
 Kokkuvõte vabatahtlike programmi tagasisideküsitlusest (juuli 2022) 

 Tagasisideküsitluses uuriti vabatahtlike programmi toimimist perioodil jaanuar 2022–juuni 2021. Küsitlus viidi läbi vahemikus 7. 
 juuni 2022 kuni 17. juuni 2022 ning sellele vastasid 81 osalejat: 46 üliõpilast, 22 kooli ja 13 lasteaeda. Vastati sõltumata sellest, kas 
 programmis sel perioodil aktiivne koostöö toimus või jäi vaid programmiga liitumise tasemele. Küsitlus viidi läbi TÜ ja TLÜ 
 koostöös. 

 Vabatahtlike programmi võib seni pidada üsna edukaks nagu näha ka allolevatelt diagrammidelt.  Joonis 1  illustreerib vastanute 
 arvamust programmis saadud kogemuse väärtuse osas - üle 95% vastanutest andsid kogemusele positiivse hinnangu. 
 Sarnaselt uuriti küsitluses, kas programmis osaleja soovitaks kogemust teistele üliõpilastele ja/või asutustele.  Joonis 2  näitab, et kõik 
 vastanud teeksid seda suuremal või vähemal määral, tunnustades nii programmi korraldust kui ka lahendatava probleemi relevantsust. 
 Antud küsimuse juures jäid vastusevariandid  üldse  ei soovita  ,  ei soovita  ja  pigem ei soovita  täiesti  kasutamata. 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 32 märkisid, et osalevad programmis seonduvalt Tartu Ülikooliga ja 14 Tallinna Ülikooliga. Kõik vastanud 
 üliõpilased olid sel perioodil haridusasutusega koostöö kokkuleppe saavutanud. Vastanud üliõpilastest 31 käisid abiks koolis, 13 
 lasteaias ja 2 mõlemas haridusasutuses. 

 Haridusasutusega kokkuleppe saavutanud üliõpilased 
 märkisid küsitluses enda kogemuse vormi (vt  Joonis  3  ). 
 Suurem osa sel perioodil antud abi toimus füüsiliselt. 

 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  ). Ülekaalukalt 
 kõige vajalikumaks abi tüübiks olid personaalsed 
 konsultatsioonid, mis on graafikul jaotatud kaheks: 
 individuaalne tugi õpilastele ning HEV/õpiraskustega 
 õpilase toetamine. 

 Kategooria  muud õpetamist toetavad ülesanded  alla 
 kuulusid näiteks koduste tööde parandamine, eksamiteks 
 valmistumine ja teised õppimist ja õpetamist toetavad 
 ülesanded. 

 Kui vabatahtlikelt uuriti, mida nad programmist peamiselt 
 õppisid (vt  Joonis 5  ), märkisid paljud üliõpilased,  et lisaks 
 praktilise kogemuse omandamisele õpetaja igapäevatööst 
 õppisid nad õpetamise erinevaid aspekte, sealhulgas klassi 
 juhtimist, digipädevust ning õpimotivatsiooni toetamist. 
 Vabatahtliku töö raames arendati oma professionaalseid 
 kompetentse: välja toodi suhtlemis- ja probleemilahendus- 
 ja ajaplaneerimisoskus, koostöö ning enesemääratlemine. 
 väärtustama selget suhtlemist nii kolleegide kui ka 
 õpilastega. Korduvalt toodi välja just õppija individuaalsete 
 õpivajaduste toetamine ning õpetaja töö kavandamine (sh 
 õppevara valimine). Üliõpilased omandasid oskusi, kuidas 
 luua motiveeritud ja turvaline õpikeskkond. 



 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 
 motivaatoriks stipendium, mille puhul üle 75% vastajatest nentisid, et see mõjutas neid 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 ning auditoorse õppetöö ajal leidsid üliõpilased, et 
 ülikoolilinnast kaugemal on keeruline abistamas käia. 



 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 üliõpilaste arvates takistuseks 
 asutustepoolne hirm abi küsida ning ka omapoolne 
 teadmatus, mis neid vabatahtlikuna ees ootab ning kuidas 
 sellega hakkama saadakse. Peljatakse, et pole toetamiseks 
 piisavalt teadmisi ning kogemusi. 

 Ka üliõpilaste pikaajalised sihid võisid takistuseks osutuda - 
 suur osa vastanutest tõi välja aja planeerimise probleemi: 
 ülikooli kohustuste ja/või põhitöö kõrvalt vabatahtlikuna 
 tegutseda on keeruline. Lisaks toodi takistusena välja 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 
 haridusasutusega. Takistuseks osutus ka programmi 
 ülesehitusest lähtuvalt fikseeritud tundide ja stabiilse 
 sissetuleku ning järjepidevuse puudumine. 



 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 võimalust rakendada oma teadmisi 
 praktikas. 

 Oluliselt rohkem soodustavaid tegureid kategoriseeriti 
 sihtide alla. Peamiselt toodi välja erialase töökogemuse 
 saamine ning professionaalne areng. Lisaks mainiti 
 hariduskogukonnas võrgustiku loomist, mis kattub 
 üliõpilaste professionaalsete sihtidega. Muuhulgas toodi 
 välja ka missioonitunne kriisi lahendamise osas. 

 Kõige rohkem  toodi välja keskkonda iseloomustavaid 
 tegureid, mis soodustasid vabatahtlikuna tegutsemist. 
 Materiaalsetest aspektist toetasid vabatahtlikku tugevalt 
 stipendium. Struktuurilistest aspektidest leiti, et toetav on 
 see, et vabatahtlikule ei lange kogu vastutus õpetamisel. 
 Samuti nimetati küllaltki paindlikku graafikut ning väikest 
 koormust ülikoolis. 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. 



 Joonis 9  näitab kõigi 46 vastanud üliõpilase suhtumist 
 programmi Mõlema diagrammi puhul joonistub selgelt 
 välja, et programmi peetakse suures osas  väärtuslikuks  või 
 väga väärtuslikuks  .  Väga väärtusetu  ,  väheväärtusliku  või 
 pigem väheväärtusliku  hinnangut sel korral ei antud. 

 Tartu Ülikooli vabaaines  SVHI.00.029 Õppijate ja õpetajate  toetamise praktika  ja Tallinna ülikooli vabaaines  KAT7051.HR Õppijate 
 ja õpetajate toetamise praktika  osalenud üliõpilastelt  küsiti nende kogemuse kohta lisaks veel kolm küsimust. Selles jaos oli 
 vastajaid 14, Tartu Ülikoolist 9 ja Tallinna ülikoolist 5 üliõpilast. 



 Joonis 10  kujutab TÜ ja TLÜ vabaainel osalenud üliõpilaste 
 arvamust sellest, mis neil praktikal õnnestus. 
 Mitmed üliõpilased mainisid enesearengut, sealhulgas ka 
 enesekehtestamist klassi ees ning enesekindluse kasvu. 
 Esile kerkisid ka edukas koostöö kolleegidega ja 
 haridusasutuse juhtkonnaga ning õpilaste/laste edukas 
 kaasamine abistamise käigus. Korduvalt märgiti 
 õnnestumisena tõsiasja, et vabatahtliku abi peeti kasulikuks 
 ning seda arusaama ka kommunikeeriti üliõpilasele. 

 Kategooria  muu  all toodi välja õpetaja igapäevatöö  paremini 
 tundma õppimise võimalus, tööülesannete täitmine ning 
 varasema töö- ja õpikogemuse rakendamine praktika 
 raames. 

 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 30% vastanutest, et  arendamist 
 vajavad nende teadmised õpetamise metoodikast ning 
 kuidas seda rakendada. Suur osa tunnistas ka enesekindluse 
 kasvatamise vajadust ja puudulikku oskust end klassi ees 
 kehtestada, säilitades kõigi jaoks mugav õpikeskkond. 
 Korduvalt mainiti ka didaktiliste teadmiste vajaka jäämisi 
 ning koolikiusamisega tegelemist. Kõik eelmainitud 
 arendamist vajavad valdkonnad on küllaltki ootuspärased, 
 sest üldjuhul on vabatahtlike puhul tegemist 
 õpetajakoolituse üliõpilastega, kes veel igapäevaselt klassi 
 ees pole. 
 Kategooria  muu  all toodi välja teistest eristuva õppijaga 
 tegelemine, laste vaimse tervise toetamine ning lapsekeskne 
 lähenemine. 



 Praktika käigus tehti vabaaine raames oma erialaga seoses 
 küllaltki erinevaid tähelepanekuid (vt  Joonis 12  ).  Vastuseid 
 üldistades tekkisid siiski üsna eriala-ülesed kategooriad: 
 vabatahtlikud kinnistasid erialaseid teadmisi praktikas ning 
 nentisid nende olulisust reaalses õpetajatöös. Üliõpilased 
 veendusid oma valitud eriala sobivuses ning said selle 
 raames kinnitust õpetaja iseloomuomaduste olulisusest. Nii 
 mõnigi üliõpilane mainis, et sai oma erialaga seoses 
 rakendada erinevaid metoodikaid ning õppis neid ka 
 praktika käigus juurde. 
 Rõhutati ka enesearengut ning erivajadustega laste toetamist 
 lähtuvalt oma erialast. 

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

 ●  Sain aidata (näitlikult) jalad alla õpilasele, kes oli täielikus tupikus oma õppimisega. Koos mõtlesime välja tegevusplaani ja 
 tänu minu energilisusele ei soovinud ta ühtegi kohtumist vahele jätta (ehkki tegu oli õpilasega, kes ei käinud üldse koolis). 
 Lõpuks saime kõik tehtud ja lõpetab põhikooli õigel ajal koos klassikaaslastega. Õnneliku ja eesmärgistatuna :) 

 ●  Peale esimest päeva rühmas käimist, uurisid lapsed, et millal ma juba nende juurde tagasi tulen. See tegi südame väga soojaks. 
 Samuti tulid lapsed alati mulle joostes vastu, et mind kallistada ja tervitada. 

 ●  Vestluse ajal meiega liitusid koduloomad hästi huvitavalt vaikselt märkamatult ja oli põnev. 
 ●  Lastega töötamine on iga päev üks suur seiklus. Kõige eredamalt jäävad meelde need hetked, kus näed, et sinu tehtud töö on 

 vilja kandnud ning saad laste üle uhkust tunda. 
 ●  Iga hetk lastega töötades oli huvitav ja eriline! Minu arust kõige toredamad hetked olid need, kui sa näed, et sinu töö kannab 

 vilja ja lapsel tekivad õpitud asjade vahel seosed. 
 ●  Juhtumisi olin koolis abiks just sellel päeval, kui toimus klasside pildistamine. Üks klassijuhatajatest kutsus mindki nende 

 klassi pildile. Samuti soovis üks õpilane teha minuga sõbrapildi. Nii sain minagi sellest klassist mälestuseks pildi. See oli väga 
 südantsoojendav kogemus ja tundsin, et ma päriselt olengi kooliperest osa. 



 ●  See ei ole päris positiivne kogemus, aga on kindlasti tähelepanuväärne. On näha, et mõnel õppijal on pereliikmed seda 
 arvamust, et õppida eesti keelt ei ole päris oluline. Tundub, et mõnikord lapsevanemad räägivad oma lastele "käige eesti keele 
 tundides, aga ärge püüdke nendes tundides". Mul olid kaks õpilast, kes ei suhtu tõsiselt eesti keelde. Ma üritasin nendele 
 selgitata, et on paremini osata kahte keelt, kui ainult ühte. Vastuseks sellele üks neist kirjutas tahvlile vene keeles "aitab olla 
 tüütus". Ta kirjutas niisuguste vigadega, et ma kohe ei saanud aru, mida see tähendab (хвати быт санутай, õigesti on хватит 
 быть занудой) ehk mõnes peres sellised "venemeelsed" vanemad ei aita omi lapsi isegi nende emakeelt õppida. Ühelt poolt 
 see on naljakas juhtum ja loodetavasti see õpilane muutub oma suhtumist kui saab vanemaks, teiseltpoolt see näitab, et vene 
 kodukeelega vanemad mingite eelarvamuste tõttu ei toeta oma laste õppimist ja see on väga kurb. Ise tunnen inimesi vene 
 taustaga, kellel on väga hea nii vene, kui eesti keele oskus ja see aitab neid suhtlustes inimestega ja tööl. 

 ●  Mulle ei meenu otsest seika, kuid haridusasutus näitas mulle, kuidas kollektiiv peab tegema koostööd ja kui oluline 
 omavaheline koostöö. 

 ●  Õpiabitunnis toetasin 1. klassi tüdrukut, häälisin koos temaga sõnu, palusin rahulikult mõelda ning oma tööd kontrollida. Selles 
 tunnis sai ta lahendatud ülesannete eest viis kiitust ja ta ütles, et see oli tema elu parim koolipäev. Seega, me kõik vajame tuge 
 ning hea, kui see on olemas. 

 ●  Iga kord tegi suurt rõõmu see, kui näed, et lapsed ja õpetajad sind särasilmil ootavad :) 
 ●  Ma õpetasin eesti keelt ja enamik lapsi Ukrainast on varem juba inglise keelt õppinud. See tähendab, et vähemalt ladina 

 tähestik oli neile tuttav. Aga minu õpilaste seast oli 1 laps, kes õppis 4. klassis ja tema ei osanud kirjutada ladina tähte. Ta 
 seletas, et ta on tulnud maalt ja koolis nad ei õpi palju. Hiljem selgus, et ta ei oska öelda ka mis nädalapäev on täna või mis kuu 
 meil on. Ma ei ütleks, et tal olid nõrgad intellektuaalsed võimed, sest pärast selgitamist ta tegi ülesanded enam-vähem hästi. 
 Oli üllatav, et keegi ei seletanud talle lihtsaid asju varem. 

 ●  Kuna liikusin kogu aeg eri lasteaiarühmade vahel, siis pidin pidevalt lastele seletama, kes ma olen ja kust tulen. Kui ühele 
 poisile seletasin, et mul pole oma kindlat rühma, jäi ta hästi mõtlikuks ja küsis seejärel: "Aga kas Sul pole siis kodu ka?" 

 ●  Sõbrapäeval sain õpilaselt ühe isetehtud sõbrapäeva kaardi. 
 ●  Minu õpiabi tunnis käival õpilasel oli suur motivatsioonipuudus ning ühel hetkel ta enam tavatundides käia ei tahtnud. Kuigi ta 

 hakkas koolipäevadel puuduma, oli ta siiski peaaegu alati minu õpiabis kohal. See andis motivatsiooni temaga jätkuvalt 
 tegeleda ja teda toetada. Aja möödudes sai aga õpilase pidev koolist puudumine minu jaoks probleemiks, sest õpilane ei 
 teadnud enam, mis teemasid õppeainetes parasjagu võetakse ning milles tal abi oleks vaja. Õppejuht otsustas seejärel minu 
 "teenuse" õpilasele lõpetada, sest ma ei saanud õpilast enam aidata. Lõppkokkuvõttes olen tänulik, et õpilane tundis tänu 
 minule õppimisest ja koolist natukenegi rõõmu. Teisalt aga jääb õpilane klassi kordama, mille tõttu on mul tunne, et ma ei 
 saanud õpilasele piisavalt toeks olla. Selline kummaline kahe otsaga juhtum. 

 ●  Tuli välja, et aitasin sel aastal ühel oma õpilasel oma tundidega suhtumist muuta ja kasvada - ta muutus asjalikumaks ja 
 töisemaks ning vähem puberteedilikuks - tõuke kindlasti andsin, aga aeg tegi kindlasti ka oma töö. Igal juhul oli õpetajal hea 
 meel seda kasvamist kõrvalt jälgida ja ka mina olin rõõmus, et õpilane motivatsiooni üles leidis ja enam ülesannetest ei 



 keeldunud. 
 Teine kogemus on seoses õpitava mängustamisega: saab küll nii hakkama, et kõik 8. klassi õpilase inglise keele tunnid on 
 mängulised - see aitas isegi püsimatul õpilasel järjele saada ja õpiisu taasleida. Samal ajal süvendas see ka kontakti, nii et 
 distsipliiniprobleemid kadusid iseenesest. 

