
 

Usundiõpetuse olümpiaadi juhend 2020/2021. õppeaastaks  

   

Üldine korraldus  

Olümpiaadi viib läbi Tartu Ülikooli usuteaduskond,  Teaduse ja Religiooni Kolleegium ning TÜ 

Teaduskool, olümpiaadi toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja Siseministeerium.   

Olümpiaadil võivad osaleda kõigi gümnaasiumide, kuid ka põhikoolide ning kutseõppeasutuste 

õpilased, kes on sündinud 2001. aastal või hiljem.  

Olümpiaad koosneb kahest voorust. Esimese vooru ülesandeks on religiooniteemaline essee, mis 

tuleb saata korraldajatele hiljemalt 7. veebruariks 2021.  

Kümme paremat õpilast pääsevad teise vooru, mis toimub 12.-13. märtsil 2021 Tartus. Lõppvooru 

kolmele paremale on välja pandud diplomid ja temaatilised auhinnad, parimatele rakenduvad 

Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli astumisel soodustingimused vastavalt ülikoolide 

vastuvõtueeskirjadele. Eraldi märgitakse ära ja auhinnatakse ka põhikooli astme paremad tööd.  

Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee.   

 

Eelvoor  

Olümpiaadi eelvoorus osalemiseks tuleb kirjutada essee, mille mahuks on 750–1000 sõna. 

Kirjutajale on abiks essee teemale lisatud selgitus ja suunavad küsimused, millest lähtumine pole 

kohustuslik.  

  

Esseede teemad:  

Kriis kui kohtumõistmine või võimalus uueks alguseks    

Elame ajastul, mida on hakatud nimetama antropotseeniks. Viimasega mõeldakse seda, et 

inimtekkeline reostus on hakanud jätma selget pöördumatut jälge Maa geoloogilistesse 

ladestustesse. Kliima soojenedes muutub elamiskõlbmatuks suur osa praegusi elupaiku, liigid 

surevad välja ja meid ootavad ees suured globaalsed migratsioonilained. Religioonides on nii 

üksikinimese kui ka terveid ühiskondi puudutavaid kriise tõlgendatud erinevalt. Vahel võib see olla 

Jumala karistus, vahel karma seaduse paratamatus, vahel aga millegi suure ja uue algus. Milliseid 

ohte ja võimalusi sisaldavad endas religioonide pakutavad vastused tänastele kriisidele? Millised 

moraalsed järeldused erinevate teoloogiatega kaasnevad?  Teisalt, mil määral muutuvad 

globaalsete kriisidele vastuseid otsivad liikumised ja mõttesuunad ise religioonilaadseteks?   

http://www.teaduskool.ut.ee/


   

Kas minustki võib saada indiaanlane?   

Nii Püha Franciscust Assisist kui ka indiaanlasi on nähtud eeskujudena, kuidas suhtuda loodusesse. 

Eestiski toimuvad indiaanilaagrid ja on olemas indiaaniküla puhketalu. Ometigi ütlevad paljud 

indiaanlased: suhe looduse (ja vaimudega) ei ole üksnes usu või religioosse õpetuse küsimus, vaid 

elutunnetus, mis saadakse oma esivanematelt. Kuivõrd on võimalik tõlkida elutunnetust – näiteks 

looduse suhtes – ühest kultuurist või religioonist teise,  importida mujalt tulnud uskusid või 

pöörduda ühest usust teise? Mis teeb selle võimalikuks, mis aga seab selle võimalikkuse kahtluse 

alla?  Kas ma peaksin “saama indiaanlaseks,” selleks et looduse mitmekesisus saaks säilida?  

  

Religioon fantaasiakirjanduses ja fantaasia religioonis  

Fantaasiakirjanduses, -filmides ja -sarjades kasutatakse üpriski tihti religiooniga seonduvaid 

elemente, maagiat, nõidumist jms. Religioosne müüdiloome ja usul põhinevate seoste loomine on 

ka inimeste argielus vägagi fantaasiarikas. Kuidas on religioon fantaasiakirjandust inspireerinud? 

Kuidas võimaldab fantaasiakirjandus mõista religiooni? Mille poolest fantaasiakirjanduses esinevad 

usulis-maagilised motiivid on või ei ole võrreldavad religioonides olevate fantaasiaküllaste 

kirjeldustega?   

   

Kellele kuulub elu algus ja lõpp?   

Albert Schweizer on rääkinud aukartusest elu ees. Kuid mida tähendab see olukorras, kus üha 

arenev  bio- ja meditsiinitehnoloogia võimaldab inimestel elu luua (kunstlik viljastamine jms) ja ka 

pikendada. Kas kõik, mis on võimalik, on ka vajalik ja lubatud? Kuidas mõjutavad erinevate 

religioonide arusaamad elu pühadusest nende suhtumist nt aborti, eutanaasiasse, enesetappu või 

surmanuhtlusesse? Või kas inimese elu on püham kui loomade oma?   

   

Esseede hindamisel lähtutakse eelkõige teema lahtimõtestamise ja analüüsi oskusest, kuid 

arvestatakse ka teemakohaste allikate kasutamist, kriitilist mõtlemist ja vormistamise ja viitamise 

korrektsust. Esseele tuleb lisada isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, sünniaeg, 

isiklikud kontaktandmed: telefon, e-post ja juhendava õpetaja nimi koos tema e-posti aadressiga).  

Essee tuleb saata hiljemalt 7. veebruariks 2021 Liina Raudvassarile e-aadressil 

Raudvassarl@gmail.com. Sealt saadetakse esseed anonüümselt edasi žüriile.  

 

 

mailto:Raudvassarl@gmail.com


 

Lõppvoor  

Eelvooru kümne parema essee autoriga võetakse ühendust ja antakse neile teada lõppvooru 

toimumise täpne aeg ja koht. Kui 10. kohta jagab mitu õpilast, kutsutakse nad kõik lõppvooru. Kõik 

lõppvooru kutsutud õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta toidu ja vajadusel 

öömajaga. Sõidukulud katab lähetaja.  Lõppvoor toimub 12. – 13. märtsil 2021 Tartus ja seal 

keskendutakse juba traditsiooniliselt maailma usundite tundmisele ja teemale “Loodus ja 

religioon”.  Teises voorus tuleb täita 4 ülesannet:.  

Oma essee põhipunktide suuline esitus (5-8 minutit) ja kohalviibijate küsimustele vastamine (7-10 

minutit). Selles voorus hinnatakse mõtte selgust, esituse veenvust, teema valdamist.  

Maailma usundite tundmise test. See voor on ainus, kus ei tohi abivahendeid kasutada. Aega 

vastamiseks on 1 tund. Hinnatakse teadmisi maailma religioonidest ja laia silmaringi.  

Etnodraama elemendi loomine. Selles voorus tuleb 30 minuti jooksul paaristööna luua 2-5-

minutiline sketš etteantud tegelaskuju rollist lähtuvalt ning see esitada. Hinnatakse karakteri 

usutavust, religiooniloolise tausta tundmist, loovust, vaimukust, koostööoskust.   

Välkkõne. Iga osaleja tõmbab loosiga religiooniga seotud probleemi ning valmistab 10 minuti 

jooksul 3-5-minutilise kõne. Seejärel vastab kohalolijate küsimustele. Kõne koostamisel võib 

kasutada abivahendeid. Hinnatakse analüüsioskust, faktide seostamist, kiiret mõtlemist, küsimuste 

esitamise oskust.   

Lõppvooru ülesanded sisaldavad küsimusi ja ülesandeid lisaks usundiõpetuse ainekavaga seotud 

teemadele ka selle aasta teemal “Loodus ja religioon”. Enne lõppvooru  soovitatakse tutvuda 

järgmise kirjandusega:  

 Jürgenstein, T., Schihalejev, O.  Usundimaailma suured küsimused. Koolibri, 2011.  

 Halme, L., Parviola, J., Sjöblom, T., Vaaramo, R.  Usundid. Müüdid, jumalad, tavad, 

sümbolid. Koolibri, 2010.  

 Patridge, C. (toimetaja). Maailma usundid. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2006. Tähelepanu 

keskmes on seekord looduse ja religiooni suhted. Lähemat lugemist väärib lk 67-70, 98-99, 

100-130, 146, 247-250, 278-279, 286-287, 294, 307, 328, 372)  

 Tölpt, T.  «Kristlik ökoloogia”. Kirik ja Teoloogia, 4.10. 2019, https://kjt.ee/2019/10/kristlik-

okoloogia/ 

 Jonuks, T., Remmel, A. «Kuidas eestlastest sai metsarahvas”. Postimees, 20.06.2020. 

Samateemaline, detailsem teadusartikkel on kättesaadav Keele ja 

Kirjanduse kodulehelt: https://keeljakirjandus.ee/ee/uncategorized/metsarahva-

kujunemine/    

Täiendav info Liina Raudvassari e-posti aadressil: Raudvassarl@gmail.com  
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