
SQUARE EYED STUDENTS TARTU PROJEKTINÄDALA TAGASISIDE RAATUSE ÕPILASTELT 

Minu projektinädala kogemus oli meeldiv. Ma kohtusin ja tutvusin uute inimestega ja sain 
palju uut ja huvitavat Ungari kohta teada. Mu külalised olid alguse poole küll veidi arad, kuid 
kohanesid aja möödudes. Nad tõid kogu mu perele ka kingitused, mis oli neist väga kena ja 
viisakas. 

Kõige enam meeldis mulle projektinädala tegevustest „song workshop.“ Algul ei osanud ma 
sellest suurt midagi arvata, kuid lõpptulemus oli minu jaoks väga üllatav ja meeldiv. 
Lauluvõistluse kuulamine ning seal esinemine oli samuti meelt lahutav. 

Käisime vabal ajal külalistega ka bowlingus , mis on üks mu lemmiktegevustest. 

Kõige vähem meeldis mulle reedene päev SPARK töötoas – see ei pakkunud mulle eriti huvi 
ning huvitavamaks ei teinud seda ka fakt, et peale koolimajas söömas käimist läksime sinna 
tagasi. 

Üldkokkuvõttes oli see nädal täis nauditavaid tegevusi, mis jäävad eluks ajaks meelde 

--------------------------- 

Projektinädal Tartus oli väga põnev ja huvitav. Sain suhelda paljude uute ja toredate 
inimestega. Seda tehes panin proovile oma inglise keele oskuse. Tänu kahele kihvtile 
külalisele, keda majutasin, sain palju teada nende riigist, kodulinnast, kultuurist, keelest ja 
paljust muust. 

Olen terve oma elu armastanud huvitavate inimestega kohtumist ning uute sõprussuhete 
loomist. Teha midagi, mis mulle meeldib on südant kosutav. Kuna see oli esimene kord, kui 
välismaalasi võõrustanud olen, sain juurde palju uusi teadmisi. Nüüd tean juba paremini mida 
teha ja mida mitte teha. Veetsime külalistega koos palju vaba aega, mille jooksul õppisin neid 
paremini tundma. Kõik olid väga vastutulelikud ja sümpaatsed. 

Sellest meeldivast nädalast jäävad mulle kõige enam meelde lauluproovid ning 
suurejooneline lauluvõistlus. Oli huvitav koos nii paljude erinevatest kultuuridest pärit 
inimestega koostööd teha. Nautisin nii proovides kui ka esinedes kitarri mängimist kogu 
südamega. Teeksin seda iga kell uuesti. Meeldejäävaks osutus lõppkokkuvõttes terve nädal. 
Jään seda taga igatsema. 

--------------------------- 

SES projekti nädal Tartus on minu jaoks üks paras katsumus kuna õpilastel keda majutasin oli 
palju arusaamatusi seoses inglise keele oskusega. Sellega seoses pidi ikka midagi välja 
mõtlema, nii et üritasin võimalikult kergete sõnadega rääkida vestelda. See arendas minus 
kindlasti kannatust, kuna ausalt öeldes olen väga kannatamatu ja eriti olukordades kus on 
kiire. Lisaks sellele ka keeleliselt leida oma peas lihtsaid sõnu. 
 
Väga huvitav oli näha ka selle nädala jooksul kuidas ja millised on 4 erineva riigi õpilased. Neis 
võis näha juba välimuselt erinevusi kui ka suhtlemises, aga ühiseid keeli sai ikka leitud ning ka 



palju toredalt veedetud aega projekti väliselt, näiteks bowlingus ja veekeskuses. 
 
Kogu see nädal andis mulle lõppude lõpuks palju uusi teadmisi Türgi perede hoolivuse kohta, 
ajaplaneerimise kohta, emotsioonide kontrolli kohta jms. Kindlasti saan ma mõne asja koha 
pealt nuriseda aga muidu oli SES projekti Tartu nädal väga tore ja seikluslik. 

--------------------------- 

See projekt andis mulle uusi tutvusi ning teadmisi teistest riikidest pärit inimestest. 
Ma õppisin rohkem inglise keelt. Sain teada, et inimesed on erinevad - eriti erinevatest 
kultuuridest pärit inimesed.  
 
Sain teada, et mulle täitsa meeldib laval esineda. See projektinädal arendas minus kõige 
rohkem inglise keele suhtlemisoskust. Kõige rohkem jäi mulle meelde see, et türklased ei 
olnud just kõige iseseisvamad ning sellepärast sai ka palju nalja.  
 
Sain teada, et ruubiku kuubik on pärit Ungarist ning Ungari pealinn Budapest koosneb kahest 
linnast- Buda ja Pest. See projekt mõjus mulle väga hästi, väga vahva oli teistest riikidest 
inimestega suhelda ja näha nende vaatenurki erinevatest asjadest.  

--------------------------- 

Projektis osalemine andis kindlalt juurde julgust. Näiteks suhelda ja aidata võõraid inimesi. 
Õppisin/ sain teada et meie kultuurid on ikkagi väga erinevad ja arvan et nendega praegu 
tutvumine on mulle abiks kunagi tulevikus kui on plaanis kuhugi välismaale elama/ õppima 
vms tegema minna. 
 
Projektist Tartus jääb kindlalt meelde bussisõit Lõunakeskusesse, kui oli vaja kõik 
vahetusõpilased bussile pressida, olin juba loobunud peale minemast, kuid lõpuks pressisin 
ennastki peale, nii et olin vastu ust surutud. 
  
Avastasin et vähemalt taanlased söövad palju, kõike kaks portsu, isegi hommikusööki, võib-
olla viisakusest. Projekt kindlalt äratas huvi ringi reisida ja uute kultuuridega tutvuda. 
Osaleksin meeleldi veel sellistes projektides, väga lahe oli, aitäh. 

--------------------------- 

See kogemus andis mulle rohkem võimalusi enda eest seista. 
 
- Sellest projektist saan tulevikku kaasa võtta selle, et ikka ja jälle tuleb ette mõningaid 
arusaamisi ning väikeseid tülisid. Kui need juhtuvad siis tuleb need rahulikult ära klaarida 
mitte oma sõbrale sellest sitta rääkima minna, et mida tema (nemad) jälle valesti tegi(d) jne. 
Pea peeles mündil on alati kaks poolt nagu ka tülidel. 
  
- Teada sain põnevat seda, et horvaatia keel sarnaneb väga vene keelega. 
 
- Sain teada seda kui kiiresti ja kuidas keegi mind vihale suudab ajada. 



 
- See projektinädal arendas minus kõige enam enesekindlust, ning tüütuid inimesi rohkem 
kannatama. 
 
- See, kuidas horvaatlased mind koguaeg kiusasid (3 horvaatlast kui täpne olla). 
 
- Seda, et taanlastele ei meeldi "Maiuspala" ja seda, et kui kokkuhoidlikud eestlased on 
(hoiavad koguaeg eestlaste ligi). 
 
- Arvesta teistega, isegi siis kui nad pole just kõige meeldivama iseloomuga. See mida sina 
teed teistele teevad teised seda ka sulle, ehk siis kõik mida sa teed teistele tuleb sulle ringiga 
tagasi. 
 
Meeldis ka see kuidas horvaatlased mind sebida üritasid. Nagu nad ei osanud oma 
emotsioone väljendada ja sellepärast nad mind kiusasidki. Meil polnud otsest draamat sellega 
aga natuke naljakas oli näha kuidas nad üritasid. 

--------------------------- 

1. See andis mulle julgust võõrastega rääkimiseks. 
 
2. Ōppisin arvestama võõraste välismaiste külalistega. 
 
3. Sain teada, et leib ei ole enamustes riikides tuntud toit. 
 
4. Sain teada, et ma oskan hästi inglise keelt, horvaatia noortega võrreldes. 
 
5. See arendas minus julgust, inglise keele ja suhtlemisoskust. 
 
6. Mulle jäävad meelde need poisid, keda ma majutasin ja AHHAAs käik. 
 
7. Ma sain teada, et horvaatlased ei kasuta autodes turvavööd. Sain teada, et nad ei oska väga 
inglise keelt ja söövad vähe võrreldes minuga. 
 
--------------------------- 
 
Teiste riikide tundma saamine, muidugi suurepärane võimalus oli ka sõpru leida mitte ainult 
välismaalt vaid ka enda riigist. Kõige tähtsam oli minu jaoks kogemus mis jälje maha jättis, 
sain mängida suure publiku ees trumme jne. 
 
Sain kaasa võtta teadmise, et sõpru pole raske leida, lihtsalt vaata korra suuremat pilti ja 
tutvusta ennast, viska paar nalja ka sisse ja vouila, tekivad inimesed, keda saab usaldada ja 
kes toetavad sind. 
 
Et türklased ei ole väga iseseisvad, oli palju probleeme nendega üleüldse, kuid saime hakkama 
ja õnneks töötas kõik, kuid mind jälitab küsimus, et miks saadetakse nii noored ja inglise 
keeles nö halvad lapsed välismaale jne, nende ebaiseseisvus oli veidi halb, kuid jällegi, saime 



hakkama. 
 
Meeldis, et ma oskan ikka trumme mängida peale paari aastat, sain ka natukene lavahirmust 
üle. Arenes sotsiaaliseerumisvõime, võibolla lavahirm. 
 
Kõikidega Eestist sai VÄGA palju pulli tehtud, väga väga tore nädal oli minu jaoks ja ma sain 
palju UUSI sõpru, edendasin sõprust teistega. 
 
Paljud oskavad hästi inglise keelt, türklastest jäi natukene halb mulje praegusega, aga 
loodame et tulevikus on parem! 
 
Kultuursest osast oskan niipalju öelda, et ei teadnud et Freddie Mercury laulis seda laulu, mis 
ungarlased tegid. 
 
Lihtsalt rohkem lõbu, huvitavaid fakte saab sellistest projektidest kaasa võtta. Teistest 
riikidest oli ka palju palju lõbusam teada saada, kuigi pidin oma toa annetama nädalaks ajaks, 
mis on OK siiski, super projekt! 

--------------------------- 

Sellest nädalast õppisin ma kõige enam seda, et tuleb olla kannatlik ja asju rahulikult võtta. 
Kui tavaliselt ärkan ma üles umbes 10 minutit varem kui ma pean õueriideid selga panema ja 
välja minema, siis sel nädalal see nii ei olnud, kuna majutatavaid pidi 40 minutit varem üles 
äratama, et nad rahulikult hommikut nautida saaksid. 
 
Ma olin nädala alguses veidi närvis kuna ei teadnud kas kõik läheb plaanipäraselt ja millised 
on õpilased, kes minu pool ööbima hakkavad. Kindlasti arendas projekt minu inglise keele 
oskust ja suhtlemist vahetusõpilastega. 
 
Nädala käigus sain ma aga paljude vahetusõpilastega sõpradeks. Minu pool ööbisid taanlane 
ja horvaat. Oli lahe vaadata kuidas neile Eesti kultuur meeldib. Nad alati küsisid, et mis söök 
see on ja ma alguses kohe ei osanudki vastata, kui nad küsisid mis asi on näiteks kohuke. Ma 
ütlesin neile, et lihtsalt proovige ja nad sõid selle ära. Ma ei tea kas viisakusest või neile 
päriselt maitses. Igatahes taanlane võttis isegi Eesti kohupiima Taani kaasa, et seda süüa. 
Kokkuvõteks nalja sai ja ma võin selle nädala edukaks märkida. 

--------------------------- 

Projektis osalemine andis kindlasti palju julgust ja iseseisvust juurde ning kindlasti oli tore 
vaadata inimeste kultuuri ja nende igapäevast elu. Sain teada, et meie kultuur on väga erinev 
türgi omast, nt wc-d millega muidugi oli alguses väga harjumatu, aga elus tuleb kõike ette. 
See kogemus aitab tulevikus kindlasti kaasa, et peab igas olukorras hakkama saama ja et 
inglise keelt on ikka väga vaja igal pool. See projekt oli tõesti tore ja alguses oli ikka hirmutav, 
et võõrasse riiki üksi jne, aga sain hakkama. Väga lahe oli, aitähh sellise kogemuse eest! 

--------------------------- 



Mida see kogemus mulle andis? Sain esimest korda ise majutada inimest. Oleme ka varem 
majutanud, aga siis on kas mu õde ka olnud asjaga seotud või on külaline olnud ainult temal. 
Ehk päris ise ühe inimese eest vastutamine oli midagi uut. Õnneks oskas Sandy hästi inglise 
keelt ja oli ka muidu väga mõistev ehk meil ei tulnud ette ootamatuid probleeme, ega 
ebameeldivaid üllatusi.  
 
Mida ma õppisin tulevikuks? Kindlasti õppisin ennast paremini väljendama inglise keeles. Aja 
planeerimist, sest ootamatult pidin ühel hetkel koolis olema, kuigi projekti kohaselt pidin ma 
orienteerumispunktis ootama. Ma ei osanud sellega varem arvestada ja see oli paras 
stressihunnik, aga kõik inimesed, keda see puudutas olid mõistvad ja sai ka sellega toime 
tuldud.  
 
Mida põnevat teada sain? Sain teada vestluste käigus oma külalisega palju huvitavat Taani 
kohta. Just neid asju, mida ei saa internetist, ega raamatutest leida. Näiteks käivad need 
taanlased, kes elavad piirile lähedal hoopis Saksamaalt oma maiustusi ostmas, sest seal pidi 
tunduvalt odavam olema.  
 
Mida uut ma enda kohta teada sain? Sain teada, et kui mind vette visata, siis mis sellest, et 
vesi võib alguses külm ja ebamugav tunduda, kohe ma ära ei upu. Ehk avastasin, et suudan 
luua üsna kiiresti usaldavaid suhteid. Igal õhtul vestlesin oma külalisega päevast ja sellest 
kuidas talle mingi asi, toit või millegi külastamine meeldis. Viimasel õhtul rääkisime mitu 
tundi ja tundsin ennast temaga rääkides juba väga vabalt.  
 
Kas ja mida (millist omadust, oskust, jne) see projektinädal minus kõige rohkem arendas? 
See projektinädal arendas oskust inimestega suhelda, sest sain uusi sõpru nii eestlaste kui ka 
välismaalaste seas. Mis mulle kõige enam meelde jääb, millised põnevad tegevused, kohad, 
inimesed, olukorrad. Lauluvõistlus, selleks proovi tegemine ja kõik sellega seonduv oli 
esmakordne ehk seetõttu uus ja huvitav, sest lõpptulemus oli ikkagi väga hea minu arvates. 
Sammuti oli stencil art väga huvitav, sest töötoa läbiviija oli ülimalt andekas ja tulemus oli 
vaeva väärt.  
 
Kas ja mida ma oskan või tean nüüd rohkem partnerriikide kultuurist, ajaloost, tänapäevast, 
kommetest, toidust jne? Minu majutatav tundis suurt huvi selle vastu, mis eelarvamused on 
eestlastel taanlastest. Sellele ma ei osanud väga vastata, sest ei tea, et liikvel oleks mingeid 
suuri eelarvamusi. Küsisin siis vastu, et kas taanlastel on midagi eestlaste kohta. Ja ta rääkis, 
et taanlased (või vähemalt tema) arvas, et eestlased söövad väga palju kala. Ta seletas ka 
lahti paljusid rahvustoite, et millest need tehtud on ja millal neid süüakse.  
 
Kas ja millist mõju võiks selles projektis osalemine mulle tervikuna omada? 
Majutuskogemus, Taani traditsioonide tundma õppimine, erinevate probleemide 
lahendamine. 

--------------------------- 

See Eesti nädal oli minu jaoks väga äge ja unustamatu kogemus. See andis mulle palju väga 
uusi kogemusi. Näiteks: mis tunne on olla teiste eest vastutatav, kuidas suhelda inimestega, 



kes ei oska hästi inglise keelt ning kuidas korraldada midagi ning olla ka selle eest vastutatav 
(kuna olin üks linnatuuri korraldajatest).  
 
Lisaks õpetas mind olema iseseisvam, vastutustundlikum ja arvestavam teistega. Õppisin 
põnevat arvutite ning disainimise kohta ja ka stencil art`i tehnika kohta. Sain enda kohta 
teada, et mu ingilse keele oskus polegi nii halb. See õpilasvahetuse nädal arendas mind 
kõige rohkem eelmainitud vastutustundlikust ning oskust erinevate inimeste ja nende 
vajadustega arvestada.  
 
Tänu sellele projektile sain teada palju teiste maade toidukultuuri ja tavade kohta. Enim jääb 
mulle meelde koos teiste eestlaste ja nende vahetusõpilastega koos veedetud aeg. See 
projekt võiks mulle anda tervikuna palju positiivseid omadusi, mis aitaksid järgmistes 
projektides paremini hakkama saada. 
 
 


