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ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 
 

Vastavalt 20.09.01 sõlmitud TPÜ ja Haridusministeeriumi vahelisele lepingule korraldab 
Tallinna Pedagoogikaülikool  käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse alase 
õpilaskonkursi üldhariduskoolide õpilastele 23. 04. 2005. a. 
 
Konkursi eesmärgid: 

qTööõpetuse tähtsustamine õpilase arengus ja õppekavas; 
qÕpilastes sügavama huvi äratamine ainealaste teadmiste ja oskuste omandamiseks; 
qÕpilaste innustamine rakendama omandatut uudsetes olukordades ning praktilises 

tegevuses, 
qErinevate infoallikate (õpikud, internet, teatmeteosed jne) tähtsustamine keeleliselt õige 

erialase terminoloogia, mõistete ja teadmiste omandamisel ning ideede ja iseseisva 
praktilise töö integreerimisel; 

qÕppetöö tulemuste võrdlemine vabariiklikul tasandil; 
qParimate ainetundjate välja selgitamine. 

 
 
 
 
I KÄSITÖÖ JA KODUNDUS 
 
Üldteemadeks “ÕMBLEMINE” ja “AEDVILJAD” 
 
Konkurss toimub kolmes voorus: 

•Koolisisesed voorud (mille korraldab kool omal soovil); 
•Piirkondlikud voorud (korraldab maakond/linn); 
•Vabariiklik voor (korraldab TPÜ). Võistlevad 8.-9. klasside õpilased. 

 
Koolisisese vooru toimumise otstarbekuse otsustab kool. Koolivoorude toimumise korral 
koostavad ülesanded ja viivad konkursi läbi kooli käsitöö ja kodunduse õpetajad. 
Küsimuste/ülesannete koostamisel lähtuda ainekavast võttes soovitavalt aluseks vabariikliku 
vooru temaatika. Koolist piirkondlikule voorule saadetavate õpilaste arvu jms määrab 
piirkondliku vooru ainekonkursi komisjon. 
 
Piirkondlikud voorud toimuvad 2005.a kevadel maakonna koolidele sobival ajal. 
Tulemused esitada vabariiklikule komisjonile hiljemalt 31. märtsiks 2005. Piirkondlikud 
voorud organiseerib ja viib läbi maakonna/linna ainekonkursi komisjon. 
Piirkondlik voor koosneb kolmest osast: 

•Referatiivne töö “Lemmikstiil rõivastuses” või „Aedviljad igapäeva menüüs“ (tekstilist 
osa max 5 lk), 

•Loominguline praktiline töö käsitöös, 
•Praktiline ülesanne kodunduses. 

Iga osa eest on võimalik saada maksimaalselt 10 punkti, seega kokku 30 punkti. 
 
Piirkondlike konkursside ülesannete koostamise eest vastutab kohapealne komisjon. 
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Praktilise osa jaoks materjalide ja töövahenditega ning kodunduse praktilise ülesande puhul 
toiduainetega varustamise korraldab piirkondlik maakonna/linna konkursi komisjon vastavalt 
võimalustele. Piirkonna parim saab edasi lõppvooru. 
 
Piirkondlik žürii täidab konkursi läbiviimise kohta vormikohase protokolli. Protokollid 
edastatakse hiljemalt 31. märtsiks Tallinna Pedagoogikaülikooli aadressil: 
Ene Lind, Käsitöö didaktika õppetool, Narva mnt 25, 10120, Tallinn, või e-maili aadressil 
ene lind@tpu.ee  
Protokolli vorm on toodud juhendi üldosas. 
 
 
 
Üleriigiline voor koosneb kolmest osast: 

•Teoreetiline osa (45 minutit). Küsimused on eesti keeles. 
•Praktiline loominguline ülesanne käsitöös. 
•Praktiline ülesanne kodunduses. 

 
Teoreetiline osa hõlmab 20 küsimust (10 küsimust käsitöö ja 10 kodunduse valdkonnast). 
Küsimused on seotud üldteemaga. Käsitöös õmblemine (materjalid ja tehnoloogia). 
Kodundusalastes küsimustes on põhirõhk õppeainesiseste ja õppeainete vaheliste seoste 
loomise oskusel, tarbijateadlikkusel, põhjendatud valikute tegemisel. Küsimused haaravad 
eeskätt toidu toiteväärtust, toiduhügieeni ning majanduslikke aspekte (toiduaine maksumus 
jms). 
Praktiline ülesanne käsitöös koosneb tehnoloogilisest ning loomingulisest osast. Kodunduses 
tuleb koostada menüü, valmistada toit (toidud) ning serveerida. Seejuures on põhitähelepanu 
menüü tasakaalustamisel, valmistamistehnoloogia ja töövahendite valikul, töö 
organiseerimisel ja hügieeninõuete täitmisel.  
Lõppvoorus osalejal võtta kaasa ka piirkondlikus voorus koostatud referatiivne töö. 
(vt ka üldosa) 
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II TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUS 
 
Konkurss toimub kolmes voorus: 

•Koolisisesed voorud (mille korraldab kool omal soovil); 
•Piirkondlikud voorud (korraldab maakond/linn); 
•Vabariiklik voor (korraldab TPÜ). Võistlevad 8.-9. klasside õpilased. 

 
Koolisisese vooru toimumise otstarbekuse otsustab kool. Koolivoorude toimumise korral 
koostavad ülesanded ja viivad konkursi läbi kooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajad. 
Küsimuste/ülesannete koostamisel lähtuda ainekava teemaplokkidest. Koolist piirkondlikule 
voorule saadetavate õpilaste arvu jms määrab piirkondliku vooru ainekonkursi komisjon. 
 
