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NÕUSTAMINE • Vähelõimunud püsielanike nõustamine

• Uussisserändajate nõustamine

• Tagasipöördujate nõustamine ja toetused

• Tööandjate nõustamine

• Kohanemise ja lõimumise alase teabe jagamine

• Keelelise ja kultuurilise kümbluse tegevustesse kaasamine

• Riigi institutsioonide, õiguste, võimaluste ja tavade 

tutvustamine

• Tugi keeruliste olukordade lahendamiseks
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NÕUSTAMINE

Riigi- ja kohalikud teenused



Nõustamine INSA-s

Tallinna eesti keele maja

Rävala 5
6. korrus

Narva eesti keele maja

Linda 2c

Tasuta telefon: 800 9999

E-mail: info@integratsiooniinfo.ee



NÕUSTAMINE

Telefoni 
nõustamine

E-nõustamine
Vastuvõtt 

keelemajas
Nõuandeveeb

Piirkondlikud 
nõustamised

Teabepäevad



KOGEMUS
Tänaseks kokku on osalenud üle 10 000 isiku.

Individuaalne nõustamine – kokku ca 9600 isikut

Neist 1/3 on uussisserändajad

Teabepäevadel on osalenud  3630 isikut 
(sh KU-ky messidel 2700 isikut)

Töötukassa töömessidel ja karjäärimessidel
Narvas, Sillamäel, Jõhvis, Tallinnas ja 
koondatutele Kohtla-Järvel 

Rahvusvähemuste kultuuriseltsides

Tööandjate juures –
üle 30 personaliseeritud juhtumi

Kohalikes omavalitsustes ja raamatukogudes –
Sillamäel ja Kohtla-Järvel



Nõustamisteemad
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Eesti keele õpe

Eesti keele harjutamise võimalused

Kohanemiskoolitused

Elamisluba ja Eestis viibimise aluste
muutumine
Kodakondsuse taotlemine

Elukoht ja olme

Sotsiaalteenused ja tervis

Töötamine

Ettevõtlus

Haridus ja huviharidus

Kultuuris osalemine

Juriidiline küsimus

Tagasipöördumine Eestisse



SIHTRÜHMAD keeleõppes

Rahvusvahelise 

kaitse saaja
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Pikaaegselt Eestis elanud

muu emakeelega inimesed
1 Uussisserändajad –

kohanemisprogramm
2

Lühiajaline töötamine3 Tagasipöördujad4



Nõustamine eesti keele õppe küsimustes

Kaardistatakse eesti keele õppe kogemused ja ootused: varasem õpikogemus, 
kvalifikatsioon, võimekus panustada, keeleõppevajadus, ca 25 erinevat infovälja)

Jagatakse juhiseid ja nõuandeid, kuidas:

aktiveerida eesti keele kasutamist;

luua eesti keele keskkonda (kuulamine ja rääkimine);

tutvustatakse „tööriistu“ eesti keele keskkonna loomiseks;

tõstetakse õppija eneseusku.

Keeleõppe huviliste andmebaasi loomine ning keeleõppe pakkumine eesti keele 
majas



INSA eesti keele maja

SIM kohanemisprogramm

Töötukassa

Tööandja (+ Töötukassa)

Õppekulude hüvitamine (Innove)

Eesti keele tasuta kursused (õpe)
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Eesti keele õppimise võimaluste tutvustamine: milliseid õppimise võimalusi ja õppevorme kasutada 
ja eelistada

Metoodiline tugi tööandjale ettevõtte siseselt eesti keele õppe läbiviimiseks

Rühmas nõustamine tööandja juures tööandja tellimusel tema töötajatele 
(vajadusel kaasates partnereid)

Tööandjate nõustamine 

Lähtetase

Terminoloogia

Osaoskus

Võimalused

Võimekus

MAHT

ÕPIVÕTE

ÕPIVORM

INTENSIIVSUS



Töökeel – lühijuhend

Mida pidada silmas tööalase keeleoskuse all 

Millist tööalase keeleoskuse taset sisserändajad vajavad

Viisid, kuidas aidata sisserändajatel arendada tööalast keeleoskust

Milliseid teadmisi tööandja vajab, et aidata sisserändajatel arendada 
tööalast keeleoskust 

Sisserändajate keeleõppe takistused 

Sisserändajate keeleõpet toetavad tegurid 

Kuidas aidata sisserändajatel õppida väljaspool klassiruumi 

Madala palga ja piiratud keeleoskuse lõks

Kuidas toetada õppimist töökohal

Kust saab lisateavet tööalase keeleoskuse arendamise kohta



Teabematerjalid


