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Lasteaia lühike tutvustus

Lasteaed Kaari asub Vastse-Kuuste alevikus. Lasteaed avati 1989. aastal “Rahu” kolhoosi lastepäevakodu ühe rühmaga. Tänaseks on

lasteaed kasvanud kolmerühmaliseks. Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari on alates 22.10.2017 Põlva valla hallatav munitsipaallasteaed. Lasteaia

koosseisus on sõimerühm ning kaks aiarühma. Lasteaias on koos mängimas 59 last. Lastega töötab 13 inimest. Personal on

kvalifikatsiooninõuetele vastav. Alates 1. september on liidetud naaber aleviku lasteaed, kus töötab üks aia- ja sõimerühm (40 last, 7 inimest).

Laste loovuse arendamiseks ja andekuse toetamiseks oleme osalenud rahvusvahelistel Robotexi üritustel, üle eestilistel lasteaedade laulu- ja

tantsupidudel, maakondlikel laulu- ja luulepäevadel. Laulu- ja luulepäeva on meie lasteaia algatatud. Luulepäeva korraldasime kokku 10 aastat

ja siis andsime korraldamise üle teisele lasteaiale. Korraldamist ootab järjekorras 5. laulupäev.

Õppe- ja kasvatustöö projektid luuakse rühmas ühiselt avatud arutelude käigus, lähtuvalt laste huvidest, initsiatiivist ja ideedest. Tegevustes

võimaldame lastel teha iseseisvalt otsuseid ja valikuid. Planeeritud tegevuste läbiviimisel lähtutakse lapse vanusest ja individuaalsetest

võimetest (grupitegevused). Läbiviimiseks on uuenduslikud mängu- ja töövahendid. Vajadusel toetab lapsi eripedagoog-logopeed. Iga

õppeaasta alguses logopeed-eripedagoog vaatab üle kõik lapsed ja selgitab välja nende erisused.

Oleme liitunud „Kiusamisest vabaks“ programmiga. Hiljuti liitusime „Rohelise kooli programmiga“.

Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari õpi- ja kasvukeskkond on kaasaegne ja mitmekesine, pakkudes lastele erinevaid võimalusi ka väljaspool

rühmaruumi. Personalil on head töö- ja puhkevõimalused. Laste arv lasteaias on aastatega järk-järgult tõusnud ning tullakse meile ka

kaugemalt (naabervallad). Meie juurde on tee leitud lasteaia hea maine tõttu.

Alates 1. Septembrist 2021 on liideti Ahja Lasteaed Illikuku Vastse-Kuuste Lasteaed Kaariga ja moodustus Põlva valla Lasteaed Sinilind.

Väärtusarenduse analüüs on koostatud Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari tegevuste põhjal.
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Toome välja meie lasteaia tugevused ja arendamist vajavad küljed toetudes hea lasteaia mudelile:

Lapse arenguline vajadus

● Kujundatakse lastes mõtlemise- ja probleemilahendamise oskust - Igapäevases lasteaiatöös on märgata laste vähest iseseisvat

mõtlemist, tegutsemist ja algatusvõimet. Vestlusringides ootavad lapsed õpetajate poolseid küsimusi vastamiseks ning seejuures pole

aktiivsed ise küsimusi esitama ja teemat arendama. Kui lastel tekivad arusaamatused või konfliktid, siis nad esmalt ei proovi seda ise

lahendada vaid pöörduvad täiskasvanu poole. Sageli täiskasvanud lahendavad ise probleemi ja ei suuna lapsi tekkinud ebakõla

lahendama. Vaatluste käigus oleme märganud, et mõningad lapsed on hakanud iseseisvalt sisukat mängu looma ja mängima ning on

lapsi, kellele iseseisva mängu loomine tekitab raskusi. Pöördutakse täiskasvanu poole lausega: "Õpetaja mul on igav".

● Kasutatakse meetodeid ja ülesandeid, mis soodustavad avastamist ja katsetamist - Lasteaia igapäevatöös rakendatakse

projektõppe meetodit, mis võimaldab teemat käsitleda sügavuti ja väärtustada õppimise protsessi. Projektõpe saab alguse lapse huvist.

See on avatud iseloomuga; pikaajaline, põhjalik; seotud kõikide ainevaldkondadega. Laiaulatuslik vahendite olemasolu annab lastele

võimaluse iseseisvalt neid kasutada ja avastada (mikroskoop, lego konstrueerimiskomplektid jne.). Korra nädalas toimub rühmades

suunatud robootikategevus ning lastel on võimalik robootikavahendeid kasutada igapäevases vabamängus. Lasteaia õueala on

mitmekesine ning toetab looduse tundmaõppimist ja avastamist.

Kasvamist ja arengut toetav keskkond

● Õpi- ja kasvukeskkond lasteaias on turvaline ja tervislik ning ülemäärase stressita (välditakse päeva üleplaneerimist) -

Rahuloluküsitluse tulemusena on teada, et lapsed tahavad lasteaias käia ja neil on siin hea olla. Uues ühises majas on loodud ruumid

eraldi liikumistegevusteks, käelisteks tegevusteks ning sisustamisel on robootikaruum - see kõik annab lastele võimaluse liikuda

väikeste gruppidena ning erinevates ruumides tegutseda. Lasteaia menüü on mitmekesine ja tasakaalustatud. Lapse tervisest lähtuvalt

võimaldame lapsele erimenüüd. Tegevuste analüüside põhjal oleme liikumas sinnapoole, et meie päevad ei ole üle planeeritud ja
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lasteaia päevakava ei ole jäik. Lapsevanemad tunnevad huvi ja toetavad meid kasvukeskkonna loomisel ja arendamisel (talgud,

üritused ja teised tegevused). Näited: 1. Programmi “Roheline kool” meeskonna lapsevanemate eestvõttel valmisid lasteaia õueala

peenrakastid. Kollektiivpuhkuse ajal käisid vabatahtlikud lapsevanemad koos lastega taimi kastmas ja saaki korjamas. 2. Erinevatel

aastatel oleme teinud üleskutse isadele koos lastega lindude pesakaste valmistada. Varasematel aastatel ei ole lapsevanemad suurt

aktiivsust üles näidanud. Möödunud õppeaastal oli osalejaid hulgaliselt. Isad leidsid koos lastega pesakastidele sobivad asukohad nii

lasteaia õuealale ja ka lähedal asuvasse parki. See andis meile võimaluse jälgida koos lastega erinevate linnuliikide pesitsemist. 3.

Lapsevanematel on võimalus tähistada oma lapse sünnipäeva lasteaias. Oma lapse sünnipäeva ettevalmistades on lapsevanemad

meisterdanud lossi, mis hiljem jäi lasteaia keskkonda laste loovmängu ning rollimängu toetama. Samuti on valminud mereröövlilaev.

Mõlemad ehitised on senini lastel aktiivses kasutuses.

Pildid erakogust:
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Juhtimine

● Lasteaia töötajad saavad sisulist tagasisidet oma tööle - Tagasisidet antakse töötajatele arenguvestluste ja erinevate

töökoosolekute käigus. Tagasiside saadakse rühmatasandil ja individuaalselt. Töötajate motiveerimiseks on vajalik tunnustada ka siis,

kui on tehtud esimene samm. Näiteks: 1. Rühma päevikutes olid varasemalt sissekanded enamuses tegevuse kirjeldused. Direktori

poolt on õpetajad saanud nii suulist kui ka kirjalikku tagasisidet päevikute sissekannete kohta. Nüüdseks on sealt võimalik lugeda

tegevuse analüüsi. 2. Juhendatud robootilises tegevuses huvitus õpetajaabi vahenditest, mida kasutati. Direktor toetas ja innustas

tegevust ise läbi viima. Nüüdsest juhendab ta 6-7 aastaste laste tegevust LEGO Wedo-ga.

● Lasteaia personal on professionaalne ja arengule orienteeritud, tegeletakse enesereflektsiooniga - Arenguvestluste alusel on

personal arengule orienteeritud, enesereflektsiooni oskus vajab mõtestamist ja toetamist. 1. Näiteks aastaid tagasi koosnesid

pedagoogide eneseanalüüsid oma töö kirjeldustest, nüüdseks oleme liikunud töökirjelduselt eneseanalüüsi poole.

2. Näiteks: Projektõpe rakendamine rühmades. Eneseanalüüsides toovad õpetajad välja, et projektõpe rakendamise probleemiks on

teema algatamine laste poolt.

Tsitaadid eneseanalüüsidest, kus üks õpetaja on püstitanud probleemi, leidmata sellele lahendust ja teine on enda jaoks lahenduse

leidnud:

“...Veel tunnen, et väga ei õnnestunud projektõpe rakendamine. Põhjuseks ehk see, et noorematel lastel oli väga raske kui mitte isegi

võimatu, kätte saada mõtteid, mis neid huvitaks. Vanematel lastel oli ka keeruline end piisavalt väljendada ka kui mõni idee tuli, siis

kippus huvi peagi selle vastu kaduma ja noorematel lastel oli raske vanematega sammu pidada.”
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“...Projektõpe on selleks väga hea lahendus, kui ainult lapsed oskaksid rohkem oma mõtteid jagada. Märgata neid tegevusi, mis lastele

meeldib ja koondada teised tegevused selle alla. Näiteks sõimerühmale meeldib väga kunstitegevused, siis peaks mõtlema enamus

tegevusi, et neid saaks kunstis läbi viia.”

Juhtkonna eesmärgiks seame töötajate eneseanalüüsi oskuse arendamist. Eneseanalüüsi käigus peaks õpetaja saama rohkem teada

enda kohta, jõudma arusaamiseni oma rollist õpetajana.

Koostöö ja head suhted

● Lasteaed teeb koostööd teiste lasteaedade või asutustega, et jagada oma kogemust, muresid ning rõõme - Meie lasteaias on

koostöö teiste lasteaedade või asutustega juhtimise tasandil. Õpetajad ei ole piisavalt motiveeritud koostööks teiste lasteaedade või

asutustega. Kogukonna kooliga oleme saavutanud vähese koostöö seoses kooli minevate lastega.
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ANALÜÜSI STRUKTUUR

I Kaardistamine: väärtuste teadvustamine ja sõnastamine

Väärtusarenduse üheks tegevuseks on märkamine, kas kokkulepitud väärtused ja igapäevaelus rakenduvad väärtused kattuvad ja sellest
tulenevalt tegevuste korrigeerimine. Väärtuste kujunemiseks loome keskkonna, mis toetab kokkulepitud väärtusi. Laps tegutseb vastavalt meie
kokkulepitud väärtustele. Täiskasvanu on lapsele eeskujuks, märkab väärtuskäitumist ja peegeldab väärtuskandjale. Näide: 1. Aiarühma kolm
vanemat poissi hoolitsesid sõimerühma väikese tüdruku eest. Nad palusid karussellil olevatel tüdrukutel väiksem sõitma võtta ja hoiatasid, et
suurt hoogu ei tohi teha, sest muidu võib väiksem kukkuda. Jäid ka ise kõrvale valvama ja vajadusel pidurdasid hoogu (hoolivus, turvalisus,
koostöö). 2. Aiarühma tuli erivajadusega laps. Rühmakaaslased aktsepteerivad tema erisust, nad mõistavad, aitavad ja toetavad. Lapsele on
keeruline üleminek ühelt tegevuselt teisele, ta on leidnud endale koolieelikust tüdruku näol hooliva mängukaaslase, kes teda hea meelega aitab
ja toetab.

Väärtusarenduse ja väärtuskasvatusega soovime saavutada koostööle avatud, last väärtustavat ning lapsevanemat toetavat lasteasutust, mis
võimaldab lapsel sujuvalt jätkata õpinguid koolis ning elus väärikalt toime tulla.

Toome välja meie väärtusarenduse põhimõtted:

AVATUS - Oma tegemistes oleme läbipaistvad ning avatud oskuste ja teadmiste jagamisele. Leiame innustust uutest ideedest ja nende
rakendamisest.

HOOLIVUS - Kuulame ja märkame igat inimest. Õigete sõnade ütlemine loob usaldusliku ja toetava õhkkonna.

USALDUS - Kokkulepped ja konfidentsiaalsus loovad õhkkonna, kus kõik tunnevad end turvaliselt ja oodatuna.

KOOSTÖÖ - Meie kõige olulisem koostööpartner on lapse perekond, et toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil. Lasteaia personal on
üksteist täiendav ja koostöö teiste haridusasutustega rikastab meeskonna teadmisi.



HEA LASTEAED KUI VÄÄRTUSPÕHINE LASTEAED 2021

LOOVUS JA INNOVAATILISUS - Meie õpikeskkond toetab lapse loomulikku uudishimu ja on turvaline uute ideede teostamiseks, mille
lahenduseni jõuab laps ise. Oleme avatud uuendustele ja valmis rakendama uusi pedagoogilisi suundi lähtuvalt meie väärtustest.

Lasteaia põhiväärtuste väljaselgitamiseks kogunesid töörühmad 5 korral. Töörühmades osalesid lapsevanemate esindajad, õpetajad,
õpetajaabid ja direktor (lisatud joonis väärtuste sõnastamise protsessist).
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Lasteaia väärtused ja mida me nende all mõistame on kirjas lasteaia kodulehel (momendil on koduleht uuendamisel, seoses lasteaedade
liitmisega).

Väärtuste sõnastamise protsessi kirjeldus (Joonis.1)

Jagasime maja personali kaheks. Kummalgi grupil toimus eraldi kokkusaamine, kus sõnastati 10 personaalset väärtust ja valiti sealt 3 kõige
olulisemat organisatsiooni tasandil. Nendest olulisematest leiti personali ühisosa. Lapsevanematele tehti üleskutse kirjalikult osalemaks
organisatsiooni väärtuste sõnastamisel. Toimus üks kokkusaamine, kus osales 8 lapsevanemat, ka nemad said samad ülesanded. Personalile
ja lapsevanematele olulised väärtused kattusid ja lahkarvamusi ei tekkinud. Neljandal kokkusaamisel sõnastas personal enda ja lapsevanemate
ühisosa organisatsiooni väärtusteks. Viiendal kokkusaamisel mõtestas personal kokkulepitud väärtuste tähendust ja sisu. Kokkulepitud
väärtused arutati läbi ka liidetava lasteaia personaliga. Kogu protsess kestis kaks kuud.

Metoodikatoa seinal on meie põhiväärtused kõigile nähtaval. Erinevaid rühmatöid tehes ja tegevusi planeerides on lasteaia väärtused silma all.
Kui pedagoogidelt küsida juhuslikul momendil, millised on meie maja väärtused oskavad nad väärtuseid nimetada. Väärtused on
lapsevanemate jaoks nähtavad lasteaia kodulehel (koduleht on seoses lasteaedade liitumisega momendil uuendamisel). Personal on oma
käitumisega lastele eeskujuks, väärtused väljenduvad laste käitumises (vt näidet eespool). Kokkulepitud väärtused on leitavad planeerimisel ja
päeviku sissekannetes.

Väärtused kajastuvad ka rühmas kokkulepitud reeglites, mis on koostatud koos lastega ühiste arutelude tulemusena. Toetavateks materjalideks
“Kiusamisest vabaks” situatsioonipildid, lasteraamatud, luuletused jne. Näiteks rühmas kokkulepitud reegel „käed, jalad hoian endale“ kannab
endas hoolivust. Lapsed peavad oskama ennast sõnadega väljendada ja oma tundeid peegeldada. Igapäevavestlustes lapsevanematega
osutavad õpetajad meie kokkulepitud reeglitele kuid ei osuta sellele, et reeglid lähtuvad meie väärtustest.
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Lasteaia visioon

Lasteaed Kaari on lapse isikupäraga arvestav, rõõmu pakkuva õpikeskkonnaga edukas haridusasutus.

Lasteaia missioon

Lasteaed Kaari on arengut toetava õpikeskkonna ja professionaalse personaliga, koostööle avatud, last väärtustav ja lapsevanemat toetav
lasteasutus.

Valitud väärtusi ja nende tähendusi on kasutatud visiooni ja missiooni sõnastamisel. Meie analüüsimeeskonnaga ei leidnud lahkhelisid antud
seoses.

Seosed hea lasteaia mudeli ja meie lasteaia põhiväärtuste vahel on järgnevad:

Hea lasteaia mudeli aspekt Lasteaia põhiväärtus, mis toetab Hea

lasteaia mudeli aspