
Olümpiaadi juhend 

Üldsätted 

- Olümpiaadi eesmärgiks on äratada õpilastes huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuuri vastu selle 
laiemas tähenduses ning arendada nende loomingulisust ja iseseisva uurimustöö teostamise oskust. 
Seetõttu ei pea Tartu Ülikooli inglise filoloogia osakond otstarbekaks kujundada olümpiaadist 
riigieksameid dubleeriv, s.t. pelgalt keeleoskust kontrolliv üritus, seda enam, et inglise keele 
riigieksamid on niigi kommunikatiivse iseloomuga ning kõiki keeleoskuse aspekte haaravad. 
Eelpoolöeldust tulenevalt on olümpiaadiülesandeks õpilase iseseisvalt ettevalmistatud projekt 
etteantud teemal. 

- Olümpiaad toimub kahes etapis ja ühes vanusegrupis, mis hõlmab üldhariduskoolide 10 – 12. 
klasside õpilasi. 

- Esimeses etapis tuleb projekt esitada žüriile hindamiseks kirjalikul kujul. Esimese etapi 15 parimat 
tööd pääsevad teise etappi. Žürii jätab endale õiguse teise etappi kutsuda väiksema arvu osalejaid 
juhul, kui nõuetele vastavaid töid laekub vähem. Teises etapis esitab ja kaitseb õpilane oma projekti 
žürii ees. 

- Olümpiaadi töökeel on inglise keel. 

- Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel 
www.teaduskool.ut.ee   

- Olümpiaadi materjalid, sh nõuded ning soovitused projekti sisu ja vormi osas pannakse välja 
olümpiaadi koduleheküljele hiljemalt 15. septembril 2011. 

- Tulemuste väljapanemisest olümpiaadide veebilehele teavitatakse meiling-listi 
olympiaadid@lists.ut.ee kaudu. 

- Žürii otsusega on 2011/2012. õppeaastal olümpiaadiülesandeks projekt teemal Piirideta ja 

privaatsuseta maailm?: interneti ja sotsiaalmeedia võimalused ja probleemid 

 

- Valmis projekte ootab žürii hiljemalt 30. jaanuariks 2012 (postitempli kuupäev) aadressil: 

Üleriigiline inglise keele olümpiaad 

Inglise filoloogia osakond 

Tartu Ülikool 

Ülikooli 18 

50090 Tartu 

- Üleriigilise inglise keele olümpiaadi žüriile saadetavatele projektidele lisataksekaaskiri, kus 
teatatakse žüriile projekti autori ees- ja perekonnanimi, kool, kooli aadress, kontakttelefon ja/või 
meiliaadress, klass, õppekeel ja juhendaja-aineõpetaja nimi. Projekt ise tuleb esitada ilma õpilast või 
tema kooli identifitseeriva informatsioonita, tagamaks hindamise anonüümsuse. 

- Üleriigilise üldhariduskoolide 10. – 12. klasside õpilaste inglise keele olümpiaadi teine etapp 
toimub 2.-3. märtsil 2012 Tartu Ülikoolis. 



- Tartus toimuvale teisele etapile kutsutakse üleriigilise inglise keele olümpiaadi žürii poolt esimese 
etapi alusel välja valitud kuni 15 parima projekti autorid. Teisele etapile kutsutute nimekirjad 
avalikustatakse olümpiaadide veebilehel  
www.teaduskool.ut.ee hiljemalt 20.veebruariks 2012. Esitatud projekte ei tagastata ja ei 
kommenteerita. 

- Tartusse kutsutud õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja ja toiduga. 
Sõidukulud ning õpilastega kaasas oleva täiskasvanu komandeerimiskulud katab lähetaja. 

- Teisele etapile kutsutud kuni 15 parima projekti autorid esitavad vähemalt viieliikmelise žürii ees 
oma projekte ja vastavad žürii liikmete (ja publiku) küsimustele. Ettekande pikkuseks on 15 minutit, 
millele järgneb küsimustele vastamine/vestlus pikkusega 5 minutit. Kohapealne spontaanne vestlus 
projekti teemal (vastused küsimustele, vastuväidetele, jne.) on eriti oluline, sest näitab, kas osaleja 
on projekti koostanud iseseisvalt ja kuidas ta valdkonnas üldiselt orienteerub. Ettekanne 
demonstreerib ka osaleja väitlusoskust inglise keeles. 

- Välja antakse auhinnad esimesele viiele õpilasele. 

- Kolme parima töö kokkuvõtted avaldatakse Inglise Keele Õpetajate Seltsi ajakirjas „Open“. 

Olümpiaadi juhend on vastu võetud Üleriigilise inglise keele olümpiaadi žürii koosolekul 1. septembril 
2011. 

 
 
Raili Marling 
žürii esimees, TÜ inglise filoloogia osakond 

Piret Kärtner 
komisjoni esimees, TÜ inglise filoloogia osakond 

Olümpiaadi žürii 

Žürii esimees: 

Raili Marling - inglise filoloogia osakonna dotsent 
 
Žürii liikmed inglise filoloogia osakonnast: 

Natalja Zagura – assistent 
Katri Sirkel – assistent 
Katiliina Gielen – assistent    
Kärt Vahtramäe – õppekorralduse spetsialist 
Piret Kärtner – lektor (komisjoni esimees) 
Pille Põiklik - assistent 

 


