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Prantsuse keele õppe olukord Eestis 2022 a.

• Prantsuse keel A-B-C-D keelena
55 kooli – 3300 õpilast sh A-keelena 1373 õpilast (1,3%); 
B-keelena 1250 õpilast (2,5%) ja C- ja D-keelena 679 
õpilast (HTM, 2021)

• 104 õpetajat (avalik info koolide kodulehtedel)

• Kaks kõrgkooli: Tartu et Tallinna Ülikoolid: BA Prantsuse
keel ja kultuur ning MA Võõrkeeleõpetaja õppekavad

• TalTec, Kaitseakadeemia ja kutsekoolid: Erialane prantsuse
keel

• Eesti Prantsuse Instituut ja erakoolid



Ajalugu

1998 – 2012 Eesti prantsuse keele õpetajate ühing
27.11.2021 Prantsuse keele õpetajate üldkoosolek (37 
osalejat), juhatuse liikmete valimine ja otsuste tegemine
(eesmärgid, liikmemaks, liikmelisus katusorganisatsioonides)
November 2021 – veebruar 2022 – Põhikirja koostamine ja
seltsi asutamine
22.02.2022 Eesti prantsuse keele õpetajate selts
10.06.2022 37 liiget
Al 24.06.2022 Prantsuse keele õpetajate rahvusvahelise
föderatsiooni liige (FIPF) 
11.06. 2022 Liitusime EVÕL’iga



EPÕS eesmärgid

• edendada prantsuse keele õpetamist ja tutvustada
prantsuskeelset kultuuriruumi üle Eesti,

• luua võimalusi seltsi liikmete professionaalseks
arenguks ja omavaheliseks koostööks,

• esindada seltsi liikmeid ja teha koostööd strateegiliste
partneritega,

• võimaldada seltsi liikmetele tegutsemis- ja
suhtlemisrõõmu lähtudes osaluskultuuri põhimõtetest.



Sümboolika

Autorid : Mikk Oad ja Hans Bertrand Mugnier, Rocca al Mare kool



Juhatus 2022 - 2024

Aleksandra Ljalikova: president

Stéphane Jean-Marie Clavel: asepresident

Mailis Seero-Boisbourdin: sekretär

Hans Bertrand Mugnier: laekur

Triin Arjus: juhatuse liige

Evelin Rand: juhatuse liige



Tegevused

• Taristu loomine: koduleht www.apfest.ee, arvelduskonto, 
infolistid, prantsuse keele õpetajate kaardistamine, õpetajate ja
koolide kontaktid, Trello keskkond.

• Saadetud kaks infolehte (koolitused, kultuurialased sündmused, 
stipendiumid, koosolekud, projektid, tööpakkumised jne)

• Frankofoonia päevade puhul korraldasime kaks konkurssi : logo 
ja graafilise romaani konkursid

• Korraldasime veebipõhise pedagoogilise seminari õpikute ja
õppekomplektide teemal (töö jätkub).

http://www.apfest.ee/


Tegevused
• Võitsime riigihanke e-koolikotis olevate ülesannete

hindamiseks (kaks eksperti) 2022-2023 a.
• Osaleme prantsuse keele olümpiaadi piirkonna ja riikliku

voorude korraldamisel ning valmistame ette
baaltiriikidevahelise vooru koostöös Tallinna Ülikooliga
(Merilyn Meristo)

• 8.-9.06.2022 Toimus kahepäevane koostöö seminar Soome
prantsuse keele õpetajate ühinguga, planeerime ühised
tegevused nt. prantsuse keele õpetaja päeva tähistamine
2022 ja suvepäevad 2023.



Koostöö
• Eesti Prantsuse Instituut

• Vallooni-Brüsseli prantsuskeelse
kogukonna rahvusvaheline
organisatsioon (WBI)

• Frankofoonia päevade
korraldamine

• Õpetajate võrgustiku loomine

• Õpetajate informeerimine

• Suvepäevad 2022

• Suvestipendium Caen’i Ülikoolis
prantsuse keele õppijale

• Veebipõhised suvekoolid: neli
stipendiumi Belgia ülikoolides
prantsuse keele õpetajatele



Tulemas

9-10.08. 2022 Suvepäevad Haapsalus
01.10.2022 Üldkoosolek
26.11.2022 Prantsuse keele õpetaja päeva tähistamine
koostöös Soome ühinguga

Töötoad ja seminarid
Erasmus programmi projektide kirjutamine
Delfi eksamiga seonduv reflekteerimine (Kellele? Miks? 
Kuidas?)
Prantsuse keele süvaõppe kursused õpetajatele.



Küsimused

• Raamatupidamine ja aruandlus

• Õppekava arendus ja ainesektsioon

• Rahastamine



Aitäh! Merci!
prantsuseopetajad@gmai.com

mailto:prantsuseopetajad@gmai.com

