2015/2016 õppeaastal läbiviidud projektõppe lastevanemate tagasiside
Tagasisidet andis 71 lapsevanemat. Vastanute jaotus projektõppe gruppide kaupa oli järgnev:

1. Kuidas jäite lapsevanemana rahule Muraste Koolis läbiviidud projektõppepäevadega?
Valdav osa vastanutele projektõppepäevad kas meeldisid või väga meeldisid. Põhjendustes toodi
välja eelkõige laste enda positiivne tagasiside, tavapärasemalt teistmoodi korraldatud koolipäev,
laste praktiliste oskuste õppimine ja nende rakendamine ka kodus ning üleüldine silmaringi
avardamine. Samas mainiti ka haiguste perioodist tulenevat kahjulikku mõju ja kohati meeskonnatöö
ebapiisavust.
2. Palun nimetage, mis teile meeldis projektõppepäevade puhul enam kui tavaliste
koolipäevade puhul?
Küsimuses tuli selgelt välja laste siiras ootusärevus esmaspäevaste koolipäevade suhtes. Lisaks
eelneva küsimuse vastustele, aitasid sellele kaasa õppimine harjumuspäraselt teiste õpilaste ja
õpetajatega, vähene või puuduv kodutööde jätmine esmaspäevale ning loov lähenemine õppimisele.
Mitmed lapsevanemad tõid välja ka meeskonnatööoskuse arendamise olulisuse, mida iseloomustab
ühe lapsevanema kommentaar: „Laps tuli koolist ja oli projektitöösse nii süvenenud, et jätkas kodus
grupitööga“.
3. Palun nimetage, mis teile meeldis projektõppepäevade puhul vähem kui tavaliste
koolipäevade puhul?
56 lapsevanemat ei toonud välja ühtegi tegurit, mis oleks neile vähem meeldinud võrreldes
tavaõppepäevadega. Ülejäänute vastuste põhjal võib välja tuua peamised murekohad:






Nii laste kui ka lastevanemate ebakindlus, kuidas on korraldatud teistmoodi õppepäevad.
Lapse suurenev stressitase võrreldes tavapäevadega;
Haigusteperiood segas sujuvad meeskonnatööd väikestes gruppides, sest grupi koosseisud
mõnevõrra vaheldusid;
Gruppides oli lapsi, kes ei arvestanud teiste õpilastega, st õpilaste vähene
meeskonnatööoskus;
1. klasside õpilastele liialt rutiinist välja õppekorraldus.

4. Kas Te nägite oma lapse juures positiivset huvimuutust või teistsugust suhtumist kooli
vastu?

84,7% vastanutest nägi oma lapse juures positiivset huvimuutust kooli vastu ning 15,3%
lastevanematest seda ei täheldanud.
Vastustest võis välja lugeda laste suuremat rääkimise huvi koolitegevuste suhtes. Osad
lapsevanemad, kes ei täheldanud oma lapse huvimuutust, märkisid, et lapsele kas projektõppega või
projektõppeta meeldib väga Muraste Koolis käia.
5. Kas tunnete, et Teie laps omandas projektpäevade käigus vajalikke praktilisi teadmisi ja
oskusi?
Valdav osa lastevanematest vastas antud küsimusele jaatavalt. Lisaks praktiliste oskuste
omandamisele toodi välja ka eesmärgi püstitamise -, suhtlusoskuse ja esinemisjulguse -, info otsimise
– ja loovuse arendamise vajalikkus.
6. Palun hinnake 4 palli skaalal oma lapse grupi juhendajalt tagasiside andmise piisavust? (4 täiesti piisav; 3 - pigem piisav; 2 - pigem ei olnud piisav; 1 - puudus igasugune tagasiside).
Juhendajate tagasisidet pidas täiesti piisavaks 40,3%, pigem piisavaks 34,7%, pigem mitte piisavaks
19,4% ja igasugune tagasiside puudus 5,6% vastanutest. Esimest kahte vastanute gruppi
summeerides, 75% lastevanematest jäid rahule juhendatepoolse tagasisidestamisega.
7. Palun hinnake 4 palli skaalal projektpäevade lõpus toimunud konverentsi (4 - jäin väga
rahule; 3 - jäin üldiselt rahule; 2 - pigem ei jäänud rahule; 1 - ei jäänud üldse rahule).
54,2% vastanutest jäid konverentsiga väga rahule, 37,5% küsitlenutest jäid üldiselt rahule, 6,9%
lastevanematest pigem ei jäänud rahule ja 1,4% ehk üks vastanu ei jäänud üldse rahule. Esimest
kahte gruppi ühildades, 91,7% lastevanematele konverents meeldis.
8. Palun hinnake 4 palli skaalal, kuidas jäite lapsevanemana rahule Muraste Koolis läbiviidud
projektõppepäevadega (4 - jäin väga rahule; 3 - jäin üldiselt rahule; 2 - pigem ei jäänud
rahule; 1 - ei jäänud üldse rahule)?
Muraste Koolis läbiviidud projektõppega jäi väga rahule 55,6% vastanut, üldiselt jäi rahule 40,3%
küsitlenutest ja 4,2% lastevanematest pigem ei jäänud rahule. Keegi ei vastanud, et ei jäänud üldse
rahule projektõppega. Võib järeldada, et valdav osa lastevanematest (95,9%) jäi projektõppega
rahule.
9. Teie ettepanekud järgmisel õppeaastal projektpäevade toimumisele.
Suurem osa vastanutest soovib näha projektõppepäevi Muraste Koolis ka järgnevatel aastatel. Kahe
grupi (animatsiooni loomine ja tervislik koolitoit) lapsevanemate hinnangutel, olid need grupid liialt
suured, kus otsene juhendamine nii esmaspäevadel kui ka konverentsil ei olnud nii efektiivne kui
võinuks olla. Tahetakse ka selgemalt aru saada, milliseid ainealaseid õpitulemusi ja üldpädevusi
erinevad grupid projekti lõppedes saavutavad. Soovitakse eelinfot erinevate projektõppegruppide
kõikidest konkreetsetest tegevustest enne projektõppe toimumist.

