
ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI 
JUHEND 

2008/2009. õ.-a. 

 
18. aprillil 2009.a. korraldab Tallinna Ülikooli tööõpetuse osakond käsitöö ja 
kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse  alase õpilaskonkursi 
üldhariduskoolide õpilastele. 
 
 
Konkursi eesmärgid: 
tööõpetuse tähtsustamine õpilase arengus ja õppekavas;  
õpilastes sügavama huvi äratamine ainealaste teadmiste ja oskuste omandamiseks;  
õpilaste innustamine rakendamaks omandatut uudsetes olukordades ning praktilises 
tegevuses;  
erinevate infoallikate (õpikud, internet, teatmeteosed jne) tähtsustamine keeleliselt 
õige erialase terminoloogia, mõistete ja teadmiste omandamisel ning ideede ja 
iseseisva praktilise töö integreerimisel;  
õppetöö tulemuste võrdlemine riiklikul tasandil;  
parimate ainetundjate väljaselgitamine.  

 

I KÄSITÖÖ JA KODUNDUS 

Üldteemad  on  "MATERJALIÕPETUS. RAHVUSLIK ORNAMENT" ja 
"PUUVILJAD MEIE TOIDULAUAL" 

Konkurss toimub kolmes voorus:  

• koolisisesed voorud (mille korraldab kool omal soovil);  
• piirkondlikud voorud (korraldab maakond/linn);  
• üleriigiline voor (korraldab TLÜ). 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 üleriigilise vooru temaatika. Koolist piirkondlikule voorule saadetavate 
õpilaste arvu jms määrab piirkondliku vooru ainekonkursi komisjon. 
 
Piirkondlikud voorud toimuvad 27.märtsil 2009.a. Tulemused esitada üleriigilisele 
komisjonile hiljemalt 1.aprilliks 2009.a. Piirkondlikud voorud organiseerib ja viib läbi 
maakonna/linna ainekonkursi komisjon. Piirkondlik voor koosneb kolmest osast: 
 1.Teoreetiline osa. 

2.Loominguline praktiline töö käsitöös.  
3.Praktiline ülesanne kodunduses.  

Piirkondlike konkursside teoreetilise osa küsimused koostab piirkondlik komisjon. 
Praktilise osa jaoks materjalide ja töövahenditega ning kodunduse praktilise 
ülesande puhul toiduainetega varustamise korraldab piirkondlik maakonna/linna 
konkursi komisjon vastavalt võimalustele. Piirkonnas  väljaselgitatud parim 



käsitöötundja ja  parim kodunduse tundja saavad edasi lõppvooru, kus kumbki 
võistleb vaid oma valdkonnas. 
Piirkondlik žürii täidab konkursi läbiviimise kohta vormikohase protokolli. Protokollid 
edastatakse hiljemalt 1.aprilliks 2009 Tallinna Ülikooli e-maili aadressil  
 Anne Hein: anhein@tlu.ee või Jaana Tamm: jaana@tlu.ee  
Protokolli vorm on toodud juhendi üldosas. 
 
 
Üleriigiline voor:  
Seekord toimub üleriigiline voor käsitöö- ja kodunduse valdkonnas  eraldi.  
 
Käsitöö konkurss (osalevad piirkondade parimad käsitöötundjad):  

• Teoreetiline osa (40 minutit). 
• Praktiline loominguline ülesanne (120 minutit). 

 
Teoreetilises osas on materjaliõpetusega seotud küsimused.  
Praktiline loominguline ülesanne seisneb etteantud rahvusliku ornamendi 
kasutamises rõivaste kavandamisel ja kavandatu osalises tehnoloogilises teostuses.  
 
 
Kodunduse konkurss(osalevad piirkondade parimad kodunduse tundjad):  

• Teoreetiline osa (80 mintutit).  
• Praktiline ülesanne (80 mintutit).  

Teoreetiline osa hõlmab erinevaid ülesandeid, mis haaravad teadmisi (eeskätt 
puuviljade tundmisest,  toiteväärtusest ning toiduhügieenist) ja analüüsioskust. 
Põhirõhk on õppeainesiseste ja õppeainete vaheliste seoste loomise oskusel, 
tarbijateadlikkusel, põhjendatud valikute tegemisel. 
Praktilise ülesandena tuleb koostada menüü, valmistada toit (toidud) ning serveerida. 
Seejuures on põhitähelepanu menüü tasakaalustamisel, valmistamistehnoloogia ja 
töövahendite valikul, töö organiseerimisel ja hügieeninõuete täitmisel.    
 
 

 

II TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUS 

Konkurss toimub kahes voorus:  

• piirkondlikud voorud (korraldab maakond/linn);  
• üleriigiline voor (korraldab TLÜ). Võistlevad 8.-9. klasside õpilased.  

Piirkondlikud voorud toimuvad 27.märtsil 2009.a. Tulemused esitada üleriigilisele 
komisjonile hiljemalt 1.aprilliks 2009.a. Piirkondlikud voorud organiseerib ja viib läbi 
maakonna/linna ainekonkursi komisjon. Piirkondlik voor koosneb kahest osast: 
 
1.Teoreetiline osa. 
2.Loominguline praktiline töö. 
 
