
CERTILINGUA  
 
 
 

Mitmekeelsete, Euroopa ja 
rahvusvaheliste pädevuste 

kvaliteedimärk 
 

Label of Excellence for 
Plurilingual, European and 
International Competences  

 
Attestato europeo di eccellenza 

per competenze plurilingui e 
competenze 

europee / internazionali 
 

Label d’excellence d’évaluation 
des compétences linguistiques, 
européennes et internationales 

 
Exzellenzlabel für 

mehrsprachige, europäische und 
internationale Kompetenzen 1 

… ühendame erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesi 



ÜHISED ALUSED: 
EUROOPA EESMÄRGID HARIDUSES 

mitmekeelsuse edendamine 

keeleliste ja kultuuriliste pädevuste arendamine 

 

valmistame noori ette tulema toime Euroopa suurema lõimumisega  

ning majandusliku ja sotsiaalse üleilmastumisega 

 

Euroopa dokumendid: 

Euroopa Komisjoni keeleõppe ja keelelise mitmekesisuse edendamise tegevuskava (2003) 

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu soovitused võtmepädevuste kohta elukestvas õppes (2006) 

Euroopa Nõukogu järeldused mitmekeelsuse kohta (2008) 
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… ühendame erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesi 



CERTILINGUA PROGRAMM 

CertiLingua on ühine Euroopa programm, 

mis edendab ja dokumenteerib   

mitmekeelsust, kakskeelsust ja kultuuridevahelist õpet,  

nagu neid näeb Euroopa ja edendab Euroopa Komisjon 

 
 

Ühine Euroopa alus 
 

Euroopa konventsioon nr 15 diplomite võrdväärsusest (1953) 
 

Kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide Euroopa regioonis 
tunnustamise konventsioon (1997)  

 
Euroopa keeleõppe raamdokument (2000) 
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       Ametlikud CertiLingua liikmesriigid 

        

       Partnerriigid 

RAHVUSVAHELINE CERTILINGUA VÕRGUSTIK 

20 ametlikku CertiLingua liikmesriiki:   

 

Austria 

Belgia (saksakeelne kogukond) 

Eesti 

Itaalia 

Prantsusmaa 

Rootsi 

Saksamaa  

    Alam-Saksi 

     Berliin 

     Brandenburg 

     Bremen 

     Hamburg  

     Hessen 

     Mecklenburg-Vorpommern 

     Põhja-Rein-Vestfaal 

     Reinimaa-Pfalz 

     Saksimaa  

     Tüüringi 

     Saksa koolid välismaal: Shanghai, San Jose, Nairobi, 

 Valinhos, Haag, Helsingi   

Tšehhi 

Venemaa, Permi krai 
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… ühendame erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesi 



CERTILINGUA PROGRAMM 

Mitmekeelsete, Euroopa ja rahvusvaheliste pädevuste kvaliteedimärk 

 

• on osalevate Euroopa riikide haridusministeeriumide 

ühine programm 

• dokumenteerib ühtsetel alustel suurepäraseid saavutusi 

võõrkeeleõppes ja kultuuridevaheliste pädevuste 

arendamises 

• omistatakse lisaks tavapärastele riiklikele tunnistustele 
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CERTILINGUA PROGRAMM 

Mitmekeelsete, Euroopa ja rahvusvaheliste pädevuste kvaliteedimärk 

 

• antakse välja ametlikult akrediteeritud koolide poolt 

• antakse välja vaid koolide poolt, kelle õppekavas on 

nõutaval määral keeleõpet, kakskeelset õpet ja Euroopa 

pädevuste õpet 

• vastab standarditele, mille seab ja mille järgimist 

kontrollib CertiLingua rahvusvahelise võrgustik 

• on tasuta ja kõigile avatud 
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… ühendame erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesi 



CERTILINGUA NÕUDED 
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Vähemalt kahe võõrkeele 
suuline ja kirjalik oskus B2-
keeleoskustasemel 

 
 

Keeleoskus 

Keeleoskuse nõuded 

… ühendame erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesi 



 

 
Keeleoskus 

CERTILINGUA NÕUDED 
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Vähemalt ühe võõrkeele 
edukas kasutamine 
õppekeelena keskhariduses 
(lõimitud aine- ja 
keeleõppes) 

Kakskeelse õppe nõuded 

Kakskeelsus 

… ühendame erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesi 



Kakskeelsus 

CERTILINGUA NÕUDED 
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• dokumenteeritakse 
Euroopa ja rahvusvahelisi 
pädevusi vastavalt 
CertiLingua 
kultuuridevaheliste pädevuste 
kvaliteedistandrdile 
 
• rahvusvahelises vahetu 
suhtlusega (face-to-face) 
projektis osalemine 

 
•  dokumenteeritakse ja 
mõtestatakse kriitiliselt 
projektis saadud kogemusi 

Euroopa ja rahvusvaheliste pädevuste nõuded 

 

 
Keeleoskus 

Euroopa ja 
rahvusvahelised 

pädevused 

… ühendame erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesi 



CERTILINGUA PROGRAMM 

Mitmekeelsete, Euroopa ja rahvusvaheliste oskuste kvaliteedimärk 

 

• omistatakse õpilastele, kes on saavutanud suurepärased 

tulemused kõigis kolmes valdkonnas 
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CERTILINGUA PROGRAMM 

Eelised õpilasele 

 

• motiveerib õpilast saavutama häid tulemusi võõrkeeleõppes ja 
rahvusvahelises õppes 

• annab õpilasele rahvusvahelise tunnistuse, mis tõendab tema 
keeleoskust ja kultuuridevahelise suhtluse pädevusi 

• annab õpilasele ametliku dokumendi, mida saab esitada ülikoolidele ja 
ettevõtetele 
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… ühendame erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesi 



CERTILINGUA PROGRAMM 

Eelised koolile 
 

• tõstab koolide atraktiivsust, tuues välja mitmekeelsuse ja LAK-

õppe, rahvusvaheliste projektide ja vahetusprogrammide 

võimalused  

• laiendab võõrkeeleõppe võimalusi ja LAK-õpet  

• edendab Euroopa ja rahvusvahelist suhtlust 

• täiendab kooli kuvandit tegevusega, mis on lõimitud õppekavasse 
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CERTILINGUA PROGRAMM 

Eelised kooli arengul 
 

• asetab kooli arendamisel ja õpetajate koolitusel rõhu 

mitmekeelsusele, keeleoskusele, kakskeelsele haridusele, Euroopa 

ja rahvusvahelistele pädevustele ning aktiivsele ühiskonnas 

osalemisele 

• toetab koolide ja koolijuhtide rahvusvahelist koostööd 

• tõstab õpilaste ja õpetajate mobiilsust ja lõimitust 
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CERTILINGUA PROGRAMM 

Lisainformatsioon ja kontaktid: 
 

www.certilingua.net  
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http://www.certilingua.net/

