
2004.	aasta	lingvistikaolümpiaadi		
1.	ringkiri	

 

Eesti mitmekesisesse olümpiaadiliikumisse on lisandumas uus liige - lingvistikaolümpiaad. 
Erinevalt emakeele olümpiaadidest keskendutakse sellel erinevate (tüüpiliselt tundmatute) 
keelte seaduspärasuste põhjal loodud ülesannetele, mis nõuavad eelkõige loogilist mõtlemist 
mitte teadmisi. Loomulikult ei tule teadmised keeleteaduse alal kahjuks, kuid ülesanded 
koostatakse nii, et need on lahendatavad ka põhikoolis õpitu põhjal. Ülesannete kaudu 
tutvutakse maailma keelelise rikkusega, selle kaudu peaks arenema ka oskus väärtustada 
keelelist mitmekesisust. Korraldajad loodavad ka, et selline olümpiaad aitab populariseerida 
keeleteadust, mille jaoks tänapäeva koolis eraldi õppeainet polegi.  

2004. aastal toimuvad lahtised lingvistikavõistlused 3. aprillil kell 11 Tartu ülikoolis, 
Tallinna Pedagoogikaülikoolis ja Narva kolledžis. Võimalik, et õnnestub samal ajal 
korraldada võistlused ka Pärnus ja Kuressaares. Võistlustele oodatakse õpilasi vanuses 15-19 
aastat. Võistlus toimub ühes vanuserühmas, täpselt sama sisuga ülesanded antakse vastavalt 
õpilase soovile kas eesti või vene keeles. Ühest koolist ootame siiski mitte rohkem kui 3 
õpilast. Lahtiste võistluste paremad kutsutakse maikuus Tartus toimuvasse lõppvooru. 
Lõppvooru võitjate hulgast valitakse 4 õpilast, kes esindavat Eestit suvel Moskvas toimuval II 
rahvusvaheline teoreetilise, matemaatilise ja rakenduslingvistika olümpiaadil. Rahvusvahelise 
olümpiaadi reeglid lubavad osalema kooliõpilasi vanuses 15-18 aastat. Seega 
komplekteeritakse rahvusvahelise olümpiaadi võistkond 9.-11. klassi õpilastest, abituriendid 
võivad küll osaleda Eestis toimuvatel võistlustel. 

3. aprilli lahtistele võistlustele palume ette registreeruda.  
Täpsem info registreerumise ja toimumise kohta pannakse Tartu ülikooli teaduskooli 
koduleheküljele hiljemalt 5. märtsil.  
Seni võivad kõik asjast huvitatud õpetajad (mitte ainult emakeeleõpetajad!) võtta ühendust 
Renate Pajusaluga aadressil renpaju@ut.ee. 
E-meili kaudu on võimalik saada näiteks ülesandeid harjutamiseks või koolivooru 
korraldamiseks ja järgnevat informatsiooni olümpiaadi toimumise kohta. 

Informatsiooni rahvusvaheliseolümpiaadi kohta võib saada olümpiaadi koduleheküljelt 
http://www.philol.msu.ru/~otipl/new/main/mol/index.php Muuhulgas on kodulehel eelmise 
aasta rahvusvahelise olümpiaadi ülesanded ja lahendused.  

Eesti meeskonna sõidust I rahvusvahelisele lingvistikaolümpiaadile Bulgaarisse on ilmunud 
artikkel ajakirja Horisont 2004. aasta esimeses numbris. 

 
  	



2004.	aasta	lahtise	lingvistikavõistluse		
2.	ringkiri	

 

Lahtine lingvistikavõistlus toimub 3. aprillil 2004.  
Ülesannete lahendamiseks on aega 3 tundi. 
Registreeruda saab kuni 29. märtsini vastavalt osavõtukohale järgmistel meiliaadressidel: 

toimumiskoht kontaktisik meiliaadress 

Tartu Ülikool (peahoone aud. 139; algus kl. 11.00) 
Renate 
Pajusalu 

renpaju@ut.ee 

Tallinna Pedagoogikaülikool (aud. K-311; algus kl. 
11.00) 

Heidi Meier meier@tpu.ee 

Pärnu Kolledž (algus kl. 11.00) Virve Laube virve@lv.parnu.ee 

Narva Kolledž (algus kl. 11.00) Larissa Degel larissa@narva.ut.ee 

Kuressaare  
(Saaremaa Ühisgümnaasium; algus kl. 10.00)  

Riia Nelis riia@tt.ee 

NB! Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru pääsenutele (ainult neile!) toimub lingvistikavõistlus 
4. aprillil kell 12.20-14.30 Tartus Tähe 4. 

Õpilasi palume registreerida õpetajal (või muul kooli esindajal) teatades  
koos nime, kooli ja klassiga ka keele (kas eesti või vene), milles õpilane ülesandeid saada 
soovib. 
Lisainformatsiooni võistluse sisulise külje osas võib saada meili teel Renate Pajusalult. 

 


