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Projekti eesmärk ja sihtgrupp

■ Eesmärk: Tõsta rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaati 
omavate võõrkeeleõpetajate arvu

■ Sihtrühm: Võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ja töötavad ■
võõrkeeleõpetajad

■ (Tulevastel) võõrkeeleõpetajatel võimalus mõõta oma keeleoskustaset

■ (Tulevased) võõrkeeleõpetajad saavad osaleda keeleeksamite 
hindamises

■ Muuta ootuspäraseks, et võõrkeeleõpetaja keeleoskustase on 
raamdokumendi tasemete suhtes mõõdetud

Projekti eesmärk ja sihtgrupp

Tõsta rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaati 

: Võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ja töötavad 

(Tulevastel) võõrkeeleõpetajatel võimalus mõõta oma keeleoskustaset

(Tulevased) võõrkeeleõpetajad saavad osaleda keeleeksamite 

Muuta ootuspäraseks, et võõrkeeleõpetaja keeleoskustase on 
raamdokumendi tasemete suhtes mõõdetud



Projekti toetatav tegevus

Rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud 
õpetajate  toetamine, mille tulemusena suureneb õpetajate  toetamine, mille tulemusena suureneb 
riiklikus õppekavas loetletud keelte 
prantsuse keel) rahvusvaheliselt 
sertifikaadi omandanud võõrkeeleõpetajaks 
üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 
tasemele vastav keeleoskustase.

Projekti toetatav tegevus

tunnustatud keeleeksami sooritanud 
õpetajate  toetamine, mille tulemusena suureneb üldhariduse õpetajate  toetamine, mille tulemusena suureneb üldhariduse 
riiklikus õppekavas loetletud keelte (inglise, vene, saksa ja 

) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami 
võõrkeeleõpetajaks õppivate 

arv 100ni, kellel on B2, C1 või C2
vastav keeleoskustase.



Projekti abikõlblikkuse  periood ja 
kogumaksumus

Projekti algus ja lõpp:
01.10.2017 - 30.09.202001.10.2017 - 30.09.2020

Projekti kogumaksumus: 
60 386,00 eurot

Projekti abikõlblikkuse  periood ja 

30.09.202030.09.2020



Projekti tegevused

1. ETTEVALMISTAVAD TEGEVUSED 

1.1. projekti käivitamiskoosoleku (te)  läbiviimine: projekti juhtgrupi / tugigrupi 
moodustamine; kontaktisikute määramine; 

1.2.  info kogumine rahvusvaheliste eksamite keskuste ja eksamite korraldamise kohta;

1.3. võõrkeeleõpetaja eriala omandamise võimaluste väljaselgitamine Tallinna Ülikoolis,   1.3. võõrkeeleõpetaja eriala omandamise võimaluste väljaselgitamine Tallinna Ülikoolis,   
Tartu Ülikoolis ja Narva Kolledžis;  võõrkeeleõpetajaks õppivate  üliõpilaste  arvu   
väljaselgitamine; 

1.4.  eksamitasu tagasimakse tingimuste ja korra ning taotlusvormi  väljatöötamine  
reklaamflaierite koostamine, trükkimine; 

1.5. EVÕL kodulehe uuendamine, projektide rubriigi täiendamine

Vt    www. voorkeelteliit

TTEVALMISTAVAD TEGEVUSED 01.10.2017 - 31.01.2018

läbiviimine: projekti juhtgrupi / tugigrupi 
moodustamine; kontaktisikute määramine; 

1.2.  info kogumine rahvusvaheliste eksamite keskuste ja eksamite korraldamise kohta;

1.3. võõrkeeleõpetaja eriala omandamise võimaluste väljaselgitamine Tallinna Ülikoolis,   1.3. võõrkeeleõpetaja eriala omandamise võimaluste väljaselgitamine Tallinna Ülikoolis,   
Tartu Ülikoolis ja Narva Kolledžis;  võõrkeeleõpetajaks õppivate  üliõpilaste  arvu   

1.4.  eksamitasu tagasimakse tingimuste ja korra ning taotlusvormi  väljatöötamine  
reklaamflaierite koostamine, trükkimine; 

1.5. EVÕL kodulehe uuendamine, projektide rubriigi täiendamine

voorkeelteliit/eu/programmidprojektid



2. TEAVITUSTÖÖ  01.10 2017 – 30.09.2020

2.1. reklaaminfo täiendamine; info edastamine erinevate kanalite kaudu (meedia,       
sotsiaalmeedia, haridus-ja kultuuriosakonnad, aineühenduste listid, EVÕL liikmed, 
projekti kontaktisikud; võõrkeeleõpetajaid ettevalmistavad kõrgkoolid; rahvusvaheliste projekti kontaktisikud; võõrkeeleõpetajaid ettevalmistavad kõrgkoolid; rahvusvaheliste 
eksamite keskused;

2.2.  infopäevad Tallinnas, Tartus ja Narvas ( 2018 
2020 – 2 infopäeva)

2.3. ettekanded rahvusvaheliste eksamite sooritamise ja eksamitasu tagasimakse 
võimaluse kohta EVÕLi piirkondlikel seminaridel, konverentsidele jm üritustel.

