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SA Innove→ Eurotoetused
Avatud taotlusvoor (jooksev taotlemine, tegevused kuni 31.12.2020)

1) Võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja võõrkeeleõpetajate 
rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritamise toetamine.

2) Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest 
erineva ema- või kodukeelega elanikkonna keelealane vaba- ja 
kogemusõpe. Taotleda saavad KOV-id.

3) Haridusasutuste keelealased koostöötegevused. Taotleda saavad 
haridusasutused.

Struktuuritoetus tööturul vajalike 
keelepädevuste arendamiseks



TEGEVUS 3
Haridusasutuste koostöö, õppekava toetavad keeleõppetegevused
Erinevate haridustasemete ja -liikide koostöötegevused
Parandatakse eesti ja võõrkeelte kõnelemise ning kirjutamise oskusi

Sihtgrupp: lapsed ja noored kuni vanuses 26 a

Kindlasummaline makse = toetuse ühekordne makse
Väljamaksmise alus = eesmärkide ja tulemuste täielik saavutamine
Kuludokumente ei esitata
Võimalik planeerida üks või mitu makset

Struktuuritoetus tööturul vajalike 
keelepädevuste arendamiseks (2)



Vaba- ja kogemusõpe (osalejate-korraldajate vaade)

Digimäng ja sõnastik keeleõppeks
Keeleõppealane koostöö üldhariduskooli ja ülikooli vahel
Suvevaheaja keelekümbluslaager
Keelekohvik 
Keeleõppe populariseerimise
Keele õppimine lauldes ja mängides
Keelekümbluslaager 
…

SA Innove: Maarja Parve (maarja.parve@innove.ee)
HTM: Pille Põiklik (pille.poiklik@hm.ee)

Struktuuritoetus tööturul vajalike 
keelepädevuste arendamiseks (3)



Kvaliteeditunnistus õpilastele, kes on

- edukad võõrkeelte õppijad (2 x B2 või kõrgem tase) 
- osalenud lõimitud aine- ja keeleõppes
- osalenud rahvusvahelises vahetu suhtlusega projektis (ja dokumenteerivad 

rahvusvahelise suhtluse kogemusi)

Sertifikaate väljastavad programmiga liitunud õppeasutused, kelle õppekavad 
võimaldavad õpilastel programmi eesmärke täita.

Eestis 4 kooli: Tartu Annelinna Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni 
Gümnaasium, Viljandi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium

Kommunikatiivne keeleoskus, keel kui vastastikuse mõistmise vahend

CertiLingua programm



„Plurilingual and intercultural learning through mobility“

Koolitusel arutleme kultuuridevahelise suhtluse võimaluste ja vajalikkuse 
üle, kaardistame osalejate (ja nende õpilaste) mobiilsuskogemusi ja –
vajadusi, kaalume mobiilsuse eesmärke, eduvõtmeid ja väljakutseid. 
Osalejatele tutvustatakse PluriMobili õppematerjale, käsiraamatut ja 
kiirjuhendit, koos arutame mobiilsusstsenaariumeid ja kavandame 
materjalide kasutust.

Koolitajad: Chantal Muller ja Kristin Brogan
6.-7. veebruar 2020, Tallinn

Kontakt: Pille Põiklik

PluriMobili koolitus



Relating language curricula, tests and examinations to the CEFR
„Exploring ways to test mediation and pluricultural/plurilingual skills in the 
classroom”

Tutvustatakse uusi vahendamise ja mitmekeelsuse ja –kultuurilisuse 
tasemekirjeldusi Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaandest. 
Analüüsitakse, mil määral kõlavad need kokku meie õppekavadega. Arutatakse, 
kuidas uued tasemekirjeldused üle kanda õppeprotsessi ja hindamisse.

Koolitajad: José Noijons ja Gábor Szabó
5.-7. märts 2020, Tartu 

Kontakt: Kati Bakradze

RELANG koolitus



Euroopa Komisjoni ning HTMi tunnuskiri (SA Archimedes)

Tõstab esile uuenduslikku lähenemist keeleõppele

EELISTEEMAD

1. Koolide avatuse suurendamine ning koolijuhtide ja õpetajate
toetamine keeleliste ja kultuuriliste erinevuste juures

2. Eesti keele kui teise või võõrkeele õpe
3. Edukate piiriüleste õpi- ja karjääriteede kujundamine keeleoskuse 

arendamisega
4. (Inspiratsiooniauhind)

Euroopa keeleõppe tunnuskiri



Küsi lisa keeltelaadal!

@haridusmin

hm.ee

@haridusministeerium

pille.poiklik@hm.ee

mailto:pille.poiklik@hm.ee

