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Hiljutise migratsioonitaustaga õpilaste 
toimetulek üldhariduskoolis 

Uusimmigrantõpilased on Euroopa Liidust või kolmandatest riikidest 
saabuvate migrantide, asüülitaotlejate ja pagulaste lapsed, kes soovivad 
alustada õpinguid Eesti koolis ning kes on Eestis elanud/viibinud vähem kui 3 
aastat 

 
 Milline on nende stardipositsioon ja ootused? 

 Taust, ootused, oskused  

 Kus nad õpivad? 
 Paiknemine koolides, koolivalik 

 Kas ja millised raskused neil koolis esinevad? 
 Kui paljudel on raskusi, raskuste iseloom, toevajadused 

 Kas ja millist tuge neile pakutakse? 
 Õppetöö korraldus, toe pakkumine 
 Millest tunnevad puudust 
 Head praktikad 
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Presenter
Presentation Notes
Räägin hiljuti, viimase 3 aasta jooksul Eestisse elama ja siinses üldhariduskoolis õppima asunud õpilastest. Seega kõigist viimastel aastatel välisriikidest saabunud õpilastest, sh nii õppekeelest erineva kodukeelega õpilastest kui ka emakeeles õppivatest. Tänase teema kohaseid noppeid äsjavalminud uuringust, milles uurisime uusimmigrantõpilaste akadeemilist ja sotsiaalset toimetulekut Eesti üldhariduskoolis.
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Uuring uusimmigrantõpilaste toimetulekust 
Eesti üldhariduskoolis 

 
Uusimmigrantõpilaste õpiedukuse ja haridusvõimaluste uuring 
„Uusimmigrantõpilaste akadeemiline ja sotsiaalne toimetulek Eesti 
üldhariduskoolis“ (2013) 

 
 Uuringu eesmärgiks  

 analüüsida üldhariduskoolides õppivate uusimmigrant-õpilaste akadeemilist ja sotsiaalset 
toimetulekut, selleks loodud ja vajalikke tingimusi 

 Uuringu sihtgrupid 
 Uusimmigrant-õpilased kogu üldhariduskooli ulatuses ning nende õpetajad, õppejuhid, 

lapsevanemad, klassikaaslased 
 Ekspertgrupp 

 Hiie Asser, Triin Hannust, Liis Kasemets (uurimisgrupi juht), Leen Rahnu jt. 
 Tellijad  

 MISA, rahastasid EL Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Kultuuriministeerium 

Euroopa 
Kolmandate 
Riikide Kodanike 
Integreerimise 
Fond 

Presenter
Presentation Notes
Olen Liis Kasemets, valdkonnapõhiseid analüüse ja uuringuid teostava MindParki juht.Ja mul on heameel tutvustada teile uusimm.õpilaste haridusvõimaluste ja õpiedukuse uuringu tulemusi.Uuringu viisime läbi MISA tellimusel, Eur.kolmandate Riikide kodanike integreerimise fondi ja Kultuuriministeeriumi rahastusel. Koolikohustus laieneb kõigile kooliealistele lastele, sh välisriikide kodanike ja kodakondsuseta isikute lastele. Eesti riik on kohustatud pakkuma neile sobivat õpet. Välismaalt saabunud õpilaste lisandumine aasta-aastalt ja riigi kohustus pakkuda kõigile koolikohustuslikele lastele võrdseid võimalusi hariduse omandamiseks, on tinginud vajaduse uurida, kuidas on välismaalt saabunud laste õpe korraldatud ja kuidas nad koolis toime tulevad. MISA tellimusel viisime läbi uuringu, mis oli suunatud kõigile uusimm.õpilastele kogu üldhariduskooli ulatuses, nende õpetajatele, lapsevanematele ja kontrollgrupina kaasasime eakaaslasi nende endi klassidest. Uuringu erinevates etappides osales kokku üle 360 inimese ja uuringumeeskonnas osalesid ligi 10 inimest. Uuring valmis käesoleval aastal.
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Allikas: Statistikaamet 

