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,QWHJUDWVLRRQL� 6LKWDVXWXVH� +DULGXVSURJUDPPLGH� .HVNXVH� MD� +DULGXVPLQLVWHHULXPL�
projekti “Eesti keele kui teise keele õppesüsteemi loomiQH� DOXVKDULGXVH�
YDOGNRQQDV” raames korraldatud uurimuse “Eesti keele kui teise keele õpetamine 
ODVWHDLDV�������DDVWDO” kokkuvõte.��
1. Uurimuse eesmärk��
Uurimuse eesmärk oli välja selgitada eesti keele kui teise keele õpetamise olukord 
NRROLHHOVHWHV�ODVWHDVXWXVWHV�������DDVWDO��
�
Uurimuse ülesanded olid selgitada:�

��� milline on eesti keele kui teise keele õppe korraldus muukeelsetes 
lasteaedades ja lasteaiarühmades;�

��� milline on lasteaedade eesti keele õpetajate kvalifikatsioon;�
��� mis õppevara kasutatakse eesti keele kui teise keele õpetamisel lasteaedades.�

�
8XULPXVH�WXOHPXVHQD�HHOGDWDNVH��HW�VDDGXG�DQGPHG�WRHWDYDG��

��� koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetamise programmi 
väljatöötamist;�

��� koolieelsete lasteasutuste õpetajate põhikoolituses eesti keelH�NXL� WHLVH�NHHOH�
õppe mooduli väljatöötamist;�

��� lasteaedade eesti keele kui teise keele õpetajate sihipärase ja pädeva 
täienduskoolituse kavandamist;�

��� eesti keele kui teise keele õpetamise mitmekesise ja tänapäevase õppevara 
ORRPLVW�QLL�HHONRROLHDOLVHOH�ODSVele kui ka õpetajale.�

�
Uurimismeetodina kasutati ankeetküsitlust, mis korraldati ajavahemikus mai 2002 –�
RNWRREHU�������
�
Ankeetküsitlus koosnes kahest osast, millest esimese täitsid lasteaiajuhatajad, teise 
aga lasteaia eesti keele kui teise keele õpetajad. Lasteaiajuhatajate küsimustik sisaldas 
11 küsimust, mille vastustest saadi teavet eesti keele õppe korralduse kohta vene 
ja/või eesti� ja venekeelsetes lasteaedades. Eesti keele õpetajate küsimustikus oli 23 
küsimust, mille kaudu saadi andmed õpetajate (QLPL�� VXJX��YDQXV��NRGXNHHO���QHQGH�
NYDOLILNDWVLRRQL��KDULGXV��DPHWLMlUN��VWDDå��QLQJ�OlELWXG�WlLHQGXV}SSH�NRKWD��9DVWDMDG�
kirjeldasid ka, mis õppevara nad on oma töös kasutanud.�
�
����YDDGHOGXG� ODVWHDLDVW� WDJDVWDWL� NRNNX�����DQNHHWL� ���� ODVWHDLDVW� ���������PLOOHVW�
lasteaedade juhatajatele mõeldud küsimustiku oli täitnud 122 juhatajat (95,3%) ning 
õpetajate küsimustiku 111 õpetajat (96,7%), kusjuures 7 õpetajat andis tunde mitmes 
ODVWHDLDV��
�
Küsitluslehtede täitmise kohta võib öelda, et üksikutest vastustest oli näha, et 
ankeeditäitjail oli ilmseid raskusi eesti keelest arusaamisega; tuli ette nii grammatika��
kui ka morfoloogiavigu. Käekirja põhjal võib oletada, et paljudes lasteaedades täitis 
kogu küsimustiku eesti keele õpetaja ning seda just nendes lasteaeGDGHV�� NXV�
lasteaiajuhatajad ei saanud suulisel telefonivestlusel eesti keelest aru. Üldiselt võib 
ankeetküsitluste sisulise täitmisega rahule jääda.�
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���8XULWDY�YDOLP��
Uuritava valimi koostamisel võeti aluseks nii Haridusministeeriumi kui ka 
PDDNRQGDGH� KDULGXV�� MD� NXOWXXULRVDNRQGDGH� LQVSHNWRULWHOW� VDDGXG� DQGPHG� HUL�
SLLUNRQGDGH� YHQH�� MD� YHQH�eestikeelsete lasteaedade ning lasteaiarühmade kohta. 
Vaatluse alla võeti 128 vene�� MD� YHQH�HHVWLNHHOVHW� ODVWHDHGD� (HVWL� HUL� SLLUNRQGDGHVW��
3UDHJX�RQ�(HVWLV�WHDGDROHYDOW�����YHQH��MD�YHQH�eestikeelset lasteaeda, seega hõlmas 
uuring neist suurema osa (97,7%). Küsimustiku saanud 128 lasteaiast saatis vastuse 
����ODVWHDHGD����������OLVD�����
�
Ankeetküsitluse saanud 128 lasteaeda jagunesid piirkonniti järgmiselt (joonis 1):�

�� 7DOOLQQ�������
�� +DUMXPDD�–�3DOGLVNL�OLQQ������5XPPX�DOHYLN������0DDUGX�OLQQ������/RNVD�OLQQ�

�����.HKUD�OLQQ������
�� 1DUYD�������
�� .RKWOD�Järve�������
�� ,GD�9LUXPDD��Y�D�1DUYD�MD�.RKWOD�Järve) –�1DUYD�Jõesuu linn (1), Sillamäe 

linn (4), Jõhvi linn (2), Püssi linn (1), Kiviõli linn (1), Olgina alevik (1), 
9DLYDUD�YDOG������

�� Lääne�9LUXPDD�–�7DSD�OLQQ������.XQGD�OLQQ������
�� Jõgevamaa�–�0XVWYHH�OLQQ������
�� 7DUWXPDD�– Kallaste linn (1), Kolkja küla (1);�
�� 7DUWX������
�� 9DOJD������
�� Pärnumaa�–�6LQGL�DOHYLN������
�� Pärnu �����
�� Läänemaa�–�+DDSVDOX�OLQQ������
�
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-RRQis 1. Küsitletud lasteaedade jagunemine piirkonniti�
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Tabel 1. Küsimustike tagastamine piirkondade kaupa�
�

Tagastatud küsimustike�3LLUNRQG�
DUY� SURWVHQW�

7DOOLQQ� ��� �����
1DUYD� ��� �����
.RKWOD�Järve� ��� �����
,GD�9LUXPDD��Y�D�1DUYD�MD�.RKWOD�Järve)� �� ����
Lääne�9LUXPDD� �� ����
Jõgevamaa� �� ����
7DUWXPDD� �� ����
7DUWX� �� ����
9DOJD� �� ����
+DUMXPDD� ��� ����
Pärnu� �� ����
Pärnumaa� �� ����
Läänemaa� �� ����
.RNNX� ���� ������
�
Kokku tagastati 122 lasteaiast 133 ankeeti (tabel 1). Küsitluslehed jättis täitmata ja 
WDJDVWDPDta kuus lasteaeda (4,7% küsitletud lasteaedadest) Ida�9LUXPDDOW� �1DUYDVW�
NROP� ODVWHDHGD��.RKWOD�Järvelt üks lasteaed, Olgina ja Vaivara lasteaed). Kaheksast 
lasteaiast (6,5% kõigist vastanud lasteaedadest) saadi tagasi rohkem kui üks ankeet: 
7DOOLQQD�/RLWVX�ODVWHDHG�WDJDVWDV���DQNHHWL��7DOOLQQD�/LQGDNLYL�ODVWHDHG��7DOOLQQD����
ODVWHDHG�DOJNRRO��7DOOLQQD������ ODVWHDHG��9DOJD�ODVWHDHG�Pääsuke��3DOGLVNL� ODVWHDHG�
6LSVLN�� +DUMXPDD� 5XPPX� ODVWHDHG ja Pärnu lasteaed .HOOXNH tagastasid kõik 2 
DQNHHWL��
�
����YDVWDQXG� Oasteaiast ei õpetatud eesti keelt 11s (9%). Põhjustena nimetati väikest 
muukeelsete laste arvu lasteaias, eesti õppekeelega lasteaeda, puuetega muukeelsete 
laste õpperühmi ning eesti keele õpetaja puudumist. Neljas lasteaias eesti keele 
õpetajat küll ei olnud, kuid eesti keelt õpetati siiski (.RKWOD�Järve� ODVWHDHG�7DUHNH��
0XVWYHH��6LQGL�MD�.RONMD�ODVWHDHG���
�
(W�RVDV�XXULWXG�SLLUNRQGDGHV�ROL�YHQH� või vene�eestikeelseid lasteaedu vähe, siis on 
need piirkonnad edaspidises analüüsis kokku võetud järgmiselt:�

�� 7DOOLQQ (46 lasteaeda ja lasteaiajuhatajat, 51 õpetajat);�
�� 1DUYD (20 lasteaeda ja lasteaiajuhatajat, 17 õpetajat);�
�� .RKWOD�Järve (14 lasteaeda ja lasteaiajuhatajat, 12 õpetajat);�
�� Jõgeva���9DOJD�� MD�7DUWXPDD, sh Mustvee linn, Kallaste linn, Kolkja küla, 

9DOJD�Oinn, Tartu linn (10 lasteaeda ja lasteaiajuhatajat, 7 õpetajat);�
�� +DUMXPDD (6 lasteaeda ja lasteaiajuhatajat, 8 õpetajat);�
�� ,GD� ja Lääne�9LUXPDD�� VK� 1DUYD�Jõesuu linn, Sillamäe linn, Püssi linn, 

Kiviõli linn, Jõhvi linn, Tapa linn, Kunda linn (10 lasteaeda MD�
lasteaiajuhatajat, 10 õpetajat);�

�� Pärnu� ja Läänemaa, sh Pärnu linn, Sindi alevik, Haapsalu linn (5 lasteaeda 
ja lasteaiajuhatajat, 6 õpetajat).�

�
Sulgudes on märgitud küsitluses osalenud lasteaedade arv, kus õpetatakse eesti keelt 
NXL�WHLVW�NHHOW��DQNHHWküsitlusele vastanud lasteaiajuhatajate ning eesti keele õpetajate 
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DUY��Sulgudes märgitud arvud (111 lasteaeda, kus õpetatakse eesti keelt, ja 111 
õpetajat) on edasise analüüsi alus.�
�
Joonistelt 2 ja 3 on näha, kui palju ankeete nimetatud piirkondadest tagDVL�VDDGL��
�
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Joonis 2. Küsitluslehtede täitmine ja tagastamine piirkonniti�
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3. Tulemuste analüüs��
�����(HVWL�NHHOH�NXL�WHise keele õppe korraldus lasteaias��
Küsimustiku esimeses osas paluti lasteaiajuhatajatel anda ülevaade eesti keele õppe 
NRUUDOGXVHVW�RPD�ODVWHDLDV��
�
122 lasteaiast õpetati eesti keelt kui teist keelt 111s (91% lasteaedadest); 11s (9%) 
eesti keelt ei õpetatXG��
�

ei õpetata, 
muu põhjus

7,4%

ei õpetata, 
puudub õpetaja

1,6%jah, õpetatakse
91,0%

�
�
Joonis 4. Eesti keele kui teise keele õpetamine lasteaedades�
�
Joonisel 4 on mitme õpetajaga lasteaedade all mõeldud neid, kus töötab mitu eesti 
keele õpetajat ning kust tagastati rohkem kui üks ankeet. Neljas lasteaias HHVWL�NHHOH�
õpetajat küll polnud, kuid eesti keelt kui teist keelt siiski õpetati.�
�
Eesti keele õpetaja puudumine nimetati eesti keele õpetamata jätmise põhjuseks kahes 
lasteaias (1,6% vastanud lasteaedadest). Muu põhjusena nimetas kolm 
ODVWHDLDMXKDWDMDW�Oiiga väikest muukeelsete laste arvu, kuue juhataja meelest oli selleks 
eestikeelne lasteaed ja puuetega muukeelsete laste rühm (lisa 2).�
�
Tabel 2. Eesti keele kui teise keele õpetamine lasteaedades�
�
3LLUNRQG� � Ei õpetata� -DK��

õpetatakse�
9DVWDQXG�
ODVWHDHGX�NRNNX�

7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� �� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ���� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ����� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� �� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ���� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ����� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� � ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� � ������ ������
� ��NRNNX� � ����� �����
Jõgeva���9DOJD��MD�7DUWXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� ��� ���

�,�-�.
�/��0'0��
õpetaja 1�2'2�3'2'45�6 7�8

9;: < 9�=
õpetajaga > ?�@ < = ? : ? 3 �A�6 A�8 �
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� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ����
,GD� ja Lääne�9LUXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ���� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ����
Pärnu� ja Läänemaa� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ���� ����
� ��NRNNX� ���� ����� ������
�
Joonis 5 annab pildi eesti keele kui teise keele õpetamisest lasteaedades pLLUNRQGDGH�
NDXSD��
�
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Joonis 5. Eesti keele kui teise keele õpetamine lasteaedades piirkondade kaupa�
�
Vastuseid analüüsides on edaspidi baasarvuks võetud 111 (n� ������� V�R� QHQGH�
lasteaedade arv, kus õpetatakse eesti keelt kui teiVW�NHHOW���
3.1.1. Eesti keele õpperühmad lasteaedades��
Meid huvitas, milliseid keeleõpperühmi on lasteaedades moodustatud. Andsime 
YDOLGD�VHLWVH�YDVWXVHYDULDQWL��

��� vene kodukeelega laste õpperühm;�
��� vene ja eesti kodukeelega laste õpperühm;�
��� PLWPH�NRGXNHHOHJD��sh eesti) laste õpperühm;�
��� mitme kodukeelega (v.a eesti) laste õpperühm;�
��� keeleõppeline mängurühm;�



� ��

��� ettevalmistusrühm;�
��� muu õpperühm.�

�
Tabel 3. Kodukeele järgi moodustatud keeleõpperühmad lasteaedades 
SLLUNRQGDGH�NDXSD�
�
3LLUNRQG� � 9HQH�

NRGX�
NHHOHJD�
ODSVHG�

9HQH�MD�
HHVWL�
NRGX�
NHHOHJD�
ODSVHG�

0LWX�
NHHOW��
VK�
HHVWL�
NHHO�

0LWX�
NHHOW��
Y�D�
HHVWL�
NHHO�

(WWH�
YDOPLV�
WXV�

rühm�

.HHOH�
õppeline 
mängu�
rühm�

0XX�

7DOOLQQ� DUY� ��� ��� �� �� �� �� �
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ���� ���� ���� ����� �
� ��NRNNX� ����� ����� ���� ���� ���� ���� �
1DUYD� DUY� ��� �� �� � �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ���� ���� � ���� ���� ����
� ��NRNNX� ����� ���� ���� � ���� ���� ����
.RKWOD�
Järve�

DUY� ��� �� � � �� � �
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � � ����� � �
� ��NRNNX� ����� ���� � � ���� � �
Jõgeva���
9DOJD��MD�
7DUWXPDD�

DUY� �� �� � �� � �� ��

� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ����� � ����� �����
� ��NRNNX� ���� ���� � ���� � ���� ����
+DUMXPDD� DUY� �� �� �� � � � �
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� � � � �
� ��NRNNX� ���� ���� ���� � � � �
,GD��MD�
Lääne�
9LUXPDD�

DUY� �� �� � � �� � �

� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � � ����� � �
� ��NRNNX� ���� ���� � � ���� � �
Pärnu��MD�
Läänemaa�

DUY� �� � � � � � ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� � � � � � �����
� ��NRNNX� ���� � � � � � ����
.RNNX� DUY� ���� ��� �� �� �� �� ��
� ��NRNNX� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����
�
111 lasteaiast vastas 110 juhatajat, ühe lasteaia juhataja ei olnud mingil põhjusel 
vastust märkinud.�
�
7DEHOLVW���VHOJXE��PLOOLVHG�HHVWi keelt õppivad rühmad on lasteaedades moodustatud. 
Näiteks on 7DOOLQQD� ��� ODVWHDLDVW� ��V� PRRGXVWDWXG� YHQH� NRGXNHHOHJD�� ��V� YHQH� MD�
eesti kodukeelega, neljas mitme kodukeelega (sh eesti keel) laste rühmad jne. �
�
102 juhatajat (91,9% vastanuist) märkis, et QHQGH� ODVWHDLDV� RQ� PRRGXVWDWXG� YHQH�
NRGXNHHOHJD laste õpperühmad. Piirkonniti oli neid kõige rohkem Tallinna 
lasteaedades (95,7% küsitletuist) ning kõige vähem Pärnu� ja Läänemaal (60%). �
�
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(HVWL�MD�YHQH�NRGXNHHOHJD laste õpperühmad olid 25 lasteaias (22,5%), kõige rohkem 
ROL�QHLG�.RKWOD�Järve (35,7%) ning kõige vähem Narva lasteaedades (5%).�
�
Keeleõppeline� mängurühm oli üheksas (8,1% küsitletuist), Tallinnas aga tervelt 
NXXHV�ODVWHDLDV������SLLUNRQQD�ODVWHDHGDGHVW����
�
Ettevalmistusrühm töötas seitsmes lasteaias (6,3% kõigist lasteaedadest): Tallinnas 
kolmes (6,5% küsitletuist), Narvas ühes, Kohtla�Järvel kahes (14,3%) ning Ida�� MD�
Lääne�Virumaal ühes lasteaias.�
�
0XX�õpperühma all märgiti Mustvee lasteaias, kus eraldi eesti keele õpetajat pole, et 
NHHOW� VLLVNi õpitakse muusika�� MD� OLLNXPLVWHJHYXVWH� NDXGX�� 6LQGL� ODVWHDLDV� SXXGXE�
samuti eesti keele õpetaja, ent seal korraldatakse keeleõpet isemajandavas keeleringis.�
�
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Joonis 6. Laste kodukeele vm järgi moodustatud õpperühmad lasteaedaGHV�
SLLUNRQGDGH�NDXSD�
�
-RRQLVHG� �–13 annavad ülevaate laste kodukeele vm alusel moodustatud 
keeleõpperühmadest küsitletud piirkondade kaupa.��
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Joonis 7. Laste kodukeele vm alusel moodustatud keeleõpperühmad Tallinna 
ODVWHDHGDGHV�
�
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Joonis 8. Laste kodukeele vm alusel moodustatud keeleõpperühmad Narva 
ODVWHDHGDGHV��

Kohtla-Järve
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Joonis 9. Laste kodukeele vm alusel moodustatud keeleõpperühmad Kohtla�
Järve lasteaedades��

Jõgeva-, Valga- ja Tartumaa
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Joonis 10. Laste kodukeele vm alusel moodustatud keeleõpperühmad Jõgeva���
9DOJD��MD�7DUWXPDD�ODVWHDHGDGHV�
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Joonis 11. Laste kodukeele vm alusel moodustatud keeleõpperühmad Harjumaa 
ODVWHDHGDGHV��
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Joonis 12. Laste kodukeele vm alusel moodustatud keeleõpperühmad Ida�� MD�
Lääne�9LUXPDD�ODVWHDHGDGHV��
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Joonis 13. Laste kodukeele vm alusel moodustatud keeleõpperühmad Pärnu�� MD�
Läänemaa lasteaedades��
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�������(HVWL�NHHle õpperühmad laste vanuse järgi��
/DVWH�YDQXVH�NRKWD�VDLPH�LQIRW�����ODVWHDLDMXKDWDMDOW��
�
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Joonis 14. Eri vanusega laste keeleõpperühmad�
�
71 juhatajat (64% vastanuist) märkis, et nende lasteaias õpitakse eesti keelt korraga 
PLWPHV� Yanuserühmas. Sagedamini tehakse seda küll �–�DDVWDVWH� �������
ODVWHDHGDGHVW�� QLQJ� �–�DDVWDVWH laste rühmades (73%). Ainult kahe lasteaia puhul 
(1,8%) oli nimetatud, et eesti keele kui teise keele õpe on lasteaia kõigis 
vanuserühmades, s.o �–�DDVWDVWH�ODVWH�rühmades, N�D�PXX�vanuserühm���
�
Veidi vähemates vanuseastmetes, s.o �–�DDVWDVWH rühmades, Y�D�PXX�vanuserühm��
toimuvat eesti keele õpet märgiti 20 lasteaia vastustes (18%).�
�
$LQXOW�PXX�vanuserühm oli kirjas 9 lasteaia (8,1%) vastustes. Muu vanuserühma all 
märgiti sagedamini keeleõpet alates kolmandast eluaastast (5,4%), pererühmas 2–
7aastastele (1%) ning keelekümblusena alates sõimeeast (2%).�
�
Vaatleme piirkondade kaupa, kuidas olid keeleõpperühmad moodustatud vanuse järgi. �
�
Kõige rohkem oli DOOD��DDVWDVWH laste keeleõpperühmi Pärnu� ja Läänemaal (seitsmest 
lasteaiast kolmes, s.o 60% piirkonna lasteaedadest), kõige vähem aga Narva 
ODVWHDHGDGHV� �NROPHV� ODVWHDLDV�� PLV� PRRGXVWDE� 1DUYD� XXULWXG� ODVWHDHGDGHVW� ������
.RKWOD�Järvel alustavad alla 4aastased keeleõpinJXLG�NDKHNVDV�ODVWHDLDV����������.D�
PXMDO� ,GD� ja Lääne�9LUXPDDO� �Y�D� 1DUYD� MD� .RKWOD�Järve) õpivad alla 4aastased 
ODSVHG�HHVWL�NHHOW�WHUYHOW�NDKHV�ODVWHDLDV��������
�
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Joonis 15. Alla 4aastaste laste keeleõpperühmad piirkondade NDXSD�
�
�–�DDVWDVWH laste keeleõpperühmi piirkonniti võrreldes ilmnes, et neid oli kõige 
URKNHP� 1DUYD� ���� ODVWHDLDV� HKN� ����s piirkonna lasteaedadest) ning Pärnu�� MD�
Läänemaa lasteaedades (samuti 80%). Tallinnas oli sääraseid keeleõpperühmi 36 
ODVWHDLDV� ��������� VHHYDVWX� +DUMXPDD� ODVWHDHGDGHV� DLQXOW� NROPHV� ����� SLLUNRQQD�
ODVWHDHGDGHVW����
�

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tallinn Narva Kohtla-
Järve

Jõgeva-,
Valga-,

Tartumaa

Harjumaa Ida-,
Lääne-

Virumaa

Pärnu-,
Läänemaa

ei õpetata

õpetatakse

�
-RRQLV������–6aastaste laste keeleõpperühmad piirkondade kaupa�
�
$LQXOW� �DDVWDVWH laste keeleõpperühmi märgiti kõige rohkem Harjumaal –� QHOMDV�
ODVWHDLDV� ������� SLLUNRQQD� ODVWHDHGDGHVW��� ,GD� ja Lääne�9LUXPDDO� �Y�D� 1DUYD� MD�
.RKWOD�Järve) on 5aastaste keeleõpperühmad kolmes lasteaias (33%).�
�
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Joonis 17. 5aastaste laste keeleõpperühmad piirkondade kaupa�
�
.D� DLQXOW� �DDVWDVWH� laste keeleõpperühmi nimetati kõige vähem Ida� ja Lääne�
9LUXPDDO�� QHHG� ROLG� DLQXOW� NROPHV� ODVWHDLDV� ����� SLLUNRQQD� ODVWHDHGDGHVW��� PLV�
moodustab omakorda 2,7% kõigist lasteaedadest. Seevastu on Harjumaa kuuest 
ODVWHDLDVW� YLLHV� ������� SLLUNRQQD� ODVWHDHGDGHVW�� PRRGXVWDWXG� �DDVWDVWH�
keeleõpperühmad.�
�

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tallinn Narva Kohtla-
Järve

Jõgeva-,
Valga-,

Tartumaa

Harjumaa Ida-,
Lääne-

Virumaa

Pärnu-,
Läänemaa

ei õpetata

õpetatakse

�
Joonis 18. 6aastaste laste keeleõpperühmad piirkondade kaupa�
�
�–�DDVWDVWH laste keeleõpperühmi oli kõige rohkem Ida� ja Lääne�9LUXPDD�
lasteaedades: kaheksas lasteaias kümnest, mis moRGXVWDE� ������ SLLUNRQQD�
ODVWHDHGDGHVW��7DOOLQQDV�ROL��–7aastaste keeleõpperühmi 33 lasteaias (71,7%).�
�
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-RRQLV������–7aastaste laste keeleõpperühmad piirkondade kaupa�
�
0XLG� keeleõpperühmi� ROL� 7DOOLQQDV� ��� ODVWHDLDV� ������� SLLUNRQQD� ODVWHDHGDGHVW���
.RKWOD�Järvel kolmes (21,4%), Ida� ja Lääne�Virumaal kahes (20%) ning Pärnu�� MD�
Läänemaal ühes lasteaias (20%).�
�
Jooniste ja analüüsi põhjal võib järeldada, et lasteaedades ei ole palju nn puhtaid 
5aastaste ja 6aastaste rühmi. Ilmselt seepärast ongi märgatav ülekaal 5–�DDVWDVWH�MD��–
7aastaste keeleõpperühmadel.��
3.1.3. Eesti keele õpe 5–7aastaste laste rühmades��
7HDYHW� VDLPH� ���� ODVWHDLDMXKDWDMDVW� ����lt (96,4%); 6 juhatajat (5,4%) jättis 
vastamata. Analüüsist selgus, et 90 lasteaias (8����� YDVWDQXG� ODVWHDHGDGHVW��
õpetatakse eesti keelt kui teist keelt kõigis 5–7aastaste rühmades, 15s (13,5%) aga 
ainult mõnes rühmas. �
�
1DUYD linn on ainus piirkond, kus on eesti keele kui teise keele õpe kõigis 5–�DDVWDVWH�
rühmades. Ka .RKWOD�Järve� ��� ODVteaiast 12s (85,7%) õpitakse nimetatud 
vanuserühmas eesti keelt. Seevastu 7DOOLQQD näitajad on kesisemad: kõigis 5–
7aastaste rühmades õpitakse eesti keelt 35 lasteaias (76,1% piirkonna lasteaedadest), 
mõnes rühmas seitsmes lasteaias (15,2%); neljast lasteaLDVW��������LQIRW�HL�VDDGXG��
�
Tabel 4. Eesti keele õpetamine 5–7aastaste laste rühmades�
�
3LLUNRQG� � Kõigis 

rühmades�
Mõnes 
rühmas�

9DVWD�
PDWD�

.RNNX�
7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� ��� �� �� ���

� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ���� ������
� ��NRNNX� ����� ���� ���� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� ��� � � ���
� ��SLLUNRQQDV� ������ � � ������
� ��NRNNX� ����� � � �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� ��� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ���� ���� ������
� ��NRNNX� ����� ���� ���� �����
Jõgeva���9DOJD��MD�7DUWXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� � ���
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� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ������
� ��NRNNX� ���� ���� � ����

+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� � ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ������
� ��NRNNX� ���� ���� � ����
,GD� ja Lääne�9LUXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� � ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ������
� ��NRNNX� ���� ���� � ����
Pärnu� ja Läänemaa� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� ��

� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ����

.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� �� ����
� ��NRNNX� ����� ����� ���� ������

�
Joonis 20 annab ülevaate eesti keele kui teise keele õpetamisest küsitletud lasteaedade 
�–7aastaste laste rühmades piirkondade kaupa.�
�
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Joonis 20. Eesti keele kui teise keele õpe 5–7aastaste rühmas piirkondade kaupa��
3.1.4. Keskmine laste arv õpetatavas rühmas��
Analüüsi aluseks on 118 lasteaiaõpetaja vastused. Eri lasteaedades on õpetajail 
erineva suurusega lasterühmad. Tabelist 5 ja jooniselt 21 on näha, et üle poole 
vastanuist (54,2%) on märkinud keeleõpperühma suuruseks 16–20 last. Väikelaste 
SXKXO�RQ�VHH�DUY�NLQGODVWL�OLLJD�VXXU��
�
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Joonis 21. Keskmine laste arv rühmas�
�
7DEHO����.eskmine laste arv õpperühmas piirkondade kaupa�
�
3LLUNRQG� � $OOD����

ODSVH�
��–����
ODVW�

��–����
ODVW�

Üle 20 
ODSVH�

9DVWD�
PDWD�

.RNNX�
7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� �� ��� ��� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ���� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ����� ���� ���� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ��� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ���� ����� ����� ����� ���� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ����� ���� ���� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ���� ����� ����� ����� ���� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ���� �����
Jõgeva���9DOJD��
MD�7DUWXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� � �� �� � �� ��
� ��SLLUNRQQDV� � ����� ����� � ����� ������
� ��NRNNX� � ���� ���� � ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� � �� �� � � ��
� ��SLLUNRQQDV� � ����� ����� � � ������
� ��NRNNX� � ���� ���� � � ����
,GD� ja Lääne�
9LUXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� � �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� � ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� � ���� ���� ���� ���� ����
Pärnu��MD�
Läänemaa�

YDVWDMDWH�DUY� � �� �� � � ��
� ��SLLUNRQQDV� � ����� ����� � � ������
� ��NRNNX� � ���� ���� � � ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� �� ��� ��� ��� �� ����
� ��NRNNX� ���� ����� ����� ����� ���� ������
�
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Joonis 22. Keskmine laste arv rühmas piirkondade kaupa��
3.1.5. Ühe õpetaja õpetatavate rühmade arv lasteaias��
Tundsime huvi, mitut rühma üks eesti keele õpetaja lasteaias õpetab. 118 
lasteaiaõpetaja vastustest selgus, et kõige rohkem õpetavad nad kahes (20����
küsitletuist) või kolmes (20,3%) rühmas (joonis 23). Ainult ühes rühmas õpetas 
küsitletuist kokku 19 õpetajat (16,1%). Oli ka neid, kes õpetasid 8–10 rühmas (5,1%). 
Üks õpetaja oli märkinud rühmade arvuks 20, kuid siin võis ta küsimusest valesti aru 
VDada ning märkida kogu lasteaia rühmade arvu.�
�
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Joonis 23. Ühe õpetaja õpetatavate rühmade arv�
�
Ühes�NDKHV� rühmas õpetavaid õpetajaid oli kõige rohkem Pärnu� ja Läänemaa 
ODVWHDHGDGHV� �����VHOOH�SLLUNRQQD� ODVWHDHGDGHVW���.RKWOD�-ärve lasteaedades oli neid 
55,4% ja Harjumaal 51% küsitletuist. Kõige vähem oli ühes�kahes rühmas õpetavaid 
õpetajaid Narva lasteaedades (25% piirkonna õpetajaist), nimelt õpetas 50% selle 
piirkonna õpetajaist eesti keelt NROPHV�QHOMDV lasteaiarühmas. Kõige vähem oli 
NROPHV�neljas rühmas õpetavaid õpetajaid Kohtla�Järvel (14,3%). 8–10 rühmas õpetas 
Harjumaal 25% ning Tallinnas 3,8% õpetajaist. Teiste piirkondade õpetajail nii palju 
rühmi ei olnud.��
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�
3.1.6. Eesti keele õppe korralduse peamised vormid��
/DVWHDiajuhatajaile nimetati seitse õppekorralduse varianti, millest neil paluti märkida 
kõik nende lasteaedades rakendatavad õppevormid. Need olid:�

��� eesti keele õpetamiseks on eraldi tund/tunnid nädalas;�
��� eesti keelt õpitakse eesti keele õpetaja juhendamisel erinHYDWH�WHJHYXVWH�WRHO��
��� eesti keele õpe on ühel päeval nädalas;�
��� eesti keele õpe on mitmel päeval nädalas;�
��� eesti keele õpet rakendatakse kõigis rühma tegelustes;�
��� eesti keele õpetaja on ka rühmaõpetaja;�
��� muu õppekorraldus.�

�
7HDYHW�VDLPH�����ODVWHDLDMXKDWDMDOW��98%). Ilmnes, et 90 lasteaias (81,1% küsitletuist) 
on eesti keele õppeks HUDOGL�WXQG��,GD� ja Lääne�9LUXPDD�SLLUNRQG�ROL�DLQXV��NXV�HHVWL�
keel oli eraldi õppetund kõigis lasteaedades. Ka Narva 17 lasteaias (85% piirkonna 
lasteaedadest) õpitakse eesti keelt eraldi tunnis. Veidi vähem rakendatakse seda vormi 
Jõgeva���9DOJD��MD�7DUWXPDD�ODVWHDHGDGHV��NXXHV�ODVWHDLDV��V�R�������
�
21 lasteaias (18,9%) rakendatakse eesti keele õpetust kõigis rühma tegelustes. Üldse 
HL� WHKWD� VHGD� ,GD� ja Lääne�9LUXPDDO� �Y�D� 1DUYD� MD� .RKWOD�Järve) ega Pärnu�� MD�
Läänemaal. Kohtla�Järvel rakendatakse keeleõpet kõigis rühma tegelustes 35,7%�V�
lasteaedadest, Narvas kahes küsitletud lasteaias (10%).�
�
Eesti keelt õpitakse mitmel päeval nädalas 57 lasteaias (51,4% küsitletud 
ODVWHDHGDGHVW�� 54 lasteaia juhatajad (48,6%) ei olnud seda vastusevarianti märkinud. 
Niimoodi on eesti keele õpe korraldatud 60%s Narva ning Ida� ja Lääne�9LUXPDD�
lasteaedadest, seevastu Harjumaal ainult ühes lasteaias (16,7%).�
�
$LQXOW� ühel päeval nädalas õpitakse eesti keelt Tallinna ühes (2,1% piirkonna 
lasteaedadest), Narva ühes (5%), Pärnu� ja Läänemaa ühes (16,7%) ning Kohtla�Järve 
ühes lasteaias (7,1%).�
�
Eesti keele õpetaja ei ole rühmaõpetaja 81 lasteaias (73% küsitletud lasteaedadest), 
NXLG� WHUYHOW� ��� ODVWHDLDV� �27%) on ta ühtlasi rühmaõpetaja. Kõige rohkem oli eesti 
keele õpetaja ka rühmaõpetaja Pärnu� ja Läänemaa (50% selle piirkonna 
ODVWHDHGDGHVW��QLQJ�7DOOLQQD�ODVWHDHGDGHV��������
�
9DVWXVHYDULDQGL�PXX� all märgiti keeleõppe toimumist lisaks eraldi keeletundidele�
YHHO� OLLNXPLV�� MD� PXXVLNDWXQGLGHV� ���� QLQJ� MRRQLVWDPLVWXQGLGHV� ����� 3HDOH� VHOOH�
nimetati keeleõppe korraldamist ringitööna kaks korda nädalas (1) ja individuaaltööna 
NROPH�nelja lapsega (1). Ühes lasteaias on kõigis rühmades õppe� ja töökeeleks eesti 
NHHO���
�
-RRQLVWHOW���–30 on näha, mis vorme rakendati eesti keelt õpetades eri piirkondades.�
�
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Joonis 24. Eesti keele õpetamise vormid Tallinna lasteaedades��
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Joonis 25. Eesti keele õpetamise vormid NarYD�ODVWHDHGDGHV��
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Joonis 26. Eesti keele õpetamise vormid Kohtla�Järve lasteaedades��
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Joonis 27. Eesti keele õpetamise vormid Jõgeva���9DOJD��MD�7DUWXPDD�
ODVWHDHGDGHV��
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Joonis 28. Eesti keele õpetamise vormid Harjumaa lasteaedades��

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ida- ja Lääne-Virumaa

eraldi tund

ühel päeval nädalas
mitmel päeval nädalas

kõigis rühma tegelustes
õpetaja on rühmaõpetaja

muu

erinevates tegevustes

�
�
Joonis 29. Eesti keele õpetamise vormid Ida� ja Lääne�9LUXPDD�ODVWHDHGDGHV���
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Joonis 30. Eesti keele õpetamise vormid Pärnu� ja LäänemDD�ODVWHDHGDGHV��
3.1.7. Eesti keele õppe erinevused vanuserühmades��
111 lasteaiajuhatajast arvas 66 (59,5%), et eesti keelt kui teist keelt õpetatakse eri 
vanuserühmades erinevalt. Nimetati laste vanusest tulenevaid, õppekava ülesehituse ja 
tundides käsitlHWDYDWH�WHHPDGH�QLQJ�ODVWH�NHKDOLVH�MD�YDLPVH�DUHQJX�HULQHYXVL��
�
Tabel 6. Eesti keele kui teise keele õpetamise erinevused vanuserühmades�
�
3LLUNRQG� � (L�ROH�HULQHYXVL� 2Q�HULQHYXVL� .RNNX�
7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ����� ����� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� �� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ����� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� �� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� �����
Jõgeva���9DOJD��MD�7DUWXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ����
,GD� ja Lääne�9LUXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ����
Pärnu� ja Läänemaa� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� ����

� ��NRNNX� ����� ����� ������
�
Üllatavalt palju lasteaiajuhatajaid (40,5%) ei olnud märkinud mingeid erinevusi, nt 
Pärnu� ja Läänemaal 60% ning Tallinnas 45,7% vastanuist.��
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3.1.8. Eesti keele kui teise keele õppe seostamine muude tegevustega��
Lasteaiajuhatajatel palusime hinnata ja märkida, kuivõrd on eesti keele kui teise keele 
õpetamine lasteaedades seotud muude tegevustega, st kas eesti keelt õpitakse ka:�

��� igapäevategevusteV��
��� ODXOPLVWXQGLGHV��
��� OLLNXPLVWXQGLGHV��
��� käeliste tegevuste toel;�
��� õppekäikudel;�
��� PXXGHV�WHJHYXVWHV��

�
Hinnangud saime kõigilt 111 lasteaiajuhatajalt. Kui keeleõppe rakendamist mingis 
eespool nimetatud tegevuses ei olnud märgitud, pidasime analüüsis selle vastamDWD�
variandiks. Eesti keele kui teise keele õpetamise seotust eraldi tegevuste kaupa 
LOOXVWUHHULYDG�MRRQLVHG���–����
�
Tabel 7. Eesti keele õppe seotus igapäevategevustega piirkonniti�
�
3LLUNRQG� � 9DVWD�

PDWD�
(L�

UDNHQ�
GDWD�

5DNHQ�
GDWDNVH�

MXKXVOLNXOW�
5DNHQ�
GDWDNVH�

väga palju�
.RNNX�

7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� ��� � ��� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� � ����� ����� ������
� ��NRNNX� ����� � ����� ����� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� �����
Jõgeva���9DOJD��MD�
7DUWXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� � �� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� � ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� � ���� ���� ���� ����
,GD� ja Lääne�9LUXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ����
Pärnu� ja Läänemaa� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� ��� ��� ����
� ��NRNNX� ����� ���� ����� ����� ������
�
Eesti keele kui teise keele õppe sidumise kohta igapäevategevustega� YDVWDV� ���
lasteaiajuhatajat (71,2% küsitletuist), kellest 39 (35,1%) väitis, et nende laVWHDLDV�RQ�
keeleõpe tihedalt seotud igapäevaste toimingutega. 111 lastaiajuhatajast jättis 32 
(28,8%) selle vastusevariandi märkimata. 29 juhatajat (26,1%) pidas keeleõppe 
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rakendamist igapäevatoimingutes juhuslikuks ning 11 juhataja (9,9%) hinnangul ei 
WHKta seda üldse.�
�

�����

�����
����

�����
YlJD�SDOMX
MXKXVOLN
HL�UDNHQGDWD
YDVWDPDWD

��
Joonis 31. Eesti keele õpetamise seotus igapäevategevustega�
�
Eelöeldust võib järeldada, et kolmandikus lasteaedades on eesti keele õpe tihedalt 
seotud igapäevaste tegevustega. Piirkonniti tehakse seda kõige rohNHP�7DOOLQQDV�–����
lasteaias (43,5% piirkonna lasteaedadest), ka Jõgeva��� 9DOJD�� MD� 7DUWXPDDO� ������
ning Pärnu� ja Läänemaal (40%). Kõige vähem oli eesti keele õpe seotud 
igapäevatoimingutega Narvas –����ODVWHDLDVW�QHOMDV��������.D�.RKWOD�Järve ning Ida��
Ma Lääne�9LUXPDD� ODVWHDHGDGHV� RQ� VHOOHV� YDOGNRQQDV� DUHQJXUXXPL�� 7XQGXE�� HW�
igapäevategevustes rakendatakse keeleõpet rohkem seal, kus keskkond on põhiliselt 
HHVWLNHHOQH��
�
Tabel 8. Eesti keele õppe seotus laulmistundidega piirkonniti�
�
3LLUNRQG� � 9DVWD�

PDWD�
(L�

UDNHQ�
GDWD�

5DNHQ�
GDWDNVH�

MXKXVOLNXOW�
5DNHQ�
GDWDNVH�

väga palju�
.RNNX�

7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� �� � ��� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ���� � ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� � ���� ����� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� � �� �� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� � ���� ����� ����� ������
� ��NRNNX� � ���� ���� ���� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� � � �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� � � ����� ����� ������
� ��NRNNX� � � ���� ���� �����
Jõgeva���9DOJD��MD�
7DUWXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� �� � �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� � ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� � ���� ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� � � �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� � � ����� ������
� ��NRNNX� ���� � � ���� ����
,GD� ja Lääne�9LUXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� � �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� � ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� � ���� ���� ����
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Pärnu� ja Läänemaa� YDVWDMDWH�DUY� � �� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� � ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� � ���� ���� ���� ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ��� ��� ����
� ��NRNNX� ���� ���� ����� ����� ������
�
Eesti keele kui teise keele õppe sidumist ODXOPLVWXQGLGHJD� KLQGDV� ����
lasteaiajuhatajat (94% küsitletuist); vastamata jättis 7 juhatajat (6,3%). Selgus, et 
ODXOPLVWXQGLGes rakendatakse eesti keelt väga palju 67 lasteaias (60,4%).�
�

�����
�����

����
����

YlJD�SDOMX
MXKXVOLN
HL�UDNHQGDWD
YDVWDPDWD

�
�
Joonis 32. Eesti keele õpetamise sidumine laulmistundidega�
�
Kõige rohkem on keeleõpe seotud laulmistundidega Harjumaal –� YLLHV� ODVWHDLDV�
������� SLLUNRQQD� ODVWHDHGDGest). Keeleõpet ei seota laulmistundidega Narva ühes 
(5%) ega Pärnu� ja Läänemaa ühes lasteaias (20%).�
�
Tabel 9. Eesti keele õppe seotus liikumistundidega piirkonniti�
�
3LLUNRQG� � 9DVWD�

PDWD�
(L�

UDNHQ�
GDWD�

5DNHQ�
GDWDNVH�

MXKXVOLNXOW�
5DNHQ�
GDWDNVH�

väga palju�
.RNNX�

7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ��� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ���� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ����� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� � �� �� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� � ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� � ���� ���� ���� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� �����
Jõgeva���9DOJD��MD�
7DUWXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� �� � �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� � ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� � ���� ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� � �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� � ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� � ���� ���� ����
,GD� ja Lääne�9LUXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���
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� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ����
Pärnu� ja Läänemaa� YDVWDMDWH�DUY� � �� � �� ��
� ��SLLUNRQQDV� � ����� � ����� ������
� ��NRNNX� � ���� � ���� ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� ��� ��� ����
� ��NRNNX� ����� ���� ����� ����� ������
�
Eesti keele kui teise keele õppe sidumise kohta OLLNXPLVWXQGLGHJD� VDLPH� WHDYHW����
lasteaiajuhatajalt (87,4% küsitletuist); 14 juhatajat (12,6%) jättis vastamata. Analüüs 
näitas, et liikumistundidega seotakse eesti keele õpet sageli 57 lasteaias (51,4% 
küsitletuist). Kõige rohkem tehti seda Tallinnas – 28 lasteaias (60,9%), Pärnu�� MD�
Läänemaal 11 (60%) ning Narvas 11 lasteaias (55%). Kõige vähem seotakse 
keeleõpet liikumistundidega Kohtla�Järvel (35,7��� QLQJ� ,GD� ja Lääne�9LUXPDDO�
�������
�

�����

���

��

�����

YlJD�SDOMX
MXKXVOLNXOW
HL�UDNHQGDWD
YDVWDPDWD

�

�
Joonis 33. Eesti keele õppe sidumine liikumistundidega�
�
Õpetajate küsitluse täienduskoolituse osast selgus, et õpetajaid huvitab, kuidas siduda 
HHVWL�NHHOH�NXL�WHLVH�NHHOH�WXQGH�OLLNXPLV� ja laulmistundidega tõhusamalt. Eesti keele 
õpetajad kasutavad ka keeletundide rikastamiseks rohkesti lauluvara ning 
OLLNXPLVHOHPHQWH��
�
Tabel 10. Eesti keele õppe seotus käeliste tegevustega piirkonniti�
�
3LLUNRQG� � 9DVWD�

PDWD�
(L�

UDNHQ�
GDWD�

5DNHQ�
GDWDNVH�

MXKXVOLNXOW�
5DNHQ�
GDWDNVH�

väga palju�
.RNNX�

7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� ��� �� ��� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ����� ���� ���� ����� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� �����
Jõgeva���9DOJD��MD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���



� ���

7DUWXPDD�
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ����
,GD� ja Lääne�9LUXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ����
Pärnu� ja Läänemaa� YDVWDMDWH�DUY� �� �� � �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� � ���� ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� ��� ��� ����
� ��NRNNX� ����� ����� ����� ����� ������
�
Eesti keele õpetamise sidumise kohta käeliste�WHJHYXVWH�WXQGLGHJD�DQGLV�KLQQDQJX����
juhatajat (69,4% küsitletuist). Ainult 25 lasteaias (22,5% kõigist lasteaedadest) 
seotakse keeleõpet käeliste tegevustega sageli, 24 lasteaias (21,6%) ei tehta seda 
üldse. 34 lasteaiast (30,6%) teavet ei saadud.�
�

�����

�����
�����

�����
väga palju

juhuslikult

ei rakendata

vastamata

�
Joonis 34. Eesti keele õppe seotus käeliste tegevuste tXQGLGHJD�
�
�
Kuivõrd on eesti keele kui teise keele õpe seotud käeliste tegevuste tundidega eri 
piirkondades? Vastustest on näha, et kõige rohkem on need seotud Pärnu�� MD�
Läänemaa (40% selle piirkonna lasteaedadest) ning Harjumaa lasteaedades (33,3%), 
kõige vähem aga Kohtla�Järve (14,3%), Ida� ja Lääne�9LUXPDD� ������ QLQJ� 1DUYD�
ODVWHDHGDGHV��������
�
Tabel 11. Eesti keele õppe seotus õppekäikudega piirkonniti�
�
3LLUNRQG� � 9DVWD�

PDWD�
(L�

UDNHQ�
GDWD�

5DNHQ�
GDWDNVH�

MXKXVOLNXOW�
5DNHQ�
GDWDNVH�

väga palju�
.RNNX�

7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� ��� �� ��� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ����� ���� ����� ����� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
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� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ���� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� �����
Jõgeva���9DOJD��MD�
7DUWXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� � �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� � ���� ����
,GD� ja Lääne�9LUXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ����
Pärnu� ja Läänemaa� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� ��� ��� ����
� ��NRNNX� ����� ����� ����� ����� ������
�
Eesti keele õppe seotuse kohta õppekäikudega�VDLPH�LQIRW����ODVWHDLDMXKDWDMDOW������
küsitletuist), 34 (30,6%) jättis sellele hinnangu andmata. 33 juhatajat (29,7%) vastas, 
HW� QHQde lasteaias on keeleõpe ja õppekäigud tihedalt seotud; 14 lasteaias (12,6%) 
VHGD�WHKWXG�SROH�QLQJ����ODVWHDLDV�������RQ�VHH�MXKXVOLN���
�

�����

���
�����

����� YlJD�SDOMX
MXKXVOLNXOW
HL�UDNHQGDWD
YDVWDPDWD

�
�
Joonis 35. Eesti keele õppe seotus õppekäikudega�
�
Vastustest torkas silma, et kõige rohkem oli keeleõpe seotud õppekäikudega Jõgeva���
9DOJD� ja Tartumaa lasteaedades (40% piirkonna lasteaedadest), kõige vähem aga 
Narva ning Pärnu� ja Läänemaa lasteaedades (kummaski 20%).�
�
9DVWXVHYDULDQGL�PXX all märgiti lastevanemate kaasamist õppesse (1), eesWL� MD�YHQH�
rahvusest laste ühiseid pidusid (2), ühisürituste (kadripäev, mardijooks, 
teatrietendused vm) korraldamist eesti keeles (3) ning keeleõpet jalutuskäikudel ja 
HNVNXUVLRRQLGHO������
�
Vastuste põhjal võib öelda, et eesti keele õpetajad peavad väga tähtsaks eesti keele 
õpetamise sidumist laulmis�, rütmika�� MD� OLLNXPLVWXQGLGHJD�� ND� NHHOHWXQGLGHV�
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kasutatakse palju lauluvara ja liikumiselemente. Vastanute arvates on üks lapse 
keeleõppe edusammude peamisi tagasiside andmise võimalusi vanematele 
ODVWHDLDSHod, kus lapsed esitavad õpitud eestikeelseid laule ja luuletusi.��
3.1.9. Õpetaja eesti keele tunnis��
Küsitluses huvituti, kas eesti keele kui teise keele tunnis on õpetaja üksi, koos 
rühmaõpetajaga, koos õpetajaabiga või kasutab muid võimalusi. Vastused saLPH�����
lasteaiajuhatajalt (98,2%), vastamata jättis kaks (1,8%). 69 juhataja väitel (62,2% 
vastanuist) on õpetaja keeletunnis üksi ning 25 lasteaiajuhataja sõnul (22,5%) koos 
rühmaõpetajaga�� $LQXOW� �� ODVWHDLDV� ������ YDVWDQXLVW�� RQ� NHHOHWXQGLGHV� ND�
õpetajaDEL��
�
9DVWXVHYDULDQGL� PXX all oli märgitud: kuues lasteaias on eesti keele tunnis ka 
muusikaõpetaja (5,4% vastanuist), ühes liikumisõpetaja. Kolmes lasteaias on 
keelerühmad jagatud väikesteks alarühmadeks, nii et samal ajal, kui eesti keele 
õpetaja annab ühes rühmas keeletundi, tegeleb rühmaõpetaja teise poole rühmaga. 
Ühes Kohtla�Järve lasteaias on keeleõppetunnis kõik rühmatööga seotud õpetajad, 
keelt õpitakse ringitöös süvaõppemeetodil. Ühe Tallinna lasteaia eesti keele õpetaja 
kurtis, et rühmaõpetaja ei räägi eesti keeles ja vanemadki on keeleõppe suhtes väga 
SDVVLLYVHG��
�

1,8%

5,4%

8,1%

22,5%

62,2%

vastamata

muu

koos õpetajaabiga

koos rühmaõpetajaga

õpetaja üksi

�
�
Joonis 36. Õpetaja eesti keele tunnis�
�
�
�
�
��
�
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3.1.10. Keeleõppejuhendite andmine��
Kuigi see küsimus oli juhatajate küsimustikus, vastasid sellele ilmVHOW� HQDPDVWL�
õpetajad. Et meidki huvitas, kui palju õpetajaid juhendab vanemaid või teisi õpetajaid, 
siis võtsime tulemusi analüüsides aluseks vastanud õpetajate, mitte lasteaedade arvu. �
�
111 õpetajast vastas sellele küsimusele 105 (94,6%); 6 õpetajat (5,4%) jättis 
YDVWDPDWD���
�
Analüüs näitas, et 45 vastanud õpetajat (40,5%) annab juhendeid ainult vanematele; 
üksnes 5 õpetajat (4,5%) annab juhendeid teistele õpetajatele. Mõlemale jagab 
juhendeid 55 õpetajat (50%). �
�
7DOOLQQD 49 õpetajast annab keeleõppejuKHQGHLG� QLL� YDQHPDWHOH� NXL� ND� WHLVWHOH�
õpetajatele 86% õpetajaist. 1DUYDV juhendab 16 õpetajast 8 (47%) rohkem vanemaid; 
.RKWOD�Järve 13 õpetajast annab 46% õpetajaist juhendeid vanematele ning 46% 
õpetajaist nii vanematele kui ka teistele õpetajatele. �
�
.okkuvõtlikult võib öelda, et keeleõppejuhendeid jagatakse, sest selliseid õpetajaid, 
kes üldse kellelegi teavet ei anna, oli kokku 6 (5,4%). Põhjenduseks oli märgitud, et 
vanemate ja ka mõne kolleegi eesti keele oskus on sageli nii halb, et võib nullida laSVH�
SLQJXWXVHG�MD�VDDYXWXVHG�NHHOHWXQQLV���
�
Analüüsides, millise kodukeelega õpetajad rohkem keeleõppejuhendeid jagavad, 
VHOJXV��HW� ODSVHYDQHPDLG nõustavad rohkem need õpetajad, kelle kodukeel on vene 
keel (39,5% vene kodukeelega õpetajaist). Vene�HHVWL� NRdukeelega õpetajaist annab 
keeleõppejuhendeid lastevanematele 33,3% ja eesti kodukeelega õpetajaist 25%.�
�
Nii lapsevanemaid kui ka teisi õpetajaid teavitab 43% vene�HHVWL�� ���� YHQH� QLQJ�
21,2% eesti kodukeelega õpetajaist.�
�
Mitu õpetajat oli kirjeldanud, kuLGDV� QDG� DQQDYDG� ODSVHYDQHPDWHOH�
keeleõppejuhendeid ning ka üldist tagasisidet laste keeleõppe kohta lasteaias:�

�� lapsevanemate jaoks on tehtud eraldi vihik, kuhu õpetaja märgib andmeid iga 
ODSVH�NHHOHOLVH�DUHQJX�NRKWD��NXXHV�ODVWHDLDV���

�� LJDO� ODSVHO� RQ� RPD� Hesti keele mapp, kus on keeleõppematerjal eraldi 
töölehtedena, ning laps võib võtta päeva lõpus mapi koju kaasa (neljas 
ODVWHDLDV���

�� lastevanematele on välja pandud stend eesti keele tunnis õpitud materjaliga 
�NROPHV�ODVWHDLDV���

�� ODVWHYDQHPDWHOH�WHKDNVH�ODKWLVHLG�WXQGH��NDKHV�ODVWHDLDV���
�� ühes lasteaias on eraldi keeleõppemetoodika kabinet.�

�
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Joonis 37. Keeleõppejuhendite andmine piirkondade kaupa��
3.1.11. Kokkuvõte eesti keele kui teise keele õppe korraldusest lasteaedades�
�
�� On mõtlemapanev, et kahes lasteaias puudub eesti keele õpetaja pingelise eelarve 

tõttu. Kolme lasteaia juhatajad kirjutasid murelikult, et nii väikese koormusega 
(0,25) on väga raske õpetajat leida.�

�
�� Uurimusest selgus, et suures osas lasteaedades (63%) on keeleõpperühmad 

moodustatud ainult vene kodukeelega lastest. Sellistes rühmades saab olla eesti 
keele kui teise keele õpetamine tulemuslik ainult koostöös teiste õpetajate ja ka 
lapsevanematega. Et eesti keele õpetajad kurdavad vanemate huvi puudumise üle 
ODVWH� Neeleõppe vastu, siis tuleb suur töö säärase olukorra muutmiseks ära teha 
õpetajatel endil koos lasteaia muu personaliga. Igasugused ühised ettevõtmised ja 
peod peaksid aitama vanematel mõista laste keeleõppe tähtsust ning innustama 
neidki keelt õppima. Lasteaedade juurde moodustatud keeleõpperühmades võiksid 
ka lapsevanemad soovi korral koos lastega eesti keelt õppida. Oleks väga hea, kui 
ainult vene kodukeelega laste õpperühmade keeletundidest võtaksid osa kõik 
rühma tööga seotud õpetajad. Selgus, et ainult ühes lasteaias on korraldatud nii, et 
eesti keelt õpivad kõik lasteaia töötajad. Kui eesti keele õpetaja ei saa teha 
koostööd rühmaõpetaja, muu personali ega lapsevanematega nende puuduliku 
eesti keele oskuse tõttu, siis pole lastegi keeleõpe tulemuslik.�

�
�� Paljudes lasteaedades (54%) on keeleõpperühmades 16–��� ODVW�� .LQGODVWL� WXOHE�

laste arvu rühmas vähendada. Ainult kolmes lasteaias on keeleõpperühmad 
omakorda jagatud osarühmadeks, kus on korraga 7–��ODVW��

�
�� Eesti keele kui teise keele õpetamine peaks olema lõimitud paljudesse muudesse 

tegevustesse ja tundidesse. See eeldab õpetajatelt väga head keeleoskust ning 
kõigi lastega tegelevate õpetajate koostööd.�

�
�
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3.2. Eesti keele õpetaja küsitluse tulemused��
3.2.1. Üldandmed��
Ankeetküsitlusele saatis 105 lasteaiast 111 õpetajat tagasi 118, kellest seitse õpetajat 
töötas samal ajal kahes lasteaias ning 8 lasteaias töötas rohkem kui üks õpetaja. Seega 
on üldandmed 111 lasteaiaõpetaja kohta (n� �������
�
6XJX�
�
111 lasteaiaõpetajast oli 108 naist (97,3%) ja 3 meest (2������
�
9DQXV�
�
Vanuse oli märkinud 107 õpetajat (96,4% küsitletuist). Vastanud õpetajate keskmine 
YDQXV�RQ����DDVWDW��
�
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Joonis 38. Õpetajate vanus�
�
.RGXNHHO�
�
52 õpetaja (46,8%) kodukeel oli eesti keel. Suurel osal õpetajail (34,�����HULWL�1DUYDV�
(52,9%), oli see aga vene keel. Eesti keelt kui teist keelt peaks õpetama inimene, kes 
valdab seda niisama hästi kui emakeelt, sest vastasel juhul omandab laps vale 
häälduse ning seda on hiljem väga raske ümber õpetada. Kahjuks jäi vastusWHVW�PXOMH��
et kaugeltki mitte kõik õpetajad ei valda eesti keelt hästi.�
�
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18,9%
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�

Joonis 39. Õpetajate kodukeel�
�
Tabel 12. Õpetajate kodukeel piirkonniti�
�
3LLUNRQG� � (HVWL�NHHO� 9HQH�NHHO� (HVWL�YHQH�NHHO� .RNNX�
7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ����� ����� ����� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ���� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� �����
Jõgeva���9DOJD��MD�
7DUWXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� �� �� � ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ������
� ��NRNNX� ���� ���� � ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� � ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ������
� ��NRNNX� ���� ���� � ����
,GD� ja Lääne�9LUXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ����
Pärnu� ja Läänemaa� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� ��� ����
� ��NRNNX� ����� ����� ����� ������
�
�
�
�
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�������+DULGXV�
�
+DULGXse kohta saime andmed 109 õpetajalt (98,2% küsitletuist), kaks õpetajat jättis 
YDVWDPDWD��
�
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Joonis 40. Õpetajate haridus (kp = koolieelne pedagoogika)�
�
Kõige rohkem oli küsitletute hulgas neid (43 õpetajat, s.o 38,7%), kHOOHO� ROL�
NHVNHULKDULGXV� NRROLHHOVH� SHGDJRRJLND erialal. Eriti palju oli säärase haridusega 
õpetajaid Jõgeva���9DOJD� ja Tartumaal (62,5% piirkonna õpetajaist); neist 11 õpetajal 
(25,6%) oli kodukeel eesti, kümnel (23,3%) vene ning seitsmel (16,3%) vene�HHVWL�
NHHO��
�
Kõrgharidus�NRROLHHOVH�SHGDJRRJLND erialal oli kümnel õpetajal (9% küsitletuist). 
Piirkonniti oli sellise haridusega õpetajate protsent kõige suurem Kohtla�Järvel 
(16,7%), samas oli Narva 17 õpetajast ainult ühel (5,9%) nimetatud haridus. SeitsmHO�
õpetajal (70%) oli kodukeel eesti, kahel (20%) vene ja ühel vene�HHVWL�NHHO��
�
Kõrgharidusega eesti�NHHOH�õpetajaid oli 21 ehk 18,9% kõigist küsitletuist. Kõige 
vähem oli neid Ida� ja Lääne�9LUXPDDO� ������ QLQJ� 1DUYDV� ��������� 2Q�
märkimisväärne, et üheksal õpetajal (42,9%) oli kodukeel vene keel, neljal (19%) 
HHVWL�MD�NROPHO���������YHQH�HHVWL�NHHO��
�
Palju õpetajaid (26,1% küsitletuist) oli PLWWHHULDODVH�KDULGXVHJD. Kõige rohkem oli 
sääraseid õpetajaid Tallinnas (25,5%) ja Harjumaal (25%). Mitteerialase kõUJKDULGXVH�
puhul märgiti kõige sagedamini klassiõpetaja ja algõpetuse metoodika eriala. Vene 
kodukeelega oli neist seitse (35% sellise haridusega õpetajaist), vene�HHVWL�
kodukeelega kolm (15%) ja eesti kodukeelega kaks õpetajat (10%).�
�
0LWWHHULDODVH� NHVNHULKDULGXVHJD õpetajaid oli kõige rohkem Harjumaa (25%) ja 
Narva õpetajate (11,8%) hulgas. Sellise haridusega õpetajaist oli neljal (44,4%) 
NRGXNHHO�YHQH�eesti keel, kolmel (33,3%) eesti ja ühel õpetajal (0,9%) vene keel.�
�
0XX hariduse all märgiti alles hariduse omandamist (5,4% kõigist küsitletuist). �
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�
Tabel 13. Õpetajate haridus piirkonniti�
�
3LLUNRQG� � .S�

kõrg�
.S�
NHVN�
HUL�

(HVWL�
NHHO�
kõrg�

0LWWH�
HULDODQH�

kõrg�
0LWWH�
HULDODQH�
NHVNHUL�

0XX� 9DVWD�
PDWD�

.RNNX�

7DOOLQQ� YDVWDMDLG� �� ��� ��� ��� �� �� � ���
� ��SLLUNRQQDV� ���� ����� ����� ����� ���� ���� � ������
� ��NRNNX� ���� ����� ���� ����� ���� ���� � �����
1DUYD� YDVWDMDLG� �� �� �� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����
.RKWOD�
Järve�

YDVWDMDLG� �� �� �� �� �� �� � ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� ���� ���� � ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � �����
Jõgeva���
9DOJD��MD�
7DUWXPDD�

YDVWDMDLG� �� �� �� � � � � ��

� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� � � � � ������
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+DUMXPDD� YDVWDMDLG� � �� �� �� �� � � ��
� ��SLLUNRQQDV� � ����� ����� ����� ����� � � ������
� ��NRNNX� � ���� ���� ���� ���� � � ����
,GD��MD�
Lääne�
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� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� � ����� � ������
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� ��SLLUNRQQDV� � ����� � ����� � ����� � ������
� ��NRNNX� � ���� � ���� � ���� � ����
.RNNX� YDVWDMDLG� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ����
� ��NRNNX� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ������
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Joonis 41. Õpetajate haridus piirkonniti�
�
-RRQLVWHOW���–45 on näha suuremate piirkondade õpetajate KDULGXV��
�
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Joonis 42. Tallinna õpetajate haridus�
�
Suurem osa Tallinna õpetajaid (23 õpetajat, s.o 45%) on lõpetanud Tallinna 
Pedagoogikaülikooli ja Tallinna Pedagoogilise Seminari (29,4%). Leningradi 
3HGDJRRJLOLVH� ,QVWLWXXGL� RQ lõpetanud kaks (3,9%) ning G. Otsa nim Muusikakooli 
kolm õpetajat (5,9%). Muudest õppeasutustest oli märgitud Tallinna Merekool (1), 
Tallinna Kergetööstuse Tehnikum (1) ja Kohtla�Järve Polütehnikum (1).�
�
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Joonis 43. Narva õpetDMDWH�KDULGXV�
�
Narva õpetajaist on kolm (17,6%) hariduse omandanud TalOLQQD� 3HGDJRRJLOLVHV�
Seminaris, kaks Tallinna Pedagoogikaülikoolis (11,8%) ja üks Tartu Ülikooli Narva 
.ROOHGåLV�� .ROP� }SHWDMDW� MlWNDE� }SLQJXLG�� 0XXGH� }SSHDVXWXVWHQD� PlUNLVLG� 1DUYD�
õpetajad Narva Kaubanduskooli (1) ja Petroskoi Muusikakooli (1).�
�
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-RRQLV�����.RKWOD�Järve õpetajate haridus�
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�
.RKWOD�Järve õpetajaist on neli (33%) õppinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis, neli 
7DOOLQQD�3HGDJRRJLOLVHV�6HPLQDULV�MD�NROP�������7DUWX�hOLNRROL�1DUYD�.ROOHGåLV���
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-oonis 45. Harjumaa õpetajate haridus�
�
Harjumaa õpetajaist on kolm (37,5%) lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli, üks 
Tartu Ülikooli ja üks G. Otsa nim Muusikakooli.�
�
,GD� ja Lääne�Virumaa õpetajad märkisid lõpetatud õppeasutusteks Tallinna 
3HGDJRRJLOLVH� 6eminari (5 õpetajat, s.o 55,6%), Rakvere Pedagoogilise Kooli (3 
õpetajat, s.o 33,3%), Peterburi Kultuuriinstituudi (1), Tartu Ülikooli Narva KROOHGåL�
(2), kusjuures üks neist alles õpib.�
�
Pärnu� ja Läänemaa õpetajad on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari (2) ja 
Tartu Õpetajate Seminari (1); ühe õpetaja õpingud on pooleli.�
�
Jõgeva��� 9DOJD� ja Tartumaa õpetajad on lõpetanud Tartu Ülikooli (2 õpetajat, s.o 
25%), Tallinna Pedagoogilise Seminari (5 õpetajat, s.o 63%) ja Tallinna 
Pedagoogikaülikooli (1).��
3.2.3. Ametijärk��
Ametijärgu kohta saime vastused 104 lasteaiaõpetajalt (93,7%), seitse õpetajat (6,3%) 
jättis küsimusele vastamata. Ühe lasteaia õpetaja märkis, et neil ei arvestata 
ametijärke.�
�
Enamikul vastanuist (68,5%) oli õpetaja ametijärk, kõige rohkem oli neid Harjumaal 
(87,5%). Vanemõpetajaid oli kõige rohkem Jõgeva��� 9DOJD�� MD� 7DUWXPDDO� ��������
ning Narvas (11,8% piirkonna õpetajaist).�
�
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Joonis 46. Õpetajate ametijärk�
�
Tabel 14. Õpetajate ametijärk piirkondade kaupa�
�
3LLUNRQG� � Õpetaja�

PHWRRGLN�
9DQHP�
õpetaja�

Õpetaja� 1RRUHP�
õpetaja�

9DVWD�
PDWD�

.RNNX�
7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� � �� ��� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� � ���� ����� ����� ���� ������
� ��NRNNX� � ���� ����� ���� ���� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� � �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� � ����� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� � ���� ���� ���� ���� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� � �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� � ���� ����� ����� ���� ������
� ��NRNNX� � ���� ���� ���� ���� �����
Jõgeva���
9DOJD��MD�
7DUWXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� � �� �� �� � ��

� ��SLLUNRQQDV� � ����� ����� ����� � ������
� ��NRNNX� � ���� ���� ���� � ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� � � �� � �� ��
� ��SLLUNRQQDV� � � ����� � ����� ������
� ��NRNNX� � � ���� � ���� ����
,GD� ja Lääne�
9LUXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� �� � �� �� � ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� � ����� ����� � ������
� ��NRNNX� ���� � ���� ���� � ����
Pärnu��MD�
Läänemaa�

YDVWDMDWH�DUY� � � �� �� � ��
� ��SLLUNRQQDV� � � ����� ����� � ������
� ��NRNNX� � � ���� ���� � ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ��� ��� �� ����
� ��NRNNX� ���� ���� ����� ����� ����� ������
�
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�������6WDDå�
�
®SHWDMDWH�VWDDåL�XXULWL�NROPHVW�DVSHNWLVW��

��� }SHWDMD��OGVWDDå�HHVWL�NHHOH�}SHWDMDQD��
��� }SHWDMD�VWDDå�ODVWHDLD�HHVWL�NHHOH�}SHWDMDQD��
��� }SHWDMD�VWDDå�ODVWHDLD}SHWDMDQD��

�
Kokkuvõte on tehtud 111 õpetaja kohta.�
�

�

28,8%

3,6%

3,6%

5,4%

20,7%

37,8%

vastamata
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��
-RRQLV�����®SHWDMDWH��OGVWDDå�HHVWL�NHHOH�}SHWDMDQD�
�
7DEHO�����hOGVWDDå�HHVWL�NHHOH�}SHWDMDQD�SLLUNRQGDGH�NDXSD�
�
3LLUNRQG� � �–��

DDVWDW�
�–���
DDVWDW�

��–���
DDVWDW�

��–���
DDVWDW�

Üle 20�
DDVWD�

9DVWD�
PDWD�

.RNNX�
7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� ��� �� �� �� �� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ������
� ��NRNNX� ����� ���� ���� ���� ���� ����� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� � �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ���� ���� � ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� � ���� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� �� �� � � �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � � ���� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� � � ���� ���� �����
Jõgeva���
9DOJD��MD�
7DUWXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� �� �� � �� �� �� ��

� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� � ���� ���� ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� � � � ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� � � � ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� � � � ����
,GD� ja Lääne�
9LUXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� �� �� � � � �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � � � ����� ������
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� ��NRNNX� ���� ���� � � � ���� ����
Pärnu��MD�
Läänemaa�

YDVWDMDWH�DUY� �� �� � � � �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � � � ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� � � � ���� ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� �� �� �� ��� ����
� ��NRNNX� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ������
�
Analüüsist selgus, et kõige rohkem oli küsitletuil (37,8%) HHVWL� NHHOH� õpetaja 
üldVWDDåL� �–�� DDVWDW� �MRRQLV� ����� HULWL� QHLO�� NHOOH� NRGXNHHO� ROL� YHQH� NHHO� �����
venekeelseist õpetajaist). Selliseid õpetajaid oli kõige rohkem Harjumaal (50%). 
6DPDV�ROL�teiste piirkondadega võrreldes Harjumaa õpetajate hulgas arvukaimalt neid, 
NHOOHO�ROL�HHVWL�NHHOH�}SHWDMD�VWDDåL���–15 aastat (25% selle piirkonna küsitletuist). 6–
��DDVWDVW�HHVWL�NHHOH�}SHWDMD�VWDDåL�ROL�N}LJH�URKNHP�1DUYD�}SHWDMDLO��������SLLUNRQQD�
N�VLWOHWXLVW���hOH���DDVWDVW�VWDDåL��PLGD��OGLVHOW�PlUJLWL�YlKH���������ROL�N}LJH�URKNHP�
JõgeYD���9DOJD� ja Tartumaa õpetajail (12,5% piirkonna küsitletuist). Suur osa eesti 
NRGXNHHOHJD� }SHWDMDLG� ������ HL� ROQXG� DQNHHWLGHV� HHVWL� NHHOH� }SHWDMD� �OGVWDDåL�
märkinud.�
�
-RRQLVWHOW� ��–��� VDDE� �OHYDDWH� }SHWDMDWH� VWDDåL� NRKWD� SLLUNRQQLWL� �RVD� SLLUNRQGL� RQ�
NRkku võetud ühele joonisele).��
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Joonis 51. Jõgeva���9DOJD� ja Tartumaa ning Pärnu��MD�/llQHPDD�}SHWDMDWH�VWDDå�
eesti keele õpetajana�
�
Edasi vaatleme õpetajate VWDDåL�lasteaiaõpetajaQD��
�
Suur hulk õpetajaid (30,6%) jättis sellele küsimusele vastamata. Vastanute (69,4%) 
DQNHHWLGHVW�VHOJXV��HW�VXXUHPDO�RVDO�QHLVW�ROL�ODVWHDLD}SHWDMDQD�W||WDPLVH�VWDDåL��OH����
aasta, rohkem oli neid eesti kodukeelega õpetajate hulgas (46,3% eestikeelsetesW�
õpetajatest). 55,3% vene kodukeelega õpetajaist ei olnud ankeetides 
ODVWHDLD}SHWDMDVWDDåL�PlUNLQXG��PLV�DQQDE�DOXVW�DUYDWD��HW�QHQGHO�}SHWDMDWHO�VHH�VWDDå�
SXXGXE��
�
7DEHO�����®SHWDMDWH�VWDDå�ODVWHDLD}SHWDMDQD�SLLUNRQGDGH�NDXSD�
�
3LLUNRQG� � �–��

DDVWDW�
�–���
DDVWDW�

��–���
DDVWDW�

��–���
DDVWDW�

Üle 20�
DDVWD�

9DVWD�
PDWD�

.RNNX�
7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� ��� �� �� �� ��� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ����� ���� ���� ���� ����� ����� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� �� � �� �� �� �� ���
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� ��SLLUNRQQDV� ���� � ���� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� � ���� ���� ���� ���� �����
Jõgeva���
9DOJD��MD�
7DUWXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� �� �� � �� �� �� ��

� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� � ���� ���� ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� � �� � �� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� � ����� � ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� � ���� � ���� ���� ���� ����
,GD� ja Lääne�
9LUXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� � � � �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� � � � ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� � � � ���� ���� ���� ����
Pärnu��MD�
Läänemaa�

YDVWDMDWH�DUY� �� �� � � �� � ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � � ����� � ������
� ��NRNNX� ���� ���� � � ���� � ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� �� �� ��� ��� ����
� ��NRNNX� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ������
�
Üle 20 aasta lastHDLD}SHWDMDVWDDåL�ROL�N}LJH�URKNHP�,GD� ja Lääne�Virumaa õpetajatel 
������� �–�DDVWDQH� VWDDå� ROL� ��� }SHWDMDO� �������N�VLWOHWXLVW��� N}LJH� URKNHP�ROL� QHLG�
Pärnu� ja Läänemaal (40%) ning Narvas (29,4% piirkonna õpetajaist).�
�

23.5%

13.7%

3.9%
5.9%

25.5%
27.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

�Z��� � � �|�

1–5 a

6–10 a

11–15 a

16–20 a

üle 20 a

vastamata

-RRQLV�����7DOOLQQD�}SHWDMDWH�VWDDå�ODVWHDLD}SHWDMDQD�
�

29.4%

8.3%
11.8%

0%

5.9%
8.3%

5.9%

16.7%

11.80%

41.7%

35.3%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Narva Kohtla-Järve

1–5 a

6–10 a

11–15 a

16–20 a

üle 20 a

vastamata

�
-RRQLV�����1DUYD�MD�.RKWOD�-lUYH�}SHWDMDWH�VWDDå�ODVWHDLD}SHWDMDQD�
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-RRQLV�����+DUMXPDD�QLQJ�,GD� ja Lääne�9LUXPDD�}SHWDMDWH�VWDDå�
lasteaiaõpetajana��
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Joonis 55. Jõgeva���9DOJD� ja Tartumaa ning Pärnu��MD�/llQHPDD�}SHWDMDWH�VWDDå�
lasteaiaõpetajana�
�
(GDVL�DQQDPH��OHYDDWH�}SHWDMDWH�VWDDåLVW�ODVWHDLD�HHVWL�NHHOH�õpetajana��5RKNHP�NXL�
pooltel küsitletud õpetajaist (63,1%) oli nimHWDWXG� VWDDåL� �–5 aastast. Sääraseid 
õpetajaid oli kõige rohkem Kohtla�Järvel (83,3%) ja Narvas (70,6% küsitletuist) ning 
rohkem vene kodukeelega õpetajate hulgas (68,4% venekeelsetest õpetajatest).�
�
7DEHO�����6WDDå�ODVWHDLD�HHVWL�NHHOH�}SHWDMDQD�
�
3LLUNRQG� � �–��

DDVWDW�
�–���
DDVWDW�

��–���
DDVWDW�

��–���
DDVWDW�

9DVWD�
PDWD�

.RNNX�
7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� � � �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � � ����� ������
� ��NRNNX� ����� ���� � � ���� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� ��� �� � � �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � � ����� ������
� ��NRNNX� ����� ���� � � ���� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� ��� � � �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� � � ���� ���� ������
� ��NRNNX� ���� � � ���� ���� �����
Jõgeva���9DOJD��MD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� � � �� ��



� ���

7DUWXPDD�
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � � ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� � � ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� � �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� � ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� � ���� ����
,GD� ja Lääne�9LUXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� � �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� � ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� � ���� ����
Pärnu� ja Läänemaa� YDVWDMDWH�DUY� �� �� � � � ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � � � ������
� ��NRNNX� ���� ���� � � � ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� �� �� ��� ����
� ��NRNNX� ������ ����� ���� ���� ����� ������
�
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Joonis 58. Pärnu��MD�Läänemaa ning Jõgeva���9DOJD��MD�7DUWXPDD�}SHWDMDWH�VWDDå�
lasteaia eesti keele õpetajana�
�
6WDDåLN�VLPXVWHOH� ROL� VDJHOL� YDVWDPDWD� MlHWXG�� 9DVWXVHLG� DQDO��VLGHV� MlL� PXOMH�� HW�
õpetajaid eksitas samasisuline küsimus kolmest erinevast aspektist, palju oli numbrHLG�
PDKD� W}PPDWXG� MD� �OH� NLUMXWDWXG�� HULWL� HHVWL� NHHOH� }SHWDMD� �OGVWDDåL� MD� ODVWHDLD� HHVWL�
NHHOH�}SHWDMD�VWDDåL�SXKXO��
�
.RNNXY}WYDOW� Y}LE� |HOGD�� HW� N�VLWOHWXG� }SHWDMDWHO� ROL� N}LJH� URKNHP� W||VWDDåL� MD�
kogemusi lasteaiaõpetajana, ehkki vastamata jätmise osakDDO�ROL�VHOOH�VWDDåL�SXKXO�ND�
VXXULP����������.}LJH�YlKHP�ROL�}SHWDMDWHO�VWDDåL�ODVWHDLD�HHVWL�NHHOH�}SHWDMDQD���
3.2.5. Töö mujal eesti keele kui teise keele õpetajana��
Küsitluses huvituti, kas õpetajad töötavad samal ajal ka mujal eesti keele kui teise�
NHele õpetajana. Vastamata jättis 111 küsitletust 42 õpetajat (37,8%). 40 õpetajat 
(36%) ei töötanud mujal eesti keele kui teise keele õpetajana. 13,5% küsitletuist (15 
õpetajat) töötas muus õppeasutuses, neist seitse teises lasteaias; kaheksa õpetajat ei 
täSVXVWDQXG�RPD�YDVWXVW��
�
Tabel 18. Töö mujal eesti keele kui teise keele õpetajana�
�
3LLUNRQG� � Põhi�

NRRO�
��–���
NO�

Põhi�
NRRO�
��–���
NO�

Põhi�
NRRO�
��–���
NO�

Güm�
QDD�
VLXP�

.XWVH��
NRRO�

0XX�
õppe�
DVX�
WXV�

(L�
tööta 
PXMDO�

9DVWD�
PDWD�

.RNNX�

7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� � � �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ���� ���� ���� � � ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� �����
.RKWOD�
JäUYH�

YDVWDMDWH�DUY� �� � � � � �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ���� � � � � ���� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� � � � � ���� ���� ���� �����
Jõgeva��� YDVWDMDWH�DUY� � � � � � �� �� �� ��



� ���

9DOJD��MD�
7DUWXPDD�
� ��SLLUNRQQDV� � � � � � ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� � � � � � ���� ���� ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� � � �� �� � � �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� � � ����� ����� � � ����� ����� ������
� ��NRNNX� � � ���� ���� � � ���� ���� ����
,GD��MD�
Lääne�
9LUXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� � � � � � �� �� �� ���

� ��SLLUNRQQDV� � � � � � ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� � � � � � ���� ���� ���� ����
Pärnu��MD�
Läänema
D�

YDVWDMDWH�DUY� � � � � � �� �� �� ��

� ��SLLUNRQQDV� � � � � � ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� � � � � � ���� ���� ���� ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ����
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ������
�
14 õpetajat töötas peale lasteaia ka eri kooliastmetes: kuus õpetajat (5,4% küsitletuist) 
põhikooli 1.–���NODVVL��NDNV����������–���NODVVL�MD�NROP����������–���NODVVL�HHVWL�NHHOH�
õpetajana. Kaks õpetajat töötas lasteaia kõrvalt gümnaasiumiastmes ja üks õpetaja 
kutseõppeasutuses.�
�
(UL�NRROLDVWPHWHV�W||WDYDWH�}SHWDMDWH�VWDDåL�YDDdates ilmnes, et kõige suurem oli neil 
�OGVWDDå�HHVWL�NHHOH�}SHWDMDQD��VXXULP�VWDDå�ROL�NDKHO�}SHWDMDO�YDVWDYDOW����MD����DDVWDW��
viis õpetajat (35,7%) oli töötanud eesti keele õpetajana 5–���DDVWDW��NDKHO���������ROL�
HHVWL�NHHOH�}SHWDMD�VWDDå�PlUNLPDWD��
�
Suuremal osal eri kooliastmetes töötavaist õpetajaist oli kodukeel vene keel (50%), 
������l oli eesti ja ühel õpetajal vene�HHVWL�NHHO������l õpetajaist oli kõrgharidus eesti 
keele ja kirjanduse, kahel (14,3%) vene keele ja kirjanduse erialal ning kaks õpeWDMDW�
alles omandavad kõrgharidust eesti keele erialal. Ühel õpetajal oli keskeriharidus ning 
lõpetamata kõrgharidus eesti keele erialal.��
3.2.6. Töö muu aine õpetajana��
Selle küsimuse kohta saime teavet 95 lasteaiaõpetajalt (85,6% küsitletuist), 16 
õpetajat (14,4%) jättis vastamata. Muu aine õpetajana töötas 25 õpetajat (22,5%) 
�MRRQLV������
�
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vastamata
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�
Joonis 59. Töötamine muu aine õpetajana�
�
Tabel 19. Töötamine muu aine õpetajana piirkondade kaupa�
�
3LLUNRQG� � Ei tööta� Töötab� 9DVWDPDWD� .RNNX�
7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ����� ���� ���� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� ��� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ���� ������
� ��NRNNX� ����� ���� ���� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ��� ����� ���� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� �����
Jõgeva���9DOJD��MD�7DUWXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� � ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ������
� ��NRNNX� ���� ���� � ����
,GD� ja LäänH�9LUXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ����
Pärnu� ja Läänemaa� YDVWDMDWH�DUY� �� � � ��
� ��SLLUNRQQDV� ������ � � ������
� ��NRNNX� ���� � � ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� ��� ����
� ��NRNNX� ����� ����� ����� ������
�
Õpetajad märkisid järgmisi valdkondi:�

�� lasteaiaõpetaja oma rühmas (12 õpetajat, s.o 10,8%);�
�� inglise keele õpetaja (1);�
�� lasteaiaõpetaja teises lasteaias (1);�



� ���

�� muusikaõpetaja (7 õpetajat, s.o 6,3%);�
�� tantsuõpetaja (2);�
�� liikumisõpetaja (2).��

3.2.7. Töö muul elualal��
Muudest elualadest, millel töötas 7,2% küsitletud 111 õpetajast, oli märgitud�

�� ODVWHDLDMXKDWDMD������
�� ODVWHDLD�PDMDQGXVDODMXKDWDMD������
�� juhataja asetäitja (2);�
�� sotsiaaltöö (1);�
�� täiskasvanute eesti keele tasemeeksamite eksaminaator Riiklikus Eksami��MD�

.YDOLIikatsioonikeskuses (Narva Päikene);�
�� KXYLMXKW������

�
Kõige rohkem töötas muul elualal Narva õpetajaid – viis õpetajat, s.o 29,4%. Neist 
kaks omandavad alles kõrgharidust eesti keele erialal, ühel oli keskeriharidus 
koolieelse pedagoogika erialal, ühel kõrghaULGXV�UDKYXVNRROL�YHQH�NHHOH�MD�NLUMDQGXVH�
õpetaja erialal ning ühel õpetajal puudus erialane ettevalmistus. Sellest võib järeldada, 
et Narva linna lasteaedades on raskusi kvalifitseeritud eesti keele õpetajate 
OHLGPLVHJD���
�
Tabel 20. Õpetajate töötamine mXXO�HOXDODO�
�
3LLUNRQG� � Ei tööta� Töötab� 9DVWDPDWD� .RNNX�
7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� ��� �� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ���� ����� ������
� ��NRNNX� ����� ���� ���� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� ��� �� � ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ������
� ��NRNNX� ����� ���� � �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� ��� � �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� � ���� ������
� ��NRNNX� ���� � ���� �����
Jõgeva���9DOJD��MD�7DUWXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� � �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� � ����� ������
� ��NRNNX� ���� � ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� � �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� � ����� ������
� ��NRNNX� ���� � ���� ����
,GD� ja Lääne�9LUXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ����
Pärnu� ja Läänemaa� YDVWDMDWH�DUY� �� �� � ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ������
� ��NRNNX� ���� ���� � ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� �� ��� ����
� ��NRNNX� ����� ���� ����� ������
�
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14,4%

7,2%
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vastamata
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�
Joonis 60. Õpetajate töötamine muul elualal��
3.2.8. Lasteaia eesti keele õpetaja töökoormus��
Sellest küsimusest ei olnud ilmselt paljud vastajad aru saanud. Suur hulk õpetajaid oli 
märkinud ainult tundide arvu ühel päeval, osa vaid õppekordade arvu nädalas ning 
mõni hindas koormust laste arvu järgi. Seetõttu pole võimalik vastuseid statistiliselt 
analüüsida.��
3.2.9. Täiendusõpe��
(ULQHYDV�PDKXV�täienduskoolitusi oli 111 õpetajast läbinud 87, s.o. 78,����WDEHO������
24 õpetajat (21,6%) ei olnud midagi märkinud.�
�
Tabel 21. Õpetajate läbitud täiendusõpe�
�

3LLUNRQG� � 0LWWH�
ühtegi�

Üks� .DNV� .ROP� 1HOL� 9LLV� Üle 
YLLH�

.RNNX�
7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� �� ��� �� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ������
� ��NRNNX� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� �� � �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ���� ���� � ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� �� � �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ���� ���� ����� ���� ����� � ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� �����
Jõgeva���9DOJD��
MD�7DUWXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� �� �� � �� � � �� ��



� ���

� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� � ����� � � ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� � ���� � � ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� � �� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� � ����� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ����
,GD� ja Lääne�
9LUXPDD�

YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� �� � �� � ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� ����� � ����� � ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� ���� � ���� � ����
Pärnu��MD�
Läänemaa�

YDVWDMDWH�DUY� �� �� �� � � � � ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ����� � � � � ������
� ��NRNNX� ���� ���� ���� � � � � ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ����
� ��NRNNX� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ������
�
Õpetajate märgitud täiendusõppeteemad ei olnud seotud ainult eesti keele 
õpetamisega, vaid kirja oli pandud ka lasteaiaõpetaja täiendusõpe (160 tundi), 
arvutiõpe, õppekavakoolitused ning lasteaia juhtimise koolitused. Et enamasti olid 
märgitud eesti keelega seotud koolitused, siis on need eraldi esitatud uurimuse lisas 3.�
�

13,5%

3,6%

8,1%

16,2%

15,3%

21,6%

21,6%

üle viie koolituse

viis koolitust

neli koolitust

kolm koolitust

kaks koolitust

üks koolitus

ühtegi koolitust

�
Joonis 61. Vastanud 87 õpetaja täiendusõpe�
�
Analüüsist selgus, et 43,2% vastanuist polnud käinud ühelgi�täienduskoolitusel või 
ROL�läbinud ainult ühe täiendusõppe��
�
1HLO� 7DOOLQQD õpetajail, kes olid läbinud ühe täienduskoolituse või polnud käinud 
ühelgi, oli kodukeel valdavalt eesti keel (45,8%), üheksal (18,8%) oli see vene ja 
NXXHO���������YHQH�eesti keel. Kaks õpetajat on omandanud eesti keele kui võõrkeele 
eriala, kolm (6,3%) vene keele ja kirjanduse eriala, kahel õpetajal oli mitteerialane 
NHVNHULKDULdus (Tallinna Merekool ja Tallinna Kergetööstuse Tehnikum). Ülejäänud 
õpetajad on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari (35,4%) või Tallinna 



� ���

Pedagoogikaülikooli (27,1%). On märkimisväärne, et neist viis on eriala omandanud 
juba enne 1975. aastat. Üks õpetaja jätkab õpinguid.�
�
7||VWDDåL� DQDO��V� QlLWDV�� HW� NDKHO� 7DOOLQQD� }SHWDMDO� ������� ROL� HHVWL� NHHOH� }SHWDMD�
VWDDåL��OH����DDVWD���KHO��OH����DDVWD���KHO��OH���DDVWD�QLQJ��OHMllQXG�}SHWDMDLO�DOOD���
DDVWD��VK�NXXHO�}SHWDMDO���������SXXGXV�QLPHWDWXG�VWDDå��
�
1DUYD õpetajate hulgas, kes ei ole osalenud täienduskoolituses või olid läbinud ühe 
täiendusõppe, oli üks eesti kodukeelega õpetaja, kes alles omandab haridust, kolm 
vene kodukeelega õpetajat (6,3%), kellest ühel erialast ettevalmistust polnud (on 
lõpetanuG�1DUYD�NDXEDQGXVNRROL��� QLQJ�NDNV�YHQH�eesti kodukeelega õpetajat, kellel 
ROL� NRROLHHOVH� ODVWHDVXWXVH� NDVYDWDMD� HWWHYDOPLVWXV�� 1HQGH� }SHWDMDWH� W||VWDDå� HHVWL�
keele õpetajana oli ühel üle 10 aasta, ühel üle 5 aasta ning teistel alla 5 aasta.�
�
.RKWOD�Järve�vähe täienduskoolitusel käinud õpetajaist oli ühel kodukeel vene�HHVWL�
keel, kuid erialast ettevalmistust polnud; ühel õpetajal oli kodukeel eesti keel ning ta 
RQ�O}SHWDQXG�NRROLHHOVH�SHGDJRRJLND�HULDODO��0}OHPDO�}SHWDMDO�ROL� W||VWDDåL�QLL�HHVWL�
keele õpetajana kui ka lasteaia eesti keele õpetajana alla 5 aasta.�
�
,GD��MD�Lääne�9LUXPDD�VHOOLste õpetajate hulgas oli üks eesti kodukeelega, lõpetanud 
koolieelse pedagoogika erialal ning töötanud 10 aastat eesti keele õpetajana. Kolmel 
õpetajal oli kodukeel vene keel ning kõik on lõpetanud koolieelse pedagoogika erialal. 
(HVWL� NHHOH� }SHWDMD� VWDDåL� ROL� �KHO� }SHWDMDO� ��� DDVWDW�� WHLVHG� HL� ROQXG� VHGD� VWDDåL�
märkinud.�
�
Teiste piirkondade õpetajatest, kes ei olnud käinud täienduskoolitusel või olid läbinud 
ühe täiendusõppe, oli kaheksal (16,7%) kodukeel eesti keel, kahel (4,2%) vene ja ühel 
YHQH�eesti keel. Ühel õpetajal oli eesti keele kui võõrkeele õpetaja ettevalmistus, üks 
oli eesti filoloog ja töötanud 37 aastast eesti keele õpetajana. Ühel õpetajal ei olnud 
SHGDJRRgilist ettevalmistust (õmbleja, töötab lasteaias ajutiselt) ning üks alles õpib.�
�
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Joonis 62. Vastanud õpetajate läbitud täienduskoolitused piirkonniti�
�
Allpool on piirkondade kaupa nimetatud kõik õppeasutused jt koolitajad, kelOH�
korraldatud täienduskoolitustes õpetajad kõige sagedamini on osalenud. Sulgudes on 
märgitud õpetajate arv.�
�
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7DOOLQQ� Vene Koolide Õpetajate Ühendus (15), Ülle Rannuti keelekümblusloengud 
(16), TPÜ Täiskasvanute Hariduse Keskus (12), J. Tõnissoni InstituXW�������6LKWDVXWXV�
21. Sajand (2), Tallinna Kultuuriülikool (1), Riiklik Eksami�� MD�
Kvalifikatsioonikeskus (1), Kirjastus Ilo (1), projekt “Käsikäes” (1).�
�
1DUYD�� TPÜ täienduskoolituse osakond (3), J. Tõnissoni Instituut (2), TÜ Narva 
.ROOHGå� ����� 7h� $YDWXG� hOLNRRO� ����� ,GD�9LUX� 0DDYDOLWVXVH� KDULGXV�� MD�
NXOWXXULRVDNRQQD� NRUUDOGDWXG� NRROLWXVHG� ����� 1DUYD� 3HGDJRRJLND� MD� 5LLJLNHHOH�
Õppekeskus (5), projekt “Käsikäes” (1), Ülle Rannuti keelekümblusloengud (2), 
Tallinna Pedagoogiline Seminar (1), Tartu Õpetajate Seminar (1).�
�
.RKWOD�Järve: OÜ Õppekeskus Intellekt (4), TPÜ täienduskoolituse osakond (5), 
-��Tõnissoni Instituut (2), projekt “ Käsikäes”  (1), Ida�9LUX�0DDYDOLWVXVH� KDULGXV�� MD�
NXOWXXULRVDNRQQD�NRUUDOGDWXG�NRROLWXVHG������7DOOLQQD�3HGDJRRJLOLQH�6HPLQDU������
�
,GD�9LUXPDD� �Y�D� 1DUYD� MD� .RKWOD�Järve): OÜ Õppekeskus Intellekt (2), Tallinna 
Pedagoogiline Seminar (2), J. Tõnissoni Instituut (1), TPÜ täienduskoolituse osakond 
(1), Tartu ÜlLNRRO������
�
Lääne�9LUXPDD� Rakvere Pedagoogiline Kool (1), TPÜ täienduskoolituse osakond 
�����-��Tõnissoni Instituut (1).�
�
7DUWX�� TPÜ täienduskoolituse osakond (3), Tartu Õppekeskus (3), Vene Koolide 
Õpetajate Ühendus (2), projekt “ Käsikäes”  (2), Avatud Meele Instituut (1), Ülle 
Rannuti keelekümblusloengud (1), J.�Tõnissoni Instituut (1).�
�
+DUMXPDD��J. Tõnissoni Instituut (4), projekt “ Käsikäes”  (2), Kirjastus Koolibri (2), 
TPÜ täienduskoolituse osakond (2), Tallinna Pedagoogiline Seminar (2), Ülle Rannuti 
keelekümblusloengud (1).��
3.2.10. Õpetajate huvi täiendusõppe vastu��
Ankeetküsitluses avaldasid õpetajad arvamust, kas ja millisest täiendusõppest nad 
oleksid huvitatud. Tabelist 22 saame ülevaate, kui palju õpetajaid oli huvitatud 
enesetäiendusest. ÕpetajDLG�KXYLWDQXG�WHHPDG�RQ�NLUMDV�OLVDV����
�
Tabel 22. Õpetajate huvi täiendusõppe vastu�
�
3LLUNRQG� � 9DVWDPDWD� 2Q�KXYLWDWXG� .RNNX�
7DOOLQQ� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ����� ����� �����
1DUYD� YDVWDMDWH�DUY� �� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ����� �����
.RKWOD�Järve� YDVWDMDWH�DUY� �� ��� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� �����
Jõgeva���9DOJD��MD�7DUWXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
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� ��NRNNX� ���� ���� ����
+DUMXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ����
,GD� ja Lääne�9LUXPDD� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ���
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ����
Pärnu� ja Läänemaa� YDVWDMDWH�DUY� �� �� ��
� ��SLLUNRQQDV� ����� ����� ������
� ��NRNNX� ���� ���� ����
.RNNX� YDVWDMDWH�DUY� ��� ��� ����
� ��NRNNX� ����� ����� ������
�
Kõige rohkem soovisid õpetajad (51,4% küsitletuist) eesti keele õpetamise koolitusi. 
Paljud neist (30,6%) märkisid metoodikakoolitusi ning 9% õpetajaist oli huvitatud 
teiste õpetajatega kogemuste vahetamisest ning praktilistest näpunäidetest.��
��������(HVWL�NHHOH�WXQGLGH�KLQGDPLQH��
Analüüsi aluseks on võetud 118 eesti keele õpetaja vastused, sest erinevates 
lasteaedades on samu õpetajaid hinnatud erinevalt.�
�
Küsimusele, kas nende eesti keele tunde on keegi hinnanud, vastas 118 õpetajast 113 
(95,8%). 54 õpetaja (47,8% vastanuist) tunde on hinnanud lasteaiajuhataja. Üldse ei 
ole hinnatud 19 õpetaja (16,8%) keeletunde, nelja õpetaja tunde on analüüsinud teised 
eesti keele õpetajad. 21 õpetajat (18,6%) oli märNLQXG�YDVWXVHNV�PXX��PLOOH�DOOD�ROL�
kirjutatud järgmist:�

�� lasteaia juhataja asetäitja õppe� ja kasvatustöö alal (14);�
�� ODSVHYDQHPDG�������
�� piirkonna haridusosakonna töötaja (4);�
�� haridusnõunik (2);�
�� DVHOLQQDSHD������
�� metoodikakeskuse õpetajad (1);�
�� ODVWHDLD�PHWRRGLN������
�� linnaosavalitsuse halduskogu integratsioonitöö esindaja (1);�
�� 5(..�L�VSHWVLDOLVW������
�� üliõpilased (1);�
�� YHQHNHHOVHWH�DMDOHKWHGH�WRLPHWXVHG������

�
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�
Riiklik järelevalve�RQ�NRUUDOGDWXG���� ODVWHDLDV�� ODVWHDHG�7DUHNH� �+DDSVDOX���/LEOLND�
lasteaed (Pärnu), Kehra linnalasteaed, Rummu lasteaed, lasteaed Kelluke (Tartu), 
lasteaed Kelluke (Kunda), lasteaed Vikerkaar (Tapa), lasteaed Kalevipoeg (Jõhvi), 
lasteaed Kannike (Kiviõli), lasteaed TuhkDWULLQX� �.RKWOD�Järve), lasteaed Aljonuðka 
�.RKWOD�Järve), lasteaed Kirju�0LUMX��.RKWOD�Järve), Mahtra lasteaed (Tallinn), Loitsu 
ODVWHDHG��7DOOLQQ���5DNX�ODVWHDHG��7DOOLQQ���
�
Kuigi ankeetküsitluses paluti lisada sisekontrolli või välishindajate vormistatuG�
hinnanguid, seda siiski ei tehtud. Küll oli aga mõni õpetaja pannud kirja tundide kohta 
WHKWXG�NRPPHQWDDUH��

�� lasteaed Tareke (Haapsalu): välishindaja oli rahul laste hääldusoskusega, 
lapsed oskavad puhta kõlaga öelda keerulisi sõnu;�

�� lasteaed Pääsuke (ValgD��� WXQG�RQ�PLWPHNHVLQH��PDWHUMDO�KXYLWDYDOW� YDOLWXG��
NDVXWDWDNVH� SDOMX� ODXOX� ja tantsumänge, arvestatakse lapse vanust; õpetaja 
kasutab hästi koostatud õppeprogrammi sobivalt laste eale;�

�� ODVWHDHG� .HOOXNH� �.XQGD��� YDQHPDG� VRRYLYDG� SDQQD� ODSVL� HHVWL� NRROLGHVVH��
kuid kodudes puudub lastel võimalus rääkida eesti keeles; see kohustab eesti 
keele õpetajaid üha rohkem tööd tegema, kuid tulemust sellel pole;�

�� Liikuri lasteaed (Tallinn): vanemõpetaja hinnangul kasutatakse tunnis palju 
õppematerjale, mänge, lapsed oQ� DNWLLYVHG� MD� WXQQHYDG� KXYL� HHVWL� NHHOH�
õppimise vastu; lastevanemate hinnangul teeb õpetaja head tööd, vanemad 
lapsed koostavad ise jutukesi ja räägivad täislausetega;�

�� lasteaed Karikakar (Narva): õppeaasta lõpus esitab eesti keele õpetaja 
NLUMDOLNX�DUXDQde aasta jooksul õpitu kohta, õpetaja hindab 5–�DDVWDVWH� ODVWH�
teadmisi õpitud teemade kaupa;�

�� lasteaed Kalevipoeg (Jõhvi): sisekontroll on pisteline, tulemused head; 
korraldatakse linna lahtiseid näidistunde.��

3.2.12. Kokkuvõte eesti keele kui teise keele õpetajast��
Kiiresti muutuv ühiskond vajab end pidevalt arendavaid õpetajaid, kellel on selge ja 
terviklik maailmakäsitus ning kes suhtuvad oma töösse loominguliselt. Õpetaja peab 
ROHPD�RPD� HULDODO� MD� NDVYDWXVWHDGXVWHV� KHD� HWWHYDOPLVWXVHJD� VSHWVLDOLVW��$OXVKDULGXV�
on üks hariduse osa. Ka lasteaiapedagoogidel peab olema avar professionaalne 
HWWHYDOPLVWXV��
�
Lasteaia eesti keele kui teise keele õpetajal on väikelapsele võõrkeele õpetamise 
seisukohast tohutu vastutus eelkõige seetõttu, et ta peab toetama väikelaSVH� QLL�
keelelist kui ka üldist arengut.�
�
Uurimus näitas, et eesti keele õpetaja ei ole väga noor (keskmine vanus on 40 
eluaastat). Ka õppesasutuste lõpetamise aastad jäävad paljudel Nõukogude aega, kus 
kasvatusel ja õpetusel olid teised eesmärgid. Uuritud õpetajate seas oli neid, kes ei 
olnud osalenud ka täiendusõppes (21%), ning mõtlemapanevalt suurel hulgal puudus 
huvigi selle vastu (24%). Siit kerkib küsimus, millistel oskustel ja teadmistel põhineb 
õpetajate töö lasteaedades.�
�
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Muutuvas ja arenevas ühiskonnas tuleb ka õpetajal omandatud ja olemasolevaid 
WHDGPLVL�oskusi pidevalt täiendada ning edasi arendada. Kui rääkida lasteaia 
muukeelsetest õpetajatest avaramalt, siis on neil vaja osata eesti keelt kas või 
sellepärast, et olla kursis eelkõige haridusinIRJD�� NXLG� ND� (HVWLV� WRLPXYDJD�
ajakirjanduse, raadio ja televisiooni vahendusel. Sõltub ju õpetaja töö tulemuslikkus 
WHPD� HQGD� VLOPDULQJLVW�� NHHOH� ja suhtlusoskusest. Eriti oluline on, et keeleõpetajad 
valdaksid õpetatavat keelt emakeelega võrdsel tasemel��VHVW�YDVWDVHO�MXKXO�HL�VXXGHWD�
luua alust lapse õigele hääldusele.�
�
Vastuste põhjal võib öelda, et on väga tublisid õpetajaid, kellel on kindel eesmärk ja 
kes teavad, mis suunas tegutseda. Samas võib mitme täidetud küsitluslehe põhjal 
täheldada osa õpetajate nõrka keeleoskust ja ebapädevat ettevalmistust.�
�
Vastuseid analüüsides tekkis küsimus, millist tagasisidet ja milliseid hinnanguid on 
õpetajad oma tööle saanud, mille põhjal nad saaksid ise oma töö kvaliteeti parendada. 
Õpetajate tunde on põhiliselt hinnanud lasteaiajuhatajad, kuid uurimuse vältel tuli 
LOPVLNV�SDOMXGH�ODVWHDLDMXKDWDMDWH�HQGL�KDOE�HHVWL�NHHOH�RVNXV��
�
Vastustes kurdeti selle üle, et puudub eesti keele kui teise keele õpetamise metoodika 
lasteaedadele ning seetõttu ei osata keelt õpetada.� 7XQGXE�� HW� VHOOH� SUREOHHPLJD� RQ�
õpetajad üksi jäetud. Samas tahaks näha rohkem õpetajate julgust ja enesekindlust, 
sest see, mida õpetaja õpetab ja milliseid õpitegevusi ta valib, sõltub iga lasteaia 
lasterühma konkreetsest tasemest. Oleks hea, kui eri piLUNRQGDGH� DOXVKDULGXVH�
spetsialistid korraldaksid sisulisi arutelusid keeleõppe üle, arvestades piirkonna 
iseärasusi, ning kaasaksid neisse aruteludesse kõik piirkonna lasteaedade eesti keele 
kui teise keele õpetajad, et koostada ühiselt keeleõppe metoodilLVHG� DOXVHG�� PLV�
konkreetse piirkonna lasteaias kõige paremini toimiksid.�
�
Ettepanekud alushariduse õpetajate põhi� ja täiendusõppeks.�

�� Tähtis on muukeelsete lasteaedade vene kodukeelega õpetajate järjepidev�
HHVWL� NHHOH� täiendusõpe, et arendada nii igapäevaVW� VXKWOXVRVNXVW� NXL� ND�
täiendada ja uuendada erialasõnavara.�

�� Et paraneks eesti keele kui teise keele õpetamise oskus ja suureneks õppe 
tulemuslikkus, ei piisa ainult õpetajate keeleõppe tõhustamisest. 
Võõrkeeleõpetust toetab selle keele kultuuritausta tundmine ja väärtustamine. 
Niisiis on eesti keele õppimise kõrval tähtis ka HHVWL�NXOWXXULOXJX�–� (HVWL�
ajalugu ja maateadus ning kodulugu ja kodanikuõpetuse ained. Õpetaja (eriti 
muukeelne) peab ise väga hästi mõistma protsesse Eesti ühiskonnas ning 
VXXWPD�HGastada teadmisi ka väikelapsele.�

�� Õpetajakoolituses tuleb kindlasti arvestada, et õpetajad on alati huvitatud 
XXWHVW�MD�PLWPHNHVLVWHVW�õppemeetoditest ning praktilistest näpunäidetest.�

�� Õppetund lasteaias, sh eesti keele kui teise keele tund, ei tohiks olla 
ainekeskne. Seepärast tuleb õpetajakoolituses suurt tähelepanu pöörata 
õppeainete ja tegevuste lõimimise oskuste õpetamisele ning arendamisele.�

�� Tuleb väärtustada ning tähtsustada SHGDJRRJLSUDNWLNDW� MD� NRJHPXVWH�
YDKHWDPLVW�QLL�(HVWL�VLVHVHOW�NXL�ND�UDKYXVYDKHOLVHOW��

�
�
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3.3. Koolieelikute eesti keele kui teise keele õppevara��
Uurimusega sooviti selgitada, millist õppe� ja metoodikavara õpetajad kasutavad ning 
mis motiividel seda tehakse; milliseid valmis õppematerjale kasutatakse lisaks ning 
kas ja millist õpSH� ja metoodikavara on õpetajad ise koostanud, et korraldada 
keeleõpet paremini ning vaheldusrikkamalt. Sellekohast teavet saadi 111 
lasteaiaõpetajalt.��
3.3.1. Keeleõppetundides kasutatav õppe��MD�PHWRRGLNDYDUD��
Õpetajail paluti märkida, milliseid järgmisi õppe�� MD� PHWRRGLNDPDWHUMDOH� QDG� RPD�
NHHOHWXQGLGHV�NDVXWDYDG��

��� H. Asser, A. Kaskman. Õpime eesti keelt koos Mütsiku ja Patsikuga.�
��� M. Hint, T. Salasoo. Keelelised selgitused eesti keele õpetamiseks: 

videomuinasjutt “ Printsess Mari ja konn Konrad” . �
��� 0�� +LQW� T. Salasoo. Videomuinasjutu “ Printsess Mari ja konn Konrad”  

sõnaraamat.�
��� Videomuinasjutt “ Printsess Mari ja konn Konrad” .�
��� L. Krikk. Eesti keel tirtsudele ja põnnidele . �
��� V. Lille. Mina tahan rääkida eesti keeles. �
��� 0��0HULOD��(HVWL�NHHO�PXXNHHOVHV�ODVWHDLDV���
��� Ü. Rannut. Mina juba loen: eesti keele ja lugemaõpetamise programm 

eelkooliealistele vene lastele keelekümblusrühmas. Metoodiline juhend. �
��� Ü. Rannut. Mina juba loen: eesti keele ja lugemaõpetamise programm 

eelkooliealistele vene lastele keelekümblusrühmas. Töölehed. �
����Ü. Rannut. Keelekümblus.�

�
Nimetatud õppevarast kasutatakse kõige rohkem järgmisi:�

��� “ Eesti keel muukeelses lasteaias”  (62,2% vastanuist);�
��� “ Eesti keel tirtsudele ja põnnidele”  (47,7%);�
��� “ Mina tahan rääkida eesti keeles”  (41,4%).�

�
0HWRRGLOLVL� VRRYLWXVL� VLVDOGDY� “Eesti keel muukeelses lasteaias”� RQ� VRELY� MD� KHD�
abimaterjal 36 õpetaja (32,4%) arvates, sellest saab õppeks häid ja huvitavaid ideid 31 
õpetajat (27,9%). Kursustel on seda raamatut soovitatud 17 õpetajale (15,3%) ning 30 
õpetajale (27%) on raamat olnud kättesaadav. Kaks õpetajat on märkinud, et nemad 
pole seda raamatut saanud, ning üks õpetaja on ise pidanud selle endale muretsema.�
�
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��
Joonis 64. Raamatu “Eesti keel muukeelses lasteaias” kasutamine�
�
5DDPDWXW�“Eesti keel tirtsudele ja põnnidele” peab 27 õpetajat (24,3%) huvitavaks 
materjaliks eelkõige lastele. 24 õpetajat (21,6%) on väitnud, et raamat on lastele 
jõukohane ning pakub huvitavaid ideid õpetajale; 18 õpetajat (16,2%) hindab seda 
VRELYDNV�PDWHUMDliks ka õpetajale endale. Raamat on kättesaadav, 30 õpetajal (27%) ei 
ole selle hankimisega probleeme olnud. 24 õpetajat (21,6%) pole raamatu kasutamise 
põhjuste kohta midagi märkinud. Üks eesti keele õpetaja kasutab raamatut seetõttu, et 
RQ�LVH�NDDVDXWRU� ning üks õpetaja on osalenud projektis “ Käsikäes” .�
�

29,7%

47,7%

22,5%

vastamata

kasutab

ei kasuta

��
Joonis 65. Raamatu “ Eesti keel tirtsudele ja põnnidele”  kasutamine�
�
5DDPDW� “ Mina tahan rääkida eesti keeles”  on lastele jõukohane 20 õpetaja (18%) 
DUYDWHV�QLQJ�KXYLWDv materjal 17 õpetajale (15,3%); heade ideede poolest peab seda 
õpetajale sobivaks materjaliks 10 vastanut (9%). Raamatu kättesaadavust oli hinnanud 
heaks 17 õpetajat (15,3%); 11 õpetajale (9,9%) oli raamatut tutvustatud kursustel. 
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(UDOGL� ROL� WRRQLWDWXG�� HW� UDDPDW� RQ� KHD� PHWRRGLOLQH� DELPDWHUMDO� QLQJ� KXYLWDYDWH�
SLOWLGHJD��
�

27,0%

41,4%

31,5%

vastamata

kasutab

ei kasuta

��
Joonis 66. Raamatu “ Mina tahan rääkida eesti keeles”  kasutamine�
�
Eespool nimetatud õppevarast kasutatakse kõige vähem järgmisi.�

��� 0�� +LQW�� 7�� 6DODVRR�� .Helelised selgitused eesti keele õpetamiseks: 
videomuinasjutt “ Printsess Mari ja konn Konrad”  (on kasutanud neli õpetajat, 
s.o 3,6% vastanuist; üks Kohtla�Järve õpetaja oli märkinud, et raamat ei ole 
kättesaadav; raamat oli käibel ainult Tallinnas kolmes ja Narva ühes 
ODVWHDLDV���

��� M. Hint, T. Salasoo. Videomuinasjutu “ Printsess Mari ja konn� Konrad”  
sõnaraamat (on kasutanud ainult seitse Tallinna õpetajat, s.o 6,3% kõigist 
küsitletuist).�

��� Videomuinasjutt “ Printsess Mari ja konn Konrad”  (on kasutanud 5,1% 
7DOOLQna ja Narva õpetajatest).�

�
Nimetatud raamatute ja videomaterjali vähese kasutamise peamiste põhjustena märgiti 
nende halba kättesaadavust; seda, et õppematerjal on tundmatu, ning sedagi, et 
lasteaias pole vahendeid ega võimalusi, et videokassetti vaadata jD�UDDPDWXLG�RVWD��
�
Muu õppevara kasutamise motiivide kohta on andmed järgmised:�

��� H. Asseri, A. Kaskmani jt raamatut “ Õpime eesti keelt koos Mütsiku ja 
Patsikuga”  on kasutanud 14,4% küsitletud õpetajaist eelkõige seepärast, et 
UDDPDW�RQ�ODVWHOH�KXYLWDY�MD�SDkub häid ideid;�

��� Ü. Rannuti raamatu “ Mina juba loen”  (eesti keele ja lugemaõpetamise 
programm eelkooliealistele vene lastele keelekümblusrühmas) �
�� metoodilist juhendit on kasutanud 21 õpetajat (18,9%) esmajoones 

raamatust saadavate heade ideede pärast;�
�� töölehti on kasutanud 18 õpetajat (14,4%) enamasti sellepärast, et 

NXUVXVWHO�RQ�VRRYLWDWXG��
�
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Kõige rohkem kasutasid erinevaid raamatuid ja olid nendest teadlikud Tallinna 
õpetajad, kelle hinnangul olid kõik raamatud kättesaadavad ning kes olid huvitatud 
QHQGH�Uakendamisest õppes. Tallinna õpetajate sagedamini kasutatavad raamatud olid:�

��� “ Eesti keel muukeelses lasteaias”  (19 õpetajat, s.o 37,2% piirkonna 
õpetajaist);�

��� “ Mina tahan rääkida eesti keeles”  (11 õpetajat, s.o 21,6%);�
��� “ Eesti keel tirtsudele ja põnnidele”  (7 õpetajat, s.o 13,7%);�
��� “ Keelekümblus”  (7 õpetajat, s.o 13,7%).�

�
Raamatut “ Keelekümblus”  hindasid Tallinna õpetajad kättesaadavaks, lastele 
jõukohaseks ja huvitavaks ning õpetajatele väga sobivaks materjaliks; kursustelgi on 
VHGD�WXWYXVWDWXG�MD�VRRYLWDWXG��
�
Teisteski piirkondades olid eespool nimetatud raamatud esireas (v.a “ Keelekümblus” ), 
kuid ainult üksikute õpetajate keeletundides. Ka neid raamatuid, mida üldse ei 
kasutatud (vastustes märkimata raamatud), oli palju. Narva õpetajatest märkis viis 
�����SLirkonna vastanuist), et raamatud pole kättesaadavad. Kaks õpetajat kirjutas, et 
nii nendel kui lasteaial puudub võimalus raamatuid osta.�
�
Saadud vastuste põhjal kasutas 111 eesti keele õpetajast ainult üks kõiki nimetatud 
õppematerjale keeleõppetundides. Seitse eesti keele õpetajat (6,3%) ei kasutanud 
ühtegi neist.�
�
Raamatute kasutamise motiive oli kõige rohkem märgitud raamatute “ Eesti keel 
tirtsudele ja põnnidele”  ning “ Mina tahan rääkida eesti keeles”  puhul. Üksikuid 
motiive oli nimetatud raamatu “ Mina juba loen: eesti keele ja lugemaõpetamise 
programm eelkooliealistele vene lastele keelekümblusrühmas”  metoodikajuhendi ja 
töölehtede korral.��
3.3.2. Keeleõppetundides kasutatav lisamaterjal��
Õpetajate vastustest selgus, et enamik (100 õpetajat, s.o 90,1%) võtab 
keeleõppetundides toeks lisamaterjale; seda ei tee ainult üks õpetaja. Kümme õpetajat 
(9%) jättis vastamata.�
�
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90,1%
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vastamata
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��
-RRQLV�����/LVDPDWHUMDOLG�HHVWL�NHHOH�NXL�WHLVH�NHHOH�WXQGLGHV�
�
Allpool anname ülevaate kõigist keeleõppHWXQGLGHV� NDVXWDWDYDLVW� OLVDPDWHUMDOLGHVW��
mida õpetajad küsitluslehtedele olid kirjutanud. Sulgudes on märgitud materjale 
kasutanud õpetajate arv.�
�
Kõige sagedamini oli nimetatud V. Paljuhhi jt koostatud “ Minu esimest raamatut”  ja 
“ Minu teist raamatut”  (22 lasteaiaõpetajat, s.o 19,8%).�
�
Väga palju kasutatakse kirjastuse Ilo välja antud “ Keelepilte”  (17), mille autorid on 
0��Pesti ja K. Kaev. Ilmselt on “ Keelepildid”  populaarsed just oma avara teemavaliku 
ning pildimaterjali hea kvaliteedi tõttu.�
�
Paljud õpHWDMDG� RWVLYDG� LVH� SLOWH� MD� NRRVWDYDG� QHLVW� SLOGLNRPSOHNWH� ������ PLOOH� DELO�
muuta keeleõpetus kergemaks, näitlikumaks ja vastuvõetavamaks. Ometi ilmneb 
PLWPHVW� YDVWXVHVW� ����� HW� KHDGHVW� MD� KXYLWDYDWHVW� SLOWLGHVW� RQ� LNND� SXXGXV�� 3LOWH�
NDVXWDGHV�WXOHE�DUYHVWada samal ajal nii piltide sisu, suurust kui ka värvilahendust.�
�
Keeleõppes rakendatakse palju lavastus� ja rollimänge (31), et kinnistada õpitut. 
Lisavahenditena on käibel käpiknukud (6), maskid (nii enda tehtud kui ka ostetud) 
(2), kostüümid (2). Tehakse�QXNXWHDWULW�����MD�ODXDWHDWULW������
�
Mitmel korral oli nimetatud tavalisi rühmas leiduvaid mänguasju (7), millest saavad 
keeleõppetundide tegelased; mängitakse loovmänge (3).�
�
Keelt aitavad kergemini omandada liisusalmid (7), laulumängud (11), ringmängud,�
keelemängud, luuletused (10) ja ka lihtsamate luuletuste päheõppimine (4). Nimetatud 
ROL�ND�KHOLNDVVHWWLGH�NXXODPLVW�������
�
Keeletundides levinud lisavahenditena märgiti veel erinevate teemadega lotomänge 
(mänguasjad, puuviljad, köögiviljad, koduloomad, mHWVORRPDG�� OLOOHG�� ������
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lauamänge, lastedoominoid (11), didaktilisi õppe� ja sõnamänge (16), tähekaarte, 
sõnakaarte (17), silbikaarte, loogilisi pilte, tegusõnade pildikomplekte, vastandsõnade 
NRPSOHNWH�MQH��
�
Vähe oli nimetatud mosaiikpilte (3 lasteaeda); üks õpetaja oli märkinud, et vaja on 
HULQHYDLG�PRVDLLNSLOWH��
�
Õppemängu “ AGE”  kasutati ainult ühes lasteaias.�
�
Et keeleõpe oleks mitmekülgne, võetakse appi hulgaliselt raamatuid. Allpool on kirjas 
kõik ankeetides nimetatud raamatud ning ka helikandjad.�

��� -Danuson, A. Väikese lapse sõnaraamat. Piltsõnastik. 2002. (Nimetati kui 
head õppematerjali rühmatööks.)�

��� Kaks sammu sissepoole. Ringmängulaulud (helisalvestis). 2000. (Kahjuks ei 
selgunud vastusest, kas on mõeldud raamatut üksi või koos kassetiga.)�

��� .HEELQDX��0��MW��7HUH��NRRO��������
��� Kivi, L. jt. Kati ja Mati sõnaderaamat. Piltsõnastik 1. ja 2. klassile. 1997.�
��� Kumpas, A. Väikese lapse laulud.�
��� Külla Kõrvekülla. 1. ja 2. osa. Harjutusi lasteaedadele. Haridusselts “ Miks ja 

Millepärast” , 1995.�
��� Leesi, L. Väikese euURRSODVH�OXJHPLN��������
��� Lille, V. Mina tahan rääkida eesti keeles 1. Keelekümblusklassidele. 1998.�
��� Muhel, I. Pilt ja ülesanne 4–��DDVWDVWHOH�ODVWHOH��������
����Muinasjuturaamatud. (Vastuste põhjal kasutati muinasjuttu keeleõppes ainult 

mõnes lasteaias.)�
����Mõmmiga on tore õppida. Esimesed 1000 sõna.�
����Mänd, H. Karu aabits.�
����Mänge 6�aastaste klassis. Metoodiline materjal. TPÜ.�
����Mätlik, E., Piht, S. Õppemänge algklassidele. 2000.�
����Müürsepp, M. Minu pere, kodu ja sõbrad. Eesti keele piltsõnastik. 2002. 

�1LPHWDWL�NXL�KHDG�individuaalse töö materjali (1), kui halva pildimaterjaliga 
õppevahendit (1).)�

����3DOMXKK��9��0LQX�HVLPHQH�UDDPDW��
����3DOMXKK��9��0LQX�WHLQH�UDDPDW��
����Pedastsaar, T. jt. Kodulugu I, II osa vene õppekeelega koolidele. Tartu 

Ülikool, 1995.�
����Rannut, Ü. Eesti keel kui teine keel ja eesti keele kümblus. Arno koolilood. 

������
����Saar, A. Didaktilisi harjutusi ja õppemänge. Õppematerjal. TPedI, 1982.�
����Scarry, R. Kassipere suvepäev. 1994�
����Teedumäe, L. Lasteaia rahvakalender. 2000.�
����7XQJDO��/��(PD��SDOXQ�ORH�PXOOH��������
����7XQJDO�� /�� ,VD�� SDOXQ� ORH� PXOOH�� OXJXVLG� MD� OXXOHWXVL� HWWHOXJHPLVHNV�

PXGLODVWHOH��������
����Vahar, Õ. Tere päevast. Õpik ja töövihik vene koolidele. 2002. (Vastuses 

polnud täpsustatud, milliseid raamatu osi ja mis vanuseastmetele on lasteaias 
NDVXWDWXG���

����9DOWHU��(��3RNXDDELWV��������
����9LNV��$��7HUH��������
����:ROGH��*��(QH�DUVWL�MXXUHV�������
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����:ROGH��*��(QH�ODVWHDHG��������
����:ROGH��*��0LNN�MD�0DUL��������
����Wolde, G. Mikk läheb õue. 1994.�

�
Töövihikutest oli nimetatud järgmisi.�

��� (VLPHVHG�VDPPXG��.LUMXWDPLQH��DUHQGDY�MD�YDKYD��������
��� /Llle, V. Värvin ja räägin eesti keeles.�
��� 3DDWVL��5��MW��1XPEULYLKLN��������
��� Paatsi, R. jt. Tähevihik. 1998.�
��� Poompuu, S. Kirjutan tähti. Töövihik 4–�DDVWDVWHOH��
��� Poompuu, S. Kirjutan. Loen. Värvin. Töövihik 4–�DDVWDVWHOH��
��� Sõbrad tähemaalt. Keele ja kõne arendamise õppematerjal 5�DDVWDVWHOH��
��� Tähti avastamas (rohkete kleepsudega alates 4. eluaastast). Sinisukk, 1997.�
��� 9DVWDQGHLG�DYDVWDPDV��6LQLVXNN��������

�
3HDOH�VHOOH�RQ�NHHOHWXQGLGHV�WXJH�VDDGXG�DMDNLUMDVW�+HD�/DSV��
�
Kõik eespool nimetatud raamatud ja töövihikud on kättesaadavad Tallinna 
Pedagoogikaülikooli raamatukogust, v.a A. Viksi “ Tere”  ja V. Lille “ Värvin ja räägin 
eesti keeles”  (kas on õpetajad märkinud nende raamatute andmed ebatäpselt või pole 
QHLG�UDDPDWXNRJX�DQGPHEDDVLV����
3.3.3. Õpetajate koostatud õppeYDUD�NHHOHWXQGLGHV��
Kahjuks jäid selle küsimuse vastused vägagi tagasihoidlikuks – 69 õpetajat (62,2%) 
jättis vastamata. 24 õpetajat (21,6%) on koostanud ise õppematerjale ning 18 õpetajat 
��������HL�ROH�VHGD�WHLQXG���
�

62,2%

21,6%

16,2%

vastamata

on koostanud

ei ole koostanud

�-oonis 68. Õpetaja koostatud õppevara�
�
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Vaadates nende õpetajate ettevalmistust, kes olid ise koostanud õppevara, võib öelda, 
HW� QHQGH� KXOJDV� ROL� SDOMX� }SHWDMDLG�� NHOOHO� ROL� SLNN� VWDDå� ODVWHDLD}SHWDMDQD�� NDKHNVDO�
(32%) oli see üle 30 aasta. Samas oli palju kD� QHLG� ������� NHV� SROQXG�
ODVWHDLD}SHWDMDVWDDåL� PlUNLQXG�� ®SSHPDWHUMDOH� NRRVWDQXG� ��� }SHWDMDW� ������ ROLG�
läbinud 1–2 täienduskoolitust, kusjuures viis neist ei olnud osalenud üheski eesti keele 
õpetamise täienduskoolituses. Kahel õpetajal (8%) ei olnud erialast ettevalmistust: üks 
on lõpetanud G. Otsa nim Muusikakooli ja teine Tallinna Pedagoogikaülikoolis 
kultuuritöö eriala. Mõlemal oli aga 6–���DDVWDW�HHVWL�NHHOH�}SHWDMD�W||VWDDåL��
�
Õppevarast oli koostatud sõna��� ODXVH�� MD� VLOELNDDUWH�� ROL� MRRQLVWDWXG� SLOWH� MD�
pabernukke, kuid suuremate metoodikavahendite koostamiseks jäi puudu ilmselt 
YDMDOLNXVW�HWWHYDOPLVWXVHVW�MD�RVNXVHVW��NLQGODVWL�ND�MXOJXVHVW�QLQJ�ORRPLQJXOLVXVHVW��
�
Allpool kirjeldame õpetajate koostatud õppevahendeid.�
�
Ühes Narva lasteaias kasutatakVH��–7aastastele lastele töölehti nii eesti keele kui ka 
matemaatika õpetamiseks. Lehe pöördel on uute sõnade tõlge. Lisaks emakeele 
töölehtedele on ka matemaatika töölehtede eesmärk ikkagi keeleõpe, keele 
DUHQGDPLQH� MD� NLQQLVWDPLQH�� 6HGD� WHKDNVH� HOHPHQWDDrsete matemaatiliste mõistete 
NDXGX� �JHRPHHWULOLVHG� NXMXQGLG�� KXOJDG�� HVHPHWHYDKHOLVHG� VHRVHG�� VXXUXVHG��
ajatunnused, arvu mõisted, liitmine�lahutamine kümne piires). Töölehtede kasutamine 
on andnud häid tulemusi, sest need on lastele huvitavad. Et tööleheG� DQWDNVH� NRMX�
kaasa, saavad lapsed koduski koos vanematega õpitut kinnistada.�
�
.RKWOD�Järve lasteaia eesti keele õpetaja on meisterdanud eri värvi kartongist suure 
maja, mida rakendatakse didaktilise õppevahendina. Majal on olemas kõik osad, mida 
VDDE� OLLgutada ja lahti võtta; maja juurde kuuluvad ka mööbel, paberist inimesed, 
õueala jms. Kõike last ümbritsevat õpetatakse selle maja kaudu: õpitakse esemete 
nimetusi, suurusi, värvusi; vaadeldakse inimest, tema kehaosi; lapsed räägivad oma 
NRJHPXVWHVW�� RPD� Pajast/kodust ning sellest, mis seda ümbritseb. Keeleõpetuse 
aspektist on see kindlasti väga hea meetod, mida saab hästi lõimida sääraste 
tegevustega nagu liikumine, laulmine, õppekäigud jms igapäevatoimingud.�
�
Tore ja lastepärane õppevahend keeleõppes on ka suur nukk koos kõigi 
riietusesemetega (ja koos kodumängu vahenditega). Ühes Tartu lasteaias on selline 
õppenukk, kes tuleb lastele külla ja kellega koos võetakse ette midagi toredat. Lapsed 
satuvad justkui muinasjutumaailma ega pane tähelegi, et tegelikult õpitakse keelt.�
�
.RKWOD�Järve Buratino lasteaia eesti keele õpetaja on koostanud kursuse lõputöö 
“ Eesti keele süvaõpe muukeelsete lastega eesti lasteaias ja näiteid kõnekoori 
kasutamisest keeleõppes” . Materjal on mõeldud kasutamiseks 4–�DDVWDVWH� ODVWH�
Neeleõppetundides ja on saadaval Tallinna Pedagoogikaülikooli täienduskoolituse 
osakonnas. Töös käsitletakse keeleõppe eesmärke lasteaias, laste keelelist arengut 
eelkoolieas, tööd lastevanematega, keeleõppemetoodikat, vaadeldakse keeleõpet 
NHHOHWXQGLGHQD�� kõnearendusteemasid ning tuuakse näiteid kõnekoori kasutamise 
NRKWD��
�
Mõnes lasteaias on õpitud selgeks eestikeelseid näidendeid ja lihtsamaid lastelavastusi 
tuntud muinasjuttude ainetel (“ Punamütsike”  (1), “ Jussikese seitse sõpra”  (1)). 
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9DOPLVWDWDNVH� HWWH ka temaatilisi pidusid (nt kadripäev, emadepäev), kus lapsed 
HVLQHYDG�HHVWL�NHHOHV���
�
Veel on õpetajad koostanud lastele eakohaseid lauamänge, lotosid, doominoid ning 
teinud erinevate teemade käsitlemisel juurde sobivaid näitvahendeid.��
3.3.4. Kokkuvõte õSSHYDUD�NDVXWDPLVHVW� ODVWHDHGDGHV� HHVWL�NHHOH�NXL� WHLVH�NHHOH�
õpetamisel��
Võib väita, et lasteaedade keeleõppetundide korraldamiseks puudub üks spetsiaalselt 
selleks mõeldud õppematerjal, küll võib aga leida palju erinevaid valmis vahendeid 
ning nendega töötamise võimalusi ja meetodeid. Kõik oleneb siiski õpetajast, tema 
ettevalmistusest, keeleoskusest, loovusest, motiveeritusest oma tööd hästi teha ning ka 
lasteaia materiaalsetest võimalustest.�
�
Kahjuks ei selgu kõigist vastustest, kui järjepidev, eesmärgistatud ja lõimitud 
keeleõpe lasteaedades on ning kui palju pööratakse tähelepanu väikelapse keeleõppe 
jõukohasuse põhimõttele. �
�
Paljudest vastustest jäi mulje, et abivahendeid kasutatakse süsteemitult. Mitmes 
ankeedis kurdetigi, et vajatakse väga abi keele õpetamise metoodikas. Kui head 
materjali pole, võetakse juba lasteaias kasutusele algkoolidele mõeldud õpikud�
raamatud. See näitab ja kinnitab, et on puudus heast alushariduse keeleõppevarast.�
�
Kokkuvõtteks võib öelda, et on palju õpetajaid, kes töötavad� LQQXJD� QLQJ� SDNXYDG�
lastele pidevalt midagi uut ja huvitavat. See kajastub kas või vastustes, milles on 
püütud kirjeldada oma lasteaia keeleõpet. �
�
Paraku on ka selliseid õpetajaid, kes pole veel ise kuigi hästi omandanud eesti keelt. 
Tuleks väga tõsiselt kaaluda, kui kalliks võib minna valesti õpetatud laste hilisem 
ümberõpetamine.��
3.3.5. Ettepanekud koolieelikutele mõeldud õppevara väljatöötamiseks��
�� Oleks vaja luua süsteemne baasmaterjal, millele tuginedes saavad õpetajad 

keeleõpet kohandada oma piirkonna lasteaia tingimustele ja iseärasustele. Kui 
näiteks vene õppekeelega koolidele on koostatud eesti keele tööraamat “ Arno 
koolilood” , siis tasub kaaluda ka lasteaedadele oma tööraamatu koostamist mõne 
üldtuntud lasteraamatu ainetel.�

�
�� Et õpetajad tunnevad suurt puudust headest piltidest, võiks tööraamat sisaldada 

selgeid ja värvilisi pilte või eraldi pildikomplekte kõigist lapsele tähtsatest ning 
teda ümbritsevatest asjadest, sündmustest ja teemadest.�

�
�� Tööraamatu juurde kuuluvad kindlasti metoodikajuhend ja eraldi töölehed. 

Töölehtede puhul ei tahaks väita, et need peavad olema juba valmis kujul. 
Töölehed, mille üks autor on koostanud kõigile õpetajaile, pärsivad õpetaja enda 
loomingulisust, ei võimalda lähtuda laste individuaalsusest konkreetses rühmas 
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HJD� pruugi sobida lasteaia töömeetoditega. Nõnda võiks iga õpetaja, tuginedes 
olemasolevale baasmaterjalile, koostada ise töölehed, milles on arvestatud 
konkreetse lasteaia õppekava, keeleõpetuse ainekava ja õpetaja tööplaani. 
Metoodikajuhend peaks andma nõu ning aitama valida õiget ja eakohast materjali 
– õige raskusastmega sõnu, lauseid ja lugemistekste.�

�
�� Õppevara koostamisel ja väljatöötamisel on väga tähtsad õpetajate endi 

kogemused ja ettepanekud. Õpetajate kui praktikute kaasamine õppevara 
väljatöötamisse�ROHNV�QHQGH�WXOHPXVOLNX�HOOXUDNHQGDPLVH�KHD�HHOGXV��

�



� ���

/LVD���
Ankeetküsitluse saanud lasteaiad�
�
�
3,,5.21'� � /$67($('� $$'5(66�
7DOOLQQ� ��� 7DOOLQQD������/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

*LOGL���D�
� ��� 7DOOLQQD�����/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

/HPELWX���
� ��� 7DOOLQQD�����/Dstesõim� ������7DOOLQQ��

*RQVLRUL���
� ��� 7DOOLQQD�����/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

/LLYDODLD����
� ��� Tallinna Lasteaed Südameke� 10118 Tallinn, Süda 

��
� ��� 7DOOLQQD������/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

.RPHHGL���
� ��� 7DOOLQQD�.DGULRUX�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

/��.RLGXOD���D�
� ��� Tallinna Päevalille Lasteaed� ������7DOOLQQ��

5DXD����
� ��� /DVWHDHG�0HVLSXX� ������7DOOLQQ��

.DQJUX���
� ���� /DVWHDHG�1DHUDWXV� ������7DOOLQQ��

1LLGL�põik 4�
� ���� /DVWHDHG�.DMDNDV� ������7DOOLQQ��

0DGDOD����
� ���� 6LWVL�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

9LKXUL���
� ���� 7DLPH�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

7DLPH����
� ���� /DVWHDHG�.HOOXNH� ������7DOOLQQ��8XV�

.DODPDMD���
� ���� /DVWHDHG�2MDNH� ������7DOOLQQ��

Ädala���
� ���� 7DOOLQQD�5DNX�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

9LOMDQGL�PQW����
� ���� 7DOOLQQD�7HUDNHVH�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��6DNX�

��
� ���� 7DOOLQQD�����/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

(QHUJLD����
� ���� 7DOOLQQD�0DMDND�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

3DOODVWL����
� ���� Tallinna Ülemiste Lasteaed� ������7DOOLQQ��

3HWHUEXUL�WHH����
� ���� 7DOOLQQD�3DOODVWL�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

3DOODVWL����
� ���� 7DOOLQQD�.LYLPXUUX�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

0DMDND����
� ���� /DVWHDHG�0DDVLNDV� ������7DOOLQQ��

9DVDUD����
� ���� Tallinna Lasteaed Õunake� ������7DOOLQQ��

(KLWDMDWH�WHH����
� ���� 7DOOLQQD������/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

$NDGHHPLD�WHH����
� ���� 7DOOLQQD������/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

(KLWDMDWH�WHH����
� ���� 7DOOLQQD������/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��



� ���

Mustamäe tee 187�
� ���� Tallinna Lasteaed Rõõmupesa� ������7DOOLQQ��

7DPPVDDUH�WHH�����
� ���� 7DOOLQQD�����/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

Sütiste�WHH���
� ���� 7DOOLQQD�����/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

0RRQL�����
� ���� 7DOOLQQD�5XNNLOLOOH�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

Õismäe tee 70�
� ���� Tallinna Järveotsa Lasteaed� ������7DOOLQQ��

Järveotsa tee 15�
� ���� 7DOOLQQD�/DVWHDHG�6LQLOLOO� ������7DOOLQQ��

Järveotsa tee 49�
� ���� 7DOOLQQD�6XXU�3DH�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

3XQDQH����
� ���� 7DOOLQQD�$UEX�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

$UEX����
� ���� 7DOOLQQD�/LLNXUL�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

/LLNXUL���
� ���� 7DOOLQQD�3DH�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

3DH���D�
� ���� 7DOOLQQD�/LQGDNLYL�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

.RRUWL���
� ���� 7DOOLQQD�5DDGLNX�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

0DKWUD����
� ���� 7DOOLQQD�0DKWUD�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

0DKWUD����
� ���� 7DOOLQQD�0XVWDNLYL�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

.LYLOD���
� ���� 7DOOLQQD�6HOL�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

Kärberi 29�
� ���� Tallinna Ümera Lasteaed� ������7DOOLQQ��

Ümera���
� ���� Tallinna Linnamäe�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

Linnamäe tee 4�
� ���� 7DOOLQQD�0XKX�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

Linnamäe tee 6�
� ���� 7DOOLQQD�.XULVWLNX�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ��

Läänemere tee 46�
� ���� 7DOOLQQD�/RLWVX�/DVWHDHG� ������7DOOLQQ�

/RLWVX���
� ���� Tallinna Mustamäe 1. LAK� ������7DOOLQQ�

7DPPVDDUH�WHH����
� ���� 7DOOLQQD�3DHNDDUH�/$.� ������7DOOLQQ�

3DHNDDUH����
� ���� Tallinn Pääsupesa Lasteaed� ������7DOOLQQ�

3XKDQJX����
� � � �
1DUYD� ���� Narva Lasteaed Põngerjas� ������1DUYD��

*HUDVVLPRYL���D�
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�.XXVHNH� ������1DUYD��

Uusküla���D�
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�6LSVLN� ������1DUYD��

����-XXOL���D�
� ���� Narva Lasteaed Päikene� ������1DUYD��

+DULGXVH����
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�.DVHNH� ������1DUYD��

(QHUJLD��D�
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�.DNXNH� ������1DUYD��



� ���

+DULGXVH����
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�2MDNH� ������1DUYD��

7XOHYLNX���
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�0DUMDNH� ������1DUYD��9LUX���
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�0XLQDVMXWW� ������1DUYD��

Puðkini���D�
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�.DULNDNDU� ������1DUYD��

Puðkini��D�
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�7XOXNH� ������1DUYD��

.DQJHODVWH���D�
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�3RWVDWDMD� ������1DUYD��

7DOOLQQD�PQW����
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�&LSROOLQR� ������1DUYD��

'DXPDQL����
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�9LNHUNDDU� ������1DUYD��

.DQJHODVWH����
� ���� Narva Lasteaed Käoke� ������1DUYD��

.DQJHODVWH����
� ���� Narva Lasteaed Sädemeke� ������1DUYD��

Pähklimäe 5�
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�7DUHNH� ������1DUYD��

7LLPDQL����
� ���� Narva Lasteaed Väikevend� ������1DUYD��

Mõisa���
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�3LQJYLLQ� ������1DUYD��

Mõisa��D�
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�.XOGNDODNH� ������1DUYD��

Mõisa���
� ���� Narva Lasteaed Punamütsike� ������1DUYD��

.UHHQKROPL��D�
� ���� Narva Lasteaed Pääsuke� ������1DUYD�

3LPHDLD���
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�0DDVLNDNHQH� ������1DUYD�

(QHUJLD��E�
� ���� 1DUYD�/DVWHDHG�.LUVLNH� ������1DUYD�

7LLPDQL����
� � � �
.RKWOD�
Järve�

���� /DVWHDHG�.DVHNH� ������.RKWOD�Järve�
.DQDUELNX��D�

� ���� /DVWHDed Aljonuðka� ������.RKWOD�Järve, 
Mõisa tee 1�

� ���� /DVWHDHG�.DUXNH� ������.RKWOD�Järve, 
Põhja allee 20�

� ���� Lasteaed Väikemees� ������.RKWOD�Järve, 
1RRUWH���

� ���� /DVWHDHG�7XYLNH� ������.RKWOD�Järve, 
Mäe 7�

� ���� Lasteaed Punamütsike� ������.RKWOD�Järve, 
0DOHYD���

� ���� /DVWHDHG�7XKNDWULLQX� ������.RKWOD�Järve, 
Ridaküla 24�

� ���� /DVWHDHG�.DNXNH� ������.RKWOD�Järve, 
/HKROD����

� ���� /DVWHDHG�0XLQDVMXWW� ������.RKWOD�Järve, 
Männi 10/4�

� ���� /DVWHDHG�.LUMX�0LUMX� ������.RKWOD�Järve�
Pärna 36�

� ���� /DVWHDHG�7DUHNH� ������.RKWOD�Järve�
0DOHYD����



� ���

� ���� /DVWHDHG�%XUDWLQR� ������.RKWOD�Järve�
Järveküla tee 56a�

� ���� Lasteaed Pääsuke� ������.RKWOD�Järve�
.HVNDOOHH����

� ���� /DVWHDHG�5XNNLOLOO� ������.RKWOD�Järve�
0DOHYD����

� ���� /DVWHDHG�0HVLPXPP� ������.RKWOD�Järve�
2XWRNXPSX����

JõgevamDD� ���� 0XVWYHH�/DVWHDHG� ������0XVWYHH�
.DVWDQL����

9DOJD� ���� Lasteaed Pääsuke� ������9DOJD��
.XQJOD����

� ���� /DVWHDHG�:DONR� ������9DOJD�
6HSD����

7DUWX� ���� 7DUWX�/DVWHDHG�3LLOXSHVD� ������7DUWX��
5RSND����

� ���� 7DUWX�/DVWHDHG�6LUHO� ������7DUWX��
/XEMD����

� ���� 7Drtu Lasteaed Päkapikk� ������7DUWX��7LLJL����
� ���� 7DUWX�/DVWHDHG�0HHOHVSHD� ������7DUWX��

,OPDWVDOX���D�
� ���� 7DUWX�/DVWHDHG�$QQLNH� ������7DUWX��$QQH���
� ���� 7DUWX�/DVWHDHG�.HOOXNH� ������7DUWX��

.DXQDVH�SVW����
� ���� Tartu Lasteaed Mõmmik� ������7DUWX��

MõisavahH����
� � � �
7DUWXPDD� ����� .DOODVWH�/DVWHDHG� ������7DUWXPDD��

Sõpruse 4�
� ����� .RONMD�/DVWHDHG� 60301 Peipsiääre 

YDOODYDOLWVXV�
.RONMD�DOHY�

+DUMXPDD� ����� 0DDUGX������/DVWHDHG�
5XNNLOLOO�

������+DUMXPDD��
1XUJD���

� ����� 0DDUGX��/DVWHDHG�6LSVLN� ������+DUMXPDD��
+DLJOD���

� ����� Maardu Lasteaed Rõõm� ������+DUMXPDD��
1RRUWH���

� ����� .HKUD�/DVWHDHG�/DVWHWDUH� ������+DUMXPDD��
/DVWH���

� ����� /RNVD�/DVWHDHG� ������+DUMXPDD��
/DVWHDLD���

� ����� 5XPPX�/DVWHDHG� ������+DUMXPDD��
5XPPX�

� ����� 3DOGLVNL�/DVWHDHG�1DHUXOLQG� ������+DUMXPDD��
5DH����

� ����� 3DOGLVNL�/DVWHDHG�6LSVLN� ������+DUMXPDD��
5DH����

,GD�
9LUXPDD�

����� Sillamäe Lasteaed Jaaniussike� 40233 Sillamäe, 
*DJDULQL��D�

� ����� Sillamäe Lasteaed Rukkilill� 40231 Sillamäe�
0DMDNRYVNL����

� ����� Sillamäe Lasteaed 
+HOHSXQDVHG�3XUMHG�

������6Lllamäe, 
*HRORRJL����

� ����� /DVWHDHG�.DULNDNDU� ������1DUYD�Jõesuu�
.DUMD����

� ����� Sillamäe Lasteaed Päikseke� 40233 Sillamäe�
*DJDULQL����

� � � �



� ���

� ����� Jõhvi Lasteaed Kalevipoeg� ������,GD�9LUXPDD��
+DULGXVH���

� ����� Jõhvi Lasteaed Sipsik� ������,GD�9LUXPDD��
1DUYD�PQW����

� ����� Kiviõli Lasteaed Kannike� ������,GD�9LUXPDD��
Võidu 12�

� ����� Püssi Lasteaed Marjake� ������,GD�9LUXPDD��
0HWVD���

� ����� 2OJLQD�/DVWHDHG� ������9DLYDUD�YDOG�
,GD�9LUX�PDDNRQG�

� ����� 9DLYDUD�/DVWHDHG� 40101 Sinimäe�
9DLYDUD�YDOG�

� � � �
Lääne�
9LUXPDD�

����� .XQGD�/LQQD�/DVWHDHG�
.HOOXNH�

44108 Lääne�
9LUXPDD��.RLGX����

� ����� 7DSD����/DVWHDHG�9LNHUNDDU� 45109 Lääne�
Virumaa, Ülesõidu 3�

� � � �
Pärnu� ����� Pärnu Lasteaed Kelluke� 80017 Pärnu, Metsa 3�
� ����� Pärnu Kastani Lasteaed� 80020 Pärnu, 

.DVWDQL���
� ����� Pärnu Ülejõe Lasteaed� 80032 Pärnu, 

1RRUWH�väljak 1�
� ����� Pärnu Liblika Tänava 

/DVWHDHG�
80040 Pärnu, 
/LEOLND��D�

� � � �
Pärnumaa� ����� 6LQGL�/DVWHDHG� 86706 Pärnumaa, 

.RROL��D�
� � � �
Läänemaa� ����� /DVWHDHG�7DUHNH� ������+DDSVDOX��

Põllu 6�
� � � �
�
�



� ���

/LVD���
�

/DVWHDLDG��NXs ei õpetatud eesti keelt, ning põhjused, miks seda ei tehta�
�
7DOOLQQD�ODVWHDHG�.LYLPXUUX� � � – puudub eesti keele õpetaja�
Sillamäe lasteaed Helepunased Purjed� – puudub eesti keele õpetaja�
Tallinna lasteaed Õunake� � � – puuetega laste sõim�
7DOOLQQD�����ODVWHDHG� � � � –�HHVWLNHHOQH�ODVWHDHG�
7DOOLQQD������ODVWHDHG�� � � –�HHVWLNHHOQH�ODVWHDHG�
3DOGLVNL�ODVWHDHG�1DHUXOLQG� � � –�HHVWLNHHOQH�ODVWHDHG�
0DDUGX�ODVWHDHG�6LSVLN� � � –�HHVWLNHHOQH�ODVWHDHG�
Narva lasteaed Väikevend� � � – vähe rühmi, väikesed lapsed�
7DUWX�ODVWHDHG�3LLOXSHVD� � � – lasteaias üks logopeediline vene keelt�

kõnelevate laste rühm�
7DUWX�ODVWHDHG�0HHOHVSHD� � � – vene keelt kõnelevate laste arvu �

vähenemise tõttu on muudetud �
õppekorraldust�

Pärnu lasteaed Kastan�� � � – vene keelt kõnelevate laste arvu�
vähenemise tõttu on�PXXGHWXG�
õppekorraldust�

�
�



� ���

/LVD���
�

Õpetajate läbitud täienduskoolituste teemad�
�
/DVWHDHG� $DVWD� 7HHPDG�

7DOOLQQ� � �
6XXU�3DH� ����� lasteaia ja algkoolide õppemetoodika�
5DNX� ����� keelekümblus�
� ����� HHVWL�NHHO�MD�NXOWXXULOXJX�
/RLWVX� ����� PXXNHHOQH�ODSV�HHVWi õppekeelega lasteaias�
/LQGDNLYL��� ����� lasteaia ja algkoolide eesti keele õppemetoodika�
� ����� HHVWL�NHHO�ODVWHDLDV�����MD����NODVVLV�
� ����� eesti keele algõpetuse metoodika lasteaedades ja algkoolides�
/LQGDNLYL��� ����� ODVWHDLD�MD�DOJNRROLGH�HHVWL�NHHOe õppemetoodika�
2MDNH� ����� eesti keele õpetamise metoodika venekeelsetes lasteaedades�
� ����� vene õppekeelega koolide algklasside ja eesti keele õpetajad�
5XNNLOLOO� ����� eesti keele õppemetoodika vene lasteaedades�
� ����� vene õppekeelega koolide eesti keele õpetamise metoodika�
3DOODVWL� ����� eesti keele õpetamise metoodika vene lasteaedades�
�����/$� ����� eesti keele õpetamise metoodika varases lapseeas�
� ����� praktilise eesti keele ja psühholoogiakursus�
$OOLND� ����� eesti keele õppemetoodika vene lasteaedaGHV�
� ����� eesti keele algõpetuse metoodika lasteaedades ja algkoolides�
.DGULRUX� � eesti keele õppemetoodika vene lasteaedades�
Mustamäe 1. LAK� ����� eesti keele õppemetoodika vene lasteaedades�
� ����� eesti keele õpetamise metoodika varasemas eas�
�����/$� ����� eesti keele õppemetoodika vene lasteaedades�
Ülemiste� ����� HHVWL�NHHO�PXXNHHOVHV�ODVWHDLDV�
� ����� eesti keel kui teine keel ja keelekümblus�
6HOL� ����� eesti keele õpetamise metoodika varasemas eas�
� ����� lasteaia ja algkoolide eesti keele õppemetoodika�
� ����� lasteaia ja algkoolide eesti keele õppemetoodika�
.DMDNDV� ����� eesti keele õpetamine�
Ümera� ����� eesti keele õpetamise metoodika varasemas eas�
7DLPH� ����� N. Zaitsevi lugemise ja matemaatika õpetamise seminar�
/LLNXUL� ����� HHVWL�NHHOH�NXL�WHLVH�NHHle algõpetus�
����/$� � eesti keele riigieksami ning põhikooli lõpueksami 

LQWHUYMXHHULMDWH�MD�KLQGDMDWH�NRROLWXV�
�����/$� ����� eesti keele õpetamise metoodika vene lasteaias�
Südameke� ����� eesti keele kui teise keele algõpetus�
� ����� eesti keele õpetamise sePLQDU�
����/$� ����� eesti keele õpetamise metoodika varases eas�
1DHUDWXV� ����� lasteaia ja algkoolide eesti keele õppemetoodika�
� ����� eesti keele kui teise keele täienduskoolitus�
����/$� ����� keeleõpetajakutse saamine�
� ����� eesti keel võõrkeelena�
LinnamäH�� ����� eesti keele õpetamise metoodika varases eas�
.XULVWLNX� ����� eesti keele õpetamise metoodika varases eas�
6LQLOLOO� ����� eesti keele õpetamise metoodika lasteaias�
3DH� ����� eesti keele õpetamise metoodika vene lasteaias�
�����/$� ����� eesti keele õpetDPLVH�PHWRRGLND�YDUDVHV�HDV�
����/$� ����� eesti keele õpetamise metoodika varases eas�



� ���

$UEX� ����� eesti keele õpetamise metoodika varases eas�
0HVLSXX� ����� HHVWL�NHHO�NXL�WHLQH�NHHO�
Pääsupesa� ����� eesti keele õpetamise metoodika vene lastele�
� ����� HHVWL�NHele õpetamise metoodika vene lasteaias�
Päevalille� � eesti keele õpetamise metoodika varases eas�

1DUYD� � �
0DUMDNH� ����� vene õppekeelega koolide algklasside ja eesti keele 

õpetamise metoodika põhiküsimused�
� ����� uued rõhuasetused eesti keele õpetamises muuNHHOVHV�NRROLV�
� � riigikeele täiendusõpe�
� ����� eesti keele kui teise keele õpetajate keele��MD�

kultuurikümbluse suvekool�
� ����� HHVWL�NHHOH��NHVNDVWPH�DLQHNDYD�
� ����� HHVWL�NHHO�NXL�WHLQH�NHHO�ODVWHDLDV�MD�DOJNRROLV�
� ����� keelekümblus�
2MDNH� ����� HHVWL�NHHO�NXL�WHLQH�NHHO�ODVWHDLDV�MD�DOJNRROLV�
.DULNDNDU� ����� eesti keele kui teise keele algõpetus�
� ����� HHVWL�NHHO�YHQH�NRROL����NODVVLV�
3RWVDWDMD� ����� eesti keele õpetamine vene algklassides�
� ����� keelekümblus�
� ����� keelekümblus kui integratsiooni võti�
� ����� keelekümblus 6aastaste lastega�
� ����� täielik ja mittetäielik keelekümblus�
� ����� HHVWL�NHHO�ODVWHDLDV�
� ����� HHVWL�NHHO�YHQH�ODVWHDLDV�
Põngerjas� ����� HHVWL�NHHO�NXL�WHLQH�NHHO�ODVWHDLDV�MD�DOJNRROLV�
.DNXNH� � eesti keele kui teise keele algõpetus�
� ����� HHVWL�NHHO�NXL�WHLQH�NHHO�ODVWHDLDV�
Käoke� ����� HHVWL�NHHO�NXL�WHLQH�NHHO�ODVWHDLDV�
.XOGNDODNH� ����� keelekümblus�
� ����� eesti keele kui teise keele algõpetus�
.DVHNH� ��–��� võõrkeele õpetamise metoodika�
Päikene� ����� raamatu “ Eesti keel tirtsudele ja põnnidele”  kasutamine eesti 

NHHOH�WXQGLGHV�
0XLQDVMXWW� ����� HHVWL�NHHO�NXL�WHLQH�NHHO�ODVWHDLDV�MD�DOJNRROLV�
Punamütsike� ����� keelekümblus�
� ����� lapsed, kes alustavad eesti keele kui võõrkeele õppimist 

lasteaias või koolis�
� ����� HHVWL�NHHOH�NXL�WHLVH�Neele õpetamise metoodika lasteaias�
9LNHUNDDU� ����� eesti keele kui teise keele algõpetus�
� ����� eesti keele kui teise keele algõpetus�
.XXVHNH� ����� HHVWL�NHHO�NXL�WHLQH�NHHO�ODVWHDLDV�MD�DOJNRROLV�
� � eesti keele õpetamise metoodika algastmes�
� ����� HHVWL�Neele õpetamise metoodika muukeelse kooli algastmes�
� ����� eesti keele kui teise keele õpetajate suvekool�
� DO������ HHVWL�NHHO�WHLVH�NHHOHQD�
� ����� eesti keele kui teise keele algõpetus�
&LSROOLQR� ����� eesti keele kui teise keele algõpetus�

.RKWOD�Järve� � �
.DUXNH� ����� eesti keele õpetajate praktiline tegevus vene lasteaedades�
.LUMX�0LUMX� ����� eesti keele õpetamise metoodika vene lasteaedades�
Aljonuðka� ����� eesti keele kui teise keele õpetamise metoodika lasteaias�
� ����� projekt “ Käsikäes” , raamat “ Eesti keHO�WLUWVXGHOH�MD�



� ���

põnnidele” �
0XLQDVMXWW� ����� erinevad metoodilised võtted eesti keele tunnis�
� ����� eesti keele õpetajatele: produktiivsete oskuste arendamine 

HHVWL�NHHOH�WXQQLV�
� ����� eesti keele õpetajate praktiline tegevus vene lasteaedades�
%XUDWLQR� ����� eesti keele kui teise keele õpetamise metoodika lasteaias�
Punamütsike� ����� eesti keele õpetajate praktiline tegevus vene lasteaedades�
0HVLPXPP� � eesti keele õpetajate praktiline tegevus vene lasteaedades�
7XKNDWULLQX� ����� vene koolide eesti keele õpetajate intensiivõppekursus�
� ����� eesti keele kui teise keele õpetajate suvekool�
,GD� ja Lääne�
9LUXPDD�

� �
Päikseke � � eesti keele õpetajate praktiline tegevus vene lasteaedades�
Pääsuke� ����� eesti keele kui teise keele algõpetus�
Marjake (Püssi)� ����� HHVWL�Neele kui teise keele õpetamise metoodika lasteaias�
Kalevipoeg (Jõhvi)� ����� koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetajate 

NRROLWXVVHPLQDU�
Sipsik (Jõhvi)� � eesti keele õpetajate praktiline tegevus vene lasteaedades�
9LNHUNDDU��7DSD�� ����� eesti keele õpetamise metoodika vene lasteaedades�
.HOOXNH��.XQGD�� ����� muukeelne laps eesti õppekeelega lasteaias�
7DUWX��MD�
9DOJDPDD�

����� eesti keele õpetamine vene lastele�
.HOOXNH� ����� eesti keele õpetamine koolieelsetes rühmades�
$QQLNH� ����� ODVWHDLD�ja algkoolide eesti keele õppemetoodika�
Mõmmik � ����� muukeelne laps eesti õppekeelega lasteaias�
� ����� keelekümblus�
6LUHO� � muukeelne laps eesti õppekeelega lasteaias�
� � HHVWL�NHHO�NXL�WHLQH�NHHO�
Pääsuke� ����� keelekümblusmetoodika varajaseks eesti keele õppeks 

PXXODVWHOH�
� ����� eesti keele õpetamise metoodika vene lasteaedades�
� ����� raamatu "Eesti keel tirtsudele ja põnnidele" tutvustus�
� ����� HHVWL�NHHOH�NXL�WHLVH�NHHOH�PHWRRGLND�VHPLQDU�
� ����� piirkondliku keeleõppestrateegia koolitus�
� ����� keelekümblusmetoodika varajaseks eesti keele õppeks 

PXXODVWHOH�
� ����� keelekümblus meetodina, eesti keele õpetamine�
� � keelekümblusmetoodika varajaseks eesti keele õppeks 

PXXODVWHOH�
+DUMXPDD� � �
6LSVLN��3DOGLVNL�� ����� raamatu “ Õpime eesti keelt koos Mütsiku ja Patsikuga”  

WXWYXVWXV�
� ����� raamatu “ Eesti keel tirtsudele ja põnnidele”  tutvustus�
� ����� eesti keel vene õppekeelega koolis�
� � raamatu “ Õpime eesti keelt koos Mütsiku ja Patsikuga”  

WXWYXVWXV�
� � raamatu “ Eesti keel tirtsudele ja põnnidele”  tutvustus�
� � keelekümEOXV�
� ����� eesti keel vene õppekeelega koolis�
� � eesti keele õpetamise metoodika vene lasteaedades�
5XNNLOLOO��0DDUGX�� � keelekümblus�
� ����� Ümera lasteaia eesti keele õpetaja Maria Jegorova tutvustab 

oma tööd�



� ���

� � eesti keele õpetamise metoodika vene lasteaHGDGHV�
Rõõm (Maardu)� ����� /\�.ULNL�PHWRRGLND�VHPLQDU�ODVWHDHGDGH�HHVWL�NHHOH�

õpetajatele�
� ����� HHVWL�NHHO�ODVWHDLDV�
� ����� eesti keele õpetamine lasteaias, 1. ja 2. klassis�
� ����� eesti keele õpetamise metoodika vene lasteaedades�
/RNVD� ����� HHVWL�NHHOH�õpetamise metoodika vene lasteaedades�
.HKUD� ����� vene lasteaia eesti keele õpetajate koolitusseminar�
�
�



� ���

/LVD���
�

Täienduskoolituste teemad, millest õpetajad on huvitatud�
�
/DVWHDHG� 6RRYLWXG�WHHPDG�

7DOOLQQ� �
7HUDNH� intensiivõppemetoodikad�
6XXU�3DH� ODVWHDLa õppe��MD�PHWRRGLNDPDWHUMDO�
5DNX� õppekava koostamine�
� uued õppemetoodikad�
/RLWVX� keelekümblus�
� PXXNHHOQH�ODSV�ODVWHDLDV�
/LQGDNLYL� eesti keele õpetamine lasteaias�
0DMDND� kursus lasteaia eesti keele õpetajatele�
2MDNH� praktilised näpunäited ja teiste NRJHPXVHG�
5DDGLNX� eesti keele õpetaja täienduskoolitus, mitte praktikum, vaid 

teaduslikult põhjendatud süsteemide tutvustamine�
5XNNLOLOOH� Ülle Rannuti keelekümbluse mängude osa�
� teiste õpetajate kogemused�
$OOLND� igasugune keeleõppematerjal�
� PXXVLND�MD laulude kasutamine keeleõppe ühe osana�
Mustamäe 1. LAK� eesti keele õpetajate koolitus�
0DKWUD� huvitab kõik, mis on seotud eesti keele õpetamisega lasteasutuses�
6HOL� eesti keel kui teine keel ja keelekümblus�
� DUYXWLNXUVXVHG�
� eesti keele õpetamise metooGLND�YDUDVHV�ODSVHHDV�
.DMDNDV� huvitatud kõigist uuendustest eesti keele õpetamise valdkonnas�
� SUDNWLOLVHG�NRJHPXVHG�MD�QHQGH�YDKHWDPLQH�
� huvi tutvuda analoogilise keeleõppega mõnes teises regioonis või 

ULLJLV�
3DHNDDUH� HHVWL�NHHO�ODVWHDLDV�
7DLPH� HHVWL�keele õpetamise metoodika lasteaias�
/LLNXUL� kõnelemisoskust aktiivistava materjali valmistamine�
� eesti keele häälduse kujundamine�
� uued õppemängud�
� õpetajate praktilised kogemused�
0DDVLNDV� praktilised koolitused eesti keele õpetamisel mängulises osas�
� PHWRRGLNDNXUVXVHG�
����/$� HHVWL�NHHO�YHQH�ODVWHDLDV�
�����/$� PHWRRGLNDNXUVXVHG�
� on huvitatud lasteaedade õppekomplekti kirjutamisest�
Südameke� HHVWL�NHHO�YHQH�ODVWHOH�
����/$� eesti keele õpetamine vene lastele�
1DHUDWXV� ODVWHDHGQLNH�NXUVXVHG�
Linnamäe� HHVWL�NHHO�ODVWHDLDV�MD�DOJNODVVLGHV�
0XVWDNLYL� PHWRRGLND�
0XKX� eesti keele õpetamine lasteaias�
6LQLOLOO� HHVWL�NHHO�ODVWHDLDV��HULWL��DDVWDVWHOH�ODVWHOH�
3DH�� eesti keele õpetamise metoodika�
�����/$� eesti keele õpetamine keelekümblusklassis�
����/D� HHVWL�keele õpetamine lasteaias�
$UEX� õpetamine varases eas�



� ���

� PHWRRGLNDG��WXWYXVWDYDG�YDKHQGLG��OLVDPDWHUMDO��NXL�ODSV�HL�RVND�
üldse eesti keelt�

0HVLSXX� kõik tööga seotud kursused�
6LWVL� eesti keele õpetamine lasteaias�
Rõõmupesa� KXYL�DOJNODVVLGH�PHWRRGLNDVW�ROXOLVHOW�HULQHYD�PHWRRGLND�YDVWX�

1DUYD� �
2MDNH� uued materjalid, töövahendid käelisteks tegevusteks�
.DULNDNDU� LJDVXJXQH�PHWRRGLND��NRROLWXV�
3RWVDWDMD� NXUVXVHG��ODKWLVHG�WXQQLG��PHWRRGLND�
Põngerjas� PHWRRGLND��IRONORRU�
Käoke� URKNHP�PHWRRGLNDNXUVXVL��URKNHP�LQIRW�NXUVXVWH�NRKWD�
.XOGNDODNH� URKNHP�KXYLWDYDLG�PDWHUMDOH�
.DVHNH� J. Tõnissoni Instituudi kursused�
Päikene� keelekümblus�
� õpetaja töökava koostamine�
� õpetajatöö korraldamine lasteaias�
� ODXOH�mänge lasteaias eesti keele tundide korraldamiseks�
0XLQDVMXWW� rahvaluule mängu ja tantsuga �
Punamütsike� valmis lavastusmängude vahendid�
9LNHUNDDU� PHWRRGLND�
.XXVHNH� PHWRRGLND��
&LSROOLQR� PHWRRGLNDNXUVXVHG�
� eesti keele õpetamine lasteaias�
� laulude ja mängude repertuaar eesti keele õppes�
Sädemeke� XXHG�PHWRRGLNDG�
� keelekümblus�
� eesti keele õpetamine lasteaias�
3LQJYLLQ� PHWRRGLND�

.RKWOD�Järve� �
.DUXNH� laulud eesti keele õpetamisel lasteaias�
� kehalise kasvatuse elemendid eesti keele õpetamisel 3–�DDVWDVWHJD�
.LUMX�0LUMX� eesti keele õpetamise programm�
� WHRRUia, metoodika, näitlik tegevus, kirjandus, pildimaterjal�
Aljonuðka� eesti keele õppekava erinevates rühmades�
0XLQDVMXWW� PHWRRGLND�MD�SUDNWLND�
%XUDWLQR� SUDNWLND�
Pääsuke� näidistunnid, praktiliste kogemuste vahetamine�
Punamütsike� eesti keele õpetamine mänJXV�
5XNNLOLOO� eesti keele õpetamine�
.DNXNH� näitlikud tunnid, metoodika, kursused�
� SURJUDPP�MD�VHOOH�XODWXV�– mida õpetada�
Väikemees� pikemad lasteaiaõpetaja täienduskursused �
7XKNDWULLQX� eesti keele metoodika lasteaias, laulud ja mängud, muinasjutud�
.DULNDNDU� kõnekeeleoskus, rohkem uusi metoodikaid�
,GD� ja Lääne�9LUXPDD� �

Päikseke� õppesisu korraldamine�
5XNNLOLOO� HHVWL�NXOWXXU�MD�(HVWL�DMDOXJX�
.DQQLNH� keeleõppe ainekavad ja programmid�
0DUMDNH� eesti keele õpetuse täienduskursused Ida�9LUXPDDO�
6LSVLN� HHVWL�NHHOH�WXQGLGH�NXXODPLQH�YDDWDPLQH�WHLVWHV�ODVWHDHGDGHV�
9LNHUNDDU� PHWRRGLNDPDWHUMDO�
.HOOXNH� muukeelse lapse õpetamine häälimisest lugemiseni�
� töö muukeelse lapsevanemaga eesti keele õpetamisel�



� ���

� hüperaktiivne laps�
7DUWX��MD�9DOJDPDD� �

.HOOXNH� PHWoodilised võtted lauseõpetuse ja erinevate sõnaliikide 
grammatiliste lõppude õpetamisel�

$QQLNH� SUDNWLND�MD�WHLVWH�NRJHPXVHG�
Päkapikk� lapsepsühholoogia�
� eesti keele õpetamine�
6LUHO��7DUWX�� keele ja kõne areng kakskeelses keskkonnas�
� HWQLOLVH�LGHQWLWHHGL�NXMXQHPLQH��UDKYXVOLN�PHQWDOLWHHW�
� kultuuride koosmõju lapse arengule�
� erinevad õppemeetodid ja nende alused�
Pääsuke� arengukava, õppekava koostamine, kogemuste vahetamine teiste 

ODVWHDHGDGHJD�
:DONR� PHWRRGLND�

+DUMXPDD� �
6LSVLN� PHWRRGLND�
5XPPX� ODSVHSsühholoogia, metoodika�
/RNVD� sõnavara kinnistamise meetodid ja vestlusoskuse arendamine, teiste 

NRJHPXVHG�
.HKUD� $UEDYHUH�NXUVXVL�URKNHP��

Pärnu� ja Läänemaa� �
/LEOLND� eesti keele õpetamine�
Ülejõe� kohalikke kursusi eesti keele õpetajatele�
.HOOXNH� NHHOHNümblus�
+DDSVDOX� kõik, mis hõlmab eesti keele õpetamist lasteaias�
�
�


