
Juhend 

Eesti keele ja eestikeelse õppe korraldamine vene õppekeelega koolis 
 
1. Eesti keele ja eestikeelse õppe korraldamine  

Eesmärk 

Selgitada välja, kas koolis tagatakse eesti keele ja eestikeelse õppe korraldamine tasemel, mis 

võimaldaks põhikooli lõpetajatel jätkata õpinguid eesti õppekeelega õppeasutuses. 

 

Vaatluse all olevad teemad 

1) Eesti keel ja eestikeelne õpe on õppekavas ja tunnijaotusplaanis, sh keelekümblus, eesti 

keele õpe toimub alates 1. klassist, eesti keele õpe „Eesti keel teise keelena” ainekava järgi 

(juhul, kui kooli õppekavaga või individuaalse õppekavaga ei ole sätestatud, et eesti keelt 

õpitakse „Eesti keel ja kirjandus” ainekava järgi), kooskõla kehtiva tunniplaaniga. 

2) Õppekavaväline tegevus (nt projektid, koostöö teiste koolidega, ühisüritused). 

3) Keelekümbluse kvaliteet ja tugi eesti keele oskuse tulemuslikkusele (Keelekümbluskool). 

4) Sisehindamine ja eestikeelse õppe tulemuslikkuse analüüs: milliseid andmeid on analüüsi-

tud (nt õpilaste õpitulemused, edasiõppimine peale põhikooli lõpetamist) ja mil viisil (nt 

statistilised analüüsid) on koolis hinnatud, kas eesti keele õpe on korraldatud tasemel, mis 

võimaldaks põhikooli lõpetajatel jätkata õpinguid eesti õppekeelega õppeasutuses.  

5) Käesoleva õppeaasta üldtööplaanis kajastuvad tegevused eestikeelse õppe korraldamisel. 

6) Eestikeelse õppe kommunikeerimine lastevanematele, nt info kättesaadavus kooli veebi-

lehel. 

7) Füüsilise ja sotsiaalse õpikeskkonna tugi eestikeelse õppe korraldamisele, eesti keele näh-

tavus. 

 

Meetodid 

1) dokumentatsiooni kontroll: õppekava, tunnijaotusplaani ja tunniplaani võrdlus, sisehinda-

mise materjali analüüs, üldtööplaani analüüs 

2) vestlused pidaja, juhtkonna ja (eesti keele/eesti keeles õpetavate) õpetajatega 

3) tunnivaatlused (kaasatud eksperdid) 

4) õppekeskkonna vaatlus 

5) kooli kodulehe vaatlus 

6) EHISe andmete analüüs (sh põhikooli lõpetajate õpingute jätkamine, sh eesti keeles) 

 

Tabel 1. Eesti keele tundide arv klassiti 2021/2022. õppeaastal 

Klass I II III Kokku IV V VI Kokku VII VIII IX Kokku Koolis 

kokku 

Tun-

dide 

arv 

             

 

Tabel 2. Eesti keeles õpetatavad ained põhikoolis 2021/2022. õppeaastal 

Õppeaine  Klass  Õpetaja nimi 

   

   

   

   

   



Õigusaktid 

1) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, § 4 lg 2: Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eako-

hane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja 

õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste 

arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. 

2) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, § 6: Õppe korraldamisel lähtuvad riik, koolide pidajad 

ja koolid järgmistest põhimõtetest: 1) kvaliteetne üldharidus järgib kaasava hariduse põhi-

mõtteid ning on võrdväärselt kättesaadav kõigile isikutele, sõltumata nende sotsiaalsest ja 

majanduslikust taustast, rahvusest, soost, elukohast või hariduslikust erivajadusest; 2) õpil-

aste liikumisel ühelt kooliastmelt, õppevormilt või haridustasemelt teisele ei ole riiklikest 

õppekavadest lähtuvaid takistusi; 3) kool lähtub oma tegevuse korraldamisel riiklikes õp-

pekavades väljendatud ühiskonna ootustest, õpilaste vajadustest ja huvidest, arvestades või-

maluse korral õpilaste ja vanemate ettepanekuid ja piirkonna eripära; 4) õpilaste vajadusi ja 

huve arvestatakse kooli õppekava kujundamisel ning individuaalsete õppekavade rakenda-

misel. 

3) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, § 7 lg 1: Põhikooli pidamisel tagab kooli pidaja põhi-

kooli riikliku õppekava täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, turvalisuse, 

tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpi-

lase arengu toetamiseks. 

4) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, § 19 lg 1: Õppekeskkond peab toetama õpilase aren-

gut. 

5) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, § 21 lg 4: Koolis või klassis, kus õppekeel ei ole eesti 

keel, on eesti keele õpe 1. klassist alates kohustuslik. Kool tagab niisuguses koolis või klas-

sis eesti keele õppe korraldamise tasemel, mis võimaldaks põhikooli lõpetajatel jätkata 

õpinguid eesti õppekeelega õppeasutuses. 

6) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, § 29 lg 1: Hindamise eesmärk on: 1) toetada õpilase 

arengut; 2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 3) innustada ja suunata õpilast si-

hikindlalt õppima; 4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast 

edasise haridustee valikul; 5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse 

arengu toetamisel; 6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise 

otsuse tegemiseks. 

7) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, § 37 lg 1: Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toime-

tulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad õpet õpilase individuaalsete vajaduste ja 

võimete järgi. 

8) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, § 46 lg 5: Õpilasele, kellel tekib takistusi koolikohus-

tuse täitmisel või mahajäämus õpitulemuste saavutamisel, annab kool üldist tuge, mis ku-

jutab endast õpetaja pakutavat individuaalset lisajuhendamist, tugispetsialistide teenuse kät-

tesaadavust ning vajaduse korral õpiabitundide korraldamist individuaalselt või rühmas. 

9) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, § 46 lg 9: Kool lähtub õppe korraldamisel kaasava 

hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele 

võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsia-

listide koostöös. 

10) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, § 78 lg 1: Koolis tehakse sisehindamist. Sisehinda-

mine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja 

kooli järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, 

millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsi-

takse kooli sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tu-

lemuslikkust. 
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11) Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 15 lg 3 p 3 

kohaselt peab eesti keel teise keelena õppe maht olema esimeses kooliastmes vähemalt 6, 

II kooliastmes 12 ja III kooliastmes 12 tundi nädalas. 

12) Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 15 lg 31: 

Eesti õppekeelega koolis või klassis õpitakse eesti keelt ainekava „Eesti keel ja kirjandus” 

järgi, välja arvatud käesoleva määruse § 17 lõikes 1 sätestatud juhul. Eesti keelest erineva 

õppekeelega koolis õpitakse eesti keelt üldjuhul „Eesti keel teise keelena” ainekava järgi, 

kui kooli õppekavaga või individuaalse õppekavaga ei ole sätestatud, et eesti keelt õpitakse 

„Eesti keel ja kirjandus” ainekava järgi. A-võõrkeelena õpitakse inglise, prantsuse, saksa 

või vene keelt. B-võõrkeelena õpitakse inglise, prantsuse, saksa või vene keelt või muud 

võõrkeelt. Õpilase puhul, kes õpib eesti keelt teise keelena, ei ole kohustuslikku B-võõr-

keelt. A- ja B-võõrkeele valib põhikool, arvestades kooli võimalusi ning õpilaste soove. 

13) Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 24 lg 6 p 2: 

kooli õppekava üldosas esitatakse tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti, sealhulgas 

käeoleva määruse § 15 lõikes 4 nimetatud tundide kasutamine, läbivate teemade ja lõimingu 

rakendamine, valikainete ja võõrkeelte valik, eesti keelest erinevate õppekeelte kasutamine 

õppeaineti, riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimetustes või õppemahtudes tehtud 

erisused ja erisuste tegemise põhjendused. 

14) Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“, üldosa.  

15) Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“, lisa 2.  

 

Alusdokumendid 

1) õppekava ja ainekavad 

2) tunniplaan 

3) klassipäevikud 

4) direktori käskkiri päevakava, sh tunniplaani kehtestamise kohta 

5) üldtööplaan 

6) sisehindamise dokumentatsioon 

 

2. Kasutatavad õppematerjalid  

Eesmärk 

Selgitada välja, missuguseid meetodeid ja õppematerjale kasutatakse eestikeelses aineõppes. 

 

Vaatluse all olevad teemad 

Koolis kasutatav õppematerjal. 

 

Meetodid 

Õppematerjalide vaatlus tunnikülastusel, õpetajate töökavadest. 

 

Õigusaktid 

1) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, § 20 lg 1: Kool võimaldab põhiharidust omandaval 

õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust (näi-

teks õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti) ning üldkeskharidust omandaval õpila-

sel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid. § 20 lg 2: Igas klassis kooli õp-

pekava läbimiseks vajaliku õppekirjanduse valikul on kool vaba. 

2) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, § 41 lg 2: Raamatukogu põhiülesanne on toetada trü-

kiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu 

kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust 

ning lugemishuvi. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123042021010
https://www.riigiteataja.ee/akt/123042021010
https://www.riigiteataja.ee/akt/123042021010
https://www.riigiteataja.ee/akt/123042021010
https://www.riigiteataja.ee/akt/123042021010
https://www.riigiteataja.ee/akt/123042021010
https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv


3) Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava, lisa 2 p 1.3 p 

5: Õpilaskeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted: õppematerjalide avatus, nende ko-

handamine ja täiendamine õpilase eesmärkide ning vajaduste põhjal. 

 

Alusdokumendid 

Õpetajate töökavad, kui töökava kajastab õppematerjali. 

 

3.  Õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsioon, keeleoskuse tase ja täienduskoolitus 

Eesmärk  

Selgitada välja, kas  

1) õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsioon vastab kehtestatud nõuetele;  

2) eesti keeles aineid õpetavad õpetajad on läbinud teises keeles õpetamise kursuse;  

3) õppe- ja kasvatusala töötajate eesti keele oskuse tase vastab kehtestatud nõuetele. 

 

Vaatluse all olevad teemad 

1) Õppeasutuste juhtide, nende asetäitjate, õppejuhtide, eesti keele ja eesti keeles õpetavate 

ainete õpetajate keeleoskustase (C1).  

2) Õpetajate, tugispetsialistide keeleoskustase (B2). 

3) Tegelik keeleoskus (tunnivaatluse, vestluste põhjal - kas õpetaja suhtleb eesti keeles vabalt). 

4) Teises keeles õpetamise metoodikakursustel osalemine (eesti keeles aineid õpetavad õpeta-

jad). 

 

Meetodid 

1) dokumendianalüüs: haridust tõendavate dokumentide ja EHISe andmete võrdlus 

2) tunnivaatlused 

3) vestlused 

 

Alusdokumendid 

1) isikukaardid EHISes 

2) kvalifikatsioonile vastavust tõendavad dokumendid 

3) keeleoskuse tasemetunnistused 

4) täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid 

 

Tabel 3. Õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsioon, eesti keele oskuse tase ja täienduskoo-

litus  

 
Ees- ja 

perekon-

nanimi 

Õppe- ja 

kasvatu-

sala töö-

taja/ õp-

peaine 

Ameti-

koha 

suurus / 

tundide 

arv 

Kvalifikatsiooni vastavus 

nõuetele (jah/ei) 

Eesti keele oskuse tase Teises keeles 

õpetamise me-

toodikakursustel 

osalemine 2017-

2022 (jah/ei, 

tundide arv) 

Märku-

sed 

Tasemeha-

ridus 

omandatud 

eesti keeles 

(jah/ei) 

 

Nõutav 

tase1 

(B2/C1) 

