
 

DIGIKULTUURI TEEMA-AASTA 2020 

 

Võistluse Keeleklipp 2020 juhend 

 

Tallinna linn koostöös Eesti Keele Instituudi ja Tallinna munitsipaalkoolide eesti keele 

õpetajatega kutsub Tallinna koolinoori osa võtma Tallinna päeva raames toimuvast 

keeleteemaliste videoklippide võistlusest, mis on pühendatud digikultuuri aastale.  Ootame 

osalema kuni kolmeliikmelisi võistkondi.  

Keeleklipp peab olema seotud Tallinna temaatikaga ning olema varem avaldamata 

originaallooming.  

Keeleklipp võib olla kuni 1 minuti pikkune ja selle võib salvestada mobiiltelefoni, fotoaparaadi 

või videokaameraga. Video peab olema laiupidi, kuvasuhtega 16:9, MP4-formaadis ja 1080p 

(FullHD) või parema kvaliteediga. Soovi korral saate video loomiseks kasutada Eesti 

Haridustehnoloogide Liidu töövahendite kogus https://bit.ly/2rdog96 olevaid 

videotöötlusvahendeid.  

Kooli esindaja laadib keskkonda YouTube üles kuni kümme keeleklippi hiljemalt 14. märtsiks 

ja esitab need võistlusele järgmise vormi kaudu: https://forms.gle/Ks8RTvgJdYjqcBEg9. Kuna 

parimad võistlustööd avalikustatakse linna meediakanalites, siis palume täita kirjaliku 

nõusoleku klipi jagamiseks. Kui klipis on näha alaealisi õpilasi, siis on vajalik ka lapsevanema 

kirjalik nõusolek. Nõusoleku vormi näidise leiate lisast. 

Võistlustöid hinnatakse neljas vanuserühmas: 1.‒3. klass, 4.‒6. klass, 7.‒9. klass ja 

gümnaasium.  

Žüriisse kuuluvad Balti Filmi- ja Meediakooli õppejõud, Eesti Keele Instituudi esindajad, 

Tallinna Linnavalitsuse meediaspetsialistid ja igas vanuserühmas ka üks õpilane. 

Iga vanuserühma kolme paremat keeleklippi jagatakse meediakanalites, et välja selgitada 

rahva lemmik. Mida varem video üles laaditakse, seda kauem on sellel võimalik hääli koguda. 

Võidutöid näidatakse 14. mail Tallinna päeva etteütluse raames Alexela kontserdimaja suurel 

ekraanil. Selleks palume klipi autori(te)l originaalsalvestise alles hoida. Korraldajad võivad 

võistlustöid esitada ka edaspidi. 

Iga vanuserühma parimad saavad auhinnaks nutikad kingitused. 

Lennukaid ideid! 

Ootame rohket osavõttu! 

Tallinna päeva etteütluse korraldustoimkond 

https://bit.ly/2rdog96
https://forms.gle/Ks8RTvgJdYjqcBEg9
https://forms.gle/Ks8RTvgJdYjqcBEg9


 

 

Lisa 

 

 

 

Tallinna päeva raames toimuv võistlus Keeleklipp 2020 

Võistlusel on üllas eesmärk – väärtustada meie kauni eesti keele korrektset kasutamist ja õigekirja. 

 

Olen nõus, et minu valmistatud keeleklippi jagatakse meediakanalites ning korraldajad võivad seda 

ka edaspidi esitada. 

……………….                             ………………………….                       ………………... 

Nimi                                        Allkiri                                           Kuupäev 

 

 

Olen lapsevanemana nõus, et minu last filmitakse või pildistatakse võistluse Keeleklipp 2020 raames. 

Samuti nõustun, et minu lapse loomingut jagatakse meediakanalites võistluse ajal ning hiljem 

õppematerjalina. 

 

 

…………………                           ……………………………….                  ……………………………….. 

Nimi                                        Allkiri                                              Kuupäev 

                                                                                       

 

 


