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1. Keelekümblus Eestis 
 
 
Riiklikult arendatav keelekümblusprogramm alustas Eestis tegevust 2000. aastal, seega saab täna 

rääkida programmi 10-aastasest ajaloost. Samas tuleks märkida, et mitmed Eesti koolid 

rakendasid  osalist  teises  keeles  õpet  ka  juba  enne  2000.  aastat  –  Aseri  Keskkool,  Tartu 

Annelinna Gümnaasium, Kohtla-Järve Ühisgümnaasium, Kohila Keskkool eestikeelse õppena; 

Tallinna Inglise Kolledţ,  Tartu Miina Härma Gümnaasium, Tallinna Humanitaargümnaasium 

inglisekeelse õppena; Tallinna Saksa Gümnaasium saksakeelse õppena. Tõenäoliselt olid Eesti 

eelnevad edukad kogemused ka üks põhjusi, miks oli 2000. aastal programmiga liitumiseks päris 

suur konkurss. Programmi võeti algul vaid neli kooli, et tagada liitunud koolidele igakülgne tugi 

(sh uuringud, koolitused, õppevara). Tänaseks on programmiga liitunud koolide arv kasvanud 

kolmekümneni ning programmiga on liitunud ka 24 lasteaeda. Eriti populaarseks on osutunud 

varane keelekümblus, kus eesti keeles õppimist alustatakse juba lasteaias või 1. klassis. 
 
 
Varases keelekümbluses alustatakse täieliku eestikeelse õppega ning vene keele kui emakeele 

õpe lisandub 2. klassi teisest poolaastast. 4. klassis lisandub aineõpe vene keeles ning 6. klassiks 

on eesti- ja venekeelse aineõppe osakaal 50/50. Hilises keelekümbluses alustatakse eestikeelse 
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õppega 6. klassis nii, et iga päev on kaks eestikeelset tundi (kolm õppeainet) ning alates 7. 

klassist peaks eesti keeles õpetatama enamikku aineid. Keelekümblusprogrammi lõpetajad 

jõuavad ea- ja võimetekohaliselt edasi kõigis õppeainetes, saavad eesti keelest aru ning räägivad, 

loevad ja kirjutavad eesti keeles nii igapäevase olme kui ka õppeainetega seotud teemadel ning 

valdavad vene keelt eakohasel tasemel. 
 
 
Keelekümbluse võtmetegur on   suhtlemine: keelt omandatakse  seda  kasutades. Lisaks 

klassiruumis toimuvale suhtlemispõhisele keeleõppele on ülioluline, et keelekümblusprogrammis 

osalevad vene õppekeelega koolid suhtlevad nii õpilaste, õpetajate kui lapsevanemate tasandil 

tihedalt eesti õppekeelega koolidega. Sellisest kommunikatsioonist võidavad kõik osapooled, 

kontaktid ja ühistegevus aitavad kujundada igaühe isiklikku arusaamist mitmekultuurilisusest ja - 

keelsusest. Aktiivsete õppemeetodite rakendamine ja kriitilise mõtlemise kujundamine, aktiivne 

suhtlus, identiteediga seotud stereotüüpide  lahtimõtestamine, oma etnilise uhkus- ja 

kuuluvustunde tugevdamine on tegurid, mis toetavad keelekümblusprogrammis osalejate 

identiteedi kujunemist. Väljaspoolsete mõjuritena on tähtsal kohal avalikkuse (sh kooli ja 

õpetajaskonna) selgelt väljendatud ootused ning pere ja sõpruskonna hoiakud. 
 
 
 

1.1. Keelekümblusprogrammi alustala – koostöö ja tasakaalustatud ootused 
 
 
Keelekümblusprogrammi alustaladeks on olnud eelkõige nii pedagoogidele kui lapsevanematele 

suunatud süsteemne ja tsentraliseeritud koolitus. Olulist rolli mängib ka kooli juhtkonna toetus, 

teiste kümbluspedagoogide tööga tutvumine ja pidevate uuringute läbiviimne, et jälgida ning 

suunata programmi arengut ja mõtestada keelekümbluse edukust ka teadusliku nurga alt. 
 
