
CertiLingua on Euroopa kvaliteeditunnistus, mis tõendab õppeasutuse lõpetaja kahe võõrkeele 

oskust B2-keeleoskustasemel, osalemist lõimitud aine- ja keeleõppes ning Euroopa pädevuste ja 

kultuuridevahelise suhtlusoskuse arendamist. Sertifikaate väljastavad õpilastele programmiga 

liitunud õppeasutused, kes on Haridus- ja Teadusministeeriumilt saanud akrediteeringu. 

Akrediteeritud õppeasutustes:  

• õpetatakse gümnaasiumis vähemalt kahte nüüdisvõõrkeelt; 

• pakutakse õpilastele lõimitud aine- ja keeleõpet;  

• osalevad sertifikaati taotlevad õpilased vahetult rahvusvahelistes projektides; 

• esitavad õpilased kirjaliku töö, mis näitab omandatud keeleoskust ning kirjeldab 

rahvusvahelises projektis toimunud vahetut suhtlust ja omandatud teadmisi. 

Eesti ühines CertiLingua võrgustikuga 28. augustil 2014. aastal, kui haridus- ja teadusminister 

allkirjastas CertiLingua memorandumi. Programmi katsetamiseks akrediteeriti 2015. aastal Tartu 

Annelinna Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ning Viljandi Gümnaasium. 

Alates 2018. aastast on programm avatud kõigile koolidele. 2019. aastal liitus programmiga Kadrioru 

Saksa Gümnaasium. 

Akrediteerimise tingimused: 

• Kool tagab keelehariduse kvaliteedi ning vastutab kvaliteedi hindamise meetodite ja 

mõõdikute eest. 

• Kool vastutab, et sertifikaati taotlev õpilane on läbinud keskkooli õppekava ning on 

tõendanud kahe võõrkeele oskust vähemalt B2-keeleoskustasemel.  

• Kooli õppekavas sisaldub lõimitud aine- ja keeleõpe, mille maht gümnaasiumiastmes peab 

olema 94 tundi kahe aasta jooksul või alates 9. klassist 187 tundi nelja aasta jooksul. 

• Kool pakub õpilasele võimalusi osalemiseks rahvusvahelises projektis, nt suhtlemine 

sõpruskoolidega, praktika, õpilase või perekonna algatused.  

• Kool nõuab CertiLingua sertifikaati taotlevalt õpilaselt vahetut osalemist rahvusvahelises 

projektis, mille kokkuvõte ning võõrkeelte kasutamine projektis peab olema 

dokumenteeritud.  

• Kool kinnitab akrediteerimistaotluses, et kooli juhtkonnale, õpetajatele, lapsevanematele on 

tutvustatud programmi eesmärke ning nad nõustuvad nendega. 

• Kool kinnitab valmisolekut osaleda CertiLingua võrgustikus ja panustab programmi 

arendamisse – analüüsib tehtud tööd ja esitab vajadusel ettepanekuid süsteemi 

parandamiseks.  

• Kool tagab Euroopa pädevuste saavutamise ja kirjeldused.  

• Kool kirjeldab akrediteerimistaotluse esitamisel, kuidas kasutatakse Europassi. 

• CertiLingua kool pakub õpilastele võimalust kasutada soovi korral Euroopa keelemappi. 

Programmi tutvustus ja dokumentatsioon ning informatsioon liitumise kohta on ära toodud Haridus- 
ja Teadusministeeriumi kodulehel aadressil: 
 https://www.hm.ee/et/tegevused/keeled/voorkeelte-ope-eestis 
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CertiLingua rahvusvahelise võrgustiku aastakonverentsid  

2019   Eupen 
2018   Hannover 
2017  Tallinn  
2016  Linz  
2015  Düsseldorf 
2014  Milano  
2013  Lille  
2012  Helsinki  
2011  Berlin 
2010  Eupen  
2009  Eltville  
2008  Bad Hofgastein 
2007  Düsseldorf 
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