
Teatame Teile, et 2009. aastal toimub vene keele olümpiaad eesti õppekeelega koolide 
õpilastele. Olümpiaadi üldteemaks on «Наука и образование в России и Эстонии» 
(„Teadus ja haridus Venemaal ja Eestis”). Alateemad:  
1. «Открытия российских ученых»  („Venemaa teadlaste avastused“)  
2. «Система образования в России и Эстонии»  („Hariduse süsteem Venemaal ja 
Eestis“)  
3. «Русские изобретатели Эстонской Республики»  („Vene rahvusest leiutajad Eesti 
Vabariigis“) 
4. «Ученые – носители русской культуры в Эстонии» („Teadlased – vene kultuuri 
kandjad Eestis“). 
 
Olümpiaad viiakse läbi kolmes voorus: 
I – koolivoor: oktoober – november 2008. a. 
II – eelvoor (kohalik) – veebruar 2009. a. 
III – vabariiklik voor (toimub Tallinna Ülikoolis) 23. – 24. märts 2009. a. 
 
Olümpiaadist võtavad osa gümnaasiumi (10. – 12. kl.) õpilased (kes õpivad eesti õppekeelega 
koolis 1.-st klassist). 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. 
 
Esimese ja teise vooru ülesandeid koostatakse kohapeal väljakuulutatud teema raames.  
 
Lõppvoorus osalejate nimed palume saata 15. märtsiks 2009. 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 ühest ideest, leiutisest, avastusest jne, mis oli tehtud 
Venemaal või vene kultuuri kandja poolt Eestis 20. – 21. sajandi vahetusel. 
 
Etteaste pikkus peaks olema kuni 10 minutit. Etteaste teema peaks kõlama problemaatiliselt 
või vaieldavalt (nt, kas leiutis oli tähtis ühiskonnale?). 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 – alateema raames.  
 
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 Tshuikina. 
 
Lisainfo sekretaride telefonil 640 9332 (Deniss Kuzmin kuzmin@tlu.ee ja Irina Andruško 
irina.andrusko@tlu.ee E – R 10 – 15). 
Kirjad saata aadressil: Slaavi Keelete ja Kultuuride Instituut, TLÜ, Narva mnt. 29, 10120 
Tallinn. E-mail: irinamo@hot.ee, natalia.tshuikina@tlu.ee. 
 
Olümpiaadi info on kodulehel www.teaduskool.ut.ee . 
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