
34. emakeeleolümpiaadi uurimistööde juhend 

Uurimistööde esitamise tähtaeg 23.01.2019 

 

Käesoleva õppeaasta olümpiaadi üldteema on „Eesti oskuskeel koolis ja igapäevaelus”. Uurimistööd 

võib teha iga 9.–12. klassi õpilane, kes tunneb huvi eesti keele vastu.  

Töö tuleb kirjutada A4 formaadis ning esitada vaid elektroonilisel kujul, fail tuleb üles laadida kausta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CATj8WcNfLpBENuOiF_O3MYSh6YgZqY-?usp=sharing 

Töö maht on 20–30 lehekülge. Uurimistöös tuleb püstitatakse uurimisülesanne, käsitletakse 

teemakohast teoreetilist kirjandust, kogutakse andmeid ning analüüsitakse neid. Andmete analüüs 

peab seostuma teooriaga.  

Küsimuste tekkimisel võib konsulteerida emakeeleolümpiaadi toimkonnaga, kirjutades 

merilin.aruvee@tlu.ee 

 

Vikipeedia artikli kirjutamine uurimistööna 

Uurimistööna võib esitada ka oskuslikult kirjutatud Vikipeedia artikli, mis käsitleks samu teemasid, 

mis uurimistöögi, kuid oleks vormistatud kõigi Vikipeedia juhiste kohaselt. Erinevalt uurimistööst ei 

tule Vikipeedia artiklis püstitada uurimisülesannet, vaid kirjutada selge ja ladus teaduskeele 

tunnuseid järgiv tekst. Artikkel võiks käsitleda mingi eriala terminoloogiat, avada põhjalikult mõne 

end huvitava mõiste või mõistestiku, samuti võib avaldada artiklikirjutamisega austust mõnele 

terminoloogile. Lubatud on ka kõik muud variandid, mis vaid seostuvad tänavuse olümpiaadi 

üldteemaga.  

Artikli maht on 8000 täheruumi. Artikli loomine aitab kaasa Miljon+ projekti eesmärgile – miljon 

eestikeelset Vikipeedia artiklit aastaks 2020. 

 Artikli teema valida, ennast kirja panna ja küsimusi küsida saab 

https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Emakeeleol%C3%BCmpiaad 

  Artikliloomise juhendeid leiab nt https://et.wikipedia.org/wiki/Juhend:Sisukord (vt nt 

Õppekäik) või Miljon+ kodulehelt: http://www.miljonpluss.ut.ee/artikkel/ 

 

Kokkuleppel kooliga saab nii uurimistööd kui ka olümpiaadiartiklit kasutada gümnaasiumiastme 

uurimusliku tööna. 

Abiks töö vormistamisel ja kirjutamisel 

 Vija, Maigi, Kadri Sõrmus, Irene Artma (2008). Uurimistöö kirjutajale. Tartu: Atlex 

 Kern, Katrin, Ilona Võik (2014) Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum. Maurus 

 Ehala, Martin. (2007) Kirjutamise kunst 

 Hirsjärvi jt. (2010). Uuri ja kirjuta. Medicina.  

 Vt ka analoogseid õpikuid veebis 

 

Abiks oskuskeele uurimisel 

https://drive.google.com/drive/folders/1CATj8WcNfLpBENuOiF_O3MYSh6YgZqY-?usp=sharing
mailto:merilin.aruvee@tlu.ee
https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Emakeeleol%C3%BCmpiaad
http://www.miljonpluss.ut.ee/artikkel/


 Tiiu Erelt, Arvi Tavast. (2003). Eesti oskuskeelekorralduse seisund. (Vt Dspace) 

 Tiiu  Erelt. (2007). Terminiõpetus. (Vt Dspace) 

 Rein Kull. 2000. Kirjakeel, oskuskeel, üldkeel. EKSA 

 Vt Peep Nemvaltsi, Krista Kerge artikleid (ülevaade nime järgi: Etis), kogumikke 

 Arvi Tavast, Marju Taukar. (2013). Mitmekeelne oskussuhtlus. Tallinn: Valgus [veebis] 

 EKI terminibaas http://termin.eki.ee/esterm/ 

 Erelt, Mati, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. (2007) Eesti keele käsiraamat. 

http://www.eki.ee/books/ekk/ 

 Eesti keele leksikaalsed vahendid (sõnavara uurimiseks) 

https://keeleressursid.ee/et/keeleressursid/leksikaalsed-ressursid 

 Korpuste kasutamisest: Muischnek, Kadri (2015). Keelekorpused – sama mitmekesised kui 

keel ise. – Oma Keel 1. http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2015_1/OK_2015-1_05.pdf 

 Tekstikorpuste ja  sõnastike veebiliides www.keeleveeb.ee 

 Oma Keel (veebis, sirvimisi) 

 Õiguskeel (veebis, Digaris, sirvimisi) 

 Puksand, Helin, Margit Ross. (2016) Johannes. Gümnaasiumi eesti keele õpik. Koolibri, 2016 

 Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat (veebis, sirvimisi) 

 Kaitseväe ühendatud õppeasutuste digitaalne andmebaas ilias.mil.ee (sõjandusterminoloogia 

uurimiseks) 

 Emakeele Seltsi aastaraamat (veebis, sirvimisi) 

 Hennoste, Tiit; Pajusalu, Karl (2013). Eesti keele allkeeled. Õpik gümnaasiumile. EKSA 

 Veebisõnastike ja andmebaaside loend Vikipeedias 

https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Veebis%C3%B5nastikud_ja_-andmebaasid 

NB! Õpilasuurimuses saab lähteteadmisi sageli Wikipediast/Vikipeediast ja asjakohases artiklis 

viidatud allikatest. 

 

Teemad 

Olümpiaadi žürii on esitanud valiku teemasid, kuid alati võib ka ise töö teema valida ning sõnastada, 

eriti kui see on seotud olümpiaadi üldteemaga „Eesti oskuskeel koolis ja igapäevaelus”. Peamiseks 

uurimismaterjaliks  on foorumid, blogid (või ka vlogid), instruktsioonid, käsiraamatud, õpikud, 

aimekirjandus, suuline spontaanne suhtlus jpm. Haarata võib mis tahes valdkondi (kooliõppeainest 

välja kasvanud huvi või hobi, sport, ekstreemsport, mood, meditsiin, infotehnoloogia, toitumine, 

nüüdismeedia, tehnika, autondus, robootika jne). Järgenvalt esitatakse valik võimalikke teemasid. 

 

Mis valdkonna oskussõnavara tuntakse hästi ka igapäevakeeles? 

Uurimuses võib võtta ette mingi eriala sõnastiku, võrrelda sõnade sagedusi või paluda kaaslastel sõnu 

seletada. Võib eritleda, miks mõne valdkonna sõnavara on õpilastele tuttavam kui teine.  

 

Meelisspordiala või hobi oskuskeel, eriala- või hobisläng 

Eestis harrastatakse spordialasid, mille oskuskeel on kas puudulik või suures osas ingliskeelne. Selle 

teemaga tegelemiseks võib analüüsida erialafoorumites vm keskkonnas toimuva suhtluse põhjal, 

millised oskussõnad on kasutusel, mis tähenduses, missugustele võõrkeelsetele sõnadele on 

http://termin.eki.ee/esterm/
http://www.eki.ee/books/ekk/
https://keeleressursid.ee/et/keeleressursid/leksikaalsed-ressursid
https://keeleressursid.ee/et/keeleressursid/leksikaalsed-ressursid
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2015_1/OK_2015-1_05.pdf
http://www.keeleveeb.ee/


eestikeelsed vasted olemas ja milliste puhul need puuduvad. Samuti võib analüüsida erialaslängi, 

näiteks vaadelda mõnes töökohas seda, kuidas mingi eriala inimesed asju-tegevusi-nähtusi omakeskis 

nimetavad, millest on erialaslängisõnad tekkinud ja kuidas neid kasutatakse. Uurimismeetodiks võib 

olla vaatlus (märkmed, vestlus- ja ekraanisalvestused kontoris või mujal). 

 Suulise kõne sõnavaralised iseärasused 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2000_1/OK_2000-1_09.pdf 

 Pari, Mirell. (2016) Eesti vastupidavussportlaste släng : magistritöö. Tartu Ülikool. (VT 

Dspace) 

 Ilves, Heleri. (2018) Koertenäituste sõnavarast: magistritöö. Tallinna ülikool (vt ETERA) 

 

Meelisspordiala või hobi oskussõnastik 

Õpilane võib uurimusena luua ka enda meelisspordiala, hobi või huviala sõnastiku. Sõnastikku saatvas 

kaaskirjas saab selgitada, mis selle valdkonna terminiloomes juba tehtud on ning kirjeldada meetodit, 

kuidas terminid välja valiti, kuidas nende seletused saadi ning mis allikate toel sõnastik koostati. 

 Valgmaa, Helmut. (2011). Võimlemise ja pallimängude sõnastik. 

Tartu.http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/22076/Helmut%20Valgmaa.pdf 

 

Kujundlik keelekasutus erialakeeles, metafoorsed terminid  

Uurida saab metafoorseid termineid või erialaslängi kujundliku keele jooni. Materjaliks võib olla 

tekstikorpus või näiteks ajalehed, populaarteaduslikud ajakirjad, foorumid, vm veebilehed. Vaadelda 

saab, missuguseid kujundlikke väljendeid neis esineb. Saab otsida seoseid, mis olukorras või mis 

tegevuste, sündmuste või nähtuste tähistamisel metafoorseid keelendeid kasutatakse. Võib ka 

kirjeldada ühe või mitme valdkonna metafoorseid keelendeid ning neid võrrelda.  

 Lilleaid, Triin. (2004) Börsimetafoorid eesti ja inglise majandusajalehtedes: magistriprojekt. 

Tartu ülikool.(Vt Dspace) 

 Kaasik, Kadri. (2004) Euroopa Liiduga seotud metafoorid Eesti ajakirjanduses. Oma Keel 2. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2004_2/Kaasik.pdf 

 Õim, Katre. (2012) Uudseid metafoorseid keelendeid. Oma Keel 1. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2012_1/OK_2012-1_04.pdf 

 Lakoff, George, Johnson, Mark. (2011) Metafoorid, mille järgi me elame. Tallinna Ülikool 

 

Ametlike tekstide oskussõnakasutuse selgus 

Teema all saaks vaatluse alla võtta teatud liiki või kindlal eesmärgil koostatud ametitekstid (nt 

kasutusjuhendid, ametiasutuste otsused, arengukavad, klientidele suunatud infokirjad vms) ning 

analüüsida kindlaid mõisteid tähistavaid sõnu ja nende selgust või jälgida üldiselt oskussõnakasutuse 

süsteemsust, järjepidevust ning selgust. 

 Erelt, Tiiu. (2007) Terminiõpetus. 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/24279/9789949117239.pdf 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2000_1/OK_2000-1_09.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2000_1/OK_2000-1_09.pdf
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 Nemvalts, Peep (koost). (2011) Eesti teaduskeel ja terminikorrastus. Tallinna Ülikooli Eesti 

Keele ja Kultuuri Instituudi toimetised 13. 

file:///C:/Users/Merilin/Downloads/TLU%20EKKI%20toimetised%2013_2011.pdf 

 

 

Oskussõnade selgitamine ja korduvus mingi aine kindla klassi õpikomplektis 

Analüüsida võiks oskussõnakasutuse süsteemsust mingis ainekeeles või õpikomplektis (töövihik, 

õpik). Kui palju on oskussõnu uue aineosa kohta? Kas kõik uued terminid on õpiku sõnastikus 

esitatud? Kui paljud terminid korduvad läbi õpikomplekti ja mitu korda (juhuslikult või süsteemselt, 

nt uute mõistete kinnistamiseks on alati töövihikus harjutusi)? Kui palju on võõrsõnu ja kas need 

korduvad meeldejätmiseks vajalikul hulgal? 

 Kerge, Krista. (2012) Kas õpikuteksti mõõdetavad tunnused on kõnekad? Oma Keel 2. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2012_2/OK_2012-2_03.pdf 

 Puksand, Helin. (2005) Terminoloogia õpikutes. Kasik, Reet (Toim.). Tekstid ja taustad IV. 

Tekstiliigivaatlusi (68−81). Tartu Ülikool. 

 Erelt, Tiiu. (1982) Eesti oskuskeel. Tallinn: Valgus. 

 Erelt, Tiiu. (2007) Terminiõpetus. 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/24279/9789949117239.pdf 

 

Teatud mõiste konstrueerimine avalikkuses 

Selle teema all võib uurida, kuidas meediaavalikkus mingisugust mõistet konstrueerib. Materjaliks 

sobivad sotsiaalmeedia postitused ja kommentaarid, veebimeedia ja kommentaariumid, tele- või 

raadiosaated. Kindlate kriteeriumite alusel välja valitud tekste saab eritleda diskursusanalüüsi 

meetodi abil, selgitades välja, kuidas ja mille tähistamiseks mõistet tarvitatakse ning kuidas see klapib 

mõiste tegeliku sisuga; kas mõiste esineb väärmõistena või peegeldab selle tegelikku teaduslikku sisu.  

 Aava, Katrin, Salumäe, Ülle. (2013). Meedia ja mõjutamine. Õpik gümnaasiumile. Künnimees, 

104–125 

 Põlda, Halliki, Aava, Katrin. (2016). Andekuse kui haridusliku erivajaduse tähenduse 

konstrueerimine Eesti muutunud õpikäsituse kontekstis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4 (2), 

89−117. (Vt veebis) 

 Põlda, Halliki (2018). Andekuse kollokatsioonid keelekorpustes ning laste ja lastevanemate 

andekustõlgitsused. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 14, 137−153 

 

Sõnamoodustus oskuskeeles 

Siin saab vaadelda, kuidas kasutatakse eri sõnamoodustusviise terminiloomes, võrrelda saaks näiteks 

mitme valdkonna oskuskeelt ja vaadelda, millised sõnamoodustusmehhanismid (nt tuletamine või 

liitmine) vaadeldud valdkonnas enam kasutust leiab. Uurimus võiks põhineda kindlaks määratud 

mahuga erialatekstide kogumil (nt kahe eri valdkonna õpik vms). 

 Kasik, Reet. (2015). Sõnamoodustus. Tartu Ülikooli Kirjastus. (Vt veebis) 

 Kasik, Reet. (2014). Hobitseme ja keelendame. Oma Keel 1. 

file:///C:/Users/Merilin/Downloads/TLU%20EKKI%20toimetised%2013_2011.pdf
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 http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2014_1/OK_2014-1_04.pdf) 

 

 

 

Erialakeelest pärit moesõnad ja stambid 

Siin võiks artiklite eeskujul ise analoogseid erialakeelest tulnud stampe avastada ja kirjeldada. 

Analüüsida võiks ka põhjuseid, miks üks või teine selline sõna keelde on tulnud ning miks see eesti 

keelde ei sobi või mida eesti keele laialdane sõnavara asenduseks pakub. 

 Mäekivi, Helika (2004). Moesõnad Praeguse aja ajakirjanduse ja kantseliidi moesõnad. Oma 

Keel 2. 

 http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2004_2/Maekivi.pdf 

 Jõks, Maris (2012). Tänaseid stampe meediamaastikul. Oma Keel 1. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2012_1/OK_2012-1_07.pdf 

 Mäekivi, Helika (2013). Kas moodsalt või selgelt? Oma Keel 2. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2014_2/OK_2014-2_05.pdf 

 

Oma- ja võõrsõnakasutus erialakeeles 

Teema võimaldab uurida näiteks seda, kuidas kasutatakse mingis kindlas oskuskeeles oma- või 

võõrsõnu. Saab vaadata, kas eelistatakse võõrsõnu või leitakse tõlkides omakeelsed vasted. 

Materjaliks sobivad mingite kindlaks määratud kriteeriumide alusel kogutud tekstid.  

 Nõlvak, Hele. (2018). Oma- ja võõrsõnakasutus majandusalaste terminite tõlkimisel: 

magistritöö. Tallinna ülikool. (vt ETERA) 

 

Erialakeelest üldkeelde ja üldkeelest erialakeelde 

Teema all saab uurida mingite sõnade liikumist ühest sõnavarakihist teise. Mõelda võiks, mis on need 

terminid, mis on erialakeeles hoopis teise või mitte kattuva tähendusega (nt kirjaoskus). 

 Koks, Helen (2002). Kuidas aega väljendavast sõnast kuna sai põhjuslik. Oma Keel 2. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2002_2/Koks.pdf 

 Valdmets, Annika. (2008) Täistähenduslikust kasutusest modaalpartiklilise poole ehk täiega ja 

iganes kujunemislugu. Oma Keel 1. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2008_1/OK_2008-1_03.pdf 

 

Uued sõnad  

Selle teema puhul sobiksid analüüsimiseks uued sõnad mingis keelekasutuse või 

tähendusvaldkonnas, nt riietus, mood, kosmeetika, kokandus, infotehnoloogia, liiklus, 

keskkonnakaitse, mingi eriala/aine erisõnavara jne.  

Selle teema puhul võib vaadelda näiteks mingi valdkonna hinnasilte, menüüsid, reklaame, 

tootenimistuid ja analüüsida, millised sõnad sealsetest on uued  (nt puuduvad viimastest 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2014_1/OK_2014-1_04.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2004_2/Maekivi.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2012_1/OK_2012-1_07.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2012_1/OK_2012-1_07.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2014_2/OK_2014-2_05.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2014_2/OK_2014-2_05.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2002_2/Koks.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2002_2/Koks.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2008_1/OK_2008-1_03.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2008_1/OK_2008-1_03.pdf


erialasõnastikest ja/või ÕSist) ning mis on nende päritolukeel ja kas neile on eesti keeles juba varem 

mingeid vasteid leitud jne.  

 Raadik, Maire (2017). Uudissõnu uue aastatuhande algusest. Tallinn: Tänapäev 

 Leemets, Tiina (1996). Uuemaid inglise laene. 

http://www.eki.ee/keeleabi/artiklid/inglise.html 

 Jõgi, Aino (2016). Inglise päritolu sõnad eesti keeles. Eesti Keele Sihtasutus. 

 

Õpilaste terminitundmine ja õppimine 

Selle teema puhul saab valida koolisõnastikust või ainekavast termineid ja uurida, kui paljusid neist 

vastava õpiku/kursuse läbinud õpilased teavad; millised terminid on paremini kinnistunud, millised 

aga mitte. Uurida võib ka, mismoodi neid mõisteid tunnis õpetati või mis strateegiate abil meelde 

jäeti. 

 Kikas, Eve. (2009). Laste mõtlemine. Pilved, vihm ja vikerkaar laste seletustes. 

https://www.folklore.ee/tagused/nr46/kikas.pdf 

 

Tekst ja keeletehnoloogia 

Selle üldteema alla kuuluvad uurimisteemad võiksid paeluda ehk mõnda infotehnoloogia või 

kvantitatiivsete meetodite huvilist õpilast. 

- Kaasõpilaste kirjutatud mingi konkreetse õppeaine tekstide analüüs kvantitatiivsest 
vaatenurgast. See uurimisteema tegeleb suuremalt jaolt erinevate sagedustega, nt millised 
on üldiselt sagedamini kasutatavad sõnad noorte tekstides, nende sageduste võrdlus üldiste 
sagedusloenditega, milliseid oskussõnu kasutatakse ja kas need jõuavad ka sagedusloendite 
etteotsa? Uurida saab mingi aine oskussõnade kollokatsioone (tavapäraselt koos esinevad 
sõnad, leitav AncConciga) 

- Avaldatud eestikeelsete tekstide analüüs sarnaselt eelmisega 
- Tõlgitud eestikeelsete tekstide analüüs võrdluses tavaliste eestikeelsete tekstidega samuti 

keskendudes mingi eriala tekstidele ja sõnavarale 

 Tööks sobilik tarkvara: AntConc http://www.laurenceanthony.net/software.html 

 Sagedusloendid: https://keeleressursid.ee/et/83-article/clutee-lehed/256-sagedusloendid 

 Kerge, Krista,  Anne Uusen, Halliki Põlda. (2014). Teismeea loovkirjutiste sõnavara ja selle 
hindamine. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 10. 
http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa10.10 

 Muischnek, Kadri,  Heiki-Jaan Kaalep. Eesti kirjakeele sagedussõnastik. TÜ kirjastus. 
https://www.researchgate.net/publication/265815601_EESTI_KIRJAKEELE_SAGEDUSSONAST
IK 

 Uiboaed, Kristel, Maarja-Liisa Pilvik, Eleri Aedmaa. Korpuslingvistika kursus. 
http://korpuslingvistika.ut.ee/category/materjalid/ 
 

 

