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Kõnesüntees
Tere tulemast töötuppa "Eesti keele
õpe on vaid paari kliki kaugusel !"

Eesti Keele Instituut. Eestikeelne kõnesüntees.
https://www.eki.ee/heli/index.php/korpused

Missugused emotsioonid domineerivad
presidendi kõnes?

Emotsioonidetektor
http://peeter.eki.ee:5000/valence

Eesti keele nõu

Tööpajal osalejad läbivad koos kolm töötuba.
Õppematerjalid on digitaliseeritud.

Ametniku soovistussõnastik
http://www.eki.ee/dict/ametnik/index.cgi?Q
=t%C3%B6%C3%B6pajal&F=M&C06=et
http://www.eki.ee/dict/ametnik/index.cgi
?Q=digitaliseerima&F=A&C06=et

Lõputöö teema tuleb deklareerida 13-ndaks
maiks. (otsingusse “kuupäev)

Eesti Keele Instituudi Keelenõuanne
http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=0

Teid ette tänades, Jaan Tamm“. (otsingusse
“ette tänades”)
Erakonna kõige vingem broiler.
Jalgpalluril on laual kaks pakkumist.

Keelehooldekeskus
http://engine.koduleht.net/templates/keeleh
ooldekeskus/files/mdl_files.php/6_komistus
i_metafooridega.pdf
http://engine.koduleht.net/templates/keel
ehooldekeskus/files/mdl_files.php/10_ko
mistusi_metafooridega_II.pdf
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Sõnastikud
Sõna kasutus erinevates sõnastikes

http://kn.eki.ee

Mitmekeelne sõnastik (nt hispaania,
kreeka, katalaani jm keeltes, k.a
eesti, vene, inglise keel)

https://www.multitran.com/

Mida tähendab input?

Terminibaas

erialakeele
õppijale

https://iate.europa.eu/home
Insener mõtles probleemile lihtsa
lahenduse/lihtsat lahendust.

Sihitisesõnastik

võõrkeele
õppijale

http://www.eki.ee/dict/asp/index.
cgi?Q=m%C3%B5tlema&F=M
&C06=en
Mis on arenguruum? Selle
käänded?

Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb.

algajale

https://sonaveeb.ee/search/estest/detail/arenguruum/1
Milline võib olla laager?

Erialasõnastikud.
Tehnikasõnaraamat.

erialakeele
õppijale

http://www.keeleveeb.ee/
Ta oskab valida õigel ajal õigeid
inimesi, kelle toel edasi jõuda.

Eesti keele tarkvara.
Lemmatiseerija.

algajale

Süsteemide piirang.

Eesti keele tarkvara. Poolitaja.

algajale
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Eestis on palju koole.

Eesti Keele Instituut. Sõnaveeb.
algajale
https://sonaveeb.ee/search/estest/detail/kool/1
Eestio Keele Instituut. Eesti-vene
sõnaraamat.
kõikidele
http://www.eki.ee/dict/evs/index.
cgi?Q=kool&F=M&C06=en
Eesti keele õppekorpus (2018)
https://etskell.sketchengine.co.uk huvilisele
/run.cgi/skell
https://korp.keeleressursid.ee/#?stat
s_reduce=word&cqp=%5B%5D

Sõnavara ja teksti taseme sobivuse määramine
Täna hommikul veidi pärast kella seitset
juhtus liiklusõnnetus Viimsis, kus üks
naisterahvas sai löögi mikrobussilt ja
paiskus siis linnaliinibussi kõrvale.

http://www.eki.ee/keeletase/#/evaluation

Teksti leksikaalse keerukuse hindamine.

Eesti
keele A1–B1-taseme sõnavara loendid
http://www.eki.ee/keeletase/#/wordlistspdf
Testid
Kas bakalauruseõpe
või bakalaureuseõpe?

Eesti keele Instituut. Keelenõuanne. Testid.
http://keeleabi.eki.ee/?leht=11&test=14

Koosolekul said kõik
oma
seisukorda/seisukohta
kaitsta?

Eesti keele ja kultuuri kursused
https://keeleweb2.ut.ee/kursused/nimisona/1098-harjutus-3nimisona

Kas A2/B1/B2/C1
Eesti keele tasemetestid
tasemeteste on võimalik
http://web.meis.ee/testest/repository.php?ref_id=51&cmd=render
interaktiivselt teha nii,
&rep_frame=1
et saab tagasisidet?
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Eesti keele õppimine
Eesti keele e-kursus inglise ja vene keele
baasil 0-A2 baasil

https://www.keeleklikk.ee/et/welcome

Eesti keele e-kursus algajatele (0-A2) ja
edasijõudnutele (B1)

https://www.keeletee.ee/

Telefoni äpid

www.speakly.me
www.50languages.com
walktalk.ee
ProDict
Androidi uudistelugeja (Google Play)

Raadiosaated

https://r4.err.ee/arhiiv/keelekodi
https://r4.err.ee/arhiiv/ekeel
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Masintõlge
https://translate.google.ee
производственный брак tootmisdefekt
Rootsi Riigipanga Alfred
Nobeli mälestusauhinna
majanduse alal pälvisid
sel aastal Esther Duflo,
Abhijit Banerjee ja
Michael Kremer.
Teadlased uurisid
eksperimentaalselt,
kuidas leevendada
üleilmset vaesust.

Эстер Дюфло, Абхиджит
Банерджи и Майкл Кремер
получили Альфреда Нобеля
в области экономики за
Национальный банк
Швеции в этом году.
Ученые
экспериментировали со
способами смягчения
глобальной бедности.

https://translate.yandex.ru

https://www.m-translate.ru

tootmise abielu

tootmisdefekt

В этом году Эстер Дюфло,
Абхиджит Банерджи и Майкл
Кремер были удостоены премии
Национального Банка Швеции
Альфреда Нобеля по экономике.
Ученые экспериментально
исследовали, как облегчить
глобальную нищету.

Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и
Майкл Кремер получили Альфреда
Нобеля в области экономики за
Национальный банк Швеции в этом
году. Ученые экспериментировали со
способами смягчения глобальной
бедности.
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