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KOKKUVÕTE 

Sissejuhatus 

Euroopa Nõukogu töötas välja Euroopa keeleõppe raamdokumendi (CECR – pr Cadre 

européen commun de référence), et suurendada ühtsust liikmesriikide võõrkeeleõppe 

haridus- ja kultuuriküsimustes ning läbipaistvust ja järjekindlust tänapäeva keelte 

õppimisel ja õpetamisel Euroopas. Dokument avaldati ametlikult 2001. aastal. 

CECRiga nähakse ette üldraamistik, milles näidatakse, mida keeleõppijatel tuleb 

õppida, et nad suudaksid kasutada võõrkeelt tulemuslikult päriselus. Nii loob raamistik 

ühise aluse Euroopa riikide keeleõppekavade, suuniste, kvalifikatsioonide, õpikute, 

eksamite ja ainekavade jaoks1. CECR põhineb keeleõppe ja –kasutuse tegevuspõhisel 

käsitlusel. See hõlmab kuut võõrkeeleõppe oskustaset. CECRiga ei püüta mitte üksnes 

suurendada riikide võrreldavust (ühise kontseptuaalse keeleõpperaamistiku alusel), 

vaid ka austada riikide keeleoskusstandardite alaseid tavasid ja süsteeme. 

 

2008. aastal avaldati ministrite komitee soovitus liikmesriikidele Euroopa Nõukogu 

Euroopa keeleõppe raamdokumendi (CECR) kasutamise ja mitmekeelsuse 

propageerimise kohta, et kutsuda liikmesriike üles rakendama CECRi oma 

haridussüsteemis ja edendama mitmekeelsust. Dokumendis soovitatakse liikmesriikide 

valitsustel võtta CECRi rakendamisel ja mitmekeelsuse propageerimisel arvesse oma 

põhiseadust, haridussüsteemi ning riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke olusid. 

Rakendamise jaoks kirjeldatakse järgmisi meetmeid (pealkirjade „Üldpõhimõtted” ja 

„Erimeetmed” all): 

 

 A) Üldpõhimõtted ja meetmed, mida rakendavad asutused, kes vastutavad 

keelehariduse eest riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, sealhulgas 

tingimuste loomine CECRi tulemuslikuks kasutamiseks. Tingimused peaksid 

ergutama nii haridusasutuste kui ka liikmesriikide vahelist koostööd. See peaks 

võimaldama ka keelekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist ja keeleõppe alast 

abi, et säilitada Euroopa kodanike mitmekeelsus ja seda arendada. Veelgi 

vajalikum on see, et tingimused ergutaksid õpetajaid, õpetajakoolitusprogramme, 

õpilasi, haridusametnikke, kursusekorraldajaid, õpikute autoreid, õppekavade 

koostajaid ja eksamiasutusi rakendama CECRi ja selle aluseks olevat 

õpilasekeskset, tegevusele suunatud ja pädevustepõhist käsitlust võõrkeeleõppes 

ja -õpetamises.  

 

 B) Erimeetmed poliitikakujundamise, õppekavade ja õpikute koostamise, 

õpetajakoolituse ja hindamise jaoks: Riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 

haridusasutusi, kes otsustavad kasutada CECRi, julgustatakse tagama raamistiku 

asjakohast ja järjekindlat kasutamist, võttes endale vastutuse hõlbustada ja 

kooskõlastada kõigi keelehariduses osalevate asjaomaste sidusrühmade vahelist 

koostööd. See tähendab ka kõigi keelepoliitika kujundajate ja haridusametnike 

innustamist, et nad tagaksid keele-eesmärkide ühtsuse ja edendaksid hariduses 

teadlikkust keelekasutusest ja –pädevustest. Keeleõpetajate koolitamise asutusi 

tuleks innustada kasutama CECRi tõhusalt oma koolitusprogrammides. Ka õpikute 

koostajaid tuleb ergutada võtma keeleõpikute koostamisel arvesse CECRi aspekte. 

Sama peaksid tegema keeletestide, eksamite ja hindamiste korraldajad. 

