
Kokkuvõte vabatahtlike programmi tagasisideküsitlusest (juuni 2021)

Küsitlusele vastasid 113 üliõpilast, 60 kooli ja 10 lasteaeda.

Vabatahtlike programmi võib seni pidada üsna edukaks nagu näha ka allolevatelt diagrammidelt. Joonis 1 illustreerib vastanute
arvamust programmis saadud kogemuse väärtuse osas - veidi alla 90% vastanutest andsid kogemusele positiivse hinnangu.
Sarnaselt uuriti küsitluses, kas programmis osaleja soovitaks kogemust teistele üliõpilastele ja/või asutustele. Joonis 2 näitab, et 94%
vastanutest teeks seda suuremal või vähemal määral, tunnustades nii programmi korraldust kui ka lahendatava probleemi relevantsust.
Muuhulgas tuleb silmas pidada, et küsitlusele vastasid nii aktiivses koostöös olnud haridusasutused ja üliõpilased, kui ka need
asutused ja üliõpilased, kes sellel perioodil jäid vaid programmiga liitumise tasemele ning tegelikku abistamist ja abi saamist ei
realiseerunud.



Üliõpilaste tagasiside

Vastanud üliõpilastest 87 märkisid, et osalevad programmis seonduvalt Tartu Ülikooliga ja 26 Tallinna Ülikooliga. Üliõpilastest 96
olid saavutanud haridusasutusega koostöö kokkuleppe ja 16 ei olnud seda saavutanud. Vastanud üliõpilastest 89 käisid abiks koolis, 7
lasteaias ja 1 mõlemas haridusasutuses.

Haridusasutusega kokkuleppe saavutanud üliõpilased
märkisid küsitluses enda kogemuse vormi (vt Joonis 3). Üle
poole kokkupuudetest olid füüsiliselt ning kõige rohkem
said vabatahtlikud abistada 1-3 õpilasega tegeledes (nii
distantsilt kui füüsiliselt). Kõige vähem abistati distantsilt
väikese grupiga (9 vastust, 5,2%).

Vastanute ja vastuste arv ei kattu, kuna mõni vabatahtlik
abistas erinevaid abisaajaid või sama asutust, kuid
erinevates kokkupuutumise variantides.



Küsimustikus uuriti, millist abi koolid ja lasteaiad
üliõpilaste hinnangul vajasid (vt Joonis 4). Märgatavalt
ülekaalukaks osutus konsultatsioonide ning järeleaitamise
vajadus. Selline abi toimus peamiselt väikestes gruppides
või individuaalselt. Märkimisväärselt tihti toodi välja ka
tundide läbiviimise vajadust ning emotsionaalse ja
kasvatusliku toe pakkumist üksikutele õpilastele.

Kategooria muud õpetamist toetavad ülesanded alla
kuulusid näiteks tundide ettevalmistamine, tööde
parandamine, toetamine digipädevuste alal ja teised
sarnased ülesanded.

Kui vabatahtlikelt uuriti, mida nad programmist peamiselt
õppisid (vt Joonis 5), märkisid paljud üliõpilased, et lisaks
õpetaja igapäevatöö paremale mõistmisele õppisid nad
väärtustama suhtlemist - nii selge eneseväljenduse väärtuse
kui ka kooli ning vanemate vahelise koostöö osas - ning
omandasid oskusi, kuidas luua motiveeritud, turvaline ning
austav õpikeskkond, sealhulgas enese kehtestamise vajadus
ning juhtimisoskuse väärtuslikkus.

Kategooria muu all jäi silma peamiselt hariduslike
erivajadustega õpilastega tegelemine ning kohandumise
vajadus õpetaja igapäeva tegemistest tulenevalt.



Vabatahtlikelt uuriti, kui palju mõjutasid kompenseerivad tegurid (võimalus saada stipendiumit, võimalus saada vabaaine punkte
ning võimalus saada transpordi kompensatsiooni) programmiga liitumist. Joonis 6 näitab, et kogemuse saamise kõrval oli suurimaks
lisamotivaatoriks stipendium, mille puhul 39 vastajat nentisid, et see mõjutas tugevalt või pigem mõjutas nende otsust. Kõige vähem
mõjutas üliõpilasi programmiga liitumisel transpordi kompensatsiooni saamise võimalus - tõenäoliselt peamiselt seetõttu, et
vabatahtlikuna osaleti üldjuhul võimalikult lähedal oma elukohale või pakuti abi distantsilt.



Analüüsides vabatahtlike kirjeldatud takistavaid tegureid (vt
Joonis 7) esitati vabavastuseline küsimus, mille vastused
kodeeriti tuginevalt tegevusvõimekuse mudelile kolme
kategooriasse: pagas, sihid ja keskkond (vt Leijen, Pedaste
ja Lepp, 2020).

Pagasiga seonduvalt osutusid takistusteks üliõpilaste arvates
varasema kogemuse puudumine, õpitav eriala ja
keelteoskuse piiratus. Takistustena toodi välja ka hirm
tunnis ja/või konsultatsioonis hakkama saamise ees.

Ka üliõpilaste pikaajalised sihid võisid takistuseks osutuda -
toodi sageli välja, et ülikooli kohustuste ja/või põhitöö
kõrvalt vabatahtlikuna toimetada oli keeruline. Lisaks
mainiti, et vabatahtlikuna töötamist takistasid ka
perekondlikud kohustused.

Vabatahtlikuna töötamisel osutus kõige sagedasemaks
takistuseks keskkond. Nimetati peaasjalikult struktuurilisi ja
materiaalseid probleeme: aja leidmine ja sobitamine, abi
vajava asutuse asukoht ja sellest tulenevad transpordiga
seonduvad probleemid, kommunikatsiooniprobleemid (välja
toodi nii info puudus kui ka üleküllus).



Analüüsides vabatahtlike kirjeldatud soodustavaid tegureid
(vt Joonis 8) esitati vabavastuseline küsimus, mille vastused
kodeeriti samuti tuginevalt tegevusvõimekuse mudelile
kolme eelmainitud kategooriasse (vt Leijen, Pedaste ja
Lepp, 2020).

Väikseim mõju oli soodustavate tegurite osas pagasil:
peamiselt nimetati juba varasemat kogemust sarnasel
positsioonil ning seda, et vabatahtliku tööd nähti kui
võimalust rakendada varasemalt omandatud erialaseid
teadmisi.

Oluliselt rohkem soodustavaid tegureid kategoriseeriti
sihtide alla. Peamiselt toodi välja kogemuse saamine ning
professionaalne areng. Lisaks mainiti kontaktide loomist
ning potentsiaalsete töökohtadega tutvumist, mis kattuvad
üliõpilaste professionaalsete sihtidega. Muuhulgas toodi
välja ka missioonitunne kriisi lahendamise osas.

Keskkonda iseloomustavatest teguritest mainiti vastustes nii
materiaalseid, struktuurilisi kui ka kultuurilisi aspekte.
Materiaalsetest aspektist toetasid vabatahtlikku nii
stipendium ning kui ka transpordi kompensatsiooni
võimalus. Lisaks soodustas abi andmist distantsõppe
võimalus. Struktuurilistest aspektidest leiti, et toetav on see,
et vabatahtlikule ei lange kogu vastutus õpetamisel ning ei
eeldata, et abi pakub juba välja õppinud inimene. Samuti
nimetati küllaltki paindlikku graafikut. Kultuurilistest
aspektidest toodi soodustavatena välja toetav kollektiiv ja
ülikoolipoolne tugi. Vabatahtlikuna abistamist toetasid nii
vabatahtlike motiveeritus ja soov panustada kui ka õpetajate
ja õpilaste valmidus abi vastu võtta.



Joonised 9.1 ja 9.2 kujutavad üliõpilaste hinnanguid programmis osalemise kohta. Joonis 9.1 näitab kõigi 113 vastanud üliõpilase
suhtumist programmi ning joonis 9.2 näitab vaid nende üliõpilaste suhtumist, kellel ka reaalne koostöö koolide või lasteaedadega
toimus. Mõlema diagrammi puhul joonistub selgelt välja, et programmi peetakse suures osas väärtuslikuks või väga väärtuslikuks.
Väga väärtusetu ning väheväärtusliku hinnangu andis kokku kuus üliõpilast, sh vaid üks üliõpilane, kellel õnnestus kokkulepe
haridusasutusega saavutada.



Tartu Ülikooli vabaaines SVHI.00.029 Õppijate ja õpetajate toetamise praktika osalenud üliõpilastelt küsiti nende kogemuse kohta
lisaks veel kolm küsimust. Selles jaos oli vastajaid 38.

Joonis 10 kujutab TÜ vabaainel osalenud üliõpilaste
arvamust sellest, mis neil praktikal õnnestus.
Peamiselt toodi välja sujuv koostöö õpetajatega, keda
vabatahtlikud abistamas olid, ning samuti koostöö ja
meeldiv läbisaamine õpilastega. Suur osa üliõpilastest
mainisid ka õnnestunud tundide läbiviimist. Nad kirjeldasid
nii erinevate meetodite rakendamise võimalust kui ka
hindasid tunni edukust aine mõistmise järgi, mida õpilased
väljendasid. Ühtlasi peeti õnnestumiseks oma
professionaalselt arengut ning tulemusrikast iseseisvat tööd.
Kategooria muu all toodi välja võimalust näha erinevat
õpikeskkonda, edukaid õppekäike ning efektiivselt toimivat
süsteemi, millega vabatahtlikud programmi raames
haridusasutusse suunatakse.



Kui vabaaines osalenud üliõpilastelt uuriti, mis veel
arendamist vajab ning milliste tegevuste kaudu saavad nad
ise oma professionaalset arengut välja toodud valdkondades
toetada (vt Joonis 11), arvas üle 30% vastanutest, et
arendamist vajavad nende teadmised pedagoogikast,
metoodikast ning õpetaja tööst üldiselt. Paljud vastajad tõid
välja ka vajaduse saada veel rohkem praktikat ning
kogemusi, mille kaudu end arendada ning märkimisväärselt
tihti tunnistati ka enesekindluse kasvatamise vajadust.
Viimase alla kuulusid ka juhtimisoskuse arendamine,
enesekehtestamine ning selgema eneseväljenduse
edendamine. Kategooria muu all toodi välja õpilaste
motiveerimine ning psühholoogiline nõustamine,
ajaplaneerimine, HEV õpilastega tegelemine, keeleoskuse
arendamine, tagasiside küsimine, programmi ülesehitus
ning pedagoogilise kollektiiviga suhtlemine.



Praktika käigus tehti vabaaine raames oma erialaga seoses
küllaltki erinevaid tähelepanekuid (vt Joonis 12). Vastuseid
üldistades tekkisid siiski üsna eriala-ülesed kategooriad: nii
mõnedki üliõpilased kinnitasid, et leidsid kinnitust oma
valitud erialale kui õigele suunale karjääri valikul. Viiendik
vastanutest leidis, et õppisid oma eriala ainetunde ette
valmistama ning läbi viima ja said selle käigus
õppematerjale ka tulevikus kasutamiseks. Pea 30%
vabatahtlikest rõhutasid koostöö olulisust - seda nii õpilaste
kui ka lapsevanematega.
Veidi alla 16% märkisid, et õppisid õpetaja tööks vajalike
omaduste kohta - välja toodi kannatlikkus, aga ka
motiveeritus ning selge eneseväljenduse oskus.
Mõned üliõpilased õppisid ajaplaneerimise tähtsuse kohta,
kogedes kui kerge on õpetaja ametikohal tulema
ülekoormus ning läbipõlemise oht. Veel märgiti õpilaste
erisust ning individuaalsust klassiruumis ja vajadust neile
vastavalt spetsiifiliselt läheneda.

Lisaks eelnevale paluti vastajatel välja tuua huvitavaid kogemusi või seiku vabatahtliku tööst. Järgnevalt on toodud kõik vastused:
● Nii mõnegi õpilasega oli väga tore. Huvitav oli see, kui nad tulid lahenduskäigu peale, millele sina üldse ei mõelnud.
● Minu puhul selgus, et rõhk ei olnud mitte teadmiste edastamisel vaid hoopis õpilase aja planeerimisel, tema motiveerimisel.
● Kuidas direktor võttis endale nädalavahetusel vaba aega, et mulle helistada ja oma töötajaid kiruda. Uskumatu kogemus

tõepoolest.
● Ma avastasin, et kõik noored on nii targad, isegi kui õppetulemused seda ei näita. Vahel on vaja vaid üht inimest, kes seda

noorele endale ka kinnitab - see annab neile nii palju enesekindlust juurde.
● Oli hetki, kus õpilased keeldusid õppimast või ei järginud minu otseseid korraldusi. See andis mõista, et pean tulevikus

õpetajana tööle hakates enda jaoks ära otsustama, mis hoiaku peaksin sellises olukorras võtma.
● Õpilane: "Kas sina võtad meie klassi endale, kui meie õpetaja pensionile läheb?"

Mina: "Ei, teie õpetaja on veel väga noor, ta ei hakka veel pensionile minema. Kui tema pensionile läheb, siis olete Teie juba



suured."
Õpilane: "Õige, meie õpetaja näeb välja nagu 39."

● Minu kolmandal nädalal oli esimest korda ilus ilm ning vahetunnis lastega õue minnes nägime esimest korda üksteist
maskideta. Sain suure üllatuse osaliseks, lapsed nägid hoopis teist moodi välja kui oleksin arvanud. Poleks muidu ilma maskita
neid kunagi ära tundnud tänaval vms :D

● Minu õpilane jõudis tundi ühe korra ning järgmistele kohtumistele ta ei tulnud, ka kooliga rääkisin, kuid vastust sealt enam ei
tulnud.

● Esimesel päeval, kui asendasin õpetajat küsis esimeses pingis olev poiss minu käest, kas ma üldse tean, mida tegema peab.
Vastasin selle peale, et jah tean, oota, nii, alustame.

● Võin öelda, et noored on nii armsad. Kord olin [X] koolis 6. klassile inglise keelt andmas. Ma lihtsalt hingasin ja käisin ringi
klassiruumis need 2 päeva ja paar noort tüdrukut tulid mind kallistama ja tänasid mind abi eest. See oli armas ja meeldejääv.

● Koduseid ülesandeid õpilane ei viitsinud teha, aga kui andsin ülesandeid/harjutusi, mis tema pärisprobleemiga aitab
(funktsionaalse lugemise oskus), tegi ta neid päriselt ja rõõmuga.

● Algselt pidin noort aitama testiks õppimiseks. Aga kui ta selle tehtud sai, siis ta uuris ise minu käest, et kas mul on võimalik
õpetamisega jätkata, sest tema sõnul oli tal 1-1 õppimisest palju abi. See oli minu jaoks liigutav hetk. Tegemist on siis 6. klassi
õpilasega.

● Õpilased olid nii särasilmsed ja toredad ning ei tahtnud, et ma lahkuksin viimasel päeval.
● Ühe tunni lõpus ütles, et üks poiss, et see oli parim tund. Tegi südame soojaks :)
● Kahe kuu jooksul tegelesin Zoomis, viimased paar kohtumised olid juba koolis. Oli huvitav kohtuda koolis sellega õpilastega,

kellega varem tegelesin ainult veebis.
● Huvitav oli see, et võistluse korraldaja initsiaatoriks oli üks pedagoog ja see oli nagu tema enda projekt, väga suuremahuline

töö, milleks tal nappis institutsionaalset tuge.
● Huvitav kogemus oli [X] lasteaias lastekaitsepäeva tähistamine, kus iga rühm valmistas ette ülesande, mida teised rühmad said

lahendada. Näiteks värvida mudaga tapeedile, mullitada, takistusrada ületada, aaretejahti pidada jms.
● Mulle pakkus meeldivaid kogemusi praktikajuhendaja, kes alati toetas ja aitas. :)
● Oli väga tore näha, kuidas õpilased aja jooksul avanesid. Ilmselt oli esimene kohtumine nende jaoks sama hirmutav ja

ärevusttekitav kui minu jaoks. Näiteks ei soovinud üks õpilane meie esimese Zoomi-tunni ajal kaamerat sisse panna, aga kui
ma temalt tunni lõpus küsisin, kas ta järgmises tunnis on nõus, siis ütles ta jah ja nii tegigi. Edaspidi tundus see nii loomulik, et
mõlemal on kaamerad sees.



● Sattusin viimasel päeval kooli just siis, kui õpilasi lasti juba koolimajja. Hommikune sagimine oli nii tore - otsisin õpilastele
arvuteid, aitasin ühte parooli meelde tuletamisega, teist õppematerjalide leidmisega.

