse orientatsiooni, kasutatavate väärtuskasvatuse meetodite kui struktuursete 

lisavõimaluste poolest, põhijooned rõhuasetustes on omavahel siiski üsna sarnased. 
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Vanemate eelistustest selgus ka teatud potentsiaal uute koolide tekkeks, arvestades valmisolekut 

oma maailmavaatele senisest lähema kooli valikuks kui selline eksisteeriks, seda nii kristlaste kui 

üldise filosoofilise hoiakuga vanemate seas. Nende hulgas, kellele kristlik ega filosoofiline hoiak pole 

kumbki oluline, oli ainult 1 lapsevanem, kes eelistaks oma maailmavaatega kooli, seega sellise kooli 

järele, kus oleks samad võimalused ja sarnane keskkond, aga keskendumiseta vaimsetele väärtustele, 

nende koolide vanemad üldiselt puudust ei tunne. Kristlusest mitte huvitunud lapsevanematele on 

see kool olnud järelikult väga teadlik valik mõnest muust eespool nimetatud kriteeriumist lähtuvalt ja 

vaatamata sellele, et nad samu usulisi seisukohti ei jaga, on nad nende koolidega rahul just sellistena, 

nagu need on.  

Ettepanekud: 

- Teha vanemate hulgas täiendavat selgitustööd, et kooli turvaline õhkkond, personaalne 

lähenemine lapsele tema vajadustest lähtuvalt jms. ei tule iseenesest, vaid tuleneb nende 

koolide puhul otseselt kristlikust eetikast selle evangeelses tähenduses. 

- Jätkata võimalusel väikeste klassidega ja väikese koolina, lähtudes ühtehoidmismentaliteedist 

nagu seni. Arendades hoolivat kogukonda, millesse kuluvad kõik kooliga seotud inimesed ja 

nende lähedased, tagab see positiivse õhkkonna ja turvatunde, mida vanemad on pidanud 

nende koolide kõige suuremaks väärtuseks. Samuti aitab see märgata ja toetada iga last 

tema erilistest võimetest ja vajadustest lähtuvalt. 

- Jätkata tihedat koostööd lapsevanematega, anda ja koguda süsteemselt tagasisidet, et olla 

teadlik nii lapsega seonduvast kui kooli ja lapsevanemate vastastikustest ootustest ja 

plaanidest, vajaduse korral arendada diskussiooni erinevuste selgumisel ootuste ja 

arengusuundade vms osas. 
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KOKKUVÕTE 

Töö kuulub kristliku hariduse valdkonda ja selle eesmärgiks oli anda ülevaade, kellele ja milleks 

tänapäeva Eestis on vaja kristlikku üldharidust. Alaeesmärkideks oli selgitada välja, kuidas on kristlik 

haridus iseseisvusajal arenenud ja millised huvigrupid on sellega seotud, mis iseloomustab neid 

vanemaid, kes on eelistanud lapsele kooli valides kristlikku kooli teistele alternatiividele, milliseid 

põhjuseid pidasid lapsevanemad oluliseks kristlikku kooli valides ja kas need põhjused kooliti või 

vanemate taustast lähtuvalt üksteisest ka erinevad.  

Töö koosneb kolmest peatükist, millest esimene moodustab teoreetilise raamistiku, mõtestades lahti 

hariduse, üldhariduse, väärtuste ja kristlike väärtuste mõisted ning kristliku hariduse eesmärgid kiriku 

huvist lähtuvalt. Teine peatükk käsitleb kristliku hariduse arenguid ja ühiskondlikke tõukejõude alates 

taasiseseisvumisest, mille üheks osaks on olnud kristlike üldhariduskoolide avamine ja tegevus ning 

ettevalmistused uute koolide avamiseks. Kristlikest koolidest antakse ülevaade nende 

enesetutvustustes esitatud väärtuspõhimõtetest ja rituaalidest lähtuvalt, lisades 1 ja 2 on esitatud 

võrdlevad tabelid koolide muude olulisemate andmete kohta (tabelis nr. 2 on tegutsevate, tabelis nr. 

3 sügisel 2013 alustavate koolide võrdlus). Kolmas peatükk keskendub  küsitlusele.   

Huvigrupid ja nende eesmärgid 

Peamised huvigrupid kristliku üldhariduse osas on riik kui normatiivaktide kujul üldiste ühiskondlike 

vajaduste ja ootuste sõnastaja, kirik kui kristlike eesmärkide ja väärtuste sõnastaja, koolidega seotud 

kogudused kui oma liikmete (ja nende laste) vajaduste eest hoolitsejad, lapsevanemad, kes teevad 

valikuid lapse haridustee suunamisel ning lapsed, kes nendes koolides õpivad. Kristliku üldhariduse 

eesmärk ühiskondlikust aspektist on kasvatada hästi toime tulevaid, koostöövõimelisi, 

seaduskuulekaid, kõlbelisi ja ühiskonna arengusse panustavaid, kristlikust aspektist oma vaadetes 

selgusele jõudnud ja neile truuks jäävaid inimesi. Kiriku seisukohast on kristliku hariduse sügavam 

eesmärk alati evangeelne – aidata inimesi lähemale Jumala tundmisele, koolide loomisel aktiivselt 

kaasa löönud vanemate peamine eesmärk aga tagada oma lastele sobivatel väärtustel põhinev 

koolikeskkond. Kristlike üldhariduskoolide eesmärk tervikuna on kombinatsioon kõigist eelnevatest, 

lisaks üldiste teadmiste jagamine nii laiemalt religiooni kui kitsamalt kristluse tähenduse kohta aja- ja 

kultuuriloos ning erinevate väärtussüsteemide kujunemisel. Vanematele, kes ei jaga usulisi 

veendumusi, aga on kristlike tõekspidamiste suhtes tolerantsed ja peavad nendes koolides loodud 

väärtuskeskkonda oma lastele sobilikuks, on need koolid samuti avatud. Väärtuste kujundamisega 

tegeleb paratamatult, tahtlikult või tahtmatult, iga keskkond, milles noor inimene viibib, kristlike 



54 
 

koolide eesmärk on tegeleda teadliku väärtuskasvatuse ja selleks teadlikult kujundatud 

väärtuskeskkonna loomisega, et toetada ja mõtestada väärtuspõhiseid valikuid.  

Kristliku üldhariduse areng ja hetkeseis 

Kristlikke koole asuti looma kohe, kui selleks esimesed võimalused avanesid. Nn. nõukogude 

perioodil oli lastele ja noortele suunatud kristlik tegevus täielikult keelustatud ja toimis vähesel 

määral ainult põrandaalusena, 1991. aastast alates lubati aga pärast elavat ühiskondlikku debatti 

kõigis üldhariduskoolides vanemate soovil valikainena õpetama hakata usuõpetust ning Põhiseaduse 

ja Haridusseaduse vastuvõtmisega 1992. aastal, kuhu mõlemasse oli sisse kirjutatud usuvabaduse 

printsiip, said nii kirikud institutsioonina kui usuliste tõekspidamistega inimesed juriidilise aluse 

mitmesugust kristlikku tegevust, sh. haridustegevust korraldama hakata. Koonduti kristlikesse 

organisatsioonidesse, alustati pühapäevakooli- ja noortetundidega, kristlike lasteaiarühmadega, 

tekkisid uued teoloogilised õppeasutused jms ja ka kristlikud üldhariduskoolid. Uute koolide avamist 

mõjutasid nii ühest küljest püüd koondada kristlike eesmärkidega peresid, sh. selleks, et õpetada 

usuõpetust, milleks luba oli riiklikul tasemel olemas, aga koolidel kohustus seda õpetada alles alates 

15 soovijast vanuseastmes, mistõttu paljudes koolides tegelikult usuõpetust õppida ei olnud 

võimalik, kui teisest küljest paljude lapsevanemate rahulolematus nõukogudeajast püsima jäänud 

konformse koolisüsteemi ja selle väärtushoiakutega.  

Kristlike koolide avamise nö. esimene laine jääb põhiliselt 90ndate aastate esimesse poolde. Esimene 

neist, Vanalinna Algkool, mis pärast laienemist 1990. aastal tegutseb Vanalinna 

Hariduskolleegiumina, avati teistest veidi varem, 1988. aastal. Kool on seotud eelkõige katoliiklusega 

nii selle loojate kui keskaegsete kunstide kaudu, mille viljelemisele kool alguset peale on 

keskendunud, kuid formaalselt kool ühegi kogudusega seotud ei ole olnud. 1991. aastal avas uksed 

venekeelne Narva õigeusu Humanitaarkool, mis oma õpetuses ja tegevuses on tihedalt seotud 

kohaliku MPEÕK õigeusu kogudusega. Ka Tartus hakati 1991. aastal kristliku kooli avamist ette 

valmistama – katoliku koguduse juures avati kõigepealt eelkool 1993. aastal ja järgmisest sügisest 

hakkas tegutsema Tartu Katoliku Kool, mis aastaid hiljem (2007) reorganiseeriti Tartu Katoliku 

Hariduskeskuseks. 1994. aastal koondusid Tartus ka Elu Sõna kogudusega seotud lapsevanemad, 

alustades grupiviisilise koduõppega, mis ametlikult kooliks (Tartu Elu Sõna Kristlik Kool) sai 1997. 

aastal. Alates 2006. aastast kannab see nime Tartu Kristlik Põhikool. 

