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Euroopa Nüüdiskeelte Keskus 
(European Centre for Modern Languages)

4-aastased programmid
Rahvusvahelised projektid ja 

kahepoolne koolitamine ja 

nõustamine

Sihtrühm
poliitikakujundajad, õpetajate 

koolitajad, keeleõpetajad

Euroopa Nõukogu ja keskuse 

33 liikmesriigi kokkulepe
Loodi 1994. a Grazis, Austrias

Eesmärk
Innovatsioon keeleõppes ja 

õpetamises; tõhusa keelealase 

hariduspoliitika rakendamine



Teemad enne (9)
Migratsioon ja keeleõpe 
Viipekeeled 
Mitmekeelne haridus 
Uusmeedia keeleõppes 
Mobiilsus ja kultuuridevaheline õpe 
Hindamine 
Hõive ja keeled 
Varajane keeleõpe 
Lõimitud aine- ja keeleõpe



Teemad nüüd (12)
Migratsioon ja keeleõpe Viipekeeled 
Mitmekeelne haridus Uusmeedia keeleõppes
Mobiilsus ja kultuuridevaheline õpe Hindamine 
Hõive ja keeled Varajane keeleõpe
Lõimitud aine- ja keeleõpe

Keeleõpetaja pädevused 
Õppekeeled 
Euroopa keeleõppe raamdokument ja Euroopa 
keelemapp



Eesti osalemine keskuse töös

3 põhilist rolli:
Nõukogu liige (Pille Põiklik) 
Eesti osalejate nimetaja (Pille Põiklik)  
Eesti kontaktpunkt (Tõnu Tender)

Lisaks:
Euroopa keeltepäeva kontakt (Pille Põiklik)
Euroopa keelemapi kontakt (Kristi Mere)



Teenused

Vaade tulevikku: 
innovaatilised 

projektid
Võrgustikud ja 
partnerlused: 

rahvusvaheline, 
Euroopa ja 

kohalik tasand

Praktilised
vahendid ja 
materjalid 
(projektide 

põhjal)
Kohalikele 
vajadustele 
vastamine:  

koolitused ja 
nõustamine

Keelte 
väärtustamine:

Euroopa 
keeltepäev

Teavitustöö: 
uudiskiri, 
koduleht, 

sotsiaalmeedia

Levitamine: 
vahendus, 

konverentsid ja 
kohalike 

sündmuste 
toetamine



Pakutavad koolitused 

A pluriliteracies approach to teaching for learning (CLIL)

Adult migrants: Quality assurance in language and 
citizenship courses

Plurilingual and intercultural competences: descriptors
and teaching materials (FREPA)

Plurilingual and intercultural learning through mobility
(PluriMobil)

Quality education in Romani for Europe (QualiRom)



Pakutavad koolitused (2)
Supporting local networks in using an electronic
European Language Portfolio

Use of ICT in support of language learning and teaching
(ICT-REV)

Using the European Portfolio for Student Teachers of
Languages (EPOSTL)

Relating language curricula, tests and 
examinations to the CEFR (RELANG)

Supporting multilingual classrooms



Keskuse tugi Eestis
RELANG koolitus (HTM ja Innove, 2016)
Supporting Multilingual Classrooms koolitus (Innove, 2017)

Eksperdid Eestis (2016: EVÕL, FIPLV NBR konverents)

Seminarid jm üritused keskuses. 2016. a:
“Action research communities for language teachers“ 
“A quality assurance matrix for CEFR use“

7.12.2016 kollokvium „Ensuring quality in language testing 
and assessment: the contribution of the CEFR”

Euroopa keeltepäev



Uuemaid suundi

Laiem teemadering (lisandunud valdkonnad)

Liikumine keele laiemale rollile (demokraatliku 
ühiskonna ehitamine)

Fookuses mitte ainult võõrkeeled, vaid ka 
õppekeeled (languages of schooling)

Kodulehel uudised

http://www.ecml.at/News3/tabid/643/language/en-GB/Default.aspx


European Language Gazette
Keskuse trükised/materjalid: programm aastail 2012–2015 
(PROSign)
www.ecml.at

Tegevusi:
Andke materjalidele tagasisidet
Küsige ja jagage infot
7. detsembri kollokvium (veebiülekanne)
Küsige keelemappe ja Euroopa keeltepäeva materjale

pille.poiklik@hm.ee

„Töötuba“

http://www.ecml.at/Portals/1/mtp4/ECML-publications-4mtp-EN.pdf
http://www.ecml.at/
https://www.youtube.com/user/ecmlat
https://www.youtube.com/user/ecmlat
https://twitter.com/ECMLCELV
https://twitter.com/ECMLCELV
https://www.facebook.com/ecml.celv
https://www.facebook.com/ecml.celv

