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Proloog  

Eesti taasiseseisvumine muutis kogu ühiskonda, uuendustega läks kaasa ka haridus. Võimalus 
tutvuda nii Põhjamaade kui ka muu maailma kogemusega andis tõuke kaasajastada meie koolis 
toimuvat, eelkõige puudutas see õppeprotsessi mitmekesistamist. Kooliarendust ja täienduskoolitust 
toetas märkimisväärselt Avatud Eesti Fond. 1993. aastal alguse saanud kooliuuendusliikumine 
Omanäoline Kool tõi kaasa värskeid tuuli ka õpetajakoolitusse. 1997. aastal käivitus pikaajaline 
projekt1 „Reading and Writing for Critical Thinking” (RWCT) – „Lugemine ja kirjutamine 
iseseisva mõtleja kujundamiseks”.2 Tegemist oli kaasaegseid õpetamisviise (n-ö aineüleseid 
aktiivõppetehnikaid) tutvustava koolitusega: konkursi alusel moodustati kaks 30-liikmelist 
õpperühma, üks eesti ja teine vene koolide õpetajatest. Osalejad said 3-aastase koolituse järel ka 
ise õiguse koolitusi korraldada. Nii sai läbi hariduse seada palju kaugemaid ning sügavamaid 
eesmärke: arendada iseseisvat mõtlemist, oskust reflekteerida, teha iseseisvaid otsuseid, austada 
teiste arvamust, et juurduks demokraatlik mõtteviis. Senisele pedagoogilisele kogemusele lisandus 
uus ja teistsugune, mis rikastas Eesti väärikat koolitraditsiooni.  

Tagasivaade aktiivõppe tekkele 

Kedagi pole võimalik n-ö targaks teha, kui õppija ise selleks mingeid jõupingutusi ei tee ning 
protsessis ei osale. Õpilaste aktiveerimisele õppeprotsessis on pedagoogikas ikka ja jälle tähelepanu 
pööratud.  

20. sajandi alguses kritiseeris Ameerika kasvatusteadlane John Dewey (1916,1997) traditsioonilist 
õppeprotsessi, eelistades mõtestatud ning tähenduslikku õpet, mille keskmes on õppija ise, tema 
soov tegutseda. Ta tugines areneva isiksuse sotsiaalse, kunstilise eneseväljenduse, tegutsemise ja 
uurimise vajadusele ning uskus, et läbi praktilise tegevuse õpib laps paremini tunnetama ning 
mõistma ümbritsevat maailma.  

Veidi hiljem propageerisid haridusuuendajad Maria Montessori, Célestin Freinet, Rudolf Steiner jt 
uut tüüpi koole, mille eesmärk oli aktiivne õppimine erinevates vormides. Need uuendused 
puudutasid aga vaid väikest osa elanikkonnast ning jäid mõnede üksikute n-ö elitaarsete koolide 
pärusmaaks – seega suuremat osa õppijaist kogu uuendusprotsess ei puudutanud. 

Uus aktiivse õppimise „laine” levis maailmas 1960.–1970. aastatel, kui asutati taas 
uuendusmeelseid koole, kus kasutati rühmatööd ja projektõpet ning õppetöö korralduses toetuti Jean 

                                                            
1  Esmalt kaasati projekti 9 riiki (Albaania, Tšehhi, Eesti, Kasahstan, Kõrgõzstan, Leedu, Makedoonia, Rumeenia ja 
Venemaa), millega liitusid 1998. aastal veel 8 riiki (Bulgaaria, Horvaatia, Gruusia, Ungari, Läti, Moldova, Mongoolia 
ning Ukraina). 1999. aastal lisandusid Armeenia, Aserbaidžaan ja Usbekistan. 
2  Projekti kaugem eesmärk oli abistada ning suunata endiste Nõukogude Liidu vabariikide ning teiste idaplokki 
kuuluvate riikide üleminekut ning muutumist avatud ühiskondadeks ning toetada demokraatia arengut just läbi 
hariduse edendamise. 



