
Goethe instituudi eksamite eksamikord (Prüfungsordnung) 

 

Goethe Instituudi (edaspidi GI) eksamid mõõdavad keeleoskust saksa keeles kui võõrkeeles ja 

saksa keeles teise keelena tasemetel A1-C1. Eksameid viiakse läbi ja hinnatakse selleks 

volitatud eksamikeskustes ühtsetel tingimustel üle maailma.  

 

Eksamikord  

• Eksamikord kehtib kõigi GI eksamite kohta  

• Iga GI eksami kohta on publitseeritud harjutusmaterjal, mis kirjeldab eksami ülesehitust, 

sisu ja hindamist, ning läbiviimisjuhend, mis on kättesaadavad GI koduleheküljel 

www.goethe.de   

• Eksamit puudutavad üksikasjad on kirjeldatud iga eksami läbiviimisjuhendis 

(Durchführungsbestimmungen).  

• Eksameid viib Eestis läbi Tallinna Saksa Kultuuriinstituut koostöös SAga Innove (edaspidi 

eksamikeskus).  

• Eksamile registreerumiseks tuleb Eksamite Infosüsteemis (EIS) hiljemalt jooksva õa 20. 

jaan. täita vastav vorm.  

• Erivajadustega eksaminandidele on võimalik kohandada eritingimusi, kui nad 

registreerumisel oma erivajadusest vastava tõendiga teada annavad.  

• Saksa keele riigieksamina tunnustatud GI eksamite toimumisajad on kindlaks määratud 

haridus- ja teadusministri määrusega.  

• Eksamil osalemise ja selle tingimuste kohta teeb otsuse eksamikeskus. Eksamikeskuse otsus, 

samuti eksami toimumise aeg ja koht antakse huvitatud isikutele kirjalikul teel teada.  

• Eksamimaterjale tohib kasutada ainult eksamil ja ainult GI keskuse poolt väljaantud vormis.  

• Eksamil tohivad peale eksamikomisjoni viibida veel GI, HTMi ning SA Innove esindajad.  

• Eksaminandid peavad eksamile saabudes ja nõudmisel ka eksami ajal esitama isikut 

tõendava pildiga dokumendi.  

 

http://www.goethe.de/


 

• Eksami nõuetekohase läbiviimise kindlustab kvalifitseeritud läbiviija. Eksaminandid 

tohivad eksami ajal eksamiruumist lahkuda ainult ühekaupa. Ruumist lahkumine kantakse 

kellaajaliselt eksami läbiviimise protokolli. Eksaminandid, kes lõpetavad eksamitöö enne 

ettenähtud aega, ei tohi eksami ajal enam eksamiruumi siseneda.  

• Eksaminandid, kes omavad või kasutavad eksamil abimaterjale, annavad neid teistele 

kasutada või segavad oma käitumisega eksami kulgu, eemaldatakse eksamilt ja nende 

eksamitööd ei hinnata. Tehnilised abivahendid nagu mobiiltelefonid ja muud salvestamiseks 

ja andmete edastamiseks mõeldud vahendid on keelatud.  

• Kui eksaminand puudub eksamilt või katkestab selle tervislikel põhjustel, tuleb esitada 

arstitõend.  

• Eksamikomisjon koosneb kahest liikmest, kes võtavad vastu eksami ja vastutavad selle 

nõuetekohase läbiviimise eest. Eksaminandide sooritusi hindavad kaks teineteisest 

sõltumatut hindajat.  

• Eksaminandid tohivad kasutada sinist või musta pasta-, geel- või viltpliiatsit või sulepead. 

Muude kirjutusvahenditega kirjutatud töid ei hinnata.  

• Eksami edukalt sooritanud eksaminandid saavad tunnistuse Goethe-Zertifikat B1 või 

Goethe-Zertifikat B2 (eraldi tunnistus iga sooritatud osaoskuse kohta), millele kantakse 

eksamitulemus punktides ja hinnang sõnalises vormis (väga hea, hea, rahuldav, piisav). 

Tunnistuse kaotamise korral on 10 aasta jooksul võimalik taotleda dublikaadi väljaandmist.  

• Apellatsioon eksamitulemuste kohta on võimalik esitada kahe nädala jooksul pärast 

tulemuste teatavakstegemist ja see peab olema põhjendatud. Mingi kindla punktisumma 

mittesaavutamist ei loeta piisavaks põhjuseks.  

• Eksaminandid võivad vastava taotluse esitamisel tutvuda produktiivsete eksamiosadega 

(avatud ja poolavatud ülesanded), milles soorituslävend jäi saavutamata. Koopiate ning 

märkmete tegemine on keelatud.  

 

Eksamikorra täieliku tekstiga saksa ja inglise keeles on võimalik tutvuda GI kodulehel.  