Vastavus 

(tase/ei/ 

jah) 

 

 

EHIS Tege-

lik2 

Täpsus-

tus, mis 

osas ei 

vasta 

  

 

         

           

           

 

 
1 Märgitakse, milline on ametikohal nõutav keeletase. 
2 Täidetakse dokumentide põhjal.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/123042021010


Õigusaktid 

1) „Keeleseadus“, § 23 lg 4: Ametniku, töötaja ja füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse 

ja kasutamise nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Määruses reguleeritakse 

käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute eesti keele oskuse ja kasutamise nõu-

deid, lähtudes töö iseloomust ja töö- või ametikoha keelekasutusolukorrast. 

2) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“, § 7 lg 1: Põhikooli pidamisel tagab kooli pidaja põhi-

kooli riikliku õppekava täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, turvalisuse, 

tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpi-

lase arengu toetamiseks. 

3) Vabariigi Valitsuse 20.06.2011. a määruse nr 84 „Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust 

ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“ § 9 p-d 6 ja 7:  C1-tasemel eesti keele 

oskust nõutakse järgmistelt isikutelt: 6) õppeasutuste juhid, nende asetäitjad ja õppejuhid; 

7) eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õpetajad või õppejõud. 

4) Vabariigi Valitsuse 20.06.2011. a määruse nr 84 „Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust 

ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“ § 8 p 6:  vähemalt B2-tasemel eesti keele 

oskust nõutakse järgmistelt isikutelt:  pedagoogid (v.a eesti keele ja eesti keeles õpetatavate 

ainete õpetajad), sh ka sotsiaalpedagoog, logopeed. 

5) Vabariigi Valitsuse 20.06.2011. a määruse nr 84 „Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust 

ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“ § 8 p 7:  vähemalt B2-tasemel eesti keele 

oskust nõutakse järgmistelt isikutelt:  eripedagoogid, kelle teenust tarbivad mitte-eesti ema-

keelega isikud. 

6) Vabariigi Valitsuse 20.06.2011. a määruse nr 84 „Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust 

ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“ § 8 p 16: muu kõrgharidust nõudev ame-

tikoht (psühholoog). 

7) Vabariigi Valitsuse 06.06.2005. a määrus nr 120  „Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 

20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus“.  

8) Vabariigi Valitsuse 05.08.2004. a määruse nr 265 „Eesti hariduse infosüsteemi asutamine 

ning põhimäärus“ 4. osa: Õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregister. 

9) Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrus nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate 

ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“. 

 

Välisriigi kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioo-

nide (akadeemilised kraadid, diplomid, tunnistused jt) hindamine  toimub ENIC/NARIC Kes-

kuses, https://www.harno.ee/arenguvoimalused-ja-kvalifikatsioonid/valisriigi-kvalifikatsioo-

nide-tunnustamine/eesti-enicnaric. Kontakt: enic-naric@harno.ee. 

Juhend Eesti Vabariigi ja endise NSV Liidu haridust tõendavad dokumendid. Kvalifikatsioo-

nide vastavus. 
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Vestluste küsimused (näidis, soovituslikud) 
Vestlus pidaja ja juhtkonnaga3 

1) Kuidas (ja millistele andmetele tuginedes) te hindate  

a) aineõpetajate eesti keele oskuse taset eestikeelse aineõpetuse läbiviimiseks? 

b) aineõpetajate metoodilist ettevalmistust eestikeelse aineõpetuse läbiviimiseks? 

c) õpilaste eesti keele oskuse taset eesti keeles ainete õppimiseks? 

d) eestikeelseks aineõppeks mõeldud õppemetoodikat, selle kättesaadavust? 

e) eestikeelseks aineõppeks mõeldud õppematerjale, nende kättesaadavust? 

