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Mõisted  
Ainekaart - õppeaine lühitutvustus eesti ja inglise keeles ülikooli kodulehel ÕISi avalikus vaates, mille eesmärgiks on 
informeerida õppijaid õppeaine eesmärgist, õpiväljunditest, kohustuslikest töödest ja hindamismeetoditest. 

Interdistsiplinaarsus - Interdistsiplinaarsus seisneb ELU õppeaines kolme või enama eriala teadmiste integreerimisel 
projekti probleemi lahendamiseks ja uu(t)e teadmis(t)e loomiseks. Interdistsiplinaarsuse eelduseks on teemapüstitus ning 
üliõpilased ja juhendajad eri valdkondadest. Interdistsiplinaarsus saavutatakse läbi protsessi, mis põhineb 
interdistsiplinaarsust (ID) toetavatel tegevustel nagu suhtlemine, koostöö, kriitiline mõtlemine ja teadmiste jagamine. 

Juhendaja - ELU õppeaine ülikoolipoolne (õppejõust) juhendaja, kes on tavaliselt läbiviidava projekti idee autoriks.  
Juhendaja käivitab rühmatöö ning jälgib selle toimimist, sh õppetöö eesmärgipärast täitmist ning õpiväljundite 
saavutamist. 

Kaasjuhendaja - ELU õppeaines projekti juhendamises osalev õppejõud, mitteakadeemiline töötaja või partner 
väljastpoolt ülikooli. Tavaliselt panustab kaasjuhendaja projekti teisest distsipliinist tulenevate (juhendajaga võrreldes) 
erialateadmiste ja/või oskustega.  

Kursuseprogramm - dokument, milles õppejõud lisaks ainekaardis sisalduvale informatsioonile määratleb õppetöös 
osalemise ja iseseisva töö ning eksamile/arvestusele pääsemise ja sooritamise nõuded, hindamise põhimõtted ja 
kriteeriumid, kohustusliku ja loenguid asendava kirjandus jm vajalikku informatsiooni1. 

Mentor-õppejõud - ELU õppeaines üliõpilase poolt juhitud projekti läbiviimist toetav juhendaja, kes panustab projekti 
enda erialateadmiste ja/või oskustega. 

Probleemipõhine õpe (problem-based learning) - probleemipõhine õpe on metoodika, mille keskmes on õppija 
vastutus oma õppimise eest2. Õppesisu omandatakse probleemi analüüsimise ja lahendamise kaudu, kus oluline roll on 
meeskonnatööl, mida kombineeritakse iseseisvatööga. Probleemipõhises õppes arenevad tänu õppijakesksusele lisaks 
erialastele pädevustele ka mitmed üldpädevused. Püstitatud probleemid on tavaliselt interdistsiplinaarsed ja sobivad 
seepärast hästi erinevate õppeainete lõimimiseks3. 

Muutunud õpikäsitus - muutunud õpikäsituse keskmes on õppija ja tema oskused, eesmärgiga toetada ja arendada iga 
õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, õpioskusi loovust ja ettevõtlikkust. 

Projektõpe - õppijakeskne õppemeetod, mille käigus seostatakse (enamasti õppijate endi poolt koostatud plaani alusel) 
õppeteemad terviklike praktiliste ning autentsete probleemide või ülesannetega. Ülesande täitmisel või projektitöö 
valimisel on õppijatel aktiivne ja eneseõppimist juhtiv roll4. 

Refleksioon - kognitiivne protsess, mille eesmärgiks on oma kogemusest õppimine5. 

Üldpädevused - selliste teadmiste, oskuste ja hoiakute kombinatsioonid, mida vajavad kõik inimesed, et elu- või 
tegevusvaldkonnast sõltumata tagada edukas hakkamasaamine, eneseteostus ja areng, kodanikuaktiivsus, sotsiaalne 
kaasatus ning tööhõive6. 

                                                                    

1 Tallinna Ülikool. Kursuseprogramm ja õppematerjalid (ÕISis ja Moodles). 
https://www.tlu.ee/sites/default/files/Õppeosakond/ÕIS/oppematerjalid_kursuseprogrammid.pdf  
2 Hung, W., Jonassen, D. H. ja Liu, R. (2008). Problem-Based Learning. J. M. Spector, J. P. van Merriënboer, M. D., Merrill ja . Driscoll (toim). Handbook of research on 
educational communications and technology (3. ed). lk 485-508. Mahwah, NJ: Erlbaum  
3 Pilli, E. (2014). Probleemipõhine õpe kõrgkoolis. Tartu Ülikool. https://sisu.ut.ee/pbl/avaleht  
4 Rutiku, S., Lorenz, A. ja Pedak, E. (2013). Projektipõhine praktika kõrgkoolis. Tartu: Sihtasutus Archimedes. 
https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/projektipohine_praktika_korgkoolis.pdf  
5 Moon, J. A. (2004). A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice. London: Routledge Falmer. 
6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006 soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes. Euroopa Liidu Teataja L394. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=celex%3A32006H0962  
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Sissejuhatus 
Tallinna Ülikooli arengukava 2015-2020 üheks fookusvaldkonnaks on interdistsiplinaarse teaduspõhise haridusuuenduse 
kujundamine. See tähendab õppimise ja õpetamise muutmist vastavalt 21. sajandi oludega, sh muutuva tööturu, kiirelt 
uueneva infokeskkonna ja ühiskonnaga (Tallinna Ülikooli arengukava, 2015). Interdistsiplinaarset lähenemist rakendatakse 
ülikooli erinevatel tasemetel alustades interdistsiplinaarsetest õppekavadest ja lõpetades erinevate erialade omavahel 
seotud kursustega.  

Eesti elukestvaõppe strateegias 2020 on määratletud ühe hariduse eesmärgina muutunud õpikäsituse ehk õppija 
individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavat, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õppetöö rakendamine. 
Muutuva õpikäsituse rakendamisega peetakse silmas ülikooli töötajate professionaalse arengu toetamist ning 
ülikoolilõpetajale elukestva õppe hoiaku kujundamist. 2015. aastal muutis Tallinna Ülikool õppekava statuuti, lisades 
2016/2017. õppeaastast sisseastujate õppekavadesse üleülikoolilise õppeaine ELU ehk erialasid lõimiv uuendus 
(varasemalt IDP ehk interdistsiplinaarne projekt). Tegemist on projekt- ja probleemipõhise õppe meetodil põhineva 
interdistsiplinaarse õppeainega, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega teostavad 
erialade ülese probleemipüstitusega projekte. Muutunud õpikäsitusele toetudes on ELU planeerimine ja elluviimine 
kooskõlas arengukavas kinnitatud eesmärgiga lõimida erinevate distsipliinide õppe- ja teadussuundi, et arendada tervet 
ja jätkusuutlikku eluviisi puudutavaid interdistsiplinaarseid kompetentse (Tallinna Ülikooli arengukava, 2015).  

Käesolev kontseptsioon on aluseks ELU õppeaine väljatöötamisele ja arendamisele. Kontseptsioon koosneb viiest 
peatükist ning annab ülevaate ELU õppeaine rakendamisest ja eesmärkidest, läbiviimise põhimõtetest, 
interdistsiplinaarsuse ja teaduspõhisuse tagamisest ning õppeprotsessi hindamisest. Kontseptsioon on mõeldud 
kasutamiseks eelkõige õppeaine läbiviijatele ja osalejatele.  

ELU arendustegevusi toetavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi projekti Astra meede TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui 
targa eluviisi eestvedaja nr 2014-2020.4.01.16-0033 tegevus B23.  
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1. Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU) Tallinna Ülikoolis 
ELU on üleülikooliline projektõppeaine, mille läbimise kohustus on kõigil bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilastel (v.a 
järgmised õppekavad: filmikunst, kunstiõpetaja, muusikaõpetaja, operaatorikunst, digitaalraamatukogundus, 
matemaatikaõpetaja, kutseõpetaja, mitme aine õpetaja, täiskasvanuõpe sotsiaalsetes muutustes). ELU juhendamise eest 
vastutavad kõik kuus instituuti (BFM, DTI, HARI, TÜHI, LTI, ÜTI) ja Haapsalu kolledž, et tagada kõikidele üliõpilastele 
õppekavas ettenähtud ELU õppeaines osalemine.  

ELU õppeaine läbiviimise toetamiseks on loodud kodulehekülg elu.tlu.ee, kus toimub uute projektide registreerimine ja 
nendega liitumine. Lisaks saab ELU veebileheküljelt lugeda õppeainet tutvustavat infot. ELU Moodle kursusele YID6001.YM 
ELU õppeaine õpikeskkond 2020/2021 sisse logides on kättesaadavad kursusel osalemiseks ja juhendamiseks vajalikud 
materjalid (avalduste vormid, logod, koolituste info, registreerimise lingid jne).  

2016/2017. õppeaastal loodi õppeaine arendamiseks ELU nõukoda, mille eesmärgiks on toetada õppeaine läbiviimist, 
kvaliteedi tagamist ja ülikooli ellu integreerimist. Samal õppeaastal said alguse ka regulaarsed ELU juhendajate võrgustiku 
kohtumised (edaspidi ELUtuba). ELUtubade eesmärgiks on tagada toetav õpivõrgustik, kus toimub kogemuste vahetamine 
ning pidev infovahetus õppeaine korraldusest. 2018/2019. õppeaastast on ELUtoa formaadist välja kasvanud KesKustELU 
tuba, mille raames kutsutakse enamasti kord kuus külalisesinejaid kõnelema projekt- ja probleemõppe läbiviimist 
toetavatel teemadel. ELU juhendajatele korraldatakse täiendavaid koolitusi, seminare, välislähetusi, kus õpitakse ja 
praktiseeritakse uuendusliku õppetöö läbiviimist.  

ELU õppeainet koordineerivad interdistsiplinaarse õppe koordinaatorid (e-post: elu@tlu.ee), kes edastavad Tallinna 
Ülikooli infokanalite (TLÜ kodulehekülg, siseveeb, siseteleviisorid, üliõpilaste ja õppejõudude meililistid, TLÜ ajakiri) kaudu 
vajalikku infot nii õppejõududele, üliõpilastele kui ka välistele partneritele. ELU õppeaine läbiviimist toetab ülikooli juhtkond 
strateegilise arengukava ja igapäevase juhtimise kaudu.  

2. ELU õppeaine eesmärgid 
ELU õppeaine peamiseks eesmärgiks on toetada üliõpilaste üldpädevuste ja koostööoskuste süvendamist ja selle kaudu 
tõsta õppijate interdistsiplinaarsete probleemide lahendamise pädevuse kujunemist. ELU õppeaines seisneb õppejõu 
õpetamisetegevus oskuses kaasata õpilasgruppe aktiivselt õppimisprotsessis osalema. Õppejõust juhendaja peamine 
ülesanne on kaasa aidata õppijate mõtlemis- ja argumenteerimisoskuste välja kujunemisele, mis edendaksid probleemi 
lahendamist, metakognitiivsust, kriitilist mõtlemist ja aitaks üliõpilastel kujundada iseseisvaks ja enesejuhtivaks 
õppijateks7. Juhendajate efektiivsus määrab ka kursuse õpiväljundite omandamise8. Lähtudes probleemipõhise õpetamise 
ja õppimise sügavamast eesmärgist õpetab ELU õppeaine üliõpilasele enesejuhtimist, teadmiste rakendamist ja elukestva 
õppe oskusi.  

ELU õppeaine ala-eesmärkideks on: 

• interdistsiplinaarse lähenemisviisi tutvustamine ja rakendamine  - probleemi mõtestamine erinevate erialade 
perspektiividest, kokkupuutepunktide otsimine, teoreetilistest/ metodoloogilistest erinevustest uute võimaluste 
leidmine; 

• koostööoskuse arendamine - läbirääkimisoskused, kultuuridevahelised suhted, sotsiaalsed pädevused, oma rolli 
teadvustamine ja täitmine meeskonnas; 

• erialaste teadmiste rakendamine - õpitu kasutamine uues olukorras, kohanemisvõime, üldpädevuste arengu 
toetamine; 

                                                                    

7 Barrows, H. S. (1992). The Tutorial Process. Springfield, IL: Southern Illinois University School of Medicine 
8 Maudsley, G. (1999). Roles and responsibilities of the problem- based learning tutor in the undergraduate medical curricu- lum. Br. Med. J., 318, 657–660. 
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• ettevõtlikkuse arendamine – õpitud teadmiste lõimimine tegelikku tööellu, koostöö kõigi osapooltega 
interdistsiplinaarses töökeskkonnas; 

• analüüsioskuse arendamine - seoste äratundmine, üldistamine ja olulise eristamise oskus; 

• projektitöö algteadmiste omandamine – tervikpilt projektitööst ja mõistmine kuidas igaühe panus aitab kaasa 
projekti teostamisele.  

3. ELU õppeaine läbiviimise põhimõtted 
ELU õppeaines seisneb õpitegevus erinevate erialade üliõpilaste ja juhendaja(te) koostööl, mille keskmeks on 
interdistsiplinaarse probleemi lahendamine. Meeskonnatöö toimub 6 liikmelistes rühmades, kus on esindatud üliõpilased 
vähemalt kolmelt akadeemiliselt suunalt. Ühe projekti teemaga võib liituda kuni kolm 6 liikmelist alarühma (kokku 18 
üliõpilast). ELU projekt erineb tavaliselt õppetööst, kuna õppejõud ei ole teadmiste edastaja ja ülesannete jagaja rollis, vaid 
õppimise aluseks on omavaheline koostöö (loe koostööst § 3.2.1).  

Õppijad osalevad nii projekti täpsema sisu kui ka eesmärkide seadmises. Algselt ELU veebilehel väljapakutud teema 
kitseneb projektiga liitunud üliõpilaste huvidest/erialadest lähtuvalt, sealhulgas pannakse paika projekti konkreetsemad 
eesmärgid, tegevuskava (sh õpi- ja hindamisülesanded, ajakava), rollid, hindamiskriteeriumid. ELU projektis on oluline 
üliõpilaste aktiivne osalemine, mis eeldab näost-näkku kohtumisi, tavapärasest enam omavahelist suhtlemist, koostööd 
ja oskuslikku ajaplaneerimist. Juhendaja roll jääb siin pigem planeerimis- ja rühmaprotsesside toetamisele ning õigete 
teadmiste juurde (kirjandusallikad, oskusteadmised, uurimismeetodid) suunamisele.  

ELU projekt on suunatud konkreetse eesmärgi püstitamise, interdistsiplinaarse probleemi lahendamise ja projekti 
elluviimisele, mis eeldab:  

• ühiste mõistete defineerimist; 

• sihtgrupi vajaduste kaardistamist; 

• teemasse sügavuti minemist ja teaduspõhist lähenemist (andmete, faktide, meetodite uurimine ja rakendamine); 

• uue teadmise loomist ja/või praktilise kogemuse omandamist; 

• esile kerkivate probleemide lahendamist ja neist õppimist. 

Selleks, et ELU projekt viiks soovitud tulemuseni on vaja kasutada õpitud teadmisi erialaülese probleemi lahendamisel, 
arendades seeläbi omavahelist koostööd ning enesejuhtimise oskust.   

3.1. ELU õppeaine idee lisamine 

ELU projekti ettevalmistamine algab projekti idee lisamisest ELU veebilehele. ELU projekti idee esitajaks on õppejõud, 
üliõpilane või koostööpartner väljastpoolt ülikooli (Tabel 1). Üksi või koostöös kaasjuhendajaga/mentorõppejõuga pannakse 
paika teema esialgne raamistik – probleemi kirjeldus, õpiväljundid, uued teadmised, mille õppimist/arutlemist osalejatelt 
oodatakse. ELU projekti idee vastab järgmistele tunnustele9: 

● selgelt sõnastatud esialgne eesmärk; 

● teema on interdistsiplinaarne ehk nõuab teadmisi erinevatest distsipliinidest ja nende lõimimist; 

● probleemipüstitus nõuab teaduspõhist lähenemist ja võimaldab erinevaid lahendusvariante ja kitsendusi; 

● teema on autentne ning vajab uute teadmiste loomist, mida üliõpilasel veel ei  ole; 

● esialgne väljund on motiveeriv ning aktiveerib enesejuhtimisel abil suunatult õppima; 

                                                                    

9  Biggs, J. ja Tang, K. (2009). Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis: keskmes õppija tegevused. Tartu Ülikooli Kirjastus 
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● aitab saavutada ELU õpiväljundeid.  

ELU projekti idee algatajaks võivad olla: 
Tabel 1. ELU projekti idee algatajad 

ELU 1.0: juhendav(ad) 
õppejõud 

ELU 2.0: juhendav 
üliõpilane 

ELU 3.0: idee autor 
väljastpoolt ülikooli 

projekti idee algatab üks või mitu 
õppejõudu; 

projekti idee  
algatab üliõpilane; 

projekti idee algatab partner 
väljastpoolt ülikooli 

projekti esialgse kavandi koostamine, 
mis sisestatakse ELU veebilehele 
ning millega võivad liituda kuni kolm 
ELU rühma; 

projekti esialgse kavandi koostamine, 
mis sisestatakse ELU veebilehele 
ning millega võib liituda üks ELU 
rühm; 

projekti esialgse kirjelduse esitamine 
ning kohtumine ELU 
koordinaatoritega, kes aitavad leida 
ülikoolipoolset kaasjuhendajat ning 
koostada ja sisestada ELU 
veebilehele projekti esialgne kavand   

projekti idee autor juhendab projekti 
koostöös erivaldkonna 
kaasjuhendaja(te)ga  

projekti idee juhendamiseks, tuleb 
idee autoriks oleval üliõpilasel leida 
sobiv mentorõppejõud, kes tagab 
üliõpilase valmisoleku ELU rühma 
juhendamiseks; 

partneri, üliõpilaste ja ülikoolipoolse 
juhendaja koostöös valmib ELU 
projekt. 

tagamaks õppejõududele toetava 
õpetamiskeskkonna, võimaldatakse 
talle koolitusi, koostööseminare, 
lähetusi ning regulaarseid kohtumisi 
(nt KesKustELU tuba**) 

tagamaks üliõpilastele valmisoleku 
projekti või ELU rühma juhtimiseks 
võimaldatakse talle koolitusi ja 
loenguid sarnaselt õppejõududega. 

tagamaks välise partneri valmisoleku 
projekti või ELU rühma juhtimiseks 
võimaldatakse talle koolitusi ja 
loenguid sarnaselt õppejõududega. 

ELU projekti ideed läbivad eellugemise ning teema vastavust ELU õppeaine eesmärkidele kontrollib ELU nõukoda. ELU 
projekti ideid saab lisada hiljemalt eelmise semestri teise kontaktõppe perioodi lõpuni. 

Kõik projektid avatakse registreerimiseks ühel ajal ja ÕISi ainetesse registreerumisega samal ajal. ELU õppeainesse 
registreerimine toimub ainult ELU veebis ning üliõpilane kinnitab ÕISi õpingukava ELU ainet lisamata. Õpingukavasse 
lisatakse ELU õppeaine õppeosakonna poolt hiljemalt kaks nädalat peale ametliku registreerimise lõppu. Kui projekt kestab 
kaks semestrit, kantakse ainekursus ÕISi teisel semestril ning üliõpilased saavad ainepunktid kui projekt on lõppenud (ehk 
teise semestri lõpus).  

  

                                                                    
* KesKustELU tuba on kord kuus toimuv ürituste sari, mille raames kutsutakse kuus külalisesinejaid kõnelema ELU projektide läbiviimist toetavatel teemadel (nt 
interdistsiplinaarsus, rühmaprotsessid, projekti- ja probleemipõhine õpe). 
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3.2 ELU õppeaine teostamine 

ELU on õppeaine, mis põhineb koostööl ja probleemipõhisel õppimisel ning õpetamisel. Õpitegevuse keskmeks on 
üliõpilaste huvist/erialast lähtuv projekt ning õppimine toimub juhendaja(te) ja üliõpilaste ühise tegevuse tulemusel. 
Juhendaja(te) poolt välja pakutud projekti katusteema esitab üliõpilastele nõudmise leida konkreetsem lahendust vajav 
probleem ning jaguneda väiksematesse 6 liikmelistesse probleemilahendusrühmadesse. ELU projektiga liitunud 
üliõpilastel tuleb erinevate erialade teadmisi omavahel siduda, mis omakorda nõuab intensiivset näost-näkku suhtlemist. 
Juhendaja(te) rolliks jääb grupitöö käivitamine, planeerimisprotsesside suunamine ja ühise töötamise oskuste 
kujundamine.

ELU projekti juhendamine sõltub10: 

● Projekti teema avatusest  - ühel juhul ELU projekti teema on väga konkreetse probleemipüstituse ja eesmärgiga 
ning teave milliseid teadmisi, materjale ja tegevusi on probleemi lahendamiseks vaja tuleneb suures osas 
juhendajalt. Teisel juhul on aga probleemi lahendamine antud täielikult üliõpilastele ehk neil tuleb projekti teema 
lahendamiseks kaardistada eelteadmised, leida ise meetodid ja viisid, uurida sihtgrupi vajadusi ning paika panna 
konkreetne probleem, eesmärk ja tegevuskava. 

● Juhendaja rollist – mõnes ELU projektis on võtab õppejõud projektijuhi rolli ning kontrollib kogu teabe hulka ja 
liikumist. Avatud probleemide puhul tekib grupijuht rühmaliikmete seast ning üliõpilastele antakse vabad käed 
probleemi lahendamiseks. Õppejõust juhendaja vaid suunab neid lisamaterjalide leidmisel ning kohtub 
üliõpilastega selleks, et olla kursis milliseid teadmisi nad on oma tegevuste käigus omandanud ja kuidas 
rakendanud.  

Juhendaja rolliks ei ole õpetatava sisu edasiandmine, vaid diskussioonide juhtimine ja refleksiooni toetamine. Õppijad 
vajavad struktuuri, juhendamist ning tuge sobivate eesmärkide seadmisel10. Õppijate kaasamine eesmärkide määramisse 
on motiveeritud ja ennast juhtiva õppimise eelduseks11.  

ELU teostamise etapid:  

- ELU rühmaprotsesside käivitamine ja rühmade moodustamine - üliõpilased jagunevad 6 liikmelistesse 
probleemilahendusrühmadesse (ühes rühmas üliõpilased vähemalt kolmelt erinevalt akadeemiliselt suunalt) 

- (1) Projekti tegevuskava koostamine - ühiste kokkulepete loomine ehk ühistööna seatakse projektile konkreetne 
eesmärk, lepitakse kokku tegevuskava, hindamisülesanded, tähtajad ja hindamiskriteeriumid. Kursuseprogramm on 
leitav ÕISist, aine YID6001.YM, ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 

- Interdistsiplinaarne lähenemisviis teemale/probleemile (vt täpsemalt §5) – interdistsiplinaarne probleemipüstitus, 
olemasolevate distsipliinidega arvestamine ja nende lõimimine.  

- Rollide jagamine – üliõpilane valib endale sobiva rolli ning võtab sellega vastutuse projekti tegevuste täitmise ees.  

- Sihtgrupi vajaduste kaardistamine  - vastavalt teemale/probleemile selgitatakse välja sihtgrupp, huvigrupp kellega 
tehakse koostööd või keda projekti tulemus mõjutab.  

                                                                    
10 Slabina, P. (2017). Liikumine koostöise õpetamise suunas. M. Heidmets (toim). Õpikäsitus: teooriad, uurimused, mõõtmine. Analüütiline ülevaade, 64-80. 
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/55716/Opikasitus_Kirjanduse_ylevaade_TLY.p df?sequence=3&isAllowed=y 
11 Tamm, A. (2018). Õpetajakesksest õppijakeskse õpetamiseni. Nüüdisaegne õpikäsitus. Saadud  

https://sisu.ut.ee/opikasitus/õpetajakesksest-õppijakeskse-õpetamiseni  
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- (2) Vahekokkuvõtte koostamine ja esitamine -  nädal enne vahenädala tagasiside sessiooni täidab iga projekti 
rühm eraldi etteantud vahekokkuvõtte ankeedi. 

- (3) Vahenädala tagasiside sessioonil osalemine – tagasiside sessioonid toimuvad semestri vahenädalal ning 
kestavad 2 tundi. Tagasiside sessioonidel osaleb ülikoolipoolne õppejõust tagasisidestaja, kes annab rühmadele 
konstruktiivset tagasisidet projekti vastavuse kohta ELU õppeaine eesmärkidele.  