● Huvitav kogemus oli minu jaoks õpetada vene rahvusest lapsi, kes õppisid keelekümblus klassis eesti keeles loodusõpetust.
● Huvitavaid seiku oli ikka kuid kohe esimene, mis meenub on põnevad vestlused erinevatel teemadel
● Kooliaasta lõpetamiseks kinkisin 1. c õpilastele mullitajad ja üllatusena sain ka vastu kingi. Üks osa sellest oli väike raamat

kõikide õpilaste käejälgede ja heade soovidega. See tegi kohe südame soojaks.
● On olnud hämmastavalt vahva eesti keelt vene emakeelega õpilastele õpetada, äratada huvi oma emakeele vastu läbi

mitmesuguste tegevuste. Suhtluskeele praktiseerimine, mitmekülgsetel teemadel sõnavara kasutamine, lugemine, laulmine,
kirjutamine - palju põnevat õpetajana! Ja näha õpilastes arengut, sellest üks säravaim kogemus oli, kui harjutasime koos üht
monoloogi - ilmekalt ja selgelt, kõik eestikeelelelikult hästi välja hääldatud. Alguses oli rohkem tunda vene aktsenti, siis tuli
kahekordsetesse täishäälikutesse juba selgekõlalisust, täpsust, lausetesse sobivat sõnade sidumist, palju kordusi ja väikseid
rõõme ning tunni lõpu poole oli tunne, et teksti esitaks juba nagu eestlane :D

● Väga meeldib, et õpilased olid tublid ja ei olnud raske töötada, parandasin oma rääkisimoskusi ja arenesin õpetamisoskusi.
● Parandasin oma õpetamisoskusi. Õppijaid olid kuulekad ja olen rõõmus et aitasin neil parandada rääkimisoskusi.
● Mõned lapsed küsisid kas jään nende kooli õpetajana töötada
● Oli õpilasi, kes ei tahtnud vahepeal kooli tulla, sellepärast et neid narriti. Selgitasin selle klassijuhatajaga välja ja lahendasime

olukorra Vepa metoodikaid kasutades. Muidugi teavitasime sellest nii lapsevanemaid, sotsiaalpedagoogi kui ka psühholoogi.
● Minu jaoks kõige lahedamad olid 1. klassi õpilased, kes olid nii entusiastlikud õppima ja neil oli nii-nii suur tahe saada asjad

selgeks. Samuti üks poiss 5. klassist, kes ei ole paljude õpetajatega sidet saavutanud ning tundides kaasa ei tee. Aga minuga
lahendas ta koos ülesandeid ning oli väga tubli.

● Kooli õppealajuhataja ja õpetajad olid väga toetavad, hoolivad, tähelepanelikud ja mõistvad. Tänu koolis üldiselt valitsevale
positiivsele õhkkonnale olid ka kõik õpilased, kellega ma kokku puutusin, julged, sõbralikud ja avatud. Selles koolis
tegeletakse meie-tunde loomise ja hoidmisega - see oli tore kogemus.

● Veebitunni lõpus ütles õpetaja, et olin saavutanud selle, et rohkem õpilasi osales kaameraga.
● Mulle toodi kooli poolt õpetamise jaoks ukse ette sülearvuti... mis oli prügikotis :)



Koolide ja lasteaedade tagasiside

Tagaside küsitlusele vastanud 70 asutustest 60 esindasid koole ning 10 lasteaedu. Nendest asutustest 54 jõudsid reaalse koostööni,
sealhulgas 47 kooli ning 7 lasteaeda.

Uurides saadud õppetunde üliõpilastega suhtlemisel (vt Joonis
13), märkisid 40% koolide ja lasteaedade esindajatest, et
õppetunnid puudusid või puudus reaalne kokkupuude
vabatahtlikega (küsimustikule paluti vastata sõltumata sellest,
kas aktiivne koostöö toimus või jäi sel perioodil koostöö vaid
programmiga liitumise tasemele). Teine suurem grupp (35,7%)
vastanuid väitis samuti, et õppetunnid puudusid, kuna
üliõpilastega suhtlemine oli sujuv. Küll aga tõid mõned
küsimusele vastanud asutuste esindajad välja, et üliõpilasega
kontakti hoidmine võis olla kohati keeruline ning sujuva koostöö
loomine võis aega võtta. Oluliseks peeti selge sõnumi edastamist
ning tähtaegade ja kriteeriumite konkreetset esitamist.
Kategooria muu alla märgiti näiteks seda, et osa vabatahtlikke ei
ole tegelikult abistamisest huvitatud või et koostöö on
suurepärane võimalus õpetajatele ja üliõpilastele vastastikku
kogemusi jagada ning ka õpetajatel üliõpilastelt uusi teadmisi
omandada.



Analüüsides asutuste kirjeldatud takistavaid tegureid (vt Joonis
14) esitati vabavastuseline küsimus, mille vastused kodeeriti
tuginevalt tegevusvõimekuse mudelile kolme kategooriasse:
pagas, sihid ja keskkond (vt Leijen, Pedaste ja Lepp, 2020).