Koolist piirkondlikule voorule saadetavate õpilaste arvu jms määrab piirkondliku 
konkursi komisjon. Piirkondlike konkursside teoreetilise ja praktilise osa ülesanded 
koostab piirkondlik komisjon. Praktilise osa jaoks materjalide ja töövahenditega 
varustamise korraldab piirkondlik maakonna/linna konkursi komisjon vastavalt 
võimalustele. Küsimuste/ülesannete koostamisel lähtuda ainekavast.  



Piirkonnas  väljaselgitatud parim ainetundja saab edasi lõppvooru. 
Piirkondlik žürii täidab konkursi läbiviimise kohta vormikohase protokolli. Protokollid 
edastatakse hiljemalt 1.aprilliks 2009 Tallinna Ülikooli e-maili aadressil: 
Kai Malmstein: kai.malmstein@tlu.ee  või Andry Kikkull: andryk@tlu.ee    
Protokolli vorm on toodud juhendi üldosas. 
 
Üleriigiline voor koosneb kolmest osast: 

l Teoreetiline osa (45 minutit).  
l Praktilise töö teostamine (180 minutit).  
l Koolis või kodus valminud toode.  

Teoreetilises osas on  valikvastustega küsimused  kümnel teemal   (tehnika 
ajalugu, tehniline terminoloogia, tehniline graafika, materjaliõpetus, elektrilised 
käsitööriistad, puitmaterjalide tehnoloogia,  metallmaterjalide tehnoloogia, tehniline 
taip ja kujutlusvõime, tööohutus, varia).Põhirõhk on loogiliste seoste, põhjenduste 
ning ainealaste ülesannete lahendamisel. Vastamine küsimustele toimub arvuti abil.  
 
Praktiline ülesanne: 

1)konstrueerida  etteantud tehnilistele tingimustele vastav  originaalne tööese  mida 
saaks valmistada  üldlevinud materjalidest ja koolide õppetöökodades leiduvaid 
tehnoloogilisi võimalusi kasutades.  Esitada oma lahendus hindamiseks žüriile 
mõõtmestatud tööjoonise eskiisi vormis.  
2)valmistada lihtne tööese joonise ja kirjaliku tööjuhendi järgi  puitmaterjali baasil. 
3)valmistada lihtne tööese joonise ja kirjaliku tööjuhendi järgi metallmaterjali  baasil. 
Kaasa on lubatud võtta ka endale  kohandatud tööriistu. 
 
Koolis või kodus valminud toode. 
Kaasa võtta 1. voorus  valminud praktilised tööd ja üks  enda poolt tööõpetuse tunnis 
või kodus meisterdatud ese. Kodutöö peab olema varustatud nimesildiga, millel 
kajastub õpilase-õpetaja kooli nimi, õpilase vanus ja klass ning eseme nimetus. 
Kodutööd hinnatakse eraldi ning hinne õpilasvõistluse punktide üldarvestusse ei 
lähe. 
 

 
III ÜLDOSA 

Piirkondliku vooru protokoll peab sisaldama järgmist infot: 
Käsitöö ja kodunduse konkursil osales........õpilast............ koolist.  
Parimad ainetundjad esitada järgneva tabeli vormis. 
 

Jrk.nr 
 

Parimad  
käsitöö- 
tundjad 

Õpilase nimi 

Klass  Kool  

Punkte 
teor.  
osa 
eest  

Punkte 
prakt. 
osa 
eest  

Punkte 
kokku  

Õpetaja nimi, 
kontaktandmed 
(tel. nr.  ja  
e-posti aadress)  

1.        
2.        
3.        

 
Parimad  

kodunduse  
tundjad 

      

1.        
2.        



3.        
 
 
 
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse  konkursil osales........õpilast............ koolist.   Kolm 
parimat ainetundjat esitada järgneva tabeli vormis. 
 

Jrk. 
nr  

Õpilase 
nimi Klass Kool  

 
1. 
osa 
 

2. 
osa 

3. 
osa 

4. 
osa 

Punkte 
kokku  

Õpetaja nimi, 
kontaktandmed 
(tel. nr. või mob. nr. ja 
e-posti aadress)  

1.           
2.           
3.           
 

Käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse üleriigiline voor toimub 
18. aprillil 2009 Tallinna Ülikooli tööõpetuse majas, Tallinn, Narva mnt 25 algusega 
kell 11.00. 

Üleriigilises voorus osaleb igast maakonnast 1 õpilane (Tallinnast 3 õpilast).    
Õpilasele ja õpetajale teatatakse konkursil osalemisest vastavalt lähetatud andmete 
alusel. 

Töid hindavad žüriid. Hinnangute kriteeriumid määravad korralduskomisjonid ning 
hindamissüsteem tehakse osalejaile teatavaks konkursi alguses. 
Konkursi lõppvooru praktiliste ülesannete täitmiseks vajaminevad töövahendid, 
materjalid on korraldajate poolt. Sõidukulud ja õpilasega kaasas olevate 
täiskasvanute komandeerimiskulud katab lähetaja, õpilaste 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 Ülikooli käsitöö ja kodunduse või 
tööõpetuse erialale.  
 
Kontaktisikud: 
Käsitöös ja kodunduses 
Anne Hein, anhein@tlu.ee, tel 6409 436 
Jaana Tamm, jaana@tlu.ee,tel 6409 437 
           
 
Töö- ja tehnoloogiaõpetuses 
Kai Malmstein, kai.malmstein@tlu.ee, tel 6409 435. 
Andry Kikkull, andryk@tlu.ee, 
 
 


