
Usundiõpetuse olümpiaadi juhend 2018/2019 õppeaastaks 
 
 
 
Üldine korraldus 
Olümpiaadil võivad osaleda kõigi gümnaasiumide, kuid ka põhikoolide ja ning kutseõppeasutuste 
õpilased, kes on sündinud 1999. aastal või hiljem. 
Olümpiaad koosneb kahest voorust. Esimese vooru ülesandeks on religiooniteemaline essee, mis 
tuleb saata korraldajatele hiljemalt 4. veebruariks 2019.  
Kümme paremat õpilast pääsevad teise vooru, mis toimub 8.-9. märtsini 2019 Tartus. Lõppvooru 
kolmele paremale on välja pandud diplomid ja temaatilised auhinnad, parimatele rakenduvad Tartu 
Ülikooli või Tallinna Ülikooli astumisel soodustingimused vastavalt ülikoolide vastuvõtueeskirjale. 
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 1000–1500 sõna.  
 
Esseede teemad:   
 

1. Usulised juhid muutuste ja muutumatuse pingeväljas – Rooma paavst ja Dalai Laama. 
 

2. Kirikute soovid, kas erakondadele juhiseks, teetähiseks, komistuskiiks või tüliõunaks? 
              v.t. http://ekn.ee/inc.uudis.php?id=372   

        3. Miks Zeusile enam templeid ei ehitata? 

3. Kas religioon avab mõtteid või tapab neid? 
v.t. https://g4.nh.ee/images/pix/religioon-illustratsioon-aw-liisa-kruusmagi-ja-janno-pikkat-
83698181.jpg)  

 
 
Essee saata hiljemalt 4. veebruariks 2019 Liina Raudvassarile e-aadressil Raudvassarl@gmail.com 
sealt saadetakse esseed anonüümselt edasi žüriile.  
 
Žürii koosseis: 
1. Anne Kull (TÜ usuteaduskonna professor) 
2. Roland Karo (TÜ usuteaduskonna lektor) 
3. Ain Riistan (TÜ usuteaduskonna lektor, žürii esimees  ) 
4. Atko-Sulhan Remmel  (TÜ usuteaduskonna vanemteadur) 
5. Priit Rohtmets (TÜ usuteaduskonna vanemteadur)  
 
Lõppvoor 
 
Lõppvoor toimub 8. – 9. märtsini 2019 Tartus ja seal keskendutakse juba traditsiooniliselt  maailma 
usundite tundmisele ja Eesti Kirikute Nõukogu aastateemale Eesti usk.  
 Eelvooru kümne parema essee autoriga võetakse ühendust ja antakse neile teada lõppvooru 
toimumise täpne aeg ja koht. 
 
Teise vooru ülesanded sisaldavad küsimusi ja ülesandeid eelmises lõigus nimetatud teemadel ning 
lühiesseed. Nendest teemadest ülevaate saamiseks soovitatakse tutvuda järgmise kirjandusega: 
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Eesti Kirikute Nõukogu teema-aastast "Eesti usk" http://ekn.ee/inc.uudis.php?id=371  

Jürgenstein, Toomas, Schihalejev, Olga  «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. (lisalugemine) 
«Mitut usku Eesti III. Valik usundiloolisi uurimusi: uue vaimsuse eri»  Tartu Ülikooli kirjastus 2013. 
 
Ene-Margit Tiit „Eesti elanike suhtumine usku“ http://www.eestikirik.ee/uploads/2013/09/Eesti-
elanike-suhtumine-usku.pdf 
 
Samuti toimub teises voorus eelvooru essee kaitsmine. Autor esitab lühidalt oma eelvooru essee 
põhiseisukohad ja vastab žürii poolt esitatud küsimustele. 
 
Täiendav info Liina Raudvassari e-posti aadressil: Raudvassarl@gmail.com 
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