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Sissejuhatus 

Töö teemaks on vabariiklike kunstiolümpiaadide 2018–2021 teooriatööde analüüs ja selle 

tulemustest lähtuv tõhusam kunstiteadmiste kontroll. Analüüsin teooriavooru töid, mille 

tulemusena saan teada, kuidas vastavad õpilaste mõtlemisoskused koostatud ülesannetele, et 

kunstiolümpiaadi küsimusi ja teemavaldkondi tulevikus õpilaste oskustega kohandada.  

Minu kui uurija positsioon antud magistritöö juures on kunstiolümpiaadi 

kaasajastamine ja selleks vajalike tööriistade kasutamine. Kunstiolümpiaadide korralduse 

juures olen viibinud neli aastat ja vaatleja / korraldaja ettekujutus on mul asjade toimimisest 

olemas, antud töö rikastab seda ning pakub asjade paremaks mõistmiseks vajalikku 

taustainfot. 

Kunstiolümpiaade on Eestis korraldatud 9 aastat. Igal aastal mõeldakse kas 

aktuaalsust või korraldajate isiklikke soove silmas pidades välja läbiv teema, mida nii 

piirkonnavoorude kui vabariikliku vooru ülesannetes rakendatakse. Teemat silmas pidades 

koostatakse erinevaid ülesandeid, mis ühest küljest kontrollivad õpilaste teadmisi, kuid 

samas panevad proovile ka nende oskused materjaliga töötada ning sellest lahendusi 

tuletada. Olümpiaade korraldatakse kahele vanuseastmele: III kooliaste ja gümnaasium. 

Olümpiaadide korraldamise eesmärk pole niivõrd – nagu vahel kiputakse arvama – selgitada 

välja parimad ainetundjad, kuivõrd stimuleerida võimekate õpilaste arengut (Sepp, 2009). 

Kõige sügavamalt on Eestis olümpiaade uurinud Viire Sepp oma doktoritöös 

“Estonian Olympiads: their psycho-educational function in supporting talented students”. 

Samuti on uuritud eesti keele, eesti keele võõrkeelena, ajaloo, matemaatika ja 

geograafia/loodusainete olümpiaade. Loovusainetest leidsin Tallinna Ülikoolis 2018. aastal 

Svetlana Arhipova kaitstud magistritöö “Õpilasvõistlused aine populaarsuse kujundajana 

õpetaja pilgu läbi”, mis käsitleb käsitöö ja kodunduse olümpiaade. 

Käesoleva töö lähteülesanded on järgnevad: 

– anda ülevaade Eestis eelnevalt läbiviidud kunstiõpetuse teooriaülesannete töödest 

õpilastele (tasemetöö 2011, ainevõistlused alates 2004, kunstiõpetuse test 1936); 

– kunstiolümpiaadi teooriavooru ülesannete lahendamise oskuste analüüs. Seda ei ole 

varasemalt teadustöö raames uuritud. Puudub ülevaade õpilaste teadmistest kunstiteemade 

tundmisel ja mõistmisel. See on oluline, kuna annab eeskätt korraldajatele tagasisidet, 
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missugused ülesanded on õpilaste jaoks osutunud keerukamateks ning võimaldab edaspidi 

luua selliseid, mis toetaks paremini olümpiaadi üldisi eesmärke;  

– olümpiaadi teooriaülesannete seos kunsti riikliku ainekavaga; 

– olümpiaadi teooriaülesannete seos mõtlemisoskuste ja -tasemetega. 

Probleemistikust lähtuvalt sõnastan järgmised uurimisküsimused ja alaküsimused.  

1.1 Millised on kunstiolümpiaadi teooriatööde ülesanded ning kuidas õpilased 

nendega toime tulevad? 

Alaküsimused 

1.2 Millised on mõtlemisoskused ja -tasemed ning kuidas need kajastuvad 

kunstiolümpiaadide teooriaülesannete töödes? 

1.3 Kuidas olümpiaadi teooriavooru ülesanded vastavad riiklikule ainekavale?  

1.4 Millised on edasised suunad / ettepanekud kunstiolümpiaadi teooriatööde 

läbiviimisel? 

Neile vastamiseks püstitan eesmärgi, milleks on kaardistada kunstiolümpiaadi 

teooriatöid, missuguseid ülesandeid õpilastele lahendamiseks antakse ning kuidas õpilased 

nendega toime tulevad, teha järeldusi.  

Töö teoreetilises osas selgitan uurimisprobleemiga seotud mõisteid, Eesti 

olümpiaadide ajalugu, kunstiolümpiaadi ülesehitust ja selle eesmärke, loovusainete 

olümpiaadide juhendite võrdlust, ülesannete ülesehitust, annan ülevaate 

mõtlemistasanditest, loovuse hindamisest. Töö empiirilises osas annan ülevaate andmete 

kogumisest ja analüüsi metoodikast, kirjeldan andmeanalüüsi ning annan ülevaate saadud 

tulemustest. Töös on veel arutelu peatükk, eesti- ja inglisekeelne kokkuvõte ning viidatud 

kirjanduse loetelu, magistritööd illustreerivad lisad. 

Autor on tänulik Jane Remmile toetuse ja juhedamise eest ning Eesti Kunstiharidus 

Ühingule meeldiva koostöö eest.  
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1. ÜLEVAADE OLÜMPIAADIDEST  

Olümpiaad tähendab võistlust, ülevaatust, näiteks aineolümpiaad (Olümpiaad, eki.ee). 

Olümpiaadid on mitmevoorulised ainevõistlused, kus õpilased saavad end proovile panna, 

näidata oma teadmisi ja oskusi, laiendada silmaringi ja suhtlusvõrgustikku (Tartu Ülikooli 

teaduskool, s.a.).  

1.1 Eesti olümpiaadide ajalugu ja eesmärgid 

Olümpiaadid ehk ainealased teadmiste proovid põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele 

toimuvad Eestis 27 ainevaldkonnas. Olümpiaadid on mitmevoorulised ainevõistlused, kus 

õpilased saavad ennast proovile panna, näidata oma teadmisi ja oskusi, laiendada silmaringi 

ja suhtlusvõrgustikku. Eestis toimub paarkümmend olümpiaadi õppeaastas, neid 

koordineerib Tartu Ülikooli teaduskool.  

Esimene täppisteaduste olümpiaad toimus Eestis 1953/54 õppeaastal. Eesti 

olümpiaadiliikumise eelkäijaks oli 1950. aastal Tartu Ülikoolis toimunud ülesannete 

lahendamise võistlus täppisteaduste alal. Algusaastatel toimunud täppisteaduste 

olümpiaadidele, kus võisteldi matemaatikas, füüsikas ja keemias, on aastate jooksul ridamisi 

lisandunud uusi olümpiaade – bioloogia (1961), geograafia (1966), keeled, informaatika 

(1988) jne. Kõrvuti väga pikka aega toimunud olümpiaadidega on ka üsna noori olümpiaade, 

nt inimeseõpetuse olümpiaad (aastast 2011) ja kunstiolümpiaad (2013) (Olümpiaadide 

ajalugu, s.a.). 

Igal aastal koostatakse üleriigiliste õpilasvõistluste kalender, mille leiab 

olümpiaadide veebilehelt www.teaduskool.ut.ee. Sellel lehel on avaldatud olümpiaadide 

juhendid koos olulise teabega, tulemuste protokollid ja juba toimunud olümpiaadide 

ülesanded (Tartu Ülikooli teaduskool, s.a.). 

Iga olümpiaadi korraldamisega tegeleb vastav žürii. Kõik algab hilissügisel 

koolivoorudega, kus saavad osaleda huvitatud õpilased. Detsembrist märtsini toimuvad 

piirkonnavoorud maakondade suuremates linnades, kuhu pääsevad koolide parimad 

võistlejad. Veebruarist juunini on lõppvoorud, kus osalevad õpilased, kelle on žürii välja 

valinud eel- ja piirkonnavoorude tulemuste põhjal. Igal aastal osaleb olümpiaadide 

piirkonnavoorudes üle 10 000 ja lõppvoorudes üle 1000 õpilase. Lõppvoorudes häid 

tulemusi saavutanud 11. ja 12. klassi õpilased saavad eritingimustel Eesti suurematesse 

ülikoolidesse sisse astuda (Tartu Ülikooli teaduskool, s.a.; Voll, 2019). 
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Kõiki vabariiklikust voorust osavõtjaid tunnustatakse tänukirjaga, paremaid aga 

aukirja ja auhinnaga (Tallinna Haridusamet; Tartu Ülikooli Teaduskool. 2021). Lisaks 

tunnustatakse olümpiaadivõitjaid omavalitsuste ja koolide vastuvõttudel (Tolmoff, 2021). 

Viire Sepp kirjutab oma artiklis „Võistlus või koostöö“, et Eesti haridussüsteemi 

reformimise käigus oli perioode, kui olümpiaadide vajalikkus seati kahtluse alla, sest arvati, 

et võistluslikkus vähendab õpimotivatsiooni ja stimuleerib õppimist üksnes siis, kui kõigil 

on võrdsed võimalused võita. Demokraatlikus ühiskonnas oli oluline koostöö, mitte võistlus 

ja konkurents (Sepp, 2002). 

Sepp (2002) on toonud välja, et olümpiaade põhjalikumalt analüüsides saab esile 

tuua kolm tasandit, kuidas need positiivselt õpilasi mõjutavad. Isiksuslik tasand – 

olümpiaadid rahuldavad õpilase intellektuaalseid, tunnetuslikke ja emotsionaalseid vajadusi. 

Lisaks annavad võimaluse võrrelda ennast eakaaslastega ning iseendaga. Õpetajad ja 

lapsevanemad saavad olümpiaadidelt täiendavat infot laste oskuste ja võimete arengu kohta. 

Hariduspoliitiline tasand – olümpiaadid tähendavad õppetöö individualiseerimist, 

õppemeetodite rikastamist ning ainekavade diferentseerimist. Aastakümneid on olnud 

probleemiks, et andekamatel õpilastel on koolis igav, nad kaotavad õppimise vastu huvi ja 

muutuvad laisaks. Olümpiaadid töötavad sellele nähtusele aktiivselt vastu. Olümpiaadid 

tähendavad õppetöö individualiseerimist, ainekavade diferentseerimist, õppemeetodite 

rikastamist – kõike seda, mille tähtsust tänapäeval väga rõhutatakse. Sotsiaalkultuuriline 

tasand – olümpiaadid sisustavad õpilaste vaba aega eesmärgistatud intellektuaalse 

tegevusega. Nad kujundavad noortel positiivse grupiidentiteedi (sarnaste huvide ja võrdsete 

võimetega eakaaslaste grupp).  

Ka 2009. aastal ajakirjas “Haridus” ilmunud artiklis väidab Sepp, et olümpiaadide 

eesmärk pole mitte ainult selgitada välja parimad ainetundjad, vaid stimuleerida 

võimekamate õpilaste arengut. Ta usub, et võimekad õpilased on need, kes hakkavad meie 

ühiskonna arengut mõjutama. „Kuidas me suhtume võimekatesse õpilastesse ja nende 

õpetajatesse, võib mõjutada meie riigi tulevikku rohkem, kui ehk arvame“ (Sepp, 2009). 

Õpilased peavad olümpiaade samuti oluliseks. „Uuringud kinnitavad, et võimekad õpilased 

peavad olümpiaade oma ainealase arengu suurimaks stiimuliks ning olümpiaadidest osavõtt 

innustab neid tõhusale ja motiveeritud iseseisvale tööle“ (Sepp 2009: 29). Robert Franken ja 

Douglas Brown korraldasid 1990-ndatel uuringu, kus küsitlesid rohkem kui 500 üliõpilast, 

et saada teada, mida nad võistlustes naudivad. Selgus, et paljusid ei motiveerinud võitmine, 

vaid soov ennast arendada. Paljud ütlesid, et võistlus innustas neid rohkem õppima ning 
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mõjus harivalt ja arendavalt. Oli muidugi ka neid, keda huvitas üksnes võit ja kes võtsid 

kaotust valuliselt (Franken & Brown, 1995). 

Inimeste motivatsiooni mõistmise ühes või teises valdkonnas teeb veelgi 

keerulisemaks asjaolu, et inimesed erinevad ka üldise saavutustahte tugevuselt. Näiteks on 

osad valmis rohkem riskima kui teised. Edu saavutamine muutub nende elus määravaks ja 

nad panevad mängu kõik oma ressursid, et jõuda heade tulemusteni, ning suruvad 

tagaplaanile teiste eneseaustus- ja eneseteostustarvete rahuldamise. Samasugused 

erinevused on ka õpilaste saavutusmotivatsioonis. Õpilastel võivad olla isegi võrdsed 

võimed, kuid suurem püüd saavutada edu aitab osal neist olemasolevaid võimeid neile 

huvipakkuvate eesmärkide saavutamisel paremini rakendada. Mõned psühholoogid 

väidavadki, et põhjus peitub inimeste saavutustarbe erinevuses. (Krull, 2000)  

Õpilasvõistlused, kus on vaja rohkem pingutada ning kõiki oma teadmisi ja oskusi 

näidata, ei ärata huvi õpilastes, kellel puuduvad õpiprotsessi käigus kõrged tulemused, 

sügavad teadmised või suur huvi aine vastu. Rasked ülesanded hirmutavad õpilasi 

olümpiaadist eemale, sest keegi ei taha näidata nigelaid tulemusi (Pullerits, 1997). Antud 

võistlused on selliste õppurite jaoks üle jõu käiv ülesanne, mis suure tõenäosusega võib 

õpimotivatsiooni ja huvi aine vastu ära võtta ning enesehinnangut vähendada.  

1.2 Kunstiolümpiaadi eellugu Eestis 

Veidi kunstiõpetuse esimestest tundidest Eestis. 1878.a. kehtestati valla- ja 

kihelkonnakoolide õppeplaanid, mis nägid ette joonistamist viimasel 2 õppeaastal – 

neljandal ja viiendal. Uue rahvakooli tüübina hakati vaadeldaval perioodil asutama nn. 

ministeeriumikoole. Need olid otseselt haridusministeeriumi ülalpidamisel ja kohalikest 

kiriku- ning omavalitsusorganitest sõltumatud. Joonistamine jooksis läbi kõigi viie 

õppeaasta, esimesel aastal 1 tund nädalas ja teistel 2 tundi nädalas. 1907. aastal lisandus 

algklassidesse ilukiri. 1920.a kehtestatud seaduse kohaselt oli algkool 6-klassiline ja 

moodustas ühtluskooli esimese astme. 1934. progümnaasium oli 5-klassiline (5–9, 

õppeaasta) ja tugines algkooli 4. klassile (Elango, 1968). 

1930-ndatel aastatel viidi kahel korral – 1935. ja 1936. aastal, kooliuuendusliikumise 

aegu – läbi kunstiõpetuse test 7. klassile ehk lõpuklassile (LISA 1). Testi koostas Tartu 

linna koolinõunik Juhan Lang. Selles oli kokku 20 küsimust ja ülesannet. Kunstiõpetuse testi 

teostamisajaks oli 50 minutit. Küsimustes olid näiteks värvusõpetus (mõisted karmiin ja 

ultramariin, soojad ja külmad toonid, põhivärv), avatud küsimustena olid esitatud järgmised 
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valdkonnad: nimeta eesti maalija, skulptor (kujur), mõned küsimused olid arhitektuurist. 

Joonistada tuli näiteks perspektiivivaadet ämbrist ja jooksva inimese proportsioone, ilukirjas 

kirjutada lause “Noored, Teie päralt on tulevik!”. Vastuseid ja valikuid ette antud ei olnud. 

Lisaks oli ankeediga kaasas 2-leheküljeline küsimustik joonistamisõpetajale ehk tolleaegsele 

kunstiõpetajale. 

Pärast Eesti Vabariigi okupeerimist Nõukogude Liidu poolt ei toimunud teste või 

kirjalikke töid, mis oleksid kunstiõpetuse taset või kunstialaseid teadmisi ja oskusi õpilastel 

kontrollinud. Põhjuseks oli kunstiõpetuse ja loovuse range kontrolli all hoidmine ning 

loomevabaduse igakülgne pärssimine. Samas leidsin A. Elango “Eesti kooli ja pedagoogilise 

mõtte ajaloost” vihje 1967. aastast – regulaarselt korraldatakse vabariiklikke koolinoorsoo 

spartakiaade, kunstilise isetegevuse olümpiaade, koolinoorsoo laulupidusid jms. üritusi 

(Elango, 1968). Aga pigem olid need siiski kunstiõpetuses teostatud näituste vormis. 

2011. aasta 19. mail viidi läbi riikliku Eksamikeskuse poolt esimest korda 

taasiseseisvunud Eestis kunstiõpetuse tasemetöö kuuendatele klassidele 2002. aasta 

ainekava alusel. 2011. a. tasemetöö on toodud Lisa 2-s.  

„Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises 

kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja mille 

eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks. Riiklik 

tasemetöö on küsimustest ja ülesannetest koosnev test, millega hinnatakse riikliku õppekava 

üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja õpitulemuste omandatust. 

Tasemetööde läbiviimise eesmärk on anda nii õpilasele, tema vanemale, õpetajale, koolile 

kui ka riigile ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase pädevuste kohta„ 

(Haridusministeerium, 2022). 

Järgnevalt on toodud Eksamikeskuse õppekavade ja eksamite osakonna 

peaspetsialisti Inge Raudsepa kommentaar Õpetajate Lehele aastast 2011.  

„Kunstiõpetuse tasemetööga sooviti hinnata, kuidas on kunsti ainekavas määratletud 

õppe-eesmärgid saavutatud ning seda, kuidas õpilased saadud teadmisi-oskusi kasutavad. 

