
Religiooniõpetuse olümpiaadi lõppvooru korraldusest 2021. aastal 
 
Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu toimub religiooniõpetuse olümpiaad sel aastal veebis, 
videokonverentsiprogrammi Zoom vahendusel, mis avaneb e-õppesüsteemi Moodle kaudu.  
Osalemiseks soovitame minna olümpiaadi ajaks punkti, kus on kiire ja stabiilne internetiühendus, 
mikrofon, kõlarid ja veebikaamera. Moodle’isse sisselogimiseks tarvilik informatsioon saadetakse 
osalejatele enne olümpiaadi algust.  
 
 
Religiooniõpetuse olümpiaadi lõppvoorus tuleb sooritada neli erinevat ülesannet:   
1. Oma essee põhipunktide suuline esitus (5-8 minutit) ja kohal viibijate küsimustele vastamine 

(7-10 minutit). Oma ettekannet võib toetada Powerpointi esitlusega (aga ei pea). Selles voorus 
hinnatakse mõtte selgust, esituse veenvust, teema valdamist. Küsimusi võivad esitada ka 
olümpiaadil osalejad, selle eest on võimalik saada lisapunkte.  

2. Dispuut (ca 15 minutit). Selles voorus jaotatakse osalejad paarideks ja loositakse välja 
religiooniajaloo ning tänapäevaga seonduvad probleemsed küsimused, millele tuleb kas vastu 
vaielda või neile pooltargumente leida. Osalejad valmistuvad ette eraldi, selleks on aega 10-15 
minutit (eelneva dispuudi aeg). Seisukohtade ettevalmistamisel võib kasutada abivahendeid. 
Hinnatakse mõtteselgust, analüüsi- ja argumenteerimisoskust. Küsimusi võivad esitada ka 
olümpiaadil osalejad, selle eest on võimalik saada lisapunkte. 

3.  Maailma usundite tundmise test. Aega vastamiseks on 1 tund. Selles voorus hinnatakse 
teadmisi maailma religioonidest ja laia silmaringi. 

 Ülesanded avanevad Moodle’is 13. märtsil kell 10.15 ja sulguvad kell 11.15. Õpilane võib soovi 
korral töö lõpetada ja lahkuda ka enne ametliku lahendusaja lõppu. Igasuguste abivahendite 
(kaasa arvatud internet) kasutamine selles voorus on keelatud, samuti on keelatud suhtlemine 
kellegagi peale korraldajate.  

4. Välkkõne. Iga osaleja tõmbab loosiga religiooniga seotud probleemi ning valmistab 10 minuti 
jooksul 3-5-minutilise kõne. Seejärel vastab kohalolijate küsimustele. Kõne koostamisel võib 
kasutada abivahendeid. Hinnatakse analüüsioskust, faktide seostamist, kiiret mõtlemist, 
küsimuste esitamise oskust. Küsimusi võivad esitada ka olümpiaadil osalejad, selle eest on 
võimalik saada lisapunkte. 

 
 

Religiooniõpetuse olümpiaadi 2021. aasta kava  
 
12. märts 
9.15 Kogunemine Zoomis, tehnilised küsimused, sissejuhatavad sõnavõtud, žürii tutvustamine  
9.45 Paus 15 minutit 
10.00 – 13.30 Eelvooru esseede kaitsmine. 15 min pausid kell 11.00 ja 12.15 
13.30 – 14.30 Lõuna  
14.30 – 16.30 Debatt   
 
13. märts  
10.00 Kogunemine, tehniline juhendamine testi tegemiseks 
10.15 Maailmausundite test (1 tund) 
11.15 Paus 45 min, testide hindamine 
12.00 Välkkõnede voor 
14.15 Lühiloeng looduse ja religiooni teemadel 
14.30 – 15.00 Autasustamine ja olümpiaadi lõpetamine  
 


