11. jaanuaril toimus Tartus EVÕLi juhatuse laiendatud
koosolek
Leili Sägi, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse liige

Koosoleku päevakord oli tihe: kuulati juhatuse esimehe E. Petersoni ettekannet
EVÕLi ja HTMi vahelistest riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingutest 20112013, võõrkeelte strateegia vahearuannet ning määratleti liidu tegevuse
prioriteedid aastaks 2014. Sellele järgnesid liidu liikmesorganisatsioonide
esindajate lühiettekanded tehtud tööst.
Prioriteetsete tegevustena otsustati 2014. aastal:
1. Korraldada ümarlaud, kus arutatakse Euroopa keelemapi rakendamise ning
keelemapi teemaliste koolituste jätkamist (18. veebruar )
2. EVÕLi kodulehekülje uuendamine/täiendamine
3. EVÕLi aastakoosoleku korraldamine; majandusaasta aruande kinnitamine
(juuni)
4. Võõrkeeleõpetajate konverentsi korraldamine (oktoober)
5. Liikmeskonna suurendamine
6. Ettevalmistused 2016.aastal läbiviidavaks rahvusvaheliseks konverentsiks.
Sellega seonduvalt vaadati veelkord üle EVÕLi tegevussuunad.
EVÕLi tegevussuund 1
Vastutajad: Ene Peterson, Evelin Müüripeal, Siret Piirsalu
Eesmärk:

Koostöö
Eesti
organisatsioonidega

ja

rahvusvaheliste

keeleõpetajate

Tegevused: 1.Alustada veebruaris-märtsis ettevalmistavat tööd sügiskonverentsi
õnnestumiseks. Konverentsi teemaks on „Võõrkeelteoskus läbi elu“
2. Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega
EVÕLi tegevussuund 2
Vastutajad: Leeni Simm, Siiri Kalmus
Eesmärk: Liidu tegevuse tutvustamine liikmeskonna suurendamise eesmärgil

Tegevused: 1.Tutvustada liidu tööd meedias eesmärgiga saada juurde
üksikliikmeid erinevate keelte õpetajate hulgast; tutvustada liidu
tööd keeltekoolides, koolide ja asutuste keeleosakondades, mis
võiksid huvi korral liituda organisatsioonina
2. Koguda infot koolide kohta, kus õpetatakse rohkem keeli või kus
on keeleosakonnad
3. Koguda infot asutuste kohta, kus on koolitusosakonnad, mis
õpetavad ka keeli, sh keeltekoolid
4. Kirjutada EVÕLit reklaamiv artikkel meediasse
5. Saata liitu tutvustav flaier koos kaaskirjaga eelpool nimetatud
asutustesse
EVÕLi tegevussuund 3
Vastutajad: Ene Peterson, Leili Sägi, Larissa Panova
Eesmärk: Rakendada liidu tegevuse kajastamiseks erinevaid võimalusi
(kodulehekülg, meedia, liidu tegevuse tutvustamine konverentsidel ja
seminaridel; liitu tutvustavate buklettide ja reklaammaterjalide koostamine;
liidu logoga meenetekujundamine/tellimine)
Tegevused: 1. Uuendada/täiendada liidu tegevust kajastavaid reklaambuklette
2. Järjepidevalt kaasajastada kodulehe rubriike ja materjale
3. Kajastada liidu tegevusi ajakirjanduses (nt Õpetajate Leht,
kohalikud ajalehed), raadios, televisioonis
4. Teavitada liidu liikmeid regulaarselt kõigist liidu tegevustest (
kodulehekülg, liikmete list, e-post)
EVÕLi tegevussuund 4
Vastutajad: Liina Kink, Terje Kruusimaa
Eesmärk: õpetaja professionaalset arengut toetavate ürituste organiseerimine
Tegevused: 1. Lõuna-Eesti piirkondliku koolituspäeva läbiviimine Tartus
(märts)
2. EVÕLi sügiskonverentsi korraldamine (oktoober)
3 Läbirääkimised koolitusfirmaga Zodiak kinesteetiliste töötubade
läbiviimiseks.

