
Teadmiseks 2010/2011 õppeaasta üleriigilise õpioskuste võistluse kohta
 

Üldist

17. õpioskuste üleriigiline võistlus toimub  21. – 22. oktoobril 2011.  Voore Põhikoolis (Voore, 
Saare vald,  Jõgevamaa) Võistlust  korraldab  Tallinna Ülikool..  Olümpiaadi toetavad Haridus- ja 
Teadusministeerium ja kirjastus Koolibri.

Informatsioon:
Lii Araste
peakorraldaja
tel: 56 560 221
e-post: araste@tlu.ee

Koolipoolsed korraldajad on:
Raivo Reimets
Voore Põhikooli direktor
tel: 7 730 148

Õpioskuste olümpiaadi žürii:
Lii Araste
Merle Kaldjärv
Helin Puksand
Margit Roomet
Triinu Tõrv

Palume igal koolil teha oma võistlejatele ja õpetaja(te)le nimesildid (ees- ja perekonnanimi, kooli 
nimi),  mis  on kas  rinda   kinnitatavad või  kaela  riputatavad.  Kõigi  ülejäänud töövahendite  eest 
hoolitseb korraladaja ning võistluse jaoks midagi rohkem kaasa võtta vaja ei ole.

Majutamine
Võtke  kaasa  magamiskott   ja  magamisalus,  hügieenitarbed,  kindlasti  vahetusjalanõud. 
Majutamine toimub klassiruumides. Bussijuhid majutatakse eraldi klassiruumi. Majutus on kõigi 
osalejate jaoks tasuta.

Toitlustamine
Õpilasi, saatvaid õpetajaid ning bussijuhte toitlustatakse kooli sööklas 3 korda: reedel  õhtusöök ja 
laupäeval  hommiku- ning lõunasöök. Täpsemalt vaata võistluse ajakavast. Toitlustuse eest osalejad 
tasuma ei pea.

Palume  19.  oktoobriks teada  anda  kas  bussijuht  vajab  majutust  ja/või  toitlustust  aadressil 
araste@tlu.ee

Võistkondade tutvustus
Palume tutvustused ette valmistada audio-visuaalseid lahendusi või presentatsioone kasutamata. 
Ka palume  kinni  pidada  ajapiirangust  –  kõigil  võistkondadel  on  tutvustuseks  aega  5  minutit. 
Võistkondade tutvustusi ei hinnata.

mailto:araste@tlu.ee


Kalevipoja muuseumi külastus
Kalevipoja  muuseumi  külastus  Kääpal  on  võistluse  vaba-aja  tegevus.  Muuseumi  külastuseks 
sõidutab tellitud buss osalejad Kääpale ning pärast tagasi Voore kooli. Osalejate jaoks on muuseumi 
külastamine tasuta.

Palamuse O.Lutsu  Kihelkonnamuuseum
ootab õpioskuste olümpiaadi lõppvoorus osalejaid 21. ja 22. oktoobril külastama muuseumi poole 
hinnaga (1 pilet 50 senti). Muuseumi külastamine ei kuulu võistluse programmi ja pakume selle 
välja  lisavõimalusena  reisi  sisukamaks  muutmiseks.  Palamuse  muuseum asub  12  km kaugusel 
Voore põhikoolist ning jääb läänest ja põhjast tulijatele teele.

Võistluse ajakava

Korraldajad tänavad õpioskuste olümpiaadi toetajaid: 

21.10.11
17.00-17.50
18.30-19.00
19.00-21.00
21.00-22.00
22.30

22.10.11
8.30-9.00
9.00-9.25
9.30-9.55
10.00-10.25
10.30-10.55
11.30-14.00
14.00-14.30 
14.45-15.45

Saabumine
Õhtusöök
Võistluse avamine, võistkondade tutvustused
Disko
Öörahu

Hommikusöök
1. töötuba
2. töötuba
3. töötuba
4. töötuba
Kalevipoja muuseumi külastus
Lõunasöök
Autasustamine ja võistluse lõpetamine


