
Võõrkeeleõpetajate	  koolituspäev	  	  teemal	  Aktiivõppe	  meetodid	  võõrkeeletunnis,	  Tartu,	  28.03.2014	  

	  

KAVA 
 
10.30-11.00  registreerimine  (Tartu ülikooli peahoone, aud 140 (Tartu, Ülikooli 18) 
 Töötoad 
11.00-14.00 Õnne- ja vabadusetunde rakendamisest keeletunnis   

Ott Ojamets, polüglott, võõrkeelemetoodik, tõlkija, Embassy of Education´i kaasasutaja, 
raamatu "Esimene meetod - KEELED" autor 
Hedvig Evert, 	  MA (prantsuse filoloogia ja organisatsioonikäitumine), Embassy of Education`i 
kaasasutaja, võõrkeelemetoodik, CONTACT õppemängude autor.  
http://embassyofeducation.eu/  

Ott ja Hedvig on koos välja töötanud LIVE Language Learning meetodi, mille abil õpivad hetkel inglise, 
prantsuse, vene, soome, rootsi, saksa ja itaalia keelt nii Eesti rahvusvaheliste sidemetega ettevõtted kui 
eraisikud. 
 Töötoa peamine eesmärk on anda võõrkeeleõpetajatele võtteid oma tunnete juhtimiseks nii,  et õppijad saaksid 
olla aktiivses avastaja rollis ning õpetaja nende suunaja. Nii kandub suur osa õpetaja vastutusest õppijatele ning 
mõlemad osapooled võidavad sellest palju. Töötoas osalejad saavad teada: 

- kuidas õnne- ja vabadusetunde loomine keeleõppekeskkonnas toetab õppijate sisemise motivatsiooni 
äratamist,  
- kuidas õpetajana rakendada keeletunnis õpilaste individuaalseid huvisid ning tugevusi, 
- kuidas oskuslikult rakendada keeletunnis kaasaegseid ja õppijate jaoks igapäevasid vahendeid nagu 
Skype, telefon, podcast, youtube video. 

 
14.00 - 15.00   lõuna ülikooli kohvikus  
 
15.00-16.00  Sugesti ivõppe  elementide kasutamise võimalusi  

võõrkeeletundides                     Ebe Talpsepp, keeltekooli Sugesto soome 
keele ja eesti keele kui teise keele õpetaja  

„Haara mind ja ma õpin,“ ütles kaua aega tagasi Benjamin Franklin. Ka õpilast on vaja haarata, et ta õpiks. 
Sugestiivõppe võtete kasutamine on üks võimalustest aktiviseerimaks õpilast. 
 „Vaikus on kuldne,“ laulsid kunagise menuansambli Karavan liikmed. Keeleõpetaja võiks öelda:  
“Vaikus on petlik.“ Üks võimalus keelt õppida on teha seda kõik koos ja samaaegselt kõneldes. 
On liikumisaasta. Seda põhimõtet ei pea järgima koolis ainult kehalise kasvatuse tunnis. Liigume ka võõrkeelt 
õppides! 
16.10-17.10  "Homo ludicus ehk mängud ja mängulisus võõrkeeletunnis 
                    Evelin Rand, Tartu Descartes`i Lütseumi prantsuse keele õpetaja 
Keelemängude töötoas tutvustatakse: 

 - võtteid,   mis muudavad keeletunni mängulisemaks ja tempokamaks, 
-  mänge  ja  antakse nö väikseid nippe, mida on alati hea tagataskus hoida.  

 
 
 
17.10 - 17.20  Koolituspäeva  lõpetamine, osalemistõendite väljastamine	  


