
Eelinfo 2006.a. õpioskuste  
üleriigilise võistluse kohta 

 
 

Head alanud õppeaastat 2006/2007 ning õpioskuste võistluse 12. aastat! 
 
Võistlust korraldav toimkond, olles rääkinud ka mitmete koolide esindajatega sellest, 
et võistluse üleriigilise lõppvooru korraldamine ei peaks tingimata olema seotud võitja 
kooli asukohaga, vaid võiks toimuda ka neis maakondades, kus veel selletasemelist 
võistlust pole olnud. Nii saab esindamis- ja korraldamiskogemust ja -rõõmu rohkem 
koole/õpilasi, samuti on võimalus võistlusele tulijatelgi Eesti erinevamaid paiku 
külastada. Eelmise aasta võitjate pingerida näitas, et Pärnu maakond ei ole veel seda 
võitlust korraldanud; küll olid nad aga nõus seda tegema. 
 
Seega on heameel teatada, et 2006. a Õpioskuste üleriigiline võistlus toimub 
kahepäevasena 27.-28. oktoobril Pärnu Ühisgümnaasiumis (Mai 3, Pärnu) eesti ja 
vene õppekeelega koolide kuuendate klasside võistkondadele. 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 12 piirkondlikult võistelnud kooli kohta). Eelmise aasta üleriigilise võistluse 
võitnud kool saab lisakoha (juhul kui ta ei võida käesoleval aastal piirkondlikul 
võistlusel). Üleriigilist võistlust korraldav maakond saab korraldava kooli jaoks 
lisakoha. 
 
Üleriigilisse vooru kutsutud võistkondade arvestamise alus on hiljemalt 16. 
oktoobriks k.a. Tallinna Ülikooli (Ulve Kala – kasvatusteadusteteaduskonna 
koolipedagoogika õppetool, Narva  mnt 25, Tallinn 10120, tel 53902408, 
ulve.kala@tlu.ee) laekunud võistluse protokoll ja võistlusülesanded. 
 
Võistlusülesanded ei hõlma kõiki õpioskusi. Pearõhk on teabe otsimisel, olulise 
eristamisel, teabe valimisel ja selle käsitlemise oskustel. Kasutatakse mitmesuguseid 
teatmeteoseid, aga ka teisi allikaid. 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. Osa ülesandeid lahendatakse 
arvutiklassis. 
Ülesannete lahendamiseks vajalikku infot esitatakse tekstina, helindina, tabelis, piltide 
ja skeemidena, aga ka reaalsete objektide kaudu. Kasutada võib vaid neid raamatuid ja 
materjale, mis on nõutud meeskonnal kaasa võtta või antud kasutamiseks 
korraldustoimkonna poolt.  
Treeningülesandeina soovitame harjutada vaatlus- ja kõnelemisoskust, teksti 
mõistmist ja meeldejätmist kuulmist 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 ülesande ajast kinnipidamist, meeskonnana 



toimetulekut, töö kavandamist ja ülesannete jaotamist. Peame oluliseks õppimismõnu 
ja  lahendamislusti! 
 
Saabumine  Pärnu Ühisgümnaasiumisse reedel, 27. oktoobril hiljemalt kell 
15.00.Võistkonnad majutatakse (igaühel palume kaasa võtta magamiskott, kotialune, 
vahetusjalatsid ja pesemistarbed). Seejärel toimub ekskursioon linnas. 
Õhtul kell 19.30 tervitab Pärnu Ühisgümnaasium võistkondi. Samuti tutvustab  iga 
võistkond end ja oma kooli. On muidki võistlusega seonduvaid tegevusi. 
Järgneb disko. 
 
Toitlustatakse nii 27.okt õhtul kui 28. okt hommikul ja lõunal. Majutuse ja 
toitlustamise tasub Haridus- ja Teadusministeerium. 
 
Palun teatada nii võistlejate kui nende juhendajate nimed ning ka kaasa tulevate 
õpetajate/lastevanemate/bussijuhtide nimed ja öömaja soov hiljemalt 16. oktoobriks. 
 
Täpse ajakava saadame Teile 20. okt. 
 
Korraldustoimkonna nimel 
lugupidamisega Teie, 
Ulve Kala 
 
 
 
Eesti olümpiaadid  www.ttkool.ut.ee/olympiaadid 
 
Õpioskuste olümpiaad  http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/opo.html 
 


