
USUNDIÕPETUSE OLÜMPIAADI ÜLDJUHEND 2022/23. ÕPPEAASTAL  

ÜLDIST 

Olümpiaadi viib läbi Tartu Ülikooli usuteaduskond ning TÜ Teaduskool, olümpiaadi toetavad Eesti Kirikute 

Nõukogu ja Siseministeerium. 

Usundiõpetuse olümpiaadi eesmärgid on: 

o avastada usundiõpetuses andekaid õpilasi ja arendada nende võimeid; 

o anda õpilastele võimalus võrrelda oma oskusi ja teadmisi sarnaste võimetega eakaaslastega; 

o äratada õpilastes sügavamat huvi religiooniuuringute vastu ning innustada neid sihikindlalt 

omandama uusi teadmisi ja oskusi; 

o motiveerida õpetajate ainealast enesetäiendust. 

Olümpiaadil võivad osaleda kõigi gümnaasiumide, kuid ka põhikoolide ning kutseõppeasutuste õpilased, 

kes on sündinud 2003. aastal või hiljem. Olümpiaad toimub eesti keeles. 

Olümpiaadi üldteemaks on "21. sajandi väljakutsed religioonidele". Olümpiaad koosneb eelvoorust ja 

põhivoorust. 

OLÜMPIAADI KORRALDUS 

EELVOOR 

Eelvooru registreerimine toimub Tartu Ülikooli Teaduskooli usundiõpetuse olümpiaadi veebilehel 

(https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/usundiopetuse-olumpiaad) ajavahemikus 9. jaanuar 

2023 kell 8.00- 24. jaanuar 2023 kell 23.59. Alates 25. jaanuarist saadetakse registreerunud õpilase e-posti 

aadressile paroolid Moodle´isse sisenemiseks. 

Eelvooru sisuks on usundite tundmise test, mis viiakse läbi 1. veebruaril 2023 Tartu Ülikooli Moodle´i 

keskkonnas. Õpilane saab testi ülesandeid lahendada enda 

koolis. Töö on individuaalne ning kõrvaliste materjalide 

kasutamine on keelatud. Kool tagab olümpiaadi ausa 

läbiviimise ning igale olümpiaadist osalejale hea 

internetiühendusega arvuti, mis asub keskendumist 

võimaldavas keskkonnas. 

Eelvoorus on olümpiaaditöö sooritamise aeg 70 minutit ning 

seda on võimalik teha ajavahemikus kell 12-14.20. 

Eelvooru vastuseid kontrollib ja hindab usundiõpetuse 

olümpiaadi žürii. Lõppvooru kutsutakse tulemuste pingerea 

alusel kaksteist parimat osalenut. Kui 12. kohta jagab mitu 

õpilast, kutsutakse nad kõik lõppvooru. Lõppvooru kutsutute 

nimekiri avalikustatakse Tartu Ülikooli Teaduskooli 

usundiõpetuse olümpiaadi veebilehel hiljemalt 8. veebruaril. 

Õpilane saab oma eelvooru tulemustega tutvuda Moodle’is, 

lisaks saadetakse tulemused (punktide arv ja koht 

üldjärjestuses) juhendaja e-postile. 

USUNDIÕPETUSE OLÜMPIAADI EELVOOR

•Eelvooru 
registreerumine

09.-24. jaanuar 
2023

•TÜ TK:  moodle'i 
paroolid

25. jaanuar

•Tutvus TÜ moodle 
keskkonnaga 

25.-31. jaanuar

•EELVOOR1. veebraur

•TÜ TK: Eelvooru 
tulemused, 
lõppvooru kutsed I

8. veebruar

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/usundiopetuse-olumpiaad
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Õpilastel, kes loobuvad lõppvoorus osalemisest, palutakse 

sellest teatada hiljemalt 18. veebruariks 2023 e-posti 

aadressil merle.rahkema@ut.ee. See võimaldab pakkuda 

osalemisvõimalust pingereas järgnevatele õpilastele. 

Korrigeeritud lõppvooru kutsutute nimekiri 

avalikustatakse hiljemalt 20. veebruaril 2023 Tartu Ülikooli 

Teaduskooli kodulehel. 

Eelvooru registreerumise ja läbiviimise kohta loe lähemalt 

failist "Eelvooru meelespea koolile ja õpilasele"). 

