
Riiklik vene keele kui võõrkeele olümpiaad 

Tallinna Ülikool 

 

 

Olümpiaadi läbiviimise üldeesmärgiks on vene keele õppimise toetus kultuuriga süvendatud 

tutvumise kaudu, suhtlemine ühiste huvidega eakaaslastega, mis annab võimaluse võrrelda 

oma teadmised teiste olümpiaadi osalejate teadmistega ja oskustega, saada teada palju uut ja 

huvitavat.  

Vene keele olümpiaad eesti õppekeelega koolide õpilastele viiakse läbi kahes voorus: 

I  valikvoor (toimub MOODLE vahendusel): 1. veebruar 2023. a 

II lõppvoor (toimub Tallinna Ülikoolis): 14. märts 2023. a 

Olümpiaadist võtavad osa gümnaasiumi (9.–12. kl.) õpilased (kes õpivad eesti õppekeelega 

koolis 1.klassist).   

Pakume osalemist kahes rühmas: 1. õpilased vene keele oskusega B1 tasemel, 2. õpilased vene 

keele oskusega B2 tasemel ja kõrgem. NB! Rühmadesse jaotus keeletesti alusel. Test viiakse 

läbi Tallinna Ülikoolis peale registreerimist. 

Valikvooru tulemused ja lõppvooru osalejate nimekiri avaldatakse hiljemalt 21. veebruaril 

2023.  

Olümpiaadi lõppvoorule kutsutud õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta 

toiduga. Sõidukulud ning õpilastega kaasasoleva täiskasvanu lähetuskulud katab lähetaja.  

Olümpiaadi tulemuste järgi moodustatakse üldpingerida. Parimate hulka jõudnud võistlejatele 

rakenduvad Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli astumisel soodustingimused (vastavalt 

ülikooli vastuvõtueeskirjadele). 

 

 

 

Olümpiaad 2022/2023 õa 

Üldteemaks on Vene näidend Eesti teatrites (Русская пьеса в театрах Эстонии). Käesoleva 

õppeaasta olümpiaadi eesmärgiks on laiendada osalejate silmaringi Eesti teatrikunsti 

valdkonnas üldiselt, samal ajal erilist tähelepanu pöörates vene näidenditele, mis on lavastatud 

vene kirjanikute teoste alusel ning juhtida tähelepanu seostele eesti ja vene kultuuri vahel, mis 

saaks osutuda kultuuridialoogiks kahe Eesti kogukonna vahel. 

Alateemad:  

1. Etendused vene keeles (Постановки на русском  языке) 

2. Etendused eesti keeles (Постановки на эстонском языке) 

 



I Valikvoorule valmistab olümpiaadi osaleja helindatud presentatsiooni.  

Osaleja külastab (vaatab salvestust) vene kirjaniku ainetel lavastatud etendust eesti või vene 

keeles ja valmistab ette presentatsiooni, mille raames käsitleb järgmiseid punkte: 

1. Teose autor 

2. Näidendi sisu lühidalt 

3. Lühidalt teatrist, kus näidend on lavastatud, ja lavastusest endast 

4. Näitlejate esitus 

5. Enda muljed vaadatud etendusest 

6. Etenduse/näidendi aktuaalsus 

 

Presentatsioon on vene keeles ja kestab kuni 10 min. Helindatud presentatsioon võib olla tehtud 

PowerPoint programmi abil või videona salvestatud. Presentatsioon algab slaidiga, kus on 

märgitud õpilase nimi, kool ja juhendava õpetaja nimi. Õpilase poolt helindatud teksti pikkus 

on vähemalt 8 min.   

Presentatsioon (või selle link) saadetakse MOODLE kausta alates 1.jaanuarist (registratsioon 

algab) ja hiljemalt 1.veebruaril 2023 kl 23.59 (registratsioon lõpeb). Palume ka ennast 

registreerida olümpiaadi Google-vormi kaudu, mis leiate samas MOODLE kaustas. 

Presentatsiooni (või lingi) lisamiseks peab osaleja looma ise endale konto MOODLEs ja 

kursusele https://moodle.edu.ee/enrol/instances.php?id=37228 registreeruma. 

Valitud etteaste pealkiri võiks kõlada problemaatiliselt või vaieldavalt. Teema valiku 

põhjendus on kohustuslik. Kindlasti tuleb konkretiseerida antud ettekande adressaat ja teema. 

Presentatsiooni kaasav tekst peab olema originaalne, tsitaatide kasutamisel peab viitama 

allikale. Etteaste hindamisel võetakse arvesse: 

- kui sügavalt on teema uuritud (3 palli);  

- oskus põhjendada teema valikut ja etteaste objekti (2 palli); 

- etteaste kompositsioon ja ülesehitus (2 palli); 

- esitlus (helindamine, kõne kvaliteet) (2 palli);  

- uuringu iseseisvus ja etteaste originaalsus (2 palli) 

- tehnilise kujundamise kvaliteet (1 pall). 

Grammatiliste vigade pärast võib maha arvata 1 kuni 3 palli. Seega maksimaalne tulemus on 

12 palli. Lõppvooru kutsutakse õpilane, kelle tulemus on vähemalt 10 palli. 

 

II Lõppvooru osaleja päev algab registreerimisest ja hommikusöögist, sellele järgneb 

keeletest. Testi alusel jagatakse osalejad 2 rühma (vene keele oskus B1 tasemel; vene keele 

oskus B2 tasemel ja kõrgem). 

Keeletestile järgneb olümpiaadi ametlik avamine.  

Võistlus hakkab filmilõigu vaatamisest. Filmi alusel kirjutavad osalejad lühikese arutava 

kirjandi, mis on pühendatud vaadatud lõigu probleemile ja olümpiaadi teemale. 

Kirjandile järgneb lõunasöök. 

https://moodle.edu.ee/enrol/instances.php?id=37228


Peale lõunasööki täidavad osalejad lugemis- ja kulturoloogia testi. Kulturoloogia testi edukaks 

sooritamiseks soovitame uurida Eesti teatrite veebilehti ja tutvuda viimase 10 aasta 

repertuaariga, kasuks tuleb teatri terminoloogia tundmine.  

Paralleelselt toimub individuaalne vestlus: osalejatele pakutakse väited, mille kohta peavad nad 

esitama oma arvamust. Väited on koostatud vastavalt olümpiaadi teemale. Võistluse päev lõpeb 

kultuuriprogrammiga (võimalusel) ja võistlejate autasustamisega.   

 

Žürii liikmed: 

Irina Moissejenko, TLÜ humanitaarteaduste instituudi dotsent, žürii esimees 

Natalia Tšuikina, TLÜ humanitaarteaduste instituudi dotsent, žürii esimehe asetäitja 

Kapitolina Fedorova, TLÜ humanitaarteaduste instituudi professor 

Inna Adamson, TLÜ humanitaarteaduste instituudi dotsent 

Natalia Maltseva-Zamkovaja, TLÜ kasvatusteaduste instituudi emeriit-dotsent 

Jelena Raudla, TLÜ humanitaarteaduste instituudi õppejõud 

Natalia Sindetskaja, TLÜ humanitaarteaduste instituudi õppejõud 

Ekaterina Batrakova, TLÜ humanitaarteaduste instituudi lektor, Tallinna Inglise kolledži 

õpetaja 

 

Lisainfo  

E-post: irina.moissejenko@tlu.ee, natalia.tshuikina@tlu.ee 

Tel.: 6409330 

 

Aadress:  

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut 

Narva mnt 25, Tallinn 10120 

 

Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee 
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