11% 45% 

22% 21% 
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22% 

12% 
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Euroopa, 
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Slaavi Aasia jt 

määratle
mata 

Uusimmigrant-õpilaste taust 

päritoluriik rahvusrühm 

Presenter
Presentation Notes
Uurides viimase 3.a jooksul välismaalt saabunud õpilaste toimetulekut koolis, on see tihedasti seotud välisrände temaatikaga. Viimase kümnendi välisrände trend on kasvav, rändesaldo negatviine. Paralleelselt väljarändega on viimastel aastatel sagenenud tagasiränne Eestisse, mis on praegu suurem kui Eestist väljaränne kümmekond aastat tagasi. Töörände kõrval kasvab õppimisränne ja hargmaisus, kus ollakse seotud mitme riigiga. Globaliseeruvas maailmas muutub lühemat või pikemat aega välismaal töötamine, õppimine või uute kogemuste otsimine üha enam tavapäraseks. Haridussüsteemi jaoks on oluline, et - välisrändes on elukohta vahetanud peamiselt 20.-30.aastates inimesed, kelle rändega kaasneb sageli ka kooliealiste laste ränne. - sisserännanutest ca pooled olnud Eesti kodanikud ehk nn tagasipöördujad. Seega peab üldharidussüsteem suutma vastu võtta ühelt poolt välispäritolu saabujate ja teisalt ka tagasipöördujate lapsi ning pakkuma neile sobivat õpikeskkonda. - viimasel kümnendil kasvanud ennekõike Lääne-Euroopa päritolu rahvusrühmade esindatus.Käesolevas uuringus ilmnes, et õpiränne võib juba üldhariduskooli tasemel toimuda ka ilma pere kaasatulekuta. Selline areng võib endaga tuua täiendava toevajaduse lisaks õppeprotsessi ja kohanemise toetamisele koolis. Laiemate trendide taustal on mobiilsuse jätkuv kasv eeldatavalt paratamatu nagu ka surve haridussüsteemi suutlikkusele vastu võtta nii välisriikidest pärit lapsi/noori kui ka tagasipöördujaid. Kokku ca pooled uusimm.õpilased saabunud Euroopast või Ameerikast, 20% slaavi päritolu, 20% Aasiast ja mujalt. Kokku 22 riigist, 24 rahvust.
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Varasem õpikogemus 
 Venemaalt, USAst, UKst, Soomest, Lätist, Iisraelist, Saksamaalt ja 1-2 juhtumi kaupa 

paljudest eri riikidest. 
 16 erinevat õppekeelt, enim inglise ja vene keel. 
 Varasem õppeprogramm sarnane 40% uusimmigrantidel 
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Presenter
Presentation Notes
2011/12 õ-a õppis Eestis 135 uusimm. 22 üldhariduskoolis. - Üle poole on koondunud eesti õppekeelega koolidesse, seal õpib 85% uusimm.õpilastest, kelle jaoks kooli õppekeel ei lange kokku kodukeelega. Venekeelsetes koolides õpivad valdavalt vene kodukeelega lapsed.- Arvuliselt enim uusimmigrantõpilasi õpib I ja II kooliastmes. Valdav osa I kooliastmes õppivatest uusimm.õpilastest on kooliteed alustanud Eestis. - Ligi pooled õpivad siinses üldhariduskoolis 1.aastat. Grupp on väga mobiilne, nt uuringu läbiviimise ajal toimus õppeaasta siseselt 15%-line muutus õpilaste seas. Varasem koolikogemus pärineb paljudest eri riikidest. Varasem õpikogemus kokku 16-s erinevas õppekeeles. Varasem õppeprogramm oli ca 40% uusimmigrantõpilaste puhul sarnane Eesti üldhariduskooli programmile. Eelneva koolikogemusega võrreldes hindab Eestis õppimist lihtsamaks 23%, samaväärseks 11% ja raskemaks 31% uusimmigrantõpilastest. 
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Lapsevanemate ootused koolile:  
 sujuv õppeprotsessi jätkumine 
 õppekvaliteet 
 keeleõpe 
 hea suhtumine 
Probleemid: 
 Kõik koolid ei soovi uusimmigrant-õpilasi 

vastu võtta 
 Kodulähedane kool ei ole alati võimalik 
 Puudus õppetööd puudutavast praktilisest 