 
Kuigi programmi rakendamist ei alustatud tühjalt kohalt ja keelekümbluse mõiste oli Eestis juba 

pea kümme aastat kasutusel, tõstatati nii otseste osalejate kui ka skeptiliste kõrvaltvaatajate poolt 

hulk küsimusi. Märgilise tähenduse sai õpetajate, koolijuhtide ja lastevanemate koolitus. 

Koolituse õppekavades tähtsustati õppe korraldamise ja metoodika kõrval koostööd kodude ja 

haridusametnikega, tutvustati programmi teistes riikides rakendamisel omandatud kogemusi, 

edutegureid ja tulemusi. Et üks programm saaks olla edukas, peavad kõik programmiga seotud 

osapooled sellesse uskuma – programmi peaksid väga positiivselt suhtuma nii kooli omanik, 

juhtkond, õpetajad, lapsevanemad kui ka õpilased. Sellest põhitõest keelekümblusprogrammi 

rakendamise algusaastatel ka lähtuti. 
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Lapsevanematel ja õpetajatelgi oli (ja on sageli praegugi) hirm, et kahes keeles korraga õppimine 

(ka teises keeles õppimine) ei vii kummagi keele perfektse valdamiseni ning ei võimalda ainesse 

süüvida. Samuti muretsevad vene kodukeelega lapsevanemad oma lapse identiteedi pärast – kes 

temast saab, kui ta kooli lõpetab, kas eestlane või venelane või kõige hullem – ei üks ega teine? 

Samas pole vanematel endalgi sageli identiteedi osas selget ja ühest ootust. 
 
 
Sellised hirmud on arusaadavad ja põhjendatud. Lapsevanemad ise on kõik lõpetanud ükskeelse 

kooli  ja kuigi  teise (rääkimata kolmandast)  keele valdamine on  üldiselt  väga kehv,  usuvad 

vanemad, et nende kooliajal rakendatud õpimetoodika, s.o keele õppimine vaid keeletundides, on 

kõige õigem ja valutum. Sageli leitakse, et ainus võimalus keeleõppe tõhususe parandamiseks on 

keeletundide arvu suurendamine. 
 
 
Teise keele omandamisel on suure tähendusega keeleõpet toetava keelekeskkonna loomine. 

Piirkondades, kus kokkupuude õpitava keelega on väljaspool klassiruumi minimaalne, tuleb 

keeleõppe toetamise võimalused luua koolikeskkonnas. Ainetundides avardub sõnavara ja 

grammatiline keelekasutus, mida reaalses elus hiljem vaja läheb. Lisandub keeletund kui 

keeleoskuse lihvimise ja korrigeerimise vahend. 
 
 
Keelekümblusprogrammis on alati väga palju tähelepanu pööratud erinevate sihtrühmade 

omavahelisele  koostööle.  Väga  suurt  rolli  mängib  siin  suhtlemine  lapsevanematega.  On 

loomulik, et lapsevanemal on oma unistused ja lootused ning väljakujunenud arusaamad kooli 

ning  programmi  suhtes.  Kuna  enamasti  ei  ole  tegemist  pedagoogilist  haridust  omavate 

inimestega,  tuleb teha tõhusat ja järjepidevat  teavitustööd. Ja mitte kunagi  ei tohi tüdineda 

vastamast ühele ja samale küsimusele ühe ja sama seltskonna ees kasvõi kümme korda – see on 

loomulik info „seedimise― protsess ning ainult oma tööpõhimõtteid kannatlikult selgitades on 

võimalik teha lapsevanemast enda kindel ja usaldusväärne liitlane. Lapsevanem on hea 

koostööpartner vaid siis, kui ta teab täpselt, milles võtab vastutuse enda kanda kool ja mida 

oodatakse temalt. Lapsevanema peamine roll õpiprotsessis on olla alati oma lapse tunnustaja, 

motiveerija ja eduelamuse tekitaja. Tema roll ei ole olla pärast tunde abiõpetaja ja korrata kõike 

õpitut keeles, mida ta ise ehk ei valdagi. Lapsevanem hoolitseb ka selle eest, et omakeelne 

kirjandus, teater ja sõpruskond oleksid endiselt au sees, et ka nende jaoks jääks aega. Just usk nii 

enda tegevusse kui programmi sisulisse pädevusse lõi võimalused unistuse tõeks saamiseks – 

kõigi ettenähtud eesmärkide täitmine oli tõepoolest võimalik ja programm andis häid tulemusi. 
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2. Keelekümblusprogrammi toimimise reeglid 
 
 
Keelekümblusprogrammis pööratakse suurt tähelepanu sellele, et õpilase jaoks oleks kogu 

õppeprotsess mõtestatud ja ühtne tervik. On oluline, et õpilane mõistaks, miks ja millal on üks 

või teine tegevus sobilik ning mis eesmärgil midagi õpitakse. Seeläbi saab võimalikuks nii õpitu 

kui kogetu sügavam omandamine. Üheks keelekümblusklassi tavaks on klassi reeglite 

väljatöötamine õpetaja ja õpilaste koostöös. Üheskoos analüüsitakse, mis on need kokkulepped, 

milleta  ei  saa  kõik  protsessis  osalejad  ennast  turvaliselt  tunda  ning  seega  ka  täies  mahus 

õppetöös ja vaba aja tegevustes osaleda. Alustatakse klassiruumis toimuva analüüsiga ning 

liigutakse  etapi  kaupa  koolivälisesse  ruumi.  Kokkulepped  kirjutatakse  üles  ja  need  on 

klassiruumi seinal kõigile nähtaval kohal, vajadusel reegleid täiendatakse. 
 
 
Üheks reegliks kujuneb alati iseenesestmõistetavalt üksteisest lugupidamine ning üksteise 

erinevuste ja vajadustega arvestamine. Sellised koostöös sündinud kokkulepped saavad grupis 

kergesti „meie omaks― ja aitavad kõigil õpilastel juba klassikollektiivi kujunemise algushetkedel 

mõista, et üksteise erinevustega arvestamine (olgu need rahvuslikud, kultuurilised, religioossed 

või isiklikest huvidest lähtuvad) ja omapärade heas mõttes „ära kasutamine― muudab klassi kui 

terviku tugevamaks. Ühtlasi aitab selliste kokkulepete koostamine ja hilisem järgimine õpilasel 

mõista ka iseennast, enda vajadusi ja eripärasid ning neid ka häbenemata ja positiivses võtmes 

teistele teada anda. See on lähtepunkt, mis loob aluse nende põhimõtete edasikandumiseks ka 

koolivälisesse ellu. 
 
 
 

2.1. Õpilase keeleline areng keelekümblusprogrammis – identiteedi kujunemise kindel alus 
 
 
Nagu iga haridusprogrammi puhul, peetakse ka keelekümblusprogrammis kõige olulisemaks 

õpilaste arengut. Keelekümblusprogrammis toimub õpe kahes keeles (varases keelekümbluses 

alates 2. klassist) ja on väga oluline, et erinevas keeles aineid õpetavad õpetajad tajuksid väga 

täpselt oma rolli tervikprotsessis. Keeleõpe peab olema toetav ja huvitav, et õpilased oleksid 

motiveeritud üht või teist keelt õppima, et neis ei tekiks vastuseisu õpitava keele (või ka 

emakeele) vastu. On olnud ka juhtumeid, kus koolituse läbinud ja seega 

keelekümblusmetoodikat  hästi  valdavad  eesti  keeles  õpetavad  õpetajad  on  teinud  tunnid 

sedavõrd kaasahaaravaks, et vene keele õpetaja, kes peab vene keele õppimise motivatsiooni 

iseenesestmõistetavaks, on äkitsi olukorras, kus õpilased õpivad vene keelt vastu tahtmist. 

Põhjuseks  ei  ole  sealjuures  mitte  vene  keele  vastumeelsus,  vaid  protest  autoritaarse  ja 
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grammatikale keskendunud keeleõppe suhtes. Seepärast on keelekümblusprogrammis juba 

algusaastatest peale pööratud suurt tähelepanu ka vene keele ja venekeelsete ainete õpetajate 

koolitusele. Valitud metoodika peab olema vaheldusrikas, tuginema õpilaste varasematele 

teadmistele ja soodustama omavahelist suhtlemist – on ju keeleõppe esmane eesmärk see, et 

inimene suudaks ennast  teistele arusaadavaks teha ja mõistaks teiste selles keeles rääkivate 

inimeste kõnet. Loomulikult peavad erinevad keelekandjad (õpetajad, kes aineid erinevates 

keeltes õpetavad) olema positiivselt meelestatud ka teiste keelte ja kultuuride suhtes. 
 
 
Ainetundides toimub keeleõpe peamiselt toetava tegevusena – keeleõpe pole eesmärk omaette, 

esikohal on aineõpe. Oluline on märkida, et õpetaja on õpilastele keele-eeskuju ka emakeelses 

õppes  ja  seab  oma  tundides  ka  keelelised  eesmärgid.  Eriti  teravalt  kerkib  see  eesmärkide 

seadmise vajadus esile teises keeles õpetades. Teises keeles õpetades tähtsustub enam õpilase 

keelelisele arengule kohaste keelendite ja sõnavara, kõne tempo ja intonatsiooni valik. On väga 

oluline, et õpetaja kontrollib õpilaste arusaamist ning vajadusel kordab öeldut sõnastust 

lihtsustades või näitlikustades. Vigade parandamine peaks toimuma eelkõige õigete mudelite 

kordamise meetodil. Oluline on positiivse tagasiside andmine õpilastele ja eduelamuste loomine. 

Nii omandavad õpilased keele justkui märkamatult ja iseenesest, sellega kaasneb ka positiivne 

suhtumine keelde ja selle keelega seotud kultuuri. 
 
 
Laps, kes hakkab teises keeles õppima (ka siis, kui ta on seda keelt enne õppeainena õppinud, 

kuid tema keeletase ei ole veel väga kõrge) läbib keeleõppes mitmeid etappe. Lasteaiast või 1. 

klassist alates teises keeles õppima asuv laps võtab keeleõpet kui midagi enesestmõistetavat – 

ümberringi on palju uut ja huvitavat ning teises keeles õpe on vaid üks osa sellest. Esmalt hakkab 

laps keelest ja õpetaja ţestidest aru saama, kuid ta ei oska veel vastata. Näeme, et laps teeb, mida 

õpetaja palub, täidab tööülesandeid ja hakkab tasapisi otsima sõnu, millega ennast väljendada, et 

oma kalli õpetajaga suhelda. Sellele perioodile järgneb keelekatsetuse periood, kus mõned sõnad 

ja laused hakkavad juba välja tulema, need võivad olla segatud oma emakeelega, laps üritab 

kõigest hingest ennast arusaadavaks teha. Ja siis ta järsku räägib. Kui lasta lapsel rahulikult ja 

kannatlikult  kõik  need  perioodid  läbida,  sealjuures  teda  motiveerides,  tunnustades,  õigeid 

keelelisi vorme ja sõnu ette pakkudes, siis omandatakse keel mänguliselt ja selle vastu ei teki 

vastuseisu. Iga laps on erinev ja kõik need etapid võivad olla erineva ajalise kestvusega – ühtset 

valemit ja reeglit siin ei ole. 
 
 
Kui õpilane asub teises keeles aineid õppima hilisemas eas (hiline keelekümblus või üleminek 
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eestikeelsele aineõppele gümnaasiumiastmes) on etapid samad, kuid veidi teisenenud. Kuid 

õpetaja roll siinkohal on ikka sama – toetada, motiveerida, eduelamusi pakkuda ning mitte 

tekitada hirmu keeleõppe ees. 
 
 
 

2.2. Keelekümblus ja kultuuriline identiteet 
 
 
Kuidas on keeleõpe ja identiteet omavahel seotud? On selge, et kultuuriline identiteet seostub 

keelega. Ja seda nii oma emakeele ja kultuuri kui ka teise keele ja kultuuri puhul. Üks keel ei 

sega teist, uus keel ei sega omandatud keelt, vaid annab lisaväärtusi, võimaldades muuhulgas ka 

oma keelt põhjalikumalt mõista ja analüüsioskust ning -võimet arendada. Kui teist keelt 

omandatakse positiivses õhkkonnas eesmärgiga suurendada oma edasisi võimalusi erinevates 

valdkondades (aktiivne osavõtt ühiskonnaelust, avaramad töö- ja haridusvõimalused, laiem 

potentsiaalne suhtlusringkond), siis avardub inimese silmaring ja koos sellega ka arusaamine 

iseendast. 
 