Tõlkimisprotsess 

Koolis tehtava tõlkimisülesande (ka uurimistöö osana) analüüs ekraanisalvestusmeetodi abil. See 

uurimisteema võimaldab täpsemalt vaadelda, kuidas õpilane teksti tõlgib. Võib  keskenduda 

oskussõnavara kasutamisele, veebiallikate kasutamisele või muule huvipakkuvale. Uuritavaid võiks 

http://www.eki.ee/keeleabi/artiklid/inglise.html
https://www.folklore.ee/tagused/nr46/kikas.pdf
http://www.laurenceanthony.net/software.html
https://keeleressursid.ee/et/83-article/clutee-lehed/256-sagedusloendid
http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa10.10
https://www.researchgate.net/publication/265815601_EESTI_KIRJAKEELE_SAGEDUSSONASTIK
https://www.researchgate.net/publication/265815601_EESTI_KIRJAKEELE_SAGEDUSSONASTIK
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olla 2–3 ning teksti pikkus võiks olla u 200 sõna. Võimalusel võib samasuguse uurimuse teha ka mõne 

tõlkijaga. 

 Võimalik tarkvara: Panopto, BBFlashback vms ekraanisalvestustarkvara. 

 Taukar, Marju, Reeli Pärn, Anna Kaplina, Marianne Ots, Gristel Pihlakas. (2018). Suulisest ja 
kirjalikust tõlkest lõppteksti ja tõlkeprotsessi põhjal. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu 
aastaraamat, 14. 
http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa14.12 

 Printsmann, Liisi. (2016). Veebipõhiste allikate kasutamine tõlkimisel: magistritöö. 
https://www.etera.ee/zoom/10387/view?page=1&p=separate&search=printsmann&tool=se
arch&view=0,461,2481,3047 
 

 

Kirjeldustõlge 

 

Selle uurimisteema eesmärk on eeskätt teadvustada kirjeldustõlke olemasolu ning tutvustada seda 

teemat laiemalt. Kirjeldustõlge on visuaalse materjali kirjeldamine vaegnägijatele. Eestis on selline 

tõlge juba ligi 20 filmil. Uurimuses on võimalik anda põhjalik ülevaade kirjeldustõlke arengust Eestis, 

mida toetab intervjuu kirjeldustõlkijaga või kirjeldustõlget kasutava inimesega.  Samuti võib teha ka 

vastuvõtu uuringu ehk analüüsida kirjeldustõlget vaegnägija seisukohast.  

Materjalile ligipääsuks soovitame otsida Google’ist märksõna „kirjeldustõlge”. Väga hea ülevaate 

teemadest annab Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia, Kunstide ja Kommunikatsiooni instituudi 

täiendkoolituse „Kirjeldustõlge – visuaalsuse vahendaja“ lehekülg 

(https://www.tlu.ee/bfm/kirjeldustolge-visuaalsuse-vahendaja). 

 

 

Masintõlge 

 

Selle teema juures võib võrrelda näiteks mitme erineva masintõlke tõlget üldkeele tekstide ja 

erialatekstide või peal.  Võib katsetada, kuidas lugejad neist erinevatest tekstidest aru saavad (st 

lähteteksti katses osalejatele ei näidata ja esitatakse siis teksti kohta käivaid küsimusi, mis võiksid 

näidata, kas olulisimast on aru saadud). Tekste võiks sellises uurimuses olla kaks (nii 150–200 sõna) ja 

hindajaid (nt kaasõpilasi või sugulasi/tuttavaid) 10–15. 

Masintõlke headust võib vaadelda ka selle järgi, kui palju seda peab parandama, et tekst arusaadav ja 

hea lugeda oleks. Inspiratsiooniks võib lugeda Mark Fišeli artiklit „Milline on hea masintõlge?” 

http://www.sirp.ee/s1-artiklid/varia/milline-on-hea-masintolge/ 

 

 Sepp, Katre. (2017). Masintõlke järeltoimetamine: magistritöö. Tallinna Ülikool. (vt Etera). 

 Toompalu, Karol (2011). Tõlkekvaliteedi hindamine: magistritöö. Tartu Ülikool (vt Dspace) 

 Kaalep, Heiki-Jaan, Mare Koit. (2010).  Kuidas masin tõlgib. Keel ja Kirjandus,  10.  
https://keeljakirjandus.eki.ee/726-738.pdf 
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