“Kindlasti on eesmärk ka väärtustada kunstiõpetust koolis ning anda koolile ja õpetajale 

tagasisidet õpitulemuste kohta,” sõnas Inge Raudsepp. Kunsti tasemetöös on oluline koht 

laste mõttetegevusel. “On tähtis, et õpilased oskaksid oma teadmisi kasutada uutes 

situatsioonides,” selgitas ta. Ülesanded sisaldavad joonistamist, visandamist, küsimusi nii 

valikvastustega kui avatud vastustega, hinnatakse ka noorte funktsionaalset lugemisoskust, 

mõistetest arusaamist ja konteksti tajumist. “Näiteks võib olla selline küsimus: milline 

skulptuur asub sinu kodukohale kõige lähemal. Vastus küsimusele näitab, kuidas õpilane 
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märkab teda ümbritsevat keskkonda. Seega on kunstitund sihiteadlikult suunatud protsess, 

kus loomingulisus on seotud mõttetegevusega,“ selgitas Raudsepp. Funktsionaalse 

lugemisoskuse näitena tõi Raudsepp ülesande, kus on kolm-neli pilti ja õpilane peab teksti 

järgi otsustama, millist kunstiteost kirjeldatakse. «Selle idee saime Soomest. Kui õpilane ei 

saa ka kogu tekstist aru, on selles siiski olemas teatud võtmesõnad, mis juhivad teda teose 

äratundmisele,» selgitas ta. Töö ei ole orienteeritud laste kunstiande väljaselgitamisele. 

Lisaks 15 ülesandele on siiski ka kaks loovat lisaülesannet kiirematele õpilastele“ (Tamm, 

2011). (LISA 2) 

Tasemetöö ülesanded koostasid üldhariduskoolide kunstiõpetajad ja see sisaldas 

ülesandeid kunstiõpetuse ainekava õppesisu komponentide seast. Kujutamis-ja vormiõpetus 

(osakaal tasemetööst 33%): inimese kujutamine, täisfiguuri proportsioonid, inimene 

tegevuses, inimese, looduse ja tehisvormide suhe, visandamine, varju tekkimine, langev vari. 

Värvi-, kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus (osakaal tasemetööst 20%): värviring, värvide 

segamine, ühe värvi erinevad toonid (nt kollakas-, sinakas-, pruunikasroheline). Perspektiiv: 

pöörd- ja kandiliste kehade ruumiliselt kujutamine. Vestlused kunstist (osakaal tasemetööst 

ca 16%): kunstiliigid (arhitektuur, skulptuur, maal, graafika, tarbekunst); meedia – koomiks, 

reklaam, logo, karikatuur; rahvakunst, kunsti väljendusvahendid (punkt joon, pind, värv 

jne); kunstimälestised. Disain (osakaal tasemetööst ca 16%): kombinatoorika 

geomeetrilistest elementidest ruumis ja tasapinnal, pinnalaotus pakendi või maketi jaoks. 

Funktsionaalne lugemisoskus (osakaal tasemetööst ca 15%): tekstist arusaamine. 

Kunstialaste mõistete kasutusoskus. Ülesannete tüübid on joonistamine, visandamine, 

valikvastused, avatud vastused, lünktest, funktsionaalse lugemisoskuse alane ülesanne. 

Eraldi on välja toodud: Mõtle! Leia! Võrdle! Vaatle! Hinda! Ülesannete lahendatuse kaudu 

on võimalik anda hinnang järgmistele oskustasemetele: teadmine – näitab kunstiga seotud 

teadmiste kasutamisoskust. Mõistmine – näitab ülesandest, olukorrast arusaamist. 

Rakendamine – näitab teadmiste praktilise kasutamise oskust uutes situatsioonides. Analüüs 

– ülesande koostisosadeks lahutamise oskus, näitab arusaamist üksikute komponentide 

omavahelistest seostest. Süntees – osade kokkupanek terviku saamise eesmärgil, näitab 

oskust ühendada osad loogiliselt üheks tervikuks. Hindamine – otsuste ja järelduste 

tegemine. (Võrk, 2011) 

Tasemetööd teostasid eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 6. klasside 

õpilased, valimisse kuulus 1448 õpilast 87 üldhariduskoolist. Koolide valiku teostas vastav 

arvutiprogramm. Eelnevatel teabepäevadel osales kokku 465 kunstiõpetajat. Kokkuvõtvalt 

analüüsi koostaja tõi välja, et tasemetöö vastas üldhariduskooli II kooliastme üldpädevustele 
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ja õpitulemustele. Tasemetöö oli jõukohane, mida tõestab keskmine sooritusprotsent. Töö 

näitas, et kunstiõpetuse tase vabariigi üldhariduskoolides vastab õppekavas esitatud 

õpitulemustele ja õpilased suhtuvad ainesse soosivalt. Tasemetöö ülesanded olid 

mitmekesised ja leidlikult koostatud. Ettepanekutes jääb silma, et tasemetöö üldhariduskooli 

kunstiõpetusest on vältimatult vajalik õppeaine maine tõstmiseks, õpilaste seas huvi 

äratamiseks. Kunstiõpetus on üldhariduse oluline komponent, mille kaudu areneb õppijate 

loomingulisus, mis tänapäeval on tähtis igas eluvaldkonnas. (Võrk, 2011) 

Kunstiolümpiaadid kasvasid välja Kunstihariduse Ühingu, Tallinna Õpetajate Maja 

ja Tallinna kunstiõpetajate ainesektsiooni koostööna kunstiõpetuse ainevõistlusest (8. ja 

11. klass) Tallinna koolidele. Ainevõistlused algatasid 2004. aastal Jüri Mäemat, Liia Jung, 

Reet Võrk. Ainevõistlus koosnes kolmest ülesandest: kodune töö, teoreetiline osa vastavalt 

kooliastme ainekavale, praktiline loometöö kohapeal. Ainevõistlused toimusid aastatel 

2004–2013. 

Põhikooli (8. klass) ülesannetes puudutati näo või figuuri proportsioonide 

visandamist, ühe või kahe koondumispunktiga perspektiivi joonistamist, värvusõpetust, 

stiliseerimist, märki ja sümbolit, kunstimõistete selgitamist: arhitektuur, palett, skulptuur, 

grafiti, autoportree, koloriit, kompositsioon, natüürmort, reljeefne, originaal. Leida tuli 

õigeid vasteid kunstniku ja teose vahel, nimetada Tallinna kultuuriobjekte (piltidelt), 

keskaegseid kirikuid Tallinnas ning Tallinna kunstimuuseume. (Jung et al., 2010) 

11. klassi ülesannetes olid näiteks inimese pea külgvaates, tugijala mõiste, 

tasakaalustatud ja dünaamilist kompositsiooni visandamine, šedöövrite nimetamine ja 

äratundmine, mõistete seletamine (monokroomne, fresko, monumentaalplastika, repro, 

disain), teemapõhiselt maaližanrite nimetamine, õigete seoste leidmine kunstistiili, 

arhitektuuri järgi (nt amfiteater, katedraal, tempel), Euroopa ja Tallinna kunstimuuseumite 

nimetamine (Jung et al., 2010). 

1.3 Kunstiolümpiaadi läbiviimine Eestis ja selle eesmärgid 

Olümpiaadi korraldab aastast 2013. MTÜ Eesti Kunstihariduse Ühing ja see toimub igal 

aastal. Kui võrrelda teiste olümpiaadidega, siis mitmed olümpiaadid toimuvad üle aasta – 

tehnoloogiavaldkonna ainete, muusika, ajaloo, inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse omad. 

Igal neljandal aastal toimub Eesti kirjanduse ja rahvaluule olümpiaad (Tartu Ülikooli 

teaduskool, s.a.). 
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Juhendi järgi saab osaleda ühest koolist 1 õpilane põhikoolist ja 1 gümnaasiumist, 

erandi saab teha riigigümnaasiumi puhul. Olümpiaad viiakse läbi esmalt koolivooruna, mille 

parimad võistlevad edasi maakonna või linna korraldatavas piirkonnavoorus. Limiteeritud 

õpilaste arv seetõttu, et kohapealsed praktilised tööd nõuavad ruumi ja aega nii teostamiseks 

kui hindamiseks. Lõppvooru kutsutud õpilaste arv sõltub maakonnas/linnas osalevate 

koolide arvust. Koolist piirkondlikule voorule saadetavate õpilaste arvu määrab piirkondliku 

vooru korralduskomisjon. Komisjon nimetab žürii, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget 

(kunstiõpetajad ja erialaspetsialistid). Olümpiaadi piirkondlikus voorus osalevad järgmised 

maakonnad/linnad: Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Läänemaa, 

Lääne-Virumaa, Narva, Põlvamaa, Pärnu, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tallinn, Tartu, 

Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa. Igal koolil on õigus saata lõppvooru üks 

õpilane põhikooli III kooliastmest ja üks gümnaasiumist. Piirkonnavoorus edukalt osalenud 

õpilasi kutsutakse üleriigilistele võistlustele Tallinna. Nii piirkonna- kui lõppvoor koosnevad 

kolmest osast: teooriaküsimustele vastamine, praktiline töö ning eelnevalt koduse 

ülesandena valminud omaloomingulise teose esitlemine. Õpilased osalevad kahes 

vanuserühmas: põhikool (7.–9. klass) ja gümnaasium (10.–12. klass). (Tartu Ülikooli 

teaduskool, s.a.) 

Tallinnas on vabariiklikku lõppvooru korraldatud Tallinna Pelgulinna 

Gümnaasiumis (Mulla tn 7) ja Tallinna Ühisgümnaasiumis (Pärnu mnt 71/73). Tavaliselt 

järgneb lõppvoorule juhendajate ja õpilaste näitusekülastus KUMU-s või Eesti 

Kunstimuuseumi filiaalides. 

Olümpiaadi eesmärgiks on:  

1) andekate õpilaste toetamine ja tunnustamine nende teadmistes ja loomingus;  

2) võimalus hinnata õpilaste kunstialaseid teadmisi ja oskusi vabariiklikul tasemel ning 

kasutada tulemuste analüüsi riikliku õppekava arendustöös;  

3) kunstialase õppetöö avardamine ja ainekavas sisseviidud muutuste rakendamine;  

4) kunstihariduse ja –kultuuri väärtustamine;  

5) ainetevahelise lõimingu toetamine;  

6) kunstiõpetajate koostöövõrgustiku toetamine.  

(Tartu Ülikooli teaduskool, s.a.) 
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1.4 Kunstiolümpiaadi ülesehitus 

Esimene osa – teooriaküsimused – sisaldavad visuaalkunsti põhimõisteid, teadmisi 

proportsiooni-, perspektiivi- ja värvusõpetusest, disainist, arhitektuurist, eesti kunstikultuuri 

tundmist lähtuvalt riikliku õppekava kunsti ainekavast ning meedias kajastatud 

kunstisündmustest ja antud aasta teemast. Õpilaselt eeldatakse kunstnike loomingu ja 

kunstimõistete tundmist, õigete seoste loomist, funktsionaalse lugemise ja kunstilise 

kujutamise oskust. (Tartu Ülikooli teaduskool, s.a.) Teooriaküsimustele vastates ei tohi 

õpilane kasutada kõrvalist abi või abimaterjali, sh elektroonilisi seadmeid (nutikellad, 

telefonid). Kohapealne loovtöö kestab kaks tundi (120 minutit) ja lisaks hinnatakse kodust 

loovtööd. Ülesandeid koostavad üldhariduskoolis töötavad kunstiõpetajad ja ühingu 

juhatuse liikmed.  

Teooriatöö kestvuseks on 1 tund (60 minutit), mille hulka ei kuulu töö 

organiseerimine ja juhendajapoolne sissejuhatus. Vajalikud vahendid on klassis olemas, 

õpilased võivad kasutada oma kirjutusvahendeid. Nutiseadmed (telefonid ja nutikellad) tuleb 

asetada eraldi lauale. 

Tabelis üks toon välja osalejate arvud piirkondlikes voorudes viimasel kolmel aastal. 

Viimasel kahel aastal on osalejate arv väiksem, sest olümpiaadi korraldust mõjutasid 

kohapeal kehtivad Covid-19 piirangud. Samas ükski olümpiaad selle tõttu ära ei jäänud. 

Samuti näitan olümpiaadi teemasid, millele keskenduvad teooria- ja praktilised 

loovtööülesanded. Teemad võivad põhikoolil ja gümnaasiumil erineda. 

 

Tabel 1 

Kunstiolümpiaadi kolme eelneva aasta piirkondlikus voorus osalejate arv, teemad  

 2018–19 2019–20 

 

2020–21 

Osalejate arv piirkonnavoorudes 

(2020-21 piirkonnavooru mõju–

tasid kohapeal kehtivad Covid 19 

piirangud) 

289 

PK 204 

G 85 

232 

PK 157 

G 75 

212 

PK 146 

G 66 

Põhikooli teema Laulu-ja tantsupidu 

Minu arm 

Eesti Kunsti–

muuseum 100 

Eesti loodus, 

loomad-linnud 



15 

Gümnaasiumi teema Laulu-ja tantsupidu 

Minu arm 

Bauhaus 100 Eesti loodus 

Allikas: Eesti Kunstihariduse Ühing 

Tabelis 2 on näha, et ainevõistluses on võistlejate arv põhikooli lõpuvoorus püsinud 

stabiilselt kolmekümne ühe ja neljakümne vahel. On aga näha, et auhinnaliste kohtade arv 

on aja jooksul kasvanud. Auhinnad jagunevad esimese kolme parima vahel, lisaks parim 

teooriatöö, parim kohapealne loovtöö, parim kodune loovtöö. Auhinnalisi kohti suurendab 

võimalus, et jäädakse jagama nt teist ja kolmandat kohta.  
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Tabel 2 

Osalejate arvud kunstiolümpiaadi vabariiklikes voorudes 

Aasta Osalejate arv 

põhikoolis 

Osalejate arv 

gümnaasiumis 

Auhinnalisi 

kohti 

põhikoolis 

Auhinnalisi 

kohti 

gümnaasiumis 

Kunstiolümpiaad 

2020/2021. õa. 

47 25 13 9 

Kunstiolümpiaad 

2019/2020. õa. 

32 19 10 8 

Kunstiolümpiaad 

2018/2019. õa. 

37 28 8 10 

Kunstiolümpiaad 

2017/2018. õa. 

33 30 9 7 

Kunstiolümpiaad 

2016/2017. õa. 

35 29 7 6 

Kunstiolümpiaad 

2015/2016. õa. 

31 32 5 5 

Kunstiolümpiaad 

2014/2015. õa. 

40 26 8 5 

Kunstiolümpiaad 

2013/2014. õa. 

48 33 7 5 

Kunstiolümpiaad 

2012/2013. õa. 

Andmed puuduvad Andmed puuduvad Andmed 

puuduvad 

Andmed 

puuduvad 

Allikas: Tartu Ülikooli Teaduskool 

1.5 Loovusainete olümpiaadide juhendite võrdlus III kooliastmele 

Loovusainetena käsitlen põhikooli riiklikku õppekava järgi kunstiaineid (kunst ja muusika) 

ning tehnoloogiaaineid (tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus). 
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Põhikooli muusikaolümpiaad koosneb kolmest osast. I osa – laulu esitamine, II osa – 

omalooming, III osa – muusikateoreetiline osa. Testi sisu lähtub põhikooli III kooliastme 

õpitulemustest:  

a) kirjalikud ülesanded, sh muusika kuulamine ja küsimused, mis koostatakse Eesti 

Kontserdi veebilehe (concert.ee) põhjal. Kirjalike ülesannete (sh muusika kuulamine) 

lahendamiseks on aega 60 minutit. Seejärel loositakse esinemisjärjekord, mis kehtib 

järgnevate tegevuste puhul:  

b) harjutuse laulmine noodist astmenimedega;  

c) rütmiharjutuse esitamine (õpilase valikul koputades või plaksutades) (teaduskool.ut.ee). 

Siin on näha sarnasust kunstiolümpiaadi ülesehitusega, sest mõlemad koosnevad 

kahest praktilisest ülesandest ja teoreetilisest osast. 

Tehnoloogiaainetes on jagatud olümpiaadi korraldus kolmeks: käsitöö, kodundus ja 

tehnoloogiaõpetus.  

Käsitöö 2020/21 olümpiaadi juhendis on kirjas, et tuleb esitada teemal "MINA JA 

MAAILM” keskkonnateadlik loovtöö. Piirkondlikuks vooruks teostab õpilane 

keskkonnasäästlikkusel põhineva funktsionaalse, kasutatava looveseme koos loomeprotsessi 

kajastava esitlusega (PowerPoint, video vm formaat) (Tartu Ülikooli teaduskool, s.a.). 

Kodunduse olümpiaadi piirkondliku vooru teoreetiliseks osaks on kirjalikud 

logiraamatud teemal „MINA JA MAAILM“ ühe keskkonda mõjutava tegevuse kohta 

koduses majapidamises. Logiraamatus annab õpilane ülevaate endale esitatud väljakutsest; 

sõnastatud probleemist, kogutud taustainfost, ajalisest kestvusest ja teostatud tegevustest. 

Piirkondlik žürii täidab olümpiaadi läbiviimise ja tulemuste kohta vormikohase protokolli.  

Tehnoloogiaõpetuse digitaalne olümpiaad koosneb: 1. teoreetiline osa 30 minutit ja 

2. tööeseme disain ja töökäigu kirjeldus 90 minutit.  

1. Teoreetiline osa – valikvastustega test (tehniline terminoloogia, materjaliõpetus, 

füüsikalised nähtused, töövahendid, tööohutus). Sooritatakse Google Forms keskkonnas. 