 
Inimese isiklik  identiteet  ei  sõltu  ju  vaid  ühest  aspektist.  Identiteet  kujuneb paljude rollide 

koostoimes: venelasest eestimaalane on näiteks samaaegselt ka ema ja kolleeg, alluv ja ülemus, 

sõber ja naaber. Erinevates situatsioonides täidab inimene erinevaid rolle ja tähtsustab erinevaid 

identiteete. Nii nagu varieeruvad meie muud rollid, võime paindlikult, kord enam ja kord vähem 

tähtsustada ka oma kultuurilisi identiteete. Kuid paindlikkuse eelduseks on valmisolek erinevate 

identiteetide omaksvõtmiseks ja kasutamiseks ning sellist valmisolekut saab kujundada reeglina 

vaid enne täiskasvanuks saamist. Varases eas alanud lapsesõbralikul keeleõppel, mis ei pane 

eesti keelt vaid ühe (tüütu) aine äraõppimise konteksti, on seega inimese kultuurilise ja isikliku 

identiteedi kujunemisel väga tähtis roll. 
 
 
Enamik keelekümblusprogrammi õpilastest kuuluvad Eesti venekeelsesse kogukonda, seega on 

neil potentsiaal kuuluda nii eesti kui vene kultuuriruumi. Keelekümblusprogrammi eesmärgid on 

seatud just nii, et õpilane oleks „kodus― mõlemas ruumis – õpilasi toetatakse nii eesti kui vene 

kultuuriga tutvumisel. Valdavalt rakendatakse keelekümblusprogrammi vene õppekeelega 

koolides. Keelekümbluse eri etappides (varase keelekümbluse puhul alates 4. klassist, hilise 

keelekümbluse puhul 1.-6. klassini) toimub aineõpe (või osa aineõppest) vene keeles, mis toetab 

oma juurte juurde jäämist, harjumuspäraste tavade järgimist. Ka toetab vene identiteedi 

kujunemist reeglina kodune keskkond. Seega toob keelekümblus tugevamalt esile just 

eestimaalaseks olemise ja Eesti riigiga seotud aspektid. Eesti keele omandamise eesmärk ei ole 
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muuta õpilase kultuurilist kuuluvust, vaid aidata tal paremini mõista Eesti maad, rahvast ja riiki. 

Keel viib meid teiste juurde ja toob teised meie juurde, teiste kaudu mõistame paremini ka 

ennast. 
 
 
 

2.3. Kuidas toetab keelekümblus riikliku identiteedi kujunemist? 
 
 
Mitmed uuringud ja lastevanemate küsitlused näitavad, et keelekümblusprogrammi õpilased on 

lojaalsed Eesti riigi suhtes ning seda on keskmisest rohkem ka nende vanemad. Kindlasti on üks 

põhjus selles, et lapsevanemad, kes oma lapsed selle programmi raames õppima panevad, on 

juba eelnevalt Eesti riigi ja eestlaste suhtes positiivselt meelestatud, kuid uuringud näitavad, et 

lapsevanemate hinnangud muutuvad positiivsemaks ka lapse programmis olemise vältel. 
 
 
Programmis   osalemise   mõjul   on   kodudes   suurenenud   eestikeelse   perioodika   lugemine, 

mõnevõrra sagedamini on külastatud teatrietendusi, kontserte ja kultuuriasutusi, käidud 

raamatukogus, näitustel, spordiüritustel. Osaliselt võib eelmainitud arenguid seletada asjaoluga, 

et laste klassivälise tegevuse programm näeb ette erinevaid tegevusi kultuurikeskkonnas, kuhu 

on ilmselt kaasa haaratud ka pered. Samas tuleb aga arvestada, et venekeelsete 

meediaväljaannete levik kitseneb ja inimeste kontaktid eestikeelse keskkonnaga tihenevad aasta 

aastalt. Samuti tuleb märkida, et vanemad on täheldanud oma keeleoskuse paranemist kolme 

aasta jooksul ja suhtumine eestlastesse on muutunud vähesel määral positiivsemaks (17% 

vastanuist) (Asser, Küppar, Kolk, 2002). 
 
 
Üheks suureks probleemiks erinevate kultuuride lõimumisel ja sallivuse loomisel Eesti 

ühiskonnas on kahte suuremasse keelekasutajate gruppi (eesti ja vene) kuuluvate inimeste erinev 

meediakasutus. Meedia on see, mis mõjutab paljuski inimese mõttemaailma ja suhtumisi 

ühiskonda ja seeläbi puudutab see enam või vähem ka inimese identiteedi kujunemist. Seega, kui 

soovitakse tekitada ühtset mõistmisruumi, on oluline suuremal või vähemal määral tagada ka 

ühine inforuum. 
 
 
Integratsioonimonitooringu üldandmed näitavad, et regulaarselt (ehk iga päev või mõni kord 

nädalas) jälgib eestikeelseid tele- ja raadiokanaleid 30% mitte-eestlastest, venekeelseid saateid 

Eesti tele- ja raadiojaamades jälgib regulaarselt 69% ning Vene telekanaleid praktiliselt kõik 

eestivenelased (TLÜ, 2005). 
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Seevastu keelekümblusklasside lapsevanemad kinnitavad, et 62% õpilastest vaatavad eestikeelset 

televisiooni ja 22% kuulavad eestikeelset raadiot (Asser, Küppar, Kolk, 2005). Seega on 

keelekümblusprogrammis õppimine suurendanud laste ja nende vanemate eestikeelset 

meediatarbimist (raadiokuulamise väiksem protsent tuleneb ilmselt asjaolust, et lapsed kuulavadki 

raadiot vähem), mis omakorda on soodustegur eestikeelsesse ühiskonda sulandumisel ja 

riigiidentiteedi kujunemisel. 
 
 
Õpilaste ja nende vanemate suhtumine muutub seega eelkõige positiivse õpi- ja keelekeskkonna 

loomise kaudu. Kui keele omandamine toimub valutult, siis hakatakse seda keelt nägema 

rikastava faktorina ja koos sellega hakatakse tundma huvi ka keelega seotud kultuuri vastu. Kui 

keel on selge, siis avarduvad suhtlemis- ja ühiskonnaelus osalemise võimalused. Laste 

treeningute, huvikoolide ja muude vaba aja veetmise eelistuste valik ei toimu keelelistel 

põhimõtetel,  vaid  eelkõige  laste  huvidest  ja  suundumusest  lähtuvalt.  See  aga  toob  kaasa 

vabaduse tunde, mis tugevdab usaldust riigi ja ühiskonna vastu. Riigiidentiteeti ja suhtumist 

teistesse rahvustesse kujundab kindlasti ka õpetajate hoiak. 
 
 
 

2.3. Keelekümblus ja päritolukultuur 
 
 
Riikliku identiteedi kõrval pole vähemoluline ka oma päritolukultuuri identiteedi säilitamine ja 

väärikas arendamine. Nagu eelnevalt mainitud, on vene keele arendamisel 

keelekümblusklassides väga tähtis roll. Vene keelt kui iseseisvat õppeainet õpitakse alates 2. 

klassist, teisi õppeaineid vene keeles alates 4. klassist. Ka keelekümbluskoolis on vene keelel 

eesti keelega võrdne staatus – vahetundides ja kooli üritustel, ka väljaspool kooli on õpilased 

oma keelekasutuses vabad, vene keel on ka valdava osa koolis töötavate täiskasvanute emakeel. 

On äärmiselt oluline, et emakeele staatus hoitakse kõrge ka siis, kui teises keeles õpe on 

mahuliselt suurem. 
 