Kaks aastat tagasi (2011) alustas tegevust Tallinna Toomkogudusega seotud luterlik Tallinna 

Toomkool. Selleks ajaks oli ühiskondlik olukord juba oluliselt muutunud. Nn. usubuum, mille harjal 

alustasid esimesed koolid, oli möödunud. Samas olid täiskasvanuks saanud need noored, kes 

usubuumi ajal kirikusse jõudsid ja nüüd oma lastele sobivat kooli otsivad. Inimesed keskmiselt on 
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muutunud palju ettevõtlikumaks, on valmis oma huvide eest seisma ja oma huvide realiseerimise 

nimel tegutsema. Teoloogilised õppeasutused on ette valmistanud kaadri, kes on pädev õppekavade 

koostamisel kaasa rääkima, ise vajaminevaid materjale ette valmistama, kristlikes koolides õpetama 

jne. ning nemadki otisvad oma lastele head kasvukeskkonda. Vastu on võetud mitu kristliku 

üldhariduse seisukohalt olulist seadust või seadusemuudatust: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 

aastast 2010 ning Põhikooli Riiklik Õppekava aastast 2011 keskenduvad senistest oluliselt enam 

väärtuste kujundamisele ja turvalisele koolikeskkonnale, Erakooliseadus annab erakoolidele õiguse 

oma õpilaskonda valida, mis muudab taotletava õhkkonna loomise lihtsamaks, samas kui 

vanematelgi on omalt poolt seadusega tagatud õigus sobivat kooli valida. Erakoolis on luba õpetada 

ka konfessionaalset usuõpetust, samas kui munitsipaalkoolide valikus on kõiki religioone tutvustav 

usundiõpetus, mille tunnustatud kuulumine valikainete hulka on ühiskondlikust seisukohast samuti 

oluline. Üha laiemad ringkonnad on kaasatud diskussiooni selle üle, milliseid väärtusi peaks kandma 

kool ja kuidas neid edasi anda nii, et need ei jääks üksnes teoreetilisteks väärtusteks, millele 

igapäevaelus tähelepanu ei pöörata. Eduka õppimise ja hiljem eduka toimetuleku ja eneseteostuse 

eelduseks on toetav keskkond ja positiivne kogemus – see arusaam on kirjutatud ka kehtivasse 

riiklikusse õppekavasse ja toetab vajadust koolide järele, mille kasvatuspõhimõtted ühtiksid kodus 

taotletavaga. Vähem või rohkem on kõigil neil muutustel olnud oma roll selles, et viimase aasta-paari 

jooksul on ette valimistatud mitme uue kristliku kooli – luterliku Kaarli Kooli, mittekonfessionaalse 

Kohila Mõisakooli, MPEÕK õigeusu Püha Johannese Kooli ja Tartu Luterliku Peetri Kooli avamist 

sügisel 2013. Eesmärk kasvada iseseisvaks kooliks on ka Viljandi nn. kristlikul koduõppegrupil, mis 

praegu tegutseb Tartu Kristliku Põhikooli ametlikus koosseisus, kuid õpilaste vähesuse tõttu ei ole see 

seni õnnestunud. Kristlikus haridustegevuses jm. haridusuuenduslikes projektides aktiivsete 

organisatsioonide ja üksikisikute koostöötaotlusega asutati 2011. aastal Maarjamaa Haridusselts, 

mille eestvõttel viiakse läbi arutelusid, koolitusi jms. ja tutvustatakse oma tegevust laiemale 

avalikkusele. 

Küsitlus 

Tegutsevate eesti õppekeelega kristlike koolide algklassilaste vanemate seas viidi läbi küsitlus, et 

teada saada, millised vanemad ja miks on pidanud just neid koole oma lapsele parimaks 

õppekeskkonnaks. Selliseid koole on kokku 4: Vanalinna Hariduskolleegium, Tartu Katoliku 

Hariduskeskus, Tallinna Toomkool ja Tartu Kristlik Põhikool.   

Küsitlus keskendus lapsevanemate poolt Likerti skaala alusel antud hinnangutele, kui oluliseks nad 

pidasid valikus nimetatud põhjuseid, mis neid võisid kooli kasuks otsustamisel mõjutada. Esitatud 

väidetele antud hinnanguid täiendasid kommentaarid küsimustiku lõpus. Küsitluse läbiviimiseks avati 
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Google Docs keskkonnas internetipõhine struktureeritud küsimustik, millele juurdepääsu tagas 

koolijuhi vahendusel või loal vanematele saadetud elektrooniline kiri. 

Vanemate profiil 

Küsitluses selgus, et lapsevanemad, kelle lapsed õpivad kristlikes koolides, on enamalt jaolt 

kõrgharidusega ja mitte väga noored vanemad. Ligikaudu pooltes peredes kuuluvad mõlemad 

vanemad kogudusse, neid, kus vastaja üksinda kuulub kogudusse, on veidi rohkem. Samas ei ole 

enamuste vanemate jaoks tegemist sama kogudusega, millega kool on seotud. Hoiaku poolest 

kristlikusse usku saab küsitlusele vastanud lapsevanemad üldistatult jagada kolme rühma – ühed, 

kelle valik lähtub isiklikust kristlikust usust (37%), teised, kellele kristlik aspekt koolide juures huvi ei 

paku ja kes pigem usuvad, et omadused, mida nad on koolide juures kõrgelt hinnanud, ei tulene selle 

kristlikust taustsüsteemist (10%) ning kolmandad, kellele ei ole oluline kristluse evangeelne aspekt, 

aga kes näevad seost kristlike põhimõtete ja nende endi jaoks oluliste väärtuste tagamise vahel, 

seega väärtustavad nad kristlust instrumentaalsena: kristlikus koolis on parem sisekliima, parem 

kasvatus, last märgatakse ja toetatakse rohkem kõigis tema eripärades jms. 

Olulisemad põhjused kooli valikul 

Kõige olulisemateks argumentideks koolide peale kokku peeti turvalist ja hoolivat õppekeskkonda, 

sobivat väärtussüsteemi ja –kasvatust, lapse isikupärase arengu toetamist, vaimsust väärtustavale ja 

filosoofilisele eluhoiakule tuginemist ja antava hariduse kvaliteeti koolis. 

Kristlikest väärtustest koolis hindasid vastanud kokku tähtsaimaks kiriku õpetuse, traditioonide ja 

väärtussüsteemi kuulumist meie kultuuriruumi, paremat sisekliimat kristlikus koolis ning suuremat 

valmisolekut last tema isiklikest vajadustest lähtuvalt toetada ja arendada.   

Erinevused vanemate profiilist lähtuvalt 

Kristliku hoiakuga vanemad hindasid kõige enam sobivat väärtussüsteemi ja kasvatust, kooli kristlikku 

suunitlust, turvalist ja hoolivat õppekeskkonda ja vaimsust väärtustavat, filosoofilist eluhoiakut ning 

kristlikest väärtustest võimalust viibida igapäevaselt kristlikus keskkonnas ja seotust kristliku koduga.  

Mittekristliku hoiakuga lapsevanemad valisid lapsele turvalise, isikupärast arengut toetava ja paljude 

lisavõimalustega kooli, kus antakse kvaliteetset haridust ja millel on hea maine, kristlikest 

väärtustest, niipalju kui neile hinnanguid anti (kui kooli kristlikku suunitlust ei peetud oluliseks, oli 

võimalik sellest küsimusteblokist ka loobuda), jäid esiritta kiriku seotus kultuurilooga, moraal ja 

parem sisekliima koolis. 
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Erinevused kooliti 

Võrdluses koolide kaupa on põhijooned rõhuasetustes omavahel üsna sarnased, esile toomist 

väärivad vaid need aspektid, kus vanemate eelistused teistest koolidest millegi poolest erinevad. VHK 

lapsevanemad keskendusid enam kooli lisavõimalustele, mis on ka suures osas nö. kooli visiitkaart. 

Kooli kristlikku aspekti väärtustati teiste koolidega võrreldes aga vähem ning seda pigem 

kultuuriruumi osana ja hea kasvatuse ehk moraali vaatevinklist, mis siiski ei tähenda, et selles koolis 

usklikest peredest pärit lapsi ei käiks. Katoliku Hariduskeskuses oli teiste koolidega võrreldes veidi 

rohkem rõhku pandud just sobivale väärtussüsteemile ja kooli head mainet peeti olulisemaks kui 

teistes koolides, ehkki see ei olnud kõige olulisemate põhjuste seas. Selles koolis polnud ühtki last, 

kelle vanemad oleks arvanud, et nad oma kristlike vaadete tõttu teistes koolides tõrjutud võiks olla. 

Kristliku Põhikooli valisid sealsed vanemad eelkõige kooli kristliku suuna tõttu ning pooled 

vastanutest arvasid, et kristliku sisuga ettevõtmisi võiks senisest rohkem olla. Ka kogudusega seotus 

on suurem kui teistes võrdlusalustes koolides. Kristlike põhjuste hulgast tõuseb esile igapäevase 

kristliku keskkonna ja eluviisi tähtsus. Toomkoolis oli teistega võrreldes rohkem neid, kellele on 

oluline kooli asukoht, samas lisavõimalused, mis on samad VHKga, kuna nendega tehakse tihedat 

koostööd, on palju vähem tähtsustatud. Kristlikus kodus üles kasvamine oli Toomkoolis ainult veidi 

vähem tähtsustatud kui Kristlikus Põhikoolis. 