- Teoreetiline raamistik, meetodite valik ja rakendamine – projekti teostamisel tuginetakse teaduslikele allikatele, 
sh leitakse sobivad meetodid ja viisid teema/probleemi lahendamiseks.  

- Uu(t)e teadmis(t)e loomine -  olemasolevate ja uute teadmiste integreerimine, eesmärgiga anda hinnang 
probleemi/teema lahendusversioonidele.  

- Tulemuste analüüs ja kirjapanek – projekti tulemustest sobival viisil (aruanne, veebilehekülg, blogi, buklet jne) 
kokkuvõtete tegemine. 

- (4) Projekti portfoolio koostamine  – meeskonnatööna koostatakse ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti 
aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile.  

- (5) ELU projekti tulemuste esitlemine - ELU esitluspäev toimub sessioonina. Üks sessioon kestab kaks tundi, kus 
esitlevad projekti tulemusi korraga 5 rühma.  

- (6) Individuaalse refleksiooni esitamine – üliõpilane annab hinnangu enda ja rühmaliikmete panuse mõõtmiseks. 

- Refleksioonide arutelu ja tagasisidestamine - juhendaja annab üliõpilaste poolt esitatud individuaalsetele 
refleksioonidele tagasisidet ja ühise arutelu käigus tehakse kokkuvõte projektitöö toimimise kohta. 

 Semester (kuud) 

 1 2 3 4 5 

Rühmade moodustamine      

(1) Projekti tegevuskava koostamine       

Interdistsiplinaarne lähenemisviis      

Rollide jagamine      

Sihtgrupi vajaduste kaardistamine       

(2,3) Vahekokkuvõte ja tagasiside sessioon      

Teoreetiline raamistik, meetodite valik, rakendamine      

Uu(t)e teadmis(t)e loomine       

Tulemuste analüüs ja kirjapanek      

(4) Projekti portfoolio koostamine       

(5) Tulemuste esitlemine      

(6) Individuaalse refleksiooni esitamine      
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Refleksioonide tagasisidestamine       

Joonis 1. ELU projekti teostamise ajaline raamistik. 

3.2.1 Koostöö ELU projektides 

ELU projektides toimub rühmatöö 6 liikmelistes meeskondades. Juhendajal on siinjuures väga oluline roll grupiprotsesside 
käivitamisel, rühmade moodustamisel ning kohtumiste planeerimisel. Selleks, et rühmatöö toimiks on vaja planeerida 
piisaval arvul kohustuslikke kontakttunde. Üliõpilane peab rühmatöös osalemiseks (ajurünnakud, diskussioonid,  arutelud) 
koguma piisaval hulgal taustateadmisi, milleks võivad juhendaja poolsed soovituslikud lisamaterjalid, kui ka üliõpilaste 
endi poolt leitud allikaid. Rühmatöö toimimiseks on vajalik luua turvaline ja üksteist toetav õhkkond, kus üliõpilane saab 
reflekteerida teemakohast lugemust ja jagatakse isiklikke kogemusi12. 

ELU projektiga kaasnevate ülesannete jaotamine rühmas toimub kindla rollijaotuse alusel. Rühmatöö efektiivsust ja 
rahulolu suurendab meeskonnaliikmete enda initsiatiivil võetud rollid ja õpiülesanded, mille eest keegi soovib vastutada. 
Kui üliõpilane tunnetab, et on kaasatud ja üliõpilase enda poolt valitud roll on väärtustatud, siis mõjutab see oluliselt ka 
projektitöö efektiivsust. Selleks, et vastutus oleks üliõpilastel ning ootused üheselt mõistetavad, on oluline üliõpilastele 
tagada piisaval hulgal kohtumisi, virtuaalseid suhtluskanaleid ja tagasiside saamise võimalused.  

Koostöises õpikeskkonnas ei sõltu õppimine ühe õppija teadmiste omandamisest, meeldejätmisest ja taasesitamisest, 
vaid teadmine on jagatud õppijate vahel, kui tehakse tööd ühise eesmärgi nimel. Õppijad ei ole passiivsed vastuvõtjad, vaid 
on aktiivsed teadmiste ja protsessi loojad; õppimisprotsess loob õppijate vahel sideme, kuna teadmiste loomine sõltub 
igaühe panusest13. Koostöise õppimise protsess aitab üliõpilasel arendada kõrgema taseme mõtlemist ja saavutada 
rikkalikumat teadmisloomet ühiste eesmärkide, uurimiste ja tähenduse loomise kaudu14. 

Jost jt15 uuringust ilmnes, et üliõpilaste ebamugavus ja ärevus uue õpimeetodiga oli põhjustatud ebakindlusest oma rolli, 
ülesannete ja hindamise suhtes. Koostöine õppimine on tõenäoliselt edukas, kui õppijatel on ühised eesmärgid, sarnane 
õpimotivatsioon ja piisav aeg ning oskus reflekteerida16. Tagamaks ELU projektides tõhus koostöö, toome Biggs ja Tangs’ile 
toetudes välja järgnevad soovitused: 

• juhendaja peab mõistma ELU õppeaine eesmärki ja selgitama seda üliõpilastele; 

• õppijatele selgitatakse nende rolli ja vastutust kursusel; 

• juhendaja selgitab oma ootusi ja rolli üliõpilastele; 

• üliõpilased ei pööra tähelepanu ja tegele ainult enda kitsa ülesandega, vaid mõistavad kuidas on seotud projekti 
erinevad osad terviku loomisel;    

• iga rühma liige mõistab enda poolt teostatava ülesande/lõigu olulisust projekti lõpptulemuse saavutamisel; 

• vastutusalade jaotamisel ei pea üliõpilased tegema valikuid enda erialast lähtuvate ülesannete seast, vaid võivad 
valivad midagi täiesti uut. See suurendab tõenäosust, et üliõpilased õpivad midagi ka teise erialade üliõpilastelt 
ning teevad üksteise abistamisel suuremat koostööd.  

