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Projekti eesmärk ja sihtgrupp

Eesmärk: 

Tõsta rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaati omavate 
võõrkeeleõpetajate arvu.

Sihtrühm: 

Võõrkeeleõpetajaks (kas pea- või lisaerialana) õppivad üliõpilased ja 
üldhariduskoolis töötavad võõrkeeleõpetajad, kes on omandanud inglise, 
saksa, vene või prantsuse keele õpetaja kutse /kvalifikatsiooni. 



Projekti 
abikõlblikkuse  
periood ja 
kogumaksumus

Projekti algus ja lõpp:

01.10.2017 - 30.09.2020 

01.10.2020 – 30.09.2022

Projekti kogumaksumus:

60 386,00 eurot



Üldhariduskoolide võõrkeeleõpetajate arv
(2020/ 2021 õ-a)

Aine

• inglise keel (võõrkeelena)

inglise keel (kahe õppekeelega 

koolides)

• saksa keel

• vene keel (võõrkeelena)

vene keel (kahe õppekeelega 

koolides)

• prantsuse keel

Õpetajate arv / ametikohtade arv

1997                    1403

44 30

293 172

784                          527

302                          145 

97 57
3517 2334  



Projekt „Rahvusvaheline keeleeksam“ jätkub
Õpetajate leht, 22. jaan. 2021 Ene Peterson Eesti
võõrkeeleõpetajate liidu juhatuse esimees, projektijuht

Pool teed on veel käia

Püstitatud eesmärgi saavutamine on täiesti reaalne koostöös, kui
me kõik pingutame ühise eesmärgi nimel – motiveeritud
võõrkeeleõpetaja eriala omandavad üliõpilased ja
üldhariduskoolide võõrkeeleõpetajad, entusiastlikud koolitajad, 
koostöövalmis rahvusvaheliste eksamite keskused ja toetust
pakkuv projektimeeskond.

ÕL 22.01.2021 
https://opleht.ee/2021/01/projekt-rahvusvaheline-keeleeksam-jatkub/

https://opleht.ee/2021/01/projekt-rahvusvaheline-keeleeksam-jatkub/


Projekti tegevused

1. Ettevalmistavad tegevused   01.10.2017 - 31.01.2018

Projekti meeskonna töökoosolekute korraldamine koostöös rahvusvaheliste eksamite         
keskuste ja  ülikoolidega; EVÕL-i kodulehe projekti rubriigi ettevalmistamine, flaierite 
disain,  trükkimine.

2.     Teavitustöö   01.10.2017- 30.06.2022

Projekti rubriik EVÕL-i kodulehel, reklaam eri meediakanalite vahendusel (sh 
sotsiaalmeedia), info edastamine kõrgkoolidesse, koolidesse, haridus- ja 
kultuuriosakondadesse, keeleõpetajate isiklikele meilidele, infopäevade 
organiseerimine.



3. Väljamaksete teostamine  31. 01.2018 - 30.09.2022
Välja on töötatud „Eksamitasu väljamakse teostsmise tingimused ja kord“, kus on 
toodud:

selgitused sihtgrupi kohta, rahvusvaheliste keeleeksamite keeleoskustasemete
loetelu, mille sooritamise puhul hüvitatakse eksamitasu; rahvusvaheliste
keeleeksamite keskuste loetelu; projekti rakendussätted ning eksamitasu
väljamakseks vajalike dokumentide loetelu. 

Projekti rubriik EVÕL-i kodulehel https://www.voorkeelteliit.eu/482-2/

https://www.voorkeelteliit.eu/482-2/


Rahvusvahelised keeleeksamid

Inglise keele rahvusvahelised eksamid:

Cambridge examinations

B2 First (FCE);

C1 Advanced (CAE); 

C2 Proficiency (CPE);

The International English Language Testing

System* (IELTS)

Test of English as a Foreign Language* (TOEFL

iBT); 

Pearson Test of English General (PTE General) 

(B2 - Level 3, C1 - Level 4, C2 - Level 5).

* Tunnistus kehtib 2 aastat



Rahvusvaheliselt akrediteeritud
eksamikeskused Eestis.

Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste eksamite keskus

(Narva mnt 29, ruum S-327, 10120 Tallinn) 

on ametlik IELTS'i ja Cambridge Assessment English eksamite korraldaja Eestis. Sooritada saab nii paberkandjal kui ka arvutipõhiseid eksameid.

Sooritada saab samuti saksa keele rahvusvahelist eksamit TestDaf.

Rahvusvaheliste eksamite keskus https://www.tlu.ee/eksamid

Cambridge English Exams https://www.tlu.ee/cambridgeenglish

IELTS https://www.tlu.ee/ielts

Kontakt: 

Gerdel –Gris Viil, rahvusvaheliste eksamite keskuse koordinaator,

gerdel-gris. viil@tlu.ee

Tel: +372 640 9360 

http://www.tlu.ee/et/Avatud-akadeemia/Avatud-akadeemia/Rahvusvahelised-keeleeksamid
https://www.tlu.ee/eksamid
https://www.tlu.ee/cambridgeenglish
https://www.tlu.ee/ielts


Põhja-Ameerika 
ülikoolide 
teabekeskus 
Mektory maja, Raja 15, ruum 032, 12618 

Tallinn)

https://taltech.ee/eac

Sooritada saab TOEFL-testi.

Juhataja: Eha Teder
Tel. +372 620 3543
E-mail: eha.teder@taltech.ee

Nõustaja: Epp Kirss
Tel. +372 620 3546
E-mail: epp.kirss@taltech.ee

https://www.ameerika.ut.ee/et/testid

Põhja-Ameerika Ülikoolide
Teabekeskus kuulub
Ameerika Ühendriikide
valitsusega seotud hariduse
nõustamiskeskuste
võrgustikku kogu maailmas. 
See annab ajakohast, täpset
ja erapooletut teavet kõigi
akrediteeritud USA 
kõrgkoolide kohta ja haldab
rahvusvahelisi teste

https://taltech.ee/eac
mailto:eha.teder@taltech.ee
mailto:epp.kirss@taltech.ee
https://www.ameerika.ut.ee/et/testid


Saksa keele rahvusvahelised eksamid

Goethe–Zerificat B2-tase

Goethe-Zertifikat C1-tase

Goethe-Zertifikat C2-tase

Tallinna Saksa Kultuuriinstituut/Goethe 
Zentrum

Rahvusvaheliselt tunnustatud saksa keele eksameid on 
võimalik sooritada Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis (Tolli 2, 
10133 Tallinn). 

https://deutsch.ee/eksamid

Helena Kaasik, instituudi juhataja 

Helena.Kaasik@deutsch.ee

Maria Kljujeva, tundide kvaliteedispetsialist, eksamite
korraldus, saksa keele õpetaja

Maria.Kljujeva@deutsch.ee

• Nõustamine

• E-post: deutsch@deutsch.ee
Tel: +372 641 4577

https://deutsch.ee/eksamid
mailto:Maria.Kljujeva@deutsch.ee


Vene keele rahvusvahelised eksamid

ТРКИ-2 (B2-taseme eksam)

ТРКИ-3 (C1-taseme eksam)

ТРКИ-4 (C2-taseme eksam)

Vene keele testimiskeskus 

Tartu ülikoolis

Praegu reorganiseerimisel. Keskus 
alustab tegevust TÜ Narva 
kolledžis.



Prantsuse keele rahvusvahelised eksamid

DELF B2-tase

DALF C1-tase 

DALF C2-tase

Prantsuse Instituut Eestis
Rahvusvhelised eksamid:

https://ife.ee/eksamid/

PiLisainfo: cours@ife.ee

Pille Oja , keeleõppe koordinaator

tel: (+372) 627 11 96

E-post. pille(at)ife.ee

Pojekti koolituste läbiviija: Piret Kanne Tartu Ülikool –
magistrikraad prantsuse filoloogias, Université de Caen 
Normandie – prantsuse keele kui võõrkeele õpetaja eriala
bakalaureusekraadi lisadiplom, Tallinna Ülikool –
magistrikraad hariduse juhtimises; akrediteeritud DELF/DALF 
eksamineerijate koolitaja

https://ife.ee/eksamid/
mailto:cours@ife.ee
mailto:pille@ife.ee


Väljamakse taotlemiseks nõutavate dokumentide 
esitamine

1. Avaldus (Lisa 1);

2. Rahvusvahelise eksami sertifikaat (koopia);

3. Maksekorraldus eksamitasu ülekande kohta; 

4. Õppeasutuse tõend (võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased);

5. Diplomi koopia (võõrkeeleõpetaja kutse/ kvalifikatsiooni 

omandandamist tõendav dokument (võõrkeeleõpetajad).

Digitaalallkirjastatud dokumendid tuleb saata e-posti teel:

info@voorkeelteliit.eu (märksõna: Rahvusvaheline keeleeksam)

mailto:info@voorkeelteliit.eu


Avaldus
TAOTLEJA ÜLDANDMED

1. Ees- ja perekonnanimi

2. Isikukood

3. Postiaadress

4. Kontakttelefon

5. Pangakonto, pank 

5. E-posti aadress

Kui olete  võõrkeeleõpetajaks õppiv üliõpilane, täitke punkt  6

Kui olete töötav võõrkeeleõpetaja, täitke punktid 7 ja   8

VÕÕRKEELEÕPETAJAKS ÕPPIV ÜLIÕPILANE

6. Õppeasutusenimi, aadress

a. õppekava

a. omandatav peaeriala 

a. lisaeriala (vajadusel)

TÖÖTAV VÕÕRKEELEÕPETAJA

7.   Kus olete omandanud  võõrkeeleõpetaja kutse /kvalifikatsioon 

(õppeasutuse nimi)

a. Kutse / kvalifikatsiooni  nimetus

b.  Lõpetamise aasta

8.Töökoht (kool)

a. amet

b. mis keelt /keeli õpetate

INFO SOORITATUD RAHVUSVAHELISE  EKSAMI KOHTA

9.  Mis keeles on eksam sooritatud

10.  Eksami tase (vt eksamite vastavustabel)

11. Eksami sooritamise kuupäev 

12. Eksami sooritamise koht (rahvusvaheline eksamikeskus )

13. Sertifikaadi number, väljaandmise aeg

14. AVALDUSELE LISATUD DOKUMENDID: LEHTI

1. Rahvusvahelise eksami sertifikaat

2. Rahvusvahelise eksamikeskuse arve (eksamikeskuse nimi, arve number ja  

arve esitamise kuupäev)

3. Maksekorraldus eksamitasu ülekande kohta *

4.1. Õppeasustuse tõend (võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased)

4.2. Diplomi koopia  (võõrkeeleõpetaja kutse/ kvalifikatsiooni omandandamist 

tõendav dokument (võõrkeeleõpetajad).

5. Muud dokumendid (vajadusel muud olulised dokumendid , nt 

tunnistus õpetajakoolituse läbimise kohta, vm). Täpsustage. 

5.1. 

5.2. 

*Eksamitasu maksjaks peab olema eksami sooritaja, s.t isik , kellele on väljastatud     

rahvusvahelise eksami sertifikaat. 

NB! Kui te  saadate digitaalallkirjastatud dokumendid, siis  palun lisage kõik 

dokumendid avalduse juurde   ühte konteinerisse.  

Kinnitan  oma allkirjaga esitatud andmete õigsust

15. TAOTLEJA

Allkiri    ………………………………………………. Kuupäev .................................................



Kust saab infot

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu koduleht:
www.voorkeelteliiit.eu 

Programmid/ projektid.
http://www.voorkeelteliit.eu/programmidprojektid

Projektijuht: 
Ene Peterson ene@peterson.ee

tel: + 372 53 47 38 36

http://www.voorkeelteliit.eu/
http://www.voorkeelteliit.eu/programmidprojektid
mailto:ene@peterson.ee