2. Tööeseme disainimine – lahendada erinevatest materjalidest etteantud probleem. 

Probleem avalikustatakse konkursil. Oma lahendus vormistatakse mõõtmestatud eskiisi 

vormis (ruudulisel paberil või digitaalselt), mis tuleb üles pildistada ja edastada etteantud 

keskkonnas. Disainile lisatakse Wordi dokumendina lahenduse tehniline selgitus ja/või 

tööpõhimõtte kirjeldus ning valmistamise tööoperatsioonide järjekord. (teaduskool.ut.ee) 

Seega on õpilastele ülesandeks käsitöös loovtöö, kokanduses teoreetiline töö ja 

tehnoloogias mõlemad ülesanded. 
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2.1 Mõtlemistasemed 

Kunstiõpetus on õppeaine kognitiivse arengu soodustamiseks. Tegelemine kunstiga aitab 

kaasa komplekssete ja peente mõtlemisvormide arengule. Kunste on enamasti peetud pigem 

emotsionaalseks kui vaimseks tegevuseks, käte, mitte mõistuse kasutamist nõudvaks 

tegevuseks, pigem mänguks kui tööks. Siiski nõuavad kunsti poolt meile püstitatud 

ülesanded – nagu detailide märkamine kvalitatiivsetes suhetes, kujuteldavate võimaluste 

kaalumine, metafoorsete tähenduste tõlgendamine – kompleksseid kognitiivseid 

mõtlemisviise. Kunstiõpetuses lastakse õpilastel sõnastada oma eesmärke, reflekteerida oma 

mõtlemisprotsesside üle, julgustatakse olema metakognitiivne ja välja ütlema oma otsustusi 

ja hinnanguid kunsti kohta. Selle lähenemise puhul ei keskenduta ainult kunsti tegemisele, 

vaid antakse ülesandeid, kus tuleb võrrelda ja vastandada kunstiteoseid. (Eisner, 2002)  

Kunst on visuaalse mõtlemise väljendus. Kunst teravdab taju, võimet eristada kuju, 

värvi, vormi, ja tekstuuri. Kunst on tegevus, mille abil saab lahendada probleeme. See on 

võimalus uurida ja lahendada probleeme visuaalselt. Kunst jaguneb kolme esteetilise 

teadlikkuse komponendi vahel, mis õpilast arendavad. Kultuuriline komponent: kunst 

kultuurikontekstis, ühiskondlikud ja ajaloolised traditsioonid, kunsti hindamine, kunstiga 

tegelemine kui ühine kogemus, interpersonaalne intelligentsus. Tajutav komponent: 

sensoorne kogemus, visualiseerimine, visuaalne mõtlemine, disainitunnetus, ruumiline 

intelligentsus. Tehniline komponent: visuaalne väljendus, materjalide- meetodite ja 

erinevate meediakanalite kasutamine, silma ja käe koordinatsioon, kehalis-kineetiline 

intelligentsus. (Fisher, 2005) Õpilased hakkavad märkama visuaalseid omadusi, nende 

omavahelisi suhteid, näevad rohkem (Eisner, 2002).  

Kunstiga tegelemine arendab inimest intellektuaalselt ja arendab kõrgema astme 

mõtlemisoskuste arengut ning arendab loovust. Kunstiteoseid analüüsima õppides areneb 

kriitilise mõtlemise oskus (Housen, 2001). Kunstiline looming nõuab õpilaselt 

probleemilahendusoskuste kasutamist. Esiteks nõuab kunstiprotsess ideed, millest alustada, 

siis peab kavandatu ellu viima ja lõpptulemuseni jõudma. Kui eesmärk on saavutatud, 

hinnatakse tehtu edukust (Goldenberg, 2001). 

Kunst on eksisteerinud isegi kümneid tuhandeid aastaid enne kui esimene kirjalik 

keel. Visuaalsed kujundid ja kirjalikud sõnad on ühest ja samast keelesüsteemist. Visuaalne 

keel on keerukas ja seda peab õpetama. Õpilasi saab ette valmistada ära tundma esteetilisi 

omadusi, visuaalseid sümboleid ja metafoore, mis on vajalikud kunsti tähenduse 

mõistmiseks. Nii nagu lastel on ilma juhendamiseta raske hakata lugema ja kirjutama, nii on 
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neil raske ka visuaalset keelt ise mõista (Rush, 1997). Visuaalne keel ja kirjakeel on 

tegelikult sarnasemad kui erinevad. Iga keel koosneb põhielementidest, visuaalse keele 

põhielementideks on punkt, joon, värv, kuju, liikumine, ruum (Olson, 2003). Sotsiaal- ja 

humanitaarteadustes kaldutakse kultuuri määratlemisel rõhutama tähenduse tähtsust. 

Väidetakse, et kultuur ei ole niivõrd asjade – romaanide ja maalide või telesaadete ja 

koomiksite – kogum, kuivõrd protsess, praktikate kogum. Ennekõike puudutab kultuur 

tähenduste loomist ja vahetamist – tähenduse andmist ja võtmist – ühiskonna või grupi 

liikmete vahel. Keeled toimivad representatsiooni kaudu, nad on 

representatsioonisüsteemid. Kõnekeel kasutab millegi ütlemiseks helisid, kirjakeel sõnu, 

muusikaline keel heliredeli noote, kehakeel füüsilisi žeste, moetööstus rõivaesemeid, 

näoilmete keel näojoonte miimikat, televisioon digitaalselt või elektrooniliselt ekraanile 

kuvatud punkte, liiklusfoorid punast, kollast ja rohelist värvi. Need elemendid – helid, sõnad, 

noodid, žestid, näoilmed, rõivad – moodustavad osa meie loomulikust ja materiaalsest 

maailmast, ent nende tähtsus keele jaoks ei seisne mitte selles, mis nad on, vaid selles, mida 

nad teevad, nende funktsioonis. Nad moodustavad ja edastavad tähendusi. (Hall, 2018, 12–

14) 

Kunstiteadliku kirjaoskuse tasemed on seotud mõtlemisoskustega. Bloomi 

taksonoomia on üks viis mõtlemise (kognitiivsete oskuste) tasemeid kategoriseerida. Bloomi 

taksonoomia tõi välja, et mõtlemine areneb lihtsamatest abstraktsemate tasemete poole. 

Need tasemed on: teadmine, arusaamine, rakendamine, analüüsimine, sünteesimine ja 

hindamine. (Churches, 2008) Bloomi taksonoomia tasemed jagatakse veel kaheks: 

madalama ja kõrgema taseme mõtlemisoskusteks. Madalama taseme oskused on teadmine, 

arusaamine ja rakendamine ning kõrgema taseme oskused on analüüs, süntees ja hindamine 

(Saido et al., 2018).  

1990-ndatel uuendati Bloomi taksonoomiat Lorin Anderson'i ja David Krathwohl'i 

poolt, et see sobiks paremini 21. sajandisse (Krathwohl, 2002). Anderson muutis tasemeid 

vastavalt: meenutamine, arusaamine, rakendamine, analüüsimine, hindamine ja loomine 

(Sosniak, 1994, Krathwohl, 2002), vaata tabelit kolm. Vastavalt Bloomi taksonoomia 

jagamisele võib ka Andersoni uuendused jagada kaheks, kus madalama taseme oskused on 

meenutamine, arusaamine, rakendamine ning kõrgemad tasemed on analüüsimine, 

hindamine ja loomine (Saido et al., 2018). Sosniak (1994) toob välja Andersoni tasemete 

keskse küsimuse ja sellele vastavad tegevused. Järgnevas tabelis on tasemed, küsimused ja 

tegevused välja toodud. 
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Tabel 3  

Andersoni taksonoomia tasemed, taseme kesksed küsimused ja vastavad tegevused 

Tase Küsimus Tegevused 

Meenutamine  Kas õpilane suudab 

meenutada informatsiooni?  

Määratle, loetle, jäta meelde, tuleta 

meelde, korda, taas esita 

Arusaamine Kas õpilane suudab seletada 

ideid ja mõisteid?  

Klassifitseeri, kirjelda, aruta, 

selgita, tuvasta, leia, tunne ära  

Rakendamine Kas õpilane suudab kasutada 

infot uuel viisil?  

Vali, demonstreeri, rakenda, 

illustreeri, tõlgenda, visanda  

Analüüs Kas õpilane suudab teha vahet 

erinevatel osadel?  

Võrdle, vastanda, kritiseeri, erista, 

uuri, küsi, testi 

Hindamine Kas õpilane suudab 

põhjendada otsust? 

Hinda, vaidle, kaitse, vali, väärtusta 

Loomine Kas õpilane suudab luua uue 

asja või vaatenurga?  

Ehita, loo, kujunda, arenda, sõnasta, 

kirjuta  

Allikas: (Sosniak, 1994) 

Joonis 1 

Sügava õppimise kavandamine (Mändmaa et al, 2016)  

  

Siinkohal on hea tuua näide gümnaasiumi õppeprotsessi kirjeldusest, mida Eve Kiiler 

ja Monika Mändmaa, Annika Soodla ja Kristi Laanemäe 2010. a. kunsti ainekava juurde 

tegid. Gümnaasiumi õppekavas endas on aine sisulisele kaardistamisele lisaks välja toodud 

ka Tea-Mõtle-Loo struktuur. „Tea! Mõtle! Loo! kajastub näiteks võrdlevate teemade 

valikus, kuhu on analüüsi võimalus sisse planeeritud. Siiski annab ka võrdlevaid teemasid 
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käsitleda nii, et need päädivad vaid kõige algelisema kognitiivse oskuse (meenutamise) 

kasutamisega. Kuigi Tea! Mõtle! Loo! ise suunab sügavamale ainekäsitlusele ja õppimisele, 

nagu Bloomi täiendatud taksonoomiagi, kulub ära täiendav metoodiline materjal, mis aitaks 

seda reaalses õppe planeerimises teha. Täiendatud taksonoomias on võrreldes esialgse 

Bloomi mudeliga ümber tõstetud (ja nimetatud) kaks viimast elementi (loo ja hinda) ning 

muudetud see kahemõõtmeliseks (Joonis 1). Kahemõõtmelisus on tingitud sellest, et igat 

kognitiivset eesmärki sai sõnastada erineva taseme teadmiste taustal. Neli erinevat teadmiste 

taset on faktiteadmised, kontseptuaalsed teadmised, protseduurilised teadmised ja 

metakognitiivsed teadmised. Kolm esimest on rakendatavad ainespetsiifiliselt, viimane 

ulatub aine piiridest välja, üle teiste ainete ja teadmiste kuni isiksuseni. Teadlikkus 

erinevatest teadmiste tasemetest võimaldab süstemaatiliselt ja kvaliteetsemalt õpetada. 

Võtame näiteks meenutamise erinevatel teadmiste tasemetel: faktiteadmiste tasemel võib see 

tähendada kunstiteoste äratundmist ja autori ning pealkirja nimetamist; kontseptuaalsete 

teadmiste tasemel võib see tähendada kunstiajaloo perioodide teadmist; protseduuriliste 

teadmiste tasemel võib see tähendada teadmist selle kohta, kuidas teost loodi; 

metakognitiivsete teadmiste tasemel võib see tähendada õpilase teadmist selle kohta, kuidas 

ta fakte meelde jätab. Metakognitiivsed teadmised on lisatud taksonoomia täiendajate poolt. 

Metakognitsioon tähendab lihtsustatult mõtlemist omaenda mõtlemisest. Metakognitsiooni 

kaasamine õppetöösse on teadlaste sõnul äärmiselt oluline, sest võimaldab õppijal mõista, 

kus ta oma õppimisega parajasti asub. Vastavalt sellele on õppijal võimalik tegevust muuta, 

plaane teha, otsustada jne. Kõik kavatsused on tihedalt metakognitsiooniga seotud. Sügava 

õppimise väljad asuvad paremal pool ja metakognitsiooni real. Gümnaasiumis Tea! ja 

Mõtle! Samas kui tuua sisse tänapäeval aktuaalse käelise mõtlemise või vaikiva teadmise, 

siis käsitleb mõtlemist mõlemas õppekavas ka loomise osa. Tea! Mõtle! Loo! struktuuri 

võiks kasutada ka gümnaasiumi kunstitundide alusstruktuurina.“ (Mändmaa et al., 2016) 

„Põhikooli kunstiõpetuses omandatakse visuaalse hariduse algtõed ning arendatakse 

mõtlemis-, koostöö- ja eneseväljendusoskusi ning kunstioskusi, et toetada isiksuslikku 

arengut ning toimetulekut tänapäevases mitmekultuurilises maailmas. Kunstiõpetuses 

kujundatakse ja arendatakse järgmisi osaoskusi: 1) uurimine ja oma ideede arendamine, 2) 

väljendusvahendite loov rakendamine, 3) teadmised visuaalkultuurist, 4) mõtestamine ja 

refleksioon. Osaoskuste kujundamine ja arendamine on omavahel põimunud nii õpilaste 

loova ning iseseisva mõtlemisoskuse arenemise kui ka uute teadmiste omandamise, 

kinnistamise ning praktilise loovtegevuse kaudu. Oskuste kujundamine on järjepidev 

protsess ja oma kogemustega seostatakse teadmisi nüüdisaegsest maailmast: kunstiajaloo ja 
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tänapäeva kunsti seostest, 17 ruumilise keskkonna disaini ja visuaalkultuuri 

arengusuundadest. Oluline on avastada ja luua seoseid teistes õppeainetes käsitletavate 

ajastute ja teemadega. Kunsti käsitletakse nii omaette väärtussüsteemina kui ka võtmena 

ümbritseva elu mõtestamiseks, mõistmiseks ja tunnetamiseks. Kunstitegevused 

tasakaalustavad valdavalt verbaalset ning analüütilist mõtlemist teistes õppeainetes, lisades 

kujundliku, sünteesiva ja intuitiivse poole. Selle tulemus on terviklik mõtlemine, mis 

võimaldab läheneda loovalt probleemidele ning väärtustada erinevaid lahendusi ja lahendite 

mitmetahulisust.“ (Põhikooli riiklik ..., 2011)  

„Gümnaasiumi kunsti ainekavas on rõhk kunsti mõtestamisel ja ajastute ning 

distsipliinidevaheliste seoste loomisel. Seega valime näiteks võrdleva teema: lugude ja 

sümbolite ringlus läbi sajandite. Et teemat veidi kitsendada võtame õpilaste soovil siduvaks 

mõisteks “armastuse”. Võrdlusesse võtame kõik ajastud. Teades, et kõrgemad kognitiivsed 

oskused on need, mida tuleks eelistada, planeerime teemasse analüüsi- ja loomisülesande. 

Paneme teemale ka pealkirja. Atraktiivne pealkiri on motiveeriva mõjuga: “Armastus toidab 

kunsti”. Teema järel õpilane: 

– analüüsib armastuse kujutamist läbi sajandite luues seoseid ühiskonnas ja kultuuris 

toimunuga;  

– loob vabalt valitud vahenditega armastuse teemalise teose; 

– analüüsib ja esitleb oma teost, kasutades aineterminoloogiat.“ (Mändmaa et al., 2016) 

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määrus number 1. ja 2. RÕKide muudatusele aastal 2014 

toetab eelnevalt kirjutatut. „Kunsti ainekava ülesehituse põhimõtted ja sisu jäid 

algdokumendiga võrreldes samaks, kuid lisatud on üldisemad alajaotused ning täpsustatud 

ja üldistatud ainesisu teemade sõnastust. Õppeaine kirjelduses on põhjalikumalt selgitatud, 

kuidas rakendada „Tea! Mõtle! Loo!“ põhimõtteid seostatuna ainesisu teemadega. Kunsti 

kursuste ainesisu struktuuris on teemad jagatud suuremateks rühmadeks, mis annavad 

õppematerjalide koostamiseks varasemast ülevaatlikuma struktuuri. Arhitektuuri- ja 

disainiteemad on sõnastatud seostatuna elukeskkonnaga. Lisatud on vajadus tutvuda kunsti, 

disaini ja arhitektuuri valdkonna elukutsete ning ametitega. Eri ajastute kunsti võrdlevad 

valikteemad on soovitatud siduda praktiliste loovtöödega ning oma tööde esitlemise ja 

aruteludega. Loovtööde, uurimuste ning õppekäikude olulisust on rõhutatud eraldi sisuploki 

moodustamisega. Õppeaine kirjelduses on paralleelselt maailmakultuuri ja kunstiga 

tähtsustatud paikkonna kunsti ning kultuuri tundmist. Rõhutatud on õpetaja vabadust õpet 

kavandada – õpetajal on õigus teha valikuid õppesisu mahus ja kombineerida teemasid, kui 

on tagatud vajalikud õpitulemused ja pädevused.“ (Seletuskiri, 2014)  
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Kõrgema taseme mõtlemisoskuste arendamiseks on Limbach ja Waugh (2010) 

töötanud välja viieastmelise protsessi. Esimene aste on õpetajal õpitulemuste 

väljaselgitamine, kuid õpitulemused peavad olema seotud kõrgemate mõtlemistasanditega. 

Teine aste on õpetada läbi küsimuste. Küsimused peaksid olema avatud küsimused, millel 

on palju erinevaid õigeid vastuseid. Kolmas aste on praktiliste tegevuste lisamine. Õpilased 

õpivad paremini ise läbi tehes ja proovides. Neljas aste on pidev ülevaatus, nii õpilaste 

töödest kui ka õpetaja tööst. Õpilaste tagasisidest, mida nad on õppinud ja millest nad aru ei 

saanud, ning õpetaja eneserefleksioonist on siinkohal palju abi. Viies ning viimane aste on 

õpilastele tagasiside andmine. Tagasiside peaks olema konkreetne ning kohane ja võib tulla 

ka teiste õpilaste poolt.  

Loova ja innovaatilise mõtlemise õpetamise aluseks on anda kõigile õpilastele 

maksimaalne võimalus jälgida mingi nähtuse tendentse ning peale seda esitada selle nähtuse 

kohta oma hinnanguid ja arvamusi ning teha järeldusi ja üldistusi. Sellisel puhul on loova 

mõtlemise õpetamine otsene, kuna võimaldab genereerida ideesid ja rakendada selle juures 

mitmeid individuaalseid mõtlemise meetodeid. (Davis, 2004) 

Olümpiaadi ülesehitus võiks tulla õpilastelt endalt ja üheks võimaluseks oleks kui 

nad ise olümpiaadi küsimusi / kirjalikke teste koostaksid. Need järgevad kolm komponenti 

on kunstile eriti iseloomulikud mõtlemise osad, mis võiksid avalduda ka olümpiaadi 

kontekstis. Küsimuste meetod asetab rõhu ettekujutusvõimele, mitte ainult teadmistele. Kui 

teave on ette antud, ütleb see õpilasele, mida nad peavad teadma. Sellisel viisil ei julgustata 

õpilast kujutlusvõimet kasutama ning on vähetõenäoline, et mälu toimib aktiivselt. 