 

Aastate jooksul pärast CECRi väljatöötamist ja avaldamist on üha enam kritiseeritud 

raamistiku eesmärke, selle kättesaadavust, keelepädevuste kirjeldust ja liigitamist, 

                                                 
1  Euroopa Nõukogu, „Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine”, 2001: 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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pädevustasemete arvu ja CECRi kohaldamist keeletestides. Peaaegu kõiki CECRi tahke 

on tõsiselt kritiseeritud, kuid arvestades raamdokumendi haaret, on seda kirjalikult 

kritiseerinud keelespetsialiste suhteliselt vähe. 

 

Keelte valdkonnas on alustatud mitut Euroopa Liidu algatust: pidevõppe programmi 

projektid, CECRi kaasamine Europassi formaati ja Euroopa keeleoskuse uuringu 

väljatöötamine. Euroopa Nõukogu avaldas juhendmaterjalid CECRi kasutamise kohta 

praktikas:  

 

 2009. aastal avaldas Euroopa Nõukogu käsiraamatu „Relating Language 

Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, Teaching, Assessment (CEFR)” keeleeksamite seostamise kohta CECRiga. 

Käsiraamatu eesmärk on aidata eksamiasutustel seostada oma eksamid CECRiga, 

töötades välja antud seose tagamise korra. 

 Esimeses Euroopa keeleoskuse uuringus võeti arvesse CECRi tasemeid, et määrata 

kindlaks õpilaste keeleoskustasemed neljateistkümnes Euroopa riigis. Peale 

oskustasemete analüüsi leiti uuringus, et analüüsitud kuueteistkümnest 

haridussüsteemist neljateistkümnes on kesktasandi asutused soovitanud kasutada 

keeleõppepoliitikas CECRi või muutnud selle kohustuslikuks. 

 

Käesolevas uurimuses antakse ülevaade sellest, mil määral on Euroopa keeleõppe 

raamdokumenti Euroopa riikides rakendatud. Uurimuses esitatakse 

 

 analüüs võõrkeelepädevustest teise astme ülemise astme hariduse omandamisel 

saadud kvalifikatsioonide / tunnistuste õpitulemustes; 

 analüüs CECRi kasutamisest erahariduse andmisel; 

 hinnang keeletunnistuste ühiskondlikud funktsiooni kohta. 

 

Põhirõhk on esimesel eesmärgil. 

 

Analüüsis keskenduti kuuele riigile (Rootsi, Prantsusmaa, Madalmaad, Ungari, Austria 

ja Šotimaa (Ühendkuningriik)). Keelkondadega seotud valikukriteeriumides võeti 

arvesse geograafilist ulatust ja riikide muid omadusi. Analüüsis keskenduti ka ühele 

kvalifikatsioonide liigile. Igast riigist valitud kvalifikatsioon on ulatuselt ja funktsioonilt 

võrreldav ja sarnane Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemega (tase 4: 

kõrghariduse alustamiseks vajalik kvalifikatsioon). Arvesse võetakse järgmisi 

kvalifikatsioone: Austrias: akadeemiline keskharidus (saksa keeles: Allgemein 

bildende höhere Schule); Rootsi: kõrghariduse ettevalmistusprogrammid (rootsi 

keeles: Högskoleförberedande program); Madalmaad: ülikoolieelne haridus (hollandi 

keeles: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs); Ühendkuningriik (Šotimaa): 

kõrghariduse ja kõrgema taseme kvalifikatsioonid; Prantsusmaa: bakalaureaat 

(prantsuse keeles: Baccalauréat); Ungari: üldkeskharidus ja keskeriharidus (ungari 

keeles: gimnázium ja szakközépiskola). 