 
Vähemused tunnevad oma keelt alati veidi ohustatuna ja suhtuvad enamusse äraootavalt, pigem 

rünnakut oodates. On oluline anda õpilasele ja tema vanemale kindlustunne, et nende emakeel on 

suur väärtus ja et laps võidab sellest, kui ta valdab mitut keelt. Samuti on oluline mõista, et teise 

keele  ja  teises  keeles  õppimine  ei  kahjusta  iseenesest emakeele  oskamist,  arendamist  ja 

väärtustamist. Vene etniline identiteet ei välista Eesti riikliku identiteedi kujunemist ja vastupidi. 
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Keelekümblusprogrammi õppekava kaudu (mis koostatakse riikliku õppekava alusel nagu kõigi 

koolide õppekavad) ja sellest lähtuva õppevara vahendusel toetatakse pidevalt õpilase identiteedi 

kujunemist. Kui õpilasel on võimalus õppeprotsessis „ennast ära tunda―, siis tekib tal ka suurem 

seotus nii ainesisu kui väärtustega, mida õpitav endas kannab. Keelekümblusmetoodika suunab 

väärtustama traditsioone ja rituaale, mis pärinevad õpilaste oma kodukultuurist, läbi nende 

liigutakse samm-sammult ka teiste kultuuride ning nende traditsioonide juurde. 
 
 
Keelekümblusprogrammi  õppevara  koostamisel  lähtutakse  põhimõttest,  et  õpilase  jaoks  on 

oluline kasutada ühte keelt korraga. Seega on kogu materjal eestikeelne, kuid see ei tähenda, et 

eesti keeles ei saa rääkida vene, ukraina või mõne muu rahva kultuurist. Juba 1. klassi õpikutes 

on nii tekstide kui illustratsioonide puhul oluliseks peetud erinevate kultuuride elementide 

sissetoomist. Näiteks ei ole õpikupiltidel kujutatud ainult eesti rahvariideid, linna kujutaval pildil 

ei ole ainult sihvakate sirgete tornidega kirikud, vaid ka sibulkuplitega kirik jne. Selliste 

põhimõtete järgimine annab õpilasele võimaluse ennast ja oma kultuuri väärtustada nii õpetaja 

kõne ja väärtushoiakute, teksti kui ka visuaalse lähenemise kaudu. 
 
 
 

2.4. Mitmekultuurilisus keelekümbluse kaudu 
 
 
Programmis töötavad õpetajad on oma keelt ja kultuuri armastavad inimesed (olgu see vene, 

eesti või inglise keel ja kultuur), kes suhtuvad samas lojaalselt ja austusega ka teistesse keeltesse 

ja kultuuridesse. Koolis korraldatavatel üritustel kõlavad mitmed keeled ja need põimitakse 

kavasse võrdväärselt – mitte üht või teist eelistades või esile tõstes. Kahe peamise keele (eesti ja 

vene) kõrval väärtustatakse ka teisi keeli ja kultuure – õpib ju keelekümblusklassides ka ukraina, 

korea jt rahvuste esindajaid. Just selline loomulik keelte ja kultuuride põimimine ning õpetajate 

eeskuju selles põimingus loob soodsa pinnase sallivuse suurenemisele ja ümbritseva ühiskonna 

usaldamisele. 
 
 
Eespool kirjeldatud elemendid peaksid aitama kujundada õpilases arusaama ja tunnetust, et ta 

kuulub   mitmesse   meie-rühma.   Sealjuures   peaks   omandatama   kogemus,   et   meie-rühma 

kuulumine tähendab alati suuremal või väiksemal määral kõigi, sh iseenda heaolu eest seismist ja 

kompromisside tegemist. 
 
 
Õpilane teab, et ta on venelane; et ta on eestimaalane; et Eestisse kuulumise kaudu kuulub ta 

 

Euroopasse, on eurooplane. Õpilane teab, et ta on selle klassi ja kooli täisväärtuslik liige – üks 



Läbiv teema „Kultuuriline identiteet― – Keelekümblusprogramm kui näide kakskeelse õppe
toetavast mõjust rahvusliku ja riigiidentiteedi tekkel

 

 

 
kuuluvus ei sega teist, pigem need toetavad üksteist. Ja see, kui algklasside keelekümblejalt 

küsida, mis rahvusest ta on ja ta vastab „eestlane―,  ei tähenda, et peaks hakkama häirekella 

lööma ja assimilatsiooni haistma – õpilase jaoks tähendabki sel hetkel „eestlane― kogu 

ülalkirjeldatud kombinatsiooni. Lähtudes sellest, et enamik õpilase koolipäevast kulgeb eesti 

keeles, et tema infokeskkond on paljuski just selle riigi keskne, teeb ta oma järelduse. Mõne 

aasta möödudes vastab seesama õpilane suure tõenäosusega, et ta on venelane, kes on Eesti riigi 

kodanik (sisemuselt, ametlikku kodakondsust vaatamata) ning kelle  jaoks ei ole suurt vahet, mis 

keeles ta õpib või kas ta suhtleb eesti- või venekeelse sõpruskonnaga. 
 

