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3 lasteaeda



Enne eriolukorda...

●3 lasteaeda = erineva olemuse ja eripäraga

●Lasteaedade omavaheline koostöö puudulik –

kuidas jagada oma kogemusi?

●Alustame kogemuste saamisest oma vallast –

kasutame oma valla ressursse

●

Küsimus: kuidas toetada ühes omavalitsuses 

paiknevate lasteaedade õpetajate omavahelist 

koostööd? Häid näiteid, kogemusi?



Idee ja teostus

Kogemuspäevade läbiviimine Toila valla 

lasteaedades (sügis -talv 2019)

●Iga lasteaed viib läbi kogemuspäeva, kus 

osalevad valla igast lasteaiast vähemalt 2 õpetajat

●Vaatlus + refleksioon
- küsimus, millele otsin vastust

- mida soovin oma töös rakendada/ mis meeldis

- mida teeksin teisiti

●Kokkuvõtted saadud kogemustest, tunnustamine 

(kevad 2020)



Ja siis tuli eriolukord...



●„Miks ma seda enne nii ei teinud?”

●Kui palju meil oli olemas ning kui vähe võimalusi 

me tegelikult kasutasime:

●- Ressurss: inimesed

●- Lasteaedade õpetajate kogemuste vahetus 

zoomis (saime hakkama ja võtsime oma 

kogemuse kokku + püstitasime uued eesmärgid)

- küsitluse läbiviimine lasteaia õpetajatele (juuni)



Efektiivsus!

●Kui vähe meil oli enne aega ning kui palju me 

reaalseteks kohtumisteks seda tegelikult 

asjatult raiskasime:

- iganädalased zoom-kohtumised kooli- ja lasteaia 

juhtidega

●- haridusasutuste töötajate ühine koolitus/ 

kohtumine zoomis

●- lasteaedade koostöökohtumine

●



Mida me kogesime

●Kui oluline on inimressurss

●Küsimused, mis enne settisid ja ootasid 

lahendust, leidsid eriolukorras kiiresti vastused

●Koostöö valla erinevate asutuste ja inimeste 

vahel sai täiesti teise mõõtme = ühine eesmärk oli 

veelgi selgem

●Suur aja kokkuhoid

●Pidev suhtlus (sh teiste KOV-ga)



Mis vajab parendamist

●Hallatavate asutuste võimalused interneti teel 

kohtumiste tegemiseks

●Digipädevus (eriti lasteaedades)



Mida võtame kogemusest kaasa?

●Jooksvate küsimuste lahendamiseks EI pea alati 

reaalselt kohtuma

●Kõikides lasteaedades peab olema toimiv e-lasteaed

●Peame vaatama üle oma asutuste võimalused interneti 

keskkonnas kohtumisteks

●Digipädevuste koolitus lasteaia töötajatele

●Koolid ja ka lasteaiad vajavad haridustehnoloogi!

●Vajalik toetada asutuste (sh õpetajate) vahelist koostööd



Arutelu

●Millest te tundsite eriolukorra ajal enim puudust?

kood: 70 52 250

●

www.menti.com



Arutelu

Mida Sa vajad, et olla oma töös veelgi parem?

Kood: 98 36 468

www.menti.com



●Mida meie inimesed vajavad, et olla oma töös veelgi 

parem?

Eelarve väike (2)

Kiitust

infoliikumist (2)

inspiratsiooni/ enese motivatsiooni

uusi teadmisi/ oskusi

vald kuulaks õpetajaid ja annaks võimaluse rääkida kaasa

vaatluspraktikat

koolitusi (4)

internetikeskkondades õppevahendite loomine

töörahu (mitte üleplaneerida)

lapsed rühmas ühevanused

kindlustunne/ stabiilsust (2)



Uued plaanid ja eesmärgid

●Koostöö lasteaed + lasteaed (tegevused)

●Koostöö lasteaed + kool (eelkõige kooliminejad)

●Õpetajate vahetus: 2 inimest ühest asutustest, min. kaks 

päeva ühes asutuses meie Toila valla lasteaias

TÄHTAEG: märts 2021

●Kogemuse tagasisidestamine

●Mõelda enam ühistele seminaridele (nt läbi zoom 

keskkonna)

●Fookus: võimalusel keeleõpe/ huviring igasse lasteaeda!



Veel koostööst...

●Kui Sa tead kedagi, kes võiks olla huvitatud 

logopeedi tööst Toila vallas, siis palun anna talle 

minu kontakt:

●

Kerda Eiert: 52 36 850



Millest te tundsite eriolukorra ajal enim puudust?

Sõnapilv moodustus 7. oktoobril seminaril osalejate vastuste põhjal



Mida Sa vajad, et olla oma töös veelgi parem

Sõnapilv moodustus 7. oktoobril seminaril osalejate vastuste põhjal



TÄNAN!                                                         Kerda Eiert

Toila abivallavanem
Kerda.eiert@toila.ee

52 36 850

mailto:Kerda.eiert@toila.ee