Peamised järeldused 

Rakendamise kohta üldiselt mainitakse järgmist. Kuuest valitud riigist viie 

keeleõppepoliitika kohaselt on esimese tänapäeva võõrkeele õpe kohustuslik teise 

astme ülemise astme haridust omandavatele õpilastele. Teist ja kolmandat tänapäeva 

võõrkeelt käsitlevas poliitikas on tuvastatud suuri erinevusi. Mõnes riigis (SE, NL, FR 

ja HU) peavad õpilased õppima rohkem kui üht keelt, aga teistes riikides on see 

valikuline (UK – Šotimaa ja AT). Valitud riikides on aktuaalseks aruteluteemaks 

õpilaste innustamine, et nad saavutaksid tänapäeva võõrkeelte õppimisel paremaid 

tulemusi ja kõrgema oskustaseme.  
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Kõik valitud riigid seostavad oma tänapäeva võõrkeele õppeprogrammid ja -poliitika 

CECRiga. Enamik riike on rakendanud oma riiklikus ja/või võõrkeelealases õppekavas 

CECRi, kuigi eri määral. Ainult Austrias ja Prantsusmaal on CECR seadustesse 

kirjutatud. CECRi rakendamisel näib olevat peamine takistus teadusuuringute 

empiiriliste tõendite vähesus CECRi ja õpitulemuste vahelise seose, õppekavade 

eesmärkide, eksamite ja/või muude haridussüsteemile mõju avaldavate 

(poliitika)dokumentide kohta. Pealegi nõuab CECRi rakendamine klassis tänapäeva 

võõrkeelte õpetajatelt teistsuguseid oskusi. Seetõttu on paljud riigid (FR, NL ja SE) 

mures selle pärast, kuidas tänapäeva võõrkeelte õpetajad CECRi kasutavad. 

 

CECRi rakendamisega seotud erimeetmete (eksamid, õpikud ja õpetajakoolitus) kohta 

leitud peamised järeldused on järgmised: 

 

Esimeses tänapäeva võõrkeeles eksami või testi tegemine on kuuest valitud riigist 

kohustuslik neljas riigis (AT, SE, NL ja FR). Austrias, Madalmaades ja Prantsusmaal 

peavad õpilased selle eksami või testi edukalt sooritama, et saada kõrghariduse 

alustamiseks vajalikku diplomit. Teise tänapäeva võõrkeele eksamit ei nõuta kuuest 

valitud riigist üheski. Madalmaades ja Prantsusmaal on teine võõrkeel kohustuslik, aga 

see võib olla tänapäeva võõrkeel, klassikaline keel või piirkondlik keel. CECRi 

rakendamisel lõpueksamite ja testide puhul on võimalik eristada järgmisi 

olukordi: 

  

 lõpueksamid või testid põhinevad CECRil (AT, HU, SE ja NL); 

 tänapäeva võõrkeele lõpueksamid ei põhine praegu CECRil (FR); 

 CECRi ja võõrkeele lõpueksamite vahel ei ole seost (UK – Šotimaa). 

 

Eksamitulemustele määratakse CECRi tasemenäitaja kuuest valitud riigist viies riigis 

(AT, SE, NL, HU ja FR). Valitud riikidest ainult kaks (AT ja NL) on määranud kindlaks 

eri CECRi tasemed vähemalt nelja keeleoskuse jaoks (lugemine, kirjutamine, 

kuulamine, rääkimine). Seoses Euroopa Nõukogu ministrite komitee üleskutsega neile 

riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele haridusasutustele, kes otsustavad CECRi 

kasutada, võib järeldada, et enamik valitud riikidest rakendas CECRi testides või 

eksamites ja näitasid seost selgelt, esitades läbipaistvalt tänapäeva võõrkeele 

õpitulemused CECRi tasemete näol. 

 

Valitud kvalifikatsioonide jaoks mõeldud kooliõpikute kirjastajate puhul saab 

eristada riike, kus õpikute ja sisu väljatöötamist reguleeritakse riiklike õigusnormidega 

(AT ja HU), ja riike, kus õpikute väljatöötamise ja sisu suhtes ei kehti riiklikke 

õigusnorme (SE, NL, FR ja UK – Šotimaa). CECRi rakendamise järgi nendes 

kooliõpikutes saab valitud riigid jagada kahte rühma: riigid, kus kirjastajad on 

kasutanud CECRi kaudselt (AT, HU ja SE) riiklikes õppekavades sätestatud kohustuste 

kaudu, ja riigid, kus kirjastajad võivad ise otsustada, kas kasutada CECRi või mitte, 

või kus seda üldse ei kasutata (NL, FR ja UK – Šotimaa). Euroopa Nõukogu ministrite 

komitee üleskutsele mõeldes võib järeldada, et mõned valitsused nõuavad 

võõrkeeleõpikute kirjastajatelt CECRi kasutamist ning mõned ergutavad kirjastajaid 

kasutama CECRi võõrkeelte riiklikes ja/või eriõppekavades. 