 
 
 
 

Kokkuvõte 
 
 
 
Nii eesti kui vene kultuuri puhul on keel väga oluline osa identiteedist. Seega on eestivenelaseks 

või ka samaaegselt eestlaseks ja venelaseks olemisel kahe keele valdamine kriitilise tähtsusega. 

Keelekümblus aitab kaasa vene ja vähemuskultuuride laste eesti keele oskusele viisil, mis 

julgustab suhtlema, keelt kasutama ning seostab keele kultuuriga. Samas on oluline säilitada 

kindlustunne ka oma päritolukeele, -kultuuri ja -identiteedi alalhoidmise suhtes, just see toetab 

lugupidavat suhtumist teistesse keeltesse ja kultuuridesse. Mida rohkem keeli me valdame, mida 

rohkem kultuure oleme „käega katsunud―, seda avatumaks ja sallivamaks muutub maailm meie 

ümber. 
 
 
Õppetöös peavad kõik protsessis osalejad mõistma oma kohustusi ning tasakaalustama ootusi, sh 

peavad  lapsevanemate  ootused  nii  keele  valdamise  kui  oma ja  teise kultuuri  võrdlemise ja 

hindamise osas olema reaalsed. Tulemus ei saabu lühikese ajaga, seda tuleb kannatlikult oodata 

ning eesmärkide saavutamise kiirus oleneb väga palju iga lapse individuaalsetest omadustest. 

Kooli peamine roll on siinkohal kasutada avatud maailmavaadet soodustavaid metoodikaid ja 

olla positiivne eeskuju ja mudel (on ju kool „väike ühiskond―). Õpetajate koolitus peaks 

saavutama eelkõige selle, et õpetaja usub eesmärkide saavutatavusse, on positiivne ja valmis 

väljakutseid vastu võtma. On oluline rõhutada, et väärtustav suhtumine oma keelde ja kultuuri 

ning teistesse keeltesse ja kultuuridesse kujuneb positiivsele maailmavaatele tuginedes. Seda 

positiivset maailmavaadet peaksid endas kandma lastega kokku puutuvad täiskasvanud, eelkõige 

lapsevanemad ja õpetajad. Positiivseid suhtumisi ja hoiakuid aitab esile tuua avatud suhtumine 

ning õpilast toetavate ja arendavate metoodikate kasutamine. Keelekümblusprogrammis on see 

tasakaal  saavutatud.  Olgu  selle  väite  kinnituseks  ühe  esimese  keelekümbluskooli,  Tallinna 
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Läänemere Gümnaasiumi direktori Valeri Novikovi sõnad intervjuus, mis toimus lõimitud 

aine- ja keeleõppe käsiraamatu koostamisel: „Erinevate

 aktiivõppemeetodite, rühmatöö ning integreeritud ainetundide kasutamine 

annab õpilastele avatud silmaringi, julguse minna kaasa uuega, loovuse ning hea 

suhtlemisoskuse. Lapsesõbralik, toetav ja positiivne õhkkond kümblusklassis  loob  

turvatunde,  lapsed  tahavad  koolis  käia.  Lastevanemate  ärevus  esimese klassi algul 

asendub rahuloluga, õpetajat usaldatakse. Kui kellelgi on hilises keelekümblusklassis vanem 

laps, otsustatakse nooremgi vend-õde panna varase keelekümbluse klassi. Koostöö 

lastevanematega, eriti varases keelekümbluses, on väga hea. Koduste tööde tegemisel 

üllatab vanemaid lapse iseseisvus, huvi töö vastu ning oskus otsida abi teatmeteostest, 

internetist ja mujalt.― 
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