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Üleriigiline saksa keele olümpiaad  
2003. – 2004. õppeaastal 

ÜLDSÄTTED 

Saksa keele olümpiaadi korraldavad Tartu Ülikool ja Haridusministeerium 
vastavalt 20.09.01 sõlmitud koostöölepingule. 

Olümpiaadi eesmärgiks on saksa keele ja kultuuri populariseerimine ning 
andekate õpilaste väljaselgitamine ja motiveerimine teadustööks. 

Saksa keele olümpiaad toimub kahes voorus ja ühes vanusegrupis, mis hõlmab 
üldhariduskoolide 10. – 12. klasside õpilasi. 

2003/2004 riikliku saksa keele olümpiaadi teemaks on: Saksa kultuuri mõjud 
Eestile ja eestlastele 

 
Vorm: uurimustöö (täpsemalt vt. nõuded) 

Olümpiaadi töökeeleks on saksa keel. 

Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel 
http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid 

Piirkonnavoorud: 

Piirkonnavooru ülesandeks on uurimustöö kirjutamine teemal: Saksa kultuuri 
mõjud Eestile ja eestlastele. Piirkonnavooru korraldab igas piirkonnas selleks 
moodustatud komisjon ning tulemusi hindab piirkondlik žürii. Tööde laekumise aja 
määrab iga piirkonna komisjon ise. Uurimustööd peavad siiski olema laekunud 
hiljemalt 20. jaanuariks 2004. Piirkonnavooru ko rraldajad võivad soovi korral 
esitada osavõtjaile lisaülesandeid. Piirkonnavoorude tulemused vormistatakse 
protokollidena. 

Lõppvoorus osalemiseks selgitab piirkondlik žürii välja kaks parimat uurimust, 
mis saadetakse riiklikule komisjonile. 

Lõppvooru suunatud uurimused koos piirkonnavooru protokollidega saadetakse 
hiljemalt 20.veebruariks 2003 aadressile: 
Tartu Ülikool 
Saksa filoloogia õppetool 
Ülikooli 17 
51014 Tartu 

Üleriigilise saksa keele olümpiaadi žüriile saadetavatele projektidele lisatakse 
kaaskiri, kus teatatakse žüriile projekti autori ees- ja perekonnanimi, kool, kooli 
aadress, klass, õppekeel ja juhendaja-aineõpetaja nimi. 
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Piirkondade jaotus: 20 piirkonda 

Piirkonnad jagunevad järgmiselt: 
1. Harjumaa
2. Saaremaa
3. Hiiumaa ja Läänemaa
4. Ida-Virumaa
5. Järvamaa
6. Jõgevamaa
7. Lääne-Virumaa
8. Põlvamaa
9. Pärnu linn ja Pärnumaa
10. Raplamaa
11. Tartu linn
12. Tartumaa
13. Valgamaa
14. Viljandimaa
15. Võrumaa
16.-20. Tallinn 

Lõppvoor: 

Lõppvooru valib žürii välja 20 parimat uurimustööd, igast piirkonnast ühe. 

Lõppvooru toimumise ajaks on 19-20. märts 2004 ning toimumise kohaks 
Tartu Ülikool. 

Lõppvoorus osalevad õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal vajadusel 
tasuta öömaja ja toiduga. Sõidukulud ning õpilastega kaasas oleva täiskasvanu 
komandeerimiskulud katab lähetaja. 

Lõppvooru toimumise kord: 
a) iga lõppvoorus osaleja saab loosiga tutvumiseks ühe lõppvooru pääsenud töö,
mille kohta tuleb esitada vähemalt kaks küsimust (ettevalmistusaeg 2 tundi); 
b) iga lõppvoorus osaleja tutvustab oma uurimustööd suuliselt komisjonile ja
kaasõpilastele (10 min); 
c) vastamine tööd puudutavatele küsimustele (küsimusi esitavad oponent ning
žürii liikmed)(ca 5 min) 

Lõppvooru paremusjärjestuse selgitamisel tulevad arvesse lõppvooru žürii poolt 
antud punktid: 
a) kirjaliku uurimustöö eest
b) suulise ettekande ning tööd puudutavatele küsimustele vastamise eest
c) loosiga määratud tööd puudutavate küsimuste koostamise ning esitamise eest

Žürii esimees: Margot Savisaar 
margosaar@yahoo.com, tel. (07) 375 228 
TÜ saksa filoloogia õppetool 

Komisjoni esimees: Ruth Niibo  
ruth_niibo@yahoo.de, tel. (07) 375 228 
TÜ saksa filoloogia õppetool 

Žürii liikmed:
Kaari Antzon - TÜ FLGR assistent
Anne Arold - TÜ FLGR dotsent
Elke Hanusch - külalislektor TÜ saksa filoloogia õppetooli 
juures
Erika Kärner - TÜ FLGR lektor
Reet Liimets - TÜ FLGR lektor
Merje Miliste - TÜ FLGR lektor
Ruth Niibo - TÜ FLGR assistent, korraldava komisjoni esimees
Mari-Ann Palm - TÜ FLGR lektor
Eve Pormeister - TÜ FLGR lektor