Pagasi kategoorias osutusid takistuseks usaldusliku suhte
puudumine, üliõpilaste ebakindlus ning väike või olematu
kogemus.

Sihtide osas mainiti peamiselt nii vabatahtlike kui ka
haridusasutuste erinevaid ootusi ja koostöövalmidust. Toodi
välja ka mõne vabatahtliku madal motivatsioon abi pakkuda.

Suurem osa välja toodud takistavaid tegureid kuulusid aga
keskkonna kategooria alla. Nii nagu üliõpilasedki, leidsid ka
asutuste esindajad, et keeruline oli abistamiseks ühise aja
leidmine. Probleemiks osutusid ka abivajajate asukoht ning
õppematerjalide puudus. Veel märgiti, et vabatahtliku kaasamine
toob juba niigi ülekoormatud õpetajale lisatööd, mis on
tasustamata. Vabatahtlike kaasamist mõjutas muidugi ka
ebakindel ja kiiresti muutuv olukord seoses viiruse levikuga.



Analüüsides asutuste välja toodud soodustavaid tegureid (vt
Joonis 15) esitati vabavastuseline küsimus, mille vastused
kodeeriti tuginevalt tegevusvõimekuse mudelile kolme
eelmainitud kategooriasse (vt Leijen, Pedaste ja Lepp, 2020).

Vabatahtlike kaasamist toetavaks peeti pagasi kategoorias
peamiselt seda, kui üliõpilasel oli valmisolek abistada ning välja
toodi ka üliõpilaste digipädevusi.

Sihtide kategoorias toodi tihti välja üliõpilaste ja asutuste
motiveeritus ning kaasamist lihtsustavaks peeti seda kui ka
õpilased on seadnud endale eesmärgiks abi vastu võtta ja
tulemusi parandada.

Keskkonda iseloomustavaid tegureid oli ka selle küsimuse puhul
kõige rohkem. Kultuurilise keskkonna alamkategooria all
nimetati õpetajapoolset valmisolekut ning õpilaste avatust uue
tulija suhtes, entusiasmi uute kogemuste omandamisel ning
vabatahtliku varasemat seost piirkonnaga. Struktuurilise
keskkonna raames tõid küsimustikule vastajad välja asjaajamise
operatiivsuse (sh selgitav materjal ja dokumentatsioon, mis avab
vabatahtlike tegevuse sisu. Materiaalse keskkonna soodustavate
teguritena nimetati rahaliste lisakulutuste puudumist ning kaasa
aitavaks hinnati ka logilistiliselt mugav asukoht ning
vabatahtliku paindlik graafik.



Asutustelt uuriti ka nende huvi programmis jätkamise osas (vt
Joonis 16). Kui suvisel perioodil ootavad vabatahtlike abi vaid
12 vastanud asutustest, siis sügisel ootavad abi üle ¾ küsitluses
osalenud asutustest, mis iseloomustab kriisi pikaajalist mõju
ning abivajaduse püsivust.

Kõrvaloleval diagrammil (vt Joonis 17) on näha, mil määral
pidasid asutused programmis osalemise kogemust väärtuslikuks.
Üle 80% küsitluses osalenud asutustest hindas kogemust
positiivselt ehk pigem väärtuslikuks või väärtuslikuks või väga
väärtuslikuks.



Lisaks eelnevale paluti vastajatel välja tuua huvitavaid kogemusi või seiku vabatahtliku tööst. Järgnevalt on toodud kõik koolide ja
lasteaedade vastused:

● Kogemus on üdini positiivne, huvitavad seigad oskab ilmselt välja tuua üliõpilane, kes juhendas.
● Negatiivne kogemus, et üliõpilane võttis aidata matemaatikas kahte poissi aga pärast 15 minutit ühe poisiga suhtlemist veebi

teel ütles poisile, et tegelikult ei ole mul aega jms sinuga tegeleda ja suhe katkes.
● Üliõpilased lisasid oma huvialadega seonduvalt õppetundidele lisaväärtust.
● Mul on 2 kogemust ja saan jääda mõlemaga rahule, ma arvan, et vabatahtlikul peaks olema valmisolek teha ükskõik, missugust

pedagoogilist tööd koolis teha palutakse. Meil oli näiteks tugiisiku vajadus, sest ma ei eeldanud, et abiõpetaja hakkab andma
tunde, vaid on abiõpetaja või tugiisik tunnis. See tekitas algul hämmastust nii tudengis kui ka minus (tudeng arvas, et ma
soovin õpetajat) - et võib-olla peaks selle omavahel kuidagi selgeks rääkima.