                                                                    
12 Biggs, J. ja Tang, K. (2009). Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis: keskmes õppija tegevused. Tartu Ülikooli Kirjastus 
13 Siemens, G. (2005). Connectivism: Learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 1. 
14 Slabina, P. (2017). Liikumine koostöise õpetamise suunas. M. Heidmets (toim). Õpikäsitus: teooriad, uurimused, mõõtmine. Analüütiline ülevaade, 64-80. 
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/55716/Opikasitus_Kirjanduse_ylevaade_TLY.p df?sequence=3&isAllowed=y 
15 Jost, K. L., Harvard, B. C., and Smith, A. J. (1997). A study of problem-based learning in a graduate education classroom. In Proceedings of Selected Research and 
Development Pre- sentations at the 1997 National Convention of the Associa- tion for Educational Communications and Technology, February 14–18, Albuquerque, NM (ERIC 
Document Reproduction Service No. ED 409 840) 
16 Sharples, M., de Roock, R., Ferguson, R., Gaved, M., Herodotou, C., Koh, E., Kukulska-Hulme, A., Looi, C-K, McAndrew, P., Rienties, B., Weller, M., Wong, L. H. (2016). Innovating 
Pedagogy 2016: Open University Innovation Report 5. Milton Keynes: The Open University https://iet.open.ac.uk/file/innovating_pedagogy_2016.pdf  
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• üliõpilased reflekteerivad, kuidas ja kus nende tegevused projektile kui tervikule kaasa aitasid ning kuidas nad 
enda meelest projektis osalemise käigus on saavutanud kavandatud õpiväljundid.  

3.3. ELU õppeaines osalemine 
ELU õppeainet tutvustatakse 1. semestri aines Õppimine kõrgkoolis. ELU projektiga liitumise aja saab iga üliõpilane ise valida, 
kuid ELU ei ole soovituslik võtta õppeastme esimesel aastal. Üliõpilane saab õpingute jooksul positiivse hinde korral läbida 
ELU projekti ainult ühe korra. Õppeaines osalemiseks tuleb ELU veebilehel valida endale meelepärane projekt ning sellega 
liituda (liitumiseks kasutatakse TLÜ ÕIS kontot). Üliõpilasel on soovituslik liituda projektiga mille: 

• kohtumiste ajad sobivad üliõpilase tunniplaaniga, 

• teema on motiveeriv ning väljakutset pakkuv, 

• teema on uudne teadmiste ja sisu poolest või pakub üliõpilasele võimalust oma erialateadmisi täiendada, 

ELU õppeaines läbiviidavaid projekte iseloomustab suur variatiivsus, kuna projektid mille vahel valida saab võib olla: 

• Uuring, mille raames kogutakse andmeid sisendiks uurimistööde tegemisel või probleemi lahendamisel.  

• Arendus, mille käigus leitakse uudne lahendus mõne teenuse, toote, keskkonna või eseme väljatöötamiseks, 
kaasates protsessi ka sihtrühma arvamused.  

• Üritus, mille raames korraldatakse hariva eesmärgiga teemapäevasid või nädalaid ning mille kavandamisse ja 
läbiviimisse on üliõpilased kaasatud.  

• Looming, mille eesmärgiks on luua loomingulisi, innovaatilisi lahendusi.  

ELU õppeaines on kuus kohustuslikku tööd, millele lisanduvad juhendaja(te) poolt määratud ülesanded. Kohustuslike tööde 
hulka kuuluvad:  

• Meeskonnatööna ELU projekti  kavandi koostamine; projekti vahekokkuvõtte esitamine, vahenädala tagasiside 
sessioonil osalemine, ELU projekti portfoolio koostamine, ettekanne ELU projektide esitluspäeval.  

• Iseseisvatööna individuaalse refleksiooni koostamine meeskonna rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest 
projekti.  

Juhendajate ja üliõpilaste toetamiseks pakutakse igal semestril erinevaid töötubasid ja seminare. ELU projektidega seotud 
sündmuste ajakava on leitav ELU veebilehelt “ELU kalender” alt. ELU õppeaine maht on 6 EAPd ning hindamine on mitteeristav. 
Igal projekti rühmal on kasutada 100-eurone eelarve, millele kehtivad ühtsed eelarve kasutamise reeglid. Üliõpilasele on 
tungivalt soovituslik enne ELU projektiga alustamist tutvuda Üliõpilase ABCga.  
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4. ELU õppeaine hindamine 
ELU õppeaine hindamine on mitteeristav ning arvestuse saamise eelduseks on kokkulepitud mahus ELU ainekaardil 
väljatoodud kohustuslike tööde ja projekti sisuliste tegevuste elluviimiseks vajalike tööde täitmine. Järgneval joonisel on 
väljatoodud kohustuslike tööde (KT) seos ELU õpiväljunditega (joonis 2). Neile lisanduvad juhendaja poolt antavad 
hindamisülesanded.  

 ÕV 1 ÕV 2 ÕV 3 ÕV 4 ÕV 5 ÕV 6 

KT 1. Projekti tegevuskava koostamine       

KT 2. Vahekokkuvõtte koostamine       

KT 3. Osalemine vahenädala tagasiside sessioonil        

KT 4. Projekti portfoolio koostamine        

KT 5. Projekti tulemuste esitlemine ELU esitluspäeval       

KT 6. Individuaalne refleksioon       

Joonis 2. Kohustuslike tööde (KT 1-6) vastavus ELU õpiväljundite (ÕV 1-5) saavutamiseks. 

Üliõpilane:  

ÕV 1. loob seoseid ja analüüsib ELU projektis seatud eesmärke ja nende lahendusvõimalusi nii enda kui teiste erialade 
perspektiividest lähtudes;  

ÕV 2. kasutab ELU projekti elluviimise käigus omandatud uusi erialaseid ja erialade vahelisi teadmisi ning tunneb ära nende 
rakendamisvõimalused;  

ÕV 3. rakendab projekti- ja meeskonnatöö toimimise põhimõtteid, sh rollide jaotamine, vastutuse võtmine, panustamine 
grupitöösse ning on omandanud ajajuhtimise oskused;  

ÕV 4. analüüsib projekti edenemist ja selle tulemuslikkust, hinnates oma tegevusi kriitiliselt ja kavandades 
parendusmeetmeid;  

ÕV 5. analüüsida enda ja teiste rolli ja vastutust projekti tegevuste ja eesmärkide elluviimisel. 

ÕV 6. tutvustab projekti tulemusi erinevaid meediakanaleid kasutades sidusrühmadele ja/või avalikkusele tutvustada. 
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5. Probleemipõhine õpe ja interdistsiplinaarsus  

5.1. Probleemipõhine õppimine ja õpetamine 

Probleemipõhise õpetamise keskmes on õppija. Õppimise keskmeks on koostöö kontseptsioon, mis on välja kasvanud 
muutustest ühiskonnas, rõhutades vajadust mõelda ja töötada koos teistega nii koolis kui koolist väljaspool17. OSKA raport18 
(Pärna, 2016) on välja toonud, et 21. sajandis globaalsed võtmeoskused on võime kohaneda kiirelt muutuva töö sisu ja 
keskkonnaga; oskus töötada efektiivselt meeskondades ja võrgustikes; oskus lahendada analüütilisi probleeme. 21. sajandi 
õppekeskkonna üks olulisemaid eesmärke on õppijate aktiivne suhe õppimisse ja interaktsiooni kaaslastega (viide 18).  

Probleemipõhise õppe oluline osa on koostöö, kus üliõpilased õpivad nii üksteiselt kui ka juhendajalt, et jõuda ühiselt 
konstrueeritud uute teadmisteni19. Õppijad vastutavad oma tegude, sh ka õppimise eest ning austavad kaaslaste võimeid 
ja panust. ELU projektides on võtmetähtsusega, et õpetamine ja õppimine toimuks koostöös, kus iga õppija jagab ja liigub 
koos kaaslaste ja juhendajatega õppimise visiooni ehk püstitatud ühise eesmärgi suunas. 

• Oluline on koostöise õppimise protsess, mille põhituum on ühiselt loodud ideedes ja mitte individuaalsete ideede 
summas. Koostöise õppimise toetamiseks (viide 18): 

• õppijad peavad olema koostööks valmis ehk tuleb luua ühine taust ehk pakkuda ühist lugemismaterjali; 

• õppijate grupile tuleb pakkuda analüütilist raamistikku ja küsimusi, mis on tavapärasest keerukamad ning 
esitavad väljakutset ja mida on keerukas lahendada iseseisvalt; 

• koostöised tegevused tuleb üles ehitada ehk määratleda õppijate rollid ning luua võimalused kõigil grupi 
liikmetel aktiivselt osaleda 

5.2. Interdistsiplinaarsus ELU õppeaines 

Interdistsiplinaarsusel on mitmeid erinevaid definitsioone. Klein ja Newell20 näevad interdistsiplinaarset õpet kui protsessi, 
kus vastatakse küsimusele, lahendatakse probleemi või käsitletakse teemat, mis on liialt lai ja kompleksne tegelemaks 
adekvaatselt ühe ameti või eriala (distsipliini) keskmes. Seega toetutakse eri distsipliinide vaatenurkadele ja nende 
lõimides saadakse laialdasem arusaam. Mansilla21 sõnul loob interdistsiplinaarne õpe võimaluse integreerida teadmist ja 
mõtlemisviise kahelt või enam erialalt, et tekitada kognitiivset edasijõudmist - näiteks seletades mingit nähtust, 
lahendades probleemi, luues toodet või teenust või esitades uue küsimuse - viisil, mis oleks ebatõenäoline ühe distsipliini 
keskmes. Repko22 defineerib interdistsiplinaarsust kui kognitiivset (tunnetuslikku) protsessi, kus indiviidid või grupid 
vaatlevad erialade vaatenurki ja lõimivad oma teadmised ja mõtlemisviisid, et suurendada arusaamist komplekssest 
teemast, eesmärgiga rakendada tekkinud arusaama reaalse elu probleemile .  

Interdistsiplinaarsuse eelduseks on teemapüstitus, üliõpilased erinevatelt erialadelt ja juhendajad.  Interdistsiplinaarsus 
saavutatakse läbi protsessi, mis põhineb interdistsiplinaarsust (ID) toetavatel tegevustel nagu suhtlemine, koostöö, 
kriitiline mõtlemine ja teadmiste jagamine. Interdistsiplinaarsuse saavutamiseks on tähtis näost-näkku kohtumised, 

                                                                    

17 Slabina, P. (2017). Liikumine koostöise õpetamise suunas. M. Heidmets (toim). Õpikäsitus: teooriad, uurimused, mõõtmine. Analüütiline ülevaade, 64-80. 
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/55716/Opikasitus_Kirjanduse_ylevaade_TLY.p df?sequence=3&isAllowed=y 
18 Pärna, O. (2016). Töö ja oskused 2025. http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2016/04/Tulevikutrendid-1.pdf  
19 Connolly, B. (2008). Adult learning in groups. New York: Open University Press. 
20 Klein, J. T. ja Newell, W. H. (1997). Advancing Interdisciplinary Studies. In J. G. Gaff, J. L. Ratcliff, & Associates (Eds.), Handbook of the Undergraduate Curriculum. A 
Comprehensive Guide to Purposes, Structures, Practices, and Change (pp. 393-415). San Francisco, CA: Jossey- Bass. 
21 Boix Mansilla,V. ja Duraisingh, E. D. (2007). Targeted assessment of students’ interdisciplinary work: 

An empirically grounded framework proposed. The Journal of Higher Education, 78(2), 215–237 
22 Repko, A.F. (2012). Interdisciplinary Research - Process and Theory (2nd Edition). Thousand Oaks. CA: Sage Publications. 
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rühmaarutelud ja koostöine mõtlemine ja -tegemine. Ainult nii jõutakse ühises eesmärgis kokkuleppimise ja uute 
teadmisteni.  

Interdistsiplinaarsus seisneb ELU õppeaines kolme või enama eriala teadmiste integreerimisel projekti probleemi 
lahendamiseks ja uu(t)e teadmis(t)e loomiseks. Projektipõhine õpe on interdistsiplinaarsete probleemide lahendamiseks 
sobivaim meetod, kus õppimine toimub läbi aktiivse tegevuse23. Interdistsiplinaarse projektõppe käigus omandatavad 
oskused  - loovus, meeskonnatöö, juhtimisoskus, kohanemisvõime, kriitiline ja  erialasid lõimiv mõtlemisoskus on aluseks 
ülikoolilõpetaja professionaalseks arenguks24.   

Interdistsiplinaarsete probleemi lahendamine nõuab eriala piiride ületamist ja nende vahelise ühisosa leidmist. Õppijal 
tuleb lõimida teadmisi ja oskusi, et näha probleemi või teemat laiemas kontekstis25. Interdistsiplinaarsuse definitsioonil 
puudub kindlaks lepitud tähendus, kuid mitmed autorid viitavad sõnale “integratsioon” ehk lõimimine.  See tähendab 
erinevates erialades kasutatavate meetodite, oskuste, teooriate, vaatenurkade ja teadmiste ühendamist ning sellele 
tuginedes uue teadmise loomist.  

Lisaks interdistsiplinaarsele meeskonnale ja heale koostööle on interdistsiplinaarse probleemi lahendamiseks oluline 
jõuda ühisele arusaamisele (vt LISA 1 interdistsiplinaarse lähenemisviisi metoodikad) 

Interdistsiplinaarsus seisneb ELU õppeaines kolme või enama eriala teadmiste integreerimisel projekti probleemistiku 
lahendamiseks ja uu(t)e teadmis(t)e loomiseks.  

ELU õppeaines seisneb interdistsiplinaarne lähenemisviis (vt joonis 3): 

• teemapüstituses - probleemi või teema käsitlemine nõuab erialade piiride ületamist; 

• üliõpilaste koostöös - erinevate erialade õppijatel tuleb lõimida teadmisi ja oskusi ühisele  arusaamisele 
jõudmiseks; 

• juhendamises - erinevast valdkonnast juhendajate ja üliõpilaste koostöös. 
 

                                                                    

23 Kleinberg, E. (2008). Interdisciplinary studies at a crossroads, Liberal Education, 94(1), 6-11 
24 Kimmons, V. J. ja Spruiell, R. P. (2005). Using Problem-Based Learning in a Multidisciplinary Setting. Clothing and Textiles Research Journal, 23(4), 385-395 
25 Boix Mansilla,V. ja Duraisingh, E. D. (2007). Targeted assessment of students’ interdisciplinary work: 

An empirically grounded framework proposed. The Journal of Higher Education, 78(2), 215–237 
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Joonis 3. Interdistsiplinaarne lähenemisviis ELU õppeaines.  
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LISA 1. Interdistsiplinaarse lähenemisviisi rakendamine ELU projektides 
Tabel 2. Interdistsiplinaarse probleemikäsitluse üks võimalus, mida on sobilik ELU projektides kasutada. Kohandatud Paul & Elder, 2001.  

Interdistsiplinaarne probleemikäsitlus Arutelu üliõpilastega 

Probleemipüstitusel on kindel eesmärk Mida soovitakse saavutada? 

Kuidas on tagatud interdistsiplinaarne lähenemisviis? 

Püstitatud probleem/teema vajab tõendatud põhjendusi 
selleks, et midagi uurida, küsida, lahendada või luua. 

Milles seisneb probleemi fookus ja uudsus? 

Kas püstitatud probleem põhineb kellegi arvamusel, ootab 
ainuõiget vastust või on olemas erinevaid 
lahendusvõimalusi? 

Probleemi või teema lahendamise aluseks on andmed, 
kirjandusallikad, tõendusmaterjalid jne. 

Millist lisainformatsioon on vaja leida, et probleemi/teemat 
lahendada? 

Millised meetodid ja distsipliinid on probleemi/teema 
lahendamiseks vajalikud? 

Probleemi või teema lahendamiseks on vaja kujundada 
ühine arusaam erinevates erialades kasutatavatest 
mõistetest ja/või seisukohtadest. 

Kuidas sellis(t)e järeldus(t)eni jõuti? 

Kas on veel võimalusi kogutud eelinfot tõlgendamiseks? 

Põhjendatud lahenduskäik vajab kogutud andmete, teabe 
ja/või tegevuste tõlgendusi ja kokkuvõtet. 

Milline on selle peamine idee? 

Kas seda osatakse selgitada? 

Probleemi/teema põhjendatud lahendusel on teatavad 
mõjud ja tagajärjed. 

Kui põhjendatud seiskohti aktsepteeritakse, siis millised 
võivad olla selle tagajärjed? 

Millele on järelduste tegemisel tuginetud? 

Probleemi või teema tulemused ja järeldused tuginevad 
kindlatel seisukohtadel. 

Kas kõikide distsipliinidega on tulemuse saavutamisel 
arvestatud? 

Kas on mõni vaatenurk, mida tuleks veel arvesse võtta? 

Millistest seisukohtadest lähtub tulemus/lahendus? 

 

Mõistekaartide kasutamine interdistsiplinaarsuse edendamiseks 

Mõistekaardid (Concept Maps) on tõhusad abivahendid ühisele arusaamisele jõudmisel ja interdistsiplinaarsuse 
mõtestamisel. Mõistekaardi meetodit on soovituslik kasutada erinevatest distsipliinidest tulenevate mõistete lõimimiseks, 
seoste loomiseks ja nende organiseerimiseks. Mõistekaarti võib lasta koostada üksikult või rühmas või mõlemaid 
kombineerides. Valmis kaart väljendab üldpilti õppijate teemast arusaamise kohta ning aitab näha tervikut.  

Mõistekaartide koostamisel on soovituslik: 

• esitada fookusküsimus/probleemküsimus, millele soovitakse vastust leida, 

• valida välja teemale omased põhimõisted, mida saab vajaduse korral täiendada, 



ELU kontseptsioon           2020 

 

         17 

• valida mõistekaardile erinevatest distsipliinidest tulenevad mõisted, 

• jälgida, et kõikide mõistekaardile valitud mõistetega saab luua seoseid ja ristseoseid (ehk ühilduvad mitme 
põhimõiste ja alammõistega). Juhul, kui seoseid ei suudeta luua on tuleb mõiste(d) kaardilt välja jätta, 

• üks võimalus on alguses koostada mõistekaarte väikestes rühmades (2-3in) ning seejärel leida mõistekaartidel 
ühisosad ning koostada neist üks ühist arusaamist väljendav  mõistekaart. 

 
 


