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B1. Milline on olnud viimase viie (5) aasta jooksul läbitud koolituste keskmine
kestus? Mitu korda olete viimase viie aasta jooksul erinevatel koolitustel
osalenud?

B2. Kuidas hindate osaletud koolituste kvaliteeti?

B3. Kas täiendkoolitused on olnud teemakohased?

B4. Millised kogemused täiendkoolituse valdkonnas on olnud Teie seisukohalt
vaadatuna kõige ebameeldivamad?

ei räägita konkreetsetest asjadest vaid aetakse üldist mulli. pole mõtet rääkida neid asju, mida saab
lugeda haridusest, õpetajate lehest või mõnest muust aktuaalsest väljaandest.
Kõigist olen leidnud midagi enda jaoks.
e-koolituse testi liiga lühike aeg ja polnud võimalik korrata.Kohapealsetel koolitustel oma kogemuse
vahetamise ja teiste kogemuse kuulmise puudumine,vähe näidismaterjale(Tartu ülikooli
mentorikoolitusel ei saanud isegi õpetaja hindamise juhendit, sisehindamise koolitustel mitte ühtegi
näidist),vähe mängulisust ,erinevaid meetodeid ja palju juttu
pole
Vananenud slaidid.
On juhtunud seda, et kui pinnale on kerkinud mingi aktuaalne teema haridusmaastikul, siis paljud
erinevad koolitajad pakuvad samateemalist koolitust, kuid sageli räägitakse sel teemal siis ka
erinevalt.
Väga palju juttu mis on sissejuhatav ja üldine
Ei ole midagi sellist kogenud.
Ebameeldivaid kogemusi ei olnud.
ei olegi olnud
Ebameeldivaid kogemusi pole. On vajalikud ja vähem vajalikud. Isikuandmete kaitse koolitus
sisendas nõutust- et ei tohi laste pilte ilma vanemate loata kodulehele panna jms.
Kui reklaamitud on konkreetne teema, kuid koolitusel selgub, et räägitakse hoopiski midagi muud.
Tundub, et koolitusfirmad reklaamivad oma koolitusi just nime kaudu, mitte sisu järgi.
Otseselt ebameeldivat pole esinenud
Teema mittevaldamine ja ka füüsiline keskkond (näiteks kitsas ruum, kuum ja umbne, ebamugav
tool, taustamüra)
pole sellist nimetada
asutuse sisehindamine
Õhupuudus ruumis, pikalt istumine . Kuna lasteaia õpetaja töö on üsna liikuv.
Liiga teoreetiline ja mitte lasteaia keskne
Teised koolitusel osalejad, kelle eesmärk on saada koolituspaber, mitte uusi teadmisi-oskusi-mõtteid
Tallinna ped.aeminari õuesõppe koolitus. sõitsime kaugelt, kuid meie lasteaias sarnane õpe juba
toimub. viga ei olnud lektorites, vaid meie uusi teadmisi sealt ei saanud.
ebameeldiv on see, kui koolitus ei vasta oodatud teemale või ei ole lektor pädev
Mul pole olnud ebameeldivaid kogemusi, kuna olen koolitused ise valinud
koolituste rahastamise probleemid tööandjaga
negatiivseid kogemusi pole olnud

Ei oska öelda.
Midagi ebameeldivat pole olnud
ITeemat kuivalt käsitlev õppejõud, materjalide puudulik ettevalmistus koolituse korraldaja poolt.
Ei saa küsimusele vastata, kuna olen käinud koolitustel väga vähe ning midagi ebameeldivat pole
välja tuua.
Õppejõud ei jõua sissejuhatusest kaugemale, õppejõud tuleb koolitust tegema ja ütleb, te olete kõik
staazikad pedagoogid, mul polegi teile midagi edasi anda. Tartu Ülikool võiks oma koolitusi muuta
sisukamaks ja praktilisemaks
Pole ebameeldivaid kogemusi olnud.
et koolitaja on tulnud asja lihtsalt ära tegema. ja seda on millegipärast suhteliselt palju-millegipärast.
või siis variant, et koolitaja räägib kuulajad surnuks. Oleks vaja, et koolitaja oleks õppinud
andragoogikat!!!!Seda ei peeta aga oluliseks. Täiskasvanu koolitamine on midagi muud kui lapse
õpetamine.
ebameeldiv kogemus puudub
Lasteaiaõetajad oma tavapärastest tegemistest nt. mäng, kunst jm rääkimas.
ebameeldivusi ei ole olnud
koolitused, kus koolitaja läheb teemast mööda. Mõnikord on juhtunud ka halba korraldust.
ei ole eriti selliseid kogemusi. kuna igast koolitusest on leitud see tera, mida ma veel ei teadnud ja
oma teadmistes saan rakendada.
Pole olnud ebameeldivaid koolitusi.
ebameeldivusi ei ole olnudki, sest täiendõpe kulub alati ära, uute kogemuste saamiseks, mida saab
rakendada oma igapäeva töös.
EI OLEGI
Ei ole kogenud ebameeldivat
Olen kõigiga rahule jäänud.
kui, siis pigem organisatoorsed (nt. ajakavast mitte kinnipidamine vms)
Ei olegi olnud
Ebameeldivat pole olnud, kõigist saab midagi uut ja huvitavat, kui ise oled huvitunud.
puuduvad
Koolitaja, kes loeb oma materjali paberilt maha, kuigi samal ajal jookseb ka tahvlil slaidiprogramm
sama tekstiga. Mõttetu!
Need koolitused, mis on koos koolijuhtidega ja põhiliselt puudutabki koolijuhte, ainult veerand sellest
koolitusest puudutab lasteaia probleeme, vahel isegi vähem kui veerand :-(((
Ebameeldivaid kogemusi pole olnud.
pikkadel koolitustel on olnud lektori valik kohati ebaõnnestunud . kui valdavalt on koolitus olnud
teemakohane siis osadel lõikudel pole lubatud teemani isegi peale 4 tunnist loengut jõutud
Need, kui midagi uut ei saa. Kui pannakse grupitööd tegema selle põhjal, mida ma sel momendil
tean ning ennegi olen teadnud. Koolitused on küllaltki kallid ning tahan ikka midagi uut teada saada.
Vahel jääb mulje, et lektor vajab informatsiooni enda tööde tegemise jaoks.

Häiris kui terve koolituse jooksul ei tekkinud AHHAA! tunnet.
Ei ole kogenud ebameeldivaid valdkondi.
ebameeldivust ei ole kogenud
korduma kippuvad teemakäsitlused, kuigi aeg on edasi läinud ja otsid uusi seisukohti. Vähene
kõitvate lektorite valik sellest lähtuvalt.
Kui ei peeta kinni koolituse õppekavast, st. õppekavas on pakutud teemade hulk palju suurem
sellest, mis tegelikult õppijani jõuab
Reaalseid vajadusi ja situatsioone mittearvestav koolituse sisu.
Selliseid kogemusi pole olnud.
Ei ole ebameeldivaid olnud
igavad koolitused
Õppematerjalid kasinad ja üldsõnalised.
Õppejõud ei osanud oma eriala huvitavalt edasi anda (lihtsalt luges maha - seda oleks ise ka lugeda
osanud)
Kui lektor ei ole piisavalt ette valmistanud oma teemat ja täidab lihtsalt ettenähtud aega. Vahel
tundub, et koolitajaks on juhuslik inimene, kes ei valda teemat või ei oska oma teadmisi edasi anda.
160 t. täiendkoolitusel pealesunnitud " Hea Alguse "- metoodika pealesurumine, kusjuures otsest
huvi koolitusel osalejail selle teema vastu polnud.
Ebameeldivaid kogemusi pole olnud
rangelt kohustuslik
Liigne jutustamine teemavälistel detailidel.
1. Kui sihtgrupile pakutu ei vasta nende tasemele, st on allapoole nende enda teadmisi
2. Kui lektor on üleolev
Lektorite poolt valgustatud ei lähe kokku tegeliku eluga. Teooria ja praktika/tegelikkus.
Ei meldi kuivad ja igavad teoreetilised koolitused
kursused on kallid - seega ei saa neid endale vajalikul mäöäral lubvada ei lasteaed ega isik omast
taskust
kõige igavamad on need,kus ei ole praktilisi tegevusi ja külastusi.
Ühel koolitusel lektor ei olnud tasemel
Arengupsühholoogia küsimused seoses lapse arengu hindamisega.
Haridusvaldkonna projektid ja rahataotlused.
Lapse arengu analüüsimisest; arengumapi koostamine; erivajadusega laps.
Eneserefleksioonid.
Ei ole olnud ebameeldivusi
Ei ole olnud
Kui räägivad kuivad teoreetikud, aga mitte praktikud. Viimaseid on alati põnev kuulata- vaadata
kui ei arvestetata inimese enda eelnevate teadmistega, kogemustega ja arvatakse, et kõik mis

räägitakse on erakordselt uus ja esmakordne
suhtumine lasteia töötaja töösse
Kõik täiendkoolitused mulle meeldisid
kui teema ei vasta väljakuulutatule või lektor on kogu koolituse üles ehitanud koolitusel osalejate
tegevusele, ise on passiiivne jälgija ja kommenteerija (kui sedagi)
Kui eelnevalt koolituse sisu kirjelduses loetletud teemasid tegelikult ei käsitleta või jäädakse väga
pealiskaudseks.
Ei ole ühtegi bameeldivat kogemust.
raskused kellaaegade sobitamisega
Kui olen seda koolitust juba saanud aga teema on teise nimega.Ma ei ole nimekirjas.
Koolitused, kus lekor kiidab vaid enda tegemisi, ega anna antud teema kohta täiendavat infot.
ebameeldivusi pole olnud
Ei olegi
teemad korduvad.
tehakse palju grupis ja nagu lektori osa jääb väheseks. Lähen ju koolitusele selleks, et uusi mõtteid
saada. pidecv mäng ei anna õpetajle küll kogemusi juurde. Ootasin näiteks liitrühmas töötamiseks
näpunäiteid, kuidas eri vanustega hakkama saada. Tulemuseks oli see, et vaadake ise kuidas teete.
Lektor ei tunne auditooriumi ja räägib üldtuntud tõdesid.
polegi
kui väljakuulutatud lektor/õppejõud puudub puudub
Teada saada, et ei oska oma tööga seoses veel paljutki.
Koolituse valikul olen eelnevalt põhjalikult tutvunud koolituse sisuga ja koolitajatega, seega
ebameeldivaid kogemusi ei ole.
1.Lektor tuleb auditooriumi ette ja küsib,mida te kuulata tahate.See näitab,et sisuline töö on
tegemata.
2.Eesootav eksam või lõputöö esitamise tähtaeg on toodud varasemale ajale,kui alguses lubatud.
3.Jätkukoolitusel räägib lektor erinevatel aegadel üht ja sama juttu,mäletamata,et on sellest juba
rääkinud.
Kuna täiendkoolitusraha on vähe, siis olen saanud käia peamiselt lasteaia paberimajandust
puudutavatel koolitustel (töökaitse, sisehindamine jm), mis on küll väga vajalikud, aga ei paku erilist
avastamisrõõmu "hingele".
pole sattunud sellisele koolitusele.
Kui korratakse ammukuuldud tõdesid,ei kasutata kaasaegseid aktiivõppemeetodeid!
Ebameeldiv on see, kui majas on saadud mingi süsteemiga järje peale ja siis tuleb mõni lektor oma
uudsete ideedega ning teeb varasema maha ning kinnitab, et just tema väljatöötatud asi on ainuõige
ja seda on vaja järgida. Aeg ajalt on olnud ka soovitud teemast möödarääkivusi.
Koolitajaid on väga palju ja reeglina on mitte-pedagoogiliste asutuste koolitajad suhteliselt eluvõõrad
ja teemat ei valdata sügavuti. Sellisel juhul on ettekanded ebahuvitavad, sest ettekandja lihtsalt loeb
ette mingi materjali.
Kui LOETAKSE ette materjali, mida on võimalik saada ise internetist või slaidiprogramm on kuiv

mahalugemine (ilma mingite näidete, lahtirääkimiseta).
Kui koolitusel iga lektor räägib ühest teemast täiesti vastukäivalt
Ülerahvastatud.
Ebameeldiv on lektori poolt läbi mõtlemata ja korralikult ette valmistamata koolitus, kus kasulikku
ning uut informatsiooni on vähe ja peamiselt lihtsalt lobisetakse. Neid on olnud siiski üsna vähe.
Ei olegi olnud.
erinevad huvigrupid koondatud ühisele koolitusele
Osa lektorite teemad kattuvad, on aegunud kohati,liialt teoreetilised.
Pole olnudki ebameeldivaid kogemusi.
näited lektori isiklikest kogemustest, lasteaednike halvustamine
Arusaam, et paberimäärismist tuleb aina juurde. Kõik kursused, välja arvatud psühholoogia, tipnevad
seletusega kuidas töötulemused paberile panna ja välishindajale serveerida.
loenguvorm: powerpoint-esitlus + sama tekst juurde räägituna
Lektor loeb esitatava materjali sõna-sõnalt paberilt maha. Igav ja aja raiskamine! Raamatust võin ise
ka sama materjali lugeda.
Et räägitakse seda, mida tegelikult polegi vaja
Ei ole
Ebameeldivad kogemused puuduvad
Kuna olen ametis olnud 20 aastat, siis on raske mind millegiga üllatada... täiendkursusi tehakse
neile, kes on oma töös alustajad.... tore oleks, kui kauaaegsetele ka eraldi kursusi tehtaks :)
liiga palju praktiseeritakse rühmatööd, mis tihti ei anna mingit tulemus
Tihti on koolitused Tallinnas, sellega seostuvad mitmed probleemid
sõit koolitusele 100 km. ja kuulata loengut 2-3 tundi,ning tagasisõit 100 km.
lihtsalt teooria, praktilist tööd pole
Grupp liiga suur,
kaugemal käies- bussiliiklus kesine,
lektor kuvab seinale sama teksti, mis on kursuslastele paberkandjal kätte antud ja mida ta ka sõnasõnalt maha loeb (!?)
Ei arvestata või ei olda kursis sihtgrupi iseärasustega vaid üldistatakse
1. ei peeta ajakavast kinni
2. lektor ei vasta ootustele, kuigi teema on huvitav (igav, uimane...)
3. vahel liiga palju kirjutamist, sest pole paljundusmaterjale, kuhu vaid märkmeid teha
4. teema käsitlus ei vasta ootustele, ei ole eelnevalt ka informeeritud, kuidas koolitus on planeeritud
(N: ootasin teoreetilist loengut, tegelikult toimus ainult praktiline tegevus, milles ei olnud minu jaoks
midagi uut)
Kõige ebameeldivam tunne on seotud õppuritega. Kui inimesed tulevad koolitusele paberi pärast,
saadud teadmisi ei pea vajalikuks.
1. Koolitus on kodust kaugel, üldse liiga Tallinna keskselt toimuvad koolitused. Võiks olla rohkem
hajutatud erinevate maakondade vahel

Palju teoreetilist materjali, vähe praktikat.
Gordon
Pole olnudki
pole olnud ebameeldivaid koolitusi
Mõne oodatud lektori vahetamine teise vastu.
Ebameeldivaid kogemusi ei ole olnud
Selliseid ei ole olnud
Lektori ebapiisav ettevalmistus ja teemast kõrvalekaldumine
Ei ole olnud.
Ebameeldiv pole õige sõna! Aga igav on ikka aeg-ajalt olnud... Mõnel konverentsil mõni ettekanne;
Mentori koolitusel psühholoog (vaat selle võiks nimetada ebameeldivaks kogemuseks!); LIS-i
koolitus (mõttetus!!!)..
Kodutöödele tagasiside puudumine.
ebameeldiv on käia koolitusel nii, et koolituspäevad tuleb pärast tagasi teha.
Kui lektoril tuleb samal ajal ette pakilisemaid asju ja sellega seonduvalt antakse meeletu kodutöö/
materjal läbitöötamiseks/esitamiseks
Sooviksin rohkem näidismaterjale
...kui ei peeta ajagraafikust kinni;
...kui grupid on liiga suured;
...kui lektor on alla keskmise taseme.
ebameeldivust ei ole
1. Igav lektor
2. Äraistutud loengute lõppedes tõdemus, et ma ei kuulnud enda jaoks midagi uut.
Ebameeldiv, seda terminit täienkoolituse kohta ei kasutaks.
Mul on olnud meeldivad kogemused
kui lektor armastab rääkida oma elust
Koolitused, mille tulemuse vajalikkuses/kasulikkuses kahtlen
Ei ole olnud ebameeldivaid kogemusi.
Kõige ebameeldivam on viis kuidas koolitusi reklaamitakse ja "peale surutakse" koolitusfirmade
poolt
Ühe kursuse raames lektorite kattuv teema käsitus. Võiks varem kokku leppida, millest keegi räägib
antud teema valdkonnas.
pole ebameeldivaid

B5: Milline on olnud viimaste aastate parim ja kõige huvitavam täiendkoolituse
kogemus?

tartus Bill Rogersi loeng.
"Lapsel on mure" koolitusel toimus pikk, mind ennast analüüsiv, igati mõtlemapanev, läbi joonistuste
ja fantaasia tehtud protsess. Nägin enda häid ja halbu külgi uues valguses.
Looduse tundmaõppimise laager lasteaiaõpetajatele Endla rabas,koolitused koos spa külastusega
olen käinud tegevuseks vajalikel täienduskoolitustel.Kui leiad midagi,mida kohe rakendad,on see
parim.Praeguseks kõik see,mis puudutab sisekontrolli.
Juhtimisalane
Parandusõpe kui arendusõpe-laste mälu, tähelepanu ja taju arendamine.
Õpetaja eneseanalüüs-oli võimalik näha videot ühest läbiviidavast tegevusest lasteaias ja seda
pärast analüüsida.
Draamaõppe koolitus-oli võimalik praktiliselt läbi mangida erinevad muinasjutud, tavapärasest erinev
lähenemine näitemängule.
praktiline tegevus praktikutelt
Teada saamine teoorias ja praktikas hakkasaamisest raske vastasega
Käia erinevates lasetaedades, näha, vaadata mida mujal tehakse- see kõik annabki uusi kogemusi.
laagrikasvatajate koolitus
super head lektorid
Ülekaalukalt Tallinna Ülikooli Täiendõppeosakonna juhtimisalane koolitus. (160 tundi)
Sellised koolitused, kus on saadud palju praktilisi näpunäiteid - nii kunsti valdkonnas kui ka
lastevanemate nõustamises. Koolitusele minnakse selleks, et saada uusi teamidsi ning enamsti
oodatakse selliseid näpunäiteid mida saab prakitkasse kohe rakendada.
Asjakohased ja konkreetsed koolitused on toimunud tervise Arengu Instituudi poolt korraldatuna.
Merlecons OÜ Sisehindamine sidusgruppide kaasamine
hea alguse koolitus
perenõustamine
Riias kakskeelsete lasteaedade külastus ja kogemuste vahetus.
Jõuluteemalise meisterdused.
Magistriõpingud ja mentorkoolitus
Osalemine koolitusel AnimaTiiger - võimalus saada tasuta koolitust ning omandada sellel täiesti
uudseid oskusi, mida kasutada nii tööalaselt kui ka isiklikus elus
juhtimiskoolitus tallinna ülikoolis ja aiajuttude projektis osalemine
Aiajuttude koolitus ja Tallinna Ülikooli juhtimise koolitus
Peep Vainu Saavutama õppimine
Muusikaga Lasteaiast Kooli TLÜ 160t

Kui ei oleks huvitav ja teadmisi ei anna, siis sellisele koolitusele ju ei läheks.
Lapse arengu jälgimisest.
see kui aeg on läinud nii ruttu ja pärast on tunne, et sellest koolitusest oli kasu
Professionaalne ja laia silmaringigga lektor, õppejõud.
Teemades kiiresti ja hästi morienteeruv lektor, oskab leida vastused igasugustele küsimustele, ka
provotseerivatele.
Head on olnud Logoservi koolitused "Häälikust täheni", "Arvust numbrini", Hea Alguse koolitused
Koolitus, kus on palju erinevaid koolitajaid (sh. ka välismaalased), palju praktilisi nõuandeid.
B. Rogers - Tartus. Väga hea koolitus!
koolitaja süveneb kuulajatesse, on teinud taustatööd-uurinud, kes koolitusel osalevad.
Olen alati täiendkoolituste teemadega rahul olnud, saab vana meelde tuletatud ja uut omandatud.
Praktilised ülesanded ja loovtööd.
Mentorikoolitus
hea alguse koolitus, kus sain palju materjali, mida lastele õpetada ja kuidas paremini oma tööd teha.
sain ka lisaks ideid ruumi kujundamiseks ja lastele hubasemaks muutmiseks
Kõige huvitavam koolitus oli Sotsiaalsete oskuste õpetamine lasteaias. Koolitus kestis kaks päeva.
Antud teema on lasteaiaõpetajale väga vajalik. Koolitusel jagati ohtralt materjali ja erinevaid
võimalusi, kuidas toetada laste sotsiaalsete oskuste omandamist
kogemus oli eakordselt huvitav, kuna sinna oli kaastaud erinevate maade õppemeetodite
tutvustamine. kõige kaugem külaline oli austraaliast, kes tegi meile näitliku tunni meie endi peal.
Väga huvitav oli.
RMK koolitused. Georg Aher "Aastaring looduses"
Avatud Ülikooli koolitus sõimerühma õpetajatele
ENESEANALÜÜS
Looduse õpe Meenikunno rabas. (Lasteaiaõpetajate õuesõppekursus Tartumaal)
Tallinnas koolitus " Kui lapsel on mure".
Muukeelse lapse õpetamist ja arendamist puudutav koolitus TLÜ Avatud Ülikoolis
Keelekümbluskeskuse poolt korraldatud keelekümblusalased koolitused.
Viimaste aastate täiendkoolitused on läinud sisukamaks, rohkem kasutatakse meeskonna tööd.
Meeldib, et ei ole passiivset kuulamist, saab ise kaasa tegutseda.
1-2 päevaste sessioonidena
160- tunnine kursus Kuressaares
On lektoreid, kes oskavad huvitavalt rääkida, meelitada inimesi aruteludesse ja teha põnevat
grupitööd.
Hindan väga Merlecons'i koolitajaid.
Hr.Toivo Niibergi koolitused
Nõunike koolitus

Tõnu Lehtsaare konfliktikoolitus TÜ juhtid etäiendkoolituse raames
Monika Pulleritsu kursus. Praktilise osa tegime läbi ning endale märkmete tegemiseks jäi piisavalt
aega. Lektor kordas hiljem veel järjekorra üle. Sellisel juhul oled kindel, et midagi kaotsi ei lähe.
Koolitusel peab olema piisavalt aega, et asjad saaks enda jaoks vajalikul määral üles kirjutada.
Huvitavad on olnud õueõppe koolitused mida teeb Tartu Keskkonnahariduskeskus. Eelkõige
huvitavad praktilist laadi koolitused.
Ervin Laanvee koolitused
saada kinnitust oma maailmavaatele
Ülle kuusiku koolitus lapse arengu hindamisest ja M. - E. Tähe uue raamõppekava koolitus.
Inimesed teavad, millest räägivad. Tallinnas valgel tänaval juhtimisalane koolitus!!!!
haridusasutuse nõunike kompetentsid (240 tundi)
Sisekoolitus sisehindamise teemal hea lektoriga
EMI Ida-Lääne Koolituse AS �Arenguvestlused�

05.veebr.2008a

Mentorikoolitus (korraldas Kaia Köster)
mentorkoolitus
Ei oska öelda,plju on head olnud
mitmekuuline projekt "Muukeelsed lapsed eesti lasteaias- kuidas toime tulla?, B.Rogers "Toimetulek
probleemsete lastega lasteaias" (TÜ Haridusteaduskond...)
Rahvakalendri õpetamine "Mitte midagi ei tea" Eesti Rahvamuuseum - Tartu
Muukeelsele lapsele eesti keele õpetamine. - Tartu
Seminari korraldatud Soome lasteaedade külastus. Meeldis ka Värskas korraldatud psühholoogiline
kursus.
On tore, et koolitused toimuvad ka Eestist väljaspool, on huvitav ja silmaringi arendav näha
lasteaedu ja õpetajate tööd mujal maailmas. Ka vaba aeg on olnud alati huvitavalt sisustatud.
Kogemus koolituse lõputöö kirjutamisel - sai kasutada praktikas koolitusel saadud teoreetilist
materjali ja kogu õpitu sai praktilise väljundi
käelised koolitused,värviõpetus
Arenguvestluse läbiviimisest lasteaias
Kaasaegne lähenemine spetsiaalselt oma ametikohale esitatud tööülesannete täitmiseks
Mentor koolitusel ainult ühe lektori loeng. Tartu ÕS juhataja loeng suurepärane.
Neid on olnud mitu
teiste riikide kogemused
160t Tallinnas Valgel tänaval"Arendava tegevuse metoodika lasteaias".Väga tore grupp oli ja väga
meeldiv oli külastada teisi lasteaedu.
" Õuesõpe " Lohusuus, juuli 2007.a (koolitajad Linköpingi Ülikoolist)
" Animatsioon " Tiigrihüppe Sihtasutus, aprill-mai 2008.a
Vigastuste ennetamise arenduskoolitus;laste turvalisus lasteaias; lugema ja kirjutama õpetamine
koolieelses lasteasutuses; looduse avastamine -keskkonnakasvatus (mängida, õppida, avastada);
folkloori tähtsus lasteaia muusikakasvatuses; täiskasvanute õpetamine,õpimapi koostamine,
liikluskasvatus lasteaias.

Mentorkoolitus
Logoserv koolituselt
käelised tegevused lasteaias (maalimine ja meisterdamine)
Eve Kalimulina loeng planeerimisest, samuti haridusasutuse juhtide täiendkoolitus
Meeskonnatöö
kutseaasta
täiendkoolitus, kus järgitakse

ka seadusandlust

Kõge rohkem mulle meeldis viimane koolitus, mis toimus Nelijärve keskuses ( TAI)
koolijuhtide suurkogu Pärnus olnud lektorid Janek Mäggist alates ja Peep Vainuga lõpetades. suhtlemine, enesega toimetulek , juhtimisstrateegiad
Merlecons ja KO OÜ - põhjalikud materjalid (raamatud, plaadid, õpmapid), nauditavad lektorid ja hea
esitus, tasemel korraldus ja toitlustamine
Merleconsi koolitused
välisriikide lasteaedade töökogemustega tutvumised
Logoserv koolitus "ARVUST NUMBRINI" ja Rühiõpetus eelkoolis.Lektor Kaja Hermlin.
Sisehindamiskoolius - palju uut materjali mida praktilises töös saab kasutada
Tervistedendava lasteaia koolitus
Merlecons`i koolitused on alati hästi asjalikud ja põhjalikud
Ülle Kuusiku lapse arengu hindamise koolitus.
Mulle väga meeldis Lembit Õunapuu loeng "Lapse varjtud probleemide avastamine ja meetodid
sotsiaalsete ja enesetunnetuslike probleemide reguleerimiseks". Samuti raamatute tutvustused
autorite poolt.
Tallinna Ülikooli täiendõppekeskuse korraldatud juhtimiskoolitus
andragogikaalane täiendus- väga palju huvitavaid võimalusi ja uusi mõtteid
Erinevad tüübid meeskonnas ja kuidas nendega hakkama saada.
Huvitavad on need koolitused, kus osalejad on aktiivsed - seminari vormis, lektor mitte ei loe "kuivalt
" , vaid paneb auditooriumi kaasa mõtlema, arutlema, vajadusel ka tegutsema (liikuma).
Esmaabikoolitus puuetega laste lapsehoidja koolitusel Tartus,väga huvitav ja eluliselt paljupakkuv
koolitus
Väga hea lektor on Toivo Niiberg, kes oskab oma teemal kõnelda väga kaasahaaravalt ja
emotsionaalselt. Seal koolitusel ei ole kunagi igav, kuigi osa jutust võib juba kuuldud olla.
logoserv koolitus . soovitan kõigile
Olen osalenud Hea Alguse keskuse poolt korraldatud õpetaja sertifitseerimise koolitustel,mis on
korraldatud ameeriklaste kaasabil,samuti väärtustan Tallinna Ülikooli poolt pakutud
sisehindamisalaste koolituste läbiviimist.
Tore elamus oli õuesõppe alane koolitus otse praktiseerivatelt õpetajatelt Puhja lasteaiast. Kahjuks
jäi tegevuste läbi tegemiseks osalejate rohkuse tõttu vähe aega.
Väga meeldiv ja tänuväärne on olnud alati koostöö Ped. Seminari juhendajatega.

On meeldinud pedagoogilese seminari ja ülikooli koolitusest, sest käsitletavad teemad on
aktuaalsed, tekib alati huvitav vestlus, arutelu ja saab palju uut teada.
Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuse koolitused Valgel tänaval Tallinnas on alati huvitavad ja väga
hästi läbimõeldud nii temaatika, materjali kui ka lektorite suhtes.
Võru omavalitsuste liidu poolt korraldatud koolitus inimese enda motivatsioonist
Karksi-Nuias. Puu ja köögiviljad laste toidus.Mnüüde koostamine ja laste toidu analüüs.Tervislik toit.
Valik menüü rikastamise võimalusi laste toitlustamisel.
Tervise Arengu Instituut.
Raske eraldi välja tuua. Meelde on jäänud koolitused, kus ärgitatakse kaasa mõtlema ja üldistama
laiemas ning filosoofilisemas plaanis (Hardo Aasmäe, Marek Strandbergi loengud).
Samas meeldivad ka juhtimisalased koolitused, kus õpetatakse konkreetselt, KUIDAS mingit
tulemust saavutada. Tihtipeale räägitakse koolitustel, millised on uuemad juhtimissuunad, trendid,
milliseid eesmärke peaks meeskondlikult püstitama jne, kuid keegi ei räägi konkreetselt, milliseid
vahendeid ja teid selle saavutamiseks rakendada ja kokkuvõttes on see lihtsalt kalli raha eest
saadud kaunis jutt, mida ühel päeval kuulad ja teisel päeval unustad...
Tartu Ülikooli Õpetajate Seminaris, koolitus lasteaia muusikaõpetajatele.
psühholoogia alane koolitus
Lapse arengumapp
Õppetegevused läbi muinasjuttude

Toivo Niibergi loeng"Kui laps ei käitu stsenaariumi kohaselt"
Koolitusreisid välisriikidesse.
Koolitused koos naaberlasteaiaga.
muinasjutulaager
Tartu Ülikoolis (erpedagoogika erialal) on palju suurepäraseid lektoreid. Kaili Paltsi loenguid ootan
alati huvi ja rõõmuga.
Logo Servi koolitus
Ervin Laanvee koolitus õpetajaabidele
Sisehindamine
Õuesõpe koolitus Sagadi mõisas
ei tea--- ei oska vastata.... peaksin vaatama koolituskavad läbi ja mõtlema, aga see võtaks antud
hetkel liiga palju aega..... :(
väga hea oli eneseregulatsioonikoolitus, mis andis palju vajalikku edaspidiseks ja on tihti uuesti
läbitöötamisel, et leida olukordadele lahendusi ja saavutada enesekindlust
Davise meetodil laste õpetamine
"ole sõber loodusega" ,Tallinna PED.kool
160 tundi 2007/ 2008
Monika Pullerits, Tuuli Jukk- "Mängime muusikat"
Ave Kumpas, Jana Silm- palju huvitavaid ideid, praktiliselt läbi tehtud mängud jne.
Lasteaia muusikaõpetajate suvekool Pärnus (hääleseade- Vilja Slizévski, laulmine- Anu Lõhmus)

Koolitaja on ise sama eriala praktik. Tunneb valdkonda hästi. Annab edasi arusaadavas, lihtsas
keeles
1. Muusika, liikumine, loovus....- Lastekaitse Liit (Ave Kumpas ja Jaana Silm- super)
2.psühhosotsiaalne keskkond koolieelses lasteasutuses- Tervise Arengu Instituut (Merike Kull ja
Helve Saat)
3. Sisehindamine lasteaias- Merlecons
4.enesekehtestamine ja konfliktide juhtimine- Atak
5. Liikumisõpetus lasteaias- Tallinna Ülikool
käsitöö, toiduhügieen
Parim kogemus oli Võrumaa Kutsehariduskeskuses Väimelas. Loengud olid teemakohased,
konkreetsed, praktilised ja õppurid olid huvitatud teadmistest.
Uurin hoolega koolitajate tausta, enne kui koolitusele lähen ja seepärast võin julgelt öelda, et kõik on
olnud viimase peal!
Tuuli Jukki ja Moonika Pulleritsi koolitused
Tartu Ülikooli lasteaiaõpetajatele mõeldud mentori koolitus
Praktiline osa, teiste asutuste pedagoogidega kogemustega vahetus.
240-tunnine juhatajate koolitus Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuses
Tallinna Ülikooli juhtimiskoolitus 2006/2007
Õuesõpe Sagadi mõisas.
Tallinna Ülikooli Täiendkoolitus "Mentorkoolitus noorte õpetajate ja praktikantide juhendamine"
Jagatakse kursusel osalenutele kaaslaste kursusetöid
juhtimiskoolitusel on olnud väga huvitavad ja mõtlema panevaid lektoreid
Meeldib koolituse alguses saadakse üksteisega tuttavaks. Tekib meeskond - naiskond.
Vaskna turismitalus "Kooli arendamine töötajate arendamise kaudu" - suurepärane lektor (TÜ);
Esmaabi koolitus (Esmaabi Koolitajate Liit) - väga kõrgel tasemel; Projektikirjutamine (J.Urvet)...
Alati teadmine,et ma juba seda tean, kuid olen unustanud kasutada.
Tõdemus, et kõik uus on hästiunustatud vana...
KIKi korraldatud õuesõppe koolitus
"Atesteerimine ja õpetaja kutsestandard" Lektoriks suurepärane õppejõud MA Mari-Epp Täht
KEELEKÜMBLUSKOOLITUSED ON ALATI MEELDIVAD, ÕPETLIKUD
merlecom koolitus
kunstitegevus
2004.a. Avatud Meele Instituudi 38 tunnine kursus "Kohtumine õpilasega": ebakohase käitumisega
toimetulek koolis".
Meeldis, sest osales kogu meeskond.
TutvumineT.Gordoni ja huvi äratamine tema meetodite vastu.
Head lektorid.
TÜ Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses-"Tähtpäevad ja peod lasteaias"
Muinasjutu konverents
töökasvatus lasteaias

Hea Alguse koolitus
Õppesõidud - koolitused on väga harivad.
Koolitus Leedu Vabariigis Kaunases andis palju vajalikke teadmisi ja suhted Kaunase lasteaedade
juhatajatega on suurepärased
Eneseregulatsiooni koolitus.
Koolikatsuja 2006+. HTM poolt organiseeritud
Nõuanded ja kogemused praktikutelt e. töötavatelt õpetajatelt või lektoritelt, kes ise puutuvad
lasteasutuse tööga vahetult kokku.
Laps, loodus, loovus

C1. Mina eelistan osaleda:

C2. SEADUSANDLUSE JA JUHTIMISALASE KOOLITUSE aspektid koolieelse
hariduse valdkonnas: Teie spetsiifilised huvid ja motivatsioon

C3. Siin saate täpsustada oma vastuseid. Kui vastasite "Muu", siis mida
täpsemalt pidasite silmas?

majandamine, eelarve koostamine jne.
Erinevaid teraapia võtteid tervise säilitamiseks
Psühholoogiline koolitus.
Abipersonali motiveerimine
Isiklikku arengut ja eneseanalüüsi puudutav
psühholoogilisi koolitusi, kogu meeskonna koolitusi.
seda, et kõige selle pakutud valdkondade kõrval on väga raske veel otsida koolitusi valdkonnas
muu, sest selleks on lihtsalt raske aega leida kuigi vahel tahaks näiteks mingil loomingulise
eneseväljendamiskursusel osaleda
ehk saada teavet erinevate riikide haridusasutuste toimimisest
psühholoogia
Sisehindamine
keeleõpe, motivatsioon, grupisuhted jms
Lastevanemate kaasamine ürituste ettevalmistamisel.(nõuandeid.
Suhtlemiskoolitust erinevatel tasanditel
Inimese psüühika tundmaõppimine, enda abistamise vaimsed võimalused.
Eriti korda on läinud koolitused mis puudutavad õpetaja töö kvaliteedi küsimusi.
käeline, psühholoogia
midagi puhtalt endale
sisehindamine
asutuse sisehindamine
õppekava muutmine, täiendamine
Tunnustamine - nii enese kui ka personali.... suhtekorraldus omavalitsusega.... kogemuste
vahetamise õhtud kolleegidega teistest majadest, teistest maakondadest vms....
kõikvõimalikud muudatused seadusandluses toimuvad väga kiiresti, vajalik on ju nendega kursis olla
kõik uus ja ka läbiproovitu väärib kuulamist, et endlaegi kogemusi saada ja teiste vigadelt õppida
Kuna töötan väikeses lasteaias (üks liitrühm), siis toitlustamise osas- kalkulatsioon, kaloraaz.
Kui suured võimalused, ja milline õigus on õpetajal sekkuda olukordadesse, kus vanem pole end
kehtestanud ja lükkab selle üpetaja peale. Pean sellega ju tegelema kui vanem lükkab karjuva
vanema rühma lapse üle ukse, ja mina pean olema see paha tädi..?

Juhataja puutub igapäevaselt kokku seadusandlusega. Seaduse muudatustele on tarvis rohkem
tähelepanu juhtida ja neid rohkem lahti rääkida.
Vajan sageli juristi nõuannet, sest puutun palju kokku tööseadlusandlusega jms.-ga
Lasteaias on üle 50 töötaja, seega personaölitööd on küllalt suures mahus.

C4. HARIDUSLIKUD JA PEDAGOOGILISED aspektid koolieelse hariduse
valdkonnas: Teie spetsiifilised huvid ja motivatsioon

C5. Siin saate täpsustada oma vastuseid. Kui vastasite "Muu", siis mida
täpsemalt pidasite silmas?

Sotsiaalne kasvatus.
Uue õppekava põhjal erinevate ainevaldkondade integreerimise võimalused...
Kõik tundub väga huvitav, need mõned "head" said ka raske südamega pandud.
Lapse kohanemine lasteaiaga. Sõimerühma õpetaja ettevalmistus.
värviõpetus,värvid igapäevaelus
Aktiivõppemeetodid
* lapse sotsiaalsed ja enesekohased oskused
terviseõpetus, kombe- ja eetikaõpetus koolieelses eas jms
Vaimse puudega laste õpetamine
Tööotseselt õpetajana on jäänud aastate taha, kui asendusi rühmas tuleb ette ja see on väga
huvitav.
ei oska midagi lisada...
Aktiiv- või avastusõpe
Uute õppematerjalide väljatöötamine- õppepakatid
Haritud pedagoogid on saanud aine-alast koolitust hästi nii haridust omandades kui ka hiljem
täiendkoolituste kaudu

C6. Siia on Teil võimalus panna kirja veel Teid huvitavaid valdkondi:

käitumishäiretega lapsed(erivajadustega)
Laste psühhologia, sotsiaalne kasvatus.
Tants, õuesõpe, avastusõpe.
Multikultuurne ühiskond. Toimetulek multikultuurse lapsevanemaga.
Ürituste ja lastepidude korraldamine
Lastevanematega koostöö tõhustamine
Valdkondi on piisavalt
analüüsioskuse arendamine
igal koolitusel võiks olla sees psühholoogia valdkond, sest enamasti on meil kõigil mõned mured
südamel, mida saaks rääkida ja koos leida lahendus. alati ei pea ka mure olema, vaid mingi konflikt,
mis on leidnud küll oma lahenduse, kuid seda on hea teistega jagada, et teised ei kogeks sama...
Lastevanemate nõustamine.
Töö sõimerühmas.Käelised tegevused sõimerühmas.
poiste rakendamine ja huvitavate teemade käsitlemine
eesti rahvausundid,-tikand jne
tervist säilitav käitumine,esmaabi
Projektõpe
Seikluskasvatus
Infotehnoloogia-alane koolitus
akiivõppe meetodite kasutamine
Kuidas motiveerida ja innustada töötajaid tegema kvaliteetselt igapäevatööd!
pärimus, kultuur, ajalugu
intuitiivteadused, ravimtaimed, enesemassaa�, võimlemine vms
Õpetaja vaimse tervise kaitse
õuesõpe- teooria (praktilisi materjale on palju, kuid eestlaste oma teoreetilisi materjale praktiliselt
pole)
Erinevate tehnikate kasutamine, erinevad materjalid käelistes tegevustes.
Lugema-ja kirjutamaõpetamine
Poiste tegevused lasteaiasuus õppekava

Huvitav on kõik, oleneb pedagoogi töövõtetest ja oskustest (integreerimine erinevate
valdkondadega)
Dokumendihaldus
Käskkirjade, korralduste vormistamine
Arvutiga fototöötluse ja võibolla ka väikefilmide tegemist
Muukeelse lapsega tegelemist, nende arendamist on toetanud projektid, nendega saadud vahendid
ja koolitused

C7. Kas Te olete rahul oma isiklike täiendkoolituses osalemise võimalustega?

D1. Kui olulised tunduvad Teile tulevikus järgnevad täiendkoolitusi puudutavad
väljakutsed?

D2. Millised suurimad väljakutsed seisavad täiendkoolituste ees Teie arvetes
tulevikus ? Palun tooge välja veel omapoolseid mõtteid!

liitpuudega lapsed lasteaias ja koolis.
Tuua täiendkoolitus linnadest ära, maaõpetajatel asenduste leidmine raske ja ei soovi kaugele sõita.
Tartus toimub vähe meid huvitavaid koolitusi,Tallinn on liiga kauge.Vaja oleks uue õppekava
juurutamisega seonduvaid ja käelisi tegevusi puudutavaid.koolitusi. Lasteaia muusikaõpetajaid liiga
vähe, logopeedid ja med.töötajad(väikses kohas ka liikumisõpetajad)puuduvad.
Koolituste rahastamine jätab sageli soovida.
Koolitused peavad toimuma ka maakondades või lähemates linnades.
Pika staa�iga töötajatele peavad koolitused olema eriti läbimõeldud ja sisukad.
Rohkem rühmatööd koolitustel on imetore nähtus.
Aja ja raha vähesus
Vanavanematest kasvatajad, sest isad-emad on välismaal tööl. Meeskonnakoolitused:
emotsionaalne intelligentsus jms.
Uue põlvkonna kasvatusmeetodid ei ole mõeldud läbiviimiseks nii suurearvulistes rühmades.Väga
palju tähelepanu ja arusaamist ei ole mõeldav anda ühel inimesel lasteaialaste 22-25 liikmelisele
rühma lastele.
Täiendkoolitusi pakutakse päris palju, suisa raske on neis orienteeruda. Millest mina puudust tunnen
on õpetaja abide täiendamine. Aastaid pakutakse ühe ja sama sisuga koolitust.
Ajaga sammu pidamine ja pisut eespoolgi,seaduste tutvustamine ja koolituse tuginemine neile
Praegu ei meenu, suur osa on eelnevalt mainitud.
Suurem integreeritus, koolitusmaterjalide elektroonilise kasutamise võimaldamine
koolitusi viivad läbi lasteaednikud, kel on vaja korjata ametijärgu tõstmiseks loengu tunde. Sellised
koolitused pakuvad vähe. Liiga suur koolituste pakkumine, ei jõuta uusi teadmisi rakendada.
lasteaial on keeruline leida pädevaid koolitajaid. Kasutatakse teada tuntud koolitajaid. Uusi
koolitajaid pelgan valida, kuna ei tea kvaliteeti
Koolituse hinna ja kvaliteedi suhe , koolitaja peab "müüma" iseennast, oma kogemust. Paberilt
mahalugemise kuulamiseks ei peaks koolitusele sõitma, vaid selle osa võib edastada CD -l või muul
infokandjal.
vanemate vähene huvi oma lapse tegemiste vastu- ajapuudus?
Vanemate vähene huvitatus oma laste kasvatamisega seonduvatest probleemidest ning vanemate
ajapuudus
Tuleks rohkem pöörata tähelepanu sisu praktilisusele
Kvaliteet, koolitatavate motiveerimine ja raha leidmine koolitustel osalemiseks.
Töötasu (võiks olla kuupalga keskmine) ja võimalused koolitustele sõitmiseks pole tasakaalus.
Võtaksin osa igast võimalikust koolitusest kui oleks tagatud öömaja, sõit, toit jm. Ka nooremõpetaja
palk ei võimalda seda veel. Sissesõitnute õpetamiseks vajalikud keelte ja kultuuride koolitused
peaks toimuma juba nüüd.
vähem bürokraatiat, rohkem vabadust!!!
vanemate kaasamist laste kasvatamisse
arvan, et kuidas leida häid koolitajaid, kes omaksid nii teadmisi kui ka kogemusi. Lasteaedades on

probleemiks liiga väike koolituste raha ja kuidas asendada koolitusel viibivat õpetajat.
Kuna lasteaiaõpetajatel peab olema kõrgharidus siis see eeldab, et on olemas baasteadmised
lasteaias töötamiseks. Koolitustel tuleks jälgida ja anda uusi teadmisi, mis motiveeriksid tööd tegema
ja annaksid uusi mõtteid ja ideid.
Rohkem võiks olla motivatsiooni koolitusi,sest õpetajad tunnevad ennast üksijäetuna. Samuti on
ühiskonnas toimuvad muudatused jõudnud ka lasteaedadesse ja et muudatustega toime tulla on
olulised neid suunavad koolitused.
Vaja oleks tõenäoliselt kaasaegsemat lähenemist probleemidele. Koolitused kipuvad üksteist
kordama. Isegi erinevate teemade puhul. Kuhugi ei kõlba enam tugevad praktikud, kuid kohmakad
ja ajast - arust
esitlustega.
Koolitused on kallid.
Koolitused toimuvad tavaliselt kas Tartus või Tallinnas.
olulisimad on eelmises punktis kirjas
Vajalikkus ja kõrge taseme säilitamine konkurentsi tingimustes
ikka uut ja huvitavat edasi anda
Materiaalne külg - vähesed võimalused täiendkoolituseks
Juba praegu kärbitakse eelarveid, mis siis tulevikus veel saab? Kardan, et ei suuda kõikide
koolituste eest tasuda, mis huvi pakuvad.
rohkem koolitusi suurtest keskustest välja maakondadesse.
Koolitust vajaksid lapsevanemad. Ei kujuta ette kuidas see võiks toimida aga vahetevahel tekib
tunne, et vanemad ei tea lapse arengust eriti midagi. Eriti silma paistab see koolieelikute vanemate
puhul.
Väikeste asutuste eripära ei taheta kunagi arvestada. Personali on vähe ning ühtedele ja samadele
inimestele langeb mitmete erinevate tööde koormus. Kompetentset spetsialisti lasteaia liitrühma
kohta vist eriti ei ole? Oli küll õpetajatele üks koolitus, kuid lõpus selgus, et lektor ei olnud ise ühtegi
päeva sellises lasteaias töötanud...
Täiendkoolituste üks osa on kindlasti tegevõpetajate praktilise töö koolitused, mida on ju rühmatöös
igapäevaselt vaja rakendada. Häid praktikuid, kes teavad, millest räägivad, häid ideid, kust juba
edasi minna.
1. IKT rakendamise põhimõtted koolieelsete laste õppeprotsessis.
2.Toitlustamise töömahukas bürokraatia (toiduenergia arvestamine) ei taga tegelikult mitte midagi,
kui osa lapsi ei söö ettenähtud kogust ja osa lapsi võtab regulaarselt lisaportsioni. Meil kõigil on
erinevad vajadused. Tervisliku toitumise sildi all toimub kokkade energia raiskamine ja
söögitegemise loomingulisuse vähenemine.
Arvatavasti rohkem erivajadustega lapsi lasteaedades ning toimetulek agresiivsete lastega rühmas,
kui rühmad ülerahvastud.
On vaja konkreetseid teemasid,näiteks uue riikliku õppekavaga seoses.Mille alusel viia läbi
arenguvestlust,kui lapse arengu eeldatavad tulemused on välja toodud vaid vanuses6-7?
arvutialaste ja infotehnoloogia temaatika, uusimmigrantide lapsed rühmas ja koostöö teisest
rahvusest peredega, seaduste tundmine
- kuidas mõista ühtviisi lapse koolivalmidust vastavalt lasteaia õppekavale ja kooli nõudmisi.
JÄTKUVALT EI LÄHE NEED KAKS ÜHE AHELA OTSA KOKKU.
- kuidas kaasata lapsevanemaid tulemuslikumale koostööle

koolituste maksumus on liiga suur
koostöö erinmevate muude tugigruppidega
laste psüühilised probleemid,lastevanemate aeg laste jaoks.lõbusad ja teotahtelised õpetajad,mäng,
kui lapse põhitegevus.
Rohkem rõhku töökasvatusele, kuna üks üles kasvanud põlvkond ei oska ega taha tööd teha
Aja jaotamine
kui need täiendkoolitused saaks kõik võimalikuks, oleks sellestki palju abi
Meeskonnatöö ja erinevate inimeste arvamuste- soovide- huvide aktsepteerimine ja koostöö
Toimetulek probleemsete perede ja lastega (vaesus, töötus, mitte toimetulek lapse
käitumisprobleemidega)

Demokraatia ja sallivus (selle mõistmine ühiskonnaliikmena) jms
Laste psühikaproblemidest lähtuvad käitumisprobleemid ja õigete lahenduste leidmine nende
kõrvaldamiseks.
Kiire elutempo ja vanemate vähene aega tegelemiseks lastega
Mõned koolitused on liiga kallid ja kättesaamatud pikkade vahemaade tõttu.Lõuna -Eestist on
keeruline ja kallis Tallinnasse koolitusele pääseda.
Täiendkoolituste kättesaadavus kaugemal asuvate piirkondade asutustele. Rahalised võimalused
selleks.
Täiendkoolitus peaks toetama lasteaiaõpetaja vaimset-emotsionaalset arengut,eriti tõstaksin esile
eetilisi aspekte.
Väga vajalik toetada lasteaia õpetaja professionaalseid (metoodikaalasid) oskusi tööks lastega
Kuidas aidata vaestest ja probleemsetest peredest pärit lapsi, kelle vanemad ei oska oma eluga
toime tulla ning sageli kaasneb kõige sellega hoolimatus laste suhtes ja muidugi rahaprobleemid.
Meie riigis ei ennetata probleeme vaid tegeldakse nendega siis kui probleemid on käes ja lapse
heaolu juba halb.

Kindlasti tuleb ennast täiendada arvutialaste teadmiste koha pealt, sest arvuti on vajalike paberite
täitmise osas üsna suur abimees.
Huvitav oleks ka osaleda rahvusvahelistes koolitustes, häda on aga kehvas keeleoskuses. Sest
aastaid tagasi omandatud võõrkeeleoskused on ununenud, kuna neid ei ole eriti vaja läinud.
Lasteaias tuleb järjest rohkem hakata tegelema peredega, kellel on probleeme laste kasvatamisega
maa ja linna lasteaedade ja elatustaseme suur erinevus, kuid seadusandlus üks
Kõik jääb materiaalsete võimaluste taha.Inimene juba oskab tahta,aga kui koolitus on kallis ja sageli
ka seotud sõidu- ja ööbimiskuludega,siis peab paraku sageli sellest loobuma. Noorte emade puhul
võivad tulla probleemid ka kodust äraolekuga,kui kursused kestavad kauem.
Täienduskoolitus peaks tulevikus muutuma tunduvalt regulaarsemaks ja süsteemsemaks.
Kvaliteet ja kättesaadavus
koolituskulude pidev kasv
Koolitused peaksid olema kindlale sihtgrupile, teemasid pigem vähem ja sügavuti. See vist ei
puuduta otseselt küll täiendkoolitusi, kuid koolieelsetele lasteasutustele ei eraldata piisavalt raha et

õpetajatele vajalikke koolitusi lubada.
et ei suudeta täita nõudlust
Huvitavad ja päevakorral olevad teemad. Koolitused koos lõõgastavate ja silmaringi laiendavate
tegevustega, kohtadega.
vaesed perekonnad, abitud pered, töötus - selle poole pealt, kuidas lasteaed sellega toime peab
tulema, mitte, kuidas peresid aidata.... aitamine on sotsiaaltöötajate ülesanne.... kuidas aga töötada,
kui lapsevanem ei taha, ei saa, ei oska osaleda lasteaia üritustes jne....
saavutada,et ka lapsevanemad oleks neile pakutavatest koolitustest huvitatud
Koolitustele ei jõua alati need, kellele seda kõige rohkem vaja oleks- kursused on väga kallid.
1.heade lektorite leidmine
2. koolituste sidumine praktilise eluga, et jutt ei jääks vaid jutuks, vaid sellel oleks ka seadusandlik
tagatis (N: kasvav bürokraatia- tahaks siis kuulda, milliseid seaduslikke meetmeid rakendatakse, et
seda vähendada jmt)
Rahvusvahelistumine,Erivajadustega lapsed
Rahaline ressurss ja aeg. Inimestel on tugev ajaplaneerimise oskamatus ning piiratud rahaline
ressurss.
1.Koostöö lastevanematega - kuidas nõustada , soovitada ( et teha mõistetavaks kõige
elementaarsem n.ö vabakasvatatud lapse juures)
2.Laste suur hulk, keda vaevavad psüühilised probleemid . Kuidas neid aidata ?
3.Töötaja pingete ja stressi maandamine
Et koolitajad ei läheks nn. "libedale teele", mütsiga lööma, kuna praegu on õpetajad hästi kursis
uuega,ei ole vaja koolituselt- koolitusele korrutada tuntud põhitõdesid.Tahaks näha säravaid
lektoreid, kellel on ka tuua näiteid oma tööst, mitte ainult klassikute aastatetaguseid tõdesid.
Aktiivsus, rahvusvahelised kogemused
lektorite puudumine
1. Et mitte ainult Tallinnas poleks võimalik mitmekülgseid koolitusi saada! Töötajad ei sõida naljalt
(paariks) päevaks Tallinnasse ning eelistavad kvaliteetseid koolitusi kohapeal.
2. Et 160 t kvalifikatsioonikoolitused poleks kooliõpetajast lasteaiaõpetajale n.ö sama jutt juba
vanadelt pedagoogidelt ülikoolipäevilt!!! Vaja on palju rohkem praktilise taustaga praktikute
koolitusi!!!
3. Haritud lasteaia muusikaõpetajate kolossaalne põud!!!
Isikuandmete kaitse, autoriõiguste kasutamine-kaitse,
1. Toimetulek enda (isiklik elu, aeg)ja oma tööga.
2. Lasteaiaõpetaja võib omada. kõrgharidust aga kui ta on vaimuvaene (puudub nii loovus- kui
kirjaoskus (eneseanalüüsivõime)) ei ole tema töökohaks lasteaed.
Armastusest ilma jäänud lapsed. Tundub, et vanematel pole isegai aega lapsi armastada, sest töö
võtab kogu aja.
Õpetaja praktika on vähene, ei oska kaasa rääkida
Täiendkoolituse rahastamine.
Personali puudus. Viimaste konkursside korraldamine ei toonud lasteaeda ühtegi kvalifitseeritud
lasteaia pedagoogi. Näiteks võtame tööle algklasside õpetaja, kes vajab 160t koolitust, mille
läbimine maksab 7000.- krooni. Noorel õpetajal puudub see raha ja lasteaial pole õigust
pedagoogide koolitusraha selliseks otstarbeks kasutada, see on töötavate pedagoogide
täiendkoolituseks antud.
Laste käitumisprobleemid. Erivajadusega lapsed.

IT-valdkonna kasutamine suhtlemisel nii organisatsioonisiseselt kui lastevanematega

D3: Kas Teie arvates kuuluvad laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus kokku?
Mida arvate Teie kooli ja lasteaia koostööst? Millised on Teie riigi kogemused
selles valdkonnas?
võivad olla koos ja ka mitte. lasteaed ja kool peaksid kindlasti tegema koostööd. lasteaed paneb
aluse koolis toime tulemisele.
Võiksid kuuluda,kuid ruume ja õpetajaid ei jätku. Kooli õpetajad ei ole kursis lasteaia lõpetajate
ettevalmistusega(laps ei pea lugeda oskama),koostöö on väga vähene
Pole päevahoiuga kokku puutunud. Olen kuulnud, et vastutus päevahoius pole nii suur kui
lasteaiaõpetajatel.
Lasteaia programm on liiga tihe ja mahukas, paberitööd lasteaiaõpetajatel ülearu. Samuti on liiga
palju laste arengut puudutavaid teste, ankeete, kokkuvõtteid, mappe. Lapsevanem ise ei vastutagi
enam millegi eest - kogu vastutus lapse tuleviku eest on lasteaiaõpetajal!!
Koolil ja lasteaial koostöö praktiliselt puudub. Vanemas rühmas otsivad kontakti kooliga ikka
lasteaiaõpetajad, kuigi initsiatiiv peaks olema koolipoolne. Kool esitab lasteaiale suuri nõudmisi laste
esimesse klassi tulekul. Ka tagasiside on vähene.
Töötan lasteaed-põhikoolis.Saame hakkama.Tegelikult ei peaks nad siiski olema koos,sest ega koos
ei saa eriti mittemidagi siiski ette võtta.Vanused on erinevad,tööajad on erinevad,lasteaia töötajad ei
saa laste juurest ära tulla jne.
Päevahoius ei tegeleta õppe- ja kasvatustööga.
Kooli ja lastaia koostöö sõltub heast tahtest ja soovist lapsi/lapsevanemaid aidata üleminekul
lasteaiast kooli. Kogemused on head, sest pole takistavaid nn "kommunikatsiooni probleeme".
Kuuluvad kokku küll aga õppetööks on vajalik õpetaja eriline tegevus ja igapäevatoimingud peaks
kuuluma teisele inimesele.Palju on lasteaiast kooliminekuks paika panna nõudmisi .Need süsteemid
töötavad kuidagi jubedalt- vastuvõtukatsed ja koolidesse tormamine .Esimesed 3 aastat on ju
maailmaga kohanemine ja elementaarsete oskuste omandamine - milleks siis laspsi viia
stressiolukorda kooliminemisega ja ka vanemaid.
Kooli ja lasteaia koostöö on oluline. Väikeses maakohas on seda koostööd ka lihtne teha. Oluline on
lasteaial teada, kuidas lapsed seal hakkama saavad (oleme küsitlusi läbi viinud, õpetaja lasteaeda
kutsunud vestlema), hea on teada, mida lasteaed peaks veel parendama, millele tähelepanu
pöörama jne. Koolil on aga hea teada, missugused lapsed on kooli tulemas, kas keegi on
erivajadusega jne
Päevahoid ja lasteaed kuuluvad selles osas kokku, et laps on järelvalve all.
Aga erinevad need selles osas, et lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus õppekava alusel,
toimub lapse arendamine, lapse arengu jälgimine jne. Seda päevahoid ei tee.
Päevahoiu teenus peaks sarnanema lasteai teenusele.Kooli ja la koostöö peaks olema parem.
Kogemused on valdavalt seotud piirkonnaga,kus töötan.
Suurlinnades on kooli ja lasteaia koostöö vähem tähis kuna koolide valik on lai ja vanem ei pane last
tihti kodu lähedal asuvasse kooli.
päevahoid ja koolieelne asutus ei kuulu kokku
kooli ja lasteaia vahel peab olema koostöö. eriti vanemas rühmas
Koolieelne lasteasutus kujutab Eestis küll palju enamat kui laste päevahoid.Meie linnas teevad
lasteaiad ja koolid head koostööd, mis ei tähenda, et midagi paremaks muuta ei anna. Lapsed
käivad kooliga tutvumas ja õpetajad käivad juba sügisel kooliminevate laste vanematele rääkimas
kooli oootustest. Paljud lapsed käivad lasteaia kõrvalt eelkoolis.
ei kuulu, sest riiklik koolieelne asutus ehk lasteaed juhindub riiklikust õppekavast ja seal toimub
kasvatus ja õppetegevused seaduse järgi. Võiks olla tihedam. Kurb et Eestis toimuvad
eliitkoolidesse ja mõningatesse teistesse koolitesse koolikatsed ning tänu sellele panevad paljud
vanemad oma lapsed eelkooli õppima. Oma kogemuse järgi aga näen seda, et teeme seda sama

tööd mida eelkool ning kuidas ma palun lapsel nt Tv-st teha harjutust kui ta on juba eelkoolis seda
teinud. Sellised katsed on lubamatud.
Kuuluvad küll kokku vahe ainult ajas.
Kindlasti kuuluvad kokku laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus, kuid head on ka
alternatiivvõimalused. Kool ja lasteaed peab tegema tihedat koostööd, kindlasti toimib see paremini
väikestes kohtades, suurlinnades on raskem, sest lapsed lähevad erinevatesse koolidesse.
kooli ja lasteaia koostöö on üsna nigel, seda eriti suuremates linnades - kõik oleneb siiski inimeste
tahtest
Kindlasti ei kuulu kokku päevahoid ja koolieelne lasteasutus. Koli ja lasteaia koostöö on äga nõrk.
Koolieelne lasteasutus pakub alusharidust, päevahoid ei pruugi seda teha. Meie koostöö peredega
on hea, aga riigi kogemused on üsna madalad - vanemaid tuleks rohkem kaasata lasteaia
otsustusprotsessidesse.
Ei kuulu päevahoid ja koolieelne lasteasutus kokku - vähemalt mitte praeguse seadusandluse ja
süsteemi juures. Kooli ja lasteaia koostöö on sõltuvalt piirkonnast väga erinev - on piirkondi, kus see
on väga hea, teisal aga olematu. Ideaalis algab koostöö seadusandlusest, millest praegu on tingitud
käärid kooli ootuste ja alushariduse raamõppekava vahel.
kindlasti ei kuulu laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus kokku. Koolieelne lasteasutus on
haridusasutus, kus kvalifitseeritud pedagoogid pakuvad kvaliteetset alusharidust.välja töötatud
õppekavade alusel.
Kool ja lasteaed peaksid tegema tihedat koostööd. lasteaedadel pole täit selgust, millised on kooli
ootused lasteaiast saabunud esimese klassi õpilasele.
Laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus ei kuulu kindlasti kokku. Koolieelne lasteasutus on
haridusasutus, kus pkvalifitseeritud pedagoogid pakuvad kvaliteetset alusharidust.
Kool ja lasteaed peavad kindlasti tegema koostööd. Lasteaed pole päris kindel, millised on koolide
nõudmised esimesse klassi tulevatele õpilastele. Samuti on nõudmised koolide kaupa erinevad
Kooli ja lasteaia koostöö on ilmtingimata vajalik. Suhte efektiivsus sõltub mõlema poole
valmisolekust. Oleme oma lasteaias kutsunud 100 päeva koolis käinud 1.klassi lapsed (meie
lasteaia lõpetanud) koos perega tagasi lasteaeda vestlusringi, kus osaleb ka kooliõpetaja. Nii
saame tagasisidet laste toimetuleku kohta koolis, samuti aitab saadud info meil oma tööd lasteaias
efektiivsemaks muuta.
Kuuluvad kokku. Koostöö on vajalik.
kooli ja lasteaia koostöö on olematu.
kool ja lasteaed võiksid teha rohkem omavahel koostööd.
päevahoiuteenust võib pakkuda ka lasteasutuse juures, kui sellelks on olemas vastavad ruumid.
üldiselt võiks nad eraldi olla.
Võivad kuuluda, kui lähtuda Soome kogemustest. Kuid seejuures peab olema töökorraldus
juhtimistasandil ja dokumentatsiooni osas riiklikult korraldatud.
Piirkonniti on koostöö lasteaedade ja koolide vahel erinev. Sõltub kohaliku koguko&#324;na
suhtlemiseetikast, inimestest, jne.
Arvan, et laste päevahoid on praegusel hetkel väljapääs peredele, kellel pole õnnestunud saada
kohta lasteaias. Väga kalli hinna tõttu ei saa paljud pered päevahoidu endale lubada, mis muudab
nende olukorra keeruliseks, lisades pereellu lisapingeid. Päevahoid ja lasteaed kuuluvad küll kokku,
kuid on siiski väga erinevad, sest päevahoius on laste arv rühmas väga väike, lasteaias aga üüratu.
Ei kuulu kokku. Kooli ja lasteaia koostöö võiks olla parem.
Minu arvates ei kuulu laste päevahoid ja koolieelne asutus kokku. Lasteaed ja kool peaksid jätkama
koostööd, et lasteaiaõpetajad teaksid, mida kooliõpetajad neilt ja lastel ootavad.
Laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus ei kuulu kokku. Minu jaoks on tegemist eraldiseisvate

asutustega, kes kannavad erinevaid eesmärke. Päevahoid hoiab ning sealsele kaadrile ei ole
määratud kvalifikatsiooninõudeid. Koolieelne asutus - seal töötavad õpetajad, kes peavad oskama
nõustada. Kool peaks oma huvi rohkem lasteaia vastu üles näitama-kooliõpetaja peab teadma, mida
tehakse lasteaia eelkoolieelses rühmas.
Päevahoid ei ole korrektselt reguleeritud, kool ei huvitu väga lasteaiast. Vanemad suhtuvad veel
lasteaeda kui hoiuastutusse, mitte haridusasutusse.
Kooli ja lasteaia õppeprogrammid ei lähe kokku--see on vana teema.
Koostöö on vajalik.
Päevahoid ja koolieelne la kuuluvad kokku, kuid siiski peab paika panema piirid, mis on siiski
lasteaia ülesanne- minu arust on see ikka ettevalmistus eluks. Koolile jäägu oma liistud ja hariduses
tuleb see ikka paika panna ja jätta aega koolile kasvõi lugema õpetamiseks. Kool peab mõistma, et
laste arengut ei tohi ühekülgseks muuta, lastele peab jääma lapsepõlv ja mängud, harjutused eluga
toimetulekuks.
ei kuulu. üks on koht, kus lapsed käivad mängimas ja omavanustega kohtumas ning suhtlemas.
kooli ja lasteaia koostöö võiks alati parem olla. samuti peaks kooliõpetaja arvetsama ja
aktsepteerima lasteaiaõpetajat, kes paneb ikkagi aluse lapse käitumisele ja ka hoiakule. paraku,
seda ei kohta eesti riigis tihti...
Jah, kui päevahoius töötavad profesionaalsed õpetajad ja töötakse samuti riikliku õppekava järgi.
Kooli ja lasteaia koostöö võiks olla parem ja tihedam. Maapiirkonnas on koostöö parem ( ma arvan)
sest kõik tunnevad kõiki ja kõõliõpetajad ja lasteaiaõpetajad suhtlevad tihedalt ka vabal ajal
Laps peaks lasteaias mängima ja koolis alustama õppimisega. Aga meil hakatakse lasteaias juba
kooliks ettevalmistama, ning seepärast on ka õpetajate vahel koostöö. Lasteaed peaks jääma
lapsele mängupaigaks.
Mul puuduvad kogemused atud valdkonnas. Kooli ja lasteaedade koostöö on arvestatav ja toimiv.
Riik ei aktsepteeri hetkeseisu lasteaedades. Riik võtab vastu seaduseid, mis näitavad nende
mõtlematust ja teadmatust asjadest lasteaedades. (N: igale lapsele koht lasteaias- tuleks ehitada
uusi lasteaedu, mitte suurendada rühmade arvu)
Päevahoid ja koolieelne lasteasutus kuuluvad kokku,sest mõlemad on loodud laste heaks ja
mõlemad toetavad peret laste kasvatamisel ning samuti toetavad lapse kasvamist-sotsipäevahoid
saab eestis varsti jalad alla,aliseerumist.
Kooli ja lasteaia koostöö on oma tasemelt hea.Võiks olla parem,et teada mida teineteiselt
oodatakse.
Meie riigis ei ole päevahoid nii levinud kui soomes kuid loodan,et päevahoid saab eestis varsti jalad
alla,sest kõik lapsed pole loodud viibima suures kollektiivis neile oleks päevahoid väga heaks
alternatiiviks.
Kooli ja lasteaia vahel võiks olla suurem koostöö, eriti esimese klassiga, kus lapsed lähevad
lasteaiast kooli. Päevahoid on vist rohkem laste järelevalvega seoses ja seal ei toimu sellist
õppetegevust kui lasteaias.lasteaial on ju oma riiklik õppekava, mis on aluseks tegevustele.
Ei kuulu kokku. Kooli ja lasteaia vaheline koostöö on väga oluline.
Laste päevahoid ei kuulu koolieelse lasteasutusega kokku. Koolil ja lasteaial peab olema tihe side.
Väikelinnas, kus ise elan, on lihtne teostada, kuid suuremas kohas ei kujuta hästi ette, kuidas see
toimib.
Kindlasti peab koostöö olema aastaringne. Riigist ei tea rääkida, kuid oma linnas on see normaalselt
toimiv.
Mis on päevahoid? Pole sellega kokku puutunud...
Kooli ja lasteaia koostöö on minimaalne. Nõudmised kooli poolt on tunduvalt suuremad kui
lasteaialapse igapäevane elukorraldus võimaldab. Lastel on lasteaias vabaks mänguks juba praegu
vähe aega.
päevahoid ja lasteaed ei kuulu kokku. Samas on see lasteaiakohtade vähesusest tulenev
paratamatus, et mõnel vanemal, kes lasteaia kohta sooviks, tuleb leppida päevahoiuga. Kool ja
lasteaed peaksid rohkem tegema koostööd. Eks see on omavahelistes suhetes ja suhtlemises kinni

kas seda tehakse või mitte. Riiklikult see reguleeritud pole.
Koolieelne lasteasutus on haridusasutus, päevahoid sotsiaalteenus. Mõlemad tegevusliigid
mõjutavad lapsi koolieelses eas ja on laste perede toetamiseks olulised. Segi ei tohiks ajada neid
alusharidust kui valdkonda käsitledes. Alushariduse omandamiseks loob tingimused vaid koolieelne
lasteasutus, lastehoius koolitusteenust pakkuda ei tohi, kuna ei ole täidetud hariduse
võimaldamiseks vajalikud kvaliteeditingimused (pedagoogid, ruumid, dokumentatsioon) ja omata
koolitusluba.
Päevahoid ja koolieelne lasteasutus kuuluvad kokku.
Koostöö kooli ja lasteaia vahel vajalik, kuid tihti nagu peale sunnitud ja üle tähtsustatud.
Minu arvates ei kuulu laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus kokku. Kooli ja lasteaia koostöös on
palju vajaka, koolid ei ole huvitatud koostööst lasteaiaga, vähemalt meie regioonis.
Oleneb lasteasutuse töökorraldusest ja ruumidest. Kooli ja lasteaia koostöös on veel palju
arenguruumi,seda tehakse , kuid koolid ei tunne sellest erilist vaimustust. Peab midagi tegema,
kuuluvad ikka ja koolipoolne huvi võiks olla suurem j a pärast ka tagasiside kuidas läheb lapsel
koolis
Päevahoid ja lasteasutus on kokkukuuluvad asjad, tegeleme ühtmoodi lastega, ainult erineval viisil.
Lapsevanemale on see hea võimalus valida talle sobivam variant. Koolidega koostöö on läinud
aasta-aastalt paremaks. Igal juhul peaks see koostöö hästi toimima.
Arvan,et nii päevahoiul kui ka lasteaedadel on omad miinused ja plussid.
Päevahoid positiivne väike laste arv.
Lasteaed plussid: erialaspetsialistid (logopeed, muusik jne traditsioonid)
Suhtun positiivselt kooli ja lasteaia koostööle, endal kahjuks kogemusi ei ole .
jah. oleks ju veider kui vanemad hoiaksid oma lapsi tööl viibimise ajal hoiuasutustes ja siis
toimetaksid nad päeve mingil ajahetkel lasteasutusse alusharidust saama. enamus vanemaid
paneb ju väikelapse lasteaeda vajadusest leida talle hoiupaik enda töölviibimise ajal. See, et Eestis
on koolieelne lasteasutus nii haridus kui hoiuasutus on nende vaatenurgast puhas pluss
Kool ja lasteaed astuvad erinevat jalga. Suurem osa lasteaias käinutest on ette õpetatud. Esimese
klassi esimesel poolaastal on neil kerge ja igav. Lasteaed ei tohi dubleerida kooli esimest klassi!
Koolikatsed aga eeldavad, et laps oskab kirjutada etteütlust.
Ei kuulu kokku. Lastehoid on lihtsalt laste hoiukoht, lasteaed on haridusasutus. Kooliga koostöö
peab olema. Meie lapsed on tulevase õpetaja ja kooli ning klassiga varem tuttavad, mitmeid kordi
vastastikku külas käidud ning osaletud ühistegevustes. Õpetajad peavad arvestama oma
tegevustes nii lasteaia kui I klassi õppekavadega ning kindlustama lapsele võimalikult sujuva mineku
lasteaiast kooli.
Kuuluvad.
See peaks kindlasti olema.
Kogemusi on.Kuid siiski on kooli ja lasteaia koostöö mitte piisav.
Laste päevahoidu ja koolieelset lasteasutust on võimalik kokku kuuluma panna. Meie omavalitsus
käesoleval õppeaastal just seda teed läks. Tulemust saab näha veidi hiljem
Meil ongi lasteaed-algkool. Maatingimustes on see ideaalne asutus. Laps tuleb meile 2-aastaselt ja
läheb ära 13-aastaselt, kui lõpetab 6.klassi. See annab erilise turvatunde (enda lapsel oli ka õnn
seda kogeda)
Ei kuulu. See hoiuteema kaldub pigem sotsiaali valdkonda. Kooli ja lasteasutuse koostöö tundub
seisvat linnukese kirja saamises kooli poolt. Praktilisi muudatusi, millest igal kohtumisel vesteldakse
nt. õppekavades lasteaiast sujuv üleminek kooli, ei ole just erilist vedu võtnud, samas kooli ootused
lasteaialapsele on üsna kõrged.
jah
Jah.

Kooli ootused ja lasteaia eesmärgid peavad sobima. Koostöö on ülioluline.
Maapiirkonnas, kus lasteaeda lõpetavad lapsed lähevad enamasti samasse kooli, õnnestub kooli ja
lasteaia koostööd paremini korraldada.
Päevahoius võiksid ka töötada lasteaiaõpetaja haridusega õpetajad ning ka õpetada mingil määral
lapsi, kuigi jah seda seal vist suurt ei jõuta. Minu arvates võiksid kuuluda kokku. Kooli ja lasteaia
koostöö on minu arvates vajalik eriti vanemate rühmade puhul kuigi ka teistele vanustele võiksid
kooliõpetajad mingit nõu anda,
Kooli ja lasteaia vahel on väga suured käärid. Lapsed võiksid olla mängulisemas esimeses klassis ja
seal alles hakata lugemist õppima, sest uus õppekava näeb lasteaias rohkem mängu ette aga kool
juba ootab last, kes loeb pikki lauseid, mida aga lasteaia riiklikõppekava ette ei näe. ja veel ja veel.
andkem lastele lapsepõlv tagasi ja lõpetage see katsetamine koolialguses, lapsed kes seal käinud
on pärast väga endastväljas.
Võivad kuuluda kokku. Meie kooli ja lasteaia vaheline koostöö toimib üsna hästi.
Loomulikult kuuluvad kokku
Jah võiksid kuuluda.
Peab olema tihedam koostöö kooli ja lähedalasuva lasteaia vahel
Kindlasti ei kuulu kokku. Lapsi hoida on midagi muud kui neid õpetada ja arendada. Kindlasti peavad
koostööd tegema kool ja lasteaed. Siiamaani olid käärid väga suured. Lasteaed tutvustas tähti ja
lihtsamaid sõnu õpetas lugema - kool soovis lugejaid - kirjutajaid lapsi.
Koolieelne lasteasutus on haridusasutus. Päevahoiu teenust võib ka lasteaed pakkuda, kuid ei pea.
Kooli ja lasteaia koostöö on vajalik.
kooli ja lasteaia tulemuslik koostöö on võimalik, kui piirkonnas on üks kindel kool, kuhu lapsed
lähevad. Praeguna praktika näitab, erinevate koolide ootused on lastele väga erinevad ja see
tuleneb sellest, et õppekavadega on sujuv üleminek lasteaiast kooli tagamata. Nagu eelpool jutuks
oli, ei ole lasteaia ja kooli õppekava tegijatel mahti olnud üksteise tööga tutvuda.
Ei kuulu kokku, sest koolieelses lasteasutuses ikkagi püütakse lastes kujundada koolivalmidust,
mitte ainult pakkuda päevast olemist.
Koolid ja lasteaiad peaksid tegema plju rohkem koostööd - väga suured käärid on lasteaia pakutava
ja kooli sisseastumisel nõutavate oskuste ja pädevuste vahel. (Koolid nõuavad liigselt suuri teadmisi
lastelt)
koolieelne lasteasutus eeldab läbivat õppekava,päevahoid eeldab lihtsalt järelvalvet
Jah, kuuluvad kokku, sest koolieelene lasteasutus valmistab last tulevaseks kooliks ette ja samas
pakub ka päevahoidu. Kooli ja lasteaia koostöö on vajalik...eriti kooli minevate laste osas.
Eestis üldiselt teevad ühte piirkonda kuuluvad koolid ja lasteaiad omavahel koostööd.
Hoid on lihtsalt ära hoidmine. Koolieelne lasteasutus on eelkõige haridust andev asutus.
Meie kooli ja lasteaia koostöö on väga hea. SÜgisel peale I veerandit annab koolipoolse hinnangu
lasteaiast kooli läinud laste kohta nende klassijuhataja ning võib teha ka etteapnekuid kooliks
ettevalmistava töö tõhustamiseks. Need hinnangud ja etteapenkud arutatakse läbi lasteaia
pedagoogilise nõukogu koosolekul. Kevadeti tulevad kooliminevate lastega tutvuma nende uued
õpetajad, jälgivad lapsi lasteaia tegevustes, vestlevad lasteaiaõpetajatega.
Päevahoid ja lasteaed on erinevad asutused ja ei kuulu kunagi kokku. Kooli ja lasteaia koostöö on
väga oluline. Riiklikul tasandil ma arvamust ei jaga. Minu isiklikud kogemused kooli ja lasteaia
koostöös on minimaalsed.
Koolieelses eas on õpetamine läbi mängu tähtis ja sellepärast on päevahoid ja koolieelne
lasteasutus igati kokku kuuluv. kooli ja lasteaia koostöös valitsevad käärid.
iga küsimus siin nõuaks 2 lehekülge
jah

Päevahoid ja koolieelne lasteasutus võiks kuuluda kokku aga praegu ta ei kuulu. Päevahoius ei ole
vist süstemaatilist planeeritud õppetööd.
Kooli ja lasteaia koostöö on võimalik ja ka toimib väikestes asulates/alevites. Linnades see vist hästi
ei saa töötada, sest lasteaed ei tea millisesse kooli lapsed lähevad
Laste päevahoid ei võrdu koolieelne lasteasutus. Kooli ja lasteaia koostöö on iseenesest mõistetav,
kuid arvan, et ei toimi eriti palju.
Päevahoid ja koolieelne lasteasutus peaksid olema eraldi. Raske on rühma planeerida paaritunnist
hoidu kui rühmas on 16 last. Samuti eelistaks lasteaed saada pearaha täiskoha eest. Kool peaks
andma tagasisisidet tehtud tööst lasteaias.
kuuluvad kokku, ehkki lasteasutus on enamat kui päevahoid
kool ja lasteaed peaks loomulikult tegema tihedat koostööd, kuna lapsed lähevad ju lasteaiast kooli.
Ja kui nad on võimalikult piisava ettevalmistuse saanud eelkõige sotsiaalselt, lisaks veel tedamistele
oskustele-on lapsel ehk suurem huvi ka kooli ja õppimise vastu tulevikus.
Liiga varajane lasteaeda panemine on võtnud lastelt võibolla turvatunde ja nad on enneaegselt
varaküpsed, mis tõttu ei saagi imestada kui lastelt oodatakse juba varakult täiskasvanule omast
käitumist-nii on meie riigis seda küll juba valusalt tunda.
laste päevahoid on laste hoidmine ilma õpetuseta
koolieelne lasteasutus pakub ikka alushariduse omandamist
koostöö kooliga toimib lasteaedadel väga hästi ainult koolid pole vahel sellest huvitatud
Ei kuulu kokku , sest päevahoiul korraldamisel ei ole õpitulemusi , laps harjutab kollektiivis
mängimist , see on ka oluline
Koostöö kooliga toimib, tagaside koolit vajab veel täpsustamist kohta
Suured "käärid" on lasteaia koolivalimuduse raamõppekava ja kooli ootuste vahel ja see jätkub
põhikoolis algklasside ja põhikooli keskastme ning põhikooli ja gümnaasiumi vahel.
Meil on asutuse ametlikuks nimetuseks kool ja kooliperena käsitleme lapsi vanuses 2-12(6.klass).
Meile on see mudel arusaadav ja töötajate poolt aktsepteeritud, HTM ei ole sellest aru saanud, et
võiks olla lisaks põhikoolile, algkoolile, gümnaasiumile ja lasteaed algkoolile lubatud ka muid tüüpe.
Meile sobiks kolled�i mudel, aga seda ei arvestata.
Väidan, et kool on koolieelsest lasteasutusest rangelt lahutatud, kuigi peaks olema võimalikult
suurem ühendatus. Kogesin seda eilegi LIS koolitusel, kus selgus, et laps, kes on minu kooli vastu
võetud käskkirjaga, tuleb kooli minnes(ehk siis samas asutuses jätkates) arvata välja nimekirjast, et
siis koheselt teha uus käskkiri tema jätkamise kohta samas asutuses. Midagi tobedamat annab
vaevalt veel välja mõtelda. Põhjuseks on et LIS ja EHIS on omavahel ühendamatud. Järelikult Eestis
ei aktsepteerita ühtset mudelit, vaid koolieelne haridus ja haridus koolis elavad oma elu ja
juhinduvad kumbki oma korralduslikest aktidest. Nendevaheline koostöö riiklikul tasandil on
mõistetamatu, kuigi praktikas teostatud ja meie koolis reaalselt ja üsna hästigi toimiv.
Laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus võivad ja ei pea kuuluma kokku. Samas kannavad üht
eesmärki ja lasteahoid ei saa olla vaid laste hoid,mine, vaid ka ühistegevused ning nende kaudu
lapse kujundamine.Kool ja lasteaed võiksid teha koostööd, kui tihedalt, see on iseküsimus. Aga
koostöö on vajalik; ilmselt toimib mõnel pool väga hästi, mõnel mitte. Sõltub töötajatest.
Meie lasteaia ja Tammiku Gümnaasiumi vahel ON JUBA mittu AASTAT tihe koostöö.
Peaks olema ühine eesmärk: laste hoidmine, kasvatamine, õpetamine, arendamine igakülgselt.
kooli ja lasteaia vahel tehakse koostööd: õpetajad käivad lastevanemate koosolekul lasteaias, kus
tutv. koolisüsteemi ja vanemate osa laste kooliks ettevalmistamisel ja toeks olemisel.
lapsed käivad õppekäikudel koolis.
Koolieelne lasteasutus ja päevahoid koos - ideaalne lahendus perekonna jaoks. Toimib
suurepäraselt ka lasteaiast seestpoolt vaadatuna.
Väiksemates omavalitsustes on kooli ja lasteaia koostöö sisukam ja toimib hästi. Suuremates on
koostöövõimalused kindlasti piiratumad.
Kooli ja lasteaia koostöö sõltub suuresti piirkonnast. Suurtes linnades on ta raskendatud, samas
väikestes valdades tehakse väga head koostööd (eriti kui kool ja lasteaed asuvad lähestikku).
Päevahoid kindlasti on lapsele kasulik kollektiiviga harjumise osas, lasteaias aga lisandub õpetamise
metoodiline pool. Oleks ainult lasteaia rühmades laste arv veidikenegi väiksem, oleks õpetus veelgi
tõhusam ja individuaalsust arvestavam.

Meie lasteaed ja kool ongi ühe juhtimise all ja toimib väga hästi.
Koolieelne lasteasutus on eraldi üksus.Kooli ja lasteaia koostöö on väga oluline.Lapse elus toimuvad
muudatused seoses kooli minekuga.Kui laps on tuttav koolimajaga ,oma tulevase klassijuhatajaga,
siis ta läheb julgelt kooli.
Minumeelest kuuluvad laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus kokku.
Kooli ja lasteaia koostöö peaks olema palju tihem. Oleks vaja ühtlustada laste õpetamise
põhimõtteid
meie lasteaial on tihe koostöö kooliga. Hakkame varsti ära kolima koolimajja.
Tegelikult peaks lasteaed toetama perede tööd, tegelikkuses pole paljudel vanematel aega laste
jaoks või siis tegeldakse üle ( liigselt üritustel käimine ka õhtusel ajal, lasteringides osalemine, jms).
Kooliga koostöö on meil hea (maakohas, kus lapsed lähevad põhiliselt ühte kooli).
ei kuulu kokku. koostöös arenguruumi jätkub.
Ei pruugi kokku kuuluda.
Kooli ja lasteaia koostöö on väga vajalik.
Päevahoid ja koolielne lasteasutus kuuluvad kokku. Koolid ja lasteaiad on liikumas koostöö suunas.
Laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus ei kuulu kokku ja ei peaks ka kokku kuuluma.
Lapsevanema jaoks peakski olema erinevaid võimalusi, ma mõtlen siin mõneks tunniks kasutada
lapsehoiu teenust. Kui aga laps viibib terve päeva lapsehoius, siis see ei ole enam õige. Lapsehoius
peaksid kõik tingimused vastama lasteasutuse nõuetele ja ka nimetus olema teine.
Kooli ja lasteaia vahel toimub koostöö, mis võiks olla küll tihedam. Suuremaks probleemiks on
lasteaia ja kooli õppekavade vahelised nn "käärid". Sellest on räägitud aastaid, kuid muutunud ei ole
midagi. Ma mõtlen just kooliks ettevalmistuse nõudeid lasteaias ja esimese klassi ainekavasid.
Laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus ei sobi kokku oma iseloomu poolest.Lasteaias tehakse
sihikindlat ja planeeritud tööd loodud eesmärkide suunas.Päevahoius tööd ei planeerita,pole ees
raamõppekava ja sisuliselt on see lihtsalt laste karjatamine ja nende eest hoolitsemine v.a.toitmine,
sest paljud päevahoiud minu teada toitlustamist ei paku
minu arvates on päevahoid - koht kus laps mängib ja tegeleb muu põnevaga . Koolieelne
lasteasutus valmistab last ette kooliks koostöös lastevanematega.
Päevahoid ja l/a võivad töötada käsikäes, sest on lapsi, kellele pikk päev l/a ei sobi. Koostöö kooliga
võiks olla tihedam, kooliprogrammid on liiga mahukad.
Minu arvates kuuluvad need kokku-igal momendil toimub nn.laste õpetamine-kasvatamine.Hoid ei
välista lastele eeskuju kaudu õpetamist.
Meie lasteaed ja kool on ühes hoones ning meie omavaheline koostöö on väga hea. Laste
päevahoid ja koolieelne lasteasutus on ju põhimõtteliselt üks ja sama . Lasteaias ongi laps päeval
hoitud ja tublide õpetajate poolt ka ka kooliks korralikult haritud.
Jah. Muidugi ei pea laste päevahoid just koolieelses lasteasutuses toimuma, aga kindlasti on siin
omad plussid ja loomulikult ka miinused. Meil on väike maakoht, inimesed tunnevad kõik üksteist ja
seetõttu on ka omavaheline suhtlemine tihedam. Meie oleme aegajalt teinud kooli algklassidega
koos ühisüritusi, ka käivad koolilapsed meile esinemas. Räägime omavahel, kuidas lastel koolis
läheb, mida meie saame paremini teha. Kuigi mõnikord tundub, et kooliprogrammid on liiga rasked ja
seetõttu on ka surve lasteaedadele nii kooli kui ka lastevanemate poolt, et võimalikult palju ja ruttu
erinevaid teadmisi lastele anda. Kõige tähtsam aga lasteaiaealistel on MÄNG, läbi mille kuuldut ja
nähtut endale kinnistada. Tihti ei jää mängu jaoks piisavalt aega, seda peaks saama ikka mõnudega
teha.
Kui päevahoius töötavad inimesed, kes on pedagoogilise haridusega ja teadlikult arendavad last, siis
ei ole neil suurt vahet. Kahjuks ei ole olnud kokkupuudet päevahoiu rühmadega.
Lasteaia ja kooli koostöö on oluline.

Arvan, et ei kuulu. Kooli ja lasteaia koostöö võiks olla parem, üleminek lasteaiast kooli peaks olema
sujuvam.
Kõik on suhteline,oleneb konkreetsetest inimestest ja kas tunnetatakse koostöö vajalikkust.
Mis mõttes kokku? Ei saa küsimusest aru.
Koostöö on igal tasandil ainult positiivne nähtus. Maapiirkondades, kus kool ja lasteaed on ühes ja
samas külas või asulas, toimib see koostöö ülihästi- klassid on väiksed, õpetajad käivad lapsi
lasteaias vaatamas ja lapsed omakorda kooliga tutvumas, inimesi teatakse ja tuntakse.
Linnades on koostöö tunduvalt raskem, kuna õpetajad on koormatud, isiklik kontakt perekonnaga
puudub, koole saab ka lapsevanem valida jne
Koostöö jaoks peab olema aega ning sellel peab olema ka kindel eesmärk ning mõte. Kui lasteaed
saab koolile kasulik olla ja vastupidi, tekib koostöö iseenesest.
Ei kuulu. Koostöö on väga oluline.
Arvan,et need on kaks erinevat asja:koolieelne lasteasutus tegeleb õpetamisega rohkem[on
haridusasutus],aga päevahoid on koht kus lapsi hoida kasvõi tund,kui vanemal on vaja.
Kool ja lasteaed peaksid tegema väga tihedat tööd.Koolieelikud võiksid tutvuda oma õpetajaga juba
varakult.Õpetajat peaks huvitama,kuidas käib lasteaias õppetöö ja kooliks ettevalmistus.
Erinevates koolides on olukord kindlasti erinev.On väga tihedat koostööd kuna eelkooliealiste laste
rühm käib nn eelkoolis
Ei, üks kuulub sotsiaalvaldkonda teine hariduse alla. Kooli ja lasteaia koostöö on möödapääsmatu.
Praegu nad kokku ei kuulu, vaid pigem konkureerivad ja minu arvates pole see kasuks kummalegi.
Sama on kooli ja lasteaia koostööga, võibolla maakondades on see parem, aga siin linnas roolib
konkurents ja vastandumine.Üleminek lasteaiast kooli on väga järsk. Meie riigis tehakse koolikatseid
koolis ja kooliküpsuse katsumist lasteaias ja peetakse seda ülimalt loomulikuks.
Kui laste päevahoid toimub kodudes, mitte lasteaias, siis oleneb see hoidu võimaldavast ettevõtjast.
Kooliga koostöö on olemas, kuid, mis puudutab sujuvat lasteaiast kooli minekut, siis võiks olla
rohkem. Jätkuvad vaidlused koolikatsete, lugemaõpetamise jms suhtes
Laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus on ikka erinevad asjad. Koolieelne lasteasutus on ikka
haridusasutus, mida ei saa öelda päevahoiu kohta.
Kooli ja lasteaia koostöö lonkab praegusel hetkel väga tugevasti, õppekavade vahel on käärid.
Koostöö oleks väga vajalik ja juba õppekavade koostajate tasemel!
Lasteaed ja kool peaksid tegema koostööd, see on väga oluline. Päevahoid ja koolieelne lasteasutus
peaksid kuuluma kokku.
Nii ja naa, sisuliselt ju üks ja see sama. Koolieelses lasteasutuses palju mõttetut paberimäärimist.
Väiksemates piirkondades on kooli ja lasteaia koostöö hea ja peabki olema.
Laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus kokku ei kuulu.
Peame oluliseks kooli ja lasteaia koostööd
päevahoid ja koolieelne lasteasutus ei käi kokku - üks on sotsiaalne asutus, teine haridus asutus...
kooli ja lasteaia koostöö vajab paljuski arendamist, kuid minu kogemused on positiivsed... lasteaed
on küll peamiselt algataja olnud, kuid viimastel aegadel mõeldakse koolis tihedamini juba lasteaia ja
koostöö peale...
päevahoid võiks olla noorematele lastele lastekollektiiviga harjutamise aeg. kool ja lasteaed peaks
tihedamalt suhtlema, oma nõudmised ühtlustama.vajalik oleks,et laps teaks aegsasti oma kooli ja
saaks õpetajaga kohtuda.
Päevahoid on minu meelest teine asi.
Kool ja lasteaed peaks tegema koostööd - nt lasteaia logopeedi lapsed peaksid saama sama
tugisüsteemi kasutada ka koolis.
kuuluvad kokku.Meil on hea koostöö
see oleks suurepärane, kui lasteaed ja kool suudaksid teha koostööd

Kool esitab tihti lasteaiale liiga kõrgeid nõudmisi. On olnud palju hinnangulist suhtumist.
Lasteaia tegevust ei hinnata piisavalt
1.päevahoid sõltub sellest, kes seda teostavad- ühest vastust ei oska anda, arvan, et kui laste
rühmad ei ole lasteias suured ja nendega tegeleb piisavalt personali, siis lasteaed on lapse arenguks
parem.
2. koostöö sõltub mõlemast osapoolest, nende heast tahtest. Oma kogemustest võin öelda, et
kooliõpetajatega on hea koostööd teha, probleeme on direktoritega. Probleem on ka selles, et
viimastel aastatel muutub vähemalt maakoolides sageli kaader ja see raskendab koostöö tegemist.
Meie kooli ja lasteaia koostöö on tõeliselt nõrk.
Lastepäevahoid ei kuulu lasteasutusega kokku, kuna päevahoius õppetöö pole kohustuslik.
Kooli ja lasteaiavaheline koostöö on väga oluline, minu arust lausa kohustuslik.
Riigitasandil ei oska kommenteerida aga meie lasteaia ja koolivaheline koostöö toimib väga hästi.
Koolieelne lasteasutus ja laste päevahoid võivad kokku kuuluda või ka mitte, oleneb millised
eesmärgid on laste päevahoid, kui organisatsioon enda jaoks seadnud. Igal juhul nad toetavad
üksteist suuresti.
Kooli ja lasteaia vaheline koostöö on väga oluline. Mitte ainult lõpurühma töös vaid ka juba
väiksemate lastega.
Seni on pidanud õpikäsitluses tegema lasteaed koolile (sisseastumiskatsed esimesse klassi ning
kooli nõudmised 6-7 aastase lapse arengule) Hetkel on olukord muutumas- õpikäsitlus on läinud
lapsesõbralikumaks. Alushariduses töötavad inimesed on hakanud tõstma pead ning selgitanud
eelkooliealise lapse arengu printsiipe koolile (alushariduse raamõppekavasse on viidud sisse
olulised muuused, mille läbi muutub lasteaia tegevus rohkem lapsest lähtuvaks, mängulisemaks ning
tegevusrõõmu pakkuvamaks. Siiski ollakse ülemineku perioodis ning diskussioon kooli ning lasteaia
vahel kestab)
Meil on lasteaed-algkool ning toimib väga hea lasteaia ja kooli koostöö. Lastel on lasteaiast kooli
üleminek palju valutum. Kõik üritused toimuvad koos. Õpetajad teavad, millele iga lapse puhul
tähelepanu pöörata ja kuidas lapsele läheneda ja kuidas arendada.
laste päevahoid ei ole lasteaed, kuna lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö. kooli ja lasteaia
koostöö jätab soovida, pealegi tahab kool alustada esimest klassi järjest suuremate eelteadmistega,
nii et jääb mulje- lasteaias tuleb õpetada seda, mis peaks tegelikult kuuluma esimese klassi töö
hulka. laste aju ja füüsist ei ole võimalik kiiremini arendada kui on looduslik areng ja kasvamine.
Päevahoid ja koolieelne lasteasutus on kaks eri asja . Ühes on lihtsalt laste hoid ilma mingite
eesmärkideta laste arengu jälgimeseta ja sellega arvestamata. Lasteaed aga vaatab ühe väikese
ilmakodaniku arengut ja sellest lähtuvalt tegutseb temaga, loob tingimused tema arenguks.
Kooli ja lasteaia koostöö on kindlasti vajalik. Kooliküpse lapse toimetulek 1 klassis - tagasiside sealt .
Algklasside ühisüritused koolieelikutega . Mõningad võimalused ühiskoolitusteks , kuid need on
siiski üsna ahtad, sest vanusegrupiti on pedagoogiline pool siiski väga erinev . Õpetajad lihtsalt ei
saa sealt seda mida meie vanuses lastega teha. Samas on koolipoolne soov pakkuda meie lastele
juba IT koolitust iga nädal jne on küll igati tore , kuid minu arvates peame me ikkagi saama selgeks
eakohased tarkused ( kuulma häälikuid , loendame, värve tundama , jutustama õppima jne ) mitte
tormama virtuaalmaailama klahve kõbistama.
Laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus ei kuulu kokku.
Laste päevahoid on vajalik- lasteaiakohti ju napib, aga spetsiifika on neil pisut erinev. Oma
kogemusest võin öelda, et punnitagu lasteaed kui palju tahab, kool lasteaia tasandile eriti ei lasku ja
püüe on ainult ühepoolne. Tullakse, kui kutsud, vastatakse, kui küsid (sedagi mitte igakord).
Seminaridel, konverentsidel on seda teemat usinasti üleval hoitud, aga nihkeid paremusele ei näe.
Päevahoid ja koolieelne lasteasutus võiksid ühist joont järgida, Kooli ja lasteaia koostöö on väga
oluline. Koolieelikud tutvuvad kooliga oma tulevase õpetajaga. Korraldatakse I klassi õpilastega
ühiseid üritusi.
lasteaiad ja koolid peavad jätkama koostööd, lasteaia- ja kooliõpetajatele luua ühtseid koolitusi,

lasteaiast kooli minek peaks olema sujuvam, kool võiks olla esimestes klassides mängulisem lasteaia jätk
Laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus kuuluvad kokku. Koolidega koostöö on hea.
Ei! Sest lasteaias on kohad lasteaias käivatele lastele, neil on oma tool ja laud ja voodi... Oma
päevaplaan... Kui kuskil ruumis on osa lapsi n.ö päevahoiul, siis mille poolest ta lasteaias asudes
erineb? Kui kohti on, siis on ju ikka tegemist lasteaiaga. Või mis???
Kooliga koostöö on vajalik ja vähemalt valdades ka mingil tasandil olemas (eelkool kohapeal,
tuttavad õpetajad, külastused koolis etenduvatele külalisteatritele, praktiline koostöö tööõpetuse
valdkonnas...)
1.Päevahoius on lastega kontakt ja suhtlemine juhuslikumad...
2.Koostöö on väga oluline, et mitte lasteaias üle õpet üle forsseerida...
3.Riigi tasandil- on teemad ikka aeg-ajalt kõneaineks, kuid 2.punkt eeldab ka lihtsalt paikkonnas
olevate pedagoogide head tahet omavahel ühenduses olla
Miks mitte, kui on vastavad ruumid ja inimesed, kes teemat valdavad. Kooli ja lasteaia koostöös
saaks nii mõnigi algklasside õpetaja aimu alusharidusest ja lasteaed saaks kasutegurina osaleda
mõnes huviringis(savirig, klaasiring jms)
Päevahoid ei ole lasteaia alternatiiv- ta on hädaabi
Laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus kuuluvad absoluutselt kokku! Meil see toimib juba
mitmeid aastaid ja see aitab kaasa lapse sujuvale üleminekule kooli ning kergemini kohaneda uues
keskkonnas.
Kooli ja lasteaia kostöö on vajalik. Päevahoid ja koolieelne kasvatus üldises mõttes ju kuuluvad
kokku kuid päevahoidja võib olla ka vanaema, naabritädi, kes ei pea omama spetsiifilist haridust ja
oskusi. Kui see on aga lapse päeva hoid osalise ajaga, peaksid need kuuluma kokku küll ja oleks
vist ülimalt normaale kui selleks on lasteaedadel ruume ja töötajaid.
kuuluvad küll
laste päevahoid ja koolieelne lasteasutus peaksid töötama ühiste eesmärkide nimel, koostöö kooli ja
lasteaia vahel peaks kindlasti olema
Kui koolieelse lasteasutuse ruumid võimaldavad, siis võib siin olla ka päevahoid.
Kooli ja lasteaia koostöö on vajalik. Järjepidevus lapse üleminekul lasteaiast kooli peab olema
tihedalt seotud, et laps teab, mis teda ootab ja õpetaja koolis teab, kes tema juurde tulevad.
Lapsed lähevad erinevatesse koolidesse ja lasteaed ei tea, missugusesse kooli vanem lapse paneb,
ehkki lähedalasuvad koolid ja lasteaiad suhtlevad omavahel ja õpetajad on kursis lasteaias
toimuvaga.
Minu arust ei kuulu päevahoid ja koolieelne lasteasutus kokku. Kooli ja lasteaia koostöö on väga
oluline, kuid kahjuks ikkagi nõrk. Tugeva koostöö puhul lähtuksid kooli nõudmised esimesse klassi
astujatele ikkagi lasteasutuse raamõppekavast. (kasvõi lugemis-ja kirjutamisoskus)
Oleme lasteaed-põhikool, kus lasteaias 32 ja koolis 91 õpilast. Töötame ja õpime koos.
kool ootab lasteaedadelt rohkem, kui koolieelse lasteasutuse õppekava ette näeb
päevahoid ja koolieelne lasteasutus - neil ühesuugused eesmärgid jakasvatuspõhimõtted, miks siiis
mitte kokku kuuluda.
kooli ja lasteaia koostöö võiks olla tihedam.

E1. Kuidas tegeleb Teie asutus täiendkoolituste temaatikaga?

E2. Milliseid meetodeid kasutatakse Teie asutuses koolitusvajaduste välja
selgitamiseks?

arenguvetlused
Mind huvitavad, mulle vajalikud tunduvad koolitused.
Koolitusvajaduse selgitame välja arenguvestluse käigus iga töötajaga eraldi.
Iga 5 aasta tagant peab läbima 160 h koolituse
sisehindamine.laste küsitlemine jms
Tulemusvestlused
rühmavestlustes ja õpetaja eneshindamise lahel tavaliselt on selline küsimus: milliseid koolitusi
tahaksid järgmisel õppeaastal. Kuid 3 aasta jooksul pole saanud neist ühtegi. olen saanud tasuta
koolitusi teistes valdkondades.
Vestlus juhataja asetäitjaga
arenguvestlus juhtkonnaga
lasteaia sisene hindamine ja analüüs
läbi sisehindamise, arenguvestlused jne
arenguvestlused
Sisehindamine
sisehindamine
Arendusvestlused juhatajaga
Arenguvestlus töötajaga
asutuse sisehindamine
Kooliturkeskused teatavad ,missugused koolitused on tulemas ja sealt teeme valiku
Lapsest lähtuv õpetamis-kasvatusmetoodika
vahepeal töökäigus selgub, et on asju, mida oleks vaja arendada või juurde õppida
Lähtuvalt vajadusest ja pakutavast koolitusest
arenguvestlused, teemad arengukavast
Arenguvestlused
sisehindamise tulemused
arenguvestlused

E3. Kas tegelikest koolitusvajadustest lähtuvate koolituste kokkupanemine
mõõduka ajaühiku jooksul on lihtne?

F1. Palun hinnakse järgmisi täiendkoolituste kohta käivaid väiteid

G1. Me vajame koolitusasutuste kiiremat reageerimist muutustele, et saada
vajalikke koolitusi õigeaegselt.

G2. Me vajame süsteemi (meetodit, vahendit), millega meie vajadusi oleks
võimalik välja selgitada.

G3. Kas Te tunnete, et koolitusasutused võiksid küsida Teie koolitusvajaduste
kohta infot?

G4. Kas Te sooviksite koolitusasutustega tihedamaid sidemeid ja
kontaktivõtmisi?

G5. Kas Te oleksite nõus jagama oma koolitusvajadusi puudutavaid arvamusi
koolitusasutustega, kui neid küsitaks Teilt ühel korral aastas:

G6. Täiendkoolituste arendamise vajadusest tulenevalt on minu ettepanekud
koolitusasutustele järgmised:

Rohkem kooitusi kohapeal lasteaedades(panna paar lasteaeda kokku)Mitte kasutada
ebakompetentseid koolitajaid (TÜ sõimeõpetajate koolitusel),ärge jätke koolitusi ära,teatage varem
ette kui need siiski ei toimu(teatatakse eelmisel õhtul!)Rohkem valikut Tartus!Rohkem kogemuste
vahetamist õpetajate vahel,teiste lasteaedade külastusi!Väikeses lasteaias on õpetajate asendamine
koolituste ajal väga keeruline(juuni algus on veidi kergem, osa lapsi jäetakse koju ja lõpupeod on
läbi).Küsige lasteaedade vajadusi!
Koolitused peaksid toimuma ka väiksemates asulates, väiksematele gruppidele inimestele. Mõned
nädalavahetused ja -õhtused tunnid tuleks ohverdada koolitusteks.
Koolitused veelgi sisutihedamad, rohkem rühmatöid ja mõtlemapanevamad.
Lasteaiaõpetajad ei julge sageli end väljendada, puudub enesekindlus. Selles suunas tuleb teha
rohkem koolitusi.
Lühikesed ja asjalikud koolitused on alati tõhusamad, kui pikad ja venivad, pealegi veel pealinnas
toimuvad.
Küsida asutustelt nende võimaluste ja vajaduste kohta, et poleks asjatut aja- ja materiaalse ressursi
raiskamist.
Soovin konkreetseid teadmisi tegevustest ja olukordadest.
Edastada oma koduleht,kust on võimalik leida koolitusplaane. valikuvabadus jääu ikka asutusel
endale.
Ei sooviks telefonikõnesid ,mis edastavad koolitusi!
Üks kord aastas saata lasteaeda koolitusvajaduse küsimustik ja siis teha suunatud
koolituspakkumine, mitte lahmida kogu oma kursuste nimestikku iga aasta mitu korda meile posti,
siis ei viitsiga enam keegi lugeda.
Tehke rohkem koostööd lasteaedadega, nemad oskavad kindalsti öelda, millistes valdkondades
vajavad pedagoogid ja kõik lasteasutuses töötavad inimesed.
koostöö võiks tihedam olla küll
Küsida haridsasutuste arvamust vajaduste kohta
Sagedamini korraldada koolitusi puhkepäevadel, sest töötame lastega ja asendusi, kuna lapsi ei saa
töötajateta jätta ,on sageli raske leida.
Hoida end kursis seadusandlusega, uurida lasteasutuste koolitusvajadusi, muuta koolituste sisu ja
leida uusi lektoreid, et ei tekiks mõtet - sealt ei saa midagi uut, aasta aastalt ikka üks ja seesama
meie lasteaia eripärast tingituna (4 rühmaline maja) on sageli raske õpetajaid koolitusele saata.
Lasteaias võib küll olla koolitusplaan, kuid väga palju lisandub kohustuslikku koolitust
(ainesektsioonid, kelle koolitused on omavahel kooskõlastamata ning langevad sageli kokku)
koolitusasutused võiksid saata paberkandjal koolituspakkumisi. Väga hea koostöö on Tallinna
Ülikooliga.
koolitusasutused võiksid saata koolitusplaanid paberkandjal, nii oleks lihtsam võrrelda
Valige koolitajaid, olge kursis muutustega haridusmaastikul.
Kuna olen käinud väga vähe ja väga lühikestel koolitustel, siis ei oska koolitusasutustele
ettepanekuid teha. Ilmselt järgmisel aastal olen pädevam :)
Koolitada järjepidevalt ka oma koolitajaid.
1. küsida rohkem kui kord aastas 2. enne koolitust teada anda teemad ja lektorid 3. kui juba

koolitada siis põhjlikult, veel parem praktilised tegevused koos metoodikaga 4. senini on
seadusandlust käsitletud pealiskaudselt ja juhtkonna arvamust toetavalt, tahaks siiski ka ise küsida
ja täpselt kõike teada
psühholoogilisi koolitusi lisada tavakoolituse sisse...
Koolitused peaksid toimuma ka teistes linnades - Pärnus, Haapsalus.
Koolituste aegu võiks välja pakkuda rohkem, hiljem vaadata, millisele ajale on kõige enam soovijaid.
Võimalusel tulla koolitajal kasvõi valdadesse koolitust läbi viima.
Ma ei ole läbinud ühtki koolitust, mis ei ole vajalik olnud. Inimene õpib ju surmani ja sureb ikka..
lollina!
Koolituspakkujaid ja pakkumisi on piisavalt ning häid ja väga häid, piiravad rahalised võimalused.
Hinnad! Koolituse praktilisus!
Koolitusasutused peaksid olema uuendustega kursis enne nende jõustumist ja kiirelt pakkuma
vastavat täiendõpet. Meil on kombeks, et seadus on juba jõustunud, aga koolitusvõimalusi napib või
pole üldse. Nii on ikka veel segased sisehindamise asjad, iga koolitaja pakub oma varianti, kuid täit
selgust pole ikka.
Pigem vähem, aga kvaliteetsemalt, huvitavamalt. Praktilise taustaga koolitajad viimasel ajal väga
huvitavad olnud.
Õpetaja-abi koolitused on aastast aastasse ühesugused võiks olla uuendusi, täiendusi ja rohkem
huvipakkuvamad - kui teemad on jätkuvalt samad, siis koolitajad võiks vahelduda.
Lektorid olgu oma ala spetsialistid, kes tunnevad ka praktilist poolt.
Reaalsete ootuste ja koolitusvajaduste väljaselgitamine.
Pädevate koolitajate ettevalmistamine, nende motiveerimine.
Info koolitustest kättesaadavamaks ja tagasiside andmise võimalus koolitusest.
Rohkem reaalselt teemakohaseid ja konkreetseid koolitusi:))
Koolituasutused peaksid olema riiklikult juhitavad ja seaduste ning haridussüsteemi reaalsetele
muutustele kiirelt reageerivad, miks mitte ka vastavalt osaliselt riigi poolt finantseeritavad. Praegu on
sagedasti jäme ots koolitusturul äriühingute käes, koolituse kvaliteeti on raske ette teada saada.
Lähtuda reaalsest elust ja tegelikult elus toimuvast.
arvan,et ankeet oli päris põhjalik ja sealt tulevad välja ka vajadused.
Edu teile!
Iga õpetaja analüüsib oma tööd, lähtuvalt sellest teab ta oma nõrku ja tugevaid külgi. Õpetajal on
võimalus valida omale sobiv täienduskoolitus ja seal osaleda. Koolitusasutused reklaamigu oma
koolitusi ja kõik, kes neid vajavad saavad end täiendada, iseasi, millised rahalised võimalused on
vallal, linnavalitsusel. Meie vallas selgitatakse kõikide majade töötajate koolitusvajadused välja,
seejärel võetakse ühendust koolitusasutusega ja tellitakse koolitus kas siis koha peale või sõidame
ühiselt majast välja koolitusele.
Läbi viia täiendkoolitus juhatajatele/õppealjuhatajatele kuidas viia läbi koolitusvajaduste
väljaselgitamist
Lähtuvalt sedusandlusest kohe uuendusi selgitada
Ehkki enamasti tahab pedagoog saada juurde praktilist kogemust ja võimalust teha, kogeda midagi
uut jne, arvan mina, et tegelikult oleks vaja koolitusi, mis baseeruksid kõrgemal tasemel- õpetaksid
kaasa mõtlema kaasaegset haridusfilosoofiat rakendades. Olen kogenud, et kõrgtasemel koolitatud
juhi ja kesktasemega töötaja vahel võib tekkida lõhe pedagoogika üldiste aluste ja haridusfilosoofia
mõistmisel ja rakendamisel.

Kord aastas info vahetus -mida sooviksime, millised teemad kindlasti koolituste tsüklisse sisse võtta.
Ainemetoodikate osas (lasteaiaõpetajatele) võiks olla veel rohkem praktilist õpetamist (n
lasteaedades vaatlused, kogemuste vahetamine).
Tegelikult on koolituste temaatika päris lai ja huvitav, ei jõua nii palju käia (aja puudus), kui tahaks.
Soovin,et koolitusasutused kasutaksid lektoriteks praktikuid,et koolituse poleks igavad lektoripoolsed
monoloogid,praktiline tegevus koolitustel on väga teretulnud
Teha koostööd nii õppeasutuste kui ka otseste töötegijatega
Ikka elu arengutega kaasas käia.
Arendame omavahelist koostööd
Seadusmuudatustega kaasaskäivat ja sisutihedat koolitamist.
Rohkem kohapealseid (lasteasutuses) kursusi, kursuslasele kaasa materjalid kuuldu kohta
Ei täitnud ankeeti lõpuni, kuna esialgselt oli öeldud, et selle täitmine võtab aega 10 minutit. Olen
seda teinud juba üle 30 minuti ja rohkem aega ei ole.
Äärmiselt halvasti koostatud ankeet!!!!
Teha haridusasutustes küsitlusi ,et selgitada välja vajalikke koolitusi.
Mõelge rohkem sellele, et lasteaed pn praktilise tegevuse koht ja lasteaednikud eelistavad koolitusi,
kus saab õppida tegutsedes.
Üldiselt olen rahul olnud koolitustega kus olen osalenud. Teatud koolitused võiksid küll olla
läbimõeldumad. Sageli kattuvad koolitustel teemad, kuigi seda eelinfost ei ole võimalik välja lugeda.
Erivajadustega laste osas võiks olla näiteks koolitusi konkreetsest vajadusest lähtuvalt, mitte
erivajadustest üldiselt.
koolieelsetele lasteasutustele mõeldud koolitus olgugi koolieelsete laste ja nende õpetajatele, mitte
seotud kooliga või mõne muu riigiasutusega.... rohkem ja tihedamini toredaid, loovaid lahendusi
õppevahendite, situatsiooni lahendusi puudutavaid koolitusi vjms
vaadata üle hinna ja kvaliteedi suhe
kahjuks ei vasta alati pakutav ootustele
Uurida, milliste koolituste järele on vajadus,
hinnad jõukohasemaks!
1. Käia muudatustega kaasas
2. Arvestada kogu lasteasutuse personaliga (lasteaed ei koosne ainult õpetajatest)
3. Koolitustel saadu peab vastama seadusandlusele ja olema kasutatav igapäeva praktilises elus
4. koolitused võiksid olla odavamad või koolituste raha võiks riik lasteaedadele rohkem eraldada
Valige hoolega lektoreid. On olnud juhuseid, kus lektor peab loengut küll õigel teemal, aga sisu on
täiesti absurdne ja elukauge.
Viia läbi küsitlus lasteasutustes , milliseid teemasid , probleeme oleks vaja puudutada .
Päevakajalisi teemasid pakkuda võimalikult ruttu seadusandlike aktide väljaandmise järele.
Viia läbi 1-päevalisi koolitusi maakondades ( lektor (rid) sõidavad kohale) Nii on võimalus rohkemal
arvul õpetajaid koolitada ( sõidukulud , asendused)
Lisaks sooviks saada teavet ka lähiriikides tehtavast. Lektorid peavad esteetilised välja nägema
(�ampooni ikka jõuab osta).Lisaks koolituse nimetusele tahaks näha ka lühidalt seda, mida antud
koolitusel pakutakse. Üldiselt on praegused koolitused olnud palju pakkuvad ja vajadusi
rahuldavad.
Tagasiside küsimine

Hariduse aasta prioriteetide järgimine
Lektorid nii teoreetikud kui praktikud
Küsida ja arvestada koolitusvajadustega
Küsida kord aastas - õppeaasta lõpus - millist koolitust õppeasutus tuleval õppeaastal vajab
Õpetaja- abide koolitusvõimalused tuua maakondadese.
Majandusjuhatajate koolitused samuti vajalikud.
Täiendkoolitustel võiks rohkem rääkida nii alg- kui põhikooliõpetajatele
MIS ASI ON ALUSHARIDUS ja et me kõik tuleme "lapsepõlvemaalt"
Üks sobiv rääkija oleks TIIU KUURME
Koostada ankeet vajaduste kohta. ERITI PALJU AEGA EI TAHA RAISATA KOOLITUSASUTUSTE
TÖÖ PLANEERIOMISELE
käia kaasas ühiskonnas toimuvate muudatustega

Koolitusasutusi on palju ja kõik nad pakuvad oma teenuseid tihedalt. Palju on vajalikke ja palju on
huvitavaid pakkumisi, sageli on raske selekteerida, missugust koolitust valida - tekib ahvatlus.
Koolitusplaanid ja tegelikud vajadused panevad olukorra raamidesse.
Saame pakutavatest koolitustest valida vaid mõne %, pakkumisi on hästi palju!
uurida lasteasutuses töötavatelt inimestelt ,millistel teemadel nad sooviksid koolitusi.
viia läbi ka koolitusi, mis ei ole otseselt seotud igapäevatööga, kuid arendaksid inimest igakülgselt,
avardaksid silmaringi,või pakuksid abi enesega hakkamasaamiseks. (stress, ülepinge jne)
Olen nõus kui infot küsitakse viisakalt ja mõistlikul ajal.

