
2011/2012. õppeaastal toimub vene keele olümpiaad eesti õppekeelega koolide õpilastele, mille 
üldteemaks on „Eesti ja Venemaa – suhete ajalugu” (Эстония и Россия – история 
взаимоотношений). Alateemad:  

1. Ümberasumine Venemaale: põhjused, aeg, levimise regioonid (Переселение в Россию: 
причины, время, регионы расселения); 

2. Praegused eestlaste elamiskohad Venemaal:  eesti asulate omapära, kohalike elanike tegevus 
(Современные места проживания эстонцев в России: самобытность эстонских поселений, 
занятия местных жителей); 

3. Kuulsad eestlased (kirjanikud, kunstnikud, ühiskonnategelased jt) Venemaal (Известные 
эстонцы (писатели, художники, общественные деятели и др.)  в России); 

4. Venemaa eestlaste rahvatraditsioonide ja keele säilitamine (Сохранение национальных 
традиций и языка российскими эстонцами); 

5. Venemaa eestlaste tagasitulek ajalookodumaale (Возвращение российских эстонцев на 
историческую родину). 

Olümpiaad viiakse läbi kolmes voorus: 

I – koolivoor: oktoober – november 2011. a. 

II – eelvoor (kohalik) – 18. veebruar 2012. a.  Vt lisa 

III – üleriigiline voor (toimub Tallinna Ülikoolis) 12-13. märts 2012. a. 

Olümpiaadist võtavad osa gümnaasiumi (10. – 12. kl.) õpilased (kes õpivad eesti õppekeelega koolis 

alates 1. klassist).  Palume lõppvooru saata õpilased kohaliku eelvooru tulemuste järgi! 

Pakume osalemist kahes rühmas: 1. õpilased, kes kasutavad vene keelt perekonnas suhtlemiseks; ning 
2. õpilased, kes ei kasuta vene keelt perekonnas suhtlemiseks. Valitud rühm, palun, märkige ISE oma 

registreerimislehele. Osaleja rühma valiku eest vastutab suunav õpetaja ja kool. 

Lõppvoorus osalejate nimed koos piirkondliku žürii protokolliga palume saata üleriigilisele züriile  
5. märtsiks 2012. a. (igast piirkonnast 2 – 3 õpilast, Tallinnast 10 õpilast). Olümpiaadile kutsutud 
õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja ja toiduga. Sõidukulud ning õpilastega 
kaasasoleva täiskasvanu komandeerimiskulud katab lähetaja. 

Lõppvoorus osaleja valmistab etteaste teemal „Eesti-Venemaa kultuur-, majandus- jt suhete ajalugu” 
(История эстонско-российских культурных, экономических и др. взаимоотношений). Etteaste 
pikkus peaks olema kuni 10 minutit. Etteaste teema peaks kõlama problemaatiliselt või vaieldavalt, nt 
”Eesti ja Venemaa: kas vastastikku tulutoovad suhteid on võimalik saavutada?” (Эстония и Россия: 
возможно ли достижения взаимовыгодных экономических отношений?) või „Kultuur aitab 
paremat üksteisemõistmist?” (Культура помогает лучшему взаимопониманию?). Teema valiku 
põhjendus on kohustuslik, teretulnud on illustratiivse materjali kasutamine. 

Esimeseks ülesandeks on vestlus, mille käigus pakutakse väljendus või tees ning osaleja peab 
väljendama oma arvamust põhjendatult ja mitmekülgselt. Lisaks tulevad kulturoloogia test, teksti 
lugemine ja selle alusel kirjalikud ülesanded.  

Olümpiaadi tulemuste järgi moodustatakse üldpingerida. Parimate hulka jõudnud võistlejatele, kui nad 
on 12. klassi õpilased, rakenduvad Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli astumisel soodustingimused 
(vastavalt ülikooli vastuvõtueeskirjadele). 

Olümpiaadizürii esimees on Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituudi dotsent Irina Moissejenko. Tema 
asetäitja on lektor Natalia Tšuikina. 

 

Lisainfo sekretäride telefonil 640 9332 (Deniss Kuzmin kuzmin@tlu.ee ja Tiiu Vändre 
tiiu.vandre@tlu.ee E – R 10 – 14). 

Kirjad saata aadressil: Slaavi Keelete ja Kultuuride Instituut, TLÜ, Narva mnt. 29, 10120 Tallinn. E-
mail: irinamo@hot.ee, natalia.tshuikina@tlu.ee. 



LISA 

 

Piirkondliku vooru läbiviimisel palume valida üks variant: 

1. Kohalik voor viiakse läbi piirkonnas väljatöötatud materjali alusel (sarnaselt eelmiste 
aastatega). 

2. Kohalik voor viiakse läbi Tallinna Ülikooli poolt väljatöötatud ülesannete alusel (vt 
info allpool). 

Palume haridusosakondadel teatada valitud variant hiljemalt 20. detsembriks 2011 aadressil: 
natalia.tshuikina@tlu.ee  

Piirkondliku vooru ülesandeks on kirjandi (Эссе) kirjutamine olümpiaadi teema ja alateemade 
raames ja etteaste, mis toimub kohtadel 18. veebruaaril 2012.  Kirjandi teemad saadetakse 
maakondade haridusosakondadesse hiljemalt 1 nädal enne vooru toimumise päeva kinnises 
ümbrikus, mis avatakse vahetult enne kirjandi kirjutamisele asumist. Samaks kuupäevaks 
saadetakse ka hindmisprotokolli vorm koos täpsustava informatsiooniga.  

Kirjandi mahuks on vähemalt 200 sõna. Kirjandite parandamist kohtadel korraldab piirkondlik 
źürii. Palume parandusi kirjandi originaalile mitte kanda. Hindamine toimub kahes rühmas: 1. 
õpilased, kes kasutavad vene keelt perekonnas suhtlemiseks; ning 2. õpilased, kes ei kasuta 
vene keelt perekonnas suhtlemiseks. 

Kirjand peab vastama kõigile kirjandile esitatavatele nõuetele (vt riikliku vene keele kui 
võõrkeele eksami hindamisnõuded). Lõppvoorus osalemiseks selgitab piirkondlik žürii välja 2-
3 paremat kirjandit igast piirkonnast.   

Piirkondliku vooru võitjate tööd saadetakse aadressil: 
TLÜ Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut 
Narva mnt. 29 
10120 Tallinn 

Riikliku vene keele kui võõrkeele olümpiaadi žüriile saadetavale kirjandile  lisatakse ametlik 
kaaskiri õpilase, kooli ja aineõpetaja  andmetega (ees- ja perekonnanimi, kool, klass) ning 
märkega, millise piirkonna alla antud kool kuulub.  

Üleriigilise olümpiaadi źüriile saadetakse võitja töö parandusteta originaal koos 2012. a. 
vabariikliku vene keele kui võõrkeele piirkondliku vooru hindamisprotokolliga.  

Piirkonnad jagunevad järgmiselt: 
1. Harjumaa  
2. Saaremaa  
3. Hiiumaa ja Läänemaa 
4. Ida-Virumaa  
5. Järvamaa  
6. Jõgevamaa  
7. Lääne-Virumaa  
8. Põlvamaa  
9. Pärnu linn ja Pärnumaa 
10. Raplamaa  
11. Tartu linn  
12. Tartumaa  
13. Valgamaa  
14. Viljandimaa  
15. Võrumaa  
16. Tallinn  
Olümpiaadi info on kodulehel www.teaduskool.ut.ee/vkvk. 


