
 

 

 

Juhtnöörid õpetajatele majandusolümpiaadi piirkonnavooru läbiviimiseks oma koolis 

10. märtsil 2021. 

 

Olümpiaadi piirkonnavoor toimub juhendi alusel, mille leiate  

http://ja.ee/sundmused/lahenevad-sundmused/590-majandusoluempiaadi-piirkonnavoor.html 

Sellele lisaks on teile abiks praegused juhtnöörid, millest palume kinni pidada. 

NB!  

Kui olümpiaadile registreeritud õpilasel on palavik või ta tunneb end halvasti, siis kooli tulla ei tohi! 

Kodust olümpiaadi teha ei saa! Ükskõik, millisel põhjusel. 

Osalejatel ja läbiviijatel peavad olema ees maskid ning käepärast desovahend. 

 

Olümpiaadi juhendi järgi on piirkonnavooru toimkonna suuruseks vähemalt 3 liiget. 

Kuna sel aastal viib piirkonnavooru läbi õpetaja oma koolis, piisab, kui kaasate kooli IT-spetsialisti 

või mõne teise koolitöötaja, kes saab tehniliste probleemide korral aidata, st kohal on vähemalt kaks 

inimest. 

 

Head õpetajad! 

Hilisemate võimalike pretensioonide vältimiseks palume kasutada olümpiaadi ajal ühte kaamerat, 

mis näitab Zoomis klassi üldplaani ja olümpiaadil osalevaid õpilasi.  

Zoomi jutunurga kaudu peame piirkonnavooru ajal omavahel kiiret sidet. 

Lingi saadame 10. märtsil enne piirkonnavooru algust. 

 

Enne olümpiaadi piirkonnavooru 

1. Saadan teile iga osaleja jaoks Moodle paroolid.  

Palun kontrollige 9. märtsil, kas need töötavad! 

Olümpiaad toimub Moodle aadressil  http://e-docs.ja.ee/moodle  

Kui olete sisestanud kasutajatunnuse, näete Majandusolümpiaadi piirkonnavoor eesti keeles (või vene 

keeles) vastavalt sellele, milline keel on märgitud reg lehel! Kui te seda näete, ongi kõik korras! 

Kajutajatunnuseid ja paroole õpilastele ei anta! 

2. Saadan registreerimislehe aluse, millele saate 10. märtsil korjata õpilaste allkirjad. Neid 

allkirjastatud registreerimislehti ei ole vaja meile saata. 

3. 10. märtsi hommikul saadan faili lisatabelitega. Palun paljundage see lehekülg iga osaleja jaoks 

ning jagage kätte siis, kui osalejad on olümpiaadi alustanud ja nende aeg jookseb. 

Varuge igaks juhuks veel üks leht õpilase kohta märkmete tegemiseks, kui keegi peaks vajama. 

4. Enne õpilaste saabumist valmistage igaühe jaoks ette tema töökoht. 

Valige välja arvutid, mis on üksteisest piisaval kaugusel ning kinnitage selle kuvarile või 

lähedusse silt õpilase nimega. 

5. Vahetult enne õpilaste klassi lubamist logige nende arvutid sisse. 

NB! Palun kontrollige, kas kuvari paremasse ülemisse nurka ilmub just selle õpilase nimi! 

6. Õpilastel peab olema ees mask ning kaasas ainult kirjutusvahend ja kalkulaator ning 

vajadusel taskus taskurätikud. 

Mobiiltelefoni kalkulaatorina kasutada ei tohi! Ja seda laual olla ei tohi. 

Samuti ei tohi kasutada arvuti kalkulaatorit. 

7. Õpilasel tohib avatud olla ainult http://e-docs.ja.ee/moodle 

Kõik teised keskkonnad peavad olema suletud! 

8. Tervitage õpilasi olümpiaadi alguse puhul ning selgitage, et olümpiaadi piirkonnavoor toimub 

samaaegselt kõikides gümnaasiumides ning et nad konkureerivad teiste oma piirkonna koolide 

õpilastega lõppvooru pääsemise nimel. Võite selgitada ka lõppvooru pääsemist. 

9. Paluge osalejatel kontrollida, kas kuvari servas on ikka tema ja mitte kellegi teise nimi!  
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10. Enne olümpiaadi küsimusele vastamist tuleb osalejatel läbi lugeda juhend. See ilmub kursuse 

juures Moodle keskkonnas. 

Osaleja näeb oma kuvaril Majandusolümpiaadi piirkonnavoor eesti keeles (vene keeles) vastavalt 

sellele, milline keel on märgitud reg lehel. 

Vajutab sellele ning valib akna keskmises osas „Ülesannetele vastamise juhend” („Руководство”) 

ja loeb tähelepanelikult toodud soovitused läbi. 

Parem, kui loete need ise ette. Saadan eraldi failis koos paroolidega. 

