
 

 

 

 
REFLEKSIOON ELU ÕPPEAINES 
 

Ees- ja perekonnanimi: Triin Vespere 

Sissejuhatus Miks liitusite projektiga? Millised olid Teie ootused? 

ELU projekti teema valisin enda isiklikust huvist ja tööalasest mõjutusest. Ajaline väljakutse, et leida 
sobib aeg, et erinevate erialade üliõpilased saaksid koos teha projekti, seetõttu osutus ka oluliseks 
faktoriks projekti elluviimise ajakava. Katsed tegin liitumiseks ainult selle projektiga, ning võin olla 
väga rahul, sest ootused täitusid. Kandideerimisel on oluliseks projektikirjeldus, mis sõnastab ära ja 
paneb paika ootused vastavalt projektist. Sisukirjeldus ja eesmärk, mis oli esialgses projektiplaanis 
vastasid ka edaspidistele tegemistele. See tähendab, et liitudes tekib ootused vastavalt 
projektikirjeldusele ning võin öelda, et need ootused said täidetud tänu põhjalikule 
projektitutvustusele. Ootusteks oli sihipärane ja kompaktne töö ning projekt seda väga toetas.  

Meeskond, rollid ja isiklik panus Kirjeldage oma rolli meeskonnas. Kuidas sujus grupidünaamika ja 
koostöö? Kui kogesite vastuolusid, siis kuidas lahendasite neid rühmas? Kuidas hindate enda ja 
meeskonnaliikmete panust? Miks teie arvates selline grupidünaamika välja kujunes? 
Rahulolevalt saan öelda, et selles projektis sai valitud väga hea arv grupiliikmeid. See tagas sujuva 
grupidünaamika, et kõik osalejad saaksid olla kaasatud ja nad teavad selgemini enda rolle. Arvestati 
kõikide osalejatega ja kohtumised sai kõiki osapooli arvesse võttes paika pandud. Igapäevaselt oli 
võimalus suhelda läbi sõnumirakenduste abi, kus grupp toetas ja pakkus igakülgset abi. 
Meeskonnaliikmete erialasid arvestades võib lugeda minu rolli lisarollina. Rollid olid jaotatud 
põhjalikus tegevuskavas. Praktikas olid rollid teineteisele toetuvad ja oli tunda meeldivat koostööd. 
Vastuolude tekkimisel, mida võib pidada teemade selgeks rääkimist või ideede leidmist, siis osalejate 
arvu tõttu said kõik osapooled sõna ja mulle tundus, et keegi ei olnud kõrvale sellest jäetud. Huvitav 
oli kogeda, et kõik meeskonnaliikmed olid valinud teema huvist lähtuvalt ja kohustuslikkus oli sellest 
kõrvale jäetud. Seetõttu tunnen, et meeskonnaliikmed panustasid vastavalt nii palju, kui neil sel 
ajahetkel ressurss võimaldas. Kokkuvõtvalt toon välja positiivse kogemuse, sest erialade 
mitmekesisus ja osalejate arv oli pea ideaalne, et seda projekti läbi viia. 



 

Isiklik areng Mida projekti käigus õppisite (sh konkreetselt teie tegevusega seotult)? Millised 
kogemused olid kõige olulisemad? Millised olid raskused ja võidud? Mida teeksite tulevikus teisiti? 
Sellest projektist õppisin seda, et kui inimesed esmakordselt peavad hakkama koos midagi looma, 
siis on oluline märkida ära kõikide rollid. Rollijaotus peaks olema vägagi konkreetne ja põhjalik, mille 
tulemusena on teada, mida teatud rollitäitjalt oodatakse. See pani mind arusaamale, et järgnevate 
grupitööde või mahuliste ülesannete teostamisel on oluline luua tähtaegadega sisuline tabel. Üheks 
raskuseks on ajaline erisus. Inimesed töötavad erinevatel kellaaegadel ja lisaks kooliajad on samuti 
erinevad. Piirkonnaerinevust väga ei tunnetanud, hoolimata, et osalejad asusid üle Eesti. Tulevikus 
lisaksin ja täpsustaksin kõikide osalejate ootusi ning kaardistaks ka poolel teekonnal nende 
olukordasid. See tooks endale selga pildi ja annaks ta teistel võimaluse hinnata projekti teekonda.  

Kokkuvõte Milliste tunnete ja mõtetega lõpetate projekti? Mida võtate tulevikuks kaasa? Millise 
hinnangu ja soovitused annaksid ELU kursuse juhendajatele/arendajatele? 

Projekti lõpetan rahulolevalt, sest eesmärk sai veel suuremalt täidetud, kui me algselt plaanisime. 
Saime endale meediakajastuse ning lõime vahva logo, kodulehekülje ja video. Tulevikus võtan kaasa 
avatud meele, sest erinevate erialade inimestega on oluline tutvuda. Kõigil on omamoodi nägemus ja 
kujutelm. Soovin kiita meie juhendajat rahulikkuse ja positiivse meele eest. Kui juhendajal on endal 
olemas kindel visioon, siis seda on grupina võimalik hakata täide viima. Juhendajal soovitaksin võtta 
veel ELU projekte ja võimalik, et isegi jätkata olemasolevat projekti.  
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