 ●  Andsin hiljuti ühele klassile tundi ning peale seda umbes nädala aega, sõitsin rongiga Tallinna. Kui perroonil rongi ootasin siis 
 üks 4-5 klassi noormees ütles tere mulle (olin teda õpetanud just enne seda) ning kui Tallinnasse jõudsime siis nähes mind 
 uuesti väljas ütles see sama noormees uuesti tere. 

 ●  Esimesel praktikapäeval (mis toimus vahetult pärast vaheaega) oli juhtum, kus õpilast ei lubatud varasema käitumise tõttu ühte 
 ainetundi ning pidin siis ootamatult temaga 45 minutit sotsiaalpedagoogilist vestlust pidama. 

 ●  Lapsed on kõige ausamate ja vahvamate kommetaaride edastajad, mõned näited: 
 1. Palusin, et lapsed põõsa otsast alla tuleksid, kuid nad ei kuulanud mind ning siis üks asjaosaline ütles: ´´Sul on lihtsalt liiga 
 ilus ja hele hääl - sellepärast nad ei kuulagi sind!´´ 
 2. Peale lastele unejutu lugemist teatas üks poiss: ´´Kuule, sul tuleb see õpetajaamet ikka väga hästi välja´´ 
 3. Muidugi pidin peaaegu et igapäevaselt vastama küsimusele, et miks mul veel lapsi ei ole, sest lasteaiaõpetajatel tavaliselt on 
 lapsed." 

 ●  Eeldasin, et suure kooli õpetajad on kevadeks tülpinud, aga nägin seal väga särasilmseid ja toetavaid õpetajaid. 

 Koolide ja lasteaedade tagasiside 

 Tagaside küsitlusele vastanud 35 asutusest 22 esindasid koole ning 13 lasteaedu. Nendest asutustest 31 jõudsid reaalse koostööni, 
 sealhulgas 20 kooli ning 11 lasteaeda. 



 Uurides saadud õppetunde üliõpilastega suhtlemisel (vt  Joonis 13  ), 
 märkisid 70% koolide ja lasteaedade esindajatest, et õppetunnid 
 puudusid, sest koostöö üliõpilastega oli meeldiv ning sujus hästi - toodi 
 välja ka soov programmiga samamoodi jätkata. 
 Paar asutuste esindajat tõid välja konkreetsete kokkulepete sõlmimise 
 olulisuse, mis välistaks eeldamisest lähtuvaid probleeme. 
 Üle 13% vastajatest tõid välja, et koostöö loomine ning olukorraga 
 kohanemine võtab aega nii üliõpilasel kui ka õppeasutusel. 
 10% vastanutest märkisid ära, et oleksid ise soovinud rohkem 
 panustada vabatahtlike kogemusele ning oleksid võinud neid enam 
 suunata ja toetada. 



 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 
 ning üliõpilaste vähene kogemus. Takistusena märgiti ka õpetajate 
 ennatlikku negatiivset hoiakut ning hirmu abi vastuvõtmise osas. 

 Sihtide osas mainiti peamiselt nii vabatahtlike kui ka haridusasutuste 
 erinevaid ootusi ja koostöövalmidust. Märgiti ka, et kindlatelt 
 õppekavadelt oli vabatahtlike vähe. 

 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 osutus ka 
 abivajajate asukoht - abipakkujad ei olnud valmis füüsiliselt minema 
 kaugele oma elu- ja/või õppimiskohast . 
 Märgiti ka kollektiivi oskamatust vabatahtlikke efektiivselt kaasata. 
 Vabatahtlike kaasamist mõjutas muidugi ka ebakindel ja kiiresti 
 muutuv olukord ning piirangud 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 varasem kogemus klassi ees, vastavad 
 akadeemilised ja erialased teadmised ning välja toodi ka üliõpilaste 
 avatus ja sisemine motivatsioon abistada. 

 Sihtide kategoorias toodi välja peamiselt üliõpilaste missioonitunnet 
 ning programmi mõistmist kui võimalust panustada õpetajate 
 järelkasvu. 

 Keskkonda iseloomustavaid tegureid oli ka selle küsimuse puhul kõige 
 rohkem. Kultuurilise keskkonna alamkategooria all nimetati 
 õpetajapoolset valmisolekut ning õpilaste avatust uue tulija suhtes. 
 Struktuurilise keskkonna raames tõid küsimustikule vastajad välja 
 asjaajamise operatiivsuse ning koostöö ülikoolidega. Materiaalse 
 keskkonna soodustavate teguritena nimetati rahaliste lisakulutuste 
 puudumist ning kaasa aitavaks hinnati ka vabatahtliku paindlik graafik. 



 Asutustelt uuriti ka kas nad olid varasemalt programmis 
 osalenud ning milline on nende huvi jätkamise osas (vt  Joonis 
 16  ). On märkimisväärne, et kõik küsitlusele vastanud  asutuste 
 esindajad märkisid, et soovivad programmi jätkumise korral 
 koostööga jätkata - see trend iseloomustab selgelt kriisi 
 pikaajalist mõju ning abivajaduse püsivust. Kõrge protsent 
 varasema osaluse puhul võib viidata sellele, et programm on 
 sisse töötatud ning asutustele mugav kasutada. 

 Kõrvaloleval diagrammil (vt  Joonis 17  ) on näha, mil  määral 
 pidasid asutused programmis osalemise kogemust väärtuslikuks. 
 Üle 91% küsitluses osalenud asutustest hindas kogemust 
 positiivselt ehk  pigem väärtuslikuks  ,  väärtuslikuks  või  väga 
 väärtuslikuks  . 



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

 ●  Meie vabatahtlik tudeng osutas õpilasele palju suuremat abi, kui loota ja oodata oskasime. 
 ●  Vestluses üliõpilasega selgus, et noored peavad seda üliheaks praktikaks enne iseseisvalt klassi ette astumist. 
 ●  Meie koolis olid väga, väga toredad üliõpilased. Tegid oma tööd suure südamega ja olid meile palju abiks! Aitäh! 
 ●  Kuna koolil on inimressurss piiratud, siis vabatahtliku kaasamine Ukrainast pärit lastele eesti keele õpetamiseks oli suureks 

 abiks. Aitäh! 
 ●  Meile sattunud vabatahtlik oli väga tubli ja tundis huvi enda töö tulemuste vastu. Selliseid tudengeid võtaks meelsasti veel 

 vastu. 
 ●  Vabatahtliku abiga selgus ind. tunnis töötades õpilase tõsine lugemisraskus, mis eelnevalt klassitunnis ei olnud silma paistnud. 
 ●  Kooli tuli äsja Ukraina õpilane ning vabatahtlik aitas õpilasel esimesel päeval kohaneda (kooli tunniplaani lugeda, majas ringi 

 vaadata) kuna märkas teda üksinda sööklas istumas. Vabatahtlikud olid ise avatud suhtlema ja küsisid, kuidas olla koolile 
 abiks. 

 ●  Hea koostöö on kõige alus 
 ●  Vabatahtlikud on ka hiljem meile appi või tööle tulnud ja teavad soovitada ka teistele. 



 ●  Meil juba 4 kuud väga hea koostöö ühe eripedagoogika õppekava üliõpilasega, kes vabatahtlikuna on mitmetes erinevates 
 rühmades tööd teinud, paljude õpetajatega pidanud koostööd tegema sh ka poole päeva pealt pidanud rühma vahetama, aga ta 
 on alati rõõmsameelne, sõbralik, lahke, vastutulelik! Kiidame! 

 ●  Vabatahtlikust võib saada tulevikus selle sama organisatsiooni tulevane töötaja :) 
 ●  Meie eelmise aasta vabatahtlik oli meie selle aasta hea kolleeg ja selle aasta vabatahtlik on järgmisel aastal meie kolleeg - see 

 on ka laiem eesmärk lisaks vabatahtliku tööle - tutvustada noortele üliõpilastele asutust, näidata lähemalt meie töökorraldust ja 
 sobivusel jätkata juba töösuhet. 

 ●  Meie kogemus on väga positiivne olnud, ukraina laste toetamisel olid nad abiks, tuge vajava lapse toetamine tugiisikuna. 
 Programm toetab tudengi enda valikut, kas ta on valmis tööturule tulema lasteaiaõpetajana. Vabatahtlikud on rohkem 
 motiveeritud kui kohustuslik praktika. Raskel ajal (Covid- 19) olid meile toeks ja väga suureks abiks. 
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