
Inimeseõpetuse vabariiklik olümpiaad 2018/2019

ÜLDSÄTTED

Inimeseõõ petuse õluü mpiaadi kõrraldab Inimeseõõ petuse ÜÜ hing kõõstõü õü s Tervise Arengu 
Instituudi, Hariduse Infõtehnõlõõgia Sihtasutuse ja Tartu ÜÜ likõõli Teaduskõõliga. 
Lõõ ppvõõrus  teevad kaasa veel Maanteeamet, Tervishõiumuuseum ja Tartu ÜÜ likõõli 
Liikumislabõr. Oluü mpiaadi laübiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Inimeseõõ petuse õluü mpiaadi eesmaü rgid õn:

 Põpulariseerida põõ hikõõli II ja III kõõliastme õõ pilaste seas inimeseõõ petusega seõtud 
teadusvaldkõndi;

 Selgitada vaü lja ja tunnustada parimaid inimeseõõ petuse ainetundjaid ja nende 
õõ petajaid ning tõetada õõ pilaste suü vendatud enesetaü iendamist;

 Tõetada erinevates riiklikes strateegiates, nt Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-
2020, tõõdud eesmaürkide saavutamist uü ldharidussuü steemis.  

 Rõõ hutada uü ldhariduskõõlides inimeseõõ petuse, kui tervist tõetavat kaü itumist 
vaü aü rtustava ja sõtsiaalseid õskusi arendava õõ ppeaine õõ ppimise ja õõ petamise taühtsust.

2018/2019 õõ ppeaastal tõimub inimeseõõ petuse vabariiklik õluü mpiaad põõ hikõõli 5., 6., 7. 
ja 8. klasside õõ pilastele. Oluü mpiaad tõimub kahes võõrus ja õluü mpiaadi tõü õü keel õn eesti 
keel.

Oluü mpiaadi kõkkuvõõ tted avalikustatakse Eesti õluü mpiaadide ja Inimeseõõ petuse ÜÜ hingu 
veebilehtedel. Tulemuste avalikustamisest teavitatakse meililisti  
õlympiaadid@lists.ut.ee  kaudu.

mailto:olympiaadid@lists.ut.ee


PIIRKONNAVOOR

Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor tõimub 10. aprillil 2019. aastal ja õn 
veebipõhine. Oluü mpiaadikuü simustele saavad kõõ ik õõ pilased vastata õma kõõlis 
arvutiklassis selleks ettenaühtud ajal kuni 60 minuti jõõksul. 
5. klass - 9.00 - 10.00
6. klass - 10.30 - 11.30
7. klass - 12.00 - 13.00
8. klass - 13.30 - 14.30
Oluü mpiaadi tehnilise õõ nnestumise tagamiseks õn õsalejate arv piiratud. Iga kõõl saab 
õluü mpiaadile esitada kuni kaks viienda klassi, kuni kaks kuuenda klassi, kuni kaks 
seitsmenda klassi ja kuni kaks kaheksanda klassi õõ pilast.  

Oluü mpiaadist õsavõõ tmiseks õn vajalik õõ pilaste eelregistreerimine aadressil 
https://inimeseõpetaja.weebly.cõm/ ajavahemikus 11. märts ‐ 25. märts 2019.a. 
OÕ pilasi registreerivatel õõ petajatel palutakse taühelepanu põü õü rata sellele, et 
registreerimisvõrmi saaks sisestatud õõ petaja kõrrektne meiliaadress.
Olümpiaadiküsimustele juurdepääsemiseks vajalik veebilink ning õpilaste koodid
saadetakse hiljemalt 8. aprilli hommikul õpetaja meiliaadressile.
Oluü mpiaadi tõü õü d õn isikustatud ja seetõõ ttu ei õle võõ imalik õõ pilaste vahetamine. Naü iteks 
jaüaüb haigestunud õõ pilase asemel kõht tuü hjaks. Samuti ei saa lõõ ppvõõru saata kedagi teist
kui ainult see õõ pilane, kellele kutse tuleb.

Piirkõnnavõõru tehniline tugi tuleb HITSA-lt, kuid iga kõõl peab seisma ise hea selle eest,
et vaü ljakuulutatud aegadel õleks õõ pilastel võõ imalik kasutada tõü õü kõrras arvuteid ning 
tagatud õleks stabiilne internetiuü hendus.

Piirkõndliku õluü mpiaadi kuü simuste kõõstamise eest vastutab Inimeseõõ petuse ÜÜ hing ja 
need kinnitab õluü mpiaadi žžuü rii. Tõü õü de lõõ plike kõkkupanijate õõ pilased õluü mpiaadil ei 
õsale.

Piirkõndliku võõru tulemused avaldatakse nimeliselt hiljemalt 22. aprillil. 2019.a 
Inimeseõõ petuse ÜÜ hingu kõdulehel (https://inimeseõpetaja.weebly.cõm/) ja Tartu 
ÜÜ likõõli Teaduskõõli veebilehel (www.teaduskõõl.ut.ee/et/õlumpiaadid).

LÕPPVOOR

Vabariikliku olümpiaadi lõppvoor tõimub  8. mail 2019.a. Tallinnas Tervise Arengu 
Instituudis (Hiiu tn 42). Lõõ ppvõõru kutsutakse piirkõnnavõõru prõtõkõllide alusel iga 
piirkõnna parim ainetundja 5., 6., 7. ja 8. klassist. Võõ rdsete tulemuste kõrral rõhkem kui 
uü ks piirkõnna parim õõ pilane kõnkreetsest vanuseastmest. Lõõ ppvõõru kutsutute 
nimekirjad avalikustatakse  Inimeseõõ petuse ÜÜ hingu kõdulehel 
(https://inimeseõpetaja.weebly.cõm/) ning õluü mpiaadide veebilehel 
(www.teaduskõõl.ut.ee/et/õlumpiaadid) 22. aprillil 2019.a.

Oluü mpiaadi lõõ ppvõõr õn uü hepaüevane. Oluü mpiaaditõü õü  individuaalne õsa seisneb 
ainealastele kuü simustele vastamises ning temaatiliste prõbleemide lahendamises 
tõetudes teõõriale. Oluü mpiaaditõü õü  meeskõndlik õsa seisneb uü he prõbleemuü lesande 
lahendamises 3-4 liikmelistes meeskõndades. Meeskõndliku õsa lahenduse eest antakse 
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igale meeskõnnaliikmele sama punktisumma. Individuaalse ja meeskõndliku õsa 
punktisummad liidetakse õõ pilase lõõ pliku tulemuse saamiseks.  Meeskõnnad lõõsitakse 
kõhapeal.

Oluü mpiaaditõü õü de kõõstamisel tõetutakse põõ hikõõli riiklikus õõ ppekavas tõõdud 
inimeseõõ petuse õõ pitulemustele ning õõ ppekava laübivatele teemadele. Nii 
piirkõnnavõõrus kui lõõ ppvõõrus õn lubatud kasutada ainult  õluü mpiaadi kõrraldajate 
põõlt antud abivahendeid.

Lõõ ppvõõru ajal pakutakse õõ pilastele uü he kõrra lõõ unasõü õü ki.  
Lõõ ppvõõru sõõ itmise kulud kannavad õõ pilaste ja nende saatjate laühetajad.
Oluü mpiaadil õsalevad piirkõnnad:

1. Harjumaa (vaü ljaarvatud Tallinna linn)
2. Tallinna linn
3. Hiiumaa
4. Saaremaa
5. Laüaünemaa
6. Ida-Virumaa
7. Laüaüne-Virumaa
8. Jaü rvamaa
9. Jõõ gevamaa
10. Tartumaa (vaü ljaarvatud Tartu linn)
11. Tartu linn
12. Põõ lvamaa
13. Võõ rumaa
14. Valgamaa
15. Viljandimaa
16. Paü rnumaa
17. Raplamaa

Lõõ ppvõõru tulemused avalikustatakse hiljemalt 22. mail 2019.a. Inimeseõõ petuse ÜÜ hingu 
kõdulehel (https://inimeseõpetaja.weebly.cõm/) ja Tartu ÜÜ likõõli Teaduskõõli 
veebilehel (www.teaduskõõl.ut.ee/et/õlumpiaadid).
Diplõmid ja õõ petajate tunnustuskirjad saadetakse paü rast lõõ ppvõõru tulemuste selgumist 
maavalitsuste haridusõsakõndadesse. Autasustatakse iga klassi viite parimat õõ pilast:  

a) uü ks I jaü rgu diplõm;
b) kaks II jaü rgu diplõmit;
c) kaks III jaü rgu diplõmit.

Oluü mpiaadi žžuü riiliikmed õn Margit Kagadže (Inimeseõõ petuse ÜÜ hing), Merike Kull (Tartu 
ÜÜ likõõl), ÜÜ lle Saüaü lik (Tartu ÜÜ likõõli Narva kõlledžž), Katrin Kullasepp (Tallinna ÜÜ likõõl) ja
Tiia Pertel (Tervise Arengu Instituut). 

Oluü mpiaadijuhend õn vastuvõõ etud inimeseõõ petuse õluü mpiaadi žžuü rii kõõsõlekul 
18.12.2018.

Oluü mpiaadi žžuü rii esimees: Margit Kagadže (mkagadže@gmail.cõm,  tel 53474137)
Tehniline tugi veebivõõrus: Riina Timberg (timberg.riina@hõtmail.cõm, tel 5025067)
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