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Projektõpe kui võimalusterohke õppemeetod. 

 

Tere, minu nimi Ülle Mängli ja räägin teile teemal „Projektõpe kui võimalusterohke 

õppemeetod“ 

Jõudsin lapsest lähtuva kasvatuse ja projektõppe mõisteni läbi Tallinna Ülikooli, mille ma 2016 

a. suvel lõpetasin, alushariduse pedagoogina. Ülikoolis suunati mind mitmes aines lugema J. 

Kinos ja M. Pukk raamatut „Lapsest lähtuv kasvatus“. Leidsin, et selle raamatu mõtted sobivad 

kokku minu maailmavaatega ja kirjutasin oma bakalureusetöö lapsest lähtuva kasvatuse teemal, 

kus uurisin vastuseid küsimustele: milliseid lapsest lähetuva kasvatuse põhimõtteid 

rakendatakse lasteaias ja millised võimalused on lasteaias projektõppe läbiviimiseks.  

Järgnevas ettekandes annan väikese ülevaate projektõppe eripärast ja eesmärkidest. Räägin oma 

töö põhjal uurimistulemustest ja iseenda kogemustest seoses projektõppega. 

 

Doktor Maarika Pukk, kes on andnud suure panuse lapsest lähtuva kasvatuse ideede levikule 

Eestis on öelnud, et lapsest lähtuv pedagoogika avab lapsele võimaluse kõike ise õppida läbi 

uurimise ja katsetamise, läbi mängu ja kunstilise tegevuse, kusjuures laste õpihuvi  ning huvi 

maailma saladuste vastu on püsiv ja kustumatu. 

 

Läbi projektõppe on väga hea viia ellu lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtteid.  

Lapsest lähtuv kasvatus toetab demokraatiat, sest lapsest lähtuv kasvatus arendab 

demokraatliku ühiskonna liikme eeldatavaid omadusi. Lapsest lähtuv kasvatuse rakendamisel 

peetakse oluliseks toetada lapse kasvamist iseseisvaks mõtlejaks ning loominguliseks 

isiksuseks ja kodanikuks, kes väärtustab avatud ühiskonda, kus igaühel on õigus oma 

arvamusele. Kasvatuse keskseks eesmärgiks peaks olema laps, kes suudab iseseisvalt mõelda, 

suudab toetuda oma mõistusele, mitte autoriteetidele ning teeb tulevikuplaane oma 

arusaamistele toetudes.  

 

Projektõppe metoodiliseks arendajaks on William Heard Kilpatrick. 1918 a. määratles ta, et 

projekti keskne element on see, kui projekt toimib normaalses sotsiaalses keskkonnas ning 

projektiga on ühinenud õpilased. Lastele esitatakse ülesanne, mille lahendamine nõuab mitme 

erineva õppeaine kasutamist. Projektõpet on varasematel aegadel peetud eelkõige kõrgkooli 

pärusmaaks. Pedagoogilised teisitimõtlejad on toonud projektitöö ka lasteaeda, näiteks Reggio- 

Emilia töökogemuses. Projektõpe kui lapsest lähtuv töömeetod usub lapse võimetesse ja 

potentsiaali, kus pikaajalistes projektides, mis põhinevad laste ideedel, tulevad esile nii 
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rakendusmatemaatika, kunstialad, tehnikasaavutused, sotsiaalsed, filosoofilised ja usulised 

küsimused.  

Väga oluline on arvestada lapse individuaalsete vajadustega, et laps oleks õnnelik ja tahaks 

õppida. Õpetaja saab aidata laste endi ideid ellu viia läbi projektõppe. Projektõpe põhineb lapse 

enda kogemusel, ehk siis sünnib lapse omakultuurist. 

 

 

Lapse vajadused ja huvid on esikohal, mis ei tähenda aga seda, et kogu tegevus lähtuks ainult 

lapsest. Ka täiskasvanute poolt esile toodud mõtted tekitavad lastes arutelu. Õpetaja ei suru 

peale oma nõuandeid vaid laseb lapsel ise leida lahendusi kas üksi või siis koostegemises. 

Lapsest lähtuvas pedagoogikas on oluline rajada õpetus laste endi kogemustele. Õpetaja suunab 

lapsi arutlema, süvendama ja laiendama oma kogemusi, arendama uusi mõtlemisstruktuure. Kui 

õpetaja meelest kujundab ta õpetamist erinevate sisualade kaudu, siis lapse jaoks kujuneb 

eelõpetus välja projektidest ja ühisüritustest. Projektides ei taju laps eraldi sisualasid ehk aineid, 

vaid õpib neid ühtse tervikuna, mis aitab kaasa lapse tervikliku maailmapildi kujunemisele.  

