
 

 

Andmepank „Mitmekeelsus“ – EU-projekt AMuSE 

Info andmepanga kohta 

Mitmekeelsus ja keelelise kompetentsuse toetamine 

Andmepank  Mitmekeelsus ja keelelise kompetentsuse toetamine“ tekkis 2011–2014 EU –
projekti  AMuSE (Approaches to Mulitilingual Schools in Europe) raames ja selle 
arendamine jätkub ka pärast 2014 aastat. 

Admepanga abil saavad kasutajad , kelleks võivad olla erinevate valdkondade esindajad, 
leida materjale parimate praktikate osas, publikatsioone ja abivahendeid järgmiste  
teemade osas:  

 Positiivne ja produktiivne mitmekeelsusesse suhtumine ja mitmekeelsete 
ressursside ja potensiaalide sihipärane kasutamine, arvestades kaasaegseid olusid 
haridusmaastikul. 

 Mitmekeelsete laste ja õpilaste toetamine:  
a) nende esimeses või päritolu keeles; 
b) nende kooli- või töökeeles, mis tuleneb vastuvõtvast riigist;                                   
c) õpetavas teises võõrkeeles. 

 

 

Märkus andmepangakohta:  

Projekti finatseeris Euroopa komisjon. Andmepanga sisu eest vastutavad andmepanga 
koostajad, st Eoroopa komisjon ei vastuta selles sisalduvate  andmete edasise kasutamise  
eest.  

Jätkulingid: 

AMuSE  Approaches to Multilingual Schools in Europe  (Mitmekeelsete 
koolide võimalused euroopas) 

QUIMS Qualität in multikulturellen Schulen (Multikultuursete koolide kvaliteet)  

 

 

 

 

http://amuse.eurac.edu/
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims.html
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Projektiotsing, võtmesõnad 
 
Andmepanga keeled, projektide otsing ja võtmesõnad 

 
Otsingu puhul  on võimalik kasutada lihtsalt otsingusõna (nt lugema õpetamine, QUIMS, 
Gogolin, Rootsi jne) või  siis kasutada laiendatud otsingut, mille puhul on võtmesõnad 
ette antud, mis tähistavad valdkonda, fookust, vanuse- või kooliastet või sihtgruppi. 
Enamik sissekandeid on saksa keeles, kuid väike  osa on ka inglise keeles. On 
kakskeelseid faile. 
Andmepanga infootsing toimub saksa keelsete võtmesõnade kohaselt. Mitte 
saksakeelsed failid on varustatud ka vastavate saksa keelsete võtmesõnadega. 
Ingliskeelsete vastete nimekiri asub aga veebilehe vastava andmepanga ingliskeelse 
versiooni leheküljel (projektid, mitmekeelsuse andmepank). 
Kui soovitakse lvalida rohkem kui üks fookus, sihtgrupp võikooliaste, siis tuleb kasuatda 
cmd-klahvi: 

 
 
Valdkond  «Fokus» = «Fookus» 
 
Mehrsprachigkeit als Ressource und 
Potenzial nutzen 

Mitmekeelsuse potensiaali ja ressurssi 
kasutamine 

Unterstützung beim Erwerb der Schul-/ 
Bildungssprache 

Kooli- või hariduskeele omandamise 
toetamine 

Unterstützung der Kompetenz in der 
Erstprache 

Esimese keele (sh emakeele ) 
kompetentsuse toetamine 

Unterstützung der Kompetenzen in L1 
und L2 

Keel 1 (teise keele) või Keel 2  
kompetentsuse toetamine 
 

Valdkond «Alters- oder Ausbildungsstufe» = « Vanuse- või kooliaste» 

0-4 Jahre 0 – 4 aastat 

Krippe, Hort, KiTA Sõim, lastehoid 

Erst- oder herkunftssprachlicher Unterricht (HSK) Emakeelne õppetöö 

Kindergarten, Grundstufe Eelkool,  lasteaed-algkool  

Primarschule (1.-6. Schuljahr)  Algõpetus (1.-6.klassid)  

Sekundarstufe I (7.-9. Schuljahr) Põhikool  (7.-9. Schuljahr) 

Sekundarstufe II (Berufsfachschule, Gymnasium) Gümnaasium või kutsekool  

Lehrer/innenaus- und weiterbildung, Universität Õpetajakoolitus või täiendõpe 
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Valdkond «Zielgruppe, Akteur/innen, Adressat/innen» = «Huvigrupid ja 
sihtgrupid» 

Bildungspolitik, -verantwortliche Hariduspoliitikud, vastutavad isikud 

Fachpersonen aus Schulorganisation, -
leitung, -teams 

Koolide juhtkond, hariduskollegiumid 

jne 

Lehrer/innen, weitere Betreuungspersonen Õpetajad, tugiisikud 

Eltern und weitere Betreuungspersonen Lapsevanemad ja kasvatajad 

Biblitohekar/innen, Leseanimator/innen Raamatukoguhoidjad, raamatute 

levitajad 

Fachpersonen aus Forschung und 
Entwicklung 

Erialaga seotud uurijad, teadlased jmt 
 

 
 

Uute projektide sisestamine - Projekti sisestamise 
ankeet 
 
Kõik huvilised isikud ja organisatsioonid võivad kasutada sisestamiseks mõeldud ankeeti 
ja seda koostada. Ankeedi või formulari peab  täidetud kujul saatma jrgm aadressile: 

basil.schader@phzh.ch 

Palun ärge unustage lisamast oma e-maili. 

Formular Eingabe Datenbank AMuSE 

Formulari lisamine toimub üksens andmepanga vastutavate isikute poolt.  

 

Autorid, andmepanga haldamine ja korraldamine 

Andmepanga ülesehitus ja kontseptsioon: 

 Prof. Dr. Dr. Basil Schader 
 lic. phil. Sabrina Marruncheddu 
 Prof. Dr. Claudio Nodari (kõik kuuluvad Zürichi pedagoogilisse kõrgkooli ja on 

projekti AMuSE liikmed ) 
 Andreas Knobel (Business Applications, PH Zürich) 
 Franziska  Agosti (IPE PH Zürichi töötaja ) 

Failid:  

 Basil Schader 
 Sabrina Marruncheddu 
 Claudio Nodari 
 Projektide  AMuSE  ja EURAC  liikmed ja kaastöötajad  

mailto:basil.schader@phzh.ch
http://ipe.phzh.ch/Documents/ipe.phzh.ch/Projekte/AMuSE/Formular%20Eingabe%20Datenbank%20AMuSE.docx
http://www.phzh.ch/personen/basil.schader
http://www.phzh.ch/personen/sabrina.marruncheddu
http://www.phzh.ch/personen/claudio.nodari
http://amuse.eurac.edu/en/home/default.html
http://www.eurac.edu/en/eurac/welcome/default.html
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Andmepanga haldamis eeest vastutav asutus : 

Zentrum International Projects in Education (IPE) an der Pädagogischen Hochschule 
Zürich 

Edastatud uute failide töötlus:  basil.schader@phzh.ch 

 

http://ipe.phzh.ch/de/
https://www.phzh.ch/
https://www.phzh.ch/
mailto:basil.schader@phzh.ch