Küsimustel on otsene seos õpimotivatsiooniga, kuna miski ei motiveeri õpilast paremini kui 

rahulolu pärast küsimusele vastamist. Ehk viidates psühholoogiale: stiimuli ja vastuse 

meetod edendab motivatsiooni. Küsimuste meetodi eelised: näitab käsitletava teema 

loogikat ning julgustab mehaanilise päheõppimise asemel kujutlusvõime kasutamist; andeka 

ja innovatiivse mõtlemise õpetamise teooria ja praktikaõppes kindlustab selle, et uus 

teadmine toetub eelnevale teadmisele; võimaldab teadmiste ülekandmist teise situatsiooni; 

õpilased peavad seda aktiivseks ja huvitavaks tegevuseks; õpilased saavad võimaluse 

kasutada praktikas äsja õpitud mõisteid ja sõnavara; näitab ära valed mõtted ja hoiakud 

(toimub kontrollimine ja parandamine); motiveerib õpilasi, kuna nad saavad võimalusi näha, 

kuidas nende õppimine edeneb; lapsi individuaalselt küsitledes saab õpetaja välja selgitada, 

mis valmistab õpilasele raskusi; võimaldab õpetajal anda õppimisele hinnanguid. (Sepp, 

2017) 
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Ruumilis-visuaalne intelligentsus tähendab võimet nähtavat maailma täpselt tajuda 

ja suuta sellest oma vaimusilmas pilt luua. Selleks, et midagi mõista, peame seda kõigepealt 

“nägema”, seega eelneb nägemine sõnadele. Visuaalne mõtlemine on võti ka probleemide 

lahendamisel. Visualiseerimine aitab edasi anda informatsiooni ja väljendada oma ideid, 

võimaldab ülesandeid sõnastada ja lahendada. 

Loominguline mõtlemine arendab õpilase oskust otsida, seostada, võrrelda ja 

töödelda informatsiooni. Loominguline idee või selle teostus on üldjuhul originaalne ja 

asjakohane. Loomingulisuse tulemuseks on kunstiteosed, teadusteooriad, aga ka vestlused 

ja mõtted, mida käega katsuda ei saa. (Fisher, 2005) 

2. KUNSTITEADLIKKUSE OLULISUS JA SELLE EDENDAMINE 

OLÜMPIAADI TEOORIAVOORUS 

Järgnevas peatükis toon välja teooria mõiste, kirjeldan mõtlemise tasemeid, toon näiteid 

kirjalike ülesannete vormidest ja lõpetan ülevaatega loovusest ning selle hindamisest. 

Teooria mõiste all käsitletakse õpilaste kunsti- ja kultuuriteadlikkust olümpiaadi 

teooriatöödes, õpilaste oskust seda ülesannetes näidata. Kunstiõpetaja Reet Võrgu 

kommentaar, kust see termin olümpiaadi korraldusse tuli – “Minu meelest see oli lihtsalt 

tolleaegne sõnakasutus, et üks asi oli teooria, teine oli praktika ja sealt see tuligi, et need 

üldteadmised mis on näiteks pinnalaotused, et need olid teooria ja see, mis paberile panid, 

see oli praktika. /…/ Kui me hakkame kunsti õpetama, kui me hakkame midagi õpetama, 

siis peavad ju üldreeglid olema. Muusikas on ka teooria. Keeles on grammatika – nii et 

mingisugused üldised kokkulepped või seisukohad on olemas ja see ongi teooria. Et teooria 

on nagu mingid reeglid, aga see praktiline töö on juba see, kuidas inimene reeglitest aru saab 

ja kuidas ta neid rakendab, interpreteerib.” (Võrk, 2022) 

Teooria on tihti seotud mõtlemise ja arutlemisega. Meie teadmised mõtlemisest 

tulenevad suures osas kahest erinevast traditsioonist – filosoofiast ja psühholoogiast. 

Mõtlemine hõlmab nii mõistuse kriitilist kui loovat poolt, nii mõtlemise kasutamist kui ka 

ideede genereerimist. Mõned psühholoogid väidavad, et üheks inimmõtlemise unikaalseks 

faktoriks on metakognitsioon – võime mõelda oma mõtlemisest (Fisher, 2005). Sternbergi 

analüüsi järgi sõltub mõtlemise edukus kolme operatsiooni tulemuslikkusest: 

1. teadmiste omandamine (sisend) 

2. strateegiad teadmiste kasutamiseks ja ülesannete lahendamiseks (väljund) 

3. metakognitsioon ja otsuste tegemine (täidesaatev kontroll)  
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Fisher toob välja ka kolm mõtlemise tüüpi: kriitiline, loov ja rakenduslik. Siin 

kasutatav termin kriitiline mõtlemine väärtustab arutlemist, selle ideaaliks on arutlev 

inimene, kes on võimeline iseseisvaks mõtlemiseks. Loominguliselt mõtlemine on oskus 

tulla toime kiiresti muutuvas maailmas. Loominguline mõtlemine on avastamiste ja 

hüpoteeside püstitamise aluseks, kriitiline mõtlemine aga testib põhjenduste ja tõestuste 

paikapidavust. Ja oskus rakendada probleemi lahendamisel mõtlemist on õpilase edasise 

edu võtmeks. Harjutades probleemide lahendamist, stimuleeritakse ja arendatakse mõtlemis- 

ja arutlemisoskust (Fisher, 2005). Need on kunstiõpetuses aktuaalsed ja ülesannete 

lahendamisel olulised aspektid. 

Vaatamata sellele, et vaimseid võimeid on mõõdetud aastakümneid, pole siiani 

jõutud täielikule üksmeelele, mida nende all silmas peetakse. Levinumaks kombeks on 

iseloomustada intelligentsust inimese mõtlemise teravuse ja originaalsuse, probleemidest 

arusaamise või nende lahendamise oskuse ja varasemast kogemusest õppimise võimena. 

Intelligentsus avaldub võimena arutleda üldistavalt, lahendada probleeme ja õppida 

kogetust. Esimesed inimeste vaimse arengu taseme mõõtmise katsed tegid prantsuse 

psühholoogid Alfred Binet ja Theodor Simion 1905. aastal. Traditsioonilistes 

intelligentsustestides lastakse testitavatel lahendada mitmesuguseid koolitööga otseselt 

mitteseostuvaid ülesandeid. Testitulemusi tõlgendatakse vanusegruppide järgi. Pikaajaline 

intelligentsuse mõõtmise praktika traditsiooniliste intelligentsustestidega on näidanud, et IQ 

näitajad korreleeruvad nii õpiedukusega koolis kui ka tööedukusega. Õpilaste vaimsete 

võimete ja nende arenguvõimaluste mõistmiseks peab õpetajatel olema hea ettekujutlus 

inimeste vaimsete võimete olemusest. (Krull, 2000) 

2.2. Kirjalikud ülesanded 

Kunstiolümpiaadi teooriatöid teostatakse kirjalikult paberile, kirjalike testide vormis. Seal 

on ülesandeid, mida peab joonistama, aga on ka ülesandeid, mis vajavad sõnalisi vastuseid. 

Järgnevalt toon näiteid erinevate testide vormide kohta ja nende väljatoomise põhjus on 

esitada nende seotust mõtlemistasanditega ja põhjedan, kas ja miks seda tüüpi ülesanne 

sobiks kunstiolümpiaadile. 

Ülesandeid, mis püüavad hinnata teadmiste ulatust ja täpsust, nimetatakse kirjalikuks 

küsimustikuks (written test) ja ülesandeid, mis on seotud mõtlemisoskustega, nimetatakse 

etteasteks või sooritustestiks (performance test) nagu kirjand, portfoolio (õpilastööde 
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kogum, mis näitab õpilase erialast arengut), näitus, demonstratsioon, esinemine (Snowman 

& Biehler, 2006).  

Enamik kirjalikke teste on koostatud ühest või mitmest järgnevast kategooriast: 

valikvastusega (selected response), näiteks mitme valikvastustega, õige-vale, sobitamine; ja 

õpilase poolt koostatud vastusega (constructed response), nagu lühikese vastusega ülesanne 

ja essee (Snowman & Biehler, 2006; O'Donnell et al., 2007). Need annavad ülevaate, kui 

palju on õpilasel faktilisi teadmisi konkreetse teema kohta. 

Valikvastusega ülesannete lahendamisel tuleb valida õige vastus välja pakutud 

variantidest. Neid on komisjonil lihtne kontrollida, kuna põhineb punktisüsteemil – kui õige 

vastus on „a”, õpilane valis aga „b”, siis küsimusele vastati valesti (Snowman & Biehler, 

2006). Valikvastusega teste kasutatakse siis, kui eesmärk on hinnata faktilisi teadmisi ja 

kognitiivsed oskuseid. Kuigi valikvastusteks nimetatakse üldjuhul vaid kindla 

konstruktsiooniga testiküsimusi, kasutatakse seda nimetust eesti keeles ka laiemas 

tähenduses, viitamaks tervele testiküsimuste klassile. Peale valikvastuseliste testiküsimuste 

paigutuvad selle liigi alla veel sobitus- ja õige–väär testiküsimused (illustratsioon 1). Sageli 

nimetatakse valikvastuselisi testiküsimusi ka objektiivseteks sel lihtsal põhjusel, et 

niisugustest küsimustest koostatud teste skooritakse kindla eeskirja järgi ja seetõttu on 

välistatud hindaja subjetiivsus vastuste õigsuse üle (Krull, 2000). Valikvastusega testid 

sobivad põhiliselt faktiteadmiste hindamiseks. Kunstiolümpiaadile sobivad need sellepärast, 

et neid on lihtne kontrollida, näited on toodud illustratsioonides kolm ja neli. 

 

Illustratsioon 1 

Valikvastusega ülesande näide 2011. aasta tasemetööst 
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Mitme valikvastusega (multiple choice) formaat on enim levinud, kuna tulemust on 

kerge teada saada. Mitme valikvastusega test koosneb küsimusest või väidetest, millele 

järgneb valikute loetelu, millest on üks õige vastus ja teised on valed. Komisjonil on 

võimalus testi ühikute raskust ise määrata – see võib olla lihtne faktidel põhinev küsimus, 

või võib nõuda informatsiooni mõistmist ja järelduse tegemist, mis on juba kõrgema astme 

mõtlemise oskus. (O'Donnell et al., 2007)  

Näiteks toon valikvastuselise testiküsimuse faktiteadmiste hindamiseks. 

Kes oli “Sipsiku” illustraator? 

A. Kristjan Raud 

B. Edgar Valter 

C. Silvi Väljal 

D. Heiki Ernits 

E. Piret Mildeberg 

Valikastuseline testiküsimus arusaamise hindamiseks. 

Milline järgnevatest vastustest kajastab tehnikat, mis võimaldab kasutada akvarellmaali? 

A. Maalimiseks kasutatakse kartongi ja see kaetakse eelnevalt PVA liimiga. 

B. Maalimiseks kasutatakse lõuendit, tärpentiini ja seaharjaskarvadest pintsleid. 

C. Maalimiseks kasutatakse vett, krobelist paberit ja pehme karvaga pintsleid. 

D. Maalimiseks kasutatakse kriitpaberit ja lakke, sünteetilisi lapikpintsleid. 

Sarnaste näidete puhul teisest valdkonnast kommenteerib Edgar Krull. Esimeses 

näites on selgelt tegemist teadmistaseme küsimusega (õige vastus on B); teises aga pigem 

mõistmis eeldava testiküsimusega, sest õige vastuse väljavalimine (C) eeldab motivatsiooni 

kujundamise põhitõdede tõlgendamise oskust. (Krull, 2000) 

Sobitustestiküsimused (matching) on aineolümpiaadide seas populaarsed, kuna 

need on küsitluse mängulisem versioon. Selles formaadis on esitatud kaks mõistete (väidete, 

lausete jt) või piltide nimistut üksteise kõrval. Õpilase ülesanne on ühendada tulpades 

omavahel õiged vastused (O'Donnell et al., 2007). Sobitusteste saab hästi kasutada faktide, 

definitsioonide, kuupäevade, sündmuste jms kontrolliks. Vastuse järeldusliku äraarvamise 

võimaluse vähendamiseks soovitatakse anda testis alternatiivseid vastusevariante rohkem, 

kui vastamiseks vaja läheb. Sobitustestid sobivad põhiliselt faktiteadmiste hindamiseks, 

vaata lisatud näidet illustratsioonis viis. (Krull, 2000) 

Õige-vale ehk alternatiivse vastusega testiküsimused (true/false) küsimuse vorm 

koosneb faktiväitest ja õpilane peab otsustama, kas see on õige või vale. Kui õpilane ei tea 

vastust, on tal võimalus vastata õigesti. Samas väidete koostamisel peab olema 
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tähelepanelik, et vältida kahemõttelisust, kui väide on üheaegselt nii õige kui ka vale. 

Eeltoodud ülesannete põhieeliseks võib nimetada nende efektiivsust – lühikese aja jooksul 

saab esitada rohkem ülesandeid; teine eelis on lihtsus ja testitulemuste kontrollimine 

(Snowman & Biehler, 2006). Antud teadmiste hindamisvorm aga ei luba õpilastel loovalt 

mõelda ning ei näita, kuidas nad oma teadmisi rakendavad (O'Donnell et al., 2007). Lisaks 

on tõenäosus, et õppur lihtsalt arvab vastuse ära või kasutab välistamismeetodit. Kui selliseid 

teste kasutatakse palju, annab see õpilastele uskumuse, et õppimine ongi ainult 

univesraalsete kokkulepitud faktide kogum. (Martinez, 1999) 

 Lühivastuselised testiküsimused (short answer test) vajab lühikest vastust (sõna, 

fraas, lause). Selle asemel, et ära tunda ja valida ette antud õiget vastuse varianti, peab 

õpilane selle ise meelde tuletama ja sõnastama. (O'Donnell et al., 2007) Vastus tuleb anda 

eraldi küsimusele või vastamist nõudvale fraasile, siia hulka kuuluvad ka lünktekstid 

(illustratsioon 2). Nagu valikvastustega ülesannetes on ka siin tulemused kiiresti 

kontrollitavad, täpsed ja neid kasutatakse eelkõige fundamentaalsete teadmiste mõõtmiseks. 

Kuna test vajab ainult lühikest sõnasõnalist vastust, siis sellised vastused ei anna teavet, kas 

õpilane oskab õpitut kasutada. (Snowman & Biehler, 2006) Lisaks võib olla raske hinnata 

ootamatuid kuid võimalikke vastusevariante. Ebatäpselt sõnastatud küsimused võivad 

õpilast segadusse ajada vaatamata sellele, et tal on vajalikud teadmised olemas. (O'Donnell 

et al., 2007) 

 

Illustratsioon 2 

Lünktestiga ülesande näide 2011. aasta tasemetööst 
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Testiküsimused tõlgendamisoskuse hindamiseks on tõlgendamisoskuse 

(arusaamine Bloomi taksonoomia järgi) hindamiseks kasutatavatel testiküsimustel on 

vormilt ühisjooni nii valikvastuste kui õige-vale testiküsimustega. Kõigile neile on 

iseloomulik, et õpilasele esitatakse kas kirjalikult või ka pildina info (andmed) ja küsitakse, 

kas selle põhjal saab teha kindlaid järeldusi (Krull, 2000). Näited on illustratsioonid kolm ja 

neli. 

 

Illustratsioonid 3, 4 

Ülesande näide 2011. aasta tasemetööst 
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Essee (essay test) nõuab oskust väljendada oma mõtteid ja ideid, et anda ülesandele 

pikem vastus. Antud testivorm toob esile, kui hästi õpilane oskab meenutada, organiseerida 

ja selgelt edastada varem õpitud teadmisi. Hästi kirjutatud essee nõuab kõrgema taseme 

oskuseid nagu analüüs, süntees ja hindamine (Snowman & Biehler, 2006). Essee negatiivne 

pool on selle objektiivne kontrollimine. See on ajamahukas ja ei ole objektiivne, kuna 

sõnavara, grammatika, stiili ja isegi käekirja erinevused võivad hinnet mõjutada (O'Donnell 

et al., 2007). Esseena antud vastuste korrektsuse üle otsustamine on üheks keerulisemaks 

probleemiks seda liiki kontrollivahendite kasutamisel (Krull, 2000). 

Probleemi lahendamine (problem solving) – õpilane koostab iseseiseva uurimuse 

või arendusliku töö, milles on esitatud konkreetse teadus- või eluvaldkonna olulise 

probleemi originaalne lahendus (O'Donnell et al., 2007).  

Visuaalne meetod, vaatemeetod (visuospatial sketchpad) – õppemeetod, kus 

õppematerjal esitatakse läbi vaatamise või nägemismälu ning siis visandatakse (O'Donnell 

et al., 2007, eki.ee). Joonistamine peidab endas mitmeid mõtlemisoskusi, nagu ka kunsti ja 

disaini valdkonda kuuluvate tööde kriitiline hindamine. Teised ruumilise 

probleemilahenduse võimalused on asjade visualiseerimine “vaimusilmas” (Kas olete 

suuteline nägema asju erineva nurga alt?) (Fisher, 2005). Seda meetodit on olümpiaadi 

teooriaküsimuste hulgas kõige enam (illustratsioonid 5, 6, 7). 
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Illustratsioon 5, 6, 7 

Vaatemeetodi näide 2011. aasta tasemetööst 
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Funktsionaalne lugemisoskus (functional reading literacy) – kirjalike tekstide 

mõistmine, kasutamine ja kajastamine ning osadus kirjalike tekstidega selleks, et saavutada 

oma eesmärke, arendada teadmisi ja võimeid ning osaleda ühiskonnaelus (eki.ee). Seda 

meetodit kasutab näiteks rahvusvaheline PISA test, mille peamine eesmärk on hinnata 

õpilaste kompetentsust, mis aitab neid koolile järgnevas elus aktiivselt osaleda. PISA hindab 

õpilaste suutlikkust rakendada oma oskusi ja teadmisi elulistes situatsioonides, nii isiklikes, 

sotsiaalsetes kui ka globaalsetes olukordades. Terminit „kirjaoskus“, kasutatakse seetõttu, et 

rõhutada õpilase teadmiste kasutamise oskust igapäevaelus. Näiteks funktsionaalses 

lugemises selgitatakse õpilase oskust teavet hankida, hinnata, diagramme lugeda, leida 

seoseid tekstis, tõlgendada, järeldada jne. (Haridus- ja noorteamet, 2021). Näiteks on 

illustratsioon 9. 

