
EVÕL 10- sajaga edasi!

10. aastapäeva konverents

22.-23.11.2019, Tartu 

Ene Peterson, EVÕLi juhatuse esimees

!



Eellugu  

Väljakutse ja esimesed 

sammud

⚫ Ettepanek – asutada 

võõrkeeleõpetajate 

aineühenduste 

katusorganisatsioon

⚫ Kogemuste omandamine-

Leedu Võõrkeeleõpetajate 

Assotsiatsiooni initsiatiivil 20.-

21. juunil 2008 toimunud 

konverentsil peeti aru keelelise 

mitmekesisuse erinevate 

aspektide üle

„Language as a pathway to a 

Multilingual Europe“



Nii see kõik algas …

29,okti

29.oktoobril 2008  toimus eesti keele kui teise keele õpetajate

liidu initsiatiivil konverents „Keeled suus - teed lahti!“

Konverentsi eesmärk oli alustada koostööd võõrkeeleõpetajate vahel 
ning erinevaid aineühendusi  kaasates jõuda võõrkeeleõpetajate 
katusorganisatsiooni loomiseni Eestis. 



Aineühenduste  esindajad. 

Fotol (vasakult):

Ene Peterson (Eesti Keele kui 

Teise Keele Õpetajate Liit)

Leena Punga  (Eesti Inglise Keele 

Õpetajate Selts)

Krista Savitsch (Eesti Saksa 

Keele Õpetajate Selts)

Juta-Tiia Mägi (Rootsi keele 

Õpetajate Selts)

Katrin Meinart (Prantsuse Keele 

Õpetajate Ühing) 

Annekatrin Kaivpalu (Eesti 

Soome Keele Õpetajate Selts)

Malle Ling (Vene Keele  Õpetajate 

Selts) 



Ootused- koostööst saadav kasu

⚫ Ühtsem ja efektiivsem tegutsemine hoiab kokku raha ja energiat.

⚫ Ühisprojektid edendavad keelte õppimist laialdasemalt.

⚫ Otsustajate veenmine keelte õpetamise toetamise vajalikkusest  on 

mõjusam ühiste pingutustega.

⚫ Üheskoos on võimalik saavutada suuremat avalikkuse tähelepanu.

⚫ Kuulumine Balti, Euroopa ja maailma keeleõpetajate kogukonda avab 

uksed paljudesse võrgustikesse Euroopas ja kogu maailmas.

⚫ Mitmekeelsuse toetamine peab olema katusorganisatsiooni tegevuse 

üheks eesmärgiks.

⚫ Osalemine seminaridel ja konverentsidel nii Eestis kui väljaspool Eestit

võimaldab  kokku saada kolleegidega ja jagada  kogemusi.  

Kohtumine kolleegidega, sõpruse sõlmimine ja üheperetunne on  

tore! 

Üheskoos oleme tugevamad, üheskoos on rohkem võimalusi!  



VÕIMALUS

Võõrkeelte strateegia  (VKS) 2009-2015 (2017)

VKSi põhieesmärk on olnud tõsta Eesti elanike motivatsiooni 

õppida erinevaid keeli, mitmekesistada võõrkeelte õppimise 

võimalusi, parandada keeleõppe kvaliteeti, kindlustada 

keeleõpetajate koolituse kvaliteet ja parandada keeleõpetajate 

mainet ning luua võimalused keeleoskuse hindamiseks 

enesehinnangu ja institutsionaalsel tasandil.

4.2. Keeleõppe kvaliteet

Riigi toetusel on loodud ja toimib aktiivselt võõrkeelte     

õpetajaid ühendav katusorganisatsioon, mille kaudu toimub     

täiendkoolituse kavandamine, nõustamine, rahvusvahelise 

koostöö võimaluste ja väliskoolituste kohta info edastamine, 

parima praktika ja kogemuste jagamine. 



Toetus ja innustus väliskolleegidelt

Raija Airio
FIPLV  NBR regiooni esimees 2008- 2010,
SUKOLpresident 2005-2007

Eglė Šleinotienė
Leedu Võõrkeeleõpetajate  Assotsiatsiooni  (LKPA) president

Terry Lamb

FIPLV president

Denis Cunningham

FIPLV peasekretär

Sigurborg Jonsdottir FIPLV NBR piirkonna president



Asutamine

5.detsembril 2009 leidis Tartus Barclay hotellis aset 

kauaoodatud ning Eesti võõrkeeleõpetajate jaoks oluline

sündmus. Rohkem kui aasta kestnud ettevalmistustöö

tulemusena pandi alus aineliite ühendavale

katusorganisatsioonile- Eesti Võõrkeeleõpetajate

Liidule.

Asutajaliikmed:

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 

Saksa Keele Õpetajate Selts 

Soome Keele Õpetajate Selts. 



EVÕLi tegevuse eesmärgid

⚫ keelelise mitmekesisuse toetamine, 

keeleõppe populariseerimine, 

võõrkeelte oskuse väärtustamine ja 

parandamine;

⚫ võõrkeeleõpetaja elukutse 

väärtustamine;

⚫ keeleõpetajate professionaalse arengu

süsteemne ja järjepidev toetamine.



Meil on 

oma lugu ja 

oma nägu.



Meie lugu on edulugu

❑ Meie lool on eellugu ja 10 peatükki.

❑ Igas peatükis on mitu alapeatükki.

❑ Me elame ja tegutseme ühe katuse all.

❑ Me oleme alles lapsekindades, aga oleme 

teinud mehetegusid.

❑ Tegelasteks meie loos on aineühendused.

❑ Peategelasteks on meie juhatuse liikmed.

Praegu tegutseb juhatuse kolmas koosseis.



2009-2013

Juhatuse  2009- 2013 
(vasakult): Terje Kruusimaa, Krista Savitsch,

Ene Peterson, Liina Kink, Evelin Müüripeal 

Juhatus 2013-2016 (9liikmeline)

⚫ 2016-2019

.



Meie  tegevusvaldkonnad



Info edastaja ja 

vahendaja

Kodulehekülg, Facebook,

reklaambukletid (EVÕL 2010 -2019, 

projekt „Rahvusvaheline 

keeleeksam“), artiklid Õpetajate 

Lehes, Eesti keeleõpetajate 

võrgustike uudiskirjades ja 

koostööpartnerite uudiskirjades, 

nt  NBR Electronic Newsletter, 

Tempus (SUKOL häälekandja), 

maailmaorganisatsiooni FIPLV 

kodulehel, ettekanded 

konverentsidel, seminaridel nii 

Eestis kui väljaspool Eestit, nt  NBR 

konverentsidel, FIPLV maailma-

kongressidel …



Võõrkeeleõpetajate 

professionaalse 

arengu toetaja

Täiendkoolituse korraldamine

(2009 -2013)

Euroopa keeleõppe raamdokument 

ja  Euroopa  keelemapp õppetöös 

(40 tundi); Euroopa keeleõppe 

raamdokument ja  Euroopa   

keelemapp õppetöös (40 tundi); 

jätkukursus Euroopa keelemapp 

õppetöös (80 tundi); koolitaja

koolitus Euroopa keelemapi viimine 

õpetajani (190 tundi)  

Täiendkoolitusprogramm

„Võõrkeeleõpetus  ja –õpetaja 

uues õppekavas“ (2011-2013)

ESF Projekt „ Rahvusvaheline 

keeleeksam“ (2017 – 2020)



Konverentside  

(sh rahvusvaheliste) 

korraldaja 

2015. a. sai alguse  

sügiskonverentside 

traditsioon; 

NBR 2016  konverentsi

„The language teacher

and teaching at a 

crossroads“korraldamine

Tallinnas;

2017.a. CertiLingua 

programmi aasta-

koosoleku läbiviimine

Tallinnas

9-11 June 2016

Tallinn, Estonia



Keeleõpetajate

saavutuste ja parima

kogemuse tutvustaja

4. detsember 2010 

konverents”Võõrkeeleõpetaja

ja -õpetus muutuste tuules” (14 

töötuba)

Sügiskonverentsid  2015 –

2019 (töötoad, ettekanded)

Keelte laadad  Pärnus ja

Tartus 2019 

Piirkondlikud koolitused

“Praktikult praktikule”  (2011 –

2017)

Aastakoosolekud  (2009 -

2019)

EVÕLi esindajate esinemised 

väliskonverentsidel ja FIPLV 

maailmakongressidel



⚫ 2012 võeti EVÕL vastu võõrkeeleõpetajate võrgustiku REAL ja 

võõrkeeleõpetajate maailmaorganisatsioon FIPLV piirkondliku 

regiooni NBR (Nordic-Baltic) liikmeks

⚫ 1. juulil 2013 võeti EVÕL vastu FIPLV liikmeks. FIPLV on ainuke 

rahvusvaheline ühing, kuhu kuuluvad erinevate keelte õpetajad

⚫ 2015  CertiLingua programmi käivitamine

Vt EVÕLi kodulehel Projektid  CertiLingua programm

⚫ 2016 NBR 2016 konverentsi korraldamine

⚫ 2018 NBR 2018 konverentsil osalemine ettekannetega 

⚫ 2017 CertiLingua programmi aastakonverentsi organiseerimine 

Tallinnas

Koostöö edendaja ja 

koostööpartner

http://fiplv.com/
https://www.voorkeelteliit.eu/482-2/


⚫ koostöö  ülikoolidega  on tihenenud alates 2015.aastast 

(seminaride korraldamine koostöös ülikoolidega, ülikoolide abi 

NBR 2016 konverentsi ja sügiskonverentside organiseerimisel, 

projekti „Rahvusvaheline keeleksam“ elluviimisel)

⚫ koostöö rahvusvaheliste eksamite keskustega sai alguse

2017.aastal seoses projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ 

käivitumisega

⚫ koostöövõimalused erinevate maade keeleõpetajatega LACS 

(Language Associations and Collaborative Support) programmi 

kaudu  (2009-2014)

⚫ Eesti võõrkeeleõpetajatel on võimalus osaleda Euroopa 

Nüüdiskeelte Keskuse programmides ja saada ajakohast teavet 

programmides osalemise võimaluste kohta. Eesti esindaja     

keskuse juures on Kati Bakradze Info EVÕLi kodulehel 

https://www.voorkeelteliit.eu/2053-2/


Kaasarääkija / ettepanekute esitaja

EVÕLi roll Eesti keelepoliitika 

kujundamisel 

Eesti Võõrkeelte strateegia  

lõpparuanne, ettekanne 

19.01.2019 ümarlaual „EVÕLi roll 

Eesti keelepoliitika valguses);

EVÕLi ettepanekud Eesti 

keelepoliitika põhialuste 

koostamiseks 

Vt HTMi kodulehel

Ümaralaud ( 2012  …)

riikliku õppekava,  riigieksamite, 

Euroopa keeleõppe 

raamdokumendi ja Euroopa 

keelemapi teemadel.

Mõttetalgud (2012 …

Väikeste keelte väljakutsed, eesti 

keele kui teise keele õpetamine 

(2012); Eesti keelepoliitika 

põhialused (2018, detsember); 

Kas võrgustik võrgutab? (2019, 

jaanuar)

https://www.hm.ee/et/eesti-keelepoliitika-pohialuste-eelnou-valjatootamine


Kindlasti  edasi ja sajaga!

⚫ Kõige väärtuslikum oskus on oskus teha koostööd, 

olla ettevõtlik ja aktiivne. 

⚫ Aineseltside jätkusuutlikkuse kindlustamiseks on vaja

suurendada liikmeskonda- jõuda iga võõrkeele-

õpetajani.

⚫ EVÕLi aastakoosolekul 25. mail 2019  valmis 

videoklipp pöördumisega kõigi võõrkeeleõpetajate

poole.

.



Vaata siit:

https://www.youtube.com/watch?v=997rWnQ8J00&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=997rWnQ8J00&feature=youtu.be


Üheskoos oleme tugevamad,

üheskoos on meil rohkem võimalusi.


