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ANDEKUS

on kingitus, mis väljendub kõrgemates 

vaimsetes või erivõimetes, loomingulisuses 

ja tugevas motivatsioonis 



2010. aastal

• osales Harjumaal  41 maakondlikul õpilasüritusel 3087 

õpilast ja 715 õpetajat

• osales Harjumaal 34 õpetajate ainesektsiooni koosolekul 

1800 õpetajat



Maavalitsuse koostööpartnerid töös andekatega
• Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium – sõlmib  

lepingud vabariiklikul tasemel olümpiaadide korraldajatega

eraldab vahendid ühisürituste ja ainesektsioonide 

läbiviimiseks riigis ja  kohapeal (Vabariigi Valitsuse määrus)

• Tartu Ülikooli Teaduskool – koordineerib, koostab    

üleriigilise kalendri ja olümpiaadide juhendid

• Tallinna Ülikool

• HOL

• Õpetajate seltsid: Eesti Ajalooõpetajate Selts, Eesti 

Emakeeleõpetajate Selts, Eesti Muusikaõpetajate Ühendus

• Maakonna  õpetajate ainesektsioonid.

• SA Archimedes, Harjumaa Muuseum jpt



Teadusandekas laps üldhariduskoolis

• Rahvusvaheline olümpiaad  

2010 Ruila Põhikooli 8.klassi õpilane Enna Elismäe kuulus 
rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil vabariiklikku 
koondisesse - käis Nigeerias

2011 Saku Gümnaasiumi õpilane Ago Allikmaa (on arvatud 
informaatikaolümpiaadi vabariiklikku koondisesse (Tai)

• Aineolümpiaadi üleriigiline voor

• Aineolümpiaadi piirkondlik voor  - kõik  maakonnad, 
Tallinn, Tartu - ühel ajal ja ühtsete reeglite alusel ja 
sarnaste ülesannetega kõikides piirkondades

• Aineolümpiaadi koolivoor



Õpilaste ühisüritused Harjumaal  1

• Üleriigiliste olümpiaadide, etluskonkursside, näituste 

piirkondlikud voorud. Parimad selgitatakse välja ja 

saadetakse maakonda esindama vabariiklikule vastavale 

üritusele.

• Maakondlikud ainevõistlused – ainetes, kus üleriigilisi 

võistlusi ei toimu (inglise keel 8.klass, vene keel kui 

võõrkeel põhikoolis, riigikeel jpt) Ürituse toimumise 

otsustavad ainesektsioonid ja moodustatakse ka töörühm 

ürituse läbiviimiseks.

• Loovuse arendamisele suunatud maakondlikud 

üritused

joonistamine 2. 3. ja 4.klassi tüdrukutele ja poistele, 

mõistatuste päev, vanasõnade päev.



• Sõnalise väljendusoskuse ja esinemisoskuse 

arendamisele suunatud üritused - algklasside 

etluskonkurss 

• Õpilasüritused, mis toetavad üleminekut uuele 

õppekavale - õpilaskonverents, geograafia teemapäevad

• Erinevatele koostöövormidele suunatud üritused - 4. 

klasside kirjandusviktoriin, 5.klasside inglise keele päev, 

3.klasside õpioskuste olümpiaad

• 2010 osales 41 maakondlikul õpilasüritusel 3087 õpilast
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Viimaste aastate tähelepanekud

• Õpilaste ja õpetajate huvi tõus osalemaks maakondlikel 
õpilasüritustel

• Koolivoorude aktiivsem korraldamine pääsemaks 
maakondlikule üritusele tagab teadmiste taseme tõusu ka 
maakondlikel üritustel

• Tippude taseme ühtlustumine - esimese kümne hulka 
jõudva õpilase tulemused on küllaltki võrdsed 

• Poiste osakaalu kasv olümpiaadidel osalejate ja auhinnaliste 
kohtade saajate hulgas

• Aineolümpiaadide võitjad ei ole alati kõikides ainetes 
viielised õpilased - seega võimaldab see süsteem selgitada 
välja ka ainepõhise andekuse (matemaatika, keeled vms)



Põhilised kulud õpilasüritustel 1

• Õpilaste toitlustamine (olümpiaadi kestvus 4 – 6 tundi 
laupäeviti)

• Olümpiaaditöö kindlustamine igale osalejale (paber, 
paljundamine - tahm, lindid võõrkeele olümpiaadil, 
maakonnasisese olümpiaadi puhul tööde koostamine. Ühe 
õpilase olümpiaaditöö pikkus võib olla 4 – 24 lehekülge)

• Õpilaste osalemine vabariiklikul olümpiaadil – võistlusel

( Nuputa osalemismaks vms kulu, mis on seotud maakonna 
esindamisega)

• Ruumide kasutamise kulud (koristamine vms. üritused 
toimuvad tunnivälisel ajal – peale tunde ja laupäeviti)



• õpilaste autasud – raamat ja tänukaart (aukiri) iga klassi 

kolmele parimale. Kui ei ole üleriigiline olümpiaad ja 

osalejad on  noorematest klassidest, võib autasuks olla ka  

maiustus

• Kõik kohapeal tehtud olümpiaaditööd tuleb väga täpselt, 

korrektselt ja erapooletult parandada, sest tulemuste vahe 

võib olla 0,5 punkti. Parandajad saavad laupäeval 

parandamise käigus kohvi ja piruka. Töötasu parandajatele 

ei maksta 

• Parimate abiturientide vastuvõtt Estonias
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Ainesektsioonid

• Maakonna õpetajate ainealased  ühendused, mis 

võimaldavad õpetajatel ainealaselt 3 - 4 korda aastas 

enesetäiendamise eesmärkidel kokku tulla – loenguid 

kuulata, nõu pidada jms.

• 2010 oli ja 2011 on ainesektsioonide põhiline suunitlus uue 

õppekava ainekavade rakendamine

• 2010 osales  34 ainesektsiooni koosolekul 1800 õpetajat, 

lisaks  715 õpetajat õpilastega õpilasüritustel



Ainesektsioonide läbiviimisega seotud kulud

• Ruumide kasutamine

• Lektorite tasustamine

• Jaotusmaterjali paljundamine

• Bussi tellimine (näiteks Tartusse sõitmisel)