30.09.2020

2.1. reklaaminfo täiendamine; info edastamine erinevate kanalite kaudu (meedia,       
ja kultuuriosakonnad, aineühenduste listid, EVÕL liikmed, 

projekti kontaktisikud; võõrkeeleõpetajaid ettevalmistavad kõrgkoolid; rahvusvaheliste projekti kontaktisikud; võõrkeeleõpetajaid ettevalmistavad kõrgkoolid; rahvusvaheliste 

2.2.  infopäevad Tallinnas, Tartus ja Narvas ( 2018 – 6 infopäeva; 2019 – 4 infopäeva; 

2.3. ettekanded rahvusvaheliste eksamite sooritamise ja eksamitasu tagasimakse 
piirkondlikel seminaridel, konverentsidele jm üritustel.



3. VÄLJAMAKSETE TEOSTAMINE 

31.01. 2018  
Väljamakseid tehakse neile, kes on sooritanud rahvusvahelise 
eksami alates 01.10. 2017.

3. VÄLJAMAKSETE TEOSTAMINE 

31.01. 2018  - 30.09.2020
Väljamakseid tehakse neile, kes on sooritanud rahvusvahelise 



Projekti tulemuse saavutamise näitajad

■ Suureneb üldhariduse riiklikus õppekavas loetletud keelte 
prantsuse keel) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud 
võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 100ni
keeleõpetajate kvalifikatsiooni Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastavaltkeeleõpetajate kvalifikatsiooni Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastavalt

■ Rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritamine tagab, et 
võõrkeeleõpetajatel on õpetamiseks piisav keeleoskustase 
kõrgemal sellest, mis tasemele nad õpilasi koolis 

■ Rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaat 
keeleõpetajate kvalifitseerumiseks rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksamite 
hindajateks.

Projekti tulemuse saavutamise näitajad

Suureneb üldhariduse riiklikus õppekavas loetletud keelte (inglise, vene, saksa ja 
prantsuse keel) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud 
võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 100ni, et tõsta 
keeleõpetajate kvalifikatsiooni Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastavalt.keeleõpetajate kvalifikatsiooni Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastavalt.

Rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritamine tagab, et 
võõrkeeleõpetajatel on õpetamiseks piisav keeleoskustase (vähemalt üks tase 
kõrgemal sellest, mis tasemele nad õpilasi koolis tulevikus viivad).

tunnustatud keeleeksami sertifikaat loob eeldused Eesti 
rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksamite 



■ On loodud võõrkeeleeksami sooritanud 
saab kasutada erinevatel eesmärkidel.

■ Võõrkeeleõpetajaid ettevalmistavad kõrgkoolid, võõrkeeleõpetajaks 
õppivad üliõpilased, koolide juhtkond ning võõrkeeleõpetajad 
informeeritud võimalusest sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud informeeritud võimalusest sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud 
keeleeksam.

■ On tihenenud Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 
võõrkeeleõpetaid ettevalmistavate ülikoolide ja rahvusvaheliste 
eksamite keskustega, mis lihtsustab 
alustatuga või leida uusi võimalusi õpetaja professionaalsuse 
tõstmiseks.

võõrkeeleeksami sooritanud õpetajate andmebaas, mida 
saab kasutada erinevatel eesmärkidel.

ettevalmistavad kõrgkoolid, võõrkeeleõpetajaks 
õppivad üliõpilased, koolide juhtkond ning võõrkeeleõpetajad on 

õimalusest sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud õimalusest sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud 

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu koostöö koolide, 
võõrkeeleõpetaid ettevalmistavate ülikoolide ja rahvusvaheliste 

mis lihtsustab pärast projekti lõppu jätkata 
leida uusi võimalusi õpetaja professionaalsuse 



Info projekti kohta saadaval alates 

Vt http://www. voorkeelteliit.eu/programmidprojektid

Info projekti kohta leiate rubriigist:   

Programmid/ projektid                Rahvusvaheline projekt 

Info projekti kohta saadaval alates 11. detsembrist 

voorkeelteliit.eu/programmidprojektid

Info projekti kohta leiate rubriigist:   

Rahvusvaheline projekt 



TÄNAN TÄHELEPANU EEST!TÄNAN TÄHELEPANU EEST!


