
Üleriigilise saksa keele olümpiaadi juhend 2021/2022. õppeaastaks 
 
ÜLDSÄTTED 
 
Saksa keele olümpiaadi korraldavad Tartu Ülikool ning Haridus- ja Teadusministeerium. 
Olümpiaadi eesmärk on saksa keele populariseerimine, saksa keelt kõnelevaid maid puudutavate 
ajakohaste teemade teadvustamine, andekate ja motiveeritud õpilaste väljaselgitamine ning 
innustamine. Olümpiaadi sihtrühm on saksa keelt võõrkeelena õppivad õpilased, kelle kodune keel 
ei ole saksa keel. 
Saksa keele olümpiaad toimub kahes voorus (piirkonna- ja lõppvoorus) ja ühes vanusegrupis, mis 
hõlmab üldhariduskoolide 10.-12. klasside õpilasi. Piirkonnavooru tulemusi hindavad 
piirkondlikud žüriid, lõppvooru tulemusi üleriigiline lõppvooru žürii. Olümpiaadi töökeel on saksa 
keel.  
 
PIIRKONDLIKU VOORU TOIMUMISE KORD  
 
19. novembril 2021 kell 10 kuni 11:30 toimub koolides piirkondlik voor, mis koosneb erinevatest 
keeleoskust kontrollivatest ülesannetest Moodle’i keskkonnas (ülesannete sooritamiseks 
saadetakse registreerunud osalejatele täpne juhend). Ülesannete lahendamiseks on õpilastel aega 
90 minutit. Piirkonnavooru toimumise ajaks palume koolidel osalejatele tagada arvuti ja interneti 
kasutamise võimalus. Ühtlasi palume moodustada koolis koolikomisjon, kes jälgib, et õpilased 
sooritaksid piirkonnavooru ülesanded iseseisvalt kõrvalise abita. Töid hindab piirkondlik žürii, 
kellele saadetakse eelnevalt täpne juhend. 
 
Olümpiaadi lõppvooru žürii kutsub piirkonnavooru tulemuste alusel lõppvooru kuni 22 õpilast 
eelvooru tulemuste põhjal.  

Piirkondade jaotus: 16 piirkonda, 22 osalejat.  

Piirkonnad jagunevad järgmiselt: 

1.–2. Harjumaa 
3. Hiiu- ja Saaremaa 
4.–5. Ida-Virumaa 
6. Läänemaa 
7. Järvamaa 
8. Jõgevamaa 
9. Lääne-Virumaa 
10. Põlvamaa 
11. Pärnumaa 
12. Raplamaa 
13.–14. Tartu linn 
15. Tartumaa 
16. Valgamaa 
17. Viljandimaa 
18. Võrumaa 
19.–22. Tallinn 



Lävendit mitteületanud piirkondade poolt vabaks jäänud kohad jaotatakse teiste piirkondade 
lävendi ületanud õpilaste vahel pingerea alusel. Sellekohase otsuse langetab lõppvooru žürii. 
Samast koolist kutsutakse lõppvooru maksimaalselt viis õpilast. Lõppvooru kutsutud õpilaste 
nimed teatatakse koolidesse novembri lõpus ja avaldatakse TÜ teaduskooli kodulehel.  
 

LÕPPVOORU TOIMUMISE KORD 
 
Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoor toimub 1. aprillil 2022 Tartu Ülikoolis. Lõppvooruks 
loovad õpilased virtuaalse temaatilise kaardi „(Balti)saksa keel ja kultuur Eestis“. Õpilane 
täpsustab oma kaardi fookuse etteantud üldteema raames. Valitud teema võib keskenduda 
näiteks ühele piirkonnale (nähtus/isik/objekt x piirkonnas x), kuid samas ka ühele isikule, 
institutsioonile, teosele, objektile või nähtusele jne ja hõlmata tervet Eestit (nähtuse x jäljed 
Eestis). Oodatud on nii ajaloolised kui ka kaasaegsed teemad. Kaardile tuleb kanda vähemalt viis 
objekti. Lõppvooru ülesande täpsem juhend koos lõppvooru hindamiskriteeriumitega avaldatakse 
teaduskooli lehel piirkonnavooru ajaks. 
 

Näiteid võimalikest (balti)saksa teemadest: 
 

 



Õpiobjekti kaardirakenduste kasutamise kohta kultuuri- ja võõrkeeleõppes koos näidetega 
erinevatest kaartidest (rubriigis „kaardirakenduse valimine“) leiab siit: https://sisu.ut.ee/kaardid/  
Õpilased esitlevad oma kaarte 1. aprillil Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžis 
toimuvas lõppvoorus. 
Kaardi puhul hinnatakse teema originaalsust ja teema käsitlemise põhjalikkust. Kaardi sisu peab 
olema õpilase enda poolt loodud ning kasutatud allikatele peavad olema lisatud korrektsed viited. 
Lõppvooru esitluse puhul hinnatakse lisaks sisule veenvat esitamis- ja esinemisoskust, korrektset 
sõnavara ja grammatikat, mitmekülgsete väljendite kasutamist ning hääldust. 
 
Olümpiaadi paremaid premeerivad Goethe Instituut, Saksa Suursaatkond, DAAD ning olümpiaadi 
tulemusi arvestatakse ülikooli sisseastumisel.  
 

Olümpiaadi kaks parimat esindavad Eestit rahvusvahelisel saksa keele olümpiaadil Hamburgis 

25.07.–5.08.2022 juhul, kui olümpiaadi võitjad vastavad 2022. a rahvusvahelise saksa keele 

olümpiaadi osalemistingimustele. Lähem info nende kohta avaldatakse peagi. (vt 

https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/ind/i20.html ). Kui võitja(d) ei vasta rahvusvahelise 

olümpiaadi nõuetele, valib olümpiaadi lõppvooru žürii osalejad Eestit esindama sobivate 

kandidaatide seast olümpiaadi lõppvooru paremusjärjestuse alusel. 

Üleriigilise olümpiaadi lõppvoorus osalevatele õpilastele tagatakse tasuta toitlustamine. 

Sõidukulud ning õpilastega kaasas oleva täiskasvanu lähetuskulud katab lähetaja. Olümpiaadi 

tulemused avaldatakse nimeliselt TÜ teaduskooli kodulehel: 

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid.  

 
 
Lõppvooru žürii liikmed: Merje Miliste (Tartu Ülikool, lõppvooru žürii esimees), Reet Bender 

(Tartu Ülikool), Katrin Koorits (Tartu Ülikool), Marie-Luise Meier (Tartu Ülikool, DAAD), Helen 

Aedla (Goethe Instituut), Rimma Andrejenko (Tallinna Ülikool). 

Korraldava komisjoni esimees: Reet Bender (Tartu Ülikool) 

Täiendavad küsimused olümpiaadi kohta palume suunata korraldava komisjoni esimehele Reet 

Benderile (reet.bender@ut.ee). Olümpiaadi juhend on vastu võetud üleriigilise saksa keele 

olümpiaadi korralduskomisjoni koosolekul 13.09.2021. 
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