
Eesti Keele kui Teise Keele  
Õpetajate Liit muutuste tuules.

Kujunemis -ja edulugu.
Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees, 
EKTKÕL-i asutajaliige, juhatuse esimees 2004- 2011



EKTKÕL-i lugu

• Eellugu  

projekt „ Eesti keele kui teise keele õpetajate regionaalne  

täiendkoolituse võrgustik“  1998 - 2000

• Edulugu

2000 - 2015

• Tõusud ja mõõnad

• Taassünd

2020
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Eellugu: 1997 -2001

I etapp: 1997.a.  detsember –
1998.a. oktoober

Projektis osales 17 juhtivõpetajat

Tallinnast ja Ida-Virumaalt

Koolitusjuhid Elle Sõrmus 

ja Ene Peterson

II etapp: 26.11.1998.a. –

05.12.1999
Projektis osales 16 riigikeeleõpetajat

üle kogu Eesti. 
„Täiskasvanute koolitaja ja koolituse 

organiseerija pädevuskoolitus” (240 

tundi)

Koolitajad Tarmo Salumaa 

ja Mati Talvik

Projekt: EESTI KEELE KUI TEISE KEELE 

TÄIENDUSKOOLITUSE REGIONAALNE 

VÕRGUSTIK



Võrgustiku tegevuses osalejad, 

HTM-i ja Briti Nõukogu esindajad
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III etapp (jätkuprojekt)

alates jaanuarist 2000
Eesmärk: võrgustiku tegevuse käivitamine ja laiendamine

Projekti sihtgrupp: 33 juhtiv- ja riigikeeleõpetajat

Projektijuht: Vilja Saluveer

Projekti  oodatavad tulemused:

✓ Loodud on välisabita toimiv eesti keele õpetajate võrgustik.

✓ Eesti keele kui teise keel õpetajad teevad tihedat koostööd ja selle kaudu 
on paranenud õpetamise kvaliteet üldhariduskoolides.

✓ Loodud on oma kodulehekülg.

✓ Võrgustiku õpetajad  teevad koostööd kõrgkoolidega (töötavad 
praktikajuhendajatena). 

✓ Koostatud  ja trükitud on 3 metoodikaalast kogumikku 

•



Võrgustiku käivitamine –

piirkondlike keskuste moodustamine

Virumaa keskus (Kohtla-Järve, Virumaa kolledž),

juhataja Ene Peterson - 9 koolitajat

Lõuna-Eesti ja Tartu keskus (Annelinna gümnaasium),

juhataja Diana Joassoone - 6 koolitajat

Tallinna ja Harjumaa keskus (Pae gümnaasium),

juhataja Izabella  Riitsaar - 15 koolitajat

Keskuse põhitegevused:
• õpetajate koolitusvajaduse väljaselgitamine, info-ja koolituspäevade, konverentside jm

ürituste  organiseerimine;

• õpetajate nõustamine;

• keskuse raamatukogu töö korraldamine: keskuse raamatukogusse (õppe)kirjanduse ja 

metoodiliste materjalide, teatmekirjanduse, filmide jms soetamine; keskuse raamatukogusse 

soetatud teaviste laenutamine piirkonna keeleõpetajatele.
• eesti keele kui teise keele õpetajate js eesti keeles aineid õpetavate õpetajate  koostöö 

kujundamine ja toetamine, koostöös kõrgkoolidega eesti keele kui teise keele õpetamise 

didaktika arendamine.



Virumaa keskus
TTÜ Virumaa kolledž, Kohtla-Järve



Tartu ja Lõuna- Eesti Keskus

Tartu, Annelinna gümnaasium



Tallinna ja Harjumaa keskus
Pae gümnaasium (2001- 2007),Tallinna ülikool (2007 -2011, 

Tallinna juudi kool (2011 -…… )
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Teguderohke

2001

Koolitused võrgustiku 
liikmetele

- Projektijuhtimine (jaanuar, 
Helvetia Balti Partnerid -
suvekooli korraldamise idee)

- Õppematerjalide koostamine 
(jaanuar, Briti Nõukogus) 

- Õppematerjalide analüüs ja 
retsensiooni kirjutamine (märts, 
Essu mõis) 

- Uus riiklik õppekava ja selle 
täiendused (juuni,  Äksi)

- Võrgustiku arendusseminar  
oktoobris 2001 Paides 
Võrgustiku liikmete OTSUS-
luua mittetulundusühing

Keskuste tegevus
(koolitusi 58, osalejaid 1022)

- Noorte õpetajate 
metoodikakoolid 

(suvekool Sakus, sügiskool 

Nelijärvel)

