
Üleriigilise saksa keele olümpiaadi juhend 2017–2018 õppeaastaks 

 

ÜLDSÄTTED 

 

Saksa keele olümpiaadi korraldavad Tartu Ülikool ja Haridus- ja Teadusministeerium. 

Olümpiaadi eesmärgiks on saksa keele populariseerimine, saksa-eesti aja- ja kultuurilooliste 

sidemete teadvustamine ning andekate õpilaste väljaselgitamine. 

 

Saksa keele olümpiaad toimub kahes voorus ja ühes vanusegrupis, mis hõlmab 

üldhariduskoolide 10.–12. klasside õpilasi. Eel- ja lõppvooru tulemusi hindab üleriigiline žürii. 

Olümpiaadi töökeeleks on saksa keel. Olümpiaadi info ja kokkuvõtted avalikustatakse 

olümpiaadide veebilehel (www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid). 

 

EELVOORU TOIMUMISE KORD 

 

Eelvoorus kirjutavad õpilased uurimistöö, mille saadavad 31. jaanuariks olümpiaadi 

üleriigilisele žüriile. 

 

Uurimistööde teema on „Diesen Ort verbinde ich mit deutscher/deutsch-baltischer 

Geschichte in Estland. Deutsch(baltisch)-estnische Erinnerungsorte“. 

 

Uurimistöö objekt, st konkreetne saksa-eesti mälupaik tuleb õpilasel valida kolme alateema 

seast: 

 

1. Herrenhäuser (mõisahäärberid, nt Vihula mõis, Raadi mõis, Vana-Vigala mõis jne) 

2. Kirchen und Friedhöfe (kirikud ja kalmistud, nt Oettingenide matmispaik Kuremaa 

lähedal, Urvaste kirik jne) 

3. Orte der Bildung (haridusasutused, nt Tartu Ülikool, Tallinna toomkool jne) 

 

Uurimistöö (mahus 15-20 lehekülge koos lisadega, lisadeta ligikaudu 10 lehekülge) koosneb 

kolmest osast. 

 

Esimeses osas annab õpilane lühida ülevaate valitud mälupaiga kohta, kasutades selleks 

ajaloolisi ja pärimuslikke allikaid (vt nt ka http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/). Teises osas 

viib õpilane läbi intervjuud 2-3 isikuga, milles uurib inimeste teadmisi ja mälestusi valitud 

mälupaiga kohta. Võimalikud küsimused, mida esitada: 

 

• Mida oskate jutustada mälupaiga X kohta? 

• Milline seos on paigal X (balti)saksa kultuuriga? 

• Kas Teie meelest on tegemist eestlaste jaoks olulise paigaga, st eesti mälupaigaga? Või 

on tegemist hoopis (balti)saksa mälupaigaga? Palun põhjendage. 

• Missugused on Teie mälestused seoses antud mälupaigaga? 

 

Uurimistöös esitab õpilane intervjuude saksakeelse kokkuvõtte, mis võib sisaldada ka 

tsitaate informantidelt. Töö kolmandas osas teeb õpilane kokkuvõtted ja järeldused saadud 

informatsiooni põhjal, kõrvutades kirjalikest allikatest kogutud andmeid intervjuudest kogutud 

andmetega. 

Uurimistöös peab olema selge sissejuhatus, eelnimetatud peatükid, kokkuvõte, kasutatud 

allikate ja kirjanduse loetelu. Uurimistööle tuleb lisada intervjuude helisalvestised või 

litereeringud. 

http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid
http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/


 

Tööde juhendamist toetab Tartu Ülikooli germanistika osakond – abi saamiseks palume 

õpilastel ja õpetajatel pöörduda aadressil saksaolumpiaad@ut.ee . 

 

Olümpiaadi uurimistööle tuleb lisada kaaskiri järgnevate andmetega: 

 

- õpilase ees- ja perekonnanimi 

- õpilase sünniaasta 

- õpilase kodune keel 

- info vahetusõpilasena saksakeelsetes maades viibitud aja kohta 

- õpilase kontaktandmed (meiliaadress, telefoninumber) 

- kool ja klass 

- juhendava õpetaja nimi 

 

Tööd koos kaaskirjaga tuleb esitada üleriigilise vooru žüriile hiljemalt 31. jaanuariks 2018 

aadressil: 

 

Tartu Ülikool 

Germanistika osakond 

Marika Peekmann 

Lossi 3 

51003 Tartu 

(Märgusõna: Olümpiaad) 

 

Kuna tegemist on teaduslikel alustel ja aktuaalsel teemal põhineva akadeemilise uurimistööga, 

näeks olümpiaadižürii meeleldi, kui uurimistööd arvestataks koolis gümnaasiumi õppekava 

läbimisel uurimis-praktilise tööna (UPT). 

 

LÕPPVOORU TOIMUMISE KORD 

 

Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoor toimub 9. märtsil Tartu Ülikoolis. Lõppvoorus 

tuleb õpilastel paaristööna kohapeal lahendada saksa-eesti mälupaikadega seotud ülesanne, 

millest osa võib leida aset vabas õhus.  

Paaristöö tulemusel valmib esitlus (PowerPoint, Prezi vmt), mille kannavad suuliselt ette 

mõlemad paarilised. Enne paaristöö tulemuste esitlemist loositakse igale esinejale õpilaste 

seast oponent, kelle ülesanne on ettekannet tähelepanelikult kuulata ja ettekandjale kaks 

teemakohast küsimust esitada. Samuti tuleb ettekandjatel vastata žürii küsimustele, mis 

hõlmavad ka piirkondlikus voorus esitatud uurimistöid. 

Hinnatakse esitust, küsimustele vastamist ja küsimuste esitamist, lõpptulemuse kujunemisel on 

oma osa ka eelvooru esitatud kirjalikul uurimistööl.  

 

Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee  

 

Korraldava komisjoni esimees: 

Marika Peekmann 

(marika.peekmann@ut.ee)  

TÜ germanistika osakond, 

tel: 7375 6240 

 

 

mailto:saksaolumpiaad@ut.ee
http://www.teaduskool.ut.ee/
mailto:marika.peekmann@ut.ee


Žürii esimees: 

Martin Schönemann (martin.schonemann@ut.ee) 

 

Žürii liikmed: 

Silke Pasewalck (PhD), Katrin Koorits, Reet Bender (PhD), Marika Peekmann, Goethe 

Instituudi esindaja, Saksa suursaatkonna esindaja, Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis esindaja 

mailto:martin.schonemann@ut.ee

