
 

 

 

 

 

 

III keelepöörde konverents 26.oktoobril 2021 

Narva Vanalinna Riigikoolis ja veebis  

Konverentsi eesmärgid 

 Arutada ja leida häid lahendusi mitmekeelsuse väljakutsetes meie hariduselus nii lasteaias, 

koolis kui ühiskonnas; 

 tõsta konverentsil osalejate teadlikkust mitmekeelsuse mitmetahulisusest ja arengutest 

laste keeleõppes; 

 jagada kogemusi mitmekeelse õppega seonduvast: metoodikast, osalemisest erinevates 

projektides/programmides, uutest õppekeskkondadest, õppematerjalide kasutamisest; 

 edendada jätkuvalt keelepöörde võrgustiku koostööd ühiste eesmärkide saavutamise nimel; 

Konverentsil osalejad 

Konverentsile on oodatud kõik keeleõppe teemaga tegelevad ja keeleõppest huvitatud 

haridustöötajad, poliitikud, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustes töötavad ametnikud ning 

pereisad ja –emad, keda kõnetab laste keeleareng. 

 

Konverentsi korraldus 

Konverentsi korraldab Ida-Viru haridusklastri partner MTÜ Eesti Keelepööre 

haridusprogrammi “Keelepööre Ida-Virumaal – vajalik, võimalik, kasulik” raames.  

III keelekonverents toimub Narva Vanalinna Riigikoolis. Konverentsi format on 

traditsiooniline - kõigepealt ettekanded ja seejärel arutelud ettekannetes avatud teemadel 

töötubades. Osalejad saavad liikuda vastavalt huvidele ja soovidele erinevatesse 

töötubadesse ja seal oma arvamust avaldada ning kuulata ka teiste mõtteid ja kogemusi. 

Konverentsile registreerunutele saadetakse täiendav info ja töötubadesse registreerimise 

vorm.  

Eelregistreerimine 

https://forms.gle/9CPNSHHbVvHviN3g6 kuni 22. oktoobrini 2021. a 
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Konverentsi ajakava 

9:30-10:00 
Saabumine Narva Vanalinna Riigikooli, Kraavi 2, Narva. 

Tervituskohv ja registreerimine . 

 Veebis osalejad saabuvad veebiruumi zoom kl 9.55 

Ettekanded 

10:00 Konverentsi avamine. Tervituskõned 

 Tatjana Stepanova, Narva Vanalinna Riigikool 

 

Liina Kersna, Haridus- ja Teadusministeerium (videotervitus) 

Ene Peterson, EVÕL (veebis) 

Arno Kaseniit, Eesti Keelepööre 

10:20 
Peaettekanne “Kuidas märgata keeli enda ümber” Anna Verschik, TLÜ 

(veebis) 

11:00 
Lühiettekanded: 

“Õpime keelt tegevustes”, Leena Tukkia, Toila lasteaed Naerumeri 

 “Mitu keelt eestikeelses koolis – kui palju on palju?” Anu Vau, Kiviõli 1.kk 

 

“Mitu keelt vene õppekeelega koolis - võimalus, vajadus või kohustus?”, 

Natalja Mjalitsina, Pae Gümnaasium 

“Kahes keeles õppimine- takistus või eelis”, Olga Selištševa, Avatud Kool 

 
"Mitme kultuuri ja keelega õpilase identiteedi kujunemine" Annika 

Vorobjova 

12:25 Päeva I poole kokkuvõte 

12:30 LÕUNAPAUS; Lõunasöök Narva Vanalinna Riigikoolis osalejatele 

AVATUD RUUMID 

13:15 – 14 

I tuba   Mitu keelt kodus ja lasteaias 

 “Tegevuskogemuse kaudu keeleoskuseni” Toila lasteaed Naerumeri 

II tuba   “Miskeelne on keelekümbluskool?”  Narva Vanalinna Riigikool 

III tuba (veebis) “Kakskeelne õpe koolis”, Avatud Kool  

IV tuba “Muukeelne laps eestikeelses koolis” Anu Vau, Kiviõli 1.kk. 

V tuba    “Mitu keelt ühiskonnas” (läbiviija täpsustamisel) 

VI tuba  “vaba mikrofon” (veebis) 

14.00 Sirutuspaus 

14:15-15 Debatt – “Mitu keelt, mitu  meelt?” 

15:00 Konverentsi lõpetamine 
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Täiendav info: e-post eestikeelepoore@gmail.com, tel 53363381 Arno Kaseniit 

 

*Osalejatele tagatakse bussitransport Kohtla-Järvelt/Jõhvist/Sillamäelt  Narva ja tagasi. 

* Konverentsi töökeel on eesti keel, aga rääkida ja mõelda võib mistahes keeles 

* Konverentsil osalemine on võimalik nii kohapeal Narva Vanalinna Riigikoolis kui ka veebiteel 

(zoomis) 

* Terviseinfo:  

Kohapeal osalemiseks tuleb esitada COVID tõendi, mis tõendab isiku vaktsineeritust, haiguse 

läbipõdemist või tõendit viimase 48 h tunni jooksul tehtud antigeeni või 72 tunni jooksul 

tehtud PCR testi negatiivse tulemuse kohta. 

 

Konverentsi korraldamist toetavad ja hoolivad: 

Narva Vanalinna Riigikool, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL), Virumaa eesti hariduse selts, 

Hariduskopter, Sillamäe Gümnaasium, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, Sillamäe 

Hariduse, Kultuuri ja Spordi selts. 

mailto:eestikeelepoore@gmail.com