infost 
 
Õpetajate eesmärgid: 
 Olulisemad on õpilase sotsiaalne adaptsioon, 

kontakt perega, koostöö kooli sees 
 Õpieesmärkide seadmisel lähtutakse õpilase 

Eestisse jäämise perspektiivist 

25% 
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õppetöö 
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õppemetoodik
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kooli lähedus 
elukohale 

tugiprogramm
i pakkumine 
välisriigist … 

õppekeele 
sobivus 

koolis oli 
tuttavaid 

eelistus 
puudus 

valikuvõimalu
s puudus 

Koolivalik 

valiku alus 

Presenter
Presentation Notes
Koolivalik – eristub 1/3 vanematest, kes on paremini informeeritud (isiklik kogemus, lähinaabrid), tervikuna teadlikkus tagasihoidlik.kõige olulisem kooli suhtumist välismaalt saabunusse ja valmidust teda vajadusel toetada, pere elukoht ja õppekeele eelistus. valik tehakse enamasti tuttavate või tööandja soovituse põhjal. Lapsevanemad on kogenud koolipoolset tõrjuvat hoiakut kooli astumisel.Lapsevanemate ootustes koolile on esikohal ootus sujuvale õppeprotsessi jätkumisele ja heale suhtumisele, heale õppekvaliteedile ja keeleõppele. Õpetajad seavad peaeesmärgiks laste sotsiaalse kohanemise, kontakti õpilase koduga ja õpetajatevahelist koostööd. Õpieesmärkide seadmist ja õpetajapoolset vastutuse tunnetust mõjutab pere pikemaajalisem seotus Eestiga ehk see, kui kauaks õpilane Eestisse jääb. Lapsevanemad tunnetavad puudust õppetööd puudutavast praktilisest infost ja tõid välja õpetajate koormatuse administratiivsete ülesannetega, millega peaks tegelema kooli administratiivne pool. Õpetajad tunnetavad vajadust pedagoogilise personali suurema koostöö järele ja tuge erivajaduste märkamiseks ning vastavate õppemetoodiliste oskuste järele õppeprotsessi muutmiseks.  Seejuures - vanemate ootustes kõrged ootused õppetöö tasemele (sujuvale õppeprotsessi jätkumisele) vs õpieesmärkide seadmisel õpetajate lähtumine õpilase Eestisse jäämise perspektiivist- Koostöö puudumine kooli sees on just õpetajate üks peamisi väljatoodud probleeme, et koolisisene koostöö ei toimi- Kontakt perega on üks perede peamisi kriitikakohti, kus vaid 10% peredest kinnitab koostöö reaalset toimimist 
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Presenter
Presentation Notes
Et õpilast vajadusel aidata või õppetööd kohandada, on vaja teada tema stardipositsiooni (milline on tema taust,teadmised,oskused). Kuid sellega sageli ei tegeleta.Teadmiste-oskuste taset ja võimalikke toevajadusi õppima asumisel hinnatakse pooltel uusimmigrantõpilastel, kuigi vajadust selle järele tunnetavad õpetajad 80% õpilaste osas. võimalik eri tasemel, nt vesteldakse vanemaga, küsitakse tunnistust, osades koolides tehakse ka teste,indiv.vaatlusperiood.Vaid ¼ õpilaste puhul seostati hindamise tulemused õpilase õppetöö edasise korraldusega.  Lapsevanemate eelistuseks õppekeele valikul on, et - laps saaks õppida emakeeles ja/või varasemas õppekeeles, mis eeldatavalt peaks hõlbustama õppetööd. Uusimmigrantõpilased nimetasid varasema õppekeelena 16 erinevat keelt, mistõttu on võimalused varasemas õppekeeles õppida mõistetavalt piiratud. Eestikeelse õppe võimalused aga väljaspool Eestit piiratud. 1)Analüüs näitas, et vaatamata veidi enam kui poolte uusimmigrantõpilaste oma emakeeles õppima asumisele valdas neist seda keelt õppetööks vajalikul tasemel vaid kolmandik. 2)Kombinatsioon, kus varasem õppekeel langes kokku nii õpilase emakeele kui ka õppekeelega siinses koolis, avaldus ennekõike venekeelsetes koolides (60% uusimm.õpilaste puhul). 3)Analüüs näitas, et keeleoskustaseme piisavus õppetööks vajalikul tasemel on seotud varasema õppekeelega.
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Presenter
Presentation Notes
Õpetajate hinnangul esineb õppetöös raskusi pooltel uusimmigrantõpilastel. Valdavalt on raskused seotud õppekeeleoskuse nappusega ja kümnendikul on ainealased. Õpetajate hinnangul vajab õpilastest kümnendik õpetaja täiendavat abi kõigis ainetes ja kolmandik mõnes õppeaines ning abi ei vaja ligi pooled uusimmigrantõpilastest (46%). Õpilaste endi hinnangul vajab kõigis ainetes tuge 12% ja mõnes õppeaines pooled (sh neist pooled keeleoskuse nappuse tõttu), täiendavat õpetaja tuge ei vaja 37%.  Võrreldes õpetajate hinnanguga vajavad õpilaste endi kinnitusel täiendavat õpetajapoolset abi õppetöös ¼ jagu enam uusimmigantõpilasi ja seda just mõnede õppeainete osas. Õppeastmeti jagunesid need õpilased küllalt võrdselt. Õpiaja võrdluses lahknesid hinnangud esimest aastat siinses koolis õppijate osas, kus õpilased tunnetasid rohkemat toevajadust võrreldes õpetajate hinnanguga. Õppekeele kodukeelega kokkulangevuse lõikes erinesid hinnangud toevajadusele ennekõike igapäevases kodukeeles õppijate ja mõnikord õppekeelt kodus kasutavate õpilaste osas. Kui õpetajate kinnitusel vajab täiendavat õpetaja abi võõrkeeles õppijatest 75% ning nii igapäevaselt kui vahel õppekeelt kodus kasutavatest õpilastest 45%, siis õpilaste endi hinnangul 2/3 kodukeeles ja 83% võõrkeeles õppivatest uusimmigrantõpilastest. Kuna igapäevases kodukeeles õppijaid on uusimmigrantõpilaste hulgas arvuliselt enim, on nende osas ka arvuliselt enim neid, kelle osas toevajadus on jäänud märkamata. Uuring näitas, et õpilased, kes etnilise kuuluvuse poolest õpilaskonnast ei erine (nt eestikeelsed lapsed eesti õppekeelega koolis jt), kuid kelle õppekeel ei ole varasemaga sama, võivad ometi vajada õppetöös tuge, ja nende toevajadustel on suurem tõenäosus jääda märkamata.  Seega on oluline kõigi uusimmigrantõpilaste puhul hinnata  nende teadmiste-oskuste taset koos võimalikke toevajadustega juba õppima asudes, et õpetajatel oleks vajalik ülevaade uuest õpilasest ja tema võimalikest toevajadustest ning vajadusel õppetöös seda arvestada.
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Õppekava ja üldine õppetöö korraldus on valdava osa uusimmigrantõpilaste jaoks 
klassikaaslastega sarnane. 
 Valdav enamus õpib RÕK alusel. Kogu õppekava ulatuses õpib IÕK alusel 9% ja 

