
2007/2008 emakeeleolümpiaad 

8. ja 9. uurimisteema olümpiaaditöö taustakirjeldus 

 

NB! 

- iga vestluse kohta tuleb taustakirjeldus teha eraldi (st kui lindil on 5 vestlust, siis on 
vaja teha 5 taustakirjeldust), 

- sulgudes pakutud valikutest tuleb valida üks (tõsta esile rasvase kirjaga). Kui valida ei 
oska, tuleks kirjutada vabas vormis, 

- kooloni järele tuleb kirjutada ise vajalik materjal kooloni ees toodud nõudeid ja 
soovitusi arvestades, 

- etteantud ankeedist ei tohi midagi ära kustutada, ka täitmata punktid peavad alles 

jääma, 
- taustakirjeldusse tuleks panna andmed kirja võimalikult täpselt, mitte asendada 

nimesid. Taustakirjeldus jääb ainult korpuse valdajate teada, see ei ole avalik materjal. 

0. Tehniline info 

0.1. Lindistus (audio / video) 

Magnetofon (kassett / digitaalne): 

Mikrofon (sisseehitatud / eraldi) 
Lindistuse pikkus:  

Telefonisuhtlus/internetisuhtlus 

0.2. Lindistaja nimi: 
Litereerija nimi ja litereerimisaeg:  

Milline osa lindist on litereeritud: 

1. Situatsioon 

1.1. Lindistamise aeg ja koht 

-päev, kuu, aasta: 

Helistaja:  
-koht (linn, maakond, vald, küla, talu):  

-kodu (eramaja, korter) / ametiasutus (kontor, kauplus jne):  
-lauatelefon / mobiil / ei tea 

Vastaja:  

-koht (linn, maakond, vald, küla, talu):  
-kodu (eramaja, korter) / ametiasutus (kontor, kauplus jne):  

-lauatelefon / mobiil / ei tea 

1.2. Situatsiooni kirjeldus: 

2. Suhtlejad, nende omadused ja omavahelised suhted 

2.1. Konkreetsed suhtlejad  
-nimed: 

-suhtlejate hulk (kaks inimest / väike rühm kuni kümmekond inimest / suur rühm): 

-rollid: suhtlejad: 
juuresolijad: 



2.2. Suhtlejate andmed.  
Selles punktis tuleb täita iga osaleja kohta eraldi andmeblokk. NB! ka lindistaja kohta, kui 

ta osaleb vestluses!)  

Vormistada tuleb järgmiselt: 

2.2.1. suhtleja 1 

-nimi:  

-sugu:  
-vanus või sünniaeg:  

-haridus (alg / põhi / kesk / kõrg):  
-rahvus:  

-kodukant / lapsepõlvekodu:  
-sotsiaalne staatus (tööline / talupoeg / teenindaja / intelligent / ärimees / pensionär / 

teenistuja / kodune / töötu / ärijuht / ametnik / keskastmejuht / kõrgema astme juht / 
müügiinimene / õpilane / üliõpilane):  

-kõnet mõjutavad füüsilised puuded või väljapaistvad omadused (kõneanne etc): 

2.2.2. suhtleja 2  
-nimi:  

-sugu:  
-vanus või sünniaeg:  

-haridus (alg / põhi / kesk / kõrg):  

-rahvus:  
-kodukant / lapsepõlvekodu:  

-sotsiaalne staatus (tööline / talupoeg / teenindaja / intelligent / ärimees / pensionär / 
teenistuja / kodune / töötu / ärijuht / ametnik / keskastmejuht / kõrgema astme juht / 

müügiinimene / õpilane / üliõpilane):  
-kõnet mõjutavad füüsilised puuded või väljapaistvad omadused (kõneanne etc): 

jne 

2.3. Suhtlejate isiksuslikud omadused (sõbralik, agressiivne, dominantne, alluv, 

autoritaarne, ladna, närviline, uudishimulik, rahulik, paksunahaline, lobiseja, vaidleja, 
põikpea jne): 

2.4. Suhtlejate selle hetke omadused (väsimus, emotsionaalne seisund, kaine / purjus 

jne): 

2.5. Suhtlejate omavahelised suhted: 
-võõras / tuttav / lähedane (kirjeldada):  

-staatussuhted (võrdne / alluv / kõrgem; - lisada, kumb on kumb): 

3. Ainestik ja teema 

3.1. Konkreetne teema või teemad: 

3.2. Lindistatakse loomulikku vestlust (telefonikõne oleks toimunud ka ilma 
lindistamiseta) / suheldakse lindistamise eesmärgil 

4. Lisa 

Vabas vormis ülevaade tekstis ja situatsioonis silma torganud huvitavate joonte kohta. 

Osalejate tähistus tekstis: 



 

 