Piirkondlikud voorud toimuvad 2005.a kevadel maakonna koolidele sobival ajal. 
Tulemused esitada vabariiklikule komisjonile hiljemalt 31. märtsiks 2005. Piirkondlikud 
voorud organiseerib ja viib läbi maakonna/linna ainekonkursi komisjon. 
Piirkondlik voor koosneb kahest osast: 

1.Teoreetiline osa. 
2.Loominguline praktiline töö. 

 
Piirkondlike konkursside teoreetilise ja praktilise osa ülesanded koostab kohapealne 
komisjon. Praktilise osa jaoks materjalide ja töövahenditega varustamise korraldab 
piirkondlik maakonna/linna konkursi komisjon vastavalt võimalustele. Piirkonna 
parimõpilane saab edasi lõppvooru. Piirkondlik žürii täidab konkursi läbiviimise kohta 
vormikohase protokolli (vt üldosa). Protokollid edastatakse hiljemalt 31. märtsiks Tallinna 
Pedagoogikaülikooli aadressil: Mart Soobik, Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika lektoraat, 
Narva mnt 25, 10120, Tallinn või e-posti aadressil m soobik@tpu.ee. 
 
 
Üleriigiline voor koosneb kolmest osast: 
 

1.Teoreetiline osa (45 minutit). Küsimused on eesti keeles. 
2.Praktilise töö teostamine (3 tundi). 
3.Koolis või kodus valminud toode. 
 

Teoreetiline osa hõlmab 20. küsimust töö- ja tehnoloogiaõpetuse aine vallast, nende sisus on 
rõhk asetatud loogiliste seoste, põhjenduste ning ainealaste ülesannete lahendamisele. 
Vastamine küsimustele toimub arvuti abil. Õpilastele saab näidisülesannetena anda 
lahendada eelnevatel ainekonkurssidel  esitatud küsimusi.  
 
Kohapeal valmiv praktiliselt teostatav tööese hõlmab suuresti ainekava läbivaid 
teemaplokke: kujustamine ja tehnikalooming, tehniline kirjaoskus, katteviimistlus, 
elektrikäsitööriistad, tehnika läbi aegade ja materjalide töötlemine koos praktilise eseme 
valmistamisega.  
 
Koolis või kodus valminud tootena ootame kas põnevaid liikuvaid mänguasju või 
kodudes vajaminevaid originaalse konstruktsiooniga esemeid või ka hobideks 
kasutatavaid huvipakkuvaid tooteid. Need tooted peaks pakkuma vaatajale ja hindajale 
uudseid momente ainekava tööliikide rakendusest. Kodutöö peab olema varustatud 
nimesildiga, millel kajastub õpilase-õpetaja-kooli nimi, õpilase vanus ja klass ning eseme 
nimetus (vt ka üldosa). 
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III ÜLDOSA 
 
Piirkondliku vooru protokoll peab sisaldama järgmist infot: 
Käsitöö ja kodunduse/töö- ja tehnoloogiaõpetuse konkursil osales........õpilast.............. 
koolist. Kolm parimat ainetundjat esitada järgneva tabeli vormis. 
 
Jrk.nr. Õpilase 

nimi 
Klass Vanus Kool Punkte 

teor. osa 
eest 

Punkte 
prakt.osa 

eest 

Punkte 
kokku 

Õpetaja 
Nimi, 

kontaktandmed 
(mob. tel ja e- 
posti aadress) 

         
         
         
 
 
Käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse üleriigiline voor toimub 23. 
aprillil 2005 Tallinna Pedagoogikaülikooli tööõpetuse majas, Tallinn, Narva mnt 25 algusega 
kell 11.00. 
Üleriigilises voorus osaleb igast maakonnast 1 õpilane (Tallinnast 3 õpilast). Kui mõni 
maakond ei teata oma parimaid 31. märtsiks, võivad lisakohti saada eelmise konkursi 
paremad maakonnad. Õpilasele ja õpetajale teatatakse konkursil osalemisest vastavalt 
lähetatud andmete alusel. 
Nii käsitöö ja kodunduse kui töö- ja tehnoloogiaõpetuse üleriigilise vooru üldvõitja välja 
selgitamiseks liidetakse kokku kõigi kolme osa punktid. Eraldi autasustatakse parimat 
käsitöö ja parimat kodunduse aineva ldkonna tundjat. Töid hindavad žüriid. Hinnangute 
kriteeriumid määravad korralduskomisjonid ning hindamissüsteem tehakse osalejaile 
teatavaks konkursi alguses. 
Konkursi lõõpvooru praktiliste ülesannete täitmiseks vajaminevad töövahendid, materjalid 
on korraldajate poolt. 
 
Sõidukulud ja õpilasega kaasas olevate täiskasvanute komandeerimiskulud katab lähetaja, 
toitlustamine on korraldajate poolt. 
 
Kõikidele vabariiklikul konkursil osalenud õpilastele antakse mälestusese. Ülesannete 
parimatele lahendajatele on ette nähtud auhinnad. Meeles peetakse ka edukalt esinenud 
õpilaste juhendajaid-õpetajaid. 
 
Üldvõitu arvestatakse kandideerimisel Tallinna Pedagoogikaülikooli käsitöö ja kodunduse 
või töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialale.  
 
Kontaktisikud: 
Käsitöös ja kodunduses Ene Lind, enelind@tpu.ee , tel 640 9433 
                                          Kristi Paas, kristipaas@hotmail.com ,tel 640 9437 
Töö- ja tehnoloogiaõpetuses  Mart Soobik, msoobik@tpu.ee,  tel 640 9435, 5649 9135. 
 
Käsitöö ja kodunduse üldteemaga seonduv soovituslik kirjandus ning muu vajalik info on 
toodud ära olümpiaadide kodulehel  http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid 
 
 
 