mõnes aines 21% uusimmigrantõpilastest.  
 
Diferentseeritud tunnitegevused 
 Õpilasel on õpetajast tugiisik, kes aitab tundideks ette valmistuda ja jälgib ka tunnis, 

millised on õpiraskused, ja toetab vastavalt vajadusele 
 Õpilasel on klassikaaslasest tugiisik, kes vajadusel tõlgib, seletab jms 
 Õpetaja rakendab uusimmigrant-õpilasele klassist erinevaid õppemeetodeid – osa 

ülesandeid arvutipõhiselt, rohkem suulist või kirjalikku tööd vastavalt sellele, 
millega õpilane paremini toime tuleb või mida peab rohkem harjutama 

 Õpilasel on tunnis osa õpet klassist erinevas keeles 
 Õpilase õppemahtu vähendatakse, lihtsustatakse tekste ja vähendatakse oodatavaid 

õpitulemusi 
 Kui õpilasele kohaldatakse tavaklassist erinevat tunniplaani, siis eritunnid toimuvadki 

õpilase võimeid arvestades 
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Presenter
Presentation Notes
Õppekava ja üldine õppetöö korraldus on valdava osa uusimm.jaoks klassiga sarnane.2/3 osalevad kõigis samades tundides, kus klassikaaslasedki.Vaadates klassiruumi, kasutatakse erinevaid diferentseeritud tunnitegevusi, 1) alates tugiisikutest, kes aitavad tunniks ettevalmistuda või tunnis osalemisel; 2) Tunnitegevuste erinevusteni, kus muudetakse klassiga võrreldes õppemahtu, keelt või metoodikat3) Kuni klassist erineva tunniplaanini, kus eritunnid toimuvad vastavalt õpilase võimeid arvestades.Seega, kuigi formaalselt ei pruugi õppekorraldus erineda, kujundavad mitmed õpetajad tunnitegevused individuaalseid vajadusi arvestades. Lahendused enamasti ad hoc, pole süsteemsust. Kindlad tegutsemisstrateegia välisriigist saabunud õpilastega tegemisel on olemas vähestes koolides, need koolid on enamasti võtnudki välisriigist tulnute õpetamise üheks oma suunaks. 
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 ¾ uusimmigrant-õpilaste emakeel ei ole eesti keel 
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väga oluline 
46%

oluline 
39%

mitteoluline
15%

Eesti keele õppe olulisus (õpilased) 
 56%le pakutakse koolis lisatunde; 

14% õpivad eesti keelt lisaks 
väljaspool kooli 

KEELEOSKUSE ARENG  
 Kooli õppima asudes 2% valdas, 3% 

suhtlustasemel, 10% teadis üksikuid 
sõnu 

 Hetkel 14% valdab, 23% 
suhtlustasemel, 30% teab üksikuid 
sõnu  

Presenter
Presentation Notes
Uusimm.õpilastest ¾ ei kasuta eesti keelt kodukeelena igapäevaselt ega enamasti. Valdav osa neist peab eesti keele oskust oluliseks, sh 46% väga oluliseks. Täiendava eesti keele õppe võimaluste pakkumist kooli poolt peavad oluliseks ka pooled lapsevanemad.Eesti keele õpieesmärgid on seotud Eestisse jäämise perspektiiviga (samuti tasemeeksamitega).Kui kooli õppima asumise ajal valdasid eesti keelt üksikud, kelle emakeel ei olnud eesti keel, siis praeguseks valdab keelt vähemalt suhtlustasemel 1/3 (sh vabalt 14%). 
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Kohanemist hinnatakse:  
 Jälgides üldist motivatsiooni koolis käia ja käitumist vahetunnis 
 Käitumise jälgimine tunnis 
 Kaasatus tunnivälisesse tegevusse 

 
 

Kohanemist toetatakse: 
 Õpilasega suhtlemine, vajadusel abi enesekehtestamisel 
 Tunnis julgustatakse küsima, luuakse keskendumiseks sobivad tingimused, 

jõukohased ja mitmekülgsed ülesanded, aine õpetamine ette, tugiõpilase 
määramine, eraldamise vältimine 

 Suhtlemine perekonnaga 

Presenter
Presentation Notes
Näited, mõnedest koolidest. 
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 Paindlikkus  
 Kõiki olukordi pole võimalik ette näha 

 
 Koostööle ja infovahetusele suunatud koolikultuur 

 Mainiti plussina nendes koolides, kus oli mitmekesisem kogemus teistest 
riikidest tulnud õpilastega 

 Osades koolides tundsid õpetajad sellest puudust (juhtkond saab mõjutada) 
 Aineõpetajate informeerimine õpilase taustast (kas peab ise küsima, 

vaatluse teel välja selgitama, saama info kooli juhtkonnalt?) 
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Teavituse laiendamine ja koostöö lapsevanematega 
 Saabuvate perede informeerimine Eesti koolisüsteemist ja konkreetse kooli toimimise 

üksikasjadest peaks olema suurema tähelepanu all nii riigi, kohalike omavalitsuse kui 
kooli tasandil.   

 Koolipoolne kontaktiloomine ja regulaarne suhtlus on uusimmigrandist õpilase kohanemise 
vältimatu tingimus. Eriti oluline on õpetaja vahetu ja pidev kontakt välisriigist saabunud 
õpilase vanematega esimesel õppeaastal.  
 

Koolisisene koostöö ja täiendõppevajadused 
 Koolides on vaja suuremat kooli juhtkonna osalemist ja suuremat koolisisest meeskonnatööd 

erinevate spetsialistide vahel õpilaste hariduslike erivajaduste märkamiseks ja vajadusel 
toe pakkumiseks.  

 Õpetajate ettevalmistuses tuleks juba alusõppe raames süvendada õpetajate kompetentse ja 
oskusi üldise kultuuriteadlikkuse, mitmekultuurilise õpikeskkonna ja tähelepanu pöörata 
märkamise võime arendamisele. 

 Õpetajad vajavad õppemetoodilist täiendõpet – kuidas märgata õpilaste hariduslikke ja 
toevajadusi, vajadusel vastavalt õppetööd kohandada ja tuge pakkuda.  

  
 

Uusimmigrantõpilaste haridusvõimaluste ja 
õpiedu uuring 13 
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Õppetöö korraldus ja tugi 
 Varasemat teadmiste-oskuste taset ja võimalikke toevajadusi tuleks hinnata kõigi 

välismaalt saabunud õpilaste puhul ja arvestada sellega vajadusel toe pakkumisel. 
Hindamistulemustest tuleks kindlasti teavitada õpilase õpetajaid, võimaldamaks 
vastavalt kohandada nii õppetöö korraldust, tunnitegevusi kui vajadusel lisatoe 
pakkumist.  

 Välismaalt saabunud õpilased peaksid olema võrdse tähelepanu all sõltumata nende 
kodukeelest. Emakeeles õppijate puhul alahinnatakse toevajadusi enim, kuid ka 
näiliselt väheste erisustega uusimmigrant (eesti või vene kodukeelega, kultuuriliselt 
sarnasest riigist saabuja) vajab teatud perioodiks tugisüsteemi. Varem selles keeles 
õppimise kogemuseta õpilane ei valda sageli keelt õppetööks piisaval tasemel (sh 
õppeainete terminoloogia, grammatika jm).  

 Õppekeele õppimiseks täiendavate võimaluste pakkumine kiirendab eakaaslastega 
sarnaselt õppetöös osalemist ja edasijõudmist. Õppekeele täiendava õppe võimaluste 
pakkumine on praegu enim pakutud lisatugi välisriikidest saabunutele ja seda tuleks 
kindlasti jätkata.  

 Õpilaste kohanemise toetamisse tuleks aktiivsemalt kaasata eakaaslasi, kelle olulisus 
sotsiaalsete võrgustike loomisel ja kohanemisel omandab erilise kaalu juba eel-
teismeliste vanusgrupis.   

 
Uusimmigrantõpilaste haridusvõimaluste ja 
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Kontakt 

Liis Kasemets 
Tel. (+372) 653 2264, 51 56 457 
Liis.Kasemets@mindpark.ee 

 
 

  Tänan kaasa mõtlemast ! 


	SIRIUS võrgustiku ümarlaud �„Kuidas tulla toime teiskeelse õpilasega Eesti koolis?“��UUSIMMIGRANTÕPILASED �EESTI ÜLDHARIDUSKOOLIS
	Hiljutise migratsioonitaustaga õpilaste toimetulek üldhariduskoolis
	Uuring uusimmigrantõpilaste toimetulekust Eesti üldhariduskoolis
	Välisränne ja uusimmigrant-õpilased
	Uusimmigrantõpilased üldhariduskoolides
	Ootused ja eesmärkide seadmine
	Teadmiste ja toevajaduste hindamine
	Raskused õppetöös ja täiendav abivajadus
	Õppetöö korraldus
	Eesti keele õpe
	Õpetajate tugi
	Kooli roll kohanemise toetamisel
	Järeldused ja soovitused
	Slide Number 14
	Slide Number 15

