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Inimesed õpivad erinevalt 

Üha enam räägitakse õppetöö kavandamise ja läbiviimise kontekstis vajadusest lähtuda õpilasest,  

arvestada õppijate individuaalseid erinevusi. Siia alla ei kuulu ainult erinevad akadeemilise võime 

tasemed, hariduslikud erivajadused, vaid ka õppijate erinev motiveeritus, emotsionaalne tasakaal, 

aga ka erinevad õppimise, intelligentsuse ja mõtlemise viisid.  

Nii on Howard Gardner (1979, 1983, 1989, 2006) välja toonud mitmed erinevad intelligentsustüübid, 

nende arvu aastate jooksul järjest täiendanud. Kooliharidus peaks arendama kõiki 

intelligentsustüüpe.  

Religioonid on palju enamat kui õpetussõnad, nõnda annab usundiõpetuse ainesisugi häid võimalusi 

kõigi meelte kasutamiseks ning võimalusi erinevate intelligentsuste arendamiseks. Täiendõppes 

osalenud pakkusid välja meetodeid, mis aitaks arendada erinevaid intelligentsusi, mis on allpool ka 

ära toodud. 

 Intrapersonaalne - võime olla teadlik iseenda eri tahkudest, ennast analüüsida, iseseisvus, 

sisekõneluste pidamise oskus  

Intrapersonaalne intelligentsus on seotud mitmete religiooni teemadega, nagu näiteks palve, 

müstika, piht. Selle arendamiseks sobiks: 

o Õpipäevikud  

o Päevikusissekanded rollist lähtuvalt 

o Blogid  

o Endaga seotud situatsiooni kirjeldused ja analüüsid 

o Enda kogemuse rollmänguks muutmine 

 

 Interpersonaalne - võime mõista teiste inimeste tundeid ja tegutseda koos nendega, reageerida 

adekvaatselt kriitilistes inimestevahelistes suhetes, oskus juhtida ja julgus esineda. 

Osadus ja üksteise toetamine on ühel või teisel viisil oluline kõigi religioonide puhul. 

Interpersonaalse intelligentsuse  arendamiseks sobiks: 

o Rühmatööd 

o Rollimängud, teise nahka pugemise harjutused, draama 

o Usaldusharjutused 

o Esinemine 

o Mängud 

 Kehalis-kinesteetiline – füüsiline osavus ja koordinatsioon, õpitakse tehes. Puudutades, hea 

tasakaal ja koordinatsioon, peen- ja jämemotoorika valdamine  

Mitmetes religioonides on kesksel kohal palverännakud, ka usulistes riitustes rakendatakse 

kehalist liikumist, religioonid panevad oma järgijaid füüsiliselt proovile, kehasse on erinevatel 

religioonidel erinev suhtumine. Kinesteetilise intelligentsuse arendamiseks sobiks: 

o Rollimängud, pantomiim, dramatiseering 

o „Pimeda“ juhtimine 

o Käeline tegevus 

o Mängud, nt „Astu teise kingadesse“ 

o Õppekäigud ja õuesõpe 
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 Lingvistiline– sorav keelekasutus, võime tajuda sõnade tähendust, ennast 

väljendada nii kõnes kui kirjas. 

Keel on iga õpetuse, ka usuliste tõekspidamiste loomise, alalhoidmise ja edasiandmise 

vahendiks. Lingvistilise intelligentsuse arendamiseks sobiks: 

o Ajurünnak 

o Luuletuse, haiku, essee, kirjandi kirjutamine 

o Teksti analüüs  

o Loeng 

o Defineerimisharjutused  

 Loogilis-matemaatiline – hea arvu- ja numbrimälu, võime tajuda loogilisi seoseid ja mustreid, 

järjestada ja luua skeeme  

Süsteemsust ja loogilisust hindavad eelkõige kirjakesksed religioonid, kuid see pole võõras ka 

teistele religioonidele, arvude müstikat kohtab nii mõneski traditsioonis. Loogilis-matemaatilist 

intelligentsust saab arendada ka usundiõpetuse kontekstis. Selleks sobiks: 

