
Valgamaa noored ja vene keel 

Küsitluse tulemused 

Valgamaa Noortekogu 

 

Küsitlus viidi läbi 13.-23. veebruar 2016, mille jooksul vastas küsitlusele 87 noort. Küsitletuist 68 olid 

naised ja 19 mehed. Vastanud olid vanuses 11-27. 

 

 
Joonis 1. Vastanute sooline jaotus 

Kõige enam vastanuid oli Valga linnast, kus küsitlusele vastas 44 noort. Järgnes Tõrva 15 vastanu ja 

Otepää 5 vastanuga. Ühtegi Puka ja Hummuli valla noort küsitluse ei osalenud. 

 

Joonis 2. Vastanute jaotus kodukoha järgi 

Kõige rohkem vastanutest õppis gümnaasiumis. Järgnesid põhikooli õpilased ja tudengid. Muu alla 

liigitasid end need noored, kes on juba ülikooli lõpetanud ja/või töötavad. 
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Joonis 3. Vastanute haridus 

Peaaegu kõigil vastanutest (83) oli kodune keel eesti keel. Kolmel vastanul oli kodune keel vene keel 

ja ühel vastanul muu keel. 

 

Joonis 4. Vastanute emakeel 

87% vastanutest arvas, et koolis peaks vene keelt õpetama, 13% arvates siiski mitte. 
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Joonis 5. Kas vene keelt peab koolis õpetama? 

44% vastanutest saab mõnest venekeelsest sõnast aru, kuid rääkida ei oska selles keeles. 23% 

noortest aga saab vene keelest aru ja oskab veidi rääkida. 15% oskab enda arvates vene keelt väga 

hästi, kui samas 13% ei oska seda üldse. 2% oskab tähtedest vaid sõnu kokku veerida. Muu alla on 

noored vastanud järgmist: 

- Saan jutu mõttest üldjuhul aru, rääkida oskan pisiväljendeid jne 

- Kuna ma õppisin seda, alles peale keskkooli kutsekas. Siis ütleme nii, et oskus puudub.   

 

Joonis 6. Vene keele oskus 

Iga päev kasutab vene keelt võõrkeelena 16,1%, samal ajal kui 31% vastanutest ei kasuta seda keelt 

üldse. Ainult vene keele tunnis kasutab vene keelt 33,3% vastanutest. Sõpradega suhtleb vahel vene 

keeles 11,5% noortest. Muu vastuste alla olid noored kirjutanud järgmist: 
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- Harjutan vanematega 

- Suhtlen sugulastega 

- Räägin vanavanematega vene keeles 

- CS:GO-s rääkides 

- Püüan praktiseerida vene keelt õpetaja soovitusel 

- Üldse ei kasuta, kuid vahel on vaja läinud klienditeenindajana töötades 

- Tehes linnas sisseoste 

- Kasutan vene keelt ainult töö juures ja seda ka üldjuhul tänamiseks 

 

Joonis 7. Vene keele kasutamine võõrkeelena 

84% vastanute arvates on vene keel keeruline, ülejäänud 16% arvates pole vene keel keeruline või on 

seda vaid natukene. 

 

Joonis 8. Vene keele vajalikkus 
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Vene keele vajalikkust põhjendati peamiselt sellega, et oleme Venemaale väga lähedal ning meil on 

palju vene keelt kõnelevaid inimesi Eestis. Samuti märgiti mitmel korral ära, et keeleoskus on 

üleüldse vajalik ja tööle minnes toob see palju kasu. Vene keelt pole aga vaja vastanute arvates 

seetõttu, et ajad on muutunud ja enam ei ole vaja vene keelt nii palju kui vanasti. 

Enamus vastanutest annaks enda vene keele õpetajatele hindeks kolme. Vastanud olid pigem 

rohkem rahul enda õpetajaga kui mitte rahul. 

 

Joonis 9. Rahulolu vene keele õpetajaga 

Põhjustena toodi välja, et õpetaja üldse koolis puudub või tihti vahetub, dialoogide pähe õppimine ei 

õpeta keelt selgeks, õpetaja hindab ebaõiglaselt, minnakse liiga kiiresti teemadega edasi ja seetõttu 

tekib puudujääke. Vanamoodsad õppimismeetodid ja palju tuupimist ei mõju vastanute arvates 

samuti keeleõppele hästi.  

Samas kiideti õpetajate karmust ja seda, et õpetaja nõuab palju. Ka märgiti ära, et õpetaja õpetab 

elus praktilist vene keelt ja on positiivne. 

Üle poole vastanutest vastas, et neil on veidi või palju motivatsiooni õppida tegelikult vene keelt. 

Ülejäänud noortel on vähe või üldse mitte motivatsiooni õppida seda võõrkeelt. 
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Joonis 10. Motivatsioon õppida vene keelt 

 

14 

9 

10 

23 

19 

12 

0 5 10 15 20 25

0 (puudub täielikult)

1

2

3

4

5 (motivatsioon on suur)

Motivatsioon õppida vene keelt 
Comment [T3]: 0 – 16,1% 
1 – 10,3% 
2 – 11,5% 
3 – 26,4% 
4 – 21,8% 
5 – 13,8% 


