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Hea noor,  
 
kes sa õpid eestikeelses koolis, kuid ei ole eestlane või ei ole ainult eestlane, sest sinu üks 
kodune keel on vene, inglise, soome vm. Tahame ka sulle anda võimaluse osaleda ema-
keeleolümpiaadil.  
 
Ka on Tallinna Ülikooli õppejõududel suur kogemus eesti keele kui võõrkeele kasutus-
põhisel hindamisel – ärge peljake, et teie eesti keel ei ole ideaalne. Oskame hinnata seda, 
kuidas tekst oma ülesannet täidab. LISAKS ALLPOOL ESITATUD TEEMADELE 
TULEKS üldisest uurimisjuhendist vaadata töö struktuuri ja usaldusväärsuse eeldusi. 

NB! Muu emakeelega laps võib uurida endale sobivat üldises uurimisjuhendis 
pakutud teemat – NÄITEKS koostada muu emakeelega noor(t)e eestikeelsete kirjandite 
vm loovtööde, ülesande vastuseks kirjutatud tekstide vms väikse andmekogu ja uurida, 
mis valmistab raskusi eesti keele kasutuses, mis erijooned ilmnevad lugemuses jpm. 

Keeleoskuse olemusest, tekstiliikidest jpm räägivad lihtsas keeles näiteks: 
Erelt, Mati; Tiiu Erelt , Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 

2000.  
Erelt, Tiiu; Mati Erelt, Maire Raadik, Liina Leemets, Sirje Mäearu. Keelenõuanne soovitab. 

Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2000. 
Erelt, Tiiu; Liina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik. Keelenõuanne soovitab 2. Tallinn: 

Eesti Keele Sihtasutus, 1996. 
Hausenberg, Anu-Reet; Marju Ilves, Annekatrin Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare 

Kitsnik, Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa. Iseseisev keelekasutaja. B1- ja 
B2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: REKK (Atlex), 2008. 

Kasik, Reet. Tekstianalüüs ja tekstihoole. – Keel ja Kirjandus 7, 2002, 457–463. 
Kasik, Reet; Erelt, Mati, Erelt, Tiiu. Eesti keele väljendusõpetus kõrgkoolidele . Tartu, 2007. 
Kerge, Krista. Eesti süntaks võõrkeeleõppe praktikule. Käsiraamat. Tallinn: TEA Kirjastus, 

2000. 
Maisla, Diana. Vigade parandamine. Keeleõpetaja metoodikavihik . Tallinn: TEA Kirjastus , 

2000. 
Meier, Heidi. Essee allkeelte võrdluses. – Reet Kasik (toim.) Tekstid ja taustad II. Teksti-

analüüsi vaatepunkte . TÜ eesti keele õppetooli toimetised 26. Tartu, 2002, 116–135. 
Metslang, Helle; Ingrid Krall, Renate Pajusalu, Kristi Saarso, Elle Sõrmus, Silvi Vare. 

Keelehärm. Eesti keele probleemseid piirkondi. Tallinn: TPÜ Kirjastus, 2003 
jpt. 
 
Kindlasti ei ole kerge osaleda mitmekeelsena lõppvoorus, kuid NB!  

ANNAME PARIMATELE KAKSKEELSUSE VALDKONNA jm EESTI KOOLI 
MUUKEELSETE NOORTE TEKSTIDE UURIJATELE ERIAUHINNA!
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Juhendamine ja konsultatsioonid 
 
Kontaktisik Anastassia Zabrodskaja, TLÜ lingvistika doktorant (aitab kirjanduse 
leidmisel, vajadusel juhendab, saadab oma teemakohased artiklid, vastab hea meelega 
kõigile küsimustele jne jne). 
Meiliühendus: 

anastassia.zabrodskaja@tlu.ee 
anastassia.zabrodskaja@gmail.com 

Mobiil: 55659113 
Skype: stasja2006 
Kõnetunnid: eelnevalt kokkuleppel e-posti või mobiiltelefoni teel 
 
NB! Kõigi juhendaja artiklite täistekstid on kättesaadavad siit:  
https://www.etis.ee/portaal/isikuPublikatsioonid.aspx?TextBoxName=zabrodskaja&Pers
onVID=37362&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx 
 

Kakskeelsuse valdkonna eriteemad 
 
1.   Minu kodulinna keelemaas tik (tänava- ja/või kohalike ajalehtede reklaamide, 

poesiltide, kriipamise (grafiti) jms analüüs kindlas linnas, alevis, külas või linnaosas).  