 

Kõigis valitud riikides, välja arvatud Šotimaal (UK), kasutatakse CECRi õpetajate 

täiendusõppe programmides. Võrreldes õpetajate väljaõppega kasutavad CECRi 

ainult kolm valitud riiki (AT, NL ja FR). Seega on erinevused CECRi kasutamises 

valitud riikide õpetajakoolituses kõige selgemini tuvastatavad õpetajate väljaõppes. 

Johtuvalt on CECRi rakendamisel õpetajate väljaõppes võimalik eristada järgmisi 

olukordi: 
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 esiteks, võõrkeeleõpetajate väljaõppeprogrammide koolitajad peavad kasutama 

CECRi; 

 teiseks, CECR kuulub õppekavadesse; 

 kolmandaks, CECRi kasutamise kohta ei esitata soovitusi ega nõudmisi; 

 viimaseks, seos puudub.  

 

Kuna õpetajad võivad oma tunde ise kavandada ja kujundada, näiteks valida välja 

õppematerjalid, nagu kooliõpikud ja õppemetoodika, on raske öelda, kas nad ka 

tegelikult oma tundides CECRi kasutavad. Ent mõne valitud riigi puhul eeldatakse, et 

kõnealused võõrkeeleõpetajad on CECRist teadlikud tänu selle seosele õppekavadega. 

Euroopa Nõukogu ministrite komitee üleskutsega seoses võib järeldada, et CECRi 

rakendamist õpetajate väljaõppes ja täiendusõppes nõuab mõne valitud riigi valitsus.  

 

Üldiselt kasutavad CECRi laialdaselt nii eraharidusasutused, mis pakuvad tänapäeva 

võõrkeelte kursuseid, kui ka keeleoskuse hindamise organisatsioonid. Rääkides 

põhjustest, miks inimesed tahavad omandada keeletunnistust (võimaluste 

suurendamine tööturul, nõutav tööks, ülikooli astumiseks, isiklikuks arenguks), ehk 

teisisõnu ühiskondlikust funktsioonist, näib, et CECRi taseme näitajal on lisandväärtus, 

sest see suurendab pakutavate kursuste läbipaistvust ja tänapäeva võõrkeelte 

oskustasemete tunnustamist piiriüleselt. 

 

Võõrkeele oskustasemete kohta võib öelda, et tänu eri andmeallikatele tekib 

tervikpilt valitud riikide tänapäeva võõrkeelte oskustasemete üldisel hindamisel. 

Saame esitada järgmise pingerea:  

 

 1. rühm: väga heade tulemustega riigid (Rootsi ja Madalmaad); 

 2. rühm: heade tulemustega riigid (Austria); 

 3. rühm: keskmiste tulemustega riigid (Ungari ja Prantsusmaa); 

 kehvade tulemustega riigid (Ühendkuningriik – Šotimaa).  

 

Kuigi tuleb ette erinevusi, on üldjoontes olemas seos CECRi rakendamise ulatuse ja 

oskustasemete vahel. Seda aga ei saa pidada põhjuslikuks seoseks. Võõrkeele 

oskustasemele avaldavad mõju ka muud tegurid peale CECRi rakendamise ulatuse, 

näiteks üldised keeletavad ja asjaolu, kas keelt kasutatakse laialdaselt või mitte. 

Üldjuhul on riikides, kus riigikeelt räägitakse laialdaselt välismaal (inglise keel, 

prantsuse keel), vajadus õppida teist keelt väiksem kui riikides, kus riigikeelt 

kasutatakse kitsamalt (hollandi keel, rootsi keel). Iga riigi omapärast olukorda seoses 

võõrkeelte oskustasemetega võib selgitada ka nende keelemaastik. 