11. Nii valikvastustega teoreetilised küsimused kui ka praktilised ülesanded saavad õpilased kätte 

Moodle`s samaaegselt. Seega võivad nad ise valida, millises järjekorras ülesandeid lahendada. 

12. Aega on 90 minutit, vaheaega ei ole. 

13. Kui kõik on räägitud ja küsimusi ei ole, paluge õpilastel alustada. Nende 90 minutit algab siis, kui 

nad küsimused avavad. Järele jäänud aeg on ekraanil. 

14. Avame ligipääsu ülesannetele enne 14.30. 

Seega puudub osalejatel vajadus pärast teie tervitust ja reeglite tutvustust korduvalt kontrollida, 

kas testile juurdepääs on juba olemas! ☺ 

15. Kui juhtub, et Moodle`sse sisse saamine venib, palun oodake rahulikult, kuni server taastatakse. 

Palume ootamise ajal osalejatel MITTE vajutada oma arvutites refresh nuppu!  

AINULT õpetaja  vajutab seda ühes arvutis, et aru saada, kas server on taastatud või veel mitte. 

Iga osaleja saab testi tegemiseks oma aja! Vajadusel pikendame aega. 

16. Kui peaks juhtuma, et mõne õpilase arvuti läheb välja, logite Teie ise selle uuesti sisse.  

Kajutajatunnuseid ja paroole õpilastele ei anta! 

17. Kui meil peaks tekkima interneti või muid tehnilisi probleeme, anname Zoomi kaudu teada. 

18. Kui teil peaks probleeme juhtuma, andke võimalikult kiiresti meile Zoomis teada! 

19. Kui õpilased on olümpiaadi alustanud, andke meile Zoomis teada, kas kõik on kohal.  

20. Kui keegi on puudu, siis värvige registreerimislehe failis puuduja nimi punaseks, kirjutage allkirja 

lahtrisse „PUUDUB“ ning saatke fail võimalikult ruttu  junior@ja.ee  

Puuduja parool jääb kasutamata! 

21. Kui mõni nimi muutub, st kellegi asemel osaleb teine õpilane, vahetage nimi ja kirjutage allkirja 

lahtrisse „OSALEJA VAHETUS“ ning saatke fail võimalikult ruttu  junior@ja.ee 

22. Loodetavasti ei tule olümpiaadi päeval enam kedagi juurde! Kui saate puudumisest või nimede 

vahetusest teada varem, andke kohe meile teada junior@ja.ee  

23. Üks toimkonna liige jälgib pidevalt, et osalejad ei rikuks reegleid (st ei „kolaks” internetis ega 

saadaks või võtaks vastu sõnumeid ega teeks muud lubamatut)!  

24. Umbes 5 minutit enne olümpiaadi aja lõppu tuletage õpilastele aega meelde! 

25. NB! Kui osaleja vajutab nupule „Esita kõik ja lõpeta”, siis on töö esitatud ja jätkamise võimalust 

EI OLE! Aga seda küsib arvuti mitu korda üle! 

Komisjon ei ole veel otsustanud, kas õpilased näevad pärast tööde ära saatmist oma tulemust või 

mitte. Annan sellest hiljem teada. Igatahes ei ole need ametlikud tulemused! 

Osalejatele jagatud tabelid ja nende märkmed jäävad õpilasele, neid pole vaja ära korjata. 

26. Pärast olümpiaadi lõppu vormistab komisjon piirkondade protokollid ning saadab piirkonna eest 

vastutajale. 

Protokolli allkirjastavad digitaalselt kõik piirkonnavooru läbi viinud õpetajad. 

Palun leppige kokku, kes kellele protokolli allkirjastamiseks saadab! 

 

Kui piirkonnavoorus osales ainult üks kool, allkirjastab protokolli ka teine toimkonna liige. 

Olümpiaadi juhendi järgi saadab komisjon protokollid toimkondadele hiljemalt 15. märtsiks. 

Kindlasti püüame seda teha kiiremini ja alustada saatmisega juba 11. märtsil. 

Küsimusi ja pretensioone võtame vastu 18. märtsini. Kui nende tulemusena peaks muutuma 

protokoll, tuleb see uuesti allkirjastada. 

Teeme kõik selleks, et nii ei juhtuks! 
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Me ei pea reaalseks, et saaksime 10. aprillil olümpiaadi lõppvooruks EBS-i kokku tulla.  

Kuidas täpselt lõppvoor toimub, anname teada pärast protokollide allkirjastamist. 

 

Piirkonnavooru ajal peame kiiret sidet Zoomi jutunurga (Chat) kaudu. Lingi saadame 10.märtsil. 

Vajadusel helistage 5049904 

Failide saatmine aadressil junior@ja.ee  

 Teised olümpiaadikomisjoni liikmete või JA Eesti töötajate kontaktid ei vasta! 

 

Kõikidele teie küsimustele ja probleemidele püüame vastused leida enne 10. märtsi! 

Merike Elmik 

JA Eesti 

junior@ja.ee 

5049904 
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