 

Projekti teemad peaks olema lapsele endale huvipakkuvad. Õpetaja peaks laskma laste algsetel 

ettepanekutel kujuneda kavaks või projektiks, mis on ühisvastutusega ettevõtmine. Õpetaja 

aitab lastel leida vajalikku teavet ning uurib seda koos lastega, mille läbi täiskasvanu ja laps 

õpivad koos vastastikuse suhtlemise kaudu. Õpetaja aitab lapsel mõista antud projekti sisu. 

Projektitöös püütakse saavutada seda, et laps mõistaks paremini oma ümbrust. Projekt põhineb 

laste endi mõtlemisel, nende uuringutel ning laste varasematel teadmistel ning keskendub ühele 

kindlale teemale.  

 

Projektile ei tehta pikaajalisi sisult siduvaid eelplaane vaid toimub järelplaneerimine. Projekt 

areneb läbi arutluste ja vestluste mille läbi leitakse projekti arendavad suunad.  

Õpetaja ei kavanda laste tegevusi ette, vaid ta aitab lastega vesteldes arendada nende endi ideid 

ning lastel teadlikuks saada oma kogemusest. Lapse mõtted pole õiged ega valed, sest lähtuvad 

tema enda kogemusest. Tegutsemine lepitakse täiskasvanuga kokku ning laste maailm osaleb 

võrdõiguslikuna täiskasvanute maailma kõrval. Projekti looja on lapse kasvukeskkond. Lapse 

ja keskkonna vahel on didaktiline mõlemapoolne mõjutus, mis toodab avatust ja läbipaistvust 

pedagoogilise tegevuse jaoks. Projektid on avalikud ja see välistab olukorra, kus võimu 

kasutatakse suletud uste taga.  
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Projekti läbiviimsel on vajalik tähelepanu alla võtta teadlik õpikeskkonna reguleerimine, nagu 

erinevate tegevuspiirkondade reguleerimine ja erinevate sotsiaalrühmade nagu kogu rühm, 

alarühm, paarikaupa ja individuaalse töö kasutamine. 

Projekti võib liigitada suletud ja avatud projektiks. Suletud projektis on kindlaks määratud aeg, 

mille jooksul projekti läbi viiakse. Õpetaja motiveerib lapsi projekti läbi viima, seostab seda 

õppekavaga ning on konsulteerija rollis. Avatud projekt sünnib spontaanselt, aja kasutamine on 

vaba ja lapsed määravad sisu, õpetaja roll on vaatlemine ja dokumenteerimine ning projekti 

suunamine mitmekülgse õppimise suunas. Lapsest lähtuvas kasvatusprotsessis on vaja muuta 

nähtavaks laste huvid. Lapse huve saab nähtavaks tuua järgmiste võimaluste kaudu: 

 mängu vaatlemine; 

 lähima arengu tsoonist lähtumine; 

 laste küsitlemisel põhinev teematöö; 

 lapse jälgimisel ja dokumenteerimisel põhinev projektitöö; 

 erinevad tööviisid, näiteks lugude jutustamine ja portfooliod. 

Projektõppe puhul on õpetaja vahendaja, toetaja, juhendaja ja õpipartner. Õpetaja ei juhi 

mõtlemist.  

 

Vaatlemise alusel saab õpetaja kujundada õppetöö iga lapse vajaduste järgi. Vaatlemine peab 

olema pidev ja süstemaatiline, õpetaja peab tundma laste kasvukeskkonda, et osata tõlgendada 

laste käitumist. Vaatlemise abil saab kaardistada õppimise eesmärgid.  

Dokumenteerimine on oluline nii projekti alguses kui ka projekti süvendamisel. Õpetaja 

ülesanne on tegevust vaadelda, dokumenteerida ja analüüsida, mille abil saab õpetaja last edasi 

aidata. Projekti algetapil kogutakse laste küsimusi, ideid. Projekti süvendamiseks märgitakse 

üles projekti kulgemise üksikasjad. Et saada tagasisidet, kasutavad pedagoogid erinevaid 

dokumenteerimismeetodeid nagu vaatlus, vestlus, intervjuu, fotografeerimine, video ja 

lindistamine. Olulise dokumenteerimismaterjali moodustavad laste tööd, mida analüüsides saab 

olulist materjali laste mõtetest, huvides ja plaanidest. Dokumenteerimine tagab laste mõtete ja 

tööde avatud esitlemise, milledest saavad rõõmu tunda nii lapsed, lasteaiatöötajad kui vanemad.  

