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NII SEE KÕIK ALGAS  ... 
29. oktoobril  2008 toimus Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu 
 eestvedamisel sügiskonverents „Keeled suus- teed lahti!” 

Konverentsi eesmärk:  alustada koostööd võõrkeeleõpetajate aineliitude/seltside vahel ning 
erinevaid aineliite-seltse kaasates jõuda võõrkeeleõpetajate katusorganisatsiooni loomiseni 
Eestis.  

Plenaarettekandega "Oma riigi aineorga-nisatsioonina 

rahvusvahelise võrgustiku liikmeks” esineb Raija Airio, 

kes on FIPLV (Fédération Internationale des 

Professeurs de Langues Vivantes) Põhjamaade-Balti 

regiooni juhatuse liige (2008-2010). Aastatel 2005-

2007 oli Raija Airio Soome Võõrkeeleõpetajate Liidu 

(SUKOL) president.  

 

Tervitussõnad haridusminister Tõnis Lukaselt 
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KOOSTÖÖST SAADAV KASU (mõtteid Raija Airio ettekand est)  
 
Ühingute ühtsem ja efektiivsem  tegutsemine annab järgmisi eelised: 

• Ühine väljaanne või veebisait, õppe- ja testimaterjalide väljaandmine, ühine täiendõppepäevade 

korraldamine hoiab kokku raha ja energiat . 

• Saab võimalikuks palgata alalisi töötajaid , mis võimaldab professionaalsemat tegutsemist. 

• Ühisprojektid edendavad keelte õppimist  laialdasemalt. 

• Keeleõpetajate õiguslikku, majanduslikku ja sotsiaalset olukorda  saab kergemini 

parandada, kui nõudmisi esitab suurem rühm õpetajaid. 

• Otsustajate veenmine , et on vaja edendada keelte õpetamist on mõjusam ühiste pingutustega. 

• Võib saavutada suuremat avalikkuse tähelepanu  andes auhindu (nt. Aasta Keeletegu) ja 

korraldades üritusi (nt. Euroopa keeltepäev) koostöös. 

• Oma riigi ja rahvusvaheline võrgustik ja kuulumine Balti, Euroopa ja maailma keeleõpetajate 

kogukonda avab uksed paljudesse võrgustikesse Euroopas ja kogu maa ilmas . 

• Oma riigi ja rahvusvahelised seminarid ja konverentsid võimaldavad kokku saada 

kolleegidega ja jagada kogemusi . 

Ja viimaks: 

• Kohtumine kolleegidega, sõpruse sõlmimine ja üheper etunne on tore! 
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Konverentsil osalesid inglise, vene, rootsi, prantsuse, 

soome, saksa ja eesti keele kui teise keele õpetajad, 

koos külalistega sadakond inimest.  

 
Fotol on võõrkeeleõpetajate 
organisatsioonide juhid (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 Kaivapalu (Eesti Soome Keele 
Õpetajate Selts) 
 
Malle Ling (Vene Keele Õpetajate Selts) 
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Ootused loodavale katusorganisatsioonile (mõtteid k onverentsi ettekannetest): 
 

- Loodava katusorganisatsiooni motoks võiks olla mitmekeelsus. 

- Loodavalt katusorganisatsioonilt ootaks kõige enam just kogemuste vahetamist.  

- Eesotsas peaksid olema tegusad inimesed, kel jätkuks ideid ning kes oleksid võimelised 

kolleege kaasates neid ka ellu rakendama. 

- Põhikiri tuleb detailselt välja töötada, kaasates kõiki asjast huvitatud organisatsioone.  

- Tihenema peab aineseltside ja -liitude koostöö. Senisest rohkem tuleb kaasa rääkida 

õpetajate töö kõikides aspektides, ka töökoormuse jaotumises/jaotamises, tööajas, 

integratsioonivõimalustes eri keelte ja õppeainete vahel, õpetaja sotsiaalsetes 

garantiides. 

- Suures plaanis on võõrkeeleõpetajate probleemid sarnased, seetõttu on rikastav, kui eri 

keelte õpetajad teevad omavahel koostööd, valmistavad ühiselt ette õppematerjale, 

vahetavad kogemusi.  

- Katusorganisatsiooni loomisse suhtume positiivselt. Võõrkeeleõpetajatel on palju ühiseid 

probleeme, mida saaks koos arutada. Teiste maade sama eriala inimestega kohtumised 

on rikastavad. 

- Muret teeb saksa ja prantsuse keele õppijate väike arv. Õpitavate keelte hulka peaksid 

lisanduma rootsi, soome, läti, leedu, hispaania, portugali ning tulevikus ka väljaspool 

Euroopa Liitu kõneldavad keeled. Maailma dünaamilisus ja avatus on asjaolud, millest ei 

tohi mööda vaadata. Loodav võõrkeeleõpetajate katusorganisatsioon annab lootust, et 

praeguse vahendite killustamise asendab tulevikus sünergia. 

 
Artikkel  „Võõrkeeleõpetajad ühise katuse alla“ Õpetajate Lehes, 21. november 2008, lk.13   
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=576 
 


