
 
 

 

  

  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 8. sügiskonverents „Kogemus rikastab!“  

AEG: 25. november 2022                                                                            

KOHT: Jõhvi Gümnaasium, Hariduse 5B, Jõhvi, 41534 Ida-Viru maakond 

Jõhvi Gümnaasium on esimene omataoline kool Virumaal - riigigümnaasium, kus õpivad koos eesti ja vene emakeelega õpilased 10.-12. klassini. Kool on 
innovaatiline nii oma sisult kui ka vormilt. Kool alustas tegevust 2015. aastal. Jõhvi Gümnaasium oli aasta kool 2022 nominentide hulgas. Kool tutvustab end nii: 
„Meie kool on siinses multikultuurses keskkonnas õpilaste jaoks väga olulisel kohal eesti keele ja kultuuri väärtustaja, hoidja ja edasikandjana. Õppetöös kasutatakse 
lõimumist soodustavaid õppeviise, olulisel kohal on lõimitud aine- ja keeleõpe ning koolis korraldatakse mitmeid ühistegevusi: üritusi ning külalisloenguid.“ 

 AJAKAVA  
 

14. 00 – 14.15 Registreerimine 

14.15 – 14.45 Konverentsi avamine. Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees 
Avaettekanne. Tatjana Ait, Jõhvi Gümnaasiumi direktor 

14.45 - 15.30 Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava 
Anne Endjärv, Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkonna peaekspert 

15.30 -16.15 
16.15 – 16.30 
16.30 – 17.15 

 

 

 

17.15-18.15 

LÕUNA (sööklas) 
Rühmadesse jagunemine 
Ringkäik gümnaasiumis: tutvumine eesti keele kui teise keele ja võõrkeelte õppe ning lõimitud aine ja keeleõppe 
korraldusega 
Ringkäigu viivad läbi õppejuhid Kristelle Kaarmaa ja Julija Kovaltšuk (LAK-õppe tutvustus) ning keeleõpetajad Ulvi Vilumets 
(eesti keel kui teine keel), Inna Linde ja Karina Palloson (inglise keel),  Oksana Nazarova/Maria Derbneva (vene keel kui 
võõrkeel), Galina Kolganova (saksa keel) 
Huvitavad kohtumised: Ilmar Tomusk, Keeleameti peadirektor ja lastekirjanik 
Töötuba: Keele väljendusrikkus   
LOTERII (Ilmar Tomuski lasteraamatud ja artiklite kogumik) 

Sügiskonverentsi läbiviimist toetab Haridus-ja Teadusministeerium. 

 



TEESID 
 
Eestikeelsele õppele üleminekut toetavad tegevused HTM-i 
tegevuskavas perioodil 2023-2030. 
Anne Endjärv, Haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutse-
hariduse keelepoliitika valdkonna peaekspert 

 
Hetkeseis eesti keele õppes ja eestikeelses aineõppes, õigusaktide 
muudatused, riigi tugi põhikoolidele, nõustamistegevused, 
järelevalve ja kvaliteeditugi, õpetajate ja koolijuhtide järelkasv ja 
motivatsioon, õpilaste keeleõppe toetamine, õppevara ja 
hindamisvahendite uuenemine, koolitused mitteformaalse õppe 
töötajatele, õpetajate jt haridustöötajate eesti keele õpe. 
 
Anne Endjärv on Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja 
kutsehariduse keelepoliitika valdkonna peaekspert, 
tegevusvaldkond hariduskorraldus. Varasemalt töötanud 28 
aastat koolijuhina, alates 2008 olnud haridusasutuste 
sisehindamise nõunik, alates 2016 nõustanud mentorina 
Alustavate Koolijuhtide Programmis osalenud uusi koolijuhte, 
olnud kaastegev eestikeelsele haridusele ülemineku I tegevuskava 
ja II tegevuskava väljatöötamisel, hetkel HTM-i eestikeelsele 
õppele ülemineku töörühma koordinaator, koolide nõustamistoe 
korralduse väljatöötamise töörühma liige. 

Keele väljendusrikkus 
Ilmar Tomusk, Keeleameti peadirektor ja lastekirjanik 
 
Eesti keel on maailma kõige ilusam keel. Kuid see on ka väga keeruline keel. 
Teinekord on keelel keerdusid nii palju, et keel läheb sõlme. Kuid sellest pole 
midagi – tuleb lihtsalt keel sõlmest lahti harutada. Kui ise hakkama ei saa, tasub 
mõni targem inimene appi kutsuda ja temaga asja arutada. 
 
Keele ja sõnadega on üldse väga kummaline lugu. Sa ütled, et paned mütsi pähe, 
aga tegelikult paned pea mütsi. Proovid panna soki jalga, kuid juhtub hoopis 
vastupidi ning jalg läheb sokki. Kui talv on käes, pole see tegelikult 
üldse käes, vaid hoopis õues. 
Kui saaksime vaadata inimese sisse, näeksime kohe, et kops on ülal- ja maks 
allpool. Ometi väidavad inimesed alatasa, et kops läks üle maksa. Mismoodi ta 
seda teeb? 
Või võtame onu Alberti, kelle pea käib ringi. Kas see käib ringi koos onu Albertiga 
või hoopis omapäi? Kas see käib päripäeva või vastupäeva? 
Kui vanaema süda on täis, siis mida? Ja kas see võib olla ohtlik, kui isal langeb 
kivi südamelt? Mis juhtub, kui ema paneb lastevanemate koosolekule selga 
kirevad riided? Just selliste asjade üle arutamegi. 
 
Ilmar Tomusk on Keeleameti peadirektor ning lastekirjanik, kelle sulest on 
ilmunud enam kui 40 lasteraamatut. Kaks neist, „Kõrvalised isikud ja „Kops läks 
üle maksa“ on pühendatud eesti keelele ja selle väljendusrikkusele. 

 