Projektõppes on laste ja täiskasvanute maailm võrdne. Selleks, et tuua nähtavale lapse huvid ja 

suunata projekti, dokumenteerib õpetaja laste mõtted ja tegevuse. Projektõpe toetab lapsest 

lähtuvat pedagoogikat ning annab igale lapsele võimaluse uurida ja õppida lapsele sobivas 

vormis. 
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Kui ma 2016 a. augustis osalesin lapsest lähtuva kasvatuse rahvusvahelise  töörühma seminaril, 

kuhu kuuluvad 4 riigi -  Soome, Eesti, Inglismaa, Ameerika alushariduse uurijad ja õpetajad, 

siis oli mul huvitav vestlus filosoofiadoktor Leena Robertsoniga, kes rõhutas, et lapsest lähtuvat 

kasvatust peaks rakendama igas riigis, igal maal ja lasteaias omamoodi, lähtudes sellest 

konkreetsest kultuurist, inimestest ja ümbrusest. Se andis mulle omakorda arusaamise, et  

projektõpet läbi viies, tuleks olla väga loominguline. Pole vaja kehtestada ühtseid vormilisi 

standardeid kuidas projekõpet läbi viia ja kuidas dokumenteerida. Projektõppe protsess 

innustab meid olema loomingulised ja ka empaatilised, et märgata mõtteid, et märgata tundeid, 

et leida isikupärane väljendusvorm ning liikuda õppeprotsessis sellises tempos, mis hoiab 

üleval laste huvi ning laseb süveneda õpitavasse teemasse.  

Mul on veel üks mõte, millega sooviks innustada õpetajaid valima oma lasteaiarühma 

tegevusvormiks projetõppe ja nimelt arvan ma, et lapsest lähtumine toob ka täiskasvanud 

iseenda loomingulisusele ja iseenda originaalsetele mõtetele lähemale, ehk mitte ainult laps ei 

saa lähemale iseendale vaid ka täiskasvanu, kes tegeleb lapsega, olles lapsele partneriks 

tegevustes ja uute teadmiste omandamisel. Kui täiskasvanu lähtub iseendast, oma 

loomingulisusest ja sisemaailmast, siis on ta alati omanäoline luues lapsest lähtuvat 

tegevuskultuuri. 

 

Nagu ma ettekande alguses ütlesin, siis kirjutasin balaureusetöö lapsest lähtuva kasvatuse 

teemal. Annan lühikese ülevaate oma uurimistulemustes, kus selgub mida lasteaia 

rühmapersonal peab lapsest lähtuvaks kasvatuseks ja mida teab projektõppest. 

Kokku intervjueerisin üheksat kolme erineva lasteaia rühmapersonali töötajat, kellest neli oli 

õpetajad, kolm assistenti ja kaks õpetaja abi. 

Uurimistulemustest selgus, et neil õpetajatel, assistentidel ja õpetaja abidel, kel on 

pedagoogiline haridus või pikk tööstaaž, on suuremad teadmised lapsest lähtuvast kasvatusest. 

Kõik intervjueeritavad on teadlikud sellest, et lapsest lähtuv kasvatus toetub lapse huvile. 

Intervjueeritavad kirjeldasid, et õpiprotsess peaks olema lapse jaoks mänguline ning arvestama 

lapse individuaalsete eripäradega nagu vanus, sugu, iseloom ja rahvus. Lapsest lähtuva 

kasvatuse erinevaid tegevusvorme ei osanud kirjeldada rohkem kui pooled intervjueeritavad. 

Nende hulgas oli ka pedagoogilise haridusega õpetaja. Lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtteid 

saab rakendada siis, kui on olemas teadmised sellest, mis on lapsest lähtuv kasvatus. Uurimise 
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põhjal selgus, et poolte intervjueeritavate teadmised lapsest lähtuva kasvatuse ja selle 

tegevusvormida kohta olid vähesed. 

Üheksast intervjueeritavast viis vastas, et nad pole projektõppe mõistet kunagi kuulnud. Kaks 

õpetajat kirjeldasid projektõpet nii, et leitakse teema mida käsitleda ja vaadatakse seda teemat 

iga kandi pealt läbi, kuni kõik õppevaldkonnad on läbi võetud ja siis lõpetatakse see projekt ära 

ning alustatakse uut. Üks õpetaja arvas, et nende lasteaia nädalateemad on ju praktiliselt nagu 

projektipõhine õpe,  korrutades nädal aega sama juttu. Veel öeldi, et projektõppes kestab teema 

nii kaua, kuni kõik lapsed on selle omandanud.  

Kahe rühma meeskond kirjeldas projekte mida nad on läbi viinud. Üks õpetaja ei osanud 

kirjeldada, milliseid projekte nad on läbi viinud. 

Projektideks pidasid küsitletavad erinevaid temaatilisi üritusi, mis kestsid kas nädal või kauem. 

