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SAKSA KEELE OLÜMPIAADI JUHEND 
2002. – 2003. ÕPPEAASTAL 

 
 
ÜLDSÄTTED 
 
Saksa keele olümpiaadi korraldavad Tallinna Pedagoogikaülikool ja 
Haridusministeerium vastavalt 20.09.01 sõlmitud koostöölepingule. 
 
Olümpiaadi eesmärgiks on saksa keele populariseerimine, Saksamaa ja Eesti 
vaheliste kultuurisidemete teadvustamine ning andekate õpilaste 
väljaselgitamine ja motiveerimine teadustööks. 
 
Saksa keele olümpiaad toimub kahes voorus ja ühes vanusegrupis, mis 
hõlmab üldhariduskoolide 10. – 12. klasside õpilasi.  
 
Olümpiaadi töökeeleks on saksa keel.  
 
Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel 
http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/sko.html 
 
 
PIIRKONNAVOOR 
 
Piirkonnavooru üldhariduskoolide 10 – 12-ndate klasside õpilastele korraldab 
piirkonna haridusamet ja moodustab selleks piirkondliku vooru žürii ( 
koostöös ainesektsiooni või õpetajate seltsiga).  
 
Piirkonnavoor viiakse läbi 13. veebruariks. 
 
2002. – 2003. õppeaastal on piirkonnavooru olümpiaadiülesanne õpilase 
iseseisvalt ettevalmistatav projekt  
ühe baltisakslase või baltisakslaste ühenduse kultuurilistest või 
poliitilistest seostest autori kodukohaga.  
Projekt (maht 7 – 8 lk.) peab vastama kõigile õpilasuurimusele esitatavatele 
nõuetele. 
 
Piirkonnavoor seisneb projekti esitamises kirjalikul kujul piirkonnavooru 
žüriile. 
 
Piirkonnavooru projekte hindavad piirkondlikud žüriid ning selgitavad välja 
parimad projektid (vt. piirkondade jaotus ja kvoodid), mis saadetakse Tallinna 
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Pedagoogikaülikooli lõppvooru žüriile. Tulemused vormistatakse 
protokollidena. 
 
Projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel (maksimaalselt 20 punkti): 

1) sisuline mitmekesisus ja teema ammendamine – maks. 5 p. 
2) teksti ülesehitus – maks. 5 p. 
3) sõnavaraline väljendusrikkus ja õigsus – maks. 5 p. 
4) grammatiline väljendusrikkus ja õigsus – maks. 5 p. 
 

Piirkonnavooru protokollid ja parimad tööd saadetakse hiljemalt  
21. veebruariks 2003 aadressil: 
 
TPÜ Filoloogiateaduskonna Keelekeskus 
(Saksa keele olümpiaad)  
Narva mnt. 29 
1020 Tallinn 
 
Üleriigilise saksa keele olümpiaadi žüriile saadetavale projektile lisatakse  

1) kaaskiri, kus teatatakse žüriile saadetavate projektide arv, teemad ja 
autorid 
2) piirkondliku vooru täielikud protokollid elektroonilisel kujul 

(ees- ja perekonnanimi, kool, klass, õppekeel, aineõpetaja, projekti eest 
saadud punktid) 

3) piirkonna poolt olümpiaadi lõppvooru suunatud õpilaste andmed 
 
LÕPPVOOR 
 
Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoor 10 – 12-ndate klasside õpilastele 
toimub 4. – 5. aprillil 2003 Tallinna Pedagoogikaülikoolis. 
 
Tallinnas toimuvast lõppvoorust kutsutakse osalema 25 parima üleriigilise 
olümpiaadi žüriile saadetud projekti autorit. 
 
Lõppvoorus osalevad õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal 
tasuta öömaja ja toiduga. Sõidukulud ning õpilastega kaasas oleva täiskasvanu 
komandeerimiskulud katab lähetaja. 
 
Lõppvooru kutsutud parimate projektide autorid esitlevad žürii ees oma 
projekte ja kaitsevad neid väitluses žürii liikmetega. Ettekandeks antakse aega 
kuni 10 minutit, millele järgneb küsimustele vastamine ja vestlus. 
 
Olümpiaadi juhend on vastu võetud üleriigilise saksa keele olümpiaadi žürii 
koosolekul 9.10.02.  



Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvooru žürii 

 

Maris Saagpakk, TPÜ saksa keele õppetool, lektor, žürii esinaine 

Õie Kirs, TPÜ Filoloogiateaduskonna Keelekeskuse võõrkeelte lektoraat, saksa keele õpetaja 

Janika Kärk, TPÜ saksa keele õppetool, lektor 

Ellen Liiv, Sikupilli Keskkool, saksa keele õpetaja 

Külalisena Michael Garleff, Bundesinsttitut für ostdeutsche Kultur und Geschichte, direktor 
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