Sellega on antud ülevaade kristliku hariduse arengust ja selles kaasa rääkivatest huvigruppidest, 

kristliku üldhariduse praegusest seisust, iseloomustatud vanemaid koolivalikut mõjutavast taustast 

lähtuvalt ning nad küsitlustulemustes ilmsiks tulnud tunnuste abil rühmitatud. Eelistused koolivaliku 

põhjustes on selgunud nii üldhariduse alusväärtusi kui kristlikke väärtusi silmas pidades. On tehtud 

kindlaks, et eelistused on erinevatel rühmadel ja erinevate koolide lapsevanematel mõnes küsimuses 

erinevad, kuid selgelt eristuvad olulised ja vähemolulised argumendid, mis läbivad ühise niidina kõiki 

rühmi ja kõikide koolide vanemate valikuid. Sellega on töö oma eesmärgi täitnud. 
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Lisad 

Lisa 1. 2012/13 õ/a tegutsevad kristlikud üldhariduskoolid 

Tabel 2. 2012/13 õ/a tegutsevate koolide võrdlev tabel 

Kooli nimi Vanalinna 

Hariduskolleegium
2
 (VHK) 

Narva Õigeusu Humanitaarkool
3
 

(NÕHK) 

Tartu Katoliku 

Hariduskeskus
4
 

Tartu Kristlik Põhikool
5
 

(TKP) 

Tallinna Toomkool
6
 

Koduleht www.vhk.ee www.ortschool.edu.ee www.katoliku.edu.ee www.tkp.ee www.tallinnatoomkool.ee 

Asutamisaasta 1987 Vanalinna Muusikamaja 

1988 Vanalinna Algkool 

1990 Vanalinna 

Hariduskolleegium
7
 

1991 1994 Tartu Katoliku Kool,  

al. 2007 Tartu Katoliku 

Hariduskeskus 

1994 moodustati koduõppe 

vormis Tartu Elu Sõna 

Kristlik Kool, koolitusluba al. 

1997, 

nimevahetus aastast 2006. 

2011 kahe Toomkooli 

klassina Püha Miikaeli 

kooli alluvuses; 

2012 iseseisva koolina 

Kooli loomise 

algataja 

Vanalinna Päevade toimkonna 

initsiatiivgrupp 

Kohaliku koguduse preester 20-liikmeline initsiatiiv-

grupp, sh. lapsevanemad 

Koguduseliikmetest lapse-

vanemad 

EELK Konsistoorium, 

koguduse lapsevanemad 

Tegutsemisvorm Ühtse asutusena tegutsev 

üldharidus- ja huvialakool 

Ühtse asutusena tegutsev põhikool ja 

gümnaasium 

Ühtse asutusena tegutsev 

lasteaed-põhikool. 

Põhikool Põhikool (hetkel 

algklassid) 

Omandivorm, 

kooli pidaja. 

Munitsipaalkool, milles süva-, 

lisa- ja huvialaõpet korraldab 

MTÜ Miikaeli Ühendus 

Erakool. Kooli pidajaks on MTÜ 

Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. 

Erakool. Kooli pidajaks on 

MTÜ Tartu Katoliku 

Hariduskeskus (kuni 2010 

MTÜ Agathe). 

Erakool. Kooli pidaja on 

Tartu Elu Sõna Kogudus. 

Erakool. Kooli pidajaks on 

Tallinna Toomkooli 

Sihtasutus. 

Asukoht Mitmes eraldi hoones nn. 

Ladina Kvartalis Tallinna 

vanalinnas, registriaadressil 

Vene 22  

Algusaastatel Narva Kõrgkooli (praegu 

TÜ Narva Kolledž) hoones, al. 1996. a. 

alates renditakse Narva linnavalitsuselt  

endise polikliiniku hoonet aadressil 

Grafovi 4, mille ruumid on õppetöö 

läbiviimiseks kohaldatud ja sisustatud. 

Mitmes hoones (lasteaed, 

algklassid, põhikool, 

kultuurikoda) Tartu katoliku 

kiriku läheduses, 

põhiaadressiga Jakobi 41. 

Tartu, Tammelinn, Ööbiku 

10a. 

Apteegi 3 (toimub enamus 

õppetööst, v. a. kehaline 

kasvatus ja ballett). 

 

 

  

Õpilaste arv 

koolis
8
 2012/13 

917 98 347 50  55 

Klassikomplekti 

suurus 

Kooli poolsed piirangud 

puuduvad
9
 

Kuni 15 õpilast Kuni 26 õpilast Kuni 15 õpilast Kuni 15 õpilast 

Seotus 

kogudusega 

Juriidiliselt puudub.  MPEÕK Ülestõusmise kogudus Tartu Rooma-Katoliku Kiriku 

Pühima Neitsi Maarja 

Pärispatuta Saamise 

kogudus 

Tartu Elu Sõna Kogudus Tallinna Piiskoplik 

Toomkogudus. 

Seotus teiste 

koolide või 

muude 

organisatsioonide

ga 

Püha Miikaeli Kool (VHK 

allüksus). Tihe koostöö Rooma-

Katoliku Kiriku Dominikaani 

Vendade Ordu Katariina 

kirikuga, aga ka teiste piirkonna 

kirikutega. Osaline paljude 

organisatsioonide loomisel
10

 

- Pühima Neitsi Maarja 

Pärispatuta Saamise Õdede 

Kongregatsiooni Assiisi Püha 

Frantsiskuse Kolmas Ordu 

Viljandi kristlik 

koduõppegrupp 

(õppetegevus viiakse läbi 

peamiselt Viiratsis, aadressil 

Lastekodu 2, suurem osa 

väliüritusi Tuule talus. 

Tegutseb TKP koosseisus) 

Õppetöö on integreeritud 

VHK tunniplaaniga, sh. 

kaunid kunstid. 

Vastuvõtt Tutvusuuringu alusel, mis 

sisaldab vestlust ja ülesandeid. 

Arvestatakse kooli poolt 

kehtestatud nullkriteeriumi 

ületamist. Igasse klassi võib 

vastu võtta ka kuni kaks 

füüsiliste, psüühiliste või 

sotsiaalsete probleemidega 

õpilast, vastavalt kooli 

võimalusele neid aidata. Lisaks 

tegutseb VHK raamides Püha 

Miikaeli Kool erivajadustega 

lastele  

Kirjaliku avalduse alusel. Tutvusuuringute alusel. 

Klassid komplekteeritakse 

võimalikult võrdsetel alustel 

(võrdne arv poisse ja 

tüdrukuid, võrdselt 

võimekad lapsed). Tartu 

Kristlikust Noortekodust 

saabuvad lapsed võetakse 

kooli eelisjärjekorras. 

Lasteaiaosas lõimitakse 

võimalusel rühmadesse 

erivajadustega ja 

võõrkeelseid lapsi. 

Vestluse alusel, lapsel on 

võimalus osaleda 

proovipäeval. 

VHKga ühiste 

tutvusuuringute alusel. 

Eelistatud on oma 

koguduse jt. kristlike 

koguduste liikmete ning 

koolitöötajate lapsed, 

õpilaste õed-vennad. 

Õppekulude 

katmine 

Tasuta üldõpe ja tasuline 

lisaõpe integreeritud 

Koolil on õppemaks, mille tasumisest 

täielik vabastamine on võimalik õpilase 

vanemate sisetulekute vähenemise 

korral alla elatusmiinimumi. 

Õppemaksu soodustused annab kooli 

omanik õpilase vanematele, kes on 

ajutiselt töötud ja rahalistes raskustes. 

Õppetoetusi kool ei anna. 

Õpe on tasuline. Õppimine on tasuline; kui 

samast perest tuleb kooli 

õppima veel õdesid-vendi, 

on igal järgneval lapsel 

õppemaksu soodustus. 

Õpe on tasuline, kuid on 

võimalik taotleda 

õppemaksu soodustusi või 

õppetoetust. 

                                                           
2 Arengukava 2012-2016, 2011; Kiri tulevastele..., 2000-2013; Miikaeli Ühendus, 2000-2013; Vanalinna Hariduskolleegiumi Põhikooli..., 2000-2013; Vanalinna Hariduskolleegiumi Põhimäärus; 2011 
3 Loomine ja Arendamine, 2012; Narva Õigeusu Humanitaarkooli..., 2010 
4 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Arengukava..., s.a; Tartu Katoliku Hariduskeskuse Põhikiri, s.a; Tartu Katoliku Lasteaia..., 2010 
5 Arengukava 2011-2016, 2011; Tartu Kristlik Põhikool, s.a. 
6 Tallinna Toomkool, s.a; Tallinna Toomkooli  Arengukava ..., s.a.; Tallinna Toomkooli Põhikiri, 2012 
7 Tallinna Haridusameti andmetel 2013 
8 Üldhariduskoolid 2012/2013..., 2012 
9 PGS § 26 kehtestab klassi täitumuse ülemiseks piirnormiks põhikoolis 24 (direktori ettepanekul kuni 26) õpilast. 
10 Vanalinna Kooli Selts (1989), VHK Sihtasutus (1994; al. 1997.a. MTÜ Miikaeli Ühendus), Festival TriaLogos (1998), MTÜ Stuudio Theatrum (1999; al. 2005 SA Theatrum), ühendus Ladina Kvartal (1999), MTÜ Mihkli 
Gild (2001), SA Püha Miikaeli Kolleegium (2005), Elukultuuri Instituut (EKI) koos infoportaaliga abort.ee  (2007), fond Meie Pärand (2010), Maarjamaa Haridusselts (2011). Osaline mitme 2013 sügisel avatava kooli 
loomises. (allikad: Elukultuuri Instituut, s.a.; Mihkli Gild MTÜ, s.a.; Theatrum SA, s.a.;  TriaLogos, 2013; Vanalinna Hariduskolleegium, 2000-2013: ptk.-d Miikaeli Ühendus, Vanalinna päevadest...; VHK 
vanematekogu..., 2011). 
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Lisa 2. 2013/14 õ/a õppetegevust alustavad kristlikud üldhariduskoolid 

Tabel 3. a 2013/14 õ/a õppetegevust alustavate koolide võrdlev tabel 

Kooli nimi Püha Johannese Kool
11

 (PJK) Tartu Luterlik Peetri Kool
12

 (TLPK) Kaarli Kool
13

 Kohila Mõisakool
14

 

Koduleht www.pjk.ee http://www.luterlik.edu.ee/ http://kaarlikool.kaarlikogudus.eu/ http://kohilamoisakool.ee/ 

Kooli loomise 

algataja 

Koguduseliikmetest lapsevanemad ja 

õpetajad 

Lapsevanemad ja koguduse õpetaja Koguduseliikmetest lapsevanemad, 

sh. tegutseva lasteaia lapsevanemad 

Lapsevanemad 

Tegutsemisvorm Ühtse asutusena tegutsev põhikool ja 

gümnaasium 

Ühe asutusena tegutsev lasteaed-

põhikool 

Ühe asutusena tegutsev lasteaed-

põhikool 

Üldhariduskool 

Omandivorm Erakool. Kooli pidajaks on Püha 

Johannese Kooli Sihtasutus 

Erakool. TLPK pidaja on MTÜ Tartu 

Luterlik Peetri Kool, mis on Peetri 

kiriku juures 1906–1940 tegutsenud 

kooli tegevuse jätkaja. 

Erakool. Kooli pidaja on EELK Tallinna 

Toompea Kaarli Kogudus. 

Erakool. Kooli pidajaks on 

MTÜKohila Mõisakool.   

Asukoht Miikaeli Ühenduse ruumides Vene 

31. Eesmärgiks on kolida Nõmmele 

oma majja, käivad läbirääkimised 

võimalike hoonete omanikega 

Tartu Maarja koguduse leerimaja 

aadressil Õpetaja 5, perspektiiviks on 

naasmine ajaloolisesse Peetri kooli 

hoonesse Peetri 33. 

Tegutseb mitmes eraldi hoones, 

põhikooli ruumid asuvad koguduse 

maja hoovimajas Toompuiestee 4. 

Tohisoo mõis, Kohila, Rapla 

maakond. 

Klassikomplekti 

suurus 

Kuni 20 õpilast. Kuni 24 õpilast. Kuni 20 õpilast. Pole kehtestatud 

Seotus 

kogudusega 

Tallinna Nõmme Ristija Johannese 

õigeusu kogudus 

EELK Tartu Peetri kogudus EELK Tallinna Toompea Kaarli 

kogudus 

- 

Seotus teiste 

koolide või 

muude 

organisatsioonide

ga 

VHK, Rocca al Mare kool. - Rocca al Mare kool. VHK, Kohila Koolituskeskus, EELK 

Hageri Lambertuse kogudus, Kohila 

baptistikogudus jt. 

Vastuvõtt Registreeritud lapsed kutsutakse 

tutvumistundi ning lapsevanemad 

tutvumisvestlusele. Eelisjärjekorras 

võetakse vastu kooli töötajate lapsi 

ja õpilaste õdesid-vendi. Hetkel ei ole 

võimalik vastu võtta 

käitumisraskustega lapsi. 

Vastuvõtmisele eelneb põhjalik 

vestlus lapsevanematega ning lapse 

kooliküpsuse hindamine. 

Eelisjärjekorras luterlike koguduste, 

TLPK töötajate ja kooli pidaja 

liikmete lapsed ning Tartu linna ja 

maakonna lapsed, kelle vanemad 

hindavad kristlikke põhiväärtusi. 

Eelneb vestlus lapsevanematega ning 

tutvumishommik lapsele, sh. lapse 

kooliküpsuse hindamine. Eelistatakse 

Kaarli Koolis käivate laste õdesid-

vendi, Kaarli koguduse liikmete lapsi, 

Kaarli Kooli lasteaias käinud lapsi. 

Eelneb vestlus vanematega ja 

tutvusuuring lapsega, mis koosneb 

praktilistest töödest ja 

mängulistest tegevustest, et 

selgitada välja kooliküpsuse tasand. 

Puhtakujuliseks individuaalõppeks 

ei ole algusaastatel võimalusi. 

Õppekulude 

katmine 

Kool on tasuline, võimalik on 

taotleda stipendiume. 

Õppetöö on tasuline, põhjendatud 

avalduse alusel võimalik taodelda 

õppemaksu tasumise tähtaja 

pikendamist või osalist või täielikku 

vabastamist. 

Koolis on õppemaks, mis ei kata 

toiduraha, koolivormi ning isiklikuks 

kasutamiseks mõeldud 

õppematerjalide maksumust. 

Õppemaksu soodustusi määrab 

võimalusel Kooli pidaja. 

Õppimine koolis on tasuline. 

 

 

                                                           
11

 Püha Johannese Kool, s.a.; Püha Johannese Kooli Arengukava 2013 – 2016, 2013. 
12

 Arengukava 2013–2016, 2013; Tartu Luterlik Peetri Kool, 2013 
13

 Kaarli Kool, 2013; Lasteaed, s.a. 
14

 Kohila Mõisakool, s.a. 



Lisa 3. Küsitlusankeet 

 

Lapsevanemate küsitlus 

Lugupeetud lapsevanem! Seoses Tartu Teoloogia Akadeemia lõputöö „Kristlik haridus lapsevanemate 

eelistustes“ raames läbiviidava uuringuga palume Teil vastata allolevatele küsimustele. Täitke lüngad, 

valige sobiv vastus ja andke oma hinnang esitatud väidetele skaalal 1-5 (1 ei nõustu üldse, 2 osaliselt 

ei nõustu, 3 ei oska öelda, 4 osaliselt nõustun, 5 nõustun täielikult). Küsimustele vastamine on 

anonüümne, tulemused esitatakse töös üldistatult. 

 

Lapse haridusasutuse nimi: *   

 

Lapsevanema sugu: *   

 ( ) M  

 ( ) N  
 

Lapsevanema haridustase: *   

 ( ) keskharidus  

 ( ) kutseharidus  

 ( ) kõrgharidus  

 ( ) Other:   
 

Lapsevanema vanus: *   

 

Elukoha piirkond: *   

 ( ) kesklinn  

 ( ) linna muud piirkonnad  

 ( ) linna ümbritsevad vallad  

 ( ) maa-asula  

 ( ) muu  
 

Lapsevanema kuuluvus kogudusse või maailmavaatelisse ühendusse: *   

 [ ] Ei ole ühegi religiooni ega muu maailmavaatelise ühenduse esindaja  

 [ ] Kuulun kristlikku kogudusse (palun täpsustage alumises lahtris konfessioon)  

 [ ] Olen muu religiooni esindaja (palun täpsustage alumises lahtris religioon)  
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 [ ] Kuulun mittereligioossesse maailmavaatelisse ühendusse (palun täpsustage alumises 

lahtris oma kuuluvus)  

 [ ] Other:   
 

Mõlemad lapsevanemad kuuluvad kogudusse: *   

 ( ) EI  

 ( ) JAH  
 

  

1 (ei 

nõustu 

üldse) 

2 (pigem ei 

nõustu) 

3 (ei oska 

öelda) 

4 (pigem 

nõustun) 

5 (nõustun 

täielikult) 
 

Kooli valikul olin teadlik 

selle asutuse kristlikust 

taustast  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

Laps saab või on saanud 

kristlikku õpetust ka 

väljaspool kõnealust 

kooli (kodus, 

pühapäevakoolis vm) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

Mõlemad 

lapsevanemad olid 

kooli valikul ühte meelt 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

Valitud kool erines 

tegelikkuses minu 

ettekujutusest 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

Olen valitud 

haridusasutusega rahul  
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  
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Haridusasutuse valikul 

said otsustavaks 

järgmised põhjused ja 

eeldused: 

(Muu põhjus nimetage 

kommentaarides) 

 

1 (ei 

nõustu 

üldse) 

2 (pigem ei 

nõustu) 

3 (ei oska 

öelda) 

4 (pigem 

nõustun) 

5 (nõustun 

täielikult) 
 

kooli kristlik suunitlus  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

seotus oma 

kogudusega (otsene või 

kaudne) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

vaimsust väärtustavale 

ja filosoofilisele 

eluhoiakule tuginemine  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

sobiv väärtussüsteem ja 

-kasvatus 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

kooli hea maine  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

antava hariduse 

kvaliteet  
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

pakutavad 

lisavõimalused 

(muusika-, kunsti-, 

keeleõpe vms) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

lapse isikupärase 

arengu toetamine 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

turvaline ja hooliv 

õppekeskkond 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

asukoht (kodu või 

töökoha lähedus) 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  
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Haridusasutuse valikul 

said otsustavaks 

järgmised põhjused ja 

eeldused: 

(Muu põhjus nimetage 

kommentaarides) 

 

1 (ei 

nõustu 

üldse) 

2 (pigem ei 

nõustu) 

3 (ei oska 

öelda) 

4 (pigem 

nõustun) 

5 (nõustun 

täielikult) 
 

tuttavate soovitused  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

üks või mitu 

konkreetset õpetajat 

selles asutuses 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

lapse sõbrad käivad 

samas õppeasutuses 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

teise soovitud 

õppeasutusse ei saanud 

sisse 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

eelistaks oma 

maailmavaatega kooli, 

aga selle puudumisel on 

praegune kool parim 

alternatiiv 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

 