Projekti kaudu õppisid lapsed uusi teadmisi ning projekti lõpuks valmis kas film, raamat, näitus, 

kunstiteos. Projektiks peeti ka lastevanematega koos korraldatud üritusi (näiteks pannkoogi 

pärastlõuna, liikluslinnaku projekt, matkaraja projekt, filmi tegemise projekt jne.)  

Õpetajad kirjeldasid mitmeid erinevaid projekte, mis näitab, et projektide läbiviimine on 

mitmes lasteaias aukohal, kuid kirjeldatud projektides mainiti laste huvist lähtuva teema 

algatust ainult korra. Kõik mainitud projektid olid kinnised ehk kindla ajapiiranguga ning 

teemad olid enamasti täiskasvanute valitud.  

Tulemustest selgus, et üle poolte intervjueeritavate oskasid kirjeldada, mis on projekt ja selle 

läbiviimine, kuid keegi ei nimetanud projekti läbiviimist projektõppeks. Projektõppe mõiste oli 

tuttav vähestele ning keegi ei järginud projekti läbiviimist selle kõikides osades, sealhulgas  

dokumenteerimist, mis tooks nähatavale lapse õppeprotsessi. Sellest võib järeldada, et rohkem 

võiks olla õpetajatel teavet selle kohta, mis on projektõpe ja kuidas seda läbi viia.  

Ma ei ole töötanud lasteaias, kus projektõpe oleks peamine tegevusvorm lapsest lähtuva 

tegevuskultuuri arendamisel. Mul on kogemus, et mõnes lasteaias antakse õpetajale vabamad 

käed, kus ta saab etteplaneeritud nädalaplaanis teha oma äranägemise järgi muudatusi, aga mul 

on ka kogemus töövormist, kus kontrollitakse, kas ma olen õppetöö läbi viinud täpselt 

nädalaplaani kirjutatud punktide järgi. Seega ma pole saanud lähtuda loominguliselt laste 

pakutud teemadest. Aga ma olen saanud projetõppe põhimõtteid kasutada toetades laste 

tegevust vabal mängu ajal, kus nad on ise mõne mängu kujundanud pikemaajaliseks projektiks, 
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näiteks jäljendades saadet „Su nägu kõlab tuttavalt“, kus nad ise organiseerisid kohtunikud, 

esinejad, publiku. Andsid punkte ja korraldasid finaalvõistluse, kus joonistati ja müüdi pileteid, 

anti riided garderoobi, organiseeriti taustamuusikat, pandi ritta toolid ja märgiti rea numbrid 

ning lisaks organiseeriti lisanumbrid tantsijate ja näitlejatega. Hetkel töötan ma Hilariuse koolis 

ja olen autistliku poisi õpetaja üks ühele õppes ja kasutan igapäevases õppetöös projektõppe 

põhimõtteid, põimides erinevate ainete õpetamisse lapse huvisid, milleks on selle õpilase jaoks 

erinevad riigid, nende lipud ja erinevad keeled.  

Nagu eelnevas ettekandes selgus, siis eesti lasteaedades ei ole projetõpe veel valdav 

tegevusvorm lastega tegelemiseks. Samal ajal kui paljude lasteaedade kodulehtedel on kirjas, 

et lähtutakse lapsest. Projektõppe kasutusele võtmine nõuab rohkem teadmisi selle põhimõtetest 

ja ka julgust uue tegevusvormi kasutusele võtmiseks.  Ma ise arvan oma töökogemuse põhjal 

lasteaedades, et võidakse karta osade lapsevanemate reageeringut, samuti kardetakse ehk 

dokumenteerimist või seda, et kuidas näidata õpitulemusi. Palju küsimusi võib tekkida. Aga ma 

julgustaks astuma vastu nendele hirmudele. Soovitan hoida loomingulist ja isikupärast joont 

igas lasteaias ja otsida just teile sobivaid lahendusi. Dokumenteerimisest ei ole vaja teha 

keerulist bürokraatiat vaid leida selge ja sobiv viis kuidas näidata õppeprotsessi. Ja kuna projekt 

on avalik, kõik tema etapid on piltide või filmide ja laste tööde kaudu nähtavad, siis ei tohiks 

tekkida küsimust, et millega on tegeletud. Nii lapsevanemad kui lasteaia juhtkond, kes soovib 

kursis olla õppetöö tulemustega, saavad selge ülevaate õppetegevuse etappidest ja tulemustest. 

Mõistele  mänguline tegevus, peaks projektõpe andma erilise hoo sisse ning viima nii 

täiskasvanud kui lapsed õppetegevusest lustlikku rõõmu tundma.  

 

Tänan kuulamast 
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