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Mis on see adult educators association] roll tööpaigal õppimise suhtes, et kas tegelikult 

nõustavad 

ja täiskasvanu hariduse propageerimise, elukestva õppe propageerimisega jäävad minu meelest 

mitte ei nõustu või vahendavad infot, et nende ootus meil oli see, et nad saaks teatmikke 

meil vene keeles nüüd ei tulnud teatmikke trükiversioonist on väga suur soov tegelikult saada 

Venekeelseid teatmikke, kui nad teevad näiteks Ida-Virumaal mingisuguseid 

infopäevi ja ma, ma sain aru, et neil on väga suured võrgustikud, info levib nagu võrgustike 

kaudu. Et pigem on selline vahele 

teatud mõttes kas ja kuivõrd tööpaiga õppimine või õpipoisiõpe on sihitud vene keelega 

kutseharidusprogrammidele 

kas te peate silmas teadmatust või mis ma mõtlesin, aga üleüldiselt, et kui suur osa nendest 

õppekavadest, kuhu saab astuda, pakub õppimist ka vene keeles. Kas on mõned selles suhtes ei 

julge sellele nüüd arvuliselt vastata, sest et mina ei puutu selle sisu kokku. Aga kindlasti 

on Ida-Virumaal näiteks juuksurite osakond selline on vene keeleõpe ja kindlasti on ka 

[vocational school] venekeelse õppetöökohapõhist õpet võib rakendada, mis tahes õppekaval 

sellele tuleb teha lihtsalt siis rakenduskava koostöös tööandja ja ja kooliga. 

Ja, ja selles suhtes, kõik võimalused on nagu avatud, et kui on venekeelne õpe mingil 

õppekava, siis saab ka töökohapõhine õpe toimub vene keeles. 

Aga siis selle teate, kui mõte on tuua ka need vene emakeelega noori õppima eestikeelsetele 

erialadele või 

ta on põhimõtteliselt ikkagi teavitav lugu, tutvustab õppimisvõimalusi, et meil on seal 

Abiks otsustajale teatmikus. Ei ole teinud seda. Seepärast, et seal lõpus on terve ports 

õppekavu k õik nagu kõik õppekavad, mis üldse nagu võimalik, kus on võimalik õppida ja seal 

on toodud ka õppekeel välja, et selles suhtes ei sunni kedagi kuskile minema, aga ta pigem 

tutvustab nagu võimalusi ja seal esimene osa teatmikust on edulood erinevate õppuritega ja 

seal ma püüdsin nagu jälgida seda, et oleks ka vene venekeelse perekonnanime ja Venemaa võib-

olla mitte emakeelena kõneleva noorega intervjuusid lugusid, aga et noh, et oleks sealt ka 

välja see, meil, meil on nii eestlasi kui ka venelasi sellest ja kus oleks rohkematel 

inimestel võimalus ennast nagu samastab samastada. 

 