 

LÕPPVOOR  

Registreerimine lõppvooru algab 16. veebruaril 2023 kell 

10.00 ning lõpeb 10. märtsil 2023 kell 14.00. Hiljem 

olümpiaadi lõppvooru registreeruda ei saa. Kõigile 

lõppvooru registreerunud õpilastele pakutakse olümpiaadi 

toimumise ajal tasuta toitlustust ja vajadusel öömaja. 

Sõidukulud katab lähetaja (kool või kohalik omavalitsus).  

Lõppvoor toimub 17.-18. märtsil 2023 Tartus. Lõppvoorus 

tuleb sooritada kolm ülesannet. 

 

1. ÜLESANNE. ETTEVALMISTATUD KÕNE JA SELLE KAITSMINE 

o Lõppvooru eel valmistab osaleja ette kõne. Valida saab nelja teema vahel (vaata teemade selgitust 

juhendi lõpust): 

i. 100 aastat usuõpetuse referendumist – millist usulist kirjaoskust vajab tänane noor?    

ii. Religioon: rahu looja või sõjaõhutaja?    

iii. Kas uueks religiooniks võiks olla hoopis unustatud vana?   

iv. Kes on religiooni suunamudija(d)?  

o Igal osalejal on aega 15 minutit, millest 5-7 minutit on oma kõne ettekandmiseks, ülejäänud 8-10 

minutit tuleb ettekandjal vastata kõnega seotud küsimustele. Sisukas ettevalmistatud kõne 

toetub vähemalt kolmele allikale. Soovitav on kasutada esitlusslaide, kus on kirjas kõne 

põhipunktid ja kasutatud allikad. Oma kõne koostamiseks kasutatud allikate nimekiri või slaidid 

tuleb saata hiljemalt 15. märtsiks 23:59 žüriile (olga.schihalejev@ut.ee). Lubatud formaadid 

on pdf või ppt(x). Veebis olevate esitlusslaidide puhul tuleb see teha lingiga jagatavaks viisil, mis 

ei nõua vaatajalt keskkonda parooliga sisselogimist .   

o Kõne puhul hinnatakse mõtte selgust, teema lahtimõtestamist, analüüsi sügavust ja kriitilise 

mõtlemise oskust, teemakohaste allikate kasutamist, kuid arvestatakse ka stiili ning isikupära.   

 

 

 

USUNDIÕPETUSE OLÜMPIAADI LÕPPVOOR

•Loobumisest teatamine9-18. veebruar

•TÜ TK: Lõplik lõppvooru 
kutsutute nimekiri

20. veebruar

•Lõppvooru 
registreerumine

16. veebruar-
10. märts 

•LÕPPVOOR17.-18. märts

•TÜ TK: Lõppvooru 
tulemuste 
avalikustamine

20. märts 2023

mailto:merle.rahkema@ut.ee
mailto:olga.schihalejev@ut.ee
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2. ÜLESANNE. USUNDITE TUNDMISE JA ANALÜÜSIMISE TEST.  

o See ülesanne on lõppvoorus ainus, kus ei tohi abivahendeid kasutada. 

o Vastamiseks on aega 90 minutit. 

o Hinnatakse teadmisi suurematest religioonidest, religiooniga seotud probleemide analüüsivõimet 

ja laia silmaringi. 

3. ÜLESANNE. DISPUUT   

o Dispuudiks jaotatakse osalejad paarideks ja loositakse välja religiooniajaloo ning tänapäevaga 

seonduvad probleemsed küsimused, millele tuleb kas vastu vaielda või neile pooltargumente 

leida.   

o Osalejad valmistuvad individuaalselt, selleks on aega 20 minutit (eelneva dispuudi aeg). 

Seisukohtade ettevalmistamisel võib kasutada abivahendeid. Dispuudis esitab kumbki osapool 

argumendid oma seisukoha toetamiseks (3+3 min), seejärel vastavad disputandid oma paarilise 

argumentidele või küsimustele (2+2 minutit). Lõpuks on võimalus kõigil osalejatel esitada 

disputantidele küsimusi (9 minutit). 

o Hinnatakse kiiret mõtlemist, mõtteselgust, analüüsi-, seoste loomise- ja argumenteerimisoskust, 

samuti sisukate küsimuste esitamise oskust. 