 

Illustratsioon 9 

Funktsionaalne lugemisoskusega ülesande näide 2011. aasta tasemetööst  

 

Soorituspõhine hindamine – iseloomulikuks jooneks on olemasoleva teadmise või 

oskuse demonstreerimine reaalses olukorras (Brookhart, 2013a; Popham, 2014). 

Soorituspõhiselt hinnatakse paljusid kompleksseid oskusi, näiteks kunstitöö valmistamine. 

Üldtuntud soorituspõhise hindamise näiteks on sõidueksam autojuhilubade taotlemisel. 

Soorituspõhine hindamine ei pruugi piirduda üldjuhul vaid valmivale produktile, selle 

kvaliteedile väärtuse omistamisega, vaid võimaldab ka hinnata produkti valmimise protsessi. 
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Soorituspõhise hindamise usaldusväärsuse kindlustamisel on keskseks probleemiks 

hindamiskriteeriumite läbimõeldud määratlemine (Krull, 2000). 

Portfoolio ja portfooliopõhine hindamine – ehk näidistööde mapi all mõistetakse 

kindlal eesmärgil koostatud õpilastööde kogumit, mis annab ülevaate õpilase arengust 

pikema aja vältel. Üks suuremaid eksimusi katsetes rakendada portfooliopõhist hindamist 

on ettekujutus, et kokkukogutud õpilastööd ongi portfoolio. Termin ise pärineb 

kunstivaldkonnast, kus selle all mõisteti kunstniku töönäidiseid, demonstreerimaks tema 

stiili ja taset. Mappi kogutud õpilastööd annavad autorile endile ülevaate nende töö 

tulemustest arengus ning aitavad sel viisil kaasa nende enesehindamis- ja 

regulatsioonioskuse kujunemisele. Portfooliote hindamiseks tuleb esimese asjana fikseerida 

hindamiskriteeriumid. Kujundavaks hindamiseks sobib paremini analüütiline hindamine, 

milleks on vajalikud detailsed hindamiskriteeriumid. Kokkuvõtvaks hindamiseks on 

sobivam tervikhindamine, kus hindamiskriteeriumid on üldisemad ja hõlmavad kõiki 

portfoolio sissekandeid (Krull, 2000). 

2.3 Loovus ja loovuse hindamine 

Kunst on intellektuaalselt sama nõudlik kui matemaatika või teised teadused. Kunstid 

peaksid kuuluma õppekava keskmesse, kuna nad esindavad kõrgendatud intelligentsust. Me 

elame ajajärgul, kus taipamine ja intuitsioon, empaatia ja loovus (mida kunstid võimaldavad) 

ning kultuurilised teadmised muutuvad üha enam olulisemaks. Hea haridussüsteem tugineb 

neljal sambal: loovus, tehnilised oskused, kriitikavõime ja kontekstuaalsed teadmised. Need 

neli tuleb (taas)integreerida haridusse nii, et nende vahel valitseks tasakaal. Sa mitte ainult 

ei loo, aga mõistad ka seda maailma, milles sa lood. (Robinson, 2011) 

Tiiu Kuurme (2014) hinnangul on reaalselt loovus pigem hindamatu kui numbriga 

hinnatav. Jacksoni (2005) järgi on loovust võimalik hinnata läbi ideede ja motivatsiooni, 

mille puhul on oluline ideede hulk ja teemast huvitatus; käitumise ja mõtlemise, mille puhul 

avalduvad kriitiline ja loogiline mõtlemine, seoste loomise oskus ja õpilastel 

refleksioonioskus; tulemuste ja väljundite, mille abil tulevad välja lahenduste ainulaadsus, 

alternatiivsed lahendused, tulemuste olulisus õpilasele endale ja oskuste ning teadmiste 

kasutamise oskus. Blamires ja Peterson (2009) väidavad, et loovuse hindamiseks on kõige 

parem kasutada just hindamismudeleid, näiteks: Creativity Framework Thomas Tallis 

School (2008); Creativity Wheel Caroline Redmund (2007), Creative Partnerships; Torrance 

Test Torrance Center for Creativity and Talent Development (Torrance, 1974); Centre for 
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Literacy in Primary Education (CLPE) mudel Ellis, Myers, and Buntin, (2007); Creativity 

Teaching for Tomorrow Grainger, Barnes, and Scoffham (2006); The Analysing Children’s 

Creative Thinking Framework Robson (2012, 2013); Creativity Teaching for Tomorrow 

Grainger, Barnes, and Scoffham (2006).  

Loovuse mõõtmisel ja hindamisel kerkivad samalaadsed probleemid nagu teistegi 

psühholoogiliste mõõtmistega. Loovuse mõõtmise alased tööd pärinevad E. Torrance`lt 

(1966, 1990), kes lõi terve rea teste divergentse mõtlemise mõõtmiseks. Need jaotuvad 

kaheks põhitüübiks: verbaalseteks ja graafilisteks (Torrance & Hall, 1980). Verbaalses testis 

palutakse testitaval välja mõelda võimalikult rohkem lahendusi, nt loetleda plastikpudeli 

kasutamisviise või öelda, kuidas muuta mängukonstruktorit, et sellega oleks huvitavam 

mängida. Graafilises testis lastakse testitaval harilikult moodustada elementidest kujundeid. 

Näiteks esitatakse 30 paari paralleelseid ja vertikaalseid jooni ning palutakse neist teha 30 

joonistust, mis kõik sisaldavad etteantud joonte paare. Kõigile taolistele ülesannetele antud 

vastuseid hinnatakse ideede voolavuse, paindlikkuse ja originaalsuse aspektist. Ideede 

voolavuse all mõistetakse tavaliselt välja pakutud lahenduste arvu. Paindlikkust hinnatakse 

harilikult vastuste kategooriateks jaotatavuse vahel. Näiteks, kui testitav nimetas 

plastikpudeli 47 kasutamise varianti, mis taanduvad kasutamisele mahutina ja 

lähtematerjalina mänguasjade valmistamiseks, on vastaja ideede voolavus küllalt kõrge, 

kuid paindlikkus tagasihoidlik. Testitava originaalsus määratakse harilikult statistiliselt. Et 

vastust saaks lugeda originaalseks, ei tohiks seda olla rohkem kui 5–10%-l testi vastustest. 

(Krull, 2000)  

Sternberg (2006) näitab loovuse sõltuvust kuuest erinevast, aga sisuliselt seotud 

allikast. Intellektuaalsed võimed kui sünteetiline oskus näha probleeme uues valguses ja 

pääseda tavapäraste mõtteviiside piirangutest. Teadmised, mis võivad meie loovust nii edasi 

arendada kui ka seda pärssida. Mõtlemisstiilide abil suudame otsustada, kuidas erinevaid 

oskusi omandada. Tänu erinevatele mõtlemisstiilidele suudame saada paremateks loovateks 

mõtlejateks, kui oskame mõelda nii globaalselt kui ka kohalikul tasandil ja tunneme ära 

küsimused, mis on olulised ja mis mitte. Õpilased, kelle kool tähtsustab loovust ja selle 

arendamist, saavad edukamateks. Iseloomuomadused omavad suurt rolli loovuse 

olemasolul. Loovad inimesed otsivad vastuseisu ja nad kalduvad mõtlema viisil, mis on teise 

inimeste jaoks harjumatu ja teistsugune. Motivatsioon ei ole kellegi kaasasündinud omadus 

ja seetõttu peab inimesi motiveerima, et tekiks ja säiliks huvi oma tegevuse vastu. Keskkond 

meie ümber peab olema loovust toetav, sest ei ole võimalik motiveerida läbi negatiivse 

tagasiside. Loovuse hindamiseks kasutati ootamatute pealkirjadega lühijutte (nt ketsidega 
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kaheksajalg), piltide joonistamist läbi uute perspektiivide (nt maailm läbi putuka silmade), 

luues reklaame igavatele esemetele (nt mansetinööbid), ebatavaliste teaduslike probleemide 

lahendamist (kuidas me saaksime teada, kas keegi oli viimase kuu jooksul Kuul viibinud?). 

Töid hinnati sarnaselt Torrance’i testidele (katseid viidi läbi ülemaailmselt: USA, Hiina, 

Venemaa ja Euroopa inimestega), kuid kasutati ülesandeid, mis oleksid seotud päris eluga. 

Ülesannetes kasutati lahtiseid küsimusi, näiteks anti ette koomiksi pilt, aga testitav pidi ise 

lisama sellele pealkirja ja puändi. Kaks väljaõppinud kohtunikku hindasid kõiki koomikseid 

nutikuse, huumori, originaalsuse ja ülesande kohasuse poolest 5-pallisel skaalal. 

Kombineeritud loovuse punktisumma moodustati iga etapi individuaalsete hinnete 

summeerimisel, välja arvatud ülesande kohasus, mis teoreetiliselt ei ole loovuse kui sellise 

mõõt. Loovus on samavõrd hoiak ja suhtumine elusse kui ka võimete küsimus. Väikeste 

laste puhul on loovus sageli ilmne, kuid noorte ja täiskasvanute puhul võib seda olla raskem 

leida, sest intellektuaalset vastavust soodustav ühiskond on nende loomingulise potentsiaali 

alla surunud. Aga loovuse vallandamiseks on oluline olemasolevate teadmiste kasutamine 

ja mälu treenimine. Nt kui õpilane peab sõnastama impressionismi oma versiooni, peaks ta 

eelnevalt teadma, mis on impressionismi tunnused ja kuidas seda on varem sõnastatud. 

Kokkuvõtvalt saab loomingulisi oskusi mõõta analüütilistest, loovust testivatest ja 

praktilistest oskustest tervikuna.  

Parimate praktikate analüüsi põhjal on alljärgnevalt välja toodud mõned olulised 

printsiibid, mida arvesse võtta andeka õppija vajadustele vastava kvalitatiivse 

diferentseerimise puhul ehk millele tuleks olümpiaadi korraldamise ja hindamise juures 

tähelepanu pöörata: 

● sisu peaks olema abstraktne, kompleksne, interdistsiplinaarne, pakkuma 

süvenemisvõimalusi, variatiivsust, uudsust ja mitmekesisust, sisaldama 

elulisi probleeme, professionaalide tööga seonduvat ainest, 

uurimismeetodeid; võimaldama valikuid vastavalt õppija huvidele ja 

tugevustele; 

● protsess peaks soodustama iseseisvust ja ennastjuhtivust, stimuleerima 

kõrgemaid mõtlemise tasemeid (analüüs, süntees, hindamine); olema 

loominguline, seejuures soodustama nii probleemi püstitamise kui ka 

probleemilahendusoskuste arengut; võimaldama kiirendatud liikumist (nii 

ajaliselt kui ka õpitava mahus); pakkuma avatud ülesandeid ning uurimusliku 

ja probleemipõhise õppe strateegiaid, võimaldama rakendada praktikute 

rollimudeleid, nende oskusi ja ekspertiisi; toetama ajaplaneerimise, 
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organiseerimise, eesmärgistamise ja otsustuste tegemise oskusi; võimaldama 

õpilastel mõista oma mõtlemise ja õppimise viise ning tugevusi ja nõrkusi; 

● väljund peaks olema õpilase enda poolt valitud; reaaleluline, mitmekesine, 

väljakutset pakkuv, looma uusi ideid; peaks olema loodud uusi või reaalelus 

kasutatavaid tehnikaid, materjale või ideid; olema asjakohaselt hinnatud; 

mõeldud konkreetsele publikule. (Heinla, 2020)  

Üldharidussüsteemis tervikuna peaks olümpiaadideks valmistumine aktiviseerima 

ainealast tunnivälist tegevust, soodustama õppetöö diferentseerimist tunnis ning ajendama 

ka õpetajaid arendama oma aine kompetentsust ja professionaalseid oskusi. Kuigi 

olümpiaadid ei ole andekate noorte väljaselgitamise ning nende arengu stimuleerimise 

ainuke kanal, on see siiski praegustes oludes üks väheseid stabiilselt toimivaid andekatele 

suunatud haridusprogramme Eestis, millest tulenev kasu ületab tunduvalt nende 

korraldamiseks tehtavaid kulutusi. Võimekad ja motiveeritud õpilased on need, kes 

kujundavad tulevikus meie ühiskonna arengut, seetõttu on nende suhtumine ja hinnangud 

neid puudutavasse olulised ja väga tähendusrikkad. Oma olemuselt on olümpiaadid 

suurepärane kasvupinnas ühiskonnas väärtustatud saavutuskäitumisele – ilma pühendumuse 

ja tõsise tööta olümpiaadidel loorbereid ei lõika. Uuringud kinnitavad, et võimekad õpilased 

peavad olümpiaade oma ainealase arengu suurimaks stiimuliks ning olümpiaadidest osavõtt 

innustab neid tõhusale ja motiveeritud iseseisvale tööle (Sepp 2002), samuti süvendab 

olümpiaadidel osalemine ainehuvi ja saab tihti määravaks edasisel erialavalikul (Sepp 2009: 

29–30). 

Reet Võrk: “Ütleme, see teooria osa või kõik see kunstiajalugu on väga suure 

tähtsusega kõigi õpilaste jaoks, aga loovus ei ole mitte kõigi jaoks oluline, et kõik ei suuda 

seda niimoodi. Aga kui me arvestame olümpiaadiga, siis sinna ikkagi lähevad need õpilased, 

kes on tasakaalus enam-vähem selle asjaga. Need, need peaksid ikka olema nagu nagu 

võrdväärsed. Noh, igaüks ei saavuta tulemust, seal ei ole midagi parata. Ja mitte sellepärast, 

et tal võib-olla ei ole annet, aga tal ei ole huvi, tal on hoopis teised huvid. Kõigist ei saa 

kunstnik, aga kõik võivad saada kunstihuvilisteks.” (Võrk, 2022) 

Hindamise paratamatus õppe-kasvatusprotsessis on seotud sellega, et see mängib 

meie elukorralduses väga olulist rolli ja kui kool sellest loobuks, süvendaks ta veelgi kooli 

ja tegeliku elu lõhet. Isegi kui me loobume koolis hindamisest, ei tähenda see, et väljaspool 

kooli sellest loobutaks (Krull, 2010b). Nii jääksid õpilased lihtsalt ette valmistamata eluks 

hindavas maailmas (Krull, 2000). 
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Teoreetilise osa kokkuvõttena võib öelda, et teooria mõiste all käsitletakse õpilaste 

kunsti- ja kultuuriteadlikkust olümpiaadi teooriatöödes. See kokkuvõte on seotud töö 

empiirilise osaga ja otseselt seotud analüüsi osaga. Mõtlemistasemed on üldistavalt: 

1) teadmine – näitab kunstiga seotud teadmiste kasutamisoskust; 

2) mõistmine, arusaamine – näitab (ülesande, olukorra) sisulist mõistmist; 

3) analüüs s. o. koostisosadeks lahutamise oskus – näitab arusaamist üksikute 

komponentide omavahelist seost; 

4) süntees s. o. osade kokkupanek terviku saamise eesmärgil – näitab oskust ühendada 

osad loogiliselt üheks tervikuks; 

5) hindamine – näitab oskust teha otsuseid ja järeldusi; 

6) rakendamine – näitab teadmiste kasutamise oskust uutes olukordades. 

Seejärel tõin näiteid kirjalike ülesannete vormidest ja lõpetasin ülevaatega loovusest 

ning selle hindamisvõimalustest. Loomingulisi oskusi saab mõõta analüütilistest, loovust 

testitavatest ja praktilistest oskustest tervikuna. Seda sisuliselt kunstiolümpiaad teebki, sest 

ta koosneb kolmest osast: loominguline kodutöö, praktiline kohapealne loovtöö ja 

teooriavoor.   
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3. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

Järgnevad peatükid toovad välja püstitatud eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegurid.  

Joonis 2  

Uuringu disain 

 

Järgnevalt põhjendan, miks valisin metoodikasse dokumendianalüüsi, kuidas 

kogusin andmeid ja milline on analüüsi meetod, lõpuks selgitan kuidas esitan saadud 

tulemusi. 

Alustasin eeluuringuga, milleks oli intervjuu Reet Võrguga, mis juhatas mind õigete 

allikateni ja aitas uuringu disaini (Joonis 2) sisukamaks ja konkreetsemaks muuta. 

Uurimistöös kasutasin meetodina dokumendianalüüsi, sest sellisel juhul peetakse 

dokumentide all silmas kirjalikke tõendeid, mida täidetud kunstiolümpiaadi teooriatööd 

endas kätkevad. Analüüsitavateks dokumentideks olid minu töös täidetud kunstiolümpiaadi 

teooriatööd. Dokumentide kasutamise eelisena uurimistöös on Creswell (2003) nimetanud 

järgmisi aspekte.  

● Dokumendid võimaldavad uurijale ligipääsu uuritavate keelekasutusele.  

● Dokumentidega saab uurija töötada talle sobival ajal ning info hankimiseks pole vaja 

uuritavaid tülitada – see on nn mittepealetükkiv meetod.  

● Dokumendid kätkevad endas andmeid, mida on neid kogudes tähtsaks peetud.  

● Kuna tegemist on kirjalike tõenditega, ei kulu uurijal aega transkribeerimisele. 

Murray ja Sixsmith (2002) näevad andmekogumisel järgmisi eeliseid. 
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● Kerge ligipääs andmetele.  

● Uurija nähtamatus. Dokumentaalse materjali puhul eeldatakse, et see on mõjutamata 

uurija eelarvamustest, isiklikest väärtustest ja hoiakutest. Uurija nähtamatus 

vähendab andmete moonutamise ohtu. 

● Tervikpildi saamise võimalus.  

3.1 Andmete kogumise metoodika 

Uurimistöös kasutan 2018–2021 aasta kunstiolümpiaadi lõppvooru teooriatöid (Tabel 4) ja 

tulemusi Teaduskooli kodulehelt. Antud aastate vahemik on valitud sellepärast, et olen ise 

sel ajal olümpiaadi korralduse juures viibinud ja oman selle aja kohta isiklikku kogemust. 

