
REFLEKSIOON ELU ÕPPEAINES

Ees- ja perekonnanimi: Triinu Kruus

Sissejuhatus Miks liitusite projektiga? Millised olid Teie ootused?

Esiteks soovisin ELU õppeaine sooritada varem kui ette nähtud, ehk teisel 
ja mitte kolmandal BA taseme aastal, sest soovin lõputöö kirjutamiseks 
endale rohkem aega jätta. Võrsete kasvatamise projektiga liitusin 
seepärast, et teema kõnetas mind ja soovisin anda oma panuse ning teada 
saada, kas ja kuidas see lasteaedades vastu võetakse. 

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?

Meie grupi meeskonnatöö sujus minu arvates väga hästi, sest olime kõik 
ühtmoodi meelestatud projekti vajalikkusest, kedagi ei tulnud veenda. 
Haarasime üksteise mõtteid justkui lennult ja töö sujus ladusalt. Meeldis et
ülesannete jagamisel lähtuti isiku tugevatest külgedest, st sai panustada 
sellega milles osav oled. Hindan kõigi panust väga kõrgelt. 

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?

Projektis osalemisega õppisin, et jagades ülesandeid ja vastutust saab 
tulemus olla isegi parem kui üksinda toimetades. Veendusin et eduka 
lõpptulemuseni viib sujuv koostöö. Eriliselt meeldisid meie zoomi 
koosolekud, kus arutasime jooksvalt protsesse ja tegevusi. See andis 
kindlustunde, et hoiame aktiivselt kätt pulsil, kõik sujub, püsime graafikus 
ja eesmärk saab täidetud. 



Kas teeksin midagi tulevikus teisiti? Võibolla valiksin teema, mis ei oleks 
nii “turvaline” ja tuttav, ehkki antud projekt on väga oluline maailma 
paremaks muutmiseks. Tulevikus sooviksin vast võimalusel kaasa teha 
milleski täiesti uudses valdkonnas enda jaoks, et end rohkem proovile 
panna ning midagi uut avastada ja õppida. 

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

Võrsete  projekti  lõppedes  tunnen  suurt  tänutunnet,  et  sain  nii  armsas
tiimis panustada ja osaleda südamliku eesmärgi elluviimises, harjutamaks
lapsi tervislikumalt toituma tõstes nende teadlikkust võrsete kasvatamisel.
Soovin  et  meie  väljatöötatud  materjal  leviks  kaugele  ja  ulatuks  paljude
inimesteni,  soovin  et  me  päriselt  ka  oleme  muutnud  tulevaste  põlvede
käitumist. 

ELU  kursus  on  huvitav  kogemus,  soovin  et  leiduks  palju  huvitavaid  ja
ühiskonnale vajalikke teemasid, mida saaksid tudengid tulevikus uurida ja
ellu viia. 

Aitäh!
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