o Erinevuste skeemi koostamine, VENN-diagramm 

o Mõistekaardid, mõisteskeemid, kalaluu 

o Etteantud sõnad grupeerida vähemalt kahel erineval moel 

o Põhjus-tagajärg ahela koostamine 

o Järjestada olulisuse järgi, 5-punktiline kokkuvõte materjalist 

 Muusikaline - võime ära tunda, mõista, meelde jätta ja tekitada muusikalisi elemente, rütmi ja 

meloodiat, hääletooni emotsionaalseid värvinguid ja erinevaid muusikalisi vorme  

religioonid on täis muusikat, rütmi, kõla, kordust, tonaalsuse muutumisis  nii sõnaliselt kui ilma 

sõnadeta, olgu õigeusu kiriku vaid inimhäält kasutavas liturgias, orelikõla majesteetlikkuses, 

šamaanitrummi transsiviivas monotoonsuses või kuulsate heliloojate loomingus, mis on 

mõjutatud usulistest motiivides. Muusikalise intelligentsuse arendamiseks on mitmeid võimalusi: 

o Klassiorkester käepäraseid materjale kasutades - etteantud teemal muusikapala luua 

o Temaatilise räpiloo, regilaulu jms  loomine ja ettekanne 

o Erinevate muusikastiilide, erinevate usuliste mõjutustega muusikapalade kuulamine 

o Muusikapalade analüüs – milliseid tundeid tekitab 

o Loodushäälte kuulamine ja jäljendamine 

 Naturalistlik (looduslik-loomulik) -  võime mõista, hinnata ja nautida loodust ja loomulikkust, 

võime opereerida elus ja eluta looduse objektidega, neid süstematiseerida  

Naturalistliku intelligentsuse arendamiseks sobiks kasutada eriti teemadega, mis puudutavad  

erinevate religioonide suhtumist loodusesse, loomismüüte, tänupühasid, aga ka pühakohti. 

Naturalistlikku intelligentsus arendamiseks kasutage järgmisi meetodeid: 

o Maitse või kompimise järgi asjade äratundmine 

o Erinevate rahvaste toitudega tutvumine 

o Õuesõpe ja õppekäigud nt hiiekohta, ohvrikivi juurde 

o Video aukartust tekitavatest paikadest 

o Keskkonna hoiu projekti koostamine,. 
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 Ruumilis-visuaalne – võime luua, kujutada ja tajuda objekte kolmemõõtmelises 

ruumis, orienteeruda maastikul, arenenud nägemismälu, diagrammide mõistmine.  

Ainesisu poolelt on siin usundiõpetusel lõimingu võimalusi näiteks kunstiajalooga – religioonid on 

täis visuaalset materjali, olgu selleks maalid, skulptuurid, arhitektuur, kalligraafia või ka riietus. 

Ruumilise intelligentsuse  arendamiseks sobiks kasutada:  

o Loengut toestagu näitlikud vahendid ja slaidiesitlused, skeemid ja diagrammid 

o Filmid, pantomiim, rollimängud ja dramatiseeringud koos analüüsiga 

o külastage muuseumitunde ja käige õppekäikudel, korraldage orienteerumismänge 

o stoppkaadrid juhtumitest 

o koostage skeem, joonistage pilt 

 

 Eksistentsiaal - spirituaalne (Gardner lisas selle 2006. a, kuid ei pea päris iseseisvaks 

intelligentsuseks) – intuitiivse mõtlemise võime, oskus ja vajadus arutleda „suurte küsimuste“ 

üle elust, surmast, armastusest, olemisest.  

See on religioonis üks kesksemaid – küsimine tähenduse, mõtte ja seoste järele, imestamine ja 

imetlus, seoste tundmine enda, teiste inimeste, keskkonna, tänase ja eilse, siinpoolsuse ja 

sealpoolsuse vahel. Selle teenistusse rakendatakse religioonides kõik meele ja inimese erinevad. 

 

 

Vt ka http://web.zone.ee/watergate/multiintelligentsus.html;  

http://howardgardner.com/multiple-intelligences/  

http://web.zone.ee/watergate/multiintelligentsus.html
http://howardgardner.com/multiple-intelligences/

