
2020.–2023. aasta programmi
Innustame uuendusi keeleõppes: 

muutuvad olud, arenevad oskused

Euroopa Nõukogu Euroopa Nüüdiskeelte Keskus

ootab ettepanekuid

Kui Sa töötad või elad Euroopa Nüüdiskeelte 
Keskuse liikmesriigis ning soovid teiste Euroopa 
riikidega koostöös jagada ja rikastada oma 
arusaamu keeleharidusest, ootame väga 
Sinu panust! 

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse programmi 
koostamises osalemine pakub võimaluse teha 
koostööd ainulaadses Euroopa võrgustikus 
ning seeläbi arendada, levitada ja avaldada 
enda uuenduslikke ideid. Nii on Sul võimalus 
mõjutada keeleharidust Euroopas.
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Oled Sa keeleõppe valdkonnas tegev õpetaja, õpetajate koolitaja, 
teadlase, õppekava arendaja või õppematerjalide koostajana? 

www.ecml.at/call



Innustame uuendusi keeleõppes

Soovid enam teada võimalikest 
teemadest ning mõnega neist tegeleda 
rahvusvahelise projekti raames? Soovid 
arendada kasutajasõbralikke ja praktilisi 
materjale, mis oleksid rakendatavad 
eri riikides, ning teha seda koostöös 
tunnustatud Euroopa organisatsiooniga?

Oled huvitatud? Külasta kodulehte (www.
ecml.at/call), kust leiad infot osalemise 
kohta, või uuri lähemalt Eesti esindaja käest 
(pille.poiklik@hm.ee).

Ettepanekute tähtaeg: 22. aprill 2019. a

Euroopa Nüüdiskeelte 
Keskus on lüli keelepoliitika 
ja keelehariduse vahel nii 
formaalhariduses kui ka 
väljaspool koole toimuvas 
vaba- ja kogemusõppes.

Euroopa Nüüdiskeelte 
Keskuse liikmesriikide 
eelisteemad

Programmi koostamise aluseks on 
eelisteemad, mis peegeldavad keskuse 
liikmesriikide vajadusi, keeleekspertide 
arvamusi ning arvestavad viimaste 
suundadega Euroopa Nõukogus ning 
teistes Euroopa ja rahvusvahelistes 
organisatsioonides.

Keskuse kodulehel on lai  
valik tasuta materjale kee-
leõpetajatele, õpetajate  
koolitajatele ja teistele ha-
riduses tegevatele eksperti-
dele.
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Intercultural communication

Language-sensitive teaching
Learning strategies
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Euroopa Nüüdiskeelte Keskus on Euroopa Nõukogu 
institutsioon, mis asub Grazis, Austrias. Keskuse missioon 
on edendada kvaliteetset keeleõpet Euroopas. Keskuse 
projektipõhiste tegevustega programm toetab 33 liikmesriiki 
tõhusa keelepoliitika rakendamises.

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse liikmesriigid: Albaania, Andorra, Armeenia, Austria, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Holland, Horvaatia, Iirimaa, 
Island, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Montenegro, Norra, Põhja-Makedoonia Vabariik, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, 
Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Soome, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Taani, Tšehhi

Keskus koondab eksperte 
kogu Euroopast, kes 
töötavad koos välja uusi 
meetodeid ja materjale 
keeleõppeks muutuvas 
maailmas.

www.ecml.at/call