- Kodulehekülje loomine

- Koolipraktika juhendamine

- Metoodikakogumike I, II 
väljaandmine

- Aruandekogumiku 
väljaandmine

Artiklid riigikeele õpetajate   ja  keskuste  

tööst, kogemuse  jagamine:  koolipraktika 

tõhustamise võimalused, õpetajate 

koolisisene koostöö, IKT keeletunnis, eesti 

keele nädala üritused



11

Liidu asutamine
8.detsember 2001

Asutajaliikmeid: 39 

Juhatuse esimees:
Uuve Ensling

Vastutav  sekretär:

Vilja Saluveer

7-liikmeline juhatus:

Elle Sõrmus, Ene Peterson,Tiina

Kikerpill, Natalja Prigorovskaja,

Kalev Salumets, Diana Joassoone



Tegevussuunad 

1. piirkondlike keskuste tegevuse toetamine

2. õpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste 

organiseerimine

3. liidu tegevuse kajastamine meedias ja koduleheküljel

4. metoodiliste materjalide koostamine ja levitamine

5. keeleõpetuse toetamine lasteaias, lasteaedade keskus

„Täheke”, juhataja Lea Maiberg (aastal 2005)

Liikmete arvu kasv - 118

6. keeleõpetuse  toetamine kutsehariduses. (aastal 2008)           

Liikmete arvu kasv - 145
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EKTKÕL-i oluline roll

29. oktoober 2008 
Sügiskonverentsi “Keeled suus-teed lahti!” organiseerimine

Eesti Keele kui Teise keele Õpetajate initsiatiivil 

Eesmärk: alustada koostööd võõrkeeleõpetajate  liitude/seltside vahel

5. detsember  2009  
Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu asutamine 

Asutajaliikmed: Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, Eesti Saksa Keele

Õpetajate Selts, Eesti Soome Keele Õpetajate Selts

EKTKÕL-i   Aasta tegu 2009

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu asutamine



Tegevust jagus kõigile

• EKTKÕL oli esindatud  erinevates komisjonides

Eksamikeskuse kutsekomisjon, atesteerimiskomisjon, ESF-i programmid „Üldhariduse pedagoogide

kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014”ja  „Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste  

välishindamissüsteemi ning seadusloome arendamise kaudu”, „Keeleõppe arendamine 2007-2010”,   

üleriigiline  eesti keele ainenõukogu.

• Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava arendamisel lõid kaasa 

kolm aineliidu liiget. 

• Toimus kokkusaamine, mille eesmärk oli alustada koostööd väliseesti 

õpetajatega, luua uusi kontakte ja vahetada kogemusi. 

Kohtumise algataja oli Raina Reiljan. Osales kokku 14 väliseesti õpetajat Riiast,  

Petserist, Stockholmist, Kopenhaagenist, Prahast, Baltimore`ist, Torontost, Soomest.

• Toimus kultuurilooline õppereis Lõuna-Eestisse koos eesti keeles aineid 

õpetavate õpetajatega, sh osaleti Leigo järvemuusika kontserdil

Osalejaid 33, õppereisi korraldaja oli Ulvi Viumets.

• Osalemine EVÕL-i poolt organiseeritud koolituskursustel „Euroopa keeleõppe 

raamdokument” ja  Euroopa keeleõppe õppetöös“



Mis on olnud

edu võti?



Liikmeskond - üheskoos tegutsemise 
vaim

• liikmeteks on üldharidus-,  lasteaedade, kutsekoolide ja kõrgkoolide 
eesti keele teise keelena /võõrkeelena õpetajad

• liikmetel on soov ja valmisolek kuuluda võrgustikku, mis esindab ja 
kaitseb nende  huve

• osaletakse ühistegevustes ja projektides

• välja on töötatud liikmeks saamise protseduur

• liidul on  oma lipp 

• noored õpetajad on  kaasatud liidu tegevusse

• liikmetel on võimalus esindada liitu erinevates komisjonides ja  

programmides

• suhtlus liikmetega on tihe, selleks kasutatakse

erinevaid võimalusi



Liikmete /koostööpartnerite 

tunnustamine

• liikmete tunnustamise statuut “Aasta tegu”,”Aasta tegija”, „Aastate  
tegija“ Aasta sõber”, “Piirkonna tegu”, “Piirkonna tegija” jt  alates 
2010. aastast 

• auliikme staatus (auliikmed on Uuve Ensling ja Õie Vahar). 

• liit on volitanud oma liikmeid esindama liitu erinevates 

komisjonides, programmides ja  kohtumistel haridusministeeriumi 

esindajatega 

• liit on andnud liidu liikmetele soovitusi vanemõpetaja kohale, 

meisterõpetajaks  kandideerimiseks, esitanud liidu liikme Vabariigi

Presidendi hariduspreemia kandidaadiks

• Head koostööpartenerid: HTM, REKK, MISA, Kutsekoda, Eesti 

Emakeeleõpetajate Selts, Tallinna ülikool, piirkondlikud 

ainesektsioonid, kohalikud omavalitsused, TEA Kirjastus, OÜ 

Iduleht, AS Allecto, Atlex, Kirjatark OÜ, MTÜ Õpetajate Ühenduste 

Koostöökoda (alates 2012)



Õpetajate professionaalse arengu 

toetamine

Oskus luua võimalusi nii

õpetajate enesearenguks

kui ka vaimu ergutamiseks

(suve-, sügis- ja  talvekoolid,

kultuuriloolis-kirjanduslikud

õppereisid), regulaarsed 

koolitused liidu keskustes



2006
5. aastapäeva konverents”Eesti keele õpetaja 

roll muutuste keerises”



2012 jaanuar 
10. aastapäeva konverents TÜ Narva kolledžis 



Metoodiliste materjalide koostamine

ja oma kogumiku koostamine

Kogumik „Üks kujunemislugu.

2001-2007“

Toimetaja ja koostaja  

Ulvi Vilumets

2000-2001

Abiks õpetajale. Eesti keele kui teise keele 

õpetamine. Artiklite kogumik I. Tallinn 2000.

Abiks õpetajale. Eesti keele kui teise keele

õpetamine. Artiklite kogumik i. Tallinn 2000.

Abiks õpetajale. Eesti keele kui teise keele 

õpetamine. Aruandekogumik III. Tartu 2001.

2003

Keeleõpetaja metoodikavihiku väljaandmine 
“Oskuslikuks lugejaks- aga kuidas?” 

2005

Eesti keele õppematerjalide koondamine 

CD-le ja lugemisülesannetega 

tekstikogumiku “Lugeda on lahe”

väljaandmine

2006

Liidu liikmete artiklid REKK-i kogumikus

“Abiks õpetajale” 

2007-2008

“Video ja TV keeleõppe toetajana “ 

I ja II osa väljaandmine CD-l



Oma  oskuste jagamine kolleegidega 

on kõigi jaoks rikastav kogemus

Praktilise suunitlusega 

koolituspäevad ja kursused 

leidsid õpetajate seas heakskiitu.

Kursused: 

„Õppematerjalide koostamise 

alused“

„Oskuslikuks lugejaks –aga 

kuidas“*

„Video ja TV keeleõppe toetajana“

Enesekindluse ja aktiivsuse 

kasv väljendus oskuses koostada 

arvestatavaid õppematerjale ning 

valmisolekus kolleegidega 

jagada,  nii valmis nt tekstide

kogumik „Lugeda on lahe!“, 

artiklid kogumikes „Abiks 

õpetajale. Eesti keele kui teie 

keele õpetamine“ I, II, III,



Olla nähtav ja kuuldav

Oskus tõmmata 

avalikkuse ja meedia 

tähelepanu (veebileht, 

artiklid  meedias, 

esinemised TVs,...)

Koduleht,  artiklid „Õpetajate 

Lehes“, „Postimehes“,võrgustike 

uudiskirjas, kohalikes ajalehtedes  

„Hiiu Leht“, „Põhjarannik“, „ Pärnu 

Postimees“

nt „Eesti keele (teise keelena) 

õpetaja muutuste keerises“, „Mis 

tehtud, mis teoksil - EKTKÕL?“,

“Millest mõtleb vene kooli eesti 

keele õpetaja?“



Muutuste keerises

⚫ Muutused, millega peab arvestama- uus 

põlvkond õpetajaid

⚫ Uued väljakutsed, uued sihid („Eesti keele 

arengukava 2021– 2035“)

⚫ Õpetaja – võtmeisik- mitte passiivne tarbija, vaid 

otsuste vastuvõtja ja tegutseja

⚫ Kuigi liidu tegevuses on olnud mõõna perioode, 

on liit ellu äratatud

⚫ Tulevikku optimistlikult, sest koostöös oleme 

tugevamad ja koos on rohkem võimalusi



EVÕL-I TUNNUSKIRJAD

Aasta tegu 2020

Eesti  Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu 

tegevuse elluäratamine.



AASTA 

2021  

TEGIJA

INGRID     
PREES



Üheskoos oleme tugevamad, 

üheskoos on meil rohkem 

võimalusi!


