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FIPLV Põhjamaade-Balti regiooni konverents NBR 2016 
9.-11. juuni 2016, Tallinn 

FIPLV Põhjamaade-Balti regioon (NBR) teatab, et NBR 2016 konverents toimub Tallinnas, 
korraldaja on Eesti Võõrkeeleõpetajte Liit (EVÕL). EVÕL ühines 2012. a FIPLV Põhjamaade ja 
Balti regiooni allüksusega ja sai 2013. a FIPLV (the Fédération Internationale des Professeurs 
de Langues Vivantes) liikmeks. 

 

 

 

Konverentsi eesmärk on arutleda õpetaja 

muutuvate rollide üle 21. sajandil, levitada 

häid tegevustavasid õpetajatöös ja pöörata 

erilist tähelepanu teadusuuringutele, 

uuenduslikele ideedele ja praktilistele 

tegevustele. 

NBR 2016 on avatud kõigile, keda 

huvitavad konverentsi teemad ja 

õpetajatöö edukuse alus 21. sajandil. 

 

Konverentsi programmi kuuluvad järgmised 

teemad: 

 keele- ja keeleõppe poliitika  
 väiksema kõnelejaskonnaga keelte  

õppimine ja õpetamine 
 traditsioonilised vs  uuenduslikud 

õpetamismeetodid 
 õpetaja elukutse ja õpetajate 

koostöövõrgustike väljakutsed  täna ja 
homme 

 digiajastu uued tehnoloogiad 
 kvaliteet keeleõppes ja -õpetamises 
 mitmekeelsus ja tööhõivelisus 

 
 

Konverentsi toimumiskoht 
 

ORIGINAL SOKOS HOTEL VIRU 

Viru Väljak 4, 10111 Tallinn  

Koduleht:  

https://www.sokoshotels.fi/en/tallinn/sokos-hotel-viru 
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Konverentsi formaat 
 
Konverentsi formaat: plenaarettekanded, suulised ettekanded, posterettekanded,  ja 
töötoad  
Plenaarettekanded 
Plenaarettekanded toimuvad 10. ja 11. juunil  konverentsipäeva alguses ja neid peavad 
tunnustatud esinejad Eestist ja välismaalt. 
Plenaarettekanded peetakse inglise keeles. 
 

PLENAARESINEJAD 
 

 
Terry LAMB 

              Suurbritannia 

 
Mart LAANPERE 

                     Eesti 

 
Franz MITTENDORFER 
                         Austria 

 
Martin EHALA 
                 Eesti 

 
Esinemiskutse 

Kutsume   õpetajaid,  õppejõude, koolitajad ja  uurijaid  jagama oma kogemusi 

võõrkeeleõpetajate maailmaorganisatsiooni FIPLV Skandinaavia ja Baltimaade 

piirkondliku regiooni (NBR( konverentsil 10. ja 11. juunil 2016.a. Tallinnas 

(Eestis). 

Teeside  esitamine  10. detsembrist 2015 kuni 15. veebruarini 2016. 

Otsuse  teeside kinnitamise kohta edastatakse esinejatele 7. märtsiks 2016. 

Ettekanne/töötuba lisatakse konverentsi programmi, kui esineja on tasunud 
osalemistasu hiljemalt 15. märtsiks 2016. 
 
 
 
Ettekannete, töötubade ja posterettekannete  keeled on: inglise, saksa, 
soome, vene, prantsuse ja hispaania. 

http://voorkeelteliit.eu/conf/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=21
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Enne teeside  vormi (Speaker`s proposal) täitmist  tutvuge esinemiskutse (Call 
for Proposals) ja hindamisjuhendiga (Evaluation Guidelines) 

 Kirjutage ettekande/töötoa/posterettekande  pealkiri (Title) 
inglise, saksa, soome, vene, prantsuse või hispaania keeles. 
Pealkirja pikkus võib olla kuni 10 sõna. 

 Kirjutage teesid (Abstarct) ettekande/töötoa keeles. Teesid 
avaldatakse konverentsi  trükises.  Teeside pikkus on 
maksimaalselt  80 sõna. 

 Kirjutage  ettekande/töötoa/posterttekande kokkuvõte (Summary) 
inglise keeles (200-250 sõna). Ettekande kokkuvõttes kirjeldage 
täpselt ettekande ülesehitust ja käsitletavaid teemasid. Töötoa 
kokkuvõttes kirjeldage töötoa ülesehitust ja tegevusi.  
Posterettekannete kohta lugege täpsemalt inglisekeelses rubriigis  
Poster Criteria and Recommendations. 

Ettekanded  

Ühe või mitme autori algupärased uurimused esitatakse 30-minutilise 
ettekandena, millest 20 minutit on ettekanne ja 10 minutit  küsimused ja arutelu. 

Töötoad  
Osalejakesksed 45 minutilised  töötoad peavad  haarama osalejaid aktiivselt 
tegevustesse, aruteludesse ning teadmiste ja kogemuste vahetamisse. 

Posterettekanded 
Konkreetsete teemade ja projektide kirjeldamine või uurimisteema kohta 
peetavad suulised ettekanded.  Posterettekannete autorid  saavad suuliselt 
esitleda oma tööd ja vastata  huviliste küsimustele.  

 

Tähtajad 
 

7. detsember 2015 - 15. veebruar 2016 
Esinejate registreerimine ja  teeside  esitamine  

 
7. detsember 2015 - 29. veebruar 2016 

Osavõtjate registreerimine (varane) 
 

1. märts -5. mai 2016  
Osavõtjate registreerimine (hiline) 

 
Hiliste registreerijate osavõtutasu maksmise tähtaeg 5. mai 2016 
 
9. juuni 2016   10. juuni 2016    11. juuni 2016 
Kultuuriprogramm  1. konverentsipäev    2. konverentsipäev 
NBR juhatuse koosolek  Vastuvõtt  Õpetajate Majas  Kultuuriprogramm 
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Konverentsi osalemistasu 

 
Esinejate ja osalejate  osalemistasu on ühesugune. Osalemistasu sisaldab  
konverentsist osavõttu, nimesilti, konverentsikotti programmi ja 
reklaamtrükistega, USB mälupulka ettekannetega, kohvipause ja lõunaid, 10. 
juuni vastuvõttu ja osavõtutunnistust. 
 
VARANE REGISTREERIMINE: 130 EUROT 

 
15. detsembrist kuni 29. veebruarini 2016 

Osalemistasu laekumise tähtaeg:  
 15. märts 2016 

HILINE REGISTREERIMINE:150 EUROT 

 
1. märtsist kuni 5. maini 2016 

Osalemistasu laekumise  5. mai 2016 

Meie kontaktid 

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit  

e-mail: info@voorkeelteliit.eu; koduleht: http://www.voorkeelteliit.eu/ 
 
Konverentsi korraldustoimkond 
NBR 2016 konverentsi korraldustoimkonda juhib  
 EVÕLi juhatuse esimees Ene Peterson,  ene@peterson.ee 
Liikmed: 
 Evelin Müüripeal (OÜ Lingatire, EVÕLi juhatuse aseesimees), Karola Velberg (Eesti Soome Keele 
Õpetajate Selts), Reet Jõgeva (Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts), Kati Bakradze (Eesti Inglise Keele 
Õpetajate Selts) Larissa Panova, Mari Tarvas, (Tallinna Ülikool) Elen Laanemaa Eesti 
Sisekaitseakadeemia), Elle Sõrmus (Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Selts, Tallinna 
Tervishoiukõrgkool), Siret Piirsalu (üksikliikmete esindaja, Tallinna Tervishoiukõrgkool), Reeli Kaselaid 
(Tallinna Saksa Gümnaasium), Tõnu Tender (Eesti Keele Instituut). 
 
 
 

 
Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes ehk FIPLV 
asutati Pariisis 1931. aastal. FIPLV  on ainus erinevate keelte õpetajaid ühendav 
organisatsioon.  Tal on UNESCO juures mittetulundusühingu 
„konsultatiivpartneri" staatus ja samuti esindatus Euroopa Nõukogu juures. Loe 
lähemalt: http://fiplv.com/ 
 
 

mailto:info@voorkeelteliit.eu
http://www.voorkeelteliit.eu/
http://fiplv.com/
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FIPLVi liikmed on kas keeleõpetajate ühe keele õpetajaid ühendvad  
rahvusvahelised organisatsioonid, riiklikud mitmekeelsed ühingud või riiklikud 
ühekeelsed ühingud, kui nende keelt ei esinda rahvusvaheline ühekeelne 
ühendus FIPLV maailmanõukogus. 
FIPLV liikmete nimekirja leiate siit: http://fiplv.com/members-2/ 

Põhja- ja –Baltimaade  regiooni liikmed 

1997. aastal moodustasid Soome, Islandi, Norra ja Rootsi keeleõpetajate 
ühingud FIPLV Põhja-ja Baltimaade piirkondliku ühenduse. Põhjamaade 
keeleõpetajate ühingud olid pikka aega mitteametlikult koostööd teinud ja 
toona otsustati luua püsivad sidemed Baltikumi võõrkeeleõpetajate seltsidega 
ja kaasata neid Põhjamaade ja Balti regiooni (NBR) ja FIPLV tegevusse. 
 
Liikmesorganisatsioonide nimekiri: 

President Sigurborg Jónsdóttir Island 

Eesti Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL); www.voorkeelteliit.eu 

Soome Soome Keeleõpetajate Liit (Suomen kieltenopettajien liitto) 
SUKOL RY (SUKOL); http://www.sukol.fi 
 

Island 

 

Islandi Võõrkeeleõpetajate Liit (STIL); www.stil.is 

Läti Läti Võõrkeeleõpetajate Liit (Latvijas Valodu Skolotāju 
Asociācija, LALT/LVASA); www.lvasa.lv 

Leedu Leedu Võõrkeeleõpetajate Liit (Lietuvos kalbų pedagogų 
asociacija, LTAL/LKPA) www.lkpa.vdu.lt 

Rootsi Rootsi Nüüdiskeelte Õpetajate Riiklik Ühing (Riksföreningen 
för Lärarna i Moderna Sprak, LMS) 
www.lms-riks.se 

 
 
NBRi uudiskirjad http://fiplv.com/members-2/the-nordic-baltic-region/ 
 
 
Info NBR 2016 konverentsi kohta leiate Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu inglisekeelsest 

rubriigist siit:  www.voorkeeltellit.eu  Klikage siia:  
                                                  
Otselink: 
http://www.voorkeelteliit.eu/conf/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=2  
 
Tere tulemast NBR 2016   konverentsile Tallinnasse! 
 

http://fiplv.com/members-2/
file:///F:/KODULEHT_NBR/GENERAL%20INFORMATION/FIPLV%20NBR/www.voorkeelteliit.eu
file:///C:/Users/kasutaja/Documents/translation%20exports/S%25C3%25BCgiskonverents/www.sukol.fi
http://www.stil.is/
http://www.lvasa.lv/
http://www.lms-riks.se/
http://fiplv.com/members-2/the-nordic-baltic-region/
http://www.voorkeeltellit.eu/