 

LÕPPVOORU TULEMUSTE AVALDAMINE 

Lõppvooru paremusjärjestuse saavad osalejad teada 2. olümpiaadipäeva lõpus. Lõppvooru kolmele 

paremale on välja pandud medalid ja temaatilised auhinnad, parimatele rakenduvad Tartu Ülikooli või 

Tallinna Ülikooli sisseastumisel soodustingimused vastavalt ülikoolide vastuvõtueeskirjadele. Eraldi 

märgitakse ära ja auhinnatakse ka põhikooli astme parim töö. Olümpiaadi tulemused avaldatakse 

nimeliselt teaduskooli (https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/usundiopetuse-olumpiaad) ja 

usundiõpetuse kodulehel (http://usundiopetus.weebly.com/) hiljemalt 20. märtsil 2023.  

 

SOOVITUSLIK KIRJANDUS OLÜMPIAADIKS ETTE VALMISTUMISEKS  

o Eelvooruks: Halme, Lasse; Parviola, Jarno; Sjöblom, Tom; Vaaramo, Riitta; Ringvee, Ringo; Valk, Heiki. 

2010. Usundid. Müüdid. Jumalad. Tavad. Sümbolid. Koolibri: Tallinn.  

o Lõppvooruks lisaks: Jürgenstein, Toomas; Schihalejev, Olga. 2011. Usundimaailma suured küsimused. 

Koolibri: Tallinn.  

 

USUNDIÕPETUSE OLÜMPIAADI ŽÜRII  

o Dr Olga Schihalejev (esimees, olga.schihalejev@ut.ee)  

o Prof Anne Kull  

o Dr Anu Põldsam  

o Dr Atko Remmel   

o Dr Ain Riistan  

o Dr Priit Rohtmets   

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/usundiopetuse-olumpiaad
http://usundiopetus.weebly.com/
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LÕPPVOORU ETTEVALMISTATUD KÕNE TEEMAD  

Lõppvooru eel tuleb ette valmistada kõne ühel allpool väljapakutud teemadest. Igale teemale on  lisatud 

selgitus ja abistavad küsimused, kuid nendest lähtumine pole kohustuslik.  

 

i. 100 aastat usuõpetuse referendumist – millist usulist kirjaoskust vajab tänane noor?  
2023. aastal möödub 100 aastat sellest, kui toimus iseseisva Eesti esimene rahvahääletus sihiga 
tuua tagasi usuõpetus algkoolidesse. Kuigi tänapäeval ei olda usundiõpetuse küsimuses päris ühel 
meelel, ollakse üldiselt nõus, et 21. sajandi noorel oleks vaja elementaarset usulist kirjaoskust. 
Millist kirjaoskust vajab tänane noor? Millised usuga seotud küsimused talle korda lähevad? Kes ja 
kuidas võiks sellist kirjaoskust talle pakkuda?   

  
ii. Religioon: rahu looja või sõjaõhutaja?    

Religioonide tekstides ja uskumustes leiab sõnumeid, mis  toetavad rahu ja õigluse taotlemist 
maailmas. Samas leiame ka lähiajast näiteid, kus erinevad usujuhid on kasutanud religioosseid 
argumente hoopis vägivalla ja sõja õhutamiseks.  Miks on see nii? Kuidas on võimalik, et rahu 
sõnumit kuulutatakse üleskutsetega vägivallale? Too näiteid, kuidas religioonid on sillutanud teed 
rahule või valanud õli leegitsevasse konflikti.    
 

   
iii. Kas uueks religiooniks võiks olla hoopis unustatud vana?   

Viimasel ajal on religiooniga seonduvalt üha enam juttu uutest usulistest liikumistest ja 
uusvaimsusest, mis aga paljuski sisaldavad elemente mõnest vanemast usundist või 
maailmavaatest. Siit ka küsimus – ehk oleks aeg taaselustada mõni unustuste hõlma vajunud 
religioon? Või asuda praktiseerima mõnd religiooni või usulist õpetust, mis seni on eksisteerinud 
vaid raamatukaante vahel või filmilinal?  Kui nii, siis millist neist ja miks just seda?   

  
iv. Kes on religiooni suunamudija(d)   

Religioosses mõtlemises on tavaks öelda, et religioon on jumalikku päritolu, ent viimastel 
sajanditel on esile toodud ka inimese rolli religiooni mõjutajana. Kes on olnud ja on täna 
religioonide ajalugu muutvad isikud või rahvagrupid? Kes mõjutab seda, mida ja kuidas religioonist 
räägitakse? Kuidas mõjutavad internet ja kliki-maailm religiooniga seonduvat?   

  

 

 

 

 

 


