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EKTKÕLi oluline roll

◼ EKTKÕL on EVÕLi
asutajaliige.

◼ EKTKÕLi 2009.a. 
„Aasta Tegu“ – EVÕLi
asutamine.



Eellugu- eduloo algus 

Eesmärk: 
luua eesti keele kui teise keele  õpetajaid
ühendav võrgustik, mis jätkaks oma 
tegevust ka välisabita





Mida tõi EKTKÕL kaasa võõrkeeleõpetajate 
liitu 

Üheskoos tegutsemise vaim  (nii juhatuse kui ka

liikmete  vahel),  konverentside, suvekoolide  
organiseerimise kogemus





Oskus luua võimalusi nii õpetajate enesearenguks kui ka

vaimu ergutamiseks (konverentsid, seminarid, koolitus- ja

infopäevad, suve-, sügis- ja   talvekoolid,  õppereisid jne)



Suvekoolid



❑ Oskus tõmmata 
avalikkuse ja meedia 
tähelepanu (veebileht, 
artiklid  meedias, 
esinemised TVs,...)

Artiklid „Õpetajate Lehes“,

uudiskirjas, kohalikes 
ajalehtedes (Leili Sägi, Ulvi 
Vilumets, Ene Peterson, …)

nt „Eesti keele (teise 
keelena) õpetaja muutuste 

keerises“, „Mis tehtud, mis 
teoksil- EKTKÕL?“,“Millest
mõtleb vene kooli eesti 
keele õpetaja?“



Oskus koostada ja

levitada metoodilisi

materjale

(sh omakoostatud) 

ja jäädvustada oma

tegevus  kaante 

vahele.

Kogumik „Üks kujunemislugu.

2001-2007“(Toimetaja ja 
koostaja Ulvi Vilumets)





Neli tugipunkti – keskust: 

❑ võimalus osaleda koolitustel; 

❑ külastada keskuste raamatukogusid;

❑ saada metoodikaalast nõu, infot

õppematerjalide, koolituste kohta.



❑ Meil oli /on  palju toredaid  
koostööpartnereid, kellega 
saab koostööd arendada ka 
võõrkeeleõpetajate liidu kaudu

-HTM

- REKK

- Integratsiooni Sihtasutus

- Kutsekoda 

- kohalikud omavalitsused

- piirkondlikud ainesektsioonid 

- Tallinna Ülikool

- TEA Kirjastus, OÜ Iduleht,  

Allecto



Kuidas edasi, EKTKÕL?

◼ Uued väljakutsed – aja nõue!!

◼ Õpetaja – võtmeisik- otsuste vastuvõtja ja 
tegutseja, mitte käsutäitja või lihtsalt 
vaatleja.

◼ Tulevikku optimistlikult, sest koostöös 
saavutame avalikkuse tähelepanu ja oleme 
tugevamad. 



EKTKÕLi tegevus
vajab uuendamist

◼ Keeleõpetajate probleemid on sarnased ja 
üheskoos on lihtsam  probleemidele 
lahendusi leida.

◼ Üheskoos on võimalik saavutada suuremat 

avalikkuse ja meedia tähelepanu. 
◼ Edukalt tegutseb eesti keel teise keelena 

Facbooki grupp. Vt siit

https://www.facebook.com/groups/243893502336307/

https://www.facebook.com/groups/243893502336307/


Jätkusuutlikkuse kindlustamiseks on vaja…

◼ motiveeritud juhatust, kellel on valmisolek 
uute oskuste omandamiseks;

◼ tõsta juhatuse ja liikmete teadlikkust
haridusalastest ja  keeleõpetust 
puudutavatest õigusaktidest ja MTÜde
tegevust puudutavast seadusandlusest;

◼ suurendada liikmeskonna, tugevdada  
liikmedistsipliini;



◼ leida uusi võimalusi liikmete aktiviseerimiseks;

◼ teha liit nähtavaks ja õpetajate hääl kuuldavaks

Aineliitu kuulumine suurendab ühtsustunnet. 
Facebooki grupi „ Eesti keel teise keelena“ liikmete 
arve kasvab iga päevaga. 

Kui sa ei ole veel grupiga liitunud, liitu juba täna!

https://www.facebook.com/groups/243893502336307/

https://www.facebook.com/groups/243893502336307/


Tänan tähelepanu eest!


