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I Õppimisest ja õpetamisest
Mida oleme õppinud kahe aasta jooksul:

● Suhtlemist eri vormides ja kanalites
● Meditsiinitermineid
● Kohanema
● Tehnikat
● Aitama
● Tunnustama - soovime tunnustada rohkem välismaal tegutsevaid keele ja kultuuri

hoidjaid-õpetajaid
Tunnustame nt Oslo Eesti Kooli 2021. a märtsis virtuaalsete emakeelepäevade
korraldamise eest. Jda-diasporaad: Omski, Ülem-Suetuki, Krasnojarski jt Venemaa,
Abhaasia, Krimmi aktiivseid eesti kogukondi.

● VÄÄRTUSTAMA KOOSOLEMIST

Eesti Instituut kui praktikakoht, kus on juba käidud praktikal ja pakume võimalust teha
kultuurialast praktikat sõltumata vanusest. Saame pakkuda eesti- aga ka vene- ja
ingliskeelseid tegevusi.

Väliseesti seltsidele-koolidele haridusprojektide ja õppevaratoetus - tähtajad mai ja
novembri alguses. Täpsem info: https://ekkm.estinst.ee/toetused/

II Lugude jutustamine
Kuidas rääkida Eestist välismaal?
Siduda millegagi, mis seob selle maa teemat kas ajalooliselt vm moel.

● Nt taanlasi üllatab toonekure rohkus
● Rootslastele rääkida ülikoolist ja Gustav Adolfist

Lugude jutustamisel tähtis jõuda tuleviku ja koostöövõimaluse välja toomiseni, sest tegelikult
tahavad kõik teada, mis saab edasi, mis on tulemas.

III Mäng
Praegu käimas Olümpiamängud, oleme uhked eestlaste võitude üle, räägime sellest ka
välismaal.
Üleilmne eesti keele nädal keskendub samuti 2021. a mängule:

https://ekkm.estinst.ee/toetused/


Üleilmne eesti keele nädal KeelEST 2021 “Mäng”
www.keelest.ee
Toimumisaeg: 4.-10. oktoober 2021
Projektijuht: Maria-Lee Liivak (Eesti Instituut), telefon +372 53 460 230, e-mail
Maria.Liivak@estinst.ee

Eesti Instituut korraldab 2021. aastal kolmandat korda üleilmse eesti keele nädala, et
pakkuda mängulisi võimalusi keeleõppeks üleilma eestlastele ja välismaal eesti keele õppijatele,
iseäranis koolinoortele ja üliõpilastele, kuid ootame kaasa lööma kõiki keelehuvilisi. Eesti keele nädala
eesmärk on tõsta eesti keele mainet ning tekitada maailmas huvi eesti keele õppimise ja Eesti vastu
laiemalt.

Eesti Instituut pakub keelenädalal:
1) Keeleõpe läbi näitemängu

Sihtrühm: üleilma eesti lapsed ja noored, üliõpilased, kes õpivad eesti keelt
välismaal.
Kaasa aitajad: Eesti koolid, noortekeskused, näiteringid
Võimalusel ka siinsed vähemusrahvad.
Materjalid jm töövahendid: näidenditekst, mis on laetud veebi. Võimaldab
sõnamänge, interpretatsioone, ei vaja liigselt ettevalmistust ega rekvisiite, ja on osa
keeleõppest.
Väljund / tulemus: Valmivad lühikesed sketšid, mida on võimalik ette kanda kohaliku
publiku ees või video teel üleilmselt teiste eesti kogukondade vahel.
Formaat annab koolidele ja huviringidele tekstilise, loomingulise sisendi, mille
interpreteerimiseks, vormistamiseks ja esitamiseks saab kasutada videot. Tulemus
võib olla näitemäng, amatöörfilm või muu audiovisuaalne taies. Võimalusel
auhinnafond.

2) Kirjandusmäng: omalooming või tõlge eesti autoritest etteantud teemadel.
Sihtrühm: välismaal elav eestlane ja välismaalane, kirjandushuviline.
Materjalid ja töövahendid: valik eesti kirjanike lühikestest tekstidest mängu
teemadel. Omaloomingu tarbeks n-ö käsitöökarp eesti keele süntaksi, sõnavara
vms-ga.
Väljund / tulemus: umbes viie eesti autori tekste on tõlgitud kümnesse keelde;
laekunud on mitmeid omaloomingulisi tekste ja kalambuure, mida saab omakorda
kasutada keeleõppevarana.

3) Lihtsamad virtuaalsed keelemängud
Sihtrühm: välismaal elav eestlane ja välismaalane, Eestis elavad eesti keele õppurid
Kaasaaitajad: Riina Roasto (Tahela), EKI jt.
Materjalid ja töövahendid: lihtsad keelemängud sõnavara, süntaksi ja grammatika
õppimiseks ja kinnistamiseks, olemasolevate mängude kogumik.
Väljund / tulemus: Õppevara eesti keele tundide läbiviimiseks, ka iseõppijale

4) Käib ideekorje huvitavamate keelemängude leidmiseks sõltumata keelest.
Nende põhjal koostame tööriistakasti eesti keele õpetajatele tundide läbiviimiseks.

https://estinst.ee/eesti-instituut-otsib-koige-ponevamaid-keelemange/
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