
LÕPPVOORU TOIMUMISE KORD 
 
Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoor toimub 26. veebruaril Tartu Ülikoolis.  
 
Olümpiaadi lõppvoor koosneb iseseisvast rühmatööst ja sellel baseeruvast suulisest osast. 
Iseseisvaks rühmatööks loositakse lõppvoorus osalejate 3-liikmeliste gruppide vahel välja 
piirkondliku vooru ülesandega sarnane saksa keele ja kultuuri märkide leidmise ja tutvustamise 
ülesanne (osa sellest võib leida aset vabas õhus, seega tasuks mõelda ilmastikuoludega kooskõlas 
olevale riietusele), mille täitmiseks on koos paindliku lõunapausiga aega neli tundi. Rühmatöö 
tulemusena koostatakse grupi ühine piltidega saksakeelne PowerPointi presentatsioon kolme 
objekti kohta. Olümpiaadi toimumiskohas on olemas arvutivõimalus, kuid soovi korral võivad 
osalejad kaasa võtta oma sülearvuti või mõne muu PowerPointi tegemist võimaldava riistapuu. Grupi 
ühises presentatsioonis leiduvad objektid jagatakse loosi teel sama grupi liikmete vahel ära ja 
olümpiaadi suulises osas tutvustab igaüks talle loosi teel sattunud objekti ja selle valiku põhjendust 4 
minuti jooksul. Iga lõppvoorus osaleja peab esitama ühe objekti tutvustuse kohta vähemalt kaks 
küsimust. Kes kellelt küsib, selgub samuti loosi teel. Küsimusi esitab ka žürii. Valmis tuleb olla ka 
žüriipoolseteks küsimusteks oma töö uurimistöö kohta, mis esitati piirkonnavoorus. Kokkuvõttes 
hinnatakse esitust, küsimustele vastamist ja küsimuste esitamist.  
 
Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee  
 
Lõppvoorus osalevatele õpilastele tagatakse tasuta toitlustamine. Sõidukulud ja õpilasega 
kaasasoleva õpetaja lähetuskulud katab lähetaja. Vajadusel kaetakse õpilase majutuskulud. 
Majutusvajadusest palutakse eelnevalt teada anda. Lõppvoor toimub TÜ maailma keelte ja kultuuride 
kolledžis aadressil Lossi 3.  
 
Lõppvooru esialgne ajakava: 
 
10.00-10.30  saabumine ja registreerimine, tervitussõnad ja väike kohv (Lossi 3 fuajees) 
10.30-14.30  praktiline ülesanne (koht vastavalt konkreetsele ülesandele) ja ettevalmistus 

suuliseks vooruks (Lossi 3-112 või 223) ning paindlik lõunapaus (ajavahemikus 13.00-
14.30) Ülikooli kohvikus 

14.30-17.00  suuline voor (Lossi 3-223) 
17.00-19.00 kohvipaus ja vaba aeg 
19.00   auhindamine ja olümpiaadi lõpetamine (Lossi 3 fuajees). 
  
Zürii liikmed: Martin Schönemann (žürii esimees), Silke Pasewalck, Anne Arold, Merje Miliste, Niina 
Lepa, Katrin Koorits, Netty Žurakovskaja, Dieter Neidlinger, Reet Bender. 
 
Korraldava komisjoni esimees: 
 Reet Bender 
(reet.bender@ut.ee)  
TÜ saksa filoloogia osakond, 
tel: 737 6240 
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