Keel ümbritseb meid oma tekstilised vormis — kaupluste vaateakendel, siltidel, posteritel, toetavatel 
liiklusmärkidel. Keelemaastik on liiklusmärkide, reklaamide, tänavasiltide, kohanimede jm avalike siltide 
keel, mis moodustab teatud ala maastiku, täpsemalt keelemaastiku. Tänapäeva linn on keelekontaktide 
loomulikke kohti. Avalike kohtade sildid osutavad sellele e riti veenvalt: keelemaastik annab teada, millise 
maailma kohaga on tegemist, kuidas konkreetsed keeled ja tähestikud koos eksisteerivad ning kuidas neid 
on omavahel segatud. Eestis ei ole ühtegi tõsist uurimust, mida saaks täiendavaks lugemiseks soovitada. 
Kuid loodame, et just see asjaolu ajendab noori Eesti keelemaastikku eesti keeles uurima ja kirjeldama, nt 
uurima keelemaastikku linnas, linnaosas, alevis või külas, aga ka kitsamalt sealses väikses piirkonnas 
(keskväljakul või laiemalt keskuses), koolides, kauplustes vm.  

Zabrodskaja, Anastassia 2007. Keel meie ümber ehk mida võib Eesti keelemaastik pakkuda 
sotsio lingvistile? – Oma Keel 15 / sügis 2007, 5–15.  

 
2.    Eesti koolis õppivate venekeelsete õpilaste slängist 

Mis keeles suhtlevad omavahel eesti koolis õppivad venekeelsed lapsed? Kas nad kasutavad oma venekeel-
ses kõnes eestikeelseid üksiksõnu, väljendeid vms või eestikeelses kõnes venekeelseid, mis on seotud 
kooliga v m kindla teemaringiga – millistega? (= millal toimub koodivaheldus)? Kas püütakse venekeelse 
vestluse käigus toetuda eestikeelsetele sõnadele või suhtluses eesti sõpradega venekeelsetele? Kas vene-
keelses vestluses räägitakse kooliasjadest eesti keeles (nt eestikeelsete ainenimetuste ja aine erisõnavara 
kasutamine)? Kas kasutatakse koolitarvete eestikeelseid nimetusi (nt ??? ??? vihik? ‘kus on mu vihik?’)?  

Zabrodskaja, Anastassia 2006. Muukeelsete algkoolilaste vene -eesti / eesti-vene koodivahetus 
Kohtla-Järvel. – Krista Kerge, Maria-Maren Sepper (eds.), Finest Linguistics. Proceedings of 
the Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics. Tallinn, May 6-7, 2004. Tallinna 
Ülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 8 / Publications of the Department of the 
Estonian Philology of Tallinn University 8. Tallinn: Tallinn University Press / TLÜ Kirjastus , 
231–246.  
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3. Kakskeelse lapse suhtlemisstrateegiad vanematega  

Millist keelt (keeli) räägib laps emaga? Millist keelt (keeli) räägib laps isaga? Missuguseid keelelisi stratee-
giaid kasutavad vanemad kakskeelse lapse kasvatamisel?  

Näiteks kas kumbki vanem räägib lapsega omas keeles: „Üks isik – üks keel”. Või vanemad räägi-
vad lapsega ühte keelt ja ta omandab väljaspool kodu teise keele? Või mõlemad vanemad räägivad lapsega 
mõlemas koduses keeles? Millised on perekonna hoiakud kodus räägitava keele (nt vene keele) suhtes ja 
teise keele (nt eesti keele ) suhtes, millega kokku puututakse (kui muukeelne laps õpib eesti koolis)? 

Kuidas kasvatab oma last kakskeelseks üksikvanem?  
Kas toimub keele- ehk koodivahetus (rohkem kui ühe keele või keelevariandi kasutus ühe kõneleja poolt 
ühe vestluse piires)? Kui jah, siis võiks uurida koodivahetuse põhjusi (kindel teemaring, kindlat tüüpi 
olukord) või teksti põhikeelest erinevate sõnade grammatikat. 

Baker, Colin 2005. Kakskeelne laps. Tartu: El Paradiso.  
Zabrodskaja, Anastassia 2005. Vene-eesti koodivahetus Kohtla-Järve vene emakeelega algkooli-

lastel. Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 6. Tallinn: TLÜ Kirjastus. 
(Huvilistele saadetakse see raamat TASUTA!)  

Zabrodskaja , Anastassia 2006. Vene-eesti koodivahetuse funktsioonid Kohtla -Järve venekeelsete 
laste vestluses. – Helle Metslang , Margit Langemets (toim), Eesti Rakenduslingvistika Ühin -
gu aastaraamat 2 (2005). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 231–251. 

Teiss, Kristiina 2006. Suhtlusstrateegiad eesti-soome kakskeelsust omandava lapse segakoodis. – 
Helle Metslang & Margit Langemets (toim), Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 2 
(2005). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus , 251–269.  

