
   
 

Välispäritolu lapsed Eesti koolieelsetes lasteasutustes 
 Alushariduse teabepäevad 2017 

Keelekümblus ja alusharidus  mis neid ühendab 

Keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) üks paremini korrastatud vorme 

LAK-õpe rajaneb lõimingul ja headel pedagoogilistel tavadel (lapsekeskne, koostöine, läbi tegevuse 

õppimine) => mõlemad on alushariduse põhiväärtuste ja keelekümbluse ühisosaks => iga õpetaja 

on õppesisu, keele ja oskuste õpetaja 

 

Asjade seis 

Eesti on mitmekultuuriline riik oma loomisest alates. 2016. a lõpuks  

- 30% muu või 2 koduse keelega inimesi 

- Tagasipöördujad 

- Igal aastal 2000-3000 inimest Eestisse õpi- ja töörändega  

- 2015 kokkulepe EL rändekava raames vastu võtta 2016-2017 jooksul 550 inimest, neist 

saabunud ~90 

Järeldus: õpetaja keel ei ole enam ammu kõigi laste emakeel, st kõik õpetajad õpetavad ühel või 

teisel viisil muu kodukeelega lapsi. 

 

Kogemused, mis meid aitavad 

• Pedagoogide-professionaalide võime kohaneda, kogetust õppida ja oma kogemusi uues 

olukorras kasutada (oleme PISA tipus; korra juba teinud läbi ühiskondliku korra muutuse) 

• 17 aastat keelekümblusprogrammi ja -metoodikat (õpetajad, materjalid, koolitused jms) 

• Töötame võrgustikena, iseendalt ja üksteiselt õppides 

• Ülikoolidel on üle 10 a olemas vastavad täienduskoolituse õppekavad  

 

Oluline meeles pidada - õppetunnid 

1. Me ei tõlgi! Üks inimene-üks keel. 

2. Laps on eelkõige laps. Tähtis on luua lapsele turvatunne, teda mitte isoleerida.  

3. Lapsele on võõras keelekeskkonnas viibimine väga väsitav (mõelgem enda 

kogemusele) 

4. Keele õpetamisega tuleb teadlikult tegeleda - kogu lasteaiapere osaleb keele 

õpetamises. Keele omandab laps päeva jooksul tegevustes osalemise teel, mitte eraldi 

keeletunnis. Tõlkimata õpetamise korral omandab laps tegevuses osalemiseks vajaliku 

esmase keeleoskuse aastaga.  

5. Iga muukeelne laps on kogu lasteaia ühine südameasi nagu iga teine lapski, ta pole ühe 

õpetaja projekt. 

6. Keeleõpetajaks sobivad kõik lapse arengust lähtuvad pedagoogid. Keelt ei pea õpetama 

eesti filoloog või logopeed. Logopeed on eelkõige kommunikatsioonipuude spetsialist, 

tema ülesanne on toetada lapse emakeele arengut ja nõustada õpetajaid/vanemaid; 

rühmaõpetaja pädevus on paljudel õpetajatel, logopeedi pädevus tavaliselt ühel. 

 

Õppetunnid (Eesti koolist) 

• Õpilastele, kes räägivad inglise või vene keelt, on raskem keelt õpetada (võtab kauem aega).  

• Psühholoogi arvates ei tohiks klassis olla üle 10% muukeelseid õpilasi. 



   
 

• Usk, erinevad kombed ei ole tekitanud kaasõpilastes probleeme. 

• Pered on üldiselt väga hoolivad ja toetavad kooli. 

• Laps vajab tuge: tugiõpetajat, usaldusisikut, tugiõpilast - kedagi, kelle juurde tal kõige uue 

keskel pöörduda oleks, kelle jaoks ta pole vaid kõndiv probleem.  

 

Õppetunnid (Soome) 

• Laste teistest eraldi õpetamine pole tulemuslik. 

• Nn kakskeelsed (keeletoega, emakeelse abiõpetajaga, ümbertõlkiva ja -seletava õpetaja abiga) 

klassid eiole tõhusad. 

• See, et laps ei oska kohalikku keelt, ei tähenda, et ta on rumal või saamatu. Tihti oskab ta rohkem 

keeli kui enamus tema õpetajaid, toob rühmaruumi/klassi uut teavet oma kogemusega. 

• Sisserändajate laste HEV-klassidesse paigutamine (koos HEV-lastega) oli viga. 

• Laste päritolul vahet ei tehta – sama ettevalmistus on Eestist ja Süüriast pärit lastele (v.a 

kirjaoskamatuse korral). 

• Õpilasele tuleb aega anda ennast näidata.  

 

Infoallikad 

 „Muu kodukeelega laps“ – arenev alaleht Innove kodulehel Eesti koolides ja lasteaedades 

õppivate muukeelsete laste hariduse korralduse võimaluste ja kogemuste kohta 

 Keelekümbluse ja kõik eesti keele teise keelena allikad 

 

http://www.innove.ee/et/yldharidus/muu-kodukeelega
http://kke.innove.ee/