2) Milliseid meetmeid olete viimasel kolmel õppeaastal rakendanud koolis üleminekuks ees-

tikeelsele aineõppele, nt 

a) õpilaste eesti keele tõhustamine koolis üldiselt? 

b) eestikeelset aineõpet toetava(te) programmi(de), õppemetoodika(te) väljatöötamine 

ja/või kasutuselevõtmine? 
c) eesti keele ja eestikeelse õppe kvaliteedi tõstmisel? 

a. lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtete rakendamine? 
b. aineõpetajate eesti keele, sh ainealase terminoloogia täiendõpe? 
c. eesti keele õpetajate täiendusõpe mõnes konkreetses õppeaines? 

d. lisa-õppematerjalide väljatöötamine ja/või kasutuselevõtmine? 

d) kooli õppekavas eestikeelsete ainetundide või eesti keele õpetamiseks ettenähtud tun-

dide arvu suurendamine? 

e) eesti keele praktika võimaluste loomine õpilastele? 
f) eesti keele praktika võimaluste loomine õpetajatele? 
g) täiendavate aineõpetajate palkamine, kes oleksid valmis õpetama ainet eesti keeles? 

h) abiõpetaja ametikoha loomine? 

3) Mil viisil julgustatakse ja toetatakse koolis õpetajaid kasutama individuaalseid ressursse 

(käima koolitustel, kasutama eestikeelset meediat), et ületada institutsionaalseid, ühiskond-

likke ja regionaalseid barjääre? 

4) Millist individuaalset tuge, sh mentorlust, pakutakse õpetajatele? 

5) Millistes projektides on õpilased ja õpetajad osalenud? Koostöö teiste koolidega, pidaja toe-

tus.  

6) Milliseid võimalusi on õpilastele pakutud, nt osalemine õpilasvahetusprojektides, eestikeel-

sete kultuuriürituste külastamine, kohtumine ühisüritustel eestlastest eakaaslastega, raken-

dada veebipõhise ehk e-õppe rakendamine? 

7) Milliseid võimalusi on õpilastele pakutud mitteformaalseks õppeks väljaspool kooli eesti-

keelses keskkonnas, nt eesti ja vene kodukeelega laste ühisteks tegevusteks, sh ka koolivä-

liselt? 

8) Milliseid võimalusi on pakutud õpilastele, et arendada eesti keele oskust klassivälistes te-

gevustes (muuseumitunnid, õppekäigud, eestikeelsed huviringid, õpilasvahetus, ühisüritu-

sed eesti koolidega jms)? 

9) Kas ja mis osakaalus on keelekümbluse põhimõtted rakendatud, kuidas on see aidanud 

kaasa eesti keele oskuse tulemuslikkusele? (Keelekümbluskool) 

10) Milliseid võimalusi on pakutud nõrgema keeleoskusega (alla B1-taseme) õpilastele, nt või-

malust suviseks enesetäiendamiseks eesti keeles laagris, kus saab külastada eestikeelseid 

üritusi, tegevusi, muuseume jm, ööbida eestikeelsetes peredes? 

11) Kuidas ja mil viisil hindate koolis eestikeelse aineõppe tulemuslikkust? 

 
3 Punktides 1 ja 2 on kasutatud uuringus „Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides: hetkeolu-

kord ja vajadused“ (2006) olnud küsimusi, 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/40647/Keel_eestikeelneaineope.pdf.  

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/40647/Keel_eestikeelneaineope.pdf


12) Kuidas tagatakse koolis, et põhihariduse lõpetajaid valdavad teise keelena õpitud eesti keelt 

B2.1 tasemel kuulamises, lugemises, rääkimises, B1.2. tasemel kirjutamises? 

13) Milliseid andmeid on analüüsitud (nt õpilaste edasiõppimine) ja mil viisil (nt statistilised 

analüüsid) on koolis hinnatud, kas eesti keele õpe on korraldatud tasemel, mis võimaldaks 

põhikooli lõpetajatel jätkata õpinguid eesti õppekeelega õppeasutuses?  

14) Kuidas kommunikeerite eestikeelset õpet lastevanematele, nt info kättesaadavus kooli vee-

bilehel? 

