
Üldinfo 2010. aasta õpioskuste üleriigilise võistluse kohta 
  
 
16. õpioskuste üleriigiline võistlus toimub 22. – 23. oktoobril 2010  Pärnus, Pärnu Vanalinna 
Põhikoolis  (Aadress: Nikolai 26, Pärnu 80014). 
 
2010/2010. õppeaasta õpioskuste üleriigiline võistlus toimub kahepäevasena  eesti  ja vene 
õppekeelega koolide kuuendate klasside viieliikmelistele võistkondadele. Võistlusülesanded on 
eestikeelsed, koondarvestus toimub eesti ja vene õppekeelega koolide kohta eraldi.  
 
Koolisisesed ja piirkondlikud võistlused on toimunud kas kevadel 5. klasside võistkondadele või 
septembrikuus 6. klasside võistkondadele. Üleriigilisse vooru pääsevad piirkondlikes voorudes 
parimaid võistlustulemusi saavutanud koolid (üks kool kuni 12 piirkondlikult võistelnud kooli 
kohta). Eelmise aasta üleriigilise võistluse võitnud kool saab lõppvõistlusele lisakoha (juhul kui ta 
ei võida käesoleval aastal piirkondlikul võistlusel). Üleriigilist võistlus korraldav maakond saab 
korraldava kooli jaoks lisakoha (juhul kui ta ei võida käesoleval aastal piirkondlikul võistlusel).   
 
Üleriigilisse vooru kutsutud võistkondade arvestamise alus on hiljemalt 15. oktoobriks k.a. 
Tallinna Ülikooli (Lii Araste – Tallinna Ülikooli Eelõppekeskus, Uus-Sadama 5, Tallinn 10120,  
tel 6 409 369  gsm 56 560 221, araste@tlu.ee) laekunud võistlusülesanded ja võistluse protokoll.  
 
Võistlusülesanded ei hõlma kõiki õpioskusi. Pearõhk on otsitava teabe määratlemisel ja selle 
käsitlemise oskustel. Oluline on tunda erinevate teatmeteoste ülesehitust, leida tundmatu teose 
kasutamise juhised,  valida ülesande lahenduse leidmiseks sobiv raamat või muu allikas. 
Kasutatakse mitmesuguseid teatmeteoseid, võistkonna enda vahenditena - joonlaud, kalkulaator, 
karp värvipliiatseid, PVA liim, käärid, pastakas. Kui on vaja veel midagi kaasa võtta, siis seda 
teatame täpsustavas infos.  Osa ülesandeid lahendatakse arvutiklassis. Korraldustoimkond ei esita 
enam kasutatavate teatmeteoste soovitusnimekirja.  
 
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 (selle kohta tuleb info) või  antud kasutamiseks korraldustoimkonna poolt.  
 
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 
meeskonnas.  Peame oluliseks õppimismõnu ja lahendamislusti!  
 
Võistkonnaga kaasas olevad õpetajad osalevad vastuste hindamises. 
 
Õpioskuste kahepäevase võistluse üks oluline lisaväärtus on võimalus suhelda teiste koolide 
õpilastega ja õpetajatega. Et kõik kõigiga paremini ja kiiremini tuttavaks saaksid saab iga võistkond 
end  tutvustada (kuni 5 minutit).  
 
  
 
  
 



Saabumine Pärnu Vanalinna Põhikooli toimub 22.oktoobril, saabumise aeg sõltub saabuva 
võistkonna võimalustest, kuid tegevus (õhtusöök) algab kell 18.00. 
 
Võistkonnad majutatakse klassiruumidesse (igaühel palume kaasa võtta magamiskott ja 
hügieenitarbed) .  
 
Võistkondi ja võistkondade juhendajaid toitlustatakse kolmel korral: 22. oktoobril pakutakse 
õhtusööki, 23. oktoobril hommiku- ja lõunasööki. 
 
Võistluse avamine toimub kell 19.00, sellele järgnevad võistkondade tutvustused ja meelelahutus. 
 
Majutuse ja toitlustamise tasub Haridus- ja Teadusministeerium.  
 
Palun teatada nii võistlejate (5 võistlejat meeskonnas) kui neid juhendava ja kaasa tuleva õpetaja(te) 
nimi,  samuti bussijuhtide nimed hiljemalt 10. okt. (araste@tlu.ee) 
 
Täpse ajakava saadame Teile 15. oktoobril. 
 
Võistluste alguse laupäeval oleme planeerinud kella 9.00 ja ärasõit ca 15.00. 
 
 
Korraldustoimkonna nimel 
 
lugupidamisega  Lii Araste 