Lõppvooru teooriatööd sain Eesti Kunstihariduse Ühingu juhatuse liikmetelt Heli Männilt ja 

Liia Jungilt.  

Tabel 4  

Uurimistöö valim 

Nr Õppeaasta Kooliaste Eestikeelseid Venekeelseid 

1. 2018–2019 gümnaasium 28 0 

2. 2019–2020 III kooliaste 32 2 

3. 2020–2021 III kooliaste 47 1 

 

Komisjon koostab ülesandeid kindlate valdkondade järgi. Olümpiaadi ülesannete 

valdkonnad on läbi aastate: värvusõpetus, proportsiooniõpetus, perspektiiviõpetus teoorias 

või praktikas, kunstimõisted (põhikoolil pigem praktilised), Eesti kunst (põhikoolil seotud 

ajalooga – vana arhitektuur – või kirjandusega – illustraatorid), maailma kunst (põhikoolis 

pigem arhitektuur turisti vaatenurgast või ajalooõpikutes nimetatud kunstnikud), Eesti ja 

maailma kunstisündmused, olulisimad näitused, disain ja rahvakunst. 

Olümpiaaditööd olid koostatud kahes võrdse raskusastmega variandis – eesti ja vene 

keeles vastavalt õpilase kooli õppekeelele.  

Olümpiaaditööd olid vormistatud 6–8-leheküljelise kvaliteetse värvitrükis vihikuna, 

mille avaleht täideti vajalike andmetega õpilase poolt. Igale ülesandele oli ette antud 

piisavalt ruumi. Ülesannete selgitused on konkreetsed. Hindajatele olid ette nähtud 

vastustega variandid. Hindajatel on võimalik tulemused välja kuulutada kahe nädala jooksul. 
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3.2 Andmete analüüs 

Andmete analüüsiks kasutasin kombineeritult kvantitatiivset ja suunatud sisuanalüüsi. 

Suunatud sisuanalüüsi kasutavad uuringud keskenduvad keele kui 

kommunikatsioonivahendi tunnusjoontele ning teksti sisule või kontekstilisele tähendusele. 

Tavapärast sisuanalüüsi kasutatakse siis, kui soovitakse midagi kirjeldada. Andmete 

kogumist, analüüsimist ja neist kirjutamist võib mõista kui ühtset protsessi. Kvalitatiivset 

sisuanalüüsi kasutavad uuringud keskenduvad keele kui kommunikatsioonivahendi 

tunnusjoontele ning teksti sisule või kontekstilisele tähendusele. Tekstiandmed võivad 

pärineda narratiividest, poolstruktureeritud küsimustikest, inteivjuudest, rühmaarutlustest, 

vaatlustest või trükistest, nt artiklitest, raamatutest või juhenditest. Kvalitatiivne sisuanalüüs 

ei rahuldu sõnade pelga loendamisega, vaid uurib keelt intensiivselt. Samase tähendusega 

tekstiosad koondatakse vastavate kategooriate alla. (Laherand, 2010)  

Statistilist analüüsi kasutasin uuritava tunnuste kirjeldamisele läbi mõõtmise, 

vastates esmajoones küsimusele kui palju mingit nähtust, omadust või tunnust esineb. 

Andmeanalüüsi teostasin programmiga Numbers, mis kuulub macOS arvutisüsteemile. 

Kuna selles magistritöös on uurimise alla võetud põhikooli ja gümnaasiumi vabariikliku 

vooru tööd, mida oli kokku 107, ning ülesanded (kokku 9–11), on paljuski tegemist 

statistilise analüüsiga sellest, kuidas õpilastel ülesanded õnnestusid. Selles esitan 

arvandmeid ning toon võimalusel välja nähtuste põhjuslikud seosed. Järeldused kogutud 

andmetest tegin statistilise analüüsi kaudu, kus kasutasin protsentsuhteid. Andmed on 

esitatud ümardatud kujul, vajadusel kasutasin kümnendikke. Kogutud andmete analüüs on 

kajastatud järgnevas peatükis “Olümpiaaditööde analüüsi tulemused”. 

Suuatud sisuanalüüsiga otsisin esmajoones vastust küsimusele, kas mingi tunnus või 

omadus (kvaliteet) uuritaval esineb või mitte. Ehk kas kunstiolümpiaad on seotud 

mõtlemisoskuste ja riikliku õppekavaga. Statistilist analüüsi lähenemist kasutasin õpilaste 

vastuste analüüsiks ja järelduste tegemiseks, kui jõukohane olümpiaad oli jm. Ning 

kvalitatiivset lähenemist (suunatud sisuanalüüsi) kasutasin olümpiaadi küsimuste 

analüüsiks. 

Koodipuu joonis asub lisas 6. 

3.3 Eetilised kaalutlused 

Uurimuse käigus kogusin andmeid isikustamata ning nimesid töö ei kasuta. Nõusoleku 

andmete kasutamiseks sain Eesti Kunstihariduse Ühingu juhatuse liikmetelt Heli Männilt ja 
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Liia Jungilt. Täidetud olümpiaaditööd tagastan Eesti Kunstihariduse Ühingule, kes neid 

edaspidi hoiustab. Statistilisi analüüsi tabeleid hoiustan eraldi välisel kõvakettal ja 

andmefailid on kaitstud paroolidega. 

3.4 Tulemuste esitlemise põhimõtted 

Tulemusi kirjeldan uurimistulemuste peatükis.  

Uurimistulemused on jagatud osadesse.  

1. Kirjeldan olümpiaadi õppesisu komponente põhikooli ja gümnaasiumi töödes.  

2. Võrdlen õppekava III astme õpitulemustega ning üldistan kategooriatesse.  

3. Võrdlen õppekava gümnaasiumi õpitulemustega ning üldistan kategooriatesse. 

4. Näitan osalejate arvu lõppvooru jõudnud töödest maakondade kaupa; tulemuste 

aritmeetilist keskmist; sooritusprotsenti – keskmine tulemusprotsent maksimaalsest 

võimalikust; minimaalset ja maksimaalset tulemust.  

5. Seejärel toon välja tööde ülesannete jõukohasuse ja seosed riikliku õppekavaga. 

6. Viimaseks avan, millised mõtlemisoskused ja -tasemed kajastuvad teooriaülesannete 

töödes. 

Tulemusi kajastan koondandmetena arvulistes näitajates (protsendid) tabelites, 

vajadusel lisasin sõnalise selgituse ning sidusin teoreetilise materjaliga. 

 

4. OLÜMPIAADITÖÖDE ANALÜÜSI TULEMUSED 

Olümpiaadi tulemusi esitlen tulemuste esitlemise kava (Joonis 3) järgi.  

Punktide arvestuses ainekava õppesisu komponendid üheselt ei avaldu, kuna sama ülesande 

lahendus võib peegeldada teadmisi-oskusi mitmest ainekava komponendist. Erinevate 

oskustasemete kohta oli olümpiaaditöös võimalus hinnangut anda erinevate ülesannete 

kaudu.  
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Joonis 3 

Tulemuste esitlemise kava 

 

4.1 Olümpiaaditööde võrdlus õppekavaga 

Olümpiaaditöödes leidsid käsitlust järgmised kunstiõpetuse ainekava õppesisu 

komponendid.  

„III kooliastmes hinnatakse:  

1) teadmisi Eesti ja maailma kunstikultuurist;  

2) oskust kasutada kunstimõisteid ja teadmisi ümbritseva visuaalkultuuri, maailma 

kultuuripärandi ning nüüdiskunsti teemadel arutledes;  

3) teadliku kunstialase ja kriitilise mõtlemise arengut, mis väljendub mitmekesiste 

loovülesannete lahendamises iseseisvalt või rühmatööna, enda ja kaaslaste 

kunstitööde analüüsimises; 

4) teadmisi, oskusi ja ideid kasutada erinevaid kunstitehnikad, seostada ning esitada 

oma kunstiloomingut ka tehnoloogiavahendite abiga;  
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5) oskust lahendada disainiülesandeid eesmärgipäraselt, rakendada kahe- ja 

kolmemõõtmelist kavandamist ja maketeerimist“ (PRÕK, 2011). 

Õppekavaga seotud võrdlust illustreerib tabel viis. 

 

Tabel 5 

Olümpiaadi õppesisu komponendid põhikooli töödes 

Teadmised kunstidest ja kultuurist  Vestlused kunstist – arhitektuur, skulptuur, maal, 

graafika, tarbekunst, graafiline disain, rahvakunst, 

kunstimälestised, -sündmused. (osakaal 

teooriatööst ca 44%) 

Ainealane (verbaalne) keel ja 

kunstimõisted 

 

Kunstialaste mõistete kasutamisoskus. Näiteks 

2020 a. ülesanne 8, kaks mõistet ühes sõnas – 

portaal, tempel, ikoon jne. 

(osakaal teooriatööst ca 10%) 

Kunstitehnikad 

 

Värviring, värvide segamine, joonistamine, 

maalitehnikad, trükitehnikad ja kunstivahendid. 

(osakaal teooriatööst ca 10%) 

Oskust lahendada disainiülesandeid 

eesmärgipäraselt, rakendada kahe- ja 

kolmemõõtmelist kavandamist ja 

maketeerimist.  

Disain, maketid, perspektiiv, proportsioonid. 

Näiteks linnavaate kujutamine läbi kahe punkti 

perspektiivi. 

(osakaal teooriatööst ca 26%) 

Funktsionaalne lugemisoskus 

 

Tekstist arusaamine. 

(osakaal teooriatööst ca 10%) 

 

„Kunstiainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpetaja:  

1) peab kunsti elu loomulikuks osaks ning mõistab nende kunstivaldkondade esteetiliste 

tegurite olulisust nüüdisaegses ühiskonnas ja igapäevaelus;  

2) avastab ja väärtustab kunstide mitmekesisust ning muutumist ajas, kohas ja erinevates 

kultuurides, seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut nii minevikus kui ka 

tänapäeval;  

3) mõtleb ning tegutseb kultuurimaastikul informeeritult ja kriitiliselt ning väljendab oma 

seisukohti ja emotsioone;  

4) tunnetab oma loomingulisi võimeid, viib loomingulisi ideid ellu enesekindlalt ning 

asjatundlikult, väärtustab kaaslaste erinevaid ideid ja lahendusi;  

5) tunneb kultuuritraditsioonide mitmekesisust, võrdleb kultuuriliste ilmingute sarnasusi ja 

erinevusi ning väärtustab neid;  
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6) väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, tunnetab end 

kultuuritraditsioonide kandjana;  

7) omab ülevaadet kunstivaldkonnaga seonduvatest elukutsetest, ametitest ja 

edasiõppimisvõimalustest. 

Kahe kursuse teemad: "Kunst ja kunstiajalugu" ja „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. 

sajandil“ (Gümnaasiumi riiklik …, 2011). 

 

Tabel 6 

Olümpiaadi õppesisu komponendid gümnaasiumi töödes 

Kunst ja kunstiajalugu osakaal teooriatööst ca 60% 

Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil  osakaal teooriatööst ca 25% 

Funktsionaalne lugemisoskus  osakaal teooriatööst ca 35% 

 

Olümpiaadi õppesisu komponendid gümnaasiumi töödes kajastuvad tabelis kuus. 

Gümnaasiumi õppekava on väljundipõhine. Kohustuslik on saavutada õppekavaga 

taotletavad pädevused ja aine õpitulemused. Õpetaja võib vabalt valida õppesisu, metoodika 

ja -tegevused. Õpetaja töö lihtsustamiseks on kunstiõpetuse sisu ainekavas kahe kursuse 

kujul kirjeldatud. Kursuste kirjeldused ei hõlma kõike, mida kunstitunnis õpitulemuste 

saavutamiseks teha saab. Loov õpetaja või ennastjuhtivad õppijad saavad valida piiramatu 

hulga teemade hulgast, tegutsedes seejuures ikkagi õpitulemuste saavutamise nimel. Kui 

õpetaja otsustab tundide kavandamisel lähtuda ainekavast, siis on kursuste ülesehitamisel 

võimalikud mitmed mudelid.  
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4.2 Kunstiolümpiaadi tulemuste üldstatistika ja analüüs 

Tabel 7 

Analüüsitavad tööd 

Nr Õppeaasta Kooliaste Maksimum 

punktide 

arv 

Maksimum 

tulemus 

õpilase töös  

Aritmeetiline 

keskmine 

Miinimum  

tulemus 

õpilase töös  

1. 2018–2019 gümnaasium 142 106 86 62 

2. 2019–2020 III kooliaste 68 51 44 33,5 

3. 2020–2021 III kooliaste 68 55,5 45 25,5 

 

Järgnevalt soovisin teada, millistest maakondadest jõuab lõppvooru kõige rohkem õpilasi 

(elanike arvu järgi võiks ju oletada, et Harjumaalt) ja millises Eesti maakonnas on kõige 

paremad olümpiaaditulemused. Lisan täpsustuse, et vabariiklikku vooru on jõudnud õpilased 

kolmanda vooruna – õpilased alustavad koolivoorust, siis jätkavad piirkondliku vooruga ja 

lõpetavad kevadel vabariikliku vooruga, mida mina analüüsin. Analüüsitavad tööd on 

kajastatud tabelis 7. 

Tabel 8 

Üldandmed maakonniti gümnaasium 2019 tööde näitel, maksimum soorituspunktid on 142 

Nr N Keskmine Sooritusprotsent Min Max N % 

1 Viljandimaa 99 70% 96 103 8% 

2 Lääne-Virumaa 96 67% 82 106 10% 

3 Harjumaa 94 66% 89 100 13% 

4 Pärnumaa 91 64% 71 109 13% 

5 Järvamaa 89 63% 89 89 2% 

6 Põltsamaa 89 63% 89 89 3% 

7 Tartumaa 88 62% 85 101 17% 

8 Raplamaa 85 60% 85 85 2% 
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9 Põlvamaa 78 55% 78 78 2% 

10 Ida-Virumaa 72 54% 62 77 10% 

11 Valgamaa 76 53% 72 79 8% 

12 Võrumaa 74 52% 62 86 8% 

13 Saare maakond 69 49% 69 69 2% 

 

Olümpiaadi analüüsi statistilises tabelis on kasutatud järgmisi tähiseid: N – 

lõppvooru jõudnud tööd maakonnast, 100% on 30 tööd; keskmine – tulemuste aritmeetiline 

keskmine; sooritusprotsent – keskmine tulemusprotsent maksimaalsest võimalikust; min. 

– minimaalne tulemus; ja max– maksimaalne tulemus. Tulemused on näha tabelis 8. 

Tabel 9 

Üldandmed maakonniti põhikool 2020 tööde näitel, maksimum soorituspunktid on 62 

Nr N N % Keskmine Sooritusprotsent Min Max 

1 Raplamaa 3% 51 82% 51 51 

2 Lääne-Virumaa 6% 49 79% 49 49 

3 Harjumaa 34% 47 77% 33,5 66 

4 Pärnumaa 9% 45 73% 39 51 

5 Valgamaa 6% 45 73% 41 49 

6 Viljandimaa 9% 45 72% 41 50 

7 Tartumaa 15% 44 71% 40 48 

8 Järvamaa 3% 43 69% 43 43 

9 Võrumaa 3% 42 68% 42 42 

10 Hiiu maakond 3% 41,5 66% 41,5 41,5 

11 Ida-Virumaa 9% 41 66% 38 45 

 

Olümpiaadil osalemine klassiti – III kooliastmes osaleb olümpiaadil võrdselt 8. ja 9. 

klassi õpilasi – 45% koguarvust. Seitsmenda klassi õpilasi saadetakse olümpiaadile pigem 
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harva – 10% koguarvust. Gümnaasiumis osaleb 10. ja 11. klassist õpilasi võrdselt 37%, 12. 

klassist 26%. Need kajastuvad tabelis 9. Siit selgub, et juhendajad ei saada olümpiaadile 

ainult lõpuklasside õpilasi, kes võiksid oma teadmiste ja oskuste poolest olla osavamad. Vaid 

III kooliastmes pigem 7. ja 8. klassi õpilasi ja gümnaasiumis 10., 11. klassi õpilasi. 

Arusaadav põhjus võib seisneda lõpuklassi õpilaste suures koormuses, mis tuleneb 

lõpetamisega seotud kohustustest. 

Põhikoolis (2020/21) oli lõppvoorus kõige enam õpilasi Harjumaalt ja Tartumaalt. 

Kõige paremad sooritusprotsendi saavutasid õpilased Raplamaalt, Lääne-Virumaalt ja 

Harjumaalt (vahed ei olnud väga suured). Maakondlikust võrdlusest (2019/20) selgub, et 

kõige rohkem pääses põhikooli vabariiklikku vooru õpilasi Tartumaalt, seejärel Harju- ja 

Pärnumaalt. Kõige paremad teadmised olid Viljandimaa õpilastel, seejärel Lääne-Virumaa 

ja Harjumaa osalejatel. 2020/2021 õppeaastal oli põhikoolis lõppvoorus kõige enam õpilasi 

Harjumaalt ja Tartumaalt. Kõige paremad sooritusprotsendid saavutasid õpilased 

Raplamaalt, Lääne-Virumaalt ja Harjumaalt (vahed ei olnud väga suured). 

Gümnaasiumi vabariiklikku vooru pääses kõige enam õpilasi Tartumaalt, seejärel 

Pärnumaalt ning Harjumaalt. Kõige paremad teadmised olid Viljandimaa, Lääne-Virumaa 

ja Harjumaa osalejatel. Seega kartus, nagu oleksid Tallinnast ja Tartust eemal elavad 

õpilased, kelle kodukohas ei ole mäluasutusi või galeriisid, kehvemate teadmistega, ei vasta 

tõele.  

4.3 Ülesannete jõukohasus (a) ja seos õppekavaga (b), millised mõtlemisoskused ja -

tasemed nendes kajastuvad (c, joonis 4) 

Ülesannete lahendused eeldasid eeskätt ainealasi teadmisi ja praktilisi oskusi kujutamis- ja 

vormiõpetusest. Ülesannete lahendamise kaudu oli võimalik anda hinnangut järgmistele 

oskustasemetele (a: ülesannete jõukohasus; b: seos õppekavaga; c: millised 

mõtlemisoskused ja -tasemed nendes kajastuvad). 

Olümpiaadiülesanded on üldiselt jõukohased, alla poole punktidest saanud töid oli 

vähe või pigem puudusid need üldse. Mõne ülesande puhul oli madal sooritusprotsent 

tingitud sellest, et ülesanne oli mitmeti mõistetav. Näiteks III kooliastme 2019–2020 töödes 

ülesanne 5: värvusõpetus – soojade ja külmade värvide võrdlus kahe Lydia Mei akvarelli 

näitel. Maksimum 2 punkti, keskmine vastus on 1 punktile, maksimumtulemus 2 punkti ja 

miinimum 0 (32-st 7 õpilast vastasid 0 punktile, 24 ühele punktile ja ühe õpilase vastus oli 

maksimum – 2 punkti). Ülesanne ei olnud jõukohane. Väheste punktide saamise põhjuseks 
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oli ülesande halb ülesehitus, seal oli võimalus ekslikult valesti vastata ja seda enamus õpilasi 

tegigi ning põhjus ei olnud õpilaste puudulikud värvusõpetuse oskused. 

 

Joonis 4 

 Autori kohandus Bloomi taksonoomiale 

 

 

4.3.1 III kooliaste 2019–2020 kokkuvõte kunstiolümpiaadi teooriavoorust 

Ülesanded asuvad lisa neljas. Kokku 32 õpilastööd.  

1. Eesti maalikunst. 

a) Maksimum 4 punkti, keskmine vastus on 4 punktile, maksimum tulemus 4 punkti ja 

miinimum 1 (ainult 3 õpilast vastasid alla nelja punkti). Sooritus oli kõrgel tasemel.  

b) Seos õppekavaga – teadmisi Eesti ja maailma kunstikultuurist (PRÕK, 2011).  
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c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – mõistmine, arusaamine – näitab (ülesande, olukorra) 

sisulist mõistmist. 

2. Detailide otsimine Eesti kunstnike maalidest. 

a) Maksimum 6 punkti, keskmine vastus on 6 punktile, maksimum tulemus 6 punkti ja 

miinimum 6. Sooritus oli väga kõrgel tasemel, sest kõik vastasid maksimumpunktidele.  

b) Seos õppekavaga – „teadmisi Eesti ja maailma kunstikultuurist; teadliku kunstialase ja 

kriitilise mõtlemise arendamine, mis väljendub mitmekesiste loovülesannete lahendamises 

iseseisvalt või rühmatööna“ (PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – mõistmine, arusaamine – näitab (ülesande, olukorra) 

sisulist mõistmist. 

3. Graafiline disain, logode tundmine. 

a) Maksimum 6 punkti, keskmine vastus on 2 punktile, maksimumtulemus 2 punkti ja 

miinimum 0 (tegu on Eesti kultuuriasutuste ja kõrgkoolide logodega ja 0 saanu täitis 

venekeelset olümpiaaditööd). Ülesanne oli raske.  

b) Seos õppekavaga – „oskust lahendada disainiülesandeid eesmärgipäraselt; teadliku 

kunstialase ja kriitilise mõtlemise arendamine, mis väljendub mitmekesiste loovülesannete 

lahendamises iseseisvalt või rühmatööna; teadmisi, oskusi ja ideid kasutada erinevaid 

kunstitehnikad, seostada ning esitada oma kunstiloomingut ka tehnoloogiavahendite abiga“ 

(PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – teadmine – näitab kunstiga seotud teadmiste 

kasutamisoskust. 

4. Eesti kohustusliku kirjanduse illustraatorid. 

Võimalik saada 10 punkti, keskmine vastus on 4 punktile, maksimum 8 punkti ja miinimum 

0. Ülesanne oli raske.  

b) Seos õppekavaga – „teadmisi Eesti ja maailma kunstikultuurist; teadmisi, oskusi ja ideid 

kasutada erinevaid kunstitehnikad, seostada ning esitada oma kunstiloomingut ka 

tehnoloogiavahendite abiga“ (PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – teadmine – näitab kunstiga seotud teadmiste 

kasutamisoskust. 

5. Värvusõpetus – soojade ja külmade värvide võrdlus kahe Lydia Mei akvarelli näitel. 

a) Maksimum 2 punkti, keskmine vastus on 1 punktile, maksimumtulemus 2 punkti ja 

miinimum 0 (30-st 5 õpilast vastasid 0 punktile, 24 ühele punktile ja ühe õpilase vastus oli 

maksimum – 2 punkti). Ülesanne ei olnud jõukohane.  
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b) Seos õppekavaga – „oskust kasutada kunstimõisteid ja teadmisi ümbritseva 

visuaalkultuuri, maailma kultuuripärandi ning nüüdiskunsti teemadel arutledes“ (PRÕK, 

2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – analüüs s. o. koostisosadeks lahutamise oskus – näitab 

arusaamist üksikute komponentide omavahelist seost. 

6. Eesti vaatamisväärsused. 

a) Maksimum 13 punkti, keskmine vastus on 6 punktile, maksimumtulemus 10 punkti ja 

miinimum 2. Ülesanne oli pigem raske.  

b) Seos õppekavaga – „teadmisi Eesti ja maailma kunstikultuurist“ (PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – teadmine – näitab kunstiga seotud teadmiste 

kasutamisoskust. 

7. Seo kuulus muuseum šedöövriga. 

a) Maksimum 5 punkti, keskmine vastus on 2 punktile, maksimumtulemus 5 punkti ja 

miinimum 1. Ülesanne oli pigem raske.  

b) Seos õppekavaga – „teadmisi Eesti ja maailma kunstikultuurist“ (PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – teadmine – näitab kunstiga seotud teadmiste 

kasutamisoskust. 

8. Kunstimõisted. 

a) Maksimum 12 punkti, keskmine vastus on 11 punktile, maksimumtulemus 12 punkti ja 

miinimum 7 (ainult 3 õpilast vastasid alla kümne punkti). Sooritus oli heal tasemel.  

b) Seos õppekavaga – „oskust kasutada kunstimõisteid ja teadmisi ümbritseva 

visuaalkultuuri, maailma kultuuripärandi ning nüüdiskunsti teemadel arutledes“ (PRÕK, 

2011).  

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – näitab (ülesande, olukorra) sisulist mõistmist. 

9. Portree joonistuse analüüs. 

a) Maksimum 5 punkti, keskmine vastus on 4 punktile, maksimaalne tulemus 5 punkti ja 

minimaalne 2,5 (ainult 5 õpilast vastasid alla nelja punkti). Sooritus oli heal tasemel. 

b) Seos õppekavaga – „teadliku kunstialase ja kriitilise mõtlemise arengut, mis väljendub 

mitmekesiste loovülesannete lahendamises iseseisvalt“ (PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – analüüs s. o. koostisosadeks lahutamise oskus – näitab 

arusaamist üksikute komponentide omavahelist seost. 

10. Linnavaate kujutamine läbi kahe punkti perspektiivi. 

a) Maksimum 5 punkti, keskmine vastus on 4 punktile, maksimumtulemus 5 punkti ja 

miinimum 2 (ainult 3 õpilast vastasid alla nelja punkti). Sooritus oli heal tasemel.  
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b) Seos õppekavaga – „teadliku kunstialase ja kriitilise mõtlemise arengut, mis väljendub 

mitmekesiste loovülesannete lahendamises iseseisvalt“ (PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – hindamine – näitab oskust teha otsuseid ja järeldusi ning 

rakendada loovtöös. 

4.3.2 III kooliaste 2020–2021 kokkuvõte kunstiolümpiaadi teooriavoorust 

Ülesanded asuvad lisa kolmes. Kokku 47 õpilastööd. 

1. Ülesanne – fragmendid kuulsate 19.–20. sajandi kunstnike tippteostest. 

a) Maksimum 9 punkti ja tööde keskmine on 8 punkti. Seega võib öelda, et ülesanne oli hästi 

koostatud ja õpilaste vastused pigem õiged.  

b) Õppekavaga seob – „omab teadmisi Eesti ja maailma kunstikultuurist.“ (PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – mõistmine, arusaamine – näitab (ülesande, olukorra) 

sisulist mõistmist. 

2. Ristsõna kunsti mõistetest. 

a) Maksimum on 10 punkti ja tööde keskmine on 7 punkti. Teadmised vastasid ootustele.  

b) Õppekavaga seob – „oskust kasutada kunstimõisteid ja teadmisi ümbritseva 

visuaalkultuuri, maailma kultuuripärandi ning nüüdiskunsti kohta.“ (PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – teadmine – näitab kunstiga seotud teadmiste 

kasutamisoskust. 

3. Värvusõpetus. 

a) 2 õpilast ei vastanud, aga enamus sooritas maksimumpunktidele (6), keskmine 5, võib-

olla on ülesande püstitus õpilastele liiga lihtne.  

b) Õppekavaga seob – „teadmisi, oskusi ja ideid kasutada erinevaid kunstitehnikad“. 

(PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed –  teadmine – näitab kunstiga seotud teadmiste 

kasutamisoskust; 

4. Kunstiperioodid ajateljel õiges kronoloogilises järjestuses. 

a) Maksimum 11 ja keskmine 6 punkti. Ülesanne on antud vanusele liiga keeruline.  

b) Õppekavaga seob – „omab teadmisi Eesti ja maailma kunstikultuurist.“ (PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – teadmine – näitab kunstiga seotud teadmiste 

kasutamisoskust. 

5. Eesti illustraatorid. 

a) Maksimum 6 ja keskmine 3. Kõige paremini tunti Edgar Valterit ja Priit Pärna. Ülejäänud 

4 illustraatorit kooli kohustuslikut lugemisvarast tunti vähem.  
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b) Õppekavaga seob – „omab teadmisi Eesti ja maailma kunstikultuurist“ (PRÕK, 2011).. 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – teadmine – näitab kunstiga seotud teadmiste 

kasutamisoskust; 

6. Logo – graafiline disain. 

a) Maksimum 8 punkti ja keskmiselt saadi 3 punkti. Ülesande tutvustuses oli 

kahetimõistetavat teksti “joonista tuntud logo” ja lõpus “lisa juurde automark”. Õpilased 

joonistasid teisi logosid peale automarkide. Siin võib olla ka sooline erisus, sest 2 osalenud 

noormeest sooritasid ülesannet õigesti (ülejäänud olid tüdrukud).  

b) Seos õppekavaga – „oskust lahendada disainiülesandeid eesmärgipäraselt.“ (PRÕK, 

2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – analüüs s. o. koostisosadeks lahutamise oskus – näitab 

arusaamist üksikute komponentide omavahelist seost. 

7. Võrdle kahe Eesti maali kunstikeelt. 

a) Väga hästi vastatud ülesanne ja enamus saavutas 5 punkti, mis oli ka maksimum.  

b) Õppekavaga seob – „omab teadmisi Eesti ja maailma kunstikultuurist.“ (PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – analüüs s. o. koostisosadeks lahutamise oskus – näitab 

arusaamist üksikute komponentide omavahelist seost. 

8. Maailma kaart ja arhailised kunstitööd. 

a) Maksimumpunktid on 8 ja keskmine tulemus 4. Madala tulemuse põhjuseks olid enamasti 

tagasihoidlikud geograafiateadmised või vähene vanema kunsti tundmine.  

b) Õppekavaga seob – „omab teadmisi Eesti ja maailma kunstikultuurist.“ (PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – teadmine – näitab kunstiga seotud teadmiste 

kasutamisoskust. 

9. Joonista pilt ühe punkti perspektiivivaatest sümmeetriliselt. 

a) Maksimum on 6 ja keskmine 4, seega õpilased omasid teadmisi perspektiivist ja ülesanne 

oli jõukohane.  

b) Õppekavaga seob – „oskust lahendada disainiülesandeid eesmärgipäraselt, rakendada 

kahe- ja kolmemõõtmelist kavandamist ja maketeerimist.“ (PRÕK, 2011). 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – mõistmine, arusaamine – näitab (ülesande, olukorra) 

sisulist mõistmist. Hindamine – näitab oskust teha otsuseid ja järeldusi ning rakendada 

loovtöös. 

4.3.3 Gümnaasium 2018–2019 kokkuvõte kunstiolümpiaadi teooriavoorust 

Ülesanded asuvad lisa viies. Kokku 28 õpilastööd. 
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1. Värvusõpetus. 

a) Ühtegi vastamata tööd ei olnud, 13 õpilast vastas maksimum punktidele (5) ja 17 ühe 

punkti vähem (4). Seega ülesande sooritus on väga hea.  

b) Õppekavaga seob – „peab kunsti elu loomulikuks osaks ning mõistab nende 

kunstivaldkondade esteetiliste tegurite olulisust nüüdisaegses ühiskonnas ja igapäevaelus“ 

(GümnRÕK, 2011) on olemas.  

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – mõistmine, arusaamine – näitab (ülesande, olukorra) 

sisulist mõistmist. 

2. Maailma kunstimuuseumid. 

a) Kõik õpilased vastasid, maksimum 24 punkti, keskmine vastus on 13 punktile, maksimum 

tulemus 18 punkti ja miinimum 6. Sooritus oli keskmisel tasemel.  

b) Seos õppekavaga – „avastab ja väärtustab kunstide mitmekesisust ning muutumist ajas, 

kohas ja erinevates kultuurides, seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut nii 

minevikus kui ka tänapäeval“ (GümnRÕK, 2011) on olemas. 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – teadmine – näitab kunstiga seotud teadmiste 

kasutamisoskust. 

3. Joonista inimestele näo proportsioonid õiges rakursis. 

a) Maksimum on 15 punkti, keskmine punktide arv on 9, miinimum on 3 ja maksimum on 

15. 13 õpilast said üle kümne punkti ja 17 alla 10-ne, siis ülesanne pigem ei olnud jõukohane.  

b) Seos õppekavaga – „tunnetab oma loomingulisi võimeid, viib loomingulisi ideid ellu 

enesekindlalt“ (GümnRÕK, 2011) seos olemas. 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – hindamine – näitab oskust teha otsuseid ja järeldusi ning 

rakendada loovtöös. 

4. Eesti kunstnike autoportreed, vii kokku teos, aasta ja kunstnik. 

a) Maksimum 20 punkti, keskmine punktide arv oli 7, maksimum 16 ja min on 0. Seega üks 

õpilane ei vastanud. Ülesanne oli raske, üle 10 punkti vastasid 10 õpilast ja  9 õpilast vastasid 

alla 5 punkti.  

b) Seos õppekavaga – „väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, 

tunnetab end kultuuritraditsioonide kandjana;“ (GümnRÕK, 2011) seos olemas. 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – analüüs s. o. koostisosadeks lahutamise oskus – näitab 

arusaamist üksikute komponentide omavahelist seost. 

5. Maailma kunst ja maalitehnikad. Lünktekst, funktsionaalne lugemine. 

a) Maksimum 14 punkti, keskmine punktide arv oli 12, maksimum 14 ja min on 7 punkti. 

Ülesanne oli jõukohane.  
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b) Seos õppekavaga – „avastab ja väärtustab kunstide mitmekesisust ning muutumist ajas, 

kohas ja erinevates kultuurides, /…/ mõtleb ning tegutseb kultuurimaastikul informeeritult“  

(PRÕK, 2011) seos olemas. 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – süntees s. o. osade kokkupanek terviku saamise eesmärgil 

– näitab oskust ühendada osad loogiliselt üheks tervikuks. 

6. Muusika ja kunsti mõistete võrdlus. 

a) Maksimum 20 punkti, keskmine punktide arv oli 15, maksimum 19 ja min on 11 punkti. 

Ülesanne oli jõukohane.  

b) Seos õppekavaga – „tunneb kultuuritraditsioonide mitmekesisust, võrdleb kultuuriliste 

ilmingute sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid“ (GümnRÕK, 2011) seos olemas. 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – mõistmine, arusaamine – näitab (ülesande, olukorra) 

sisulist mõistmist. 

7. Eesti kunst ja kunstisündmused, lünktekst. 

a) Maksimum 19 punkti, keskmine punktide arv oli 12, maksimum 19 ja min on 0 punkti 

(kahes töös). Ülesanne oli pigem raske.  

b) Seos õppekavaga – „väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, 

tunnetab end kultuuritraditsioonide kandjana“ (GümnRÕK, 2011) seos olemas. 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – hindamine – näitab oskust teha otsuseid ja järeldusi. 

8. Eesti installatsioonikunstnike võrdlus. 

a) Maksimum 5 punkti, keskmine punktide arv oli 2, maksimum 5 ja min on 0 punkti 

(kaheksas töös). Ülesanne oli raske.  

b) Seos õppekavaga – „väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, 

tunnetab end kultuuritraditsioonide kandjana; /…/ avastab ja väärtustab kunstide 

mitmekesisust ning muutumist ajas, kohas ja erinevates kultuurides, seostab kunsti, kultuuri, 

teaduse ja tehnoloogia arengut nii minevikus kui ka tänapäeval“ (GümnRÕK, 2011) seos 

olemas. 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – hindamine – näitab oskust teha otsuseid ja järeldusi. 

9. Hävinud ehitised Eestis. 

a) Maksimum 12 punkti, keskmine punktide arv oli 7, maksimum 10 ja min on 4 punkti. 

Ülesanne oli pigem raske.  

b) Seos õppekavaga – „väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, 

tunnetab end kultuuritraditsioonide kandjana“ (GümnRÕK, 2011) seos olemas. 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – mõistmine, arusaamine – näitab (ülesande, olukorra) 

sisulist mõistmist. 
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10. Disain ja erinevate toolide võrdlus. 

a) Maksimum 8 punkti, keskmine punktide arv oli 5, maksimum 8 ja min on 2 punkti. 

Ülesanne oli pigem jõukohane.  

b) Seos õppekavaga – „omab ülevaadet kunstivaldkonnaga seonduvatest elukutsetest, 

ametitest ja edasiõppimisvõimalustest“ (GümnRÕK, 2011) seos olemas. 

c) Mõtlemisoskused ja -tasemed – süntees s. o. osade kokkupanek terviku saamise eesmärgil 

– näitab oskust ühendada osad loogiliselt üheks tervikuks.  
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5. ARUTELU 

Millised on kunstiolümpiaadi teooriatööde ülesanded ning kuidas õpilased nendega 

toime tulevad? Õpilaste osalemise arv on lõppvoorus varieerunud: 2018–19: 65; 2019–

2020: 51 (koroona-aasta); 2020 – 2021: 72 (koroona-aasta). Seega ei ole näha langustrendi. 