Kui haridusasutuse kristlik 

suunitlus oli valiku 

langetamisel oluline, siis 

sellepärast, et: 

(Muu põhjus nimetage 

kommentaarides) 

 

1 (ei 

nõustu 

üldse) 

2 (pigem ei 

nõustu) 

3 (ei oska 

öelda) 

4 (pigem 

nõustun) 

5 (nõustun 

täielikult) 
 

laps on üles kasvanud 

kristlikus kodus 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  



71 
 

Kui haridusasutuse kristlik 

suunitlus oli valiku 

langetamisel oluline, siis 

sellepärast, et: 

(Muu põhjus nimetage 

kommentaarides) 

 

1 (ei 

nõustu 

üldse) 

2 (pigem ei 

nõustu) 

3 (ei oska 

öelda) 

4 (pigem 

nõustun) 

5 (nõustun 

täielikult) 
 

kristlik õpetus on 

moraali alus, uskumine 

ei ole seejuures oluline 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

kiriku õpetus, 

traditsioonid ja 

väärtussüsteem 

kuuluvad meie 

kultuuriruumi ja on 

üldise harituse osa 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

soovime, et laps viibiks 

pidevalt kristlikus 

keskkonnas ja elaks 

kristlikku elu 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

meie peres on nõrgad 

kristlikud traditsioonid 

(pühade pühitsemine, 

igapäevased palved 

jms), kuid soovime, et 

lapsele saaks need 

omaseks  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

meil puuduvad piisavad 

teadmised, oskused või 

aeg kristlikke tõdesid 

või religioosseid 

teadmisi põhjalikult 

edasi anda, loodame 

selles osas palju kooli 

abile 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  
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Kui haridusasutuse kristlik 

suunitlus oli valiku 

langetamisel oluline, siis 

sellepärast, et: 

(Muu põhjus nimetage 

kommentaarides) 

 

1 (ei 

nõustu 

üldse) 

2 (pigem ei 

nõustu) 

3 (ei oska 

öelda) 

4 (pigem 

nõustun) 

5 (nõustun 

täielikult) 
 

meie laps võiks mujal 

õppeasutuses saada 

tõrjutud oma kristliku 

maailmavaate tõttu 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

mujal õppeasutuses 

võib laps õppida 

käituma meile 

vastuvõetamatul moel  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

kristlik õppeasutus 

suudab paremini last 

tema isiklikest annetest 

ja puudustest lähtuvalt 

arendada ja toetada 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

tahame aega kokku 

hoida, et laps ei peaks 

käima kiriku õpetust 

saamas väljaspool 

koolipäeva 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

kristlikus koolis on 

parem sisekliima 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

 

Selle kooli kohta võib 

väita, et 
 

1 (ei 

nõustu 

üldse) 

2 (pigem ei 

nõustu) 

3 (ei oska 

öelda) 

4 (pigem 

nõustun) 

5 (nõustun 

täielikult) 
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Selle kooli kohta võib 

väita, et 
 

1 (ei 

nõustu 

üldse) 

2 (pigem ei 

nõustu) 

3 (ei oska 

öelda) 

4 (pigem 

nõustun) 

5 (nõustun 

täielikult) 
 

koolil on hea koostöö 

lapsevanematega 

(tuntakse huvi ootuste 

vastu, antakse 

tagasisidet) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

õpilaste ja vanematega 

on hästitoimiv 

infovahetus (õigeaegne, 

asjakohane) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

õpilastele leitakse 

võimalusi kogeda end 

edukana 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

koolis on võimalik 

turvaliselt avaldada 

oma eriarvamust 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

mulle teadaolevalt ei 

ole esinenud 

ebavõrdset kohtlemist 

või pikaajalist kiusamist 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

materjali omandamine 

on huvitav ja jõukohane 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

minu lapsel on kõigi 

õpetajatega hea 

läbisaamine 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

kool on avatud ja 

mõistev erinevate 

maailmavaadete suhtes 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  
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Selle kooli kohta võib 

väita, et 
 

1 (ei 

nõustu 

üldse) 

2 (pigem ei 

nõustu) 

3 (ei oska 

öelda) 

4 (pigem 

nõustun) 

5 (nõustun 

täielikult) 
 

kool ei ole liiga ühe 

konfessiooni keskne 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

 

Kristliku sisuga...  1 (liiga vähe) 2 (parasjagu) 3 (liiga palju)  

õpetust on selles õppeasutuses  ( ) ( ) ( )  

ettevõtmisi on selles 

õppeasutuses 
 ( ) ( ) ( )  

 

Olen veendunud, et 

valitud kool täidab igati 

riiklikku õppekava ja 

võimaldab omandada 

kohustusliku 

üldharidusmiinimumi, mis 

loob eeldused jätkamaks 

õpinguid keskhariduse 

omandamiseks 

 

1 (ei 

nõustu 

üldse) 

2 (pigem ei 

nõustu) 

3 (ei oska 

öelda) 

4 (pigem 

nõustun) 

5 (nõustun 

täielikult) 
 

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

 

Religioosse hariduse 

andmiseks lapsele on 

Eestis piisavalt võimalusi, 

kui vanemad seda 

soovivad 

 

1 (ei 

nõustu 

üldse) 

2 (pigem ei 

nõustu) 

3 (ei oska 

öelda) 

4 (pigem 

nõustun) 

5 (nõustun 

täielikult) 
 

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

 

Lisage kommentaarid (valikutes puudunud variandid, kogemused, tähelepanekud, ettepanekud)   
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Lisa 4. Küsitlustulemuste täielik kokkuvõte 

144 responses 

Lapsevanema sugu: 

M    35 24% 
N    109 76% 

Lapsevanema haridustase: 

keskharidus   10 7% 
kutseharidus   8 6% 
kõrgharidus   119 83% 
Other    7 5% 

Lapsevanema vanus: 

38524249394235463841534147463640344246473334545053393837465638353238464240363933393647354
33338324747404533504539513747454848383938394135304138413831293539364441394535344036415037
49503739424239363934... 

Elukoha piirkond: 

kesklinn    41 28% 
linna muud piirkonnad  73 51% 
linna ümbritsevad vallad  19 13% 
maa-asula   8 6% 
muu    3 2% 

Lapsevanema kuuluvus kogudusse või maailmavaatelisse ühendusse: 

Ei ole ühegi religiooni ega muu maailmavaatelise ühenduse esindaja   52 36% 
Kuulun kristlikku kogudusse (palun täpsustage alumises lahtris konfessioon)  88 61% 
Olen muu religiooni esindaja (palun täpsustage alumises lahtris religioon)  1 1% 
Kuulun mittereligioossesse maailmavaatelisse ühendusse  
(palun täpsustage alumises lahtris oma kuuluvus)     0 0% 
Other          9 6% 

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.  Täpsustused: 

ateist 
Meie perekond on rohelise maailmavaatega kunstnikud. 
Mõlemad vanemad kuuluvad Luteri kiriku kogudusse, aga keegi perekonnast pole nn.kirikuskäija. 
ristitud, koguduse liige pole. religioosne eluhoiak sümpaatne. 
ei kuulu kogudusse, jagan kristlikku maailmavaadet 
kristlikul baasil vabamõtleja 
Ei kuulu kuhugi, aga omad uskumused religiooni on. 
Konkreetselt ei kuulu ühtegi kogudusse, kuid hinges pean end kristlaseks 
ei ole ühegi koguduse liige, kuid oman kristlikku maailmavaadet. Käime erinevates kirikutes teenistustel koos 
lapsega. 
Lähitulevikus liitub meie pere EELK Viljandi Jaani kogudusega. 
luterlik kirik 
baptist 
kreeka-katolik 
õigeusk 
MPEÕK Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik 
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Mõlemad lapsevanemad kuuluvad kogudusse: 

EI    73 51% 
JAH    71 49% 

 - Kooli valikul olin teadlik selle asutuse kristlikust taustast  

1 (ei nõustu üldse)  1 1% 
2 (pigem ei nõustu)  2 1% 
3 (ei oska öelda)   1 1% 
4 (pigem nõustun)  4 3% 
5 (nõustun täielikult)  136 94% 

 - Laps saab või on saanud kristlikku õpetust ka väljaspool kõnealust kooli (kodus, pühapäevakoolis vm) 

1 (ei nõustu üldse)  32 22% 
2 (pigem ei nõustu)  23 16% 
3 (ei oska öelda)   5 3% 
4 (pigem nõustun)  30 21% 
5 (nõustun täielikult)  54 38% 

 - Mõlemad lapsevanemad olid kooli valikul ühte meelt 

1 (ei nõustu üldse)  2 1% 
2 (pigem ei nõustu)  2 1% 
3 (ei oska öelda)   6 4% 
4 (pigem nõustun)  13 9% 
5 (nõustun täielikult)  121 84% 

 - Valitud kool erines tegelikkuses minu ettekujutusest 

1 (ei nõustu üldse)  69 48% 
2 (pigem ei nõustu)  53 37% 
3 (ei oska öelda)   7 5% 
4 (pigem nõustun)  10 7% 
5 (nõustun täielikult)  5 3% 

 - Olen valitud haridusasutusega rahul  

1 (ei nõustu üldse)  1 1% 
2 (pigem ei nõustu)  2 1% 
3 (ei oska öelda)   0 0% 
4 (pigem nõustun)  33 23% 
5 (nõustun täielikult)  108 75% 

Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - kooli kristlik suunitlus 

1 (ei nõustu üldse)  16 11% 
2 (pigem ei nõustu)  14 10% 
3 (ei oska öelda)   10 7% 
4 (pigem nõustun)  49 34% 
5 (nõustun täielikult)  55 38% 
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Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - seotus oma kogudusega (otsene või 
kaudne) 

