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Juhend 

 

2018/2019. õppeaasta eesti keele võõrkeelena olümpiaadi korraldab Tallinna Ülikooli 
humanitaarteaduste instituut. Olümpiaadist on oodatud osa võtma 9.–12. klassi õpilased, kelle 
emakeel ei ole eesti keel ning kes on alates esimesest klassist õppinud mitte-eesti õppekeelega 
koolis. 

2018/2019. õppeaasta olümpiaadi teema on „Noored+keel&kirjandus= …” ja see kutsub 
uurima tänapäeva Eesti noorte kokkupuuteid keele ja kirjandusega. Need kokkupuuted on 
sama mitmekesised, kui toodud märksõnade eri kombinatsioonid: suulisest või kirjalikust 
noortekeelest, mis võib avalduda slängi, internetikeele või koodivahetusena, kuni noorte 
keelekasutuse kujutamiseni noortekirjanduses. Igaüks leiab siit endale meelepärase 
uurimisteema. Kutsume olümpiaadist osavõtjaid uurima, millised keelelised struktuurid on 
noorte seas levinud, millistes olukordades eelistatakse slängi, kas tänapäeva noorte 
keelekasutus on seotud mõne võõrkeelega, kas keeli kasutatakse läbisegi või ainult teatud 
kindlates situatsioonides (koodivahetus), millised sõnad ja väljendid on suupärasemad 
emakeeles, millised mõnes teises keeles, millisel keeletasandil on laenamist kõige rohkem, 
kas esineb ka regionaalseid eripärasid. Kirjaliku keelekasutuse uurimisel võib keskenduda 
noorte internetikeelele sotsiaalvõrgustikes, blogipostitustes ja meediaväljaannetes või noorte 
tegelaskõnele algupärases noortekirjanduses – milliseid keelelisi struktuure see sisaldab, 
kuivõrd ajakajaline ja noortepärane see on? 

Olümpiaadist osavõtjad peavad tundma eesti keele stiililisi kihistusi ja keelevariante, omama 
ettekujutust eesti keele levinumatest sõnamoodustuse ja laenamise mehhanismidest ning neil 
võiks olla põhiteadmised koodivahetusest. 

Olümpiaad toimub kahes voorus ja kahes vanuserühmas. Noorema rühma moodustavad 9.–
10. klasside, vanema rühma 11.–12. klasside õpilased. Olümpiaadi esimeses voorus kirjutavad 
mõlema vanuseastme õpilased iseseisva töö. Esimese vooru 40 parimat kutsutakse 
lõppvooru, mis toimub 8. aprillil 2019 Tallinna Ülikoolis. Lõppvooru kutsutute nimekiri 
avaldatakse hiljemalt 5. veebruaril 2019 Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel 
http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/eesti-keel-voorkeelena. Lõppvoor koosneb nii 
suulisest kui ka kirjalikust osast. 

Esimeses voorus tuleb iseseisva tööna esitada uurimustöö eesti suulise või kirjaliku 
noortekeele kasutusest (koodivahetus, släng, internetikeel, tegelaskõne algupärases 
noortekirjanduses, enamesinevad keelestruktuurid, sõnavara, sõnamoodustus, laenud). 
Uurimus sisaldab sissejuhatust, põhiosa, kokkuvõtet ja allikate loetelu. Uurimuse tiitellehel on 
kirjas uurimuse pealkiri, autori ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja tööd juhendanud õpetaja 
nimi. Uurimuse maht on kuni 10 lk. Uurimus põhineb läbi töötatud kirjandusel ja/või õpilase 
kogutud materjalil. 
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