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Rahvusvaheliste eksamite sooritamise hüvitamine 
võõrkeeleõpetajatele ja üliõpilastele (inglise, vene, saksa, prantsuse)

CertiLingua programm
PRÕM täiendav eesti keele ja võõrkeelte õpe

Avatud taotlusvoor (haridusasutuste koostöö, KOV-id)
Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (ja erialaliitude) toetamine

Koostöö Euroopa Nüüdiskeelte Keskusega
Töö Euroopa keeleõppe raamdokumendiga

Varajase saksa keele õppe toetamine
Soome keele kui B-võõrkeele õppe toetamine

Euroopa keeleõppe tunnuskiri



Keeleõpe ja keeleoskus Euroopas ja Eestis

Euroopa Liit ja keelepoliitika
Ühtne haridusruum 2025 
Euroopa Komisjoni soovitus

Euroopa Nõukogu ja keelepoliitika
EN Euroopa Nüüdiskeelte Keskus (ECML)
Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaanne



Keeleõppe algus Euroopas



I vk õpe 1. ja 2. kl 



Kahe võõrkeele õpe (ÜH)



Kahe ja enama võõrkeele õpe



Keeleõpe: ÜH vs KH



Keeleoskus
Euroopa tasandil

Keskkoolis saavutab 40% I vk
omandamisel iseseisva 
keelekasutaja taseme
Vaid ¼ õpilastest omandab 
selle II vk puhul
Probleem kutsehariduses- ja 
õppes, kus keeleõppele 
pannakse vähem rõhku

Eesti

2018 RE: inglise 88,5%, vene 
82,4%, saksa 85,5% ja 
prantsuse 94,4% (iseseisev)
II vk: ? 2017. a tegi RE kahes 
võõrkeeles 106 õpilast, neist 
102 B1 ja kõrgem
Kutsehariduses ei mõõdeta, 
kuid keeleõppele pannakse 
vähem rõhku



Keeleoskus (2)
Euroopa tasandil

Pea pooled eurooplased ei suuda 
vestelda üheski teises keeles 
peale emakeele
Võõrkeeleoskus (koos teiste 
oskustega) annab ettevõtetele ja 
tööotsijatele konkurentsieelise  
Vaid 7,9% ettevõtjatest (kes 
koolitavad töötajaid) saadavad 
töötajaid keelekursustele

Eesti
Eesti elanike võõrkeelte oskus on 
laialdane, vaid u 1/3 ei oska 
võõrkeeli (või pole oskus teada)
Mitmekeelsus toob palgalisa. 
Parim kooslus: inglise keel vabalt 
ja soome keel kesktasemel
3/4 elanikest leiab, et inglise 
keele kõrval peaks õppima ka 
teisi keeli



Euroopa Liit
Barcelona eesmärk (2002): vähemalt 2 võõrkeelt väga 
varasest east
Õpilased alustavad I võõrkeelega varem, aga II 
võõrkeele eesmärgid on madalad
Kohustusliku haridustee lõpus on keeltepädevus
madal ja liikmesriikide erinevused väga suured
Euroopa esimene keeltepädevuste uuring näitas, et 
haridussüsteemid on hädas keeleoskuse 
parandamisega



Euroopa haridusruum 2025
- kvaliteetset kaasavat haridust, koolitust ja teadustööd ei 

takista piirid
- õpingute/töö tõttu muus liikmesriigis viibimine on tavaline
- rohkem inimesi räägib lisaks emakeelele veel kahte keelt 
- elanike identiteedi oluline osa on olla eurooplane

Euroopa keelte õppimine suurendab vastastikust mõistmist ja 
liikuvust, aitab tugevdada majandust ja suurendada 
konkurentsivõimet 
Keeltepädevusel on haridusruumi loomisel keskne osa



Keeleteadlikud koolid

Seovad keeleõppe (võõrkeeled ja õppekeele) 
õppekavaüleselt. 
Hindavad õppurite keeltepädevust ja parandavad 
keeleoskust. 
Saavad tekitada huvi teiste riikide, kultuuride ja keelte 
vastu ning panna aluse õpirändele.
Hõlmavad teadlikkust ja arusaamist kõigi õpilaste 
keeleoskusest, sh selliste keelte, mida koolis ei õpetata.
Edendavad keeleõpet aineõppes.



Võtmepädevused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitused 
võtmepädevuste kohta elukestvas õppes 
(2006): emakeeleoskus ja võõrkeelteoskus

Uus soovitus võtmepädevuste kohta 
(22.05.2018): kirjaoskuspädevus ja 
mitmekeelsuse pädevus



Võtmepädevused (2)
Kirjaoskus 
= suutlikkus teha kindlaks, mõista, väljendada ja 
tõlgendada kontseptsioone, tundeid, fakte ja 
arvamusi nii suuliselt kui ka kirjalikult
= suutlikkus kasutada visuaalseid, audio- ja 
digivahendeid eri ainedistsipliinides ja 
kontekstides 
= võime suhelda kohaselt, loovalt ja tulemuslikult



Võtmepädevused (3)
Mitmekeelsuse pädevus 
= suures osas samad oskused kui kirjaoskuses, 
kuid rakendatakse mitmesugustes situatsioonides
= suutlikkus kasutada suhtlemisel eri keeli 
kohaselt ja tulemuslikult 
= ühendab ajaloolise mõõtme ja 
kultuuridevahelised pädevused 
= põhineb suutlikkusel orienteeruda eri keelte ja 
meedialiikide vahel



EK Nõukogu soovitus tervikliku lähenemisviisi 
kohta keelte õpetamises ja õppimises
Keeleõppe laiendamise ja parandamisega saaks tugevdada 
õpetamise Euroopa mõõdet (=Euroopa identiteedi areng)
Käsitletakse 
a) vajadust investeerida keeleõppesse, keskendudes 

õpiväljunditele
b) võimalusi parandada keeleõpet kohustuslikus hariduses, 

suurendades koolihariduses keeleteadlikkust



EK Nõukogu soovitab liikmesriikidel
Aidata keskhariduse lõpuks omandada õppekeelele lisaks vilunud 
keelekasutaja tase vähemalt ühes Euroopa keeles ja soodustada III keele 
omandamist iseseisva keelekasutaja tasemel.
Kohaldada terviklikku lähenemisviisi keeleõppe parandamisel riiklikul, 
piirkondlikul, kohalikul ja kooli tasandil.
Tagada, et keeleõppega alustataks nii vara kui võimalik ja see oleks 
kaasatud ka kutseharidusse.
Soodustada innovaatilisi, kaasavaid ja mitmekeelseid meetodeid (sh 
digivahendid ja LAK-õpe).
Arendada meetodid keeltepädevuse kontrollimiseks, anda täiendavat 
teavet keeleõppe kohta.



Euroopa Nõukogu
Vajadus võrrelda haridussüsteemide keeleõpet = vajadus 
ühtsete töövahendite järele, mille toel õppida, õpetada, hinnata
Võõrkeeleõppe lõimimine laiemasse hariduslikku konteksti, nii 
et esiplaanil oleks keeleline ja kultuuriline mitmekesisus
Vajadus tegeleda täiskasvanud sisserändajate lõimisega
Vajadus tegeleda suurenenud mobiilsusega
Vajadus arvestada aineõppes keelega, et tagada                   
ligipääs haridusele
Mitmekeelsuse (plurilingualism)                                                            
ja kultuuridevahelisuse suurenenud tähtsus



Euroopa Nõukogu (2)
Üleilmastumine ja rahvusvahelistumine nõuavad suuremat 
ühiskondlikku lõimitust, kaasamist ja sidusust
Keeleoskus on vajalik tööturul ja rändes, kuid ka 
ühiskondlikus elus osalemiseks
Keelepoliitika aitab tugevdada demokraatlikus ühiskonnas 
osalemist ja sotsiaalset sidusust.
EN haridusprogrammi fookuses on haridus demokraatia 
edendamiseks. 
Selles on ilmselgelt võtmeroll keeleoskusel.



Euroopa keeleõppe 
raamdokument

2001. aasta väljaanne (tõlgitud 40 keelde)
2007. aasta tõlge eesti keelde

2018. aasta sõsarväljaanne
„Common European Framework of Reference
For Languages: Learning, Teaching, Assessment
Companion Volume with New Descriptors“
(tõlkimisel)



Raamdokumendi 
uuenduslikkus

Tegevuspõhisus = õppija on sotsiaalne toimija, kes 
kasutab keelt elulistes olukordades

Keeleoskus = kogum sellest, mida keelekasutaja suudab 
teha (ei keskendu sellele, mis on õppijal veel 
omandamata)

Kommunikatiivne suhtlusoskus = „Can do“ nendingud
Muutus keeleõppes = õppija autonoomsus ja seotus 

õppeprotsessiga, selged sihid ja vaheetapid õppes



Raamdokumendi 
sõsarväljaanne (2018)

Raamdokumendi põhisõnumite kordus: õppimine, 
õpetamine, hindamine
Kirjeldused lõimituma, mitmekesisema ja koostöisema
keeleõppe jaoks
Keeleülene vahendamine ja selleks vajalik 
mitmekeelsuse ja –kultuurilisuse pädevus
Vähem kategoorilised C-tasemed, lisatud ka eel-A1
Internetisuhtluse, loovtekstide, viipekeele kirjeldused…



Mitmekeelsuse ja –kultuurilisuse skaalad
Mitmekultuurilise keelevara kasutamine
Mitmekeelne mõistmine
Mitmekeelsele sõnavarale toetumine

Vahendamise skaalad: ~20 tegevuste ja strateegiate skaalat
Keelte vahendamise kõrval ka kommunikatsiooni ja 
õppimise, sotsiaalne ja kultuuriline vahendamine
Ei pea toimuma erinevate keelte vahel ega olema piiratud 
tõlkimisega, võib toimuda erinevate dialektide ja registrite 
vahel



Mitmekeelsele
sõnavarale toetumine

B2 Suudab koostöises suhtluses rakendada enda mitmekeelset keelevara, et 
selgitada ülesannet, vajalikke samme ja otsuseid, oodatud tulemusi.
Suudab kasutada enda mitmekeelset keelevara, julgustamaks teisi inimesi 
kasutama neile kõige mugavamaid keeli.

B1 Suudab loovalt rakendada enda mitmekeelsusse kuuluvate keelte piiratud 
keelevara igapäevases suhtluses, et toime tulla ootamatu olukorraga

A2 Suudab kasutada enda mitmekeelsusse kuuluvate keelte sõnu ja väljendeid 
lihtsa ja praktilise tehingu või infovahetuse jaoks.

A1 Suudab kasutada eri keelte väga piiratud keelevara, et toime tulla väga 
algeliste, konkreetsete igapäevase toimingutega koostöövalmi
suhtluskaaslasega.



Mitmekultuurilise ruumi 
loomine (vahendamine)

B2 Suudab koos töötada inimestega, kellel on erinevad kultuurilised arusaamad, 
arutades vaadete sarnasusi ja erinevusi.
Suudab teistest kultuuridest pärit inimestega koostööd tehes kohandada enda 
tööviisi, et luua ühised protseduurid.

B1 Suudab toetada mitmekultuurilist suhtlust, kasutades piiratud keelevara erinevatest
kultuuridest pärit inimeste tutvustamiseks ning küsimiseks-vastamiseks, näidates, 
et on teadlik osade küsimuste kultuurilisest tundlikkusest.
Aitab luua ühise suhtluskultuuri, vahendades lihtsat infot väärtuste ning keele ja 
kultuuri küsimuste osas.

A2 Suudab panustada mitmekultuurilisse suhtlusse, paludes lihtsate sõnadega selgitusi 
ja kasutades enda piiratud keelevara nõustumise, kutsete, tänu jne väljendamiseks.

A1 Kirjeldus puudub



Milline on mitmekeelsuse roll?
Eestis: identiteet, riigikeele oskus, maailmaga 
suhestumine, traditsioon

Euroopa Liidus: võtmepädevused (elukestvas õppes), 
keeleteadlikud koolid, piirideülene koostöö (haridus ja 
majandus), mobiilsus, Euroopa identiteet, 
multilingualism

Euroopa Nõukogus: mobiilsus, sisseränne, keeleoskus 
kui demokraatiat toetav nähtus, plurilingualism



Aitäh!

pille.poiklik@hm.ee

mailto:pille.poiklik@hm.ee

	Mitmekeelne õpe – riikliku haridussüsteemi loomulik osa
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Keeleõppe algus Euroopas
	I vk õpe 1. ja 2. kl 
	Kahe võõrkeele õpe (ÜH)
	Kahe ja enama võõrkeele õpe
	Keeleõpe: ÜH vs KH
	Keeleoskus
	Keeleoskus (2)
	Euroopa Liit
	Euroopa haridusruum 2025
	Keeleteadlikud koolid
	Võtmepädevused
	Võtmepädevused (2)
	Võtmepädevused (3)
	�EK Nõukogu soovitus tervikliku lähenemisviisi kohta keelte õpetamises ja õppimises
	EK Nõukogu soovitab liikmesriikidel
	Euroopa Nõukogu
	Euroopa Nõukogu (2)
	Euroopa keeleõppe raamdokument
	Raamdokumendi uuenduslikkus
	Raamdokumendi sõsarväljaanne (2018)
	Slide Number 24
	Mitmekeelsele sõnavarale toetumine
	Mitmekultuurilise ruumi loomine (vahendamine)
	Milline on mitmekeelsuse roll?
	Slide Number 28