15) Millised on olnud teie kooli viimase kolme aasta põhilised eesti keele õppega ja eestikeelse 

aineõppega seotud väljakutsed, arenduskohad? 

16) Mis on koolis seoses eestikeelse aineõppega hästi õnnestunud? 

17) Millised on planeeritavad parendusvaldkonnad eesti keeles ja eestikeelses õppes? 

 

Vestlus õpetajatega4  

1) Kuidas Te hindate 

a) oma õpilaste eesti keele oskuse taset vastava aine(te) eesti keeles õppimiseks? 
b) enda eesti keele oskuse taset oma aine(te) eesti keeles õpetamiseks? 
c) enda metoodilist ettevalmistust oma aine(te) eesti keeles õpetamiseks? 
d) oma valmidust ja oskusi lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika/keelekümbluse kasuta-

miseks? 
e) õpetajate koostöövalmidust ja korraldust lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks? 
f) oma aine(te)s eestikeelseks õpetamiseks mõeldud õppematerjale, nende kättesaadavust? 

g) oma aine(te) eestikeelseks õpetamiseks mõeldud õppemetoodikat, selle kättesaadavust? 

2) Kuidas võimaldab koolijuht osaleda erialasel täienduskoolitusel vms, nt kuidas on täienda-

tud ennast võõrkeele õpetamise metoodika alal? Harno korraldatavad keelekümblusprog-

rammi koolitused, Eesti Keelepööre MTÜ koolitused – kas on osaletud? Kas on kasutatud 

Integratsiooni SA keelepraktika võimalusi? 

3) Mille alusel planeeritakse koolitusi (nt arenguvestluste tulemused õpetajatega)?  

4) Mil viisil julgustatakse ja toetatakse koolis õpetajaid kasutama individuaalseid ressursse 

(käima koolitustel, kasutama eestikeelset meediat), et ületada institutsionaalseid, ühiskond-

likke ja regionaalseid barjääre? 

5) Millist individuaalset tuge, sh mentorlust, pakutakse õpetajatele? 

6) Millistes projektides on õpilased ja õpetajad osalenud? Koostöö teiste koolidega, pidaja toe-

tus.  

7) Kuidas ja mil viisil, milliste meetoditega hindate koolis eestikeelse aineõppe tulemuslikkust 

(nt põhikooli lõpueksamite, tasemetööde tulemused)? 

8) Mil viisil toimib koolis eesti keele ja aineõpetajate koostöö õpilaste eesti keele oskuse 

arendamiseks? 

9) Kuidas tagatakse koolis, et põhihariduse lõpetajaid valdavad teise keelena õpitud eesti 

keelt B2.1 tasemel kuulamises, lugemises, rääkimises, B1.2. tasemel kirjutamises? 
10) Millised on olnud teie kooli viimase kolme aasta põhilised eesti keele õppega ja eestikeelse 

aineõppega seotud väljakutsed, arenduskohad? 

11) Mis on koolis seoses eestikeelse aineõppega hästi õnnestunud? 

12) Millised on planeeritavad parendusvaldkonnad eesti keeles ja eestikeelses õppes? 

 

Vaatluse all on kolme viimase õppeaasta tegevused.  

 
4 Punktis 1 on kasutatud uuringus „Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides: hetkeolukord ja 

vajadused“ (2006) olnud küsimusi, http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/40647/Keel_eestikeel-

neaineope.pdf.  
 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/40647/Keel_eestikeelneaineope.pdf
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/40647/Keel_eestikeelneaineope.pdf


 

Vestlused viiakse läbi õpetajatega, kelle õppetunde vaadeldakse. Võib kaasata ka teisi eesti 

keele või eesti keeles õpetavaid õpetajaid.  

 

Vestluste näidisküsimustele lisanduvad küsimused, mis tulenevad analüüsitud andmetest ja 

koolist esitatud dokumentatsioonist.  

 

Vestlused toimuvad eesti keeles.  

 

 


