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Võõrkeelte strateegia (VKS) ja 
uus riiklik õppekava

• rakendada võõrkeelte, sh eesti keele 
õpetamisel „Euroopa keeleõppe 
raamdokumendis” kirjeldatud 
keeleoskustasemeid



VKS ja RÕK 2010

• Vähemalt kahe võõrkeele oskus lisaks 
emakeeleoskusele:
� esimese ja teise võõrkeele oskus 

B-tasemele (gümnaasiumi riiklik õppekava 
2010) 



VKS ja RÕK 2010
• keeleõppevõimalused on mitmekesistunud, 

õpetatavate võõrkeelte valik on laienenud, 
formaalhariduses on inglise, saksa, 
prantsuse ja vene keelele lisaks võimalik 
õppida naabermaade ning Euroopa Liidu 
ametlikke keeli (VKSi 2007 visioon, lk 25)

� ette on valmistatud rootsi, soome, läti ja 
hispaania keele ainekavad

� ilmuvad 2011. a alguses www.oppekava.ee



Euroopa keeleoskusuuring     
(European Survey on Language Competences)

• sihtrühm: kohustuslikku haridust lõpetavad     
(15-16-aastased) õpilased

• osalejad: ~50 000 õpilast, 16 riiki 

• Eesti õpilased osalejate hulgas:
� õpilasvalimis ~1700 osalejat inglise keeles,                   

~ 1500 saksa keeles,

� valimis 50 kooli inglise keeles, 70 kooli saksa keeles, 
29 kooli mõlemas keeles

� uuring veebis www.surveylang.orgja 
http://uuringud.ekk.edu.ee



Võõrkeelte strateegia (VKS) ja 
2010. a RÕKi rakendamine

• Keeleoskustasemed, õppimine, lõiming, 
hindamine (eksamid, kujundav hindamine →

→ keelemapp!), motivatsioon, meetodid, 
vahendid, kultuuriõpe, mitmekeelsus, … .
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