Olümpiaaditööks arvestatud 60 minutit oli piisav aeg ülesannetele vastamiseks. 98% 

töödest olid täidetud 100%. Neid töid, kus oli täidetud vähem kui pooled ülesanded, valimis 

ei olnud.  

Olümpiaadiülesanded on üldiselt jõukohased, alla poole punktidest saanud töid oli 

vähe või pigem puudusid need üldse. Mõne ülesande puhul oli madal sooritusprotsent 

tingitud sellest, et ülesanne oli mitmeti mõistetav. Väheste punktide saamise põhjuseks oli 

ülesande halb ülesehitus, seal oli võimalus ekslikult valesti vastata ja seda enamus õpilasi 

tegigi ning põhjus ei olnud õpilaste puudulikud oskused. 

„Nii ajaloo kui ka nüüdiskunsti mõistmisele annavad aluse õppekäigud 

muuseumidesse ja galeriidesse. Kunsti õppe- ja kasvatuseesmärkides on kirjas, et õpilane 

väljendab oma arvamusi ja teadmisi suuliselt ning kirjalikult, kasutades 

(kunsti)oskussõnavara“ (RÕK, 2011). See on oluline tugi kunstiõpetuses ning 

kunstiolümpiaadi ülesannete mõistmiseks ja sooritamiseks. Teooriatöödes, eriti põhikoolis, 

oli näha Eesti kaasaegsete kunstnike ja illustraatorite mittetundmist. Samuti toetaks RÕK-is 

välja toodud „omab ülevaadet kunstivaldkonnaga seonduvatest elukutsetest, ametitest“ 

olevat õpiväljundit külastuskäigud kunstnike stuudiotesse, kohtumised kunstnikega: 

õppekäike tuleks õpilastega rohkem teha. Seda toetab Eda Heinla raamatus olev andekate 

õpilaste arendamise printsiip: õppetöö sisaldab elulisi probleeme, professionaalide tööga 

seonduvat ainest. Need meetmed aitaksid Eesti kunstnike ja illustraatorite tundmisele kaasa. 

Tüüpilised eksimused ülesannete lahendustes olid seotud kontrollimise või 

funktsionaalse lugemisoskuse vähese kasutamisega. Õpilased ei saanud ülesande tekstist aru 

või ei lugenud seda lõpuni. Seda oskust võiksid õpetajad kunstiõpetuses rohkem 

igapäevastes ülesannetes rakendada (võimalik ka, et selliseid ülesandeid igapäevases 

õppetöös ette ei tulegi). Võib järeldada, et enam analüütilist mõtlemist ja süüvimist nõudvad 

ülesanded osutuvad ka seetõttu keeruliseks. Õpilased loobuvad nende täitmisest lihtsamalt. 

Seda toetab järgnev Eisneri raamatust võetud tsitaat. “Kunste on enamasti peetud pigem 

emotsionaalseks kui vaimseks tegevuseks, käte, mitte mõistuse kasutamist nõudvaks 

tegevuseks, pigem mänguks kui tööks. Siiski nõuavad kunsti poolt meile püstitatud 

ülesanded – nagu detailide märkamine kvalitatiivsetes suhetes, kujuteldavate võimaluste 
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kaalumine, metafoorsete tähenduste tõlgendamine – kompleksseid kognitiivseid 

mõtlemisviise (Eisner, 2002)”. 

Kuidas mõtlemisoskused ja -tasemed kajastuvad kunstiolümpiaadide 

teooriaülesannete töödes? 

Töö sisaldas eri liiki ülesandeid, mis sobisid kontrollitavate õpitulemuste täitmiseks. 

Ülesannete hindamisviis oli objektiivne ja läbipaistev. 

Olümpiaadiülesanded olid mitmekesised ja leidlikult koostatud. Tihti on ülesannete 

alguses sissejuhatav lõik, mis võib juba oma loogikas õiged vastused ette ära näidata. 

Olümpiaadiülesanded olid peamiselt: valikvastusega ja mitme valikvastusega ülesanded (nii 

faktiteadmiste kui arusaamise hindamiseks), sobitustestiküsimused, õige-vale ehk 

alternatiivse vastusega testiküsimused, lühivastuselised testiküsimused, testiküsimused 

tõlgendamisoskuse hindamiseks, visuaalne meetod, vaatemeetod ja funktsionaalne 

lugemisoskus. Olümpiaadi teooriatöödes ei olnud esseed, probleemi lahendamist, 

portfooliot, soorituspõhist ülesannet, aga need ülesanded toetaksid mõtlemisoskuste 

kõrgemaid oskusi. Samas on neid keerukam hinnata. Mõtlemisoskusi ja -tasemeid katsid 

pigem need ülesanded, mis ei puudutanud faktiteadmisi. Põhikoolil võiks olla rohkem 

arutlevaid ülesandeid, mis toetavad paremini mõtlemisoskusi, Lisada võiks ka loovust 

testivaid ülesandeid, mis annaks töös loovuse hindamisel parema ülevaate. 

Mõtlemisoskuste kasutamise ülesandeid võiks protsentuaalselt rohkem olla ja võib-

olla oleks kasulik ehitada olümpiaad üles hoopis soorituspõhiste ülesannetega. 

Soorituspõhine ülesanne – iseloomulikuks jooneks on olemasoleva teadmise või oskuse 

demonstreerimine reaalses olukorras (Brookhart, 2013a; Popham, 2014). Soorituspõhiselt 

hinnatakse pajusid kompleksseid oskusi, näiteks kunstitöö valmistamine (Krull, 2000). 

Kunstiolümpiaad võiks loobuda eraldi teooria- ja praktikaülesannetest, mis on enamasti 

erinevad ja killustatud ning koostada selle asemel üks põhjalikum ülesanne. Selle eeskujuks 

on näiteks käsitöö ja tehnoloogia olümpiaadi teine ülesanne. Sellise ülesandega saaks 

kasutada mõtlemistasemeid ja kaoks vajadus teha olümpiaadi mitmes erinevas osas (kodune 

loovtöö, teooriatöö ja kohapealne loovtöö).  

Kuidas olümpiaadi teooriavooru ülesanded vastavad riiklikule ainekavale? 

Kokkuvõtvalt seosed olümpiaadiülesannete ja õppekava vahel on olemas. Põhikoolil võiks 

olla rohkem arutlevaid ja avatud vastustega ülesandeid. Gümnaasiumi ülesanded vastasid 

täpsemalt õppekavas olevatele õpitulemustele ja lävendipõhisusele. 

Millised on edasised suunad / ettepanekud kunstiolümpiaadi teooriatööde 

läbiviimisel? Viire Sepp on olümpiaadi olemuse ja olulisuse kokku võtnud järgmiselt: 
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“Üldharidussüsteemis tervikuna peaks olümpiaadideks valmistumine aktiviseerima 

ainealast tunnivälist tegevust, soodustama õppetöö diferentseerimist tunnis ning ajendama 

ka õpetajaid arendama oma aine kompetentsust ja professionaalseid oskusi. Kuigi 

olümpiaadid ei ole andekate noorte väljaselgitamise ning nende arengu stimuleerimise 

ainuke kanal, on see siiski praegustes oludes üks väheseid stabiilselt toimivaid andekatele 

suunatud haridusprogramme Eestis, millest tulenev kasu ületab tunduvalt nende 

korraldamiseks tehtavaid kulutusi.“ 

Kunstiõpetuse väärtustamisel on oluline nii õpilase isiksuslik kui ka Eesti 

hariduspoliitiline ja sotsiaalkultuuriline tasand (Sepp, 2002). Uurimus näitab positiivselt, et 

kunstiolümpiaadil osalenud noor ja ka juhendav kunstiõpetaja saab tunnustuse nii kooli kui 

ka omavalitsuse tasandil koos teiste ainete (näiteks matemaatika) olümpiaadivõitjatega. 

Auhinnad jagunevad esimese kolme parima vahel, lisaks parim teooriatöö, parim kohapealne 

loovtöö, parim kodune loovtöö. Auhinnalisi kohti suurendab võimalus, et jäädakse jagama 

nt teist ja kolmandat kohta (vaata tabel 2). Kõiki vabariiklikust voorust osavõtjaid 

tunnustatakse tänukirjaga, paremaid aga aukirja ja auhinnaga (Tallinna Haridusamet; Tartu 

Ülikooli Teaduskool. 2021). Lisaks tunnustatakse olümpiaadivõitjaid omavalitsuste ja 

koolide vastuvõttudel (Tolmoff, 2021).  

Võimekad ja motiveeritud õpilased on need, kes kujundavad tulevikus meie 

ühiskonna arengut, seetõttu on nende suhtumine ja hinnangud neid puudutavasse olulised ja 

väga tähendusrikkad. Oma olemuselt on olümpiaadid suurepärane kasvupinnas ühiskonnas 

väärtustatud saavutuskäitumisele – ilma pühendumuse ja tõsise tööta olümpiaadidel 

loorbereid ei lõika. Uuringud kinnitavad, et võimekad õpilased peavad olümpiaade oma 

ainealase arengu suurimaks stiimuliks ning olümpiaadidest osavõtt innustab neid tõhusale ja 

motiveeritud iseseisvale tööle (Sepp, 2002), samuti süvendab olümpiaadidel osalemine 

ainehuvi ja saab tihti määravaks edasisel erialavalikul (Sepp 2009, 29–30). 

Põhikooli ja gümnaasiumi ülesannete puhul olid nõrgemate sooritusprotsentidega 

Eesti enda kaasaegse kunstiteemaga seotud ülesanded. Üks võimalus on anda eelnevalt 

kodutööks sellega seotud ülesandeid. Näiteks kunstikke tutvustavad videod jms. Või viia 

ülesandevoor läbi näiteks Kunstihoone näitusel, millele järgneb hinnatav analüüsi osa. Seni 

on kõik vabariiklikud voorud toimunud pealinnas ja siin on näitusi rohkelt.  

Loomingulise mõõtmise alased tööd pärinevad E. Torrance`lt (1966, 1990), kes lõi 

terve rea teste divergentse mõtlemise mõõtmiseks ja see võiks olla loovuse mõõtmise üks 

meetoditest. See on võimalus, mida saab olümpiaadi kontekstis kasutada ja mida ei ole 

varasemalt tehtud. 
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Koduse ülesande võiks asendada portfoolio ja portfooliopõhise hindamisega – ehk 

koostada oma loovtöödest näidistööde mapp (kindlal eesmärgil koostatud õpilastööde 

kogum, mis annab ülevaate õpilase arengust pikema aja vältel) (Krull, 2000). Mapi 

hindamiseks tuleb luua ühised hindamiskriteeriumid, et hinnang objektiivne oleks. Üks 

võimalus on anda eelnevalt kodutööks sellega seotud ülesandeid.  

Tean, et kunstiolümpiaadi ettevalmistusmeeskonnas osalevad lisaks üldhariduskooli 

kunstiõpetajatele ka huvikoolide juhendajad. Tänasel õmblusteta haridusmaastikul oleks 

hea, kui ka kunstiolümpiaadi kontekstis oleks huvikooli õpetajate panus nähtaval. Näiteks 

saab lisada registreerimisel huvikooli ja õpetaja nime. 

Edasistes uuringutes võiks magistrandid võrrelda omavahel tehtud teooriatöid – 

kunstiõpetuse test seitsmendale klassile, tasemetöö kuuendatele klassidele, ainevõistlused, 

olümpiaadi teooriavooru tööd. Nendes on mitmeid sarnasusi ja ühisosasid. Ettepanek on 

teemaga edasi minna ja luua tegevuskava arendusuuringuks, siin ei välista autor omaosalust. 

Kokkuvõtvalt sain vastused esitatud küsimustele: õpilased saavad 

teooriaülesannetega hakkama; ülesanded olid mitmekesised, leidlikult koostatud ja 

objektiivselt hinnatavad; seosed olümpiaadiülesannete ja õppekava vahel on olemas; 

mõtlemisoskuste kasutamise ülesandeid võiks protsentuaalselt rohkem olla. Tüüpilised 

eksimused ülesannete lahendustes olid seotud kontrollimise või funktsionaalse 

lugemisoskuse vähese kasutamisega – seda võiksid kunstiõpetajad oma õppetöös rohkem 

kasutada. Soovitused: kasulik on ehitada olümpiaad üles soorituspõhiste ülesannetega, 

kodust loovtööd võiks vaadelda portfooliona ja ühe osana võiks kasutada loovust testivaid 

ülesandeid. 
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärk oli kaardistada kunstiolümpiaadi teooriatöid, missuguseid 

ülesandeid õpilastele lahendamiseks antakse ning kuidas õpilased nendega toime tulevad, 

teha sellest järeldusi. Magistritöö teoreetiline osa tõi välja olümpiaadi ja selle korraldust 

avavaid tegureid, millele toetus hiljem töö empiiriline uurimus. Uurimise käigus leidsin 

vastused küsimustele: 

– olümpiaadi teooriaülesannete jõukohasus; 

– olümpiaadi teooriaülesannete seos riikliku ainekavaga; 

– olümpiaadi teooriaülesannete seos mõtlemisoskuste ja -tasemetega. 

Uurimuse tulemuste analüüs oli eesmärki toetav ja töö eesmärk sai täidetud.  

 Olümpiaadi teooriavooru mõjutavad tegurid olid selle eel- ja ajalugu Eestis; 

ülesannete ülesehitus ja õpilaste vastused; ülesannete seos õppekavaga; mõtlemistasemed ja 

näited nende kasutamisest; loovuse hindamine. Tööle andis positiivse tõuke eeluuringu 

intervjuu Reet Võrguga. Sain selguse miks ja kuidas asjad algasid ning kuidas need tänast 

olümpiaadi mõjutavad. 

  Kokkuvõtvalt võib eelnevale tuginedes järeldada, et sooritatud teooriaküsimustikud 

olid jõukohased, täitmata küsimustikke ei olnud ning keskmine sooritamise tulemus oli 

kõikidel vaadatud töödel 64%. Üldistavalt seosed kehtiva riikliku õppekavaga olid nähtavad. 

Gümnaasiumi ülesanded vastasid täpsemalt õppekavas olevatele õpitulemustele ja 

lävendipõhisusele. Mõtlemisoskusi ja -tasemeid katsid pigem need ülesanded, mis ei 

puudutanud faktiteadmisi. Tasemetest (autori kohandus Bloomi taksonoomiale) olid 

kajastatud teadmine; mõistmine ja arusaamine (80% ülesannetest), vähemal määral kasutati 

sünteesi, hindamist ja rakendamist (20 %). Mõtlemistasandite kasutamine ja olulisus 

kunstiõpetuses on töö käigus nähtavaks saanud. Kunstiga tegelemine täiendab inimest 

intellektuaalselt ja soodustab kõrgema astme mõtlemisoskuste arengut ning arendab loovust 

(Housen, 2001). Seda võiks teadlikult olümpiaadi juures kasutada, sest juba 2011. aasta 

tasemetöö analüüsis toodi välja nende olulisust. 

Olümpiaadide korraldamise eesmärk pole niivõrd – nagu vahel kiputakse arvama – 

selgitada välja parimad ainetundjad, kuivõrd stimuleerida võimekate õpilaste arengut (Sepp, 

2009). Hindamise paratamatus õppe-kasvatusprotsessis on seotud sellega, et see mängib 

meie elukorralduses väga olulist rolli ja kui kool sellest loobuks, süvendaks ta veelgi kooli 

ja tegeliku elu lõhet (Krull, 2010b). „Uuringud kinnitavad, et võimekad õpilased peavad 

olümpiaade oma ainealase arengu suurimaks stiimuliks ning olümpiaadidest osavõtt 
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innustab neid tõhusale ja motiveeritud iseseisvale tööle“ (Sepp, 2009). Robert Franken ja 

Douglas Brown korraldasid 1990-ndatel uuringu, kus küsitlesid rohkem kui 500 üliõpilast, 

et saada teada, mida nad võistlustes naudivad. Selgus, et paljusid ei motiveerinud võitmine, 

vaid soov ennast arendada. Paljud ütlesid, et võistlus innustas neid rohkem õppima ning 

mõjus harivalt ja arendavalt. 

Ainevõistluses on võistlejate arv põhikooli vabariiklikus voorus on püsinud 

stabiilselt kolmekümne ühe ja neljakümne vahel. On aga näha, et auhinnaliste kohtade arv 

on aja jooksul kasvanud. Kunstiolümpiaadil osalenud noor ja ka juhendav kunstiõpetaja saab 

tunnustuse nii kooli kui ka omavalitsuse tasandil koos teiste ainete (näiteks matemaatika) 

olümpiaadivõitjatega. 

Käesoleva magistritöö väärtus seisneb kunstiolümpiaadi detailsest ülevaatest, töö 

sisu illustreerivatest lisadest, põhjalikumast ülesannete ülevaatest – tulemuste statistiline 

analüüs ja ettepanekutest kunstiolümpiaadi kaasajastamiseks. Arusaamine kunstiolüpiaadi 

mõjutavatest teguritest annab nii Eesti Kunstihariduse Ühingule kui ka kunstiõpetajatele 

parema ülevaate tehtud tööst. 

Kunstihariduse seisukohast on oluline teadmine, et kunstiolümpiaadi korraldus 

Eestis peaks jätkuma, sest see on hea võimalus anda väljundit õpilaste mõtlemisoskuste ja 

loomingulisuse väärtustamisele ning arengule. See on tähtis oskus kaasajal igas 

eluvaldkonnas. 
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õppekava“ ja Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011 a. määruse nr 2 „Gümnaasiumi 
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LISA 1 1936. aastal läbiviidud kunstiõpetuse test 7. klassile 

 



 



 



 



 



 

 

  



 

LISA 2 Üleriigiline tasemetöö 6. klassidele kunstiõpetuses 
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LISA 5 Gümnaasiumi 2021/21 teooriatöö 
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