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Vestluhjuhend esimehe vestluhe pidamiseks hiljuti 

sisserännanud õpilastega 

 

(Estnisch – Übersetzung durch externen Anbieter) 
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Kuupäev: ____________________ 

I. Isikuandmed 

Perekonnanimi, eesnimi: ___________________________ 

Sugu: mees □  naine □ 

Vanus: ________ 

Päritoluriik: ____________________________________________________ 

Riiki saabumise kuupäev: _________________________________________ 

II. Varasem koolikogemus 

Kirjaoskus: 

ladina tähtedega: 

Jah □   Ei □ 

Jah □   Ei □ 

 

teiste / muude keelte tähtedega: 

 

 

 

Kommentaar õpilase 

kirjutamisoskuse näite kohta  

(vt lisa, lk 7):  

 

 

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

Senise kooliskäimise   

kestus kodu-  

ja välisriigis: 

 

 

 
 

Ajavahemik Riik Kool / kooli vorm 
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Õppeained eelnevates koolides: 

□ Saksa keel                          aastat                             tundi nädalas 

□ Matemaatika                       aastat                            tundi nädalas 

□ Inglise keel                         aastat                             tundi nädalas 

 □ Kunstiõpetus 

 □ Ajalugu 

 □ Bioloogia 

 □ Füüsika 

 □ Kehaline 

kasvatus 

□ Keemia 

□ Poliitika 

□ Usuõpetus 

□ Kasvatusteadused 

 

Muud õppeained kodu- ja välisriigis (vajaduse korral enne põgenemiskogemust ja 

selle ajal): 

            

Eri õppeainete eelistamine / huvi pakkuvad valdkonnad: 

            

            

 

Kas varem on tunnistust tunnustatud?            □ Jah             □ Ei   

 

Muud: __________________________________________________________ 

III. Keelepraktika päritoluriigis 

Perekonnas 

Sõpradega 

Ametiasutustes 

Haridusasutustes 

Muude keelte oskus 
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IV. Saksa keele oskus 

Kus sa saksa keelt õppisid? 

Saksa keele õppe kestus ja maht 

 

Lisatoetus väljaspool kooli 

      

      

      

      

      

Kontaktisik 

      

      

      

V. Vaba aja huvid 

Sport 

Muusika 

Kunst 

Käsitöö 

Huvi kohalike ühendustega kontakti 

võtmise vastu 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Muud:  ___________________________________________________________

         

VI. Töökogemus kodu- ja välisriigis (vajaduse korral enne põgenemiskogemust ja 

selle ajal) 

Senine praktika 

            

            

Senine töökogemus 
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VII. Soovid haridus- ja kutsealase tulevikuga seoses 

            

            

            

VIII. Kontaktisik 

Nimi:      

 

Telefon:     

    

Aadress:      

     

E-post: 

 

    

    

IX. Olemasolevad abivahendid 

Internetiühendusega nutitelefon 

Internetiühendusega arvuti 

Sõnaraamatud esimeses keeles 

Muud 

□ 

□ 

□ 

       

       

       

X. Õppimiskoht 

Kas sul on kodus head võimalused koduste ülesannete tegemiseks? 

            

            

            

Kas tahaksid teha koduseid ülesandeid parema meelega koos teistega koolis? 
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XI. Koolikogemused välisriigis 

Kas käisid hea meelega koolis? 

            

            

Mis sulle koolis meeldis? 

            

            

Mis sulle koolis ei meeldinud? 

            

            

XII. Märkused vestluse käigu kohta 
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Lisa 

Varasem koolikogemus – õpilase kirjutamisoskuse näide 

 

Tutvusta ennast lühidalt saksa keeles. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


