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Ettevalmistav õpetus

Mis on kaasav ettevalmistav õpetus?

Põhihariduseks ette valmistava õpetuse sisu ja korraldus

Ettevalmistav õpetus on mõeldud 6–17-aastastele lastele, kes ei oska veel piisavalt soome keelt, et hakata 
põhiharidust omandama. 
  
Ettevalmistavat õpetust korraldatakse mitmel moel. Lapse vanusest oleneb, millisest ettevalmistavast õpetu-
sest ta osa võtab. Õpe toimub 24–26 tundi nädalas. Õpe tugineb spetsiaalsele põhihariduseks ette valmistava 
õpetuse õppekavale.
  
Ettevalmistavas õppes ei saa õppida kauem kui üks kalendriaasta. Ettevalmistav õpetus võib lõppeda ka 
varem, kui õpilane suudab soomekeelses õppes osaleda. Õpetaja annab lapse oskustele hinnangu. 

7–8-aastaste ettevalmistav õpetus 

Põhikooli 1. ja 2. klassi õpilased saavad ettevalmis-
tavat õpetust tavalises soomekeelses rühmas. Seda 
nimetatakse kaasavaks õppeks. Õpilased saavad 
ettevalmistavat õpet 24 tundi nädalas. Tundide arv on 
suurem kui ülejäänud 1. ja 2. klassi õpilastel.

Õpingukava

Igale ettevalmistava õppe õpilasele koostatakse 
oma õpingukava. Õpingukavas kirjeldatakse õpilase 
hariduskäiku, tugevusi ja nõrkusi, isiklikke eesmärke, 
õpitavaid õppeaineid ja tundide arvu ning õppekorral-
dust. Õpingukava koostavad õpilane, tema hooldaja ja 
õpetaja üheskoos.

Soome keel

Õpetuse põhirõhk on soome keele õppimisel. Ees-
märk on baaskeeleoskuse arendamine.
• Õpilane saab hakkama sagedamini korduvates argi-

päeva keelekasutusolukordades.
• Õpilane oskab nimetada tuntud asju, tunneb  

kõnest ja tekstist ära tuntud sõnad ning väljendid.
• Õpilane mõistab lühikesi juhiseid ja tuttavaid tee-

masid, kui kõne on aeglane ja seda vajaduse korral 
korratakse.

• Õpilane mõistab teemat kõnest ja õpikutekstist 
piltide ning selgelt viidatud tuumsõnade abil.

• Õpilane kirjutab tuttavaid sõnu ja lühikesi lauseid.

Arenev baaskeeleoskus tähendab, et õpilane vajab 
veel palju tuge.
• Lühikese suulise või kirjaliku teksti loomiseks vajab 

õpilane rohkelt näiteid ja tuge ning etteantud sõna-
vara.

• Õpilane vajab veel sageli omakeelset tuge, et uusi 
asju omandada.

• Õpilane vajab palju selgitusi ja pildilist tuge ning 
kõne peab olema selge ja aeglane, seda tuleb korra-
ta ja tõlkida.

Ettevalmistava õpetuse õpilane õpib koos teise 
rühmaga kõiki klassi õppeaineid. Talle pakutakse ka 
võimalusi keskenduda ainult soome keelele. Õpilasel 
võivad olla päeval soome keele tunnid väikerühmas 
kas oma või muu õpetajaga. 
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Lisaks õpetusele harjutatakse soome keelt kõikvõi-
malike tegevuste käigus. Õpetaja kirjeldab argitege-
vusi ja suhtlust ning kasutab mistahes õppe käigus 
võimalikult palju pildilist tuge ja muid näitlikustamis-
vahendeid. 

Oma emakeel 

Õpilane saab osana ettevalmistavast õpetusest 
õppida kaks tundi nädalas ka oma emakeelt. See ei 
pruugi toimuda tingimata samas koolis, kus leiab aset 
muu õpe.

Hindamine

Kui ettevalmistav õpetus hakkab lõppema, hinna-
takse õpingukavas õpilase edukust. Hindamine on 
sõnaline. Keskendutakse sellele, kui hästi õpilane on 
saavutanud talle seatud eesmärgid. On võimalik, et 
kasutatakse ka kooli oma vahehindamise või enese-
hindamise töövahendeid.

Õpilane saab ettevalmistavas õppes osalemise 
tunnistuse. Ettevalmistava õppe järel jätkab õpilane 
üldiselt samas õpperühmas. 


