
Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 

juhatuse aruanne 
E. Peterson 

                                       06.06.2015, Pärnu 



Päevakava 

11.00-12.30 Milleks mulle e-ja m-õpe?  

12.30 - 13.15 Lõuna 

13.15 – 15.00 EVÕLi juhatuse tegevus-ja 

majandusaasta aruanne  ja kaasettekanded 

15.00 -15.15 Kohvipaus  

15.15-16.30  Muljeid FIPLV 2015.a. 

maailmakongressilt.    

   EVÕL tegevused 2015-  2016 



1. Loomislugu ja tegevuse eemärgid 
 - keelelise mitmekesisuse toetamine   

 - võõrkeelte oskuse  ja võõrkeeleõpetaja    

     elukutse   väärtustamine 

 -  keeleõpetajate professionaalse arengu  
 süsteemne ja järjepidev toetamine 

2. Liikmed 

3. Juhatus 

4. Tegevusvaldkonnad ja tegevused 

 

MEIE NÄGU 



LIIKMED 01.01.2014 (382) 

                01.06.2015 (551) 

Saksa  

Keele 

Õpetajate 

Selts 

EKTKÕL Soome 

Keele 

Õpetajate 

Selts 

 

Vene 

Keele 

Õpetajate  

Selts 

 

Eesti 

Inglise 

Keele  

Õpetajate 

Selts 

 

Üksik-

liikmed 

143 95 62 72 

 

x 11 

81 93 69 84 216 

 

8 



LIIKMESKOND: TUGEVUSED 

JA ARENGUVAJADUSED 



Tugevused 

• avatus, soodne liikmemaks, vastuvõtu protseduur, 
soodustasu liikmetele, aktiivsed üksikliikmed, liikmete 
tunnustamine   

Arenguvajadused 

• probleemid liikmemaksude laekumisega 
liikmesorganisatsioonidelt 

• liikmeskonna suurendamine (üksikliikmed, Hispaania 
Keele Õpetajate Ühing Eestis, erialakeelte õpetajad)  

 

https://sites.google.com/site/espanolestonia/


Ettepanek: 

-  kinnitada (2016.a.) liikmemaksu 

tasumise tähtajaks  1. veebruar  



JUHATUS 

 

Juhatus 2009 - 201 

Juhatus 2013-2016 
Juhatus 2009-2013  



Arenguvajadused 

 Juhatuse 9-liikmeline koosseis ei ole end 

õigustanud 

 Valida uus juhatus kandidaatide pädevuste   

alusel.  

       

    .  

 



 

Uue juhatuse liikmete  vajalikud 

pädevused: 

 

 projektikirjutamise kogemus/ oskused; 

 IT-alased pädevused; 

  kodulehe  sisuline analüüs ja 

    uuendamine (nt  sügiskonverentsi, NBR  

    2016 konverentsi info koostamine,   

     materjalide ettevalmistamine;  

  liidu tegevuse kajastamine (artiklid, fotod, 

esinemised konverentsidel, seminaridel..) 



SIHTOTSTARBELISED 

TOETUSED 

1. Riigieelarvelise toetuse kasutamise 

leping nr 10.1-8.2/13/932 (23.09.2011)  
        Aruanne esitatud 26.06.2014  (Tegevused 1-5) 

        Tegevus 1: Pent Nurmekunna kogumiku    

         väljaandmine (kogumik valmis 25.04.2014,    

         kogumiku esitlus 08.05.2014 HTMi saalis) 

  



2. Riigieelarvelise toetuse kasutamise 

leping nr 10.1-8.2/13/932 (27.08.2013) 

    Lepingu ülesanded täidetud ja aruanne   

esitatud 24. 09.2014 

3. Riigieelarvelise toetuse kasutamise 

leping nr 10.1-8.1/714 (26.06.2014) 

   Vahearuanne seisuga 31.12. 2014 esitatud 

07.01.2015. Lõpparuande esitamise tähtaeg 

18.08.15 



TEGEVUSTE SISU 2014 

 

 
• Riigieksami teemalised teabepäevad 

• EVÕLi igapäevase töö korraldamine 

• EVÕLi kodulehe täiendamine 

• Pent Nurmekunna kogumiku 
väljaandmine  

• CertiLingua programmi tegevused  

• (aastakonverentsil osalemine, 
seminarid, koosolekud) 

HTMi toetus 
sihtotstarbelise 

eraldisena 

 

•  Ümarlaud  18.02 

•  Piirkondlik  koolituspäev 28.04 

•   Ettevalmistused NBR   
2016.a.konverentsiks 

•  EVÕLi 5. aastapäeva-konverentsi 
korraldamine 

 

EVÕLi 
ettepanekud, mis 
on leidnud HTMi 

toetust 



 

1. info edastaja ja vahendaja 

2. koostöö edendaja ja koostööpartner 

3. keeleõpetajate saavutuste ja  parima 

kogemuse  tutvustaja 

4.täiendkoolituste kavandaja ja elluviija nii 

HTMi toetusel kui projektide kaudu 

5. keelelise mitmekesisuse toetaja 

 

 

EVÕLi  edulood-

tegevusvaldkonnad 



EVÕL- info edastaja, vahendaja 

 
 

 

 

- Liidu  tegevuse. 

Eesti keele-poliitika 

tutvustamine, info 

edastamine 

koostöövõimaluste ja 

koolitus-võimaluste 

kohta,….. 