1 (ei nõustu üldse)  76 53% 
2 (pigem ei nõustu)  32 22% 
3 (ei oska öelda)   12 8% 
4 (pigem nõustun)  13 9% 
5 (nõustun täielikult)  11 8% 

Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - vaimsust väärtustavale ja 
filosoofilisele eluhoiakule tuginemine  

1 (ei nõustu üldse)  0 0% 
2 (pigem ei nõustu)  4 3% 
3 (ei oska öelda)   9 6% 
4 (pigem nõustun)  41 28% 
5 (nõustun täielikult)  90 63% 

Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - sobiv väärtussüsteem ja -kasvatus 

1 (ei nõustu üldse)  0 0% 
2 (pigem ei nõustu)  1 1% 
3 (ei oska öelda)   2 1% 
4 (pigem nõustun)  42 29% 
5 (nõustun täielikult)  99 69% 

Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - kooli hea maine 

1 (ei nõustu üldse)  2 1% 
2 (pigem ei nõustu)  2 1% 
3 (ei oska öelda)   14 10% 
4 (pigem nõustun)  62 43% 
5 (nõustun täielikult)  64 44% 

Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - antava hariduse kvaliteet  

1 (ei nõustu üldse)  0 0% 
2 (pigem ei nõustu)  1 1% 
3 (ei oska öelda)   12 8% 
4 (pigem nõustun)  63 44% 
5 (nõustun täielikult)  68 47% 

Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - pakutavad lisavõimalused (muusika-, 
kunsti-, keeleõpe vms) 

1 (ei nõustu üldse)  2 1% 
2 (pigem ei nõustu)  13 9% 
3 (ei oska öelda)   11 8% 
4 (pigem nõustun)  40 28% 
5 (nõustun täielikult)  78 54% 

Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - lapse isikupärase arengu toetamine 

1 (ei nõustu üldse)  0 0% 
2 (pigem ei nõustu)  3 2% 
3 (ei oska öelda)   8 6% 
4 (pigem nõustun)  40 28% 
5 (nõustun täielikult)  93 65% 
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Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - turvaline ja hooliv õppekeskkond 

1 (ei nõustu üldse)  0 0% 
2 (pigem ei nõustu)  0 0% 
3 (ei oska öelda)   4 3% 
4 (pigem nõustun)  31 22% 
5 (nõustun täielikult)  109 76% 

Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - asukoht (kodu või töökoha lähedus) 

1 (ei nõustu üldse)  35 24% 
2 (pigem ei nõustu)  25 17% 
3 (ei oska öelda)   11 8% 
4 (pigem nõustun)  35 24% 
5 (nõustun täielikult)  38 26% 

Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - tuttavate soovitused 

1 (ei nõustu üldse)  23 16% 
2 (pigem ei nõustu)  26 18% 
3 (ei oska öelda)   20 14% 
4 (pigem nõustun)  54 38% 
5 (nõustun täielikult)  21 15% 

Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - üks või mitu konkreetset õpetajat 
selles asutuses 

1 (ei nõustu üldse)  57 40% 
2 (pigem ei nõustu)  28 19% 
3 (ei oska öelda)   27 19% 
4 (pigem nõustun)  23 16% 
5 (nõustun täielikult)  9 6% 

Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - lapse sõbrad käivad samas 
õppeasutuses 

1 (ei nõustu üldse)  65 45% 
2 (pigem ei nõustu)  28 19% 
3 (ei oska öelda)   13 9% 
4 (pigem nõustun)  30 21% 
5 (nõustun täielikult)  8 6% 

Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - teise soovitud õppeasutusse ei 
saanud sisse 

1 (ei nõustu üldse)  113 78% 
2 (pigem ei nõustu)  16 11% 
3 (ei oska öelda)   5 3% 
4 (pigem nõustun)  5 3% 
5 (nõustun täielikult)  5 3% 

Haridusasutuse valikul said otsustavaks järgmised põhjused ja eeldused: - eelistaks oma maailmavaatega kooli, 
aga selle puudumisel on praegune kool parim alternatiiv 

1 (ei nõustu üldse)  81 56% 
2 (pigem ei nõustu)  23 16% 
3 (ei oska öelda)   20 14% 
4 (pigem nõustun)  14 10% 
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5 (nõustun täielikult)  6 4% 

Kui haridusasutuse kristlik suunitlus oli valiku langetamisel oluline, siis sellepärast, et - laps on üles kasvanud 
kristlikus kodus 

1 (ei nõustu üldse)  28 19% 
2 (pigem ei nõustu)  27 19% 
3 (ei oska öelda)   9 6% 
4 (pigem nõustun)  41 28% 
5 (nõustun täielikult)  31 22% 

Kui haridusasutuse kristlik suunitlus oli valiku langetamisel oluline, siis sellepärast, et - kristlik õpetus on 
moraali alus, uskumine ei ole seejuures oluline 

1 (ei nõustu üldse)  20 14% 
2 (pigem ei nõustu)  17 12% 
3 (ei oska öelda)   9 6% 
4 (pigem nõustun)  54 38% 
5 (nõustun täielikult)  35 24% 

Kui haridusasutuse kristlik suunitlus oli valiku langetamisel oluline, siis sellepärast, et - kiriku õpetus, 
traditsioonid ja väärtussüsteem kuuluvad meie kultuuriruumi ja on üldise harituse osa 

1 (ei nõustu üldse)  3 2% 
2 (pigem ei nõustu)  6 4% 
3 (ei oska öelda)   12 8% 
4 (pigem nõustun)  60 42% 
5 (nõustun täielikult)  54 38% 

Kui haridusasutuse kristlik suunitlus oli valiku langetamisel oluline, siis sellepärast, et - soovime, et laps viibiks 
pidevalt kristlikus keskkonnas ja elaks kristlikku elu 

1 (ei nõustu üldse)  19 13% 
2 (pigem ei nõustu)  35 24% 
3 (ei oska öelda)   22 15% 
4 (pigem nõustun)  29 20% 
5 (nõustun täielikult)  31 22% 

Kui haridusasutuse kristlik suunitlus oli valiku langetamisel oluline, siis sellepärast, et - meie peres on nõrgad 
kristlikud traditsioonid (pühade pühitsemine, igapäevased palved jms), kuid soovime, et lapsele saaks need 
omaseks  

1 (ei nõustu üldse)  31 22% 
2 (pigem ei nõustu)  44 31% 
3 (ei oska öelda)   25 17% 
4 (pigem nõustun)  29 20% 
5 (nõustun täielikult)  7 5% 

Kui haridusasutuse kristlik suunitlus oli valiku langetamisel oluline, siis sellepärast, et - meil puuduvad piisavad 
teadmised, oskused või aeg kristlikke tõdesid või religioosseid teadmisi põhjalikult edasi anda, loodame selles 
osas palju kooli abile 

1 (ei nõustu üldse)  39 27% 
2 (pigem ei nõustu)  37 26% 
3 (ei oska öelda)   26 18% 
4 (pigem nõustun)  27 19% 
5 (nõustun täielikult)  7 5% 
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Kui haridusasutuse kristlik suunitlus oli valiku langetamisel oluline, siis sellepärast, et - meie laps võiks mujal 
õppeasutuses saada tõrjutud oma kristliku maailmavaate tõttu 

1 (ei nõustu üldse)  86 60% 
2 (pigem ei nõustu)  21 15% 
3 (ei oska öelda)   19 13% 
4 (pigem nõustun)  6 4% 
5 (nõustun täielikult)  3 2% 

Kui haridusasutuse kristlik suunitlus oli valiku langetamisel oluline, siis sellepärast, et - mujal õppeasutuses võib 
laps õppida käituma meile vastuvõetamatul moel  

1 (ei nõustu üldse)  39 27% 
2 (pigem ei nõustu)  21 15% 
3 (ei oska öelda)   36 25% 
4 (pigem nõustun)  27 19% 
5 (nõustun täielikult)  12 8% 

Kui haridusasutuse kristlik suunitlus oli valiku langetamisel oluline, siis sellepärast, et - kristlik õppeasutus 
suudab paremini last tema isiklikest annetest ja puudustest lähtuvalt arendada ja toetada 

1 (ei nõustu üldse)  8 6% 
2 (pigem ei nõustu)  9 6% 
3 (ei oska öelda)   41 28% 
4 (pigem nõustun)  46 32% 
5 (nõustun täielikult)  31 22% 

Kui haridusasutuse kristlik suunitlus oli valiku langetamisel oluline, siis sellepärast, et - tahame aega kokku 
hoida, et laps ei peaks käima kiriku õpetust saamas väljaspool koolipäeva 

1 (ei nõustu üldse)  81 56% 
2 (pigem ei nõustu)  30 21% 
3 (ei oska öelda)   13 9% 
4 (pigem nõustun)  7 5% 
5 (nõustun täielikult)  4 3% 

Kui haridusasutuse kristlik suunitlus oli valiku langetamisel oluline, siis sellepärast, et - kristlikus koolis on 
parem sisekliima 

1 (ei nõustu üldse)  7 5% 
2 (pigem ei nõustu)  7 5% 
3 (ei oska öelda)   15 10% 
4 (pigem nõustun)  63 44% 
5 (nõustun täielikult)  44 31% 

III Selle kooli kohta võib väita, et  

- koolil on hea koostöö lapsevanematega (tuntakse huvi ootuste vastu, antakse tagasisidet) 