Järeldused 

Allpool on esitatud peamised järeldused. 

 

Peamine järeldus nr 1: Riigid rakendavad ja kasutavad CECRi eri määral, alates 

olukorrast, kus CECRiga seotud õpitulemused kirjutatakse seadustesse, kuni selleni, et 

viited CECRile puuduvad täiesti. Üldiselt võib järeldada, et mida rohkem rakendatakse 

ja kasutatakse CECRi poliitikadokumentides (seadused, riiklikud õppekavad), seda 

rohkem kasutatakse seda eksamitel, kooliõpikutes ja õpetajakoolituses. 

 

Peamine järeldus nr 2: Põhiprobleemid rakendamisel puudutavad esmajoones 

empiiriliste tõendite vähesust õpitulemuste ja CECRi vahelise seose loomiseks ning 

teiseks võõrkeeleõpetajate võimet kasutada CECRi oma tundides plaanipäraselt. 
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Peamine järeldus nr 3: Üldises üksmeeles ollakse teise astme ülemise astme 

hariduse võõrkeele õpitulemuste CECRi näitaja suhtes. Teatatud õpitulemused on 

kuues riigis üldjoontes sarnased. Esimese võõrkeele õpitulemustega seostatav tase on 

tavaliselt B2 ja teisel võõrkeelel B1. 

 

Peamine järeldus nr 4: Enamik valitud riikidest rakendab CECRi testides ja 

eksamites, aga võõrkeele õpitulemuste ja CECRi tasemete vahelise seose jaoks on 

üldistatud empiirilisi tõendeid vähe. 

 

Peamine järeldus nr 5: Tavaliselt kasutatakse CECRi kooliõpikute väljatöötamisel. 

See, kas CECRi kasutatakse, sõltub suurel määral sellest, kas CECRi rakendatakse ja 

kasutatakse õppekava väljatöötamisel ja kas seda mainitakse (juriidilistes) 

juhendmaterjalides (riiklikud õppekavad). 

 

Peamine järeldus nr 6: Riigid erinevad suuresti selle poolest, kas CECRi kasutatakse 

õpetajate väljaõppe programmides. Õpetajate täiendusõppe olukord on palju parem, 

CECRi hõlmavaid koolitusprogramme pakub kuuest valitud riigist viis. 

 

Peamine järeldus nr 7: See, kas õpetajad on CECRist teadlikud, sõltub sellest, kui 

palju rõhku asetatakse CECRile õppekavas ja riigi õpetajakoolituses. 

 

Peamine järeldus nr 8: CECRi rakendamise ulatuse ja oskustasemete vahel on seos: 

rakendamise ulatus näib olevat suurem riikides, kus oskustasemed on kõrgemad. Kuid 

esiteks on nende põhjuslik seos ebaselge ja teiseks on muudel (kontekstipõhistel) 

teguritel palju suurem roll oskustasemete selgitamisel (näiteks nagu see, kas 

ametlikku keelt kasutatakse laialdaselt väljaspool nende koduriiki, ja keelemaastik kui 

selline). 

 

Peamine järeldus nr 9: Üldiselt kasutatakse CECRi palju eraharidusasutustes, mis 

annavad välja võõrkeeletunnistusi, ja nende metoodikas. CECRi kasutatakse 

võõrkeeletunnistustel CECRi tasemete näitaja kaudu, seda lisatakse kasutatud 

kirjandusse, ning õpetajad on teadlikud CECRist täiendusõppe programmide kaudu. 

 

Peamine järeldus nr 10: Õpilaste, eraharidusasutuste ja keeleoskuse hindamise 

asutuste jaoks loob CECR läbipaistvuse ja võimaluse võrrelda pakutavaid kursuseid. 

Enamasti tahetakse saada ametlikku tunnistust selleks, et suurendada oma võimalusi 

tööturul. Kuigi CECRi käsiraamatuid ja suuniseid peetakse kasulikuks, pärsib CECRi 

keerukus endiselt selle kasutamist eraharidusasutuste poolt: on nõutud CECRi 

lihtsustatud versiooni. 

Soovitused 

Euroopa Nõukogu töötas Euroopa keeleõppe raamdokumendi välja selleks, et 

edendada läbipaistvust ja järjekindlust tänapäeva keelte õppimisel ja õpetamisel 

Euroopas. CECR püüab nii suurendada riikide võrreldavust (ühise kontseptuaalse 

keeleõppe raamistiku põhjal) kui ka austada riikide keeleoskusstandardite tavasid ja 

süsteeme. Et CECR täidaks talle ettenähtud rolli tulevikus ja et teda tugevdataks 

Euroopa Liidu meetmetega, tehakse Euroopa Parlamendile ja liikmesriikidele 

ülalnimetatud peamiste järelduste kohta järgmised soovitused: 

 

Soovitus 1 (Euroopa Parlamendile): et Euroopa Parlament ja komisjon 

võtaksid CECRi omaks kui vahendi võõrkeeleõpet käsitleva poliitika 

väljatöötamiseks liikmesriikides. 

CECR on olnud olemas juba üle kümne aasta ja selle aja jooksul on toimunud suured 

muutused. Ent selle rakendamine vajaks uut hoogu just poliitilisel tasandil, Euroopa 

Ühenduse tegevuse kaudu Euroopa Nõukogu raamistiku toetamisel. Seepärast 

soovitatakse: 
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 Arendada SurveyLang algatust, hõlmates rohkem riike ja keeli (mitte ainult kaht 

enim õpetatud keelt, vaid suuremat hulka, et vältida poliitilise tähelepanu 

kitsendamist ainult esimesele või teisele keelele). 

 Ergutada kogemuste jagamist riikide tasandil, et reformida keeleõppepoliitika 

tegevuspõhisemaks käsitluseks ja suurendada õpilaste oskustasemete hindamise ja 

tähistamise ühtsust. See võiks toimuda vastastikuse õppimise, tavade kogumike ja 

arengust teavitamise ühtlustatud formaatide kaudu. 

 Nõuda tungivamalt, et Euroopa programmid, nagu pidevõppe programmi 

järelprogramm, toetaksid CECRi kasutamist ja tegevuspõhist käsitlust ning 

ergutaksid Europassi elulookirjelduste kasutamist. Samuti tuleks sarnase alusega 

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik siduda selgemalt CECRiga, et suurendada nii 

tegevuspõhise käsitluse kui ka CECRi tasemete näitaja läbipaistvust ja teadlikkust 

nendest. 

 

Soovitus 2 (liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile): suurendada riigiti 

süsteemide ja CECRi vahelisi seoseid. 
Kuigi võõrkeelte õpitulemuste ja CECRi tasemete vahel nähakse seoseid, ei kasuta 

neid seoseid jälle teised liikmesriigid. See ei olegi iseenesest vajalik, aga üksteise 

kvalifikatsioonide ja akrediteeritud õpitulemuste usaldamiseks peaks seoseid tõendav 

kohaldatav kord olema arusaadav ja liikmesriikide jaoks võimalikult vastuvõetav. 

Seepärast soovitatakse: 

 

 Luua riiklikus haridussüsteemis põhimõtted keeleõppe seostamiseks CECRiga. Need 

ei pea hõlmama tingimata tehnilisi külgi, aga neid tuleks kasutada keeleõppe 

teemalise poliitilise / ühiskondliku arutelu ergutamiseks. Põhimõtted võiksid olla 

näiteks järgmised: kaasata kõik asjaomased sidusrühmad (poliitikakujundajad, 

eksperdid, õpetajad, koolid, kirjastajad); kasutada välisteadmisi; luua ühine 

tegevuskava CECRile viitamiseks, et jõuda kokkuleppele CECRiga seoste loomise 

ulatuses. 

