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Ülevaade EKRst

EKRi ajaloost
Euroopa Nõukogu pikaajalise (1970ndad1980ndada aastad) keeleõppe alase töö
tulemus
Olulised etapid:
• 1991. aastal Šveitsis Rüschlikonis rahvusvaheline
sümpoosion

• Esialgsed versioonid 1996. ja 1998. aastal
• Avaldati 2001. a inglise ja prantsuse keeles
• Tänaseks tõlgitud 40 keelde
• Eestikeelne tõlge 2003. ja 2007. aastal
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EKRi rakendused
• Euroopa keelemapp
• 2001-2010 – valideeriti 118 ELP mudelit 32
riigist

• Eesti põhikooli vanema astme mudel
93.2007
• 2011-2014 – registreeriti 21 ELP mudelit

• Keeleeksamite sidumine EKRi tasemetega
• 2003. a – käsiraamatu esialgne versioon
• 2004. a – lisa (Reference Supplement)
• 2009. a – käsiraamatu lõppversioon

• 2011. a Euroopa keeleoskuse uuring

Kui hästi te tunnete EKRi põhimõtteid?
2.1

Tegevuspõhine ainekäsitlus

Keelekasutus – mis haarab ka keeleõpet – hõlmab kõiki inimesi, kes arendavad
üksikisikute ja ühiskonna tegusate liikmetena oma üldist ja eelkõige
suhtluspädevust. Nendele pädevusliikidele tuginedes sooritavad inimesed eri
situatsioonides ja tingimustes (kohati takistatuna) keelelisi toiminguid. Viimased
kätkevad keeleprotsesse, mille käigus luuakse ja/või võetakse vastu eri
valdkondade teemadega seotud tekste. Sealjuures valivad inimesed strateegiad,
mis sobivad kindla ülesande lahendamiseks kõige paremini. Inimeste
keelekasutuse jälgimine keeleõppes soodustab nende pädevuse kinnistumist või
rakendumist.
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Kirjeldav skeem
• Suhtluspädevus
• Keelepädevus (sõnavara-, grammatika-, semantika-, fonoloogia-, ortograafia- ja
ortoeepiapädevus)
• Sotsiolingvistiline pädevus (sotsiaalsete suhete keelelised tähistajad, viisakusreeglid,
rahvatarkuse väljendvara, registrierinevused, murre ja aktsent)
• Pragmaatikapädevus (diskursuse- ja funktsioonipädevus)

• Keelelised toimingud/ tegevused
• Keelekasutusstrateegiad

Suhtluses kasutatavad keelelised toimingud ja strateegiad
• Loometegevused ja –strateegiad
• Suuline tekstiloome = rääkimine
• Kirjalik tekstiloome

• Vastuvõtutegevused ja –strateegiad
• Kuulamine
• Lugemine

• Interaktiivsed tegevused ja strateegiad
• Suuline suhtlus
• Kirjalik suhtlus

• Vahendamistegevused ja –strateegiad
• Suuline vahendamine
• Kirjalik vahendamine
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Keeleoskustasemed

• Mitu keeleoskustaset on EKRis kirjeldatud?

• Tabel 1. Üldskaala (lk 39)
• Tabel 2. Enesehindamise skaala (lk 42-43)
• Tabel 3. Suulise kõne kvalitatiivsed aspektid (lk 44-45)
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Euroopa Nõukogu keeleoskustasemed

Osaline keeleoskus 1

Vajalik keeleoskus LAKõppes põhikooli vanemas
astmes
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Osaline keeleoskus 2
Mitmekeelse inimese
‘keeleoskusprofiil’

Skaalade kasutamine ainekava koostamiseks
• Variant 1
• Määrake kindlaks õppijatele olulised keeleoskuse aspektid ja valige välja neid
kirjeldavad skaalad
• Otsustage, millise oskustasemeni peaksid õppijad iga oskuse puhul jõudma
• Koondage kõik valitud kirjeldused ühte nimistusse – saate esialgsed õpitulemused
• Korrastage õpitulemused

• Variant 2
• Otsustage, millisele keeleoskustasemele peaksid õppijad jõudma
• Koguge kokku kõik selle taseme kirjeldused
• Valige kirjelduste hulgast õppijatele vajalikud
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Muudatused

Sõnastus näidisskaalades
• ‘Emakeelekõneleja’ on läbivalt asendatud ‘kõnelejaga’ või ‘teiste
kõnelejatega’ või ‘sihtkeele kõnelejaga’.
• Mitmes skaalas on C2 tase madalamaks muudetud.
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Täiendused
• Lisandunud on A1st madalam tase
• Rohkem on pluss-tasemete kirjeldusi
• Häälduspädevuse skaala on asendatud uuega

Häälduspädevus
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Uued skaalad

Vahendamistegevus
• Raamdokumendis skaalasid ei ole
• Lisaköites on
• 19 vahendustegevuse skaalat

• 5 vahendusstrateegia skaalat
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Mitmekeelsus ja -kultuurilisus
• Building on pluricultural repertoire – kirjeldab mitme kultuuri pädevuse
kasutamist suhtlusolukorras
• Building on plurilingual repertoire – igal tasemel kirjeldatakse nõrgemas
keeles toimetulekut

Ilukirjanduse lugemine/ mõistmine
• Kolm skaalat
• Reading as a leisure activity
• Expressing a personal response to creative texts

• Analysis and criticism of creative texts
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Muu
• Internetisuhtlus
• Online conversation and discussion
• Goal-oriented online transactions and collaboration

• Using telecommunications
• Giving information

Veel abimaterjale
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Tasemekirjeldused eri rühmadele
• Lastele ja noortele mõeldud keeleoskustasemete kirjeldused:
• 7-10-aastased: Collated Representative Samples of Descriptors of Language
Competences Developed for Young Learners Aged 7–10 Years
• 11-15-aastased: Collated Representative Samples of Descriptors of Language
Competences Developed for Young Learners Aged 11–15 Years

• Viipekeele tasemekirjeldused:
• Euroopa nüüdiskeelte keskuse koduleht ProSign.

Kasulikke internetilehekülgi
• Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment (CEFR) – Euroopa Nõukogu lehekülg
• CEFR resources Euroopa nüüdiskeelte keskuse (ECML) lehelt
• The European Language Portfolio (ELP) koduleht

• Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine –
HTM kodulehelt
• Euroopa keelemapp SA Innove õppekava infoportaalist
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