Piaget’ lapse arengu teooriale. Huvi nende ideede vastu rauges taas, kui tähelepanu keskmesse 
tõusid mõisted „efektiivne kool” ja „efektiivne õpetamine”, mõõdetavad õpitulemused ning 
teadmised. 

Seni viimane aktiivõppe „tulemine” algas 1990. aastatel. Miks hakati taas aktiivõppe vastu huvi 
tundma? Selleks on mitu põhjust. 

Üldine huvi aktiivõppe vastu on tunduvalt suurenenud, uuendustega on kaasa läinud palju koole 
ning õpetajaid. Samuti kasutatakse aktiivõpet koos õpioskuste omandamisega, et õppija saaks 
teadlikumaks nii endast kui ka protsessist, milles ta osaleb. Tänapäeva pedagoogika arvestab 
tunduvalt rohkem kui varem õpipsühholoogiat, kaasaegne õppeprotsess tugineb põhjalikumale 
teoreetilisele alusele (õpi- ja motivatsiooniteooriad, erinevad õpistiilid), see omakorda toetab 
aktiivõppe põhimõtteid. Oluliselt on muutunud ka kooli funktsioon: infotulvas pole enam võimalik 
koolis kõike käsitleda ega „selgeks õpetada”. Kool saab anda vaid kõige olulisema, baasteadmised, 
edaspidi tuleb õppijal endal osata infotulvas orienteeruda. Seega on kõige olulisem, et õppija 
suudaks iseseisvalt mõtelda, eristaks olulist ja väärtuslikku infot ebaolulisest. Aktiivõppe 
kasutamine toetab info hankimis-, töötlemis-, talletamis- ja edastamisoskuste kujunemist, samuti 
suutlikkust uut infot luua. 

Eesti pedagoogikateadlastest on õppeprotsessi uuendamist ning õppija aktiviseerimist käsitlenud 
ning oma seisukohti ja lahendusi nendes küsimustes pakkunud paljud õpetlased, nt Johannes Käis, 
Inge Unt, Airi Liimets, Paul Kees, Tiiu Kuurme. Seega võib öelda, et kõnealune temaatika ning 
taotlused on Eesti hariduses juba tuttavad – uued on vaid „tehnilised lahendused”. 

Samas tuleb tunnistada, et mõiste „aktiivõppe” puhul pole Eestis ühest arusaamist, mida selle all 
mõeldakse. Huvitava klassifikatsiooni loob oma magistritöös Pille Kährik, eristades kolme 
lähenemist aktiivõppe mõistele: esiteks rühmatööga seonduvad õpetamistegevused läbi 
kogemusõppe, teiseks kriitiline ehk arutlev mõtlemine (critical thinking)3 ja sellega seotud oskused, 
kolmandaks Eesti koolides kasutatavate õppevahendite (õpikud, töövihikud, tööraamatud) 
ülesanded, mis lähtuvad Doug Buehli kogutud interaktiivsetest strateegiatest klassiruumis ning on 
samuti mõeldud õpilaste aktiviseerimiseks (Kährik, 2010). Viimasest käsitlusest lähtub ka käesolev 
artikkel. 

Aktiivõpe kui õppimise viis  

Aktiivõpe tähtsustab aktiivset õppimist ja iseseisvat mõtlemist ning selles sisaldub suurel hulgal 
erinevaid õpitehnikaid ehk -võtteid, mis aitavad õppijal õppeprotsessis aktiivselt osaleda. 
Õpitehnikate valik sõltub eesmärgist, mida ühe või teise õppeülesandega tahetakse saavutada, või 
õppimise faasist, kus seda on otstarbekas kasutada. Kuigi õppimine on juba oma olemuselt aktiivne 
protsess, piirdub õppija roll tunnis sageli vaid õpetaja kuulamisega, teksti kirjutamise või 
lugemisega. Aktiivõppe eesmärk on õppija rolli ja suhtumise muutmine nii, et õppija peab tegema 
õppimist puudutavaid otsuseid, et õppimine toimuks „aktiivselt” ehk arutledes, analüüsides, 

                                                            
3 Mõiste critical thinking tõlge eestikeelses pedagoogilises kontekstis on iseseisev mõtlemine. Autori märkus. 



sünteesides ning oma ja teiste tööle hinnangut andes, mitte mehhaaniliselt. Aktiivõpe tugineb 
kolmefaasilisele õppimisprotsessi mudelile.4  

Evokatsioon ehk õppimiseks häälestamine – olulisim on huvi äratamine õpitava vastu, eelteadmiste 
väljaselgitamine ning õppe-eesmärkide püstitamine. 

Tähenduse mõistmine – õppija tutvub uue materjali või ideega teksti, pildi, skeemi vm lugemise, 
jutustuse või muusika kuulamise või millegi kogemise teel (nt mängib plokkflööti, hüppab kõrgust 
vms).  

Refleksioon – õppija loob õpitust tervikpildi, kasutab saadud teadmisi uutes seostes ning 
olukordades ning kujundab õpitusse oma suhtumise.  

Õppetöö aktiveerimine on suunatud intellektuaalse aktiivsuse suurendamisele, mille eesmärk on 
iseseisva mõtlemise arendamine ja õpitava mõistmine ning mõtestamine. Aktiivõppe õnnestumises 
on õpetaja osa väga suur. Just tema kujundab koostööd soodustava, vastastikust usaldust ning 
austust väärtustava keskkonna, toetades ideede paljusust ja julgustades õppijaid oma arvamusi ning 
ideid avaldama. Õpetaja on ka see, kes annab positiivset tagasisidet toimuva kohta, mis omakorda 
on õppija jaoks oluline motivaator.  

Dale’i püramiid (1969) illustreerib isikliku kogemuse olulisust õppimise eeldusena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Dale’i püramiid aktiivõppe kontekstis  

 

                                                            
4   Sellele mudelile tuginevad RWCT ideoloogid. 

passiivne 
õppimine 

aktiivne 
õppimine 



Skeemil on näha, et enamik koolis kasutatavatest traditsioonilistest tegevustest, nagu teksti 
lugemine, õpetaja jutustuse või loengu kuulamine, pildi või foto vaatamine jms esindavad passiivset 
õppimist, s.t õppija isikliku kogemuse osa on väike ning õpitava mõistmine ning mõtestamine 
paljudel juhtudel küsitav. Seevastu osalemine nt õpitubades ja aruteludes, ettekannete tegemine jpt 
sellised võimalused annavad õppijale vahetu kogemuse, mille kaudu õpitu kinnistub ja tähtsustub. 

Aktiivõpe muusikaõpetuse kontekstis 

Nii 2010. a riiklike õppekavade kunstiainete valdkonna kirjeldustes kui ka muusikaõpetuse 
ainekavades tuuakse välja erinevaid ülesandeid, tegevusi, väljundeid jm, mille eesmärk on suuremal 
või vähemal määral just iseseisva mõtlemise kujundamine. Selleks on muusikaõpetuse tundides 
võimalik ja otstarbekas rakendada aktiivõpet mitmetes erinevates tegevustes, andes õpetajale 
võimaluse muuta muusikatunnid mitmekesisemaks ja huvitavamaks.  

Sageli on õpetajal lihtsam ise loengut pidada ning õppetund „solistina” esinedes sisustada. Sellisel 
juhul on vägagi küsitav, mil määral õpilased kaasa mõtlevad ning õppeprotsessis osalevad. Samas 
tuleb rõhutada, et aktiivõpe ei välista õpetajapoolset jutustust või loengut, ent see saab olla vaid 
väike osa kogu õppeprotsessist ning õppeülesandeid kavandades on võimalik arvestada erinevaid 
aktiivõppe tehnikaid. Oluline on teada, et mõned õpitehnikad on küllalt ajamahukad, ent kui 
õppetööd ratsionaalselt kavandada, on kasu märgatav. Aktiivõppe tehnikate „repertuaar” on üsnagi 
rikkalik, andes võimaluse koostada õpiülesandeid mõnest minutist kuni ajamahukate projekttöödeni 
välja. 

