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Kiri algab kirikust ja rahvas algab 
raamatust. (H. Runnel)



Artes liberales

Triivium: grammatika, retoorika, dialektika

Kvadriivium: aritmeetika, geomeetria, astronoomia, muusika



• Reformis kiriku.
• Pani aluse emakeelsele haridusele.  
• Lõi saksa kirjakeele.



Marju Lepajõe (2017):

Kui kunagi piisas enesekindluseks algkoolist, siis tänapäeva 
maailmas peab see olema ülikool. Ükskõik kui suur on 
sündimus või kui hasartne on majandus, otsustav rahva 
püsimajäämisel on ikka see, mis keeles antakse haridust, 
millises mõõtkavas elab tunnetuskeel, emakeel. Seepärast ei 
ole emakeelsele ülikoolile alternatiivi, kui mitte just ihaleda 
võimalikult kiiret hääbumist.



J. A. Komensky ja õppekeeled:

Neljaastmeline ühtluskool – kõigile kättesaadav.

kuni 6aastasi lapsi õpetab ema emakoolis; 
7-12 aastased käivad emakeelses koolis; 
13-18 aastased õpivad ladina koolis ja
19-24 aastased akadeemias. Kaks viimast olid ladina-
ja  kreekakeelse õppega.



Mihkel Kampmaa, 
1905



Koolivõrgu areng

• Forseliuse koolmeistrid ja rahvakooli teke 1688 
• Rootsi aeg: gümnaasiumid ja ülikool 1632
• Sõjad ja koduõpetus 
• Aleksander I ja ühtluskooli algus 1804 
• Aleksander III ja venestamine 1882
• Eestikeelne keskkool 1906



Peeter Põld:

Kõik õpetus rahvakoolis peab kodumaa tundmise ümber 
koondatama ja emakeele peale rajatama. 
Mitte kitsa rahvusliku liialduse mõttes ei astu meie üles, et 
kool olgu natsionaalne, rahvuslik, vaid sellepärast, et see 
kasvatuse seisukohalt ainuke õige tee on.

Kultuur ja rahvahariduse korraldus, 1911



Õppekeel ehk…

… Unterrichtssprache, language of instruction / medium of instruction, язык 
обучѐния, opetuskieli

Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat (2014): Õppekeel on keel, milles 
toimub põhiosa õppest. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (2016), §21-1: Kooli või klassi 
õppekeeleks loetakse keel, milles toimub õpe moodustab vähemalt 60 
protsenti riiklikes õppekavades määratud väikseimast lubatud õppe 
koormusest.



Eesti keel õppekeelena

Eesti keel eesti lapsele on vahend ja alus kõigi õppeainete 
õppimiseks ehk üldhariduse omandamiseks. Teisalt on tal 
õppeaine ning keelena oma eesmärgid ning ülesanded nagu 
teistelgi õppeainetel, ent eesti keele teadmiste ning ainealaste 
oskusteni jõudmise kõrval ka suur kasvatuslik ning kultuuriline 
potentsiaal.

K. Kalamees-Ruubel, 2014:75-76



Tänapäeva keelekasutus

• Idiolekt – ühele inimesele iseloomulik ja 
ainuomane keel:

• sotsiolekt – mingile rühmale omane kõnepruuk, 
sotsiaalne murre;

• dialekt – piirkonna eripärane keelekuju, 
murdekeel; 

• probleemne newspeak.



Eesti riigi tugi eesti keele õppele 
väljaspool Eestit

• 80 õpetuskohta välisriikides (üldharidus ja pühapäevakoolid, 
seltsid, keelekursused jm)

• Eestist lähetatav õppevara, e-õppe võimalused (Üleilmakool, 
Keeleklikk, Keeletee)

• eesti keele ja kultuuri lektorid 9 välisülikoolis,
• eesti keele õppe võimalused 30 kõrgkoolis.



Õppekeel Eesti haridussüsteemis 
(oktoober 2018)
• ca 520st üldhariduskoolist enamik eesti õppekeelega,
• 74 vene õppekeelega kooli,
• 8 inglise õppekeelega kooli, 
• Euroopa koolis toimub õpe inglise ja prantsuse keeles.
• Soome koolis õpitakse soome keeles.
• Tallinna Saksa Gümnaasiumis on saksakeelne osakond.



Euroopa keelte õpetamisest Eestis

• Kolmkeelsus alates 20. sajandi algusest; 
• ratsionaalne keeleõppe korraldus 1918-1940;
• nõukogude periood 1945-1960;
• F. Eisen ja keeleõppe süvakoolid, koolieksperimendid;
• aineõpetus võõrkeeltes – praegune LAK õpe;
• õpetajakoolitus, nõustamine ja täiendusõpe.

Väikerahvaste saatus on olla mitmekeelne.
E. Allardt, 1979



Kooliväline keeleõpe

• Tallinna Keeltekool avati 1956, õpilasrühmad alates 1980.
• 1960 alustas Telekool oma keelesaadetega.
• “Mõmmi ja aabits” 1973–1976, kordus 2017



Uus keeleõppe korraldus

1993 – inglise, saksa, prantsuse ja vene keel võrdse staatusega, 
õpilastel õigus valida 

2018 on õppureid:
• inglise keel 121 142, 
• vene keel 51 768, 
• saksa keel 11 923,
• prantsuse keel 4012.



Keelte õpe valikainena:

• hiina keel 21
• hispaania keel 1163 
• inglise keel 375
• itaalia keel 88
• jaapani keel 94 
• korea keel 4
• ladina keel 75

• norra keel 18
• prantsuse keel 832
• rootsi keel 89
• saksa keel 1763
• soome keel 1114
• vene keel 1171
• heebrea keel 302



Kokkuvõtteks

• Õpime ajaloolisest kogemusest.
• Pöörame rohkem tähelepanu eesti keele 

õppimisele/õpetamisele.
• Võtame aluseks keeledidaktika kui teaduse 

põhiseisukohad keelte õppe korraldamiseks.
• Taastame süsteemse keeleõpetajate nõustamise ja 

täiendusõppe.  
• Propageerime keeleõpet erinevatele vanusegruppidele.



Tänan tähelepanu eest.
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