
Euroopa Nüüdiskeelte Keskus:  
Euroopa keeltepäeva ametlik koduleht 
 
 

Võta vastu keeleväljakutsed! 
Valminud on salaagendi keeleväljakutsete rakendus, 
mis julgustab oma keelteoskust eri olukordades 
proovile panema. Rakendus pakub kasutajale 
rohkeid väljakutseid, mis keeleõppele vürtsi lisavad. 
Väljakutseid saab teha nii üksi kui ka seltskonnaga. 
Rakendust saab kasutada 20 keeles, sealhulgas eesti 
keeles ning see on kasutatav nii Google’i kui ka 
Apple’i platvormidel. 
 
Rakendus põhineb 2019. aastal valminudsalaagendi keeleväljakutsete taskuraamatul, mis on 
kasutatav 28 keeles, sealhulgas eesti keeles. 
 

7 ideed Euroopa keeltepäeva tähistamiseks koroona ajal 
Sel sügisel võib olla vajalik tähistada keeltepäeva selliselt, et ei koguneta üheskoos ja ühes ruumis. 
Selle asemel saab näiteks ühiselt koostada keeltepäeva ajalehte, õppida eri keeltes tervitama, 
korraldada loomevõistluse, koostada kaardi tuleviku reisisihtkohtadega. 
Lisainfo:https://edl.ecml.at/Events/7eventsuggestionsinvolvingsocialdistancing/tabid/3222/Default.a
spx 
 

„Müüt või fakt“ 
Keeleõppega seotud küsimustik kutsub mõtlema selle üle, kuidas näeme keeleoskust ja selle 
vajalikkust. Küsimustik: https://edl.ecml.at/#mythorfact 
 

„Mis keel see on?“ 
Kuulamismäng annab võimaluse proovile panna oskuse ära tunda eri keeli: 
https://edl.ecml.at/Games/Whichlanguageisit/tabid/3202/Default.aspx 
 
Euroopa keeltepäeva ametlikul kodulehel on veel hulgaliselt keelemänge ja muud keeleteemalist 
meelelahutust. Samuti annab allalaaditavate failide lehekülg võimaluse keeltepäeva materjale ka 
koolidel endil trükkida. 
 
Keeltepäeva meeneid jagab Haridus- ja Teadusministeerium (Pille Põiklik, 
pille.poiklik@hm.ee).Soovist saate märku anda 17. septembrini. 
 
Lisainfo: 
Pille Põiklik 
Peaekspert 
Haridus- ja Teadusministeerium 
+372 735 0223 
pille.poiklik@hm.ee 
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Euroopa Komisjoni esindus Eestis 

 
 

Keeleteemaline digimäng 
7.–26. september 

Juba kolmeteistkümnendat korda korraldab Euroopa Komisjoni Eestiesindus Euroopa keeltepäeva 
puhul keeleteemalise veebiviktoriini. Seekord kutsume kõikitaas mängima Euroopa päevast tuttavat 
Minu Euroopa digimängu, mis seekord on pühendatud Euroopa keeltele. Pane oma teadmised 

proovile üksi või koos klassiga! Mängu saab mängida 7. septembrist kuni 26. septembrini. Kõigi 
vähemalt 14 küsimusele õigesti vastanud üksikmängijate vahel loositakse välja tahvelarvuti, 
klasside vahel loositakse välja matk Eestimaa looduses. Väiksemaid preemiaid ja meeneid 
jagavad lastele Euroopa Komisjoni Eesti esindus ning Eestis tegutsevad välisriikide 
saatkonnad ja kultuuriesindused. Auhinnad loositakse välja ühe nädala jooksul pärast mängu 
lõppu. 

 

Keeltekohvik 
24. september 
 
Tänavunekeeltepäevale pühendatudkeeltekohvik avab uksed 24. septembril kell 14.30Kuressaare 
kultuurikeskuses(Tallinna 6), kus15-minutilistes tasuta lühitundideson võimalik tutvuda 19keelega: 
 
eesti, gruusia, hiina, hispaania, iiri, itaalia, kreeka, leedu, norra, poola, prantsuse, rootsi, saksa, 
soome, taani, tšehhi, türgi, ungari, vene keel. 
 
Kõigis keeltes toimub kaheksa tundi kas inglise või eesti keele baasil. Registreeruda pole vaja. Nende 
vahel, kes osalevad vähemalt kolme eri keele tunnis, loositakse välja peaauhind – käsitööna 
valmistatud lapitekk ja „Sörulase aabits“. Lisaks loosime välja väiksemaid auhindu. 
 
 

Raadiomäng 

25.–26. september 
 
Lisaks on kõik oodatud osalema 25.–26. septembril Vikerraadio raadiomängus. Selleks kuulake 
Vikerraadio kodulehel Tallinna Euroopa Kooli laste ja õpetajate esituses lõiku tuntud lasteraamatust 
„Alice Imedemaal“ 15 keeles ning arvake ära, milliste keeltega on tegu! Mäng algab 25. septembri 
hommikul kell 7.00, vastuseid saab saata 26. septembri kella 19.00-ni. Mängust tehakse kokkuvõte ja 
auhinnad loositakse välja 27. septembri „Vikerhommikus“. Peaauhinnaks on Euroopa Komisjoni Eesti 
esindus pannud välja tahvelarvuti, mis loositakse välja nende mängijate vahel, kes kõik keeled õigesti 
ära arvasid. Lisaks loosime välja kaks piletit Estonia teatri balletietendusele „Alice Imedemaal“ ning 
hulgaliselt väiksemaid auhindu. Kõiki ELi ametlikke keeli saab näha ja kuulata ELi veebilehel. 
 
 
 

https://www.minueuroopa.ee/
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/administration_en


Raamatunäitus„Alice Imedemaal“ 
7.–22. september Eesti Lastekirjanduse Keskus 
24. september Kuressaare Kultuurikeskus 
26. septemberEstonia teater 
 
Euroopa Komisjoni esindustes üle Euroopa on saanud tavaks koguda tuntud lasteraamatuid eri 
keeltes ning neid rändnäitustel vaatamiseks välja panna. Eestisse jõudis sel aastal LewisCarolli 
armastatud raamat „Alice Imedemaal“ rohkem kui 30keeles. Raamatunäitust saab uudistada 7–22. 
septembrini Eesti Lastekirjanduse Keskuses Tallinnas, Pikk 53. 24. septembril rändavad raamatud 
Kuressaare Kultuurikeskuse keeltekohvikusse. 26. septembril, 4. ja 6. oktoobrilon näitus avatud 
kõigile Estonia teatri balletietenduse „Alice Imedemaal“ külastajatele. 

 
 
Tõlkevõistlus JUVENES TRANSLATORES 
Alates 2. septembrist saavad koolid taas registreeruda võistlusele JuvenesTranslatores, mis on 
Euroopa Komisjoni iga-aastane tõlkevõistlus 17-aastastele kooliõpilastele. Alates eelmisest 
aastasttoimub võistlus veebis, mis annab noortele veelgi paremini aimu, kuidas tõlkija töö 
tänapäeval tegelikult käib. 2020. aasta võistlus toimub 26. novembrilning sellel saavad osaleda 2003. 
aastal sündinud õpilased.Kui olud seda lubavad, kutsutakse võitjad (üks igast liikmesriigist) 2021. 
aasta kevadel Brüsselis toimuvale auhinnatseremooniale.Täpsemad juhised võistluse kodulehel. 
Registreeruda saab kuni 20. oktoobrini. 
 
 
Lisainfo: 
Elis Paemurd 
keelenõunik 
Euroopa Komisjoni Eesti esindus 
DGT-Tallinn 
+3726264409 
elis.paemurd@ec.europa.eu 
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