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Mida tähendab mitmekultuuriline kool? 
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Millist õpetajat me vajame? 

• Õppija mitmekesisuse väärtustamine: erinevus kui 
ressurss, võimalus ja eelis. 

• Kõigi õppijate heaolu toetamine: õpetajad eeldavad 
head edasijõudmist kõigilt õppijatelt. 

• Koostööoskus ja -tahe, et korraldada õppetööd 
haaravalt ja õppijate erinevate vajadustega 
arvestavalt (pered, spetsialistid, kolleegid). 

• Õpetaja areng: oma õppimise analüüs, valmisolek 
elukestvaks õppeks. 



Mitmekultuurilisus Eestis: 
õppekeelte paljusus  

Eesti õppekeel 447 

Eesti-vene õppekeel 77 

Vene õppekeel 8 

Muud 8 



Mitmekultuurilisus Eestis: keelte paljusus koolis 

abhaasi araabia armeenia aserbaidzaani 
bulgaaria 
gruusia 

heebrea hiina hindi hispaania hollandi horvaadi 
inglise islandi itaalia 

jaapani 
korea kreeka 

leedu läti 
moldova 

romi 
norra 

poola portugali prantsuse 
rootsi rumeenia 
saksa soome 

taani tai tamili tatari  tsehhi türgi 
ukraina usbeki 

valgevene vene vietnami viipekeel 



Mitmekultuurilisus Eestis: 
uusimmigrandid 

• Uusimmigrant-laps on nii Euroopa Liidust kui ka teistest 
riikidest Eestisse saabunud tööliste, asüülitaotlejate, 
pagulaste, migrantide laps, kes soovib alustada õpinguid 
siinses koolis ning kes on Eestis elanud vähem kui kolm 
aastat. 

• Välismaalt saabunud õpilasi (kelle koolidel on kolmel 
õppeaastal õpilase saabumise ajast õigus taotleda 
täiendavat eesti keele õpet) on Eestis paarsada. 



Mitmekultuurilisus Eestis: 
erinevad õppimiskultuurid 

Kultuurist tingitud – erinevad aja- ja ruumikäsitus, 
väärtused, suhtlemisviisid, kombed, toitumisharjumused.  
Näited: R. Lewise kultuuride klassifikatsioon. G. Hofstede 
kultuuridimensioonid (individualism – kollektivism: rühma vs 
indiviidi reeglite eelistus; võimudistants: millises ulatuses 
aktsepteeritakse hierarhiaid või sotsiaalset ebavõrdsust; 
ebakindluse tõrjumine: ebamäärasuse pelgamine ja vajadus 
formaalsete reeglite järgi; maskuliinsus-feminiinsus: karjäär, 
domineerimine vs suhted, toetus, elukvaliteet  
Individuaalsed õpistiilid – visuaalne, auditiivne, 
kinesteetiline õppija. 



Mis on olemas, et toetada  
mitmekesisust? 
•  1. Rahvusvaheline raamistik (regulatsioonid, võrgustikud, 

teabe- ja tugisüsteemid) 
• Euroopa Nõukogu 
• Euroopa Komisjon 
• Euroopa haridussüsteemide  
  entsüklopeedia EURYPEDIA  
• Euroopa Eripedagoogika 
  Agentuur 



Mis on olemas, et toetada  
mitmekesisust? 
•  2. Gümnaasiumi ja põhikooli riiklikest õppekavadest jt Eesti 

haridusregulatsioonidest tulenevalt:  

•  läbivad teemad,  
•  eesti keele õpe,  
•  eksamite valik lähtuvalt õppekeelest,  
•  individuaalne õppekava,   
•  kujundava hindamise põhimõtted, 
•  kodukeele õpe 



Mis on olemas, et toetada  
mitmekesisust? 
• 3. Tugisüsteem kaks- ja venekeelsele koolile, sh 
väljaarendatud keelekümbluse ning lõimitud aine- 
ja keeleõppe metoodikad. Uuringutega kaetus. 

• 4. Õpetajahariduses 
 kaasava õpetaja võtmepädevused esmaõppes,  
vähemal määral täienduskoolituses 



Mis on olemas, et toetada  
mitmekesisust? 
5. Uusimmigrantide õpetamist toetavad materjalid ja 
portaalid.  
• Eestisse saabujate, nende õpetajate ja sõprade koduleht 
•  „Tere-tere“ 



Mis meil puudub, et toetada  
mitmekesisust? 
1. Uuringute ja praktikatega on katmata 
mitmekultuurilise hariduse olulised aspektid (kuidas 
arvestada õpilase sotsiaal-majandusliku tausta, 
religioossete tõekspidamiste, seksuaalse 
orientatsiooniga jne). 

2. Nõrk tugisüsteem õppekeelest erineva 
emakeelega õpilasele/ perele 



Mis meil puudub, et toetada  
mitmekesisust? 
3. Õpetajahariduses: 
•  tõhusad viisid õpetajakandidaatide leidmiseks e 
esmakoolitusse astujate valikuprotsess 

• õpetajakoolituse õppejõu kutsenõuded, 
värbamine, noore õppejõu tugi, pidev erialane 
täiendamine 

• partnerlussuhted kooliga: head tegevusmudelid 
praktikakoolides, kutseaasta roll 

•  tõenduspõhine muutus 



Kas Eesti on valmis? 

• Hinda iga väidet skaalal 

• Nõus 
• Kahtlen 
• Ei ole nõus 
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