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2005. aasta Õpioskuste üleriigiline võistlus toimub kahepäevasena 21.-22. 
oktoobril Paide Ühisgümnaasiumis (Kooli t 1, Paide ) eesti  ja vene õppekeelega 
koolide kuuendate klasside meeskondadele. Võistlusülesanded on eestikeelsed, 
koondarvestus toimub eesti ja vene õppekeelega koolide kohta eraldi.  

Koolisisesed ja piirkondlikud võistlused korraldatakse kas kevadel 5. klasside 
meeskondadele või septembrikuus 6. klasside meeskondadele. Üleriigilisse vooru 
pääsevad piirkondlikes voorudes parimaid võistlustulemusi saavutanud koolid (üks 
kool kuni 12 piirkondlikult võistelnud kooli kohta). Üleriigilist võistlus korraldav 
maakond saab korraldava kooli jaoks lisakoha.  

Üleriigilisse vooru kutsutud meeskondade arvestamise alus on hiljemalt 16. 
oktoobriks k.a. Tallinna Ülikooli (Ulve Kala – kasvatusteaduste teaduskonna 
koolipedagoogika õppetool, Viru väljak 2, Tallinn 10111, tel 6601856 või 53 
902408, ulve.kala@tlu.ee) laekunud võistlusülesanded ja võistluse protokoll.  

Võistlusülesanded ei hõlma kõiki õpioskusi. Pearõhk on  teabe otsimisel ning 
määratlemisel ja selle käsitlemise oskustel. Kasutatakse mitmesuguseid teatmeteoseid, 
võistkonna enda vahenditena - joonlaud, pliiatsid, taskuarvuti. Osa ülesandeid 
lahendatakse arvutiklassis. Oluline on tunda erinevate teatmeteoste ülesehitust, leida 
tundmatu teose kasutamise juhised,  valida ülesande lahenduse leidmiseks sobiv 
raamat või muu allikas. Korraldustoimkond ei esita enam kasutatavate teatmeteoste 
soovitusnimekirja. Võistkonnaga kaasas olevad õpetajad osalevad vastuste 
hindamises. 

Ülesannete lahendamiseks vajalikku infot esitatakse tekstina, helindina, tabelis, piltide 
ja skeemidena, aga ka reaalsete objektide kaudu. Allikate valiku hindamisel 
arvestatakse andmete värskust ja ammendavust. Kasutada võib vaid neid raamatuid ja 
materjale, mis on nõutud meeskonnal kaasa võtta või  antud kasutamiseks 
korraldustoimkonna poolt. Võistkond koostab oma tegevuse kohta ka protokolli, 
selles hinnatakse oluliste elementide olemasolu ning sõnastuslikku ladusust. 

Treeningülesandeina soovitab korraldustoimkond harjutada vaatlus- ja 
kõnelemisoskust, teksti mõistmist ja meeldejätmist kuulmise järgi, tekstis sisalduvate 
teabevõimaluste äratundmist (küsimuste ja diagrammide  koostamine), vastuseks 
oluliste märksõnade leidmist ja vajaliku teabe eristamist vastuse seisukohalt 
ebaolulisest, ruumi plaani koostamist ja ruumis plaani järgi orienteerumist, 
teatmekirjanduse ja taskuarvuti kasutamist. Kindlasti on oluline harjutada 
ülesandeajast kinnipidamist, meeskonnana toimetulekut, töö kavandamist ja 
ülesannete jaotamist. Koolivõistluste ja piirkondlike võistluste korraldajail 
soovitatakse üksikülesannete punktisumma määrata 2-5 piires, rõhutada ülesannete 
lahendusjärjestuse määramisel ja lahendusraskuste ilmnemisel ratsionaalsust ja enese 
säästmist. Üleriigilise vooru korraldustoimkond peab oluliseks õppimismõnu ja 
lahendamislusti.  
 
 



 
Saabumine  Paide Ühisgümnaasiumisse reedel, 21. oktoobril hiljemalt kell 15.30, kus 
majutatakse võistkonnad (igaühel palume kaasa võtta magamiskott ja pesemistarbed; 
duširuumides on soe vesi). Seejärel toimub ekskursioon linnas. 
Õhtul kell 19.00 tervitab Paide Ühisgümnaasium võistkondi, ja iga võistkond 
tutvustab end ja oma kooli. Järgneb disko. 
 
Toitlustatakse nii 21. okt õhtul kui 22. okt hommikul ja lõunal. 
Majutuse ja toitlustamise tasub haridus- ja teadusministeerium. 
 
Palun teatada nii võistlejate nimed kui nende juhendajate nimed ning ka kaasa 
tulevate õpetajate/lastevanemate/bussijuhtide nimed hiljemalt 16. okt. 
 
Täpse ajakava saadame Teile 18. okt. 
 
 
Teie küsimustele vastan ja täpsustan käesolevat üldist infot alates 11. okt. 2005.a. 
 
 
Lugupidamisega Teie 
Ulve Kala 