 
4.      Kakskeelse lapse suhtlemisstrateegiad ükskeelsete eakaaslastega 

Milliseid keeli laps kasutab? Kas toimub koodivahetus (rohkem kui ühe keele või keelevariandi kasutus 
ühe kõneleja poolt ühe vestluse piires)? Kui jah, siis võiks uurida koodivahetuse põhjusi (kindel teemaring, 
kindlat tüüpi olukord) või teksti põhikeelest erinevate sõnade grammatikat. 

Baker, Colin 2005. Kakskeelne laps. Tartu: El Paradiso.  
Zabrodskaja, Anastassia 2005. Vene-eesti koodivahetus Kohtla-Järve vene emakeelega algkooli-

lastel. Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 6. Tallinn: TLÜ Kirjastus. 
(Huvilistele saadetakse see raamat TASUTA!)  

Zabrodskaja, Anastassia 2006. Vene-eesti koodivahetuse funktsioonid Kohtla -Järve venekeelsete 
laste vestluses. – Helle Metslang, Margit Langemets (toim), Eesti Rakenduslingvistika Ühin -
gu aastaraamat 2 (2005). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 231–251. 

 
5.      Kakskeelse lapse suhtlemisstrateegiad kakskeelsete eakaaslastega 

Milliseid keeli laps kasutab? Kas toimub keelevahetus (koodivahetus)? Kui jah, siis võiks uurida 
koodivahetuse põhjusi (kindel teemaring, kindlat tüüpi olukord) või teksti põhikeelest erinevate sõnade 
grammatikat. 

Zabrodskaja, Anastassia 2005. Vene-eesti koodivahetus Kohtla-Järve vene emakeelega algkooli-
lastel. Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 6. Tallinn: TLÜ Kirjastus. 
(Huvilistele saadetakse see raamat TASUTA!)  

Zabrodskaja, Anastassia 2006. Vene-eesti koodivahetuse funktsioonid Kohtla -Järve venekeelsete 
laste vestluses. – Helle Metslang, Margit Langemets (toim), Eesti Rakenduslingvistika Ühin -
gu aastaraamat 2 (2005). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 231–251. 

 
6.      Kakskeelse kõneleja idiolekt 

Iga inimese keelekasutuses on individuaalseid tunnusjooni. Üksikindiviidi keelepagasit ja keelekasutust 
kõikide ilmnevate erijoontega nimetatakse idiolektiks . Mis erijooni leidub kakskeelse isiku kõnes? Kas ta 
vahetab keelt? Kuidas? Millistes situatsioonides? Kas kasutab ükskeelses lauses  teise keele sõnu, 
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väljendeid, fraase? Kuidas? Võib uurida koodivahetuse põhjusi (kindel teemaring, kindel olukord) või 
teksti põhikeelest erinevate sõnade grammatikat. 

Zabrodskaja, Anastassia 2005. Vene-eesti koodivahetus Kohtla-Järve vene emakeelega algkooli-
lastel. Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 6. Tallinn: TLÜ Kirjastus. 
(Huvilistele saadetakse see raamat TASUTA!)  

Zabrodskaja, Anastassia  2006. Eestivene keel(evariant): kas samm segakoodi poole? – Keel ja 
Kirjandus 9, 736–750. 

Zabrodskaja, Anastassia  2006. Koodivahetus „kokkuleppimise” strateegiana Kohtla-Järve vene -
eesti kakskeelses suhtluses. –Helen Koks, Jan Rahman (toim.), Kogumik Mitmekeelsus ja 
keelevahetus läänemeresoome piirkonnas. Võro Instituudi toimõndusõq 18. Võro: Võro Insti-
tuut, 148–164. 

 
7.     Kultuuridevahelised suhtlemistõkked eesti- ja venekeelsete õpilaste vahel 

Keele mõte on suhtlemine ja identiteet. Meil on vaja keelt, et edasi anda informatsiooni, luua suhteid, män-
gida mänge ja jutustada lugusid, leida uusi sõpru ja töötada rühmades. Kuidas toimub kommunikatsioon 
eesti- ja venekeelsete laste vahel, nt rühmatöö ajal või rühmasuhtlus tunnivälisel jne? Kas juhtub vääriti-
mõistmist, keelelisi apsakaid , keelemänge? Kuidas suhtutakse vaidlusesse, vaikusesse jne? Kas on kultuu-
rist tingitud eripärasid vestlusstiilis, -käitumises, kehakeeles? 

Kas lapsed vahetavad keelt (koodi)? Kas on selliseid situatsioone, kus eesti laps räägib vene, vene 
laps aga eesti keelt? Kuidas suhtlevad erineva emakeelega klassikaaslased MSNis, Skype’is, Interneti 
foorumis ? 

Zabrodskaja, Anastassia 2006. Vene-eesti koodivahetuse funktsioonid Kohtla -Järve venekeelsete 
laste vestluses. – Helle Metslang, Margit Langemets (toim), Eesti Rakenduslingvistika 
Ühingu aastaraamat 2 (2005). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 231–251. 


