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Rändetaustaga õpilased arvudes

- Uussisserändajad (2013/2014 E: 

73(168)/0,01 (0,12 %); Lä: 731 (0,37%); Le: 

975 (0,27)

- Nõukogude sisserändajate järeltulijad 

(2013/2014 E: 33 895/ 24,1%; Lä: 56 

140/28,4%; Le: 26 411/7,3%

- Tagasipöördujad (statistiline probleem 

kõigis kolmes Balti riigis)



Üldine arvsuhe sisserändajad ja 
tagasipöördujad
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Sisserändajad ja tagasipöördujad 2013 (Mägi; Siarova 
2014)

Tagasipöördujad Väliskodakondsusega sisserändajad



Hariduslikud väljakutsed 
(prioriteedid praktikas)

UUSSISSERÄNDAJAD TAGASIPÖÖRDUJAD RAHVUSVÄHEMUS

Riigikeele 
oskamatus

KÕRGE KESKMINE KESKMINE

Kultuurikonflikt KÕRGE MADAL KESKMINE

Kooli 
kaasamisvõimetus

KÕRGE KESKMINE MADAL/KESKMINE

Õpetajate puudulik 
ettevalmistus

KÕRGE KESKMINE MADAL/KESKMINE

KÕRGE – väljakutse esineb peaaegu alati 
KESKMINE – väljakutse esineb ebasoodsate asjaolude kokkulangemisel, tendents 
märgatav
MADAL – väljakutse esineb üksikjuhtumitel 



RIIKLIKUD TUGIMEETMED (Mägi; Siarova 
2014)

EESTI LÄTI LEEDU

KAASAV HARIDUS PGS §6 – õigus
kvaliteetsele 
üldharidusele on 
KÕIGIL

Haridusseadus, pt 3 -
Riigipoolne täielik tugi 
kohustuslikule 
haridusele 

Haridusseadus - ainult 
seaduslikul alusel 
riigis viibivad õpilastel 
on õigus 
kohustuslikule 
haridusele

EMAKEELE 
JÕUSTAMINE

- Venekeelne alus-
ja üldharidus

- 40 % õppest 
üldhariduskoolis 
võib olla ükskõik 
mis keeles

- PGS võimalused 
- Rahvus-

vähemuste
pühapäeva-koolid

- 40% õppemahust 
ükskõik mis keeles

- Kakskeelsetes 
koolides 
pakutakse 
valgevene, poola 
ja veekeelset õpet 
(45/55 mudel)

- Võimaluste 
olemasolul on 
lubatud pakkuda 
alternatiivset 
keeleõpet



RIIKLIKUD TUGIMEETMED 2 (Mägi; 
Siarova 2014)

EESTI LÄTI LEEDU

RAHASTUS - Õpilaspõhine 
rahastus riigikeele
õppeks (3 a 
uussisserändajad 
ja 
tagasipöördujad)

- Keelekümblusprog
ramm

-Tuge saavad 
rahvusvahelise kaitse 
taotlejad

-Õpilaspõhine toetus 
riigikeele õppeks (1 
aasta jooksul 
uussisserändajatele ja 
tagasipöördujatele;
vähemused saavad 
toetust kakskeelses 
koolis)

ÕPPEKAVA 
PAINDLIKUS

- Individuaalse 
õppekava 
võimalus

- Eesti keel teise 
keelena

- Eksamite erisus 
eesti keel teise 
keelena õppijatele

- Individuaalne 
õppeplaan

- Koolipõhine tugi

- Lisa keeletunnid
- Individuaalne 

õppekava



RIIKLIKUD TUGIMEETMED 3 (Mägi; 
Siarova 2014)

EESTI LÄTI LEEDU

ÕPPEKAVAS
SISALDUV 
KULTUURIDEVAHELIN
E MÕÕDE

- Üldpädevusena
kultuuri- ja 
väärtuspädevus

- Süvitsi 
kultuuridevaheline
mõõde 
sotsiaalainete ja 
keelte 
valdkondades

-Kultuuripädevus
integreeritud 
erinevatesse 
valdkondadesse

-Mõõtme tähtsust on 
kirjeldatud aastases 
haridusplaanis 
2013/2014
- Integreeritud 
erinevatesse 
ainevaldkondadesse

HARIDUSLIKU 
NÕUSTAMISE 
SÜSTEEM

- Regionaalsed 
nõustamiskeskuse
d (Rajaleidja)

- Koolipidaja 
vastutus

- Puudub 
spetsiifiline 
nõustamissüsteem 
antud sihtgrupile

- Koolipõhine 
nõustamine

- Nõustamisteenus 
on integreeritud
üldisesse 
struktuuri 
väljaspool kooli 



Perspektiiv

● Demokraatlikele väärtustele tuginev 

seadusraam

● Paindlik õppekava

● Kaasamisvõimeline kool

● Kompetentne õpetaja



„Lihtne moodus hindamaks riiki, on 
jälgida, kui paljud soovivad sinna 
siseneda…. ja kui paljud lahkuda“

Tony Blair

TÄNAN TÄHELEPANU EEST!

Kersti Kivirüüt
Kersti.kiviruut@hm.ee


