
Eesti keele kui teise keele olümpiaadi 2008/2009 

Juhend 

Eesti  keele kui teise keele olümpiaad 2008/2009. õppeaastal toimub kahes voorus (eel- ja 

lõppvoorus) ja ühes vanusegrupis, mis hõlmab muukeelsete üldhariduskoolide 10. - 12. klasside 

õpilasi. 

Eelvooru ülesanne on vaadata ühte teatrietendust ETVst ja kirjutada arvustus, kas 

1)     laiale publikule, mis võiks ilmuda päevalehes 

või 

2)     professionaalsele lugejale, mis võiks ilmuda kultuurilehes. 

Teatrietendusi näitab ETV reede õhtuti. Kavaga saab tutvuda aadressilhttp://etv.err.ee 

Näpunäiteid arvustuse kirjutamiseks ja draamateose analüüsiks leiab järgmistest allikatest: 

 
Arne Merilai, Anneli Saro, Epp Annus. Poeetika. Tartu Ülikooli Kirjastus 2007 
Meediaõpetus üldhariduskoolis. KEA 2004 

Maaja Hage. Tekstiõpetus. Koolibri 2000 

Martin Ehala. Kirjutamise kunst. Künnimees 2000 

Märt Hennoste. Tekstiõpetuse õpik. Avita 1996 

  

Arvustuse vormile esitatavad nõuded on  järgmised: 

Arvustuse  pikkus peaks olema orienteeruvalt 2-3  lehekülge A4 formaadis, Times New Roman, 

tähemärgi suurus 12, reavahe 1, 5. 

Tiitellehel peab kajastuma järgmine informatsioon: 

·        pealkiri  

·        kirjutaja  ees- ja perekonnanimi 

·        kirjutaja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber) 

·        juhendaja (juhendajate) ees- ja perekonnanimi 

·        kooli nimi 

·        klass, milles kirjutaja õpib 

·        kirjutamise koht ja aeg 

  

Töö esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2009. Kirjalikud tööd tuleb saata aadressil: 

Eesti keele kui teise keele olümpiaad 

Tallinna Ülikool 

Eesti Keele ja Kultuuri Instituut 

Narva mnt 29 

10120 Tallinn 

või elektrooniliselt aadressil 

elle.sormus@tlu.ee 

 

Arvustusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel: 

1.      Arvustuse ülesehitus 

2.      Adressaadi arvestamine 

3.      Asjakohane sõnavara ja keelekasutus 

  

http://etv.err.ee/
http://www.apollo.ee/advsearch.php?category=0&name=&translator=&illustrator=&serial=&publisher=&isbn=&desc=&after=&before=&more=&less=&sortoption=0&search=Otsi&author=Arne+Merilai
http://www.apollo.ee/advsearch.php?category=0&name=&translator=&illustrator=&serial=&publisher=&isbn=&desc=&after=&before=&more=&less=&sortoption=0&search=Otsi&author=Anneli+Saro
http://www.apollo.ee/advsearch.php?category=0&name=&translator=&illustrator=&serial=&publisher=&isbn=&desc=&after=&before=&more=&less=&sortoption=0&search=Otsi&author=Epp+Annus
mailto:elle.sormus@tlu.ee


Tallinna Ülikoolis  toimuvas lõppvoorus 26.-27. märtsil 2009.a.kutsutakse osalema parimate 

olümpiaadi žüriile saadetud tööde autorid, kellele teatatakse lõppvooru saamisest kirjalikult hiljemalt 

20. veebruariks 2009. 

Lõppvoorus osalevad õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja ja toiduga. 

Öömaja vajadusest tuleb anda teada hiljemalt 25. veebruariks 2009 aadressil elle.sormus@tlu.ee või 

telefonil 6409312. 

Lõppvooru ülesanded hõlmavad tänapäeva eesti keele ja kultuuri erinevaid valdkondi. Ülesannete 

edukaks sooritamiseks on soovitav tutvuda näiteks järgmiste materjalidega: 

Eesti teatrialased kirjutised, 

Eesti teatri biograafiline leksikon . Koostanud Heino Aassalu, Kalju Haan jaVilma Paalma. Eesti 

Entsüklopeediakirjastus 2000, 

M. Ehala  “Eesti keele struktuur”, 

J. Kangilaski, L. Vahtre ”Eesti kultuuri ajalugu” 

 

Info: Elle Sõrmus 

tel. 56463128 

elle.sormus@tlu.ee 
 

Olümpiaadi žürii 

Žürii liikmed: 
Elle Sõrmus – TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi lektor 
Kristi Saarso - TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi lektor 
Ave Mattheus - TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi lektor 
Anastassia Šmõreitšik - TLÜ Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi õppeassistent 
 

mailto:elle.sormus@tlu.ee
http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/isik?3844
http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/isik?3850
http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/isik?3857

