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Alushariduse teabepäevad 2017 

Lapsest lähtuvad võimalused eesti keele kui teise keele õppeks keelekümblusprogrammi 

näitel. 

Keelekümblusprogrammist Eesti lasteaedades. 

Alushariduses alustati keelekümblusega 2002.aastal. Keelekümblusmudeleid on 

lasteaedadele kolm: täielik keelekümblus – osaline keelekümblus – kahesuunaline 

keelekümblus.  

Täielik keelekümblus 
- õppe- ja kasvatustegevused viiakse läbi vaid eesti keeles. 
Osaline keelekümblus 
- õppe- ja kasvatustegevused rühmas nii vene kui eesti keeles; rühmas on õpetajatena kahe 
keele kandjad; 
Kahesuunaline keelekümblus 
- toimub rühmas, kus on võrdselt eesti ja vene kodukeelega lapsi. Pool päeva toimub ühe 
õpetajaga õppe- ja mänguline tegevus eesti keeles ja teine pool päevast teise õpetajaga vene 
keeles. Ühe õpetaja jagatud teadmised saavad teise õpetaja poolt teises keeles, erinevate 
tegevuste läbi kinnistatud.  
 
Keelekümblus lasteaias algas 2002.aastal kahe mudeliga: täielik ja osaline keelekümblus ning 
need mudelid olid mõeldud vene õppekeelega lasteaedadele eesti keele kui teise keele 
õpetamise toetamiseks tavarühmas. Osalise keelekümbluse mudel sai populaarsemaks tänu 
lapsevanemate soovile pöörata eesti keele kui teise keele õpetamisega võrdset tähelepanu ka 
laste emakeele arendamisele. Varajane mitmekeelsus kogub maailmas populaarsust. Eestis 
võimaldavad vene õppekeelega lasteasutused lastele eesti keele õpet neljandast eluaastast. 
Selleks, et pakkuda sarnaseid võimalusi ka eesti kodukeelega lastele, otsustati ellu kutsuda 
kahesuunalise keelekümbluse programm. 
Alates 2015.aastat alustati kahes lasteaias kahesuunalise keelekümblusmudeliga. Tänaseks 

toimetavad kahesuunalise keelekümblusmudeli järgi 4 lasteaeda (Tartus, Pärnus, Tapal ja 

Tallinnas). 

Keelekümblusprogrammi eesmärgiks on luua programmis osalevatele lastele õpitingimused, 
et nad jõuaksid ea- ja võimetekohaselt edasi, omandaksid eesti keele funktsionaalse oskuse 
(lasteaias: saavad kuuldust aru ja räägivad; koolis: loevad ja kirjutavad eesti keeles), 
valdaksid vene keelt kui emakeelt eakohasel tasemel, mõistaksid ja väärtustaksid eakohaselt 
erinevaid kultuure, omandaksid mõtlemis- ja sotsiaalseid oskuseid eakohasel tasemel. 
Õpetajaid toetatakse ka koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele 
metoodikakeskuste kaudu. Keskuseid on Eestis käivitunud kuus: Narvas, Kohtla-Järvel, 
Tartus, Tallinnas. Pakutakse metoodilist tuge koolieelsete lasteasutuste õpetajatele, kes 
õpetavad eesti keelt või eesti keeles lapsi, kelle kodukeel ei ole eesti keel.  
Õpetajatele, õp. abidele ja liikumis-muusikaõpetajatele pakutakse regulaarselt võimalust end 
täiendada erinevate täiendkoolitusõppekavade järgi. Programmiga liitunud spetsialistide ring 
moodustab hästitoimiva võrgustiku.  
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Lapsest lähtuvat õppe- ja kasvatustegevust saab planeerida keelekümblusprogrammis välja 
töötatud õppevarale toetudes. Õppevara koostajad on arvestanud keelekümblusmudelite 
eripäradega ja erinevate mudelite järgi tegutsevate laste vajadustega õppeks. 
Keelekümblusprogrammi lasteaiaõpetajad on aktiivsed ise õppematerjale koostama ja 
võrgustikus teineteisega jagama. Tavapärane on ka kolleegidega kogemuste vahetamine 
teineteise õppetegevusi vaatlemas käies. Programmis osalevatele asutustele pakutakse 
võimalust saada nõustamist, mis pakub tuge õpetajate professionaalseks enesearenguks. 
 
Keelekümblusprogrammi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning haldab SA Innove 

Keelekümbluskeskus. Täna on programmis 98 asutust, millest 61 lasteaeda ja 37 kooli. 