● Minu kõige positiivsem kogemus oli ikkagi see, et kui ühele lapsel toeks pandud tudengi poole pöördus sama klassi teine
õpilane, kes palus samuti abi, et ka tema tahaks olla toetatud! Vahva, sest tegemist oli 5. klassi õpilastega ja veel poistega.
Järelikult oli õige asi!

● Tegin taotluse vabatahtliku tudengi leidmisel ja mõningase kirjavahetuse järel avastasin, et olime just olnud samal,
abiturientide eesti keele eksamiks valmistumise kursusel rühmajuhendajad. See andis hea pinnase üksteise mõistmiseks ja
viljakaks koostööks.

● Meeleldi kaasaks veel logopeede ja ka aineõpetajaid.
● Vabatahtlik oli väga järjekindel ja meeldiva käitumisega. Õpilase silmad särasid, kui ta nägi vabatahtlikku, kes teda abistama

tuli.
● Tundub, et sain endale väga hea tuttava. Suhtleme igasugustel teemadel ning ta tuleb mulle suvel külla.
● Mitte just huvitav, aga väga kasulik, meeldiv ja armas kogemus oli see, kui jäin kaheks päevaks haigeks ja üliõpilane oli

pikemalt mõtlemata valmis mind grupitundides asendama.
● Üliõpilane andis õpilase kohta tagasisidet, milles on ta edenenud ja milles vajaks abi. Teine üliõpilane andis tagasisidet

erinevate aineõpetajate veebitundidele - tuues välja, kuidas mõni õpetaja toetab väga õpilaste enesekindlust ning julgust
rääkida kui aga teine ei oota vastust ning annab hinnanguid. Tagasiside üliõpilastelt oli väga väärtuslik.

● ASÕP kogemus oli väga positiivne.
● Praktiline töö koolis on tunduvalt keerulisem ja mitmetahulisem, kui üliõpilane seda ette kujutab. Temale on õpetatud ideaali,

aga reaalsus on hoopis teine.



● Vabatahtliku kaasamine aitas noorel tõsta enesekindlust eksamiks valmistumisel, õpilünki täita ja ärevust vähendada.
● Minu jaoks on tunnustamist väärt ülikooli(de) märkimisväärne kiirus ettevõtmise käivitamisel. See on sõnumina koolide jaoks

hästi oluline - me näeme koos muret ja asume seda koos lahendama.
● Sain õpilaste kohta rohkem teada, õpilased olid esialgu ärevad, peagi avatumad, motiveeritud, tahtsid tundi minna
● Käitumisprobleemiga õplane aktsepteeris vabatahtlikku paremini kui aineõpetajat. Lapsevanemate positiivne tagasiside.
● Põnevat seika ei olnud, aga tore kogemus oli, et kaks õpilast, kes koolis suures grupis ei suutnud õpitavat materjali omandada,

said eratundides oma töödega väga hästi hakkama.
● Õpetajal ei jätku piisavalt aega kõigi õpilaste toetamiseks ja seepärast oli vabatahtlike tudengite töö suureks abiks.
● Ootan põnevusega, mil soov teha vabatahtlikega koostööd realiseerub
● Lasteaias sai väga hästi hakkama kutseõpetaja õppekaval õppiv mitte enam väga noor üliõpilane, teatud elukogus aitas sellele

väga kaasa - ta oli julge ja hakkaja!
● Kuna meil käis samal ajal konkurss, siis vabatahtlik kandideeris ja osutus valituks.
● Saime vabatahtlikuga juba telefoni teel hea kontakti. Huvitav oli see, et me isegi ei avaldanud soovi, et vabatahtlikud meid

abistama tuleks. Meie abiline leidis meid ise üles ja andis ka TÜle teada, et soovib just meie asutuses vabatahtlik olla. Kuna
[X] õpib sotsiaalpedagoogikat ja meie olime just otsimas sotsiaalpedagoogi, siis soovitasime [X] ka kandideerida vabale
ametikohale. Juhtuski nii, et [X] sai ennast tõestada vabatahtliku töö käigus ja meie saime endale uueks õppeaastaks uue
toreda, tööka ja avatud kolleegi.
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