Muusikatunni kõige olulisem aktiivne tegevus on ikkagi musitseerimine. Ka musitseerimise puhul 
on oluline, et õppija mõtestaks ning eesmärgistaks oma tegevust, oskaks seda ajaliselt planeerida 
ning enda ja teiste tehtule hinnangut anda. Lisaväärtuse saab muusikaline tegevus paaris- või 
rühmatööd rakendades, kogu klassiga või kooriga/orkestriga musitseerides.  

Väga tulemuslik ning motiveeriv on aktiivõppetehnikate kasutamine just muusikaloo 
(stiiliperioodid, žanrid, vormid) ja muusikaliste üldteadmiste (rahvaste muusika, hääle- ja 
kooriliigid, instrumentide tutvustamine) käsitlemisel ning teadlikul muusika kuulamisel. Ka 
loovtegevuse ülesannetes võimaldab erinevate aktiivõppetehnikate rakendamine huvitavat 
vaheldust.  

Eelkõige tuleb määratleda, mida antud õpiülesandega soovitakse saavutada, seejärel teha valik 
erinevate õpitehnikate (ajurünnak, diskussioonivõrk, TTS-tabel, mõistekaart, Venni diagramm, 
võtmesõnad, ooperikaart, õppimispäevikud, küsimuste esitamine, segipaisatud laused, juhitud 
lugemine, autoritool, cinquain, kuupide kasutamine, debatt, T-tabel, siksak, ümarlaud jne) hulgast. 
Oluline on teadvustada tegevuse eesmärk, sest kõikide õpitehnikate puhul esineb nii plusse kui 
miinuseid, mistõttu õpetaja peab eelnevalt kogu tegevuse põhjalikult läbi mõtlema. Seejärel tuleb 
sõnastada võimalikult üksikasjalikult tööülesanne ning otsustada, kas seda tehakse üksi, paaris või 
rühmas. Väga oluline on tegevuse resultaadile hinnangu andmine ning arutelu. 

Järgnevalt mõned näited aktiivõppe tehnikate kasutamise võimaluste kohta gümnaasiumi tundides. 

 



OOPERI KAART: ooperi põhielementide graafiline esitus, mis aitab teost analüüsida ja luua 
võrgustiku, et lugu meelde jätta. 

TÖÖLEHT: vt Sepp, A., Siitan,T. Muusikaõpetus gümnaasiumile I osa. Gümnaasiumi tööraamat   
lk 63. 

TÖÖ KÄIK: 

• leida koos õpilastega (küsimused, ajurünnak vms) ooperi põhielemendid;  

• joonistada loo „süda” (ovaal) töölehe keskele, selle ümber märkida olulised 
karakteristikud: kõige olulisemad sündmused, tegelased, tegevuskohad jm, mis mõjutavad 
teose pealiini; 

• ovaali sisse kirjutada lõpuks autori eesmärk/ sõnum/ seisukoht. 

PLUSSID:  

visuaalne võrgustik aitab teost analüüsida; 

kaardi abil saab kergesti lugu meelde tuletada; 

kinnistub teose struktuur; 

sobib lihtsa mudelina kokkuvõtte/hinnangute kirjutamiseks, oma lugude loomiseks. 

MIINUSED:  

kui ei osata eristada olulist ebaolulisest, raisatakse palju aega tarbetu info 
kirjapanemiseks; 

liiga jäigad etteantud piirid vähendavad õpilaste iseseisvust ja loovust ning tööd ei 
tule isikupärased. 

1. Planeerida tegevus õpetaja töökavva (mõtelda läbi, kas on vajalik eelnev iseseisev 
ettevalmistus kodus vm), seejärel kavandada tööleht (nt vt Sepp A., Siitan, T. 
Muusikaõpetus gümnaasiumile I osa. Tööraamat, lk 63). 

2. Teostus, õpilastepoolne ettekanne, hinnang – tagasiside. 

 

 

 

 

 

 



MÄRKSÕNADE KASUTAMINE:  

(vt Sepp, A., Ruubel, K. Õhtumaade muusikalugu III. 20. sajand. Töövihik.) 

a) leia märksõnu (vähemalt 5) muusikalise impressionismi iseloomustamiseks. Ära unusta ka 
instrumente, helikeelt jms.  

.................................   .........................................  ...................................... 

..................................... .................................. ............................................. 

..................................... .................................. ............................................. 

b) koosta ekspressionismi lühiiseloomustus, kasuta järgmisi sõnu: 

konflikt, ahastus, hirm, sõda, inimese elu, atonaalsus, dodekafoonia, meeleheide, üksindus, 
Schönberg, dissonants, võõrandumine, grotesk, uus Viini koolkond, kunst 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÕISTEKAART  

(vt Sepp, A., Ruubel, K. Õhtumaade muusikalugu III. 20. sajand. Töövihik.) 

Koosta mõistekaart George Gershwini ooperi „Porgy ja Bess” kohta. Ülesannet täida sellises 
järjekorras, nagu osutavad numbrid küsimuste ees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tegelased 

 

 

 

 

2. Nimeta „Porgy ja Bessi” tuntumaid laule. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

Milline neist meeldis sulle kõige rohkem? 
Miks?.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

 

4. „Porgy ja Bessi” 
rahvusvahelise menu põhjused 

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

..................................................... 

2. Milles seisneb „Porgy ja Bessi” žanriline 
eripära? 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...................................................................... 

G. Gershwin 

„Porgy ja Bess” 



VENNI DIAGRAMM 

Leia õpikumaterjali ja varemõpitut meelde tuletades romantismi, hilisromantismi ja impressionismi 
erinevused ning sarnasused. Kirjuta iga stiili juurde mõni teos, mida oled kuulanud. 

 

Kõige enam meeldis mulle ......................................................................................, sest 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

TTS TABEL 

Tean – Tahan teada – Sain teada (TTS) on meetod, mille abil saab välja selgitada, mida õpilased 
kõne all olevast teemast või sellega seoses juba teavad (lähtetase). Seega täidetakse esmalt lahter 
„Tean”. Seejärel kantakse lahtrisse „Tahan teada” küsimused, teemad, mis äratavad uudishimu 
ning millest tahetakse rohkem teada saada. Pärast teema käsitlemist kantakse kolmandasse 
lahtrisse „Sain teada” info, mida õpiti, mida uut teada saadi. 

TEAN TAHAN TEADA SAIN TEADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilisroman‐
tism 

Impres‐
sionism 

Romantism 



Aktiivõppe erinevate tehnikate kasutamine eeldab, et õpetaja neis väga hästi orienteerub ning teab, 
mis eesmärgiga neid kasutada. Samuti peab klassis valitsev õhkkond olema turvaline, soosima ning 
julgustama õppijaid erinevaid ideid väljendama. Teiste väljapakutud mõtteid pole kellelgi õigus 
naeruvääristada. Ideede jagamine nõuab aga kõigilt kuulamisoskust ning otsustusvõimet. Samas on 
sõbralik ning positiivne kriitika tagasiside saamiseks vajalik. Õpetaja on ülesannete täitmise ajal 
nõuandja, tema suunab ka tagasiside andmist. 

Konkreetseid aktiivõpet sisaldavaid ülesandeid leidub arvukalt muusikaõpetuse töövihikutes, 
muusika GTR-i esimeses osas. Oma oskusi selles valdkonnas saab täiendada Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia täienduskoolitustel. 

Lõpetuseks tuleb rõhutada, et aktiivõpe on vaid üks meetod paljude erinevate hulgast ning 
otstarbeka kasutamise korral muudab see muusikatunnid mitmekesisemaks.  
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