24. emakeeleolümpiaad
2008/2009
PIIRKONNAVOORU ÜLDJUHEND
Piirkonnavoor toimub 24. jaanuaril kl 10–12.30.
Erandina on Viljandimaa nõudel lubatud vooru alustada kl 9, lõpetades 11.30.
Paljundada tuleks kõik tööd (ja tekstid) ühepoolsena, nii et ühegi lehe tagaküljel ei oleks
teksti; see hõlbustab jälgimist. Sama soovitame hindamisjuhendite puhul.
VII-VIII klassi ning IX-X klassi tekstid ja ülesanded on seotuna ühes terviktöös: kõigepealt
tekst, siis ülesanded, uus tekst, uued ülesanded jne. Kohaliku žürii esimees pöördub nende
vanuseastmete hindamisjuhendi tõlgendusvajadusel Helin Puksandi poole tel. 55 601 769 või
(kirjandusküsimustega) Jaanus Vaiksoo poole tel. 55 26 032.
XI-XII klassi rühmas tuleb jagada kaks töö osa: TEKSTID on eraldi failis, kuhu õpilane teeb
ka autori kirja- ja näpuvigade parandusi; ÜLESANDED on teises failis, kus lahendatakse
ülesandeid. See kord hõlbustab teksti jälgimist mitmele tekstile põhinevates ülesannetes.
Kohaliku žürii esimees pöördub hindamisjuhendi tõlgendusvajadusel Krista Kerge poole
tel. 56 625 998.
Mustade märkmete jaoks palume jagada igale osalejale kaks lehte puhast paberit.
Soovitav on panna tööd koos mustandipaberiga laudadele tagurpidi valmis ja lubada lapsed
sõltuvalt ruumi suurusest ruumi(desse) 3-5 min varem, et nad saaksid rahulikult koha valida ja
keskenduda. Kell 10 (9) lubatakse tekstid ringi pöörata ja alustada. Selle ja muu korra otsustab kohalik žürii, kes tagab ka vaikuse ja rahu vooru lõpuni. Väljuda tohiks lubada vaid saatjaga ja pigem ühekaupa.
Õigekeelsusallikaid ei tohi kasutada; tööd on koostatud sellel eeldusel.
Vooru lõppedes korjatakse ära nii tööd (sh tekstid) kui ka mustandid.
Parandaja kannab punktid töö paremäärele ja punktisumma töö esilehe paremasse ülemisse
nurka. Kohaliku žürii esimees pöördub hindamisjuhendi tõlgendusvajadusel tel. 56 625 998.
Parandatud tööde tulemused protokollitakse. TLÜ žürii jaoks on oluline järgmine, soovitavalt
sordituna punktide järgi (punktijärjestus hõlbustab ka saavutatud koha lisamist tabelisse):
Maakond:
Vanuseaste:
Perekonnanimi

Eesnimi

Kool

Klass

Punkte

KOHT

1.
Kuupäev
Žürii esimees (nimi ja allkiri)
Haridusosakonna vastutav isik (nimi ja allkiri)

Tööd (ilma mustandita) ja tulemused palume tuua või saata olümpiaadijuhendis osutatud
aadressil hiljemalt 31. jaanuaril (arvesse lähevad ka selle päeva postitempliga tööd).
Lugupidamisega
Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut

