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Teemad 

• Euroopa keelemapp: mis see on?
• Lühiajalugu
• Euroopa keelemapp täna ja homme
• Euroopa keelemapp Eestis
• Euroopa keelemapp ja võõrkeeleõpe
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Euroopa keelemapp ...
• ENi initsiatiivil väljatöötatud dokument, mis 
võimaldab keeleõppijal jäädvustada kõiki 
keeleõppe- ja kultuuridevahelise suhtlemise 
kogemusi hoolimata sellest, kas need on saadud 
koolis või väljaspool seda

• Eesmärgid
– motiveerida õppijaid avardama ja mitmekesistama oma 
keelteoskust igal tasemel

– registreerida omandatud keele- ja kultuurialaseid oskusi 
läbipaistvalt ja kõigile mõistetavalt

• European Language Portfolio: 
http://www.coe.int/portfolio/

• Language Policy Division: http://www.coe.int/lang/
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Funktsioonid

• Pedagoogiline
– Motiveerida õppijaid keeltega tegelema
– Aidata õppijail õppimist planeerida ja 
iseseisvalt õppida

– Ergutada õppijaid omandama mitmeid keeli ja 
erinevaid kultuuridevahelise suhtlemise 
kogemusi

• Dokumenteeriv
– Registreerida oskused ja kogemused 
läbipaistvalt ja üheselt mõistetavalt
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Põhimõtted

• Keelemapp annab keeleõppijale võimaluse 
jäädvustada oma keeleõpet 
tervikuna, hoolimata sellest, kus või 
kuidas ta on midagi omandanud. 

• Keelemapp on õppija isiklik omand.

• Keelemapp on seotud Euroopa keeleõppe 
raamdokumendis kirjeldatud 
keeleoskustasemetega.

• Kõik keelemapid järgivad ühtseid 
põhimõtteid ja juhtnööre.
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Keelemapi osad

Keelepass (dokumenteeriv funktsioon)

• Ülevaade võõrkeel(t)e oskusest
• Ülevaade kogemustest

Keelelugu (pedagoogiline funktsioon)
• Keelte õppimise kogemus
• Kultuuridevahelise suhtlemise kogemus

Kaust (pedagoogiline ja dokumenteeriv 
funktsioon)

• Kogutud näidistööd, tunnistused
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Rüschlikoni sümpoosion 1991

Valitsustevaheline konverents
Strasbourgis 1997

Lühiajalugu

Euroopa keeleõppe raamdokumendi redigee-
rimine ja juhendmaterjalide väljatöötamine

Euroopa keelemapi katsetamine 1998-2000

Euroopa keelteaasta 20017
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Katsetamine 1998-2000

• Osalejad
– 15 Euroopa Nõukogu liikmesmaad
– 180 haridusasutust
– 30 000 õppijat
– 1800 õpetajat

• Šveitsi projekt: toetas teisi projekte ⇒
kontroll-lehed, mis põhinevad empiirilisel 
uurimusel

• Katsetuste käigus valmisid ka Principles
and Guidelines.
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Järeldused
• Keelemapi kasutamine muudab 
keeleõppeprogrammid sidusamaks ja 
keeleeksamite tulemused läbipaistvamaks.

• Keelemapi kasutusele võtmine võib aidata kaasa 
õppesisu ja õppemeetodite muutumisele, näiteks:
– enesehindamise juurutamisele
– iseseisva töö oskuste parandamisele
– ühisõppe meetodite juurutamisele
– suurema tähelepanu osutamisele erinevatele 
kultuuriaspektidele

• Keelemapp on keeleõppe kvaliteedi tagamise 
vahendiks: seotus EN-i keeleoskustasemetega 
muudab programmid läbipaistvamaks ja lähendab 
neid rahvusvahelistele standarditele. 9



10

EKR 3. ptk: Keeleoskustasemed

Keeleoskuse vertikaalne mõõde

A                      B                    C     
algtasemel              iseseisev          vilunud          
keelekasutaja keelekasutaja keelekasutaja
A1          A2         B1              B2         C1            C2

A1 läbimurre 
A2 esmane keeleoskus
B1 suhtluslävi 
B2 edasijõudnute tase
C1 vaba suhtluspädevus
C2 haritud emakeelekõneleja tase
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Saan enamasti keelega 
hakkama maal, kus see on 
kasutusel. Oskan 
ettevalmistuseta vestelda 
tuttaval, huvitaval või 
olulisel teemal: pere, hobid, 
töö, reisimine ja 
päevasündmused.
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Järeldused

• Igas eas õppijad tüdivad keelemapist kiiresti, kui 
seda kasutatakse harva ja üksnes selleks, et 
lahtreid täita.

• Õppijad hindavad keelemappi kui see on 
keeleõppes kesksel kohal.

• Kui keelemapp on keeleõppes kesksel kohal, 
toetab see õppija iseseisvuse, enesejuhtimise ja 
enesehindamise arengut. 

• Dokumenteeriv ja pedagoogiline funktsioon 
toetavad teineteist.
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Veidi arve

2000 2010

Valideeritud
keelemappe

6 108
(32 riiki)

Õpilasi 30000 600000 +

Õpetajaid 1800 25000-35000
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Keelemapi arendustegevus
• keelemapile suurema rakenduse leidmine

– Europassi keelepass http://www.europassikeskus.ee/
• elektrooniliste keelemappide loomine

– 6.2000 – EAQUALS-ALTE 
http://www.alte.org/projects/eelp.php

– 89.2007 – Holland 
http://www.europeestaalportfolio.nl

• keelemapi kasutamise toetamine
– Training teachers to use the European Language 

Portfolio – ELP-TT, ELP-TT2 and ELP-TT3: http://elp-
tt2.ecml.at/

• keelemapi eri mudelite arvu vähendamine
• 2011. a-l asendub valideerimine registreerimisega
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Keelemapp Eestis 1

• Haridus- ja teadusministri 7. juuli 2003. 
a käskkiri nr 645 ⇒

komisjon ülesandega Euroopa 
keelemapi Eesti variandi põhialuste ja 
6.–9. klassi näidismapi  väljatöötamine

• Keelemapi kasutuselevõtt 2006.–2007. 
õppeaastal

• Valideerimine 2007. aasta kevadel
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Keelemapp Eestis 2

• Katsetamine 2004/5 õ-a
–60 õpetajat
–1700 õpilast
– kõik maakonnad, v.a Jõgevamaa, 
Saaremaa ja Võrumaa

• Koolitused koostajatele ja 
katsetavatele õpetajatele

• Valideeritud keelemapp 93.2007 
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Keelemapp Eestis 3

• Koolitusseminarid õpetajatele
– Euroopa keeleõppe raamdokument ja Euroopa 
keelemapp õppetöös (sissejuhatav koolitus, 40 
tundi) – u 200 õpetajat

– Euroopa keelemapp õppetöös (jätkukursus, 40 
tundi) – 29 õpetajat

– Euroopa keelemapi viimine õpetajateni –
koolitajaid ettevalmistav kursus – algab 
jaanuaris 2011

• Euroopa keelemapi Eesti koduleht: 
www.keelemapp.ee

• Uus põhikooli riiklik õppekava
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Keelemapp ja ainekava

• Keelemapp töötatakse välja ainekavast 
eraldi ja sellest sõltumatult

• Keelemapp lähtub olemasoleva ainekava 
eesmärkidest ja põhimõtetest

• Keelemapp ja ainekava töötatakse välja 
koos, lähtudes raamdokumendist
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Keelemapi kasutamine

• Keelemapp on lisamaterjal, mida 
kasutatakse üks-kaks korda veerandis

• Keelemappi kasutatakse paralleelselt 
õpikuga

• Keelemapp on õppetöö keskmes ja 
määrab ära õpiku kasutamise

• Keelemapp kujuneb õppetöö aluseks ja 
asendab õpiku
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Tänan tähelepanu eest!