1 (ei nõustu üldse)  0 0% 
2 (pigem ei nõustu)  2 1% 
3 (ei oska öelda)   1 1% 
4 (pigem nõustun)  41 28% 
5 (nõustun täielikult)  100 69% 

- õpilaste ja vanematega on hästitoimiv infovahetus (õigeaegne, asjakohane) 

1 (ei nõustu üldse)  0 0% 
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2 (pigem ei nõustu)  2 1% 
3 (ei oska öelda)   2 1% 
4 (pigem nõustun)  49 34% 
5 (nõustun täielikult)  91 63% 

- õpilastele leitakse võimalusi kogeda end edukana 

1 (ei nõustu üldse)  0 0% 
2 (pigem ei nõustu)  2 1% 
3 (ei oska öelda)   16 11% 
4 (pigem nõustun)  57 40% 
5 (nõustun täielikult)  69 48% 

- koolis on võimalik turvaliselt avaldada oma eriarvamust 

1 (ei nõustu üldse)  2 1% 
2 (pigem ei nõustu)  1 1% 
3 (ei oska öelda)   38 26% 
4 (pigem nõustun)  47 33% 
5 (nõustun täielikult)  56 39% 

- mulle teadaolevalt ei ole esinenud ebavõrdset kohtlemist või pikaajalist kiusamist 

1 (ei nõustu üldse)  4 3% 
2 (pigem ei nõustu)  3 2% 
3 (ei oska öelda)   19 13% 
4 (pigem nõustun)  48 33% 
5 (nõustun täielikult)  70 49% 

- materjali omandamine on huvitav ja jõukohane 

1 (ei nõustu üldse)  0 0% 
2 (pigem ei nõustu)  1 1% 
3 (ei oska öelda)   11 8% 
4 (pigem nõustun)  67 47% 
5 (nõustun täielikult)  65 45% 

- minu lapsel on kõigi õpetajatega hea läbisaamine 

1 (ei nõustu üldse)  0 0% 
2 (pigem ei nõustu)  4 3% 
3 (ei oska öelda)   9 6% 
4 (pigem nõustun)  60 42% 
5 (nõustun täielikult)  71 49% 

- kool on avatud ja mõistev erinevate maailmavaadete suhtes 

1 (ei nõustu üldse)  0 0% 
2 (pigem ei nõustu)  1 1% 
3 (ei oska öelda)   39 27% 
4 (pigem nõustun)  47 33% 
5 (nõustun täielikult)  57 40% 

- kool ei ole liiga ühe konfessiooni keskne 

1 (ei nõustu üldse)  2 1% 
2 (pigem ei nõustu)  8 6% 
3 (ei oska öelda)   35 24% 
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4 (pigem nõustun)  57 40% 
5 (nõustun täielikult)  42 29% 

IV Kristliku sisuga...  

- õpetust on selles õppeasutuses 

1 (liiga vähe)   11 8% 
2 (parasjagu)   132 92% 
3 (liiga palju)   1 1% 

- ettevõtmisi on selles õppeasutuses 

1 (liiga vähe)   9 6% 
2 (parasjagu)   133 92% 
3 (liiga palju)   2 1% 

Olen veendunud, et valitud kool täidab igati riiklikku õppekava ja võimaldab omandada kohustusliku 
üldharidusmiinimumi, mis loob eeldused jätkamaks õpinguid keskhariduse omandamiseks  

1 (ei nõustu üldse)  0 0% 
2 (pigem ei nõustu)  1 1% 
3 (ei oska öelda)   0 0% 
4 (pigem nõustun)  28 19% 
5 (nõustun täielikult)  115 80% 

Religioosse hariduse andmiseks lapsele on Eestis piisavalt võimalusi, kui vanemad seda soovivad   

1 (ei nõustu üldse)  8 6% 
2 (pigem ei nõustu)  40 28% 
3 (ei oska öelda)   48 33% 
4 (pigem nõustun)  35 24% 
5 (nõustun täielikult)  13 9%  

Lisage kommentaarid 

"""kool ei ole liiga ühe konfessiooni keskne"" - ei ole kindel, mida tähendab konfessioon. Võiksin 
sõnaraamatust järele vaadata, aga kaebav hoopis siia. 

Osa küsimusi pole ilmselt koostatud võttes arvesse, et üksikvanemad on ka olemas." 

",,Minu lapsel on kõigi õpetajatega hea läbisaamine""- neljast lapsest ühel pole hea läbisaamine ühe 
mittekristlasest õpetajaga. 

Laste seotust kooli ellu kutsunud kogudusega võiks veel rohkem edendada. Näit. Tartu katoliku koolil on 
koolijumalateenistused katoliku kirikus, Tartu Kristlikus Põhikoolis mitte. Küll on kooli külastanud misjonärid.Sel 
juhul oleks vajalik, et teistest konfessioonidest lapsi eelnevalt valgustataks- meie lapsed näiteks said aru, et 
prohvetid ütlesid neile nende tulevase elukutse, kuigi tegemist oli ilmselt vaimuandide äratundmisega. 

 ,,kool on avatud ja mõistev erinevate maailmavaadete suhtes""- igasuguste ( anarhistlike, hedonistlike jne.) 
maailmavaadete suhtes ei tohigi olla avatud ja mõistev" 

"ainus nõrk koht vhk-s tundub olevat usundilugu. mitu mu lastest on kurtnud, et ortodokssest vaimulikust 
õpetaja kipub olema jäik ja ei saa lastega head kontakti. ja sellest on kahju. taolises koolis võiks ju usundiõpetus 
olla rosin, mis kõigile meeldib.  

mulle sobiks, kui usundiõpetuses räägitaks tõesti erinevatest usunditest. on küll arusaadav, et meie kultuuris on 
kristlusest kõnelemine keskne, aga seal võiks domineerida kultuurilooline aspekt. religiooni propaganda kipub 
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andma soovitule vastupidist tulemust (ja mulle meenub tahtmatult punapropaganda nõukogude koolis). samas, 
väiksest kriitlisest noodist hoolimata, kokkuvõttes on asi küllap ikkagi hea ja õige." 

Kool on küll väga tähtis aga peame siiski kodu kõige tähtsamaks elava usu näiteks. Me ei pea tähtsaks niivõrd 
tähtpäevi, vaid nende sisu ja kuidas igapäevaselt Piiblitarkusi kasutada. 

Kool sai valitud lapsele pigem lapse omapäras, kui kristliku maailmavaate pärast. Ristiusk on meie kultuuri alus 
ja selle usu põhitõdede omandamine lapseeas kulub alati ära. 

Kooli valikus sai oluliseks see, et tegemist on lapsekeskse ja väikese kooliga, mis hindab samu moraalinorme, 
mis on olulised meie perekonnale. Alguses oli kõhkusi, kas mitte kristlik õpetus liiga pealetükkiv ning 
vastuvõetamatu ei ole, kuid tundub, et hetkel on asjad tasakaalus. Meie perekond ei tunneks puudust, kui 
kristliku sisuga üritused ning õppetunnid koolist ära jätta. Samas need ei häiri ning lastele mõjub see silmaringi 
laiendavalt, arvestades, et ülejäänud maailm on palju religioonikesksem kui Eesti. Samuti ei oleks kool ilmselt 
sama eriline kui see usuaspekt ära jätta ning seal ei töötaks siis need toredad inimesed, kes praegu seal on. 

"Kooli üks suur eripära on avastusõppe metoodika kasutamine ning lastele seoste märkamise ja sõnastamise 
oskuse edasiandmine, seega silmaringi ja ülidse maailmapildi kujundamine juba esimeses klassis. Suur rõhk on 
igapäevasel lapse omavastutse ja empaatiavõime arendamisel ning lapsevanema suuremal osalusel lapse 
igapäevase koolitee toetamisel/kooliürituste osalemisel. 

Õpetajate hoiakud/väärtused/lähenemine lapsele erinevad väga palju munitsipaalkoolide õpetajate omadest." 

Koolis räägitakse maailmavaatega seotud teemadest ja see on andnud lapsele nii sõnavara kui kontseptuaalse 
aluse omaenda maailmavaatest mõelda, sellest teistega kõnelda ja niiviisi iseendast ja maailmast paremini aru 
saada. 

Kristlikke koole on pigem suuremates linnades, maal elades pole tõenäoliselt religioosse hariduse andmisega 
lood kuigi head. Ka nt koguduste juures toimivad pühapäevakoolides on rohkem lapsi ja ilmselt ka paremad 
ressursid just linnades. 

kristliku hariduse andmine ei ole Eestis siiski väga levinud. Toetan igati uute koolide teket. Tartu Katoliku Kool 
on lastesõbralik ja väga hea hariduse andja. 

Kristuse õpetuse tundmine on oluline maailmaajaloo mõistmisel, sestap on hea seda tunda ka uskumata 

Kui vastustest kumas negatiivsust, siis sel ei ole tegemist kristliku poolega vaid muuga, mis seal ka juures käib 

Kõige tähtsam oli kooli valikul see, et antud koolis tegeletakse IGA lapsega, lapsi ei suruta raamidesse ja 
lastakse neil olla nemad ise või aidatakse neid, kellel on abi vaja. Kasutatakse uuemaid pedagoogilisi võtteid, ei 
olda vanades pedagoogilistes raamides kinni. 

Küsimus: Kui haridusasutuse kristlik suunitlus oli valiku langetamisel oluline, siis sellepärast, et:  Meie puhul 
kehtib variant - Kiristlik suunitlus ei olnud valiku langetamisel oluline. Oluline oli psühholoogide soovitus antud 
kooli sobivuses meie lapsele. 

"Laps käib alles esimeses klassis ja meil puuduvad aastate pikkused kogemused antud kooliga. Siiani oleme 
olnud päris rahul." 

"Laps käis tavakooli eelkoolis ja siis käisime kristlikuskoolis vaatamas, lasin lapsel endal otsustada kumba kooli 
ta soovib minna. talle meeldis see kool ja et on klassis vähe lapsi. ei tahtnud ta sealt ära minna, siis saigi 
otsustatud selle kooli kasuks. kuna kool on tasuline, siis kahjuks rahakott ei vöimalda rohkem lapsi sinna panna. 

Kuna lapsel on jägimisel aastal keelatud arsti poolt hindeliste ja ajaliste asjade tegemine, siis ma loodan ja usun, 
et selles koolis ehk ei toimu tema kiusamist. mis vöib suures koolis juhtuda. 

No ja muidugi see kui asutud uksest sisse, milline öhkkond valitseb koolis, ma olin vööras mind teretati ja pakuti 
abi, aga kui sisenesin suurde kooli, lapsed tömblesid nagu hullud ringi ei küsinud ükski öpilane minult, et  kuidas 
saan aidata ja teretamisest me üldse ei räägigi. 
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Tegelikult vöiks riik selliseid koole rohkem rahaliselt toetada. ja see on ju igaühe oma valik kuhu kooli ta oma 
vösukese panna tahab. Kuna mul on 2 koolis käivat last, siis ma vöin öelda et mulle meeldib ikka palju rohkem 
kristlikkool. see ühendus kooli ja koduga, et isegi kui ma ei peaks saama lastevanemate koosolekule minna 
jöuab igasugune info minuni. 

Loodame, et meie vastused sobivad teile, vähemalt lapsel oli tore vastata teie küsimustele" 

Laps on õppinud selles koolis väga lühikest aega. 

Lapsevanema kuuluvus kogudusse või maailmavaatelisse ühendusse. Selle punkti juures oleks soovinud vastata, 
et me ei ole ühegi maailmavaatelise ühenduse ega religiooni esindaja, kuid hindame kõrgelt kristlikku 
maailmavaadet. 

Peres kasvab kolm last ja kõik õpivad VHK´s. Vastuseid andes oli silme eest vanima lapse, kes täna põhikooli 
lõpetab, koolitee algus ja tol ajal kaalumisel olnud valikukriteeriumid. Kooli valikus ei ole me pidanud pettuma." 

Ma ei olegi enda jaoks seda täpselt lahti mōtestanud, kas selle kooli suurem väärtus on koostööle innustamine 
ja selle ōpetamine v haridus, mis sealt saadakse. Olgem ausad, igas koolis on häid ōpetajaid ja mitte nii häid ja 
lapsevanemana on vahel tekkinud küsimus, kas mulle peaks tâhtsam olema lapse ōpetamiskvaliteet v see, et 
palju toredaid inimesi on saanud vōimaluse ōpetajad olla. 

Ma ei tähtsustaks mitte hariduse kristlikku poolt vaid selle euroopalikku osa. Juba enne kristlust olid olemas 
sellised inimesed nagu Thales, Demokritos, Sokrates, Aristoteles. Ateistina annan oma lapsele täieliku vabaduse 
ise otsustada, kas ta soovib religiooni jälgida või mitte. Tegemist on tema eluga ja inimene peab ise otsustama. 
Ei ole oma maailmavaadet peale surunud, aga küsimusete korral olen põhjendanud. Sellest on piisanud, et mu 
lastest on ateistid kasvanud. 

Me ei ole usklikud inimesed, kuid soovisime oma lastele vaimset keskkonda, väikest kooli ja sõbralikke kaaslasi. 
Oluline on ka inglise keele süvaõpe ja üldine hea õpetustase. 

Meie pere lastest on käinud või käivad selles koolis 4 ja kõik on väga rahul! 

Meie valik põhines puhtalt kool kui sellise heal mainel (hea sisekliima, toetavad õpetajad, koolikiusamise 
puudumine, süvaõpped). Kristlus ei mänginud koolivalikul mingit rolli, kuna me pole kristlased (või üldse 
usklikud). Kui võimalik, siis eelistaksin sarnase sisekliimaga kooli ilma usulise suunitluseta, kuid sellist pole 
paraku leidnud. 

"Mida tähendab religioosne haridus? Eurooplasele on omane PIGEM kristlik kultuur ja sellest lähtuv öpetus-me 
sööme noa ja kahvliga ning naine pole mööbel. 

Kas uskuda vöi usaldada Jeesuse öpetusi ?  

Kristliku kasvatuse saab anda lapsele ainult pere ja kodu. Röhutatult kristlikud koolid vöivad tekitada  nö. 
eraldatuse ja tsunftitunde. Tegemist pigem traditsioonide ja euroopalike väärtushinnanguid edasi andev 
öppeasutus, öpetajad on kohusetundlikud ja väga tavalised inimesed. Nende hulgas on ka äärmusi." 

Noorele inimesele on võimalik väärtusi, eetikat, lugupidamist, ligimeseamastust, hoolivust jne. õpetada ka ilma 
konkreetse religioonita. 

"Olen seisukohal, et põhiline väärtussüsteemi kasvatus peab tulema (ja tulebki) kodust, kuid on väga hea, kui 
kool toetab kodust kasvatust. Seetõttu sobib meie perele kristlikke põhitõdesid väärtustav kool. 

Lisaks on nimetatud koolis seni nähtust parim koostöö õpetajate ja lapsevanemate vahel." 

Olen väga rahul selle kooliga, kuid nagu mainisin võiks julgemalt kristlikel teemadel lapsi arendada. 

Oli valida Tartu Katoliikliku Kooli ja Kristliku Põhikooli vahel, valiku otsustas Kristliku Põhikooli kasuks tõik, et 
lapsed palvetavad koolis ja Jumal on "Elav Jumal", mitte neutraalne taustalugu. 
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"Religioosne haridus ei seisne ilmtingimata kristliku suunitlusega koolis õppimises. Kodu, pühapäevakoolid, 
huvitegevus kiriku juures jms. harivad religioosses plaanis piisavalt, kui huvi on. Samas - kui soovida last just 
kristliku suunitlusega kooli panna, siis Eestis on võimalused üsna piiratud. 

Olen Tartu Katoliku Kooliga väga rahul, samuti minu tutvusringkond. Hindan kooli püüdu õpetada lapsi 
teineteisega arvestama ja üksteist märkama ning iseendast hoolima ja oma andeid kasutama. 

Edu uurimistöös!" 

"Seni, kuni riik ei toeta haridust ja uue põlvkonna kasvatamist vajaduspõhiselt, jääb kehtima lastekodudes 
avastatud reegel: kui ühe pedagoogi hoole all ei ole ülemäära palju lapsi, ei jätku pearahast neile vajaliku 
huvitegevuse võimaldamiseks. Aga parem otsida huvitegevuseks muid võimalusi, kui anda ühe pedagoogi hoole 
alla ülemäära palju lapsi. 

Vastusevariantide hulgas puudus väide väikeste klasside kohta." 

"Vabandage, aga eelviimane küsimus on kallutatud. Riiklik õppekava, eriti uus õppekava on puhtakujuline 
õnnetus. Selle täitmine või mittetäitmine kooli poolt ei oma lapse edaspidises toimetulekus erilist rolli, kuna 
keskharidus ehk gümnaasium (kutsekoolid ei anna keskharidust!) on põhikooliga tegelikkuses üsna lõdvalt 
seotud ja peamine side nende vahel on sageli vaid põhikooli lõputunnistuse hinded. Lapse hariduse 
omandamise eest vastutavad peamiselt vanemad, mitte kool ja kaugeltki mitte riik.  

Olen 14 aastat töötanud noorsootöös ja koolis, seeläbi olen täiesti veendunud koduõppepooldaja ega usu 
kuidagimoodi koolide kasulikkusse. Minu laps käib päevakoolis ainult sellepärast, et pere majanduslik seis (ka 
abikaasa on õpetaja) ei võimalda koduõpet elustiilina praktiseerida. Katoliku kooli valisime, sest laps väga 
soovis sinna minna ja logistilises mõttes oli see tol hetkel meile mugavam kui Tartu Kristlik Põhikool, mis on 
tegelikkuses lapsesõbralikum ja lapse arengut toetavam kool." 

VHK on suureparane kool. Vaikesed klassid, arvestatakse opilaste erisusi ja vajadusel lisaope. Hea kooli ja kodu 
konakt, et opilane saaks koolist edu-tunde. Kristlik kasvaus sobib eesti uhiskonda hasti (ajalooliselt ja ka siiani 
kehtivad samad vaartused). Usku ei suruta peale, pigem tutvustatakse ning opeatakse tolerantsust inimkonna 
ja erinevate kultuuride suhtes. 

"Viimane küsimus jäi arusaamatuks. Mida täpsemalt on mõeldud ""religioosse hariduse all"" - kas kristlikke 
koole? 

Jõudu!" 
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Lisa 5. Eelistuste jaotumine kristliku ja mittekristliku hoiakuga vanemate vahel 

 

 

Joonis 7. Kristlastena viidatud lapsevanemate koolivaliku põhjused olulisemalt vähemolulisele. 

 

 

Joonis 8. Mittekristlastena viidatud lapsevanemate koolivaliku põhjused olulisemalt vähemolulisele. 
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Joonis 9. Kristlastena viidatud lapsevanemate eelistused kristlust puudutavates küsimustes 

 

 

Joonis 10. Mittekristlastena viidatud lapsevanemate eelistused kristlust puudutavates küsimustes. 

 


