
Saksa keele olümpiaadi juhend  
2006 – 2007.  õppeaastal 

(9.- 10. märts 2007) 

ÜLDSÄTTED  
Saksa keele olümpiaadi korraldavad Tallinna Ülikool ja Haridusministeerium vastavalt 
20.09.2001 sõlmitud koostöölepingule (www.ttkool.ut.ee/olympiaadid ) . 
Olümpiaadi eesmärgiks on saksa keele populariseerimine, saksa keelt kõnelevate maade   ja Eesti 
vaheliste koostöösidemete teadvustamine ning tublide ja andekate õpilaste väljaselgitamine ja 
motiveerimine teadustööks. 
Saksa keele olümpiaad toimub kahes voorus (eel- ja lõppvoorus) ja ühes vanusegrupis, mis 
hõlmab üldhariduskoolide 10. - 12. klasside õpilasi. Mõlema vooru tulemusi hindab üleriigiline 
žürii. 
Olümpiaadi töökeeleks on saksa keel.  
Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel  
(www.ttkool.ut.ee/olympiaadid ). 
 

EELVOORU TOIMUMISE KORD 
Olümpiaadi ülesandeks on referaadi kirjutamine teemal:  

„Neue Möglichkeiten und Perspektiven für estnische Jugendliche durch die 
Zusammenarbeit zwischen Estland und den deutschsprachigen Ländern“  

(“Eesti noorte võimalused ja perspektiivid tänu koostööle saksakeelsete maadega”) 

Antud teema on suhteliselt  lai ja annab võimaluse läheneda sellele erinevatest  vaatenurkadest: 
haridusalasest, teadusalasest, kultuurilisest, poliitilisest jmt. Teema ammendamisel on oluline 
mitte ainult näidata, milliseid uusi võimalusi on pakkunud  saksakeelsete maade ja Eesti 
vahelised suhted meie noortele, vaid ka, millised on võimalikud tulevikuperspektiivid.  

Kirjalik referaat  peab vastama kõigile referaadile esitatavatele nõuetele (vt nõuded).  
Lõppvoorus osalemiseks selgitab üleriigiline žürii välja parima referaadi igast piirkonnast. 

 
Piirkondade jaotus : 18 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.-18. Tallinn  

Lõppvooru mittevalitud tööde puhul ei anta õpilastele punktilist tagasisidet.  

Tööd saadetakse hiljemalt 22. 01. 2007 aadressil: 
TLÜ filoloogiateaduskonna keelekeskus 
(Saksa keele olümpiaad)  
Narva mnt. 29 
10120 Tallinn 

Üleriigilise saksa keele olümpiaadi žüriile saadetavale referaadile lisatakse ametlik kaaskiri 
õpilase, kooli ja juhendaja andmetega (ees- ja perekonnanimi, kool, klass, õppekeel, aineõpetaja) 
ning märkega, millise piirkonna alla antud kool kuulub.  

LÕPPVOORU TOIMUMISE KORD 
Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoor 10 - 12-ndate klasside õpilastele toimub 09.-10. 03. 
2007  Tallinna Ülikoolis. 
Tallinnas toimuvas lõppvoorus kutsutakse osalema 20 parima olümpiaadi žüriile saadetud 
referaadi autorid (üks parim 18-st piirkonnast ja lisaks kaks lisakohta, kui mõnes piirkonnas on 
rohkem väga häid töid). Kui esitatud tööde tase on nõrk (hinne on alla 14 punkti), on võimalik, et 
mõnest piirkonnast ei kutsuta ühtegi esindajat. Piirkonna esindajate kutsumata jätmisega 
vabanenud kohtade arvel on žüriil õigus suurendada nn lisakohtade arvu.  

Lõppvooru kutsutud parimate referaatide autorid peavad oma kirjaliku referaadi põhjal žürii ja 
teiste võistlejate  ees suulise ettekande ja vastavad seejärel zürii liikmete ja kaasosalejast 
oponendi küsimustele. Ettekandeks antakse aega 7 kuni 10 minutit, sellele järgnevale  
küsimustele vastamiseks umbes 7 minutit. Tutvumiseks (oponeerimiseks) mõeldud kaasosalise 
töö määratakse loosiga. Kaasosaleja tööga tutvumiseks on aega 45 minutit. 

Olümpiaadi paremaid premeeritakse väärtuslike auhindadega  ning esimese viie puhul 
arvestatakse olümpiaadi tulemusi ülikooli sisseastumisel.  

Täiendavad küsimused olümpiaadi kohta on teretulnud – palume need suunata züriide esimehele 
(laine.paavo@tlu.ee )  

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

Olümpiaadi juhend on vastu võetud üleriigilise saksa keele olümpiaadi žürii koosolekul 
21.09.2006.  

 

Zürii esimees: Laine Paavo (TLÜ keelekeskus) 
Komisjoni esimees: Õie Kirs (TLÜ keelekeskus) 



Žürii esimees: 

Laine Paavo –   TLÜ keelekeskuse lektor  

laine.paavo@tlu.ee  

Žürii liikmed: 

Anne Lind ‐   GI/SKI 

Janika Kärk ‐   Rocca al Mare Kool 

Ülle Urm ‐   Kadrioru Saksa Gümnaasium 

Õie Kirs ‐   TLÜ keelekeskuse juhataja, korraldava komisjoni esimees 

kirs@tlu.ee , tel. 640 9306 
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