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Mis on keeleoskus?

• Traditsiooniline arusaam – teise keele oskus areneb sõnade ja
grammatikareeglite selgeks õppimisega, mis toob kaasa
suhtluspädevuse. 

• Alates 1960. aastatest – teadmised ei kasva ise üle
keelekasutuspädevuseks. 

• Kommunikatiivne keeleoskus – võime suhtlussituatsioonides eesmärke
saavutada ja kaaslastega ühistegevust koordineerida. Koosneb neljast
osaoskusest: loetu mõistmine, kuuldu mõistmine, rääkimine ja
kirjutamine.



Kommunikatiivne keeleoskus

• Euroopa keeleõppe raamdokument – keeleoskustasemete A1-C2 
kommunikatiivsete pädevuste kirjeldused.

• Mida inimene suudab keelega teha, milliseid suhtlusülesandeid
täita.

• Horisontaalne ja vertikaalne areng.



Leksikaalgrammatiline keelepädevus

• Paralleelselt kommunikatiivsete pädevustega areneb
leksikaalgrammatiline ehk sõnavara- ja grammatikapädevus.

• Traditsiooniliselt keele grammatilise süsteemi omandamise
uurimine ja keskendumine keelevigadele.

• Viimasel ajal sotsiokognitiivne lähenemine – keele omandamise
seosed inimaju teiste protsesside ning sotsiaalpsühholoogiliste ja
kultuuriliste aspektidega.



Keeleline keerukus, täpsus ja sujuvus

• Psühholingvistiliste protsesside uurimisel aluseks
CAF-triaad – keerukus (complexity), täpsus (accuracy), sujuvus

(fluency).

• Keerukus – õppijakeele leksikaalgrammatiliste üksuste ja
nendevaheliste seoste hulk.

• Täpsus – õppijakeele sarnasus sihtkeelse kogukonna normiga.

• Sujuvus – õppijakeele sarnasus sihtkeelega teksti produtseerimise
kiiruse, pauside, takerduste, eneseparanduste jmt poolest.



Uuem lähenemine- keelekonstruktsioonid

• Keel ei koosne eraldi sõnadest ja grammatikareeglitest.

• Keel koosneb konstruktsioonidest - sõnade ja grammatika
omavahel põimunud tervikühikutest. 

anna mulle raamat

• Konstruktsioon = vorm + tähendus + suhtlusfunktsioon.



Konstruktsioonide arenemine. Autentne
keeleline sisend
• Keeleomandaja kuuleb-näeb autentset keele-
kasutust.

• Autentses keeles on konstruktsioonid segamini järjekorras ja neid
on korraga palju.

• Autentses keeles on konstruktsiooni vorm alati seotud tähenduse
ja suhtlusfunktsiooniga.



Konstruktsioonide arenemine. Keeletükkide
märkamine
• Keeleomandaja märkab, mõistab ja
korjab üles “keeletükke”.

- ma ei tea
- kas sa tahad
- anna mulle raamat

• Keeleomandaja märkab
- sageli esinevaid konstruktsioone, 
- esilduvaid konstruktsioone,
- kognitiivselt jõukohaseid konstruktsioone.



Konstruktsiooni mõiste tekkimine

• Keeleomandajal tekib konstruktsiooni üldistatud mõiste.

ma ei tea, ma ei taha, ma ei tule
ma ei + verb ilma lõputa

lähme sööma lähme jalutama lähme õue lähme linna lähme koju
lähme+ verb ma-vormis lähme + koht



Konstruktsioonide juurdumine keelde

• Keeleomandaja hakkab ise konstruktsioone produtseerima
vastavalt oma suhtlusvajadustele.

• Alguses vastava konstruktsiooni sagedus õppijakeeles tõuseb.

• Seejärel hakkab kõige sagedasemate konstruktsioonide sagedus
langema ja nende arvel tõusma teiste sagedus.

• Konstruktsioonid hakkavad eri viisil laienema.



Keelevead

• Keelevead on konstruktsioonide ebastabiilsused.

• Keelevead sagenevad konstruktsiooni kiire arengu perioodil.

• Alles pärast seda, kui inimene on ise saanud konstruktsiooni
mõtestatud tekstis piisavalt produtseerida, hakkavad vead
vähenema



Mida on keeleliseks arenguks vaja

• Rohke autentne motiveeriv mõtestatud sisend. 

• Rohke võimalus ise keelt motiveerivates ja mõtestatud
situatsioonides kasutada.

• Turvaline keskkkond ja paras tugi.



Kuidas saab keelelist arengut toetada

• Päriselt huvitav autentne sisend

• Motiveerivad autentselaadsed suhtlussituatsioonid

• Mängustamine ja improvisatsioon

• Õppimist soodustav keskkond

• Paras ja tark abi



Päriselt huvitav autentne sisend

• Inimeste endi teemad

• Üldised, aga ootamatud ja põnevad päriselu teemad

• Üldised, aga intrigeerivad päriselu teemad



Motiveerivad autentselaadsed
suhtlussituatsioonid

• Päriselt suhtlemist vajavad situatsioonid

• Aktiivsus – liikumine, tegutsemine

• Päris vajadus end väljendada



Mängustamine ja improvisatsioon

• Mängustamine –
mänguelementide (ootamatus, 
põnevus, intrigeerivus) lisamine
tavapäraselt mittemängulistele
tegevustele

• Improvisatsioon – kohapeal
sündiv tekst, keelerõõm

Eesti keele kursus JUHAN (autorid Mare Kitsnik ja Lyosha
Razin) Game Clubis.



Õppimist soodustav keskkond

• Turvalisus
• Mitteformaalsus
• Ühtekuuluvus
• Paras vabadus
• Positiivsus

Eesti keele kursus JUHAN (autorid Mare Kitsnik ja Lyosha
Razin) Game Clubis.



Paras ja tark abi

• Vastavus arenguetapile
• Sisuline reageerimine
• Vigade ettevaatlik parandamine
• Grupiliikmete omavaheline toetus
• Isiksusliku arengu toetamine



Mõtestatud ja mängustatud keeleõppe mõju

KURSUSEL JUHAN OSALEJATE ARVAMUSI
• Andis palju energiat ja rõõmu.
• Hakkasin suutma suulist keelt jälgida ja mõista.
• Ma ei ole kunagi varem nii palju eesti keeles rääkinud ega nii palju mõelnud.
• Hakkasin igal pool eestikeelseid tekste märkama.
• Tekkis suur hasart eesti keelt kasutada ja õppida.
• Arenesin inimesena. Minuga hakkasid juhtuma imelikud asjad, mida kunagi

varem polnud juhtunud.
• Hakkasin tundma, kuidas on vaja midagi öelda.
• Tulin kapi tagant välja ja hakkasin julgema rääkima.
• Saan eesti keelega hakkama!



Aitäh!
marekitsnik@gmail.com
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