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Lapsest lähtuv 

lähenemine…

- alusharidus teostub 

lapsepõlvest 

lähtuvatel tingimustel

- alushariduse 

keskmes on 

LAPS

Kinos, J.  & Pukk, M. (2010)

Lapsest lähtuv kasvatus



Uue lapsepõlvekäsituse kohaselt nähakse lapsi 
subjektidena, kes on aktiivsed tegutsejad
ning on olemas siin ja praegu elades koos 
täiskasvanutega sotsiaalses keskkonnas.

Kutsar,  D.  (2008)



Lapsed on 

vastavalt oma

vanusele

kompetentsed

tegema valikuid ja 

oma plaane ellu

viima.

Kutsar,   D. (2008)



2008. aastal kehtima hakanud koolieelse 

lasteasutuse riikliku õppekava arendamisel 

võeti arvesse ka ÜRO lapse õiguste 

konventsioonis sätestatut, mille järgi lastel 

on õigus väljendada seisukohti oma elu 

puudutavates küsimustes ning osaleda 

otsuste tegemises. 

Kala, H. (2009)



„Pedagoogid on lapse arengu
suunajad ning arengut toetava
keskkonna loojad“

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava  (2008)



„Lapsest lähtuv pedagoogika eeldab 
õpetajalt ennekõike oma väärtuste ja 
inimkäsituse uuestihindamist.“ 

Kas me soovime näha sirgumas kuulekaid ja 
passiivseid või aktiivseid ja koostöövõimelisi 
kodanikke? 

Kinos, J.  & Pukk, M. (2010)





















Üks teema, 
erinevad
lahendused









Leidlikkus…





Erinevad
õpikeskkonnad









Keskkonda kujundatakse vastavalt vajadusele…



Keskseks õpikeskkonna kujunemise 
põhimõtteks võib pidada seda, et laps saaks 
kogemuse sellest, et tal on võimalus oma 
ideede ja tegevusega mõjutada  keskkonda 
kus ta õpib ja tegutseb.

Hujala, E. (2004)



Laste kaasamise puhul ei piisa vaid nende 
ärakuulamisest ja osalemisest otsuste 
tegemisel. Määrav on täiskasvanute võime 
tõlgendada laste kavatsusi ja tegevusele 
seatud ootusi.

Pramling Samuelsson,  I. & Sheridan,  S. (2003) 



Küsimus on pedagoogilises praktikas, kus laste 

kavatsused, huvid ja vajadused tõepoolest

suunavad tegevust. Nii saavad lastest koos 

täiskasvanutega teadmiste ja kultuuri loojad. 

Virkki,  P. (2015)







Koolieelse lasteasutuse riiklikus 

õppekavas § 5 (2008) on sätestatud, et 

õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel 

ning läbiviimisel tuleb arvestada laste 

eripäradega - võimete, keelelise ja 

kultuurilise tausta, vanuse, soo jms. 



Samuti on „laps on õppe- ja kasvatustegevuses 

aktiivne osaleja ning teda kaasatakse tegevuste 

kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning 

tehtut analüüsima".

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008)



Laste aktiivset osalemist enda töö 

kavandamisel, arendamisel ja hindamisel 

toetab projektõpe (project approach).

Katz, L. ja Chard, S. C. (2000)



Projektõpet on peetud sobilikuks erineva 

arengutaseme või kultuurilise taustaga 

lastele. 

Alfonso,  S.  (2017); Ross, L.,Õun, T. & Tuul,  M. (2017)



Laste küsimustele ja huvile toetuv projektõpe 

tõstab laste õpimotivatsiooni, osalust, annab 

võimaluse arvestada õppijate erinevate 

vajaduste ja õppimise iseärasustega. 

Alfonso, S. (2017)



Õpetaja, kes lähtub sotsiaalkonstruktivistlikust

õpikäsitusest, näeb lastevahelistes erinevustes 

probleemi asemel õpivõimalusi, kus mõnes 

valdkonnas maha jäänud lapsed saavad 

tegutseda kasulikus lähima arengu tsoonis ning 

arengust ees olijad saavad võimaluse õppida läbi 

õpetamise. 
Jürimäe, M. ja Treier, J.  (2008)
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