 Hõlbustada teiste riikide kaasamist riiklikes haridussüsteemides keeleõppe ja CECRi 

vaheliste seoste loomisse. Põhiküsimus on see, kas teised riigid usaldavad loodud 

seoseid. Lasta kolleegidel (ka poliitikakujundajate tasandil), eelistatavalt eri 

riikidest, arutleda loodud seoste üle, et suurendada seoste usaldusväärsust teiste 

riikide jaoks. 

 Ergutada eri riikide poliitikakujundajate seas vastastikust õppimist ja hindamist, et 

soodustada selgemate seoste loomist riiklikes haridussüsteemides pakutava 

keeleõppe ja CECRi vahel, kasutades seega CECRi keeleõppepoliitika 

reformikavana. 

 

Soovitus 3 (liikmesriikidele): võtta CECR koolides rohkem kasutusele. 

Nagu näeme, innustavad algtasandil CECRi kasutama kõrgemal tasandil võetud 

poliitikameetmed, näiteks CECRi kirjutamine seadustesse või CECRi kasutamine riiklike 

õppekavade kindlaksmääramisel. Ühtlasi on vaja lisameetmeid, et ajendada õpetajaid 

ja kirjastajaid CECRi kasutama. Seepärast soovitatakse:  

 

 Muuta raamistik usaldusväärseks ja kohandada see võimalikult sobivaks riiklikele 

tingimustele, kasutades teiste Euroopa riikide kogemusi ja arutelusid, 

konsulteerides ekspertidega ja kasutades Euroopa Nõukogu käsiraamatut. Lisaks 

tuleks üheselt mõistetava kasutamise jaoks kaasata CECR riiklikesse 

õppekavadesse ja võõrkeelte õppekavadesse, et kinnistada keeleõppes tugevalt 

tegevuspõhist käsitlust.  

 Stimuleerida CECRi tasemete kasutamist iga-aastaste sihttasemete seadmiseks, et 

oleks võimalik mõõta edusamme. Vajalikuks võib osutuda abi andmine alltasemete 

määramiseks, et oleks võimalik lisada uusi tasemeid. 
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 Ergutada kas kooliõpikute kooskõlastamist riiklike õppekavadega või teha 

õpetajad/koolid teadlikuks sellest, kuidas kasutada olemasolevaid materjale 

tegevuspõhisele käsitlusele üleminekuks. Seda võib teha näiteks õppematerjalide 

ulatuslikuma vahetamise edendamise kaudu. 

 Suurendada tegevuspõhise käsitluse mõju õpetajate väljaõppes ja nende 

täiendusõppes. 

 

Soovitus 4 (Euroopa Parlamendile): Vaja on edasisi uuringuid. 

Kuigi käesolev uurimus hõlmas laia teemavaldkonda, on paljud CECRiga seotud 

küsimused endiselt ebaselged. See on eriti tõsi keeleõppega seotud sotsiaalsete / 

poliitiliste küsimuste puhul. Seetõttu soovitatakse edasi uurida järgmisi küsimusi: 

 

 Millised on järgmised tähtsust omandavad keeled ja kas CECR on piisavalt 

ulatuslik, et hõlmata muid kui Euroopa keeli, näiteks hiina keelt? 

 Missugune mõju on Euroopa keeleoskuse näitajal Euroopa keelepoliitikale? Loodav 

keeleoskuse näitaja on väärtuslik vahend poliitilise arutelu ergutamiseks, aga selle 

tõttu ei tohi muuta keeleõppele keskendumist ahtamaks. 

 Kuidas saaks CECRi kasutada piirkondlike ja vähemuskeelte olukorra 

parandamiseks? 

 Uurida võimalust luua riikideülene asutus või nõuanderühm, kus riigid kontrollivad 

üksteise viiteid oma keeleõppepoliitika ja CECRi vahel. Nimetatud riigiülene organ 

võiks toimida platvormina, kus vahetatakse kogemusi, jälgitakse sündmusi, 

pakutakse praktilisi suuniseid ja luuakse vastastikust usaldust üksteise viidete 

suhtes võõrkeele kvalifikatsioonidele ja CECRi tasemetele ning sätestatakse / 

töötatakse välja poliitiline tegevuskava. 


