
Üleriigilise saksa keele olümpiaadi juhend 2019/2020. 
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 emakeel ei ole saksa keel.  
Saksa keele olümpiaad toimub kahes voorus (eel- ja lõppvoorus) ja 
ühes vanusegrupis, mis hõlmab üldhariduskoolide 10.-12. klasside 
õpilasi. Eelvooru tulemusi hindab eelvooru žürii, lõppvooru tulemusi 
üleriigiline lõppvooru žürii. Olümpiaadi töökeel on saksa keel.  
 
EELVOORU TOIMUMISE KORD  
 
Eelvoorus osalemiseks tuleb õpilasel esitada 3 kuni maksimaalselt 4 
minuti pikkune video või videologi ehk vlog teemal  
 
„Was für Ähnlichkeiten haben die deutsche und die estnische Kultur?“. 

 
Täpsema teema asetuse valib õpilane ise, käsitletavad alateemad 
võivad ulatuda kartulitest kuni videomängudeni ning puudutada peale 
Saksamaa ka teisi saksa keelt kõnelevaid riike. 
 
Sealjuures peab tähelepanu pöörama järgmistele punktidele: 

1) Enne video/ vlogi loomist tuleb mõelda, milline kultuuri tähendus 
on õpilasele oluline ning kuidas seda oma videos/ vlogis 
käsitleda. Soovitame seda ka video/ vlogi alguses tutvustada. 

2) Videos/ vlogis peab õpilane ise rääkima, tekst peaks hõlmama 
vähemalt 2 minutit video kestusest. 

3) Video heli ja pilt peavad olema piisavalt head, et oleks võimalik 
tekstist aru saada. 

4) Video eelvooru esitanud õpilane peab videos/ vlogis kõneledes 
olema vähemalt ühel korral kaadris nähtav. 



5) Video/ vlog ei pea olema professionaalselt monteeritud. 
 

Eelvooru tööd tuleb esitada hiljemalt 27. jaanuaril 2020 elektrooniliselt 
meiliaadressil saksaolumpiaad@ut.ee. Tööde puhul hinnatakse teema 
originaalsust, teema käsitlemise põhjalikkust, korrektset sõnavara ja 
grammatikat, mitmekülgsete väljendite kasutamist, veenvat esitamis- 
ja esinemisoskust ning hääldust. 
 
Videole tuleb lisada kaaskiri järgnevate andmetega:  
1) õpilase ees- ja perekonnanimi 
2) sünnikuupäev 
3) kodune keel 
4) info vahetusõpilasena saksakeelsetes maades viibitud aja kohta 
5) õpilase kontaktandmed (meiliaadress, telefoninumber) 
6) kool ja klass 
7) juhendava õpetaja nimi 
 
Lõppvooru kutsutakse 15-20 parimat video autorit. Otsuse lõppvooru 
pääsevate õpilaste kohta langetab eelvooru žürii. 
 
Eelvooru žürii liikmed: Merje Miliste, Marie-Luise Meier, Katrin 
Koorits, Hella Liira, Marika Peekmann 

 

LÕPPVOORU TOIMUMISE KORD 

Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoor toimub 6. märtsil 2020 

Tartu Ülikoolis. Olümpiaadi lõppvoor koosneb kirjalikust ja suulisest 

osast. Kirjalikus osas kirjutatakse retsensioon etteantud teemal. 

Suuline voor seisneb retsensiooni tööde kohta küsimuste esitamises 

ja neile vastamises paaristöö vormis. Samuti esitavad lõppvoorus 

osalejatele küsimusi žürii liikmed. Küsimused võivad puudutada ka 

eelvoorus esitatud töid. 

Lõppvoorus hinnatakse kirjaliku teksti sisu, korrektset ja mitmekesist 

keelekasutust (sõnavara ja grammatika) ja teksti sidusust. Suulises 

voorus hinnatakse õpilase esinemisoskust ning küsimustele 

reageerimist. 

mailto:saksaolumpiaad@ut.ee


Olümpiaadi paremaid premeeritakse ning olümpiaadi tulemusi 

arvestatakse ülikoolidesse sisseastumisel. Olümpiaadi kaks parimat 

esindavad Eestit rahvusvahelisel saksa keele olümpiaadil Dresdenis 

juhul, kui olümpiaadi võitjad vastavad 2020. a rahvusvahelise saksa 

keele olümpiaadi osalemistingimustele (vt täpsemalt „Rahvusvaheline 

saksa keele olümpiaad 2020 Dresdenis“). Kui võitja(d) ei vasta 

rahvusvahelise olümpiaadi nõuetele, valib olümpiaadi žürii osalejad 

Eestit esindama sobivate kandidaatide seast olümpiaadi lõppvooru 

paremusjärjestuse alusel. 

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: Marie-Luise Meier (TÜ DAAD-lektor), Katrin 

Koorits (TÜ saksa keele õpetaja), Õie Kirs (TLÜ saksa keele lektor), 

Helen Aedla (Goethe Instituudi keeleosakonna juhataja), Sirli Zupping 

(Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik), Kalle Lina 

(Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi esimees) 

 

RAHVUSVAHELINE SAKSA KEELE OLÜMPIAAD 2020 DRESDENIS 

26.07. – 08.08. 2020 toimub Dresdenis rahvusvaheline saksa keele 

olümpiaad, millest saab osa võtta 2 osalejat igast riigist. Eestit 

esindama minevad õpilased valib saksa keele olümpiaadi üleriigilise 

lõppvooru žürii. Rahvusvahelisel olümpiaadil osalejad peavad 

vastama järgmistele tingimustele: 

 keeletase A2-B2, 

 vanus lõppvooru toimumise ajal 14-17 aastat 

 vanemate emakeel ega kodune suhtluskeel ei ole saksa keel 

 õpilane ei ole pärast 3. eluaastat elanud järjest kauem kui 6 kuud 

saksa keelt kõnelevas riigis 

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


 õpilase peamine õppekeel koolis ei ole saksa keel 

 õpilane ei ole juba saanud 2020. aastaks keelestipendiumit 

Saksamaale 

Õpilasi saadab rahvusvahelisel olümpiaadil üks õpetaja, kellel on 

võimalus samal ajal osaleda rahvusvahelisel saksa keele õpetajatele 

mõeldud seminaril. Saatva õpetaja valib välja Goethe Instituudi 

esindaja koostöös olümpiaadi žüriiga. 

 

Täiendavad küsimused olümpiaadi kohta palume suunata korraldava 

komisjoni esimehele Marika Peekmannile (marika.peekmann@ut.ee). 

Olümpiaadi juhend on vastu võetud üleriigilise saksa keele olümpiaadi 

korralduskomisjoni koosolekul 12.09.2019. 