- Koostööpartne-rite 

(HTM, INOVE, 

ülikoolid, ECML, 

FIPLV, NBR, 

keelefirmad, …) info 

edastamine  

    võõrkeele-õpetajatele  

 

 kodulehekülg, reklaambuklett; 

 artiklid võrgustike Uudiskirjas,  Euroopa 

Nüüdiskeelte keskuse (ECML) kodulehel, Õpetajate 

Lehes, ettekanded konverentsidel,  FIPLV 

maailmakongressidel,  seminaridel nii Eestis kui 

väljaspool Eestit, infopäevadel ... 

Uudiskirjad nr 20, 22,  23, 24 (2014) 

 

 

 

 

 



EVÕL- koostöö edendaja ja 

koostööpartner 

 Koostöö nii Eesti võõrkeeleõpetajate 

seltside/liitudega, EÕSiga, ülikoolidega, Läti, 

Leedu, Soome ja Islandi kolleegidega 

 Koostöövõimalused LACS programmi,   

ECML projektide kaudu, 

 Koostöö  FIPLV ja NBR liikmena 

 Juhatuse laiendatud koosolekud koos HTMi, 

liitude/seltside, TÜ  esindajatega (16.01, 

16.06, 25.06) 



 19. septembril  2014 toimus eesti 

keele ja kirjanduse ning võõrkeele-

õpetajate ühine sügiskonverents 

 Konverentsi põhiteemaks: 

grammatika ja kirjanduse õpetamine 

emakeeles ja võõrkeeles. 

  EVÕLi poolt 2 esinejat: 

                   Elle Sõrmus ja Leili Sägi 

 



 



 Koostöö  alustamine Tartu Ülikooli 

didaktikakeskuse ja haridusuuendus-

keskusega (kaasettekanneTerje 

Kruusimaa) 

 



22.-23. mai Graz 

 Osalemine Euroopa keeleõpetajate 

võrgustike seminaril “Empowering 

Language Networks”, esinemine 

ettekandega EVÕL tegevuse kohta 

    ECML http://www.ecml.at/ 

    LACS projekt http://www.lacs.ecml.at/ 



 



22.-23. mai -  osalemine Euroopa keeleõpetajate 

võrgustike esindajate seminaril “Empowering 

Language Networks”   LACS programmi raames, 

ettekanne EVÕLi tegevusest. 

     LACS projekti kodulehekülg:             

http://lacs.ecml.at/ 

     Euroopa Nüüdiskeelte Keskus:           

http://www.ecml.at/ 

 

http://lacs.ecml.at/
http://www.ecml.at/


8. oktoober - 2016. aasta Nüüdiskeelte  

Õpetajate Rahvusvahelise Liidu (FIPLV) 

piirkondliku regiooni NBR (Nordic-Baltic   

Region) konverentsi ettevalmistava  

töörühma moodustamine; esimese  

töökoosoleku korraldamine 



 CertiLingua programmi käivitamine, 

programmi tegevuste elluviimine 

    CertiLingua-teemaline nõupidamine HTMis 

    Eesti esindjate osalemine CertiLingua programmi 

aastakoosolekul  

                 (Kaasettekanne Tõnu Tender) 



EVÕL- keeleõpetajate 

saavutuste  ja parima kogemuse 

tutvustaja 

 18. veebruar, Tallinn- ümarlaud “Euroopa 

keelemapist uue õppekava valguses”  

 28. märts 2014, Tartu – piirkondlik 

koolitus “Praktikult praktikule” 

"Aktiivõppemeetodid keeletunnis: 

praktilisi näpunäiteid igapäevatööks“ 

 15. november 2014, Tallinn – EVÕLi  

 5. aastapäeva konverents 

 



8. mai, Tartu 

 

 

 

Kogumiku „Pent 

Nurmekund. 

Keeletark ja 

õpetaja“ esitlus 

Tartus HTMi 

saalis 
 

http://www.voorkeelteliit.eu/userfiles/file/Fotod_ Nurmekunna raamatu esitlus.pdf


EVÕL- keelelise mitmekesisuse  

toetaja 

 Info keeltepäeva ürituste kohta EVÕLi 
kodulehel; 

 Kohtumised erinevate  keelte õpetajatega 
(varem on esinenud araabia, prantsuse,  
hispaania ja hiina keele õpetajad) 

   6. juuni 2014- aastakoosolekul oli külas 
Eri Miyano,TÜ Euraasia keelte lektoraadi 
juhataja, jaapani keele õpetaja 

           Jaapani keele õpetamisest Tartu Ülikoolis. 

 



 

  



EVÕL: tugevused 

 Katusorganisatsioonina on lihtsam 

toetust saada; EVÕL on vahelüli   

“õpetajate”  ja “otsuste vastuvõtjate” 

vahel. 

 Kõik keeled on võrdsed, soodustused 

liikmetele. 

•   



  Koostöö   edendaja Eesti 

võõrkeeleõpetajate vahel, paremad 

võimalused koostööks õpetajatega nii 

Eestis kui väljaspool Eestits 

 Sihtotstarbeline toetus loob kindlustunde 

 Ühiste jõududega võimalik  saada 

üldsuse tähelepanu 



EVÕL: arenguvajadused 

 Motiveeritud,  algatusvõimega õpetajate 

puudus 

 Liikmed  ei ole harjunud veel mõttega, et 

toetus ei kesta igavesti; juba praegu on 

vaja mõelda, kuidas kindlustada liidu 

jätkusuutlikkust. 




