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Ülevaade Euroopa Nüüdiskeelte Keskusest  

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus (European Centre for Modern Languages, ECML), mis on loodud Euroopa 
Nõukogu laiendatud osalepinguga ja asub Austrias Grazis, on teeninud selle 34 liikmesriigi keeleõppespetsialiste 
juba üle 15 aasta. See ainulaadne valitsustevaheline keskus, mis kuulub Euroopa Nõukogu keeleõppe ja -
poliitikaosakonna koosseisu, pakub konkreetseid lähenemisviise Euroopa paljukultuuriliste ühiskondade ees 
seisvate ülesannete lahendamisel praegusel enneolematute muutuste ja mobiilsuse ajastul. ECML püüab muuta 
Euroopa keeleõpet paremaks, toetades Euroopa Nõukogu keeleõppepoliitika rakendamist: 

• keelte õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamise kaudu; 

• uuenduslike meetodite propageerimise kaudu; 

• keeleõppe valdkonnas teadlaste, praktikute ja otsustajate dialoogi arendamise kaudu. 

ECML teeb otsest koostööd oma liikmesriikidega kolmes liikmesriigi tasandil olevas asutuses: juhatuses, 
riigisisestes ametisse määravates asutustes ja riigisisestes kontaktpunktides. Nende asutuste kohta saate 
lisateavet 5. jaotisest. 

Lisateavet liikmesriigi esinduse kohta ja kontaktandmed leiate veebilehelt www.ecml.at/aboutus/members.asp 

Keskus on edukalt lõpule viinud kaks suuremahulist keskpikka tegevusprogrammi, mis hõlmavad rohkem kui 50 
rahvusvaheliste eksperdirühmade koordineeritud projekti, millesse on otseselt kaasatud rohkem kui kuus tuhat 
keelespetsialisti nii Euroopast kui ka väljastpoolt ning mille mõju ulatub isegi Jaapanisse ja Kanadasse. Praegu 
käimasoleva, 2011. aastal lõppeva kolmanda programmi ühendav eesmärk on anda keeleinimestele suuremad 
volitused. Novembris 2010 lõpetasid  keskuse 23 rahvusvahelist projektimeeskonda oma tööd keeleõppe 
praktiliste lähtekohtade ja vahendite vallas. 

ECML loodi 1994. aastal Austrias Grazis Euroopa Nõukogu laiendatud osalepinguga. Austria ametivõimud 
rahastavad keskuse infrastruktuuri ning on andnud selle käsutusse moodsad ruumid Grazis, kus asub 
sekretariaat ning kus toimub ka suurem osa ECML-i üritusi. 

ECML pakub oma projektidest, õpitubadest ja konverentsidest koosnevate keskpikkade programmidega, kuhu 
kutsutakse osalejaid kõigist liikmesriikidest, võimalust teha koostööd asjatundjatega ning Euroopa keeleõppe 
standardite parandamisega tegelevate ühingute ja asutustega. Keskus juhib ka keeleõpetajate koolitajate, 
teadlaste ja haridustöö korraldajate üleeuroopalist võrgustikku. 

ECML teeb koostööd teiste sarnastes valdkondades tegutsevate Euroopa Nõukogu allasutustega. Uue keskpika 
programmi tegevused, mis rajanevad ECML-i eelnevate programmide raames tehtud töö tulemustel, aitavad 
liikmesriikidel rakendada keelepoliitika osakonna väljatöötatud soovitusi ja mõõtmisvahendeid ning tegeleda 
vastavate aspektidega Euroopa regionaal- või vähemuskeelte harta (Euroopa Nõukogu järelevalvevahend) 
keeleõppega seotud osades. 

Lisateavet ECML-i kohta saate veebilehelt www.ecml.at. 
Lisateavet keelepoliitika osakonna kohta saate veebilehelt www.coe.int/lang. 
Lisateavet Euroopa regionaal- või vähemuskeelte harta kohta saate veebilehelt www.coe.int/minlang. 
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ECML-i tuntuim tegevus on rahvusvaheliste keeleõppeprojektide korraldamine. Neid projekte kooskõlastavad 
eksperdirühmad ning need on suunatud esmajoones keeleõppe ekspertidele, nagu õpetajad ja õpikute autorid 
ning õppeprogrammide koostamise, õppestandardite, hindamise ja sertifitseerimise asjatundjad. 

Euroopa Nõukogu projektidele (Strasbourgis ja Grazis) on iseloomulik lähtumine kõiki keeli ühendavast 
keeleõppe üldkontseptsioonist, mitte aga keskendumine üksikute keelte õppimisele ja õpetamisele. Seda suunda 
levitab keelepoliitika osakond oma üllitiste „Keeleõppepoliitika profiil”, „Euroopa keeleõppepoliitika arengu 
teejuht” ning hiljuti ilmunud „Mitmekeelse ja kultuuridevahelise hariduse õppekavade koostamise ja rakendamise 
teejuht” kaudu (Euroopa Nõukogu / keelepoliitika osakond 2010a). See lähenemisviis on osutunud keelepoliitika 
osakonna ja ECML-i töös väga tõhusaks ning loonud sünergia keeleliselt ja hariduslikult erinevate kultuuride ja 
kogukondade vahel. Lisaks propageerib selline tööviis mitmekeelsust, kõnetades keeleõppe üldnähtusi keelelise 
ja kultuurilise mitmekesisuse seisukohast. 

Keskuse projekte korraldatakse nelja-aastase programmi raames. Teine keskpikk programm (2004–2007) 
ühendas 22 projekti ja kandis pealkirja „Keeled sotsiaalse sidususe saavutamiseks – keeleõpe mitmekeelses ja -
kultuurilises Euroopas”. Projekt haaras laia teemaderingi, mida esindavad neli peasuunda: 

• keelelise ja kultuurilise mitmekesisusega toimetulek 
• suhtlus mitmekultuurilises ühiskonnas 
• kutsealane areng ja võrdlusvahendid 
• uuenduslikud lähenemisviisid ja uued tehnoloogiad 

Teise keskpika programmi projektide kohta saab lisateavet veebilehelt www.ecml.at/socialcohesion. 

Keskuse kolmas keskpikk programm (2008–2011), mis kannab nime „Keelespetsialistidele suuremate volituste 
andmine: pädevused – võrgustikud – mõju – kvaliteet”, ühendab 23 projekti ning puudutab nelja teemaderingi: 

A. Hindamine 

B. Keeleõppe järjepidevus 

C. Sisuline ja keeleline haridus 

D. Mitmekeelne haridus 

ECML-i kolmas keskpikk programm lõppeb 2011. aasta septembris suure rahvusvahelise konverentsiga Grazis. 
Selle ürituse eesmärk on esitada ja levitada programmi tulemusi laiale erialainimeste ringile kogu Euroopas. 

Konverentsi tulemused koos kõigi ECML-i tegevuste tulemusena valminud publikatsioonide, aruannete ja CD-
plaatidega on kättesaadavad ECML-i veebilehel ning neid jaotatakse EMCL-i dokumentide, vahendite ja allikate 
keskuse võrgustiku kaudu. Nende kahe EMCL-i projektide ja osavõtjate käsutuses oleva põhiteenuse kohta saate 
lisateavet veebilehelt www.ecml.at. 

ECML-i kolmanda keskpika programmi projektide kohta saate lisateavet veebilehelt www.ecml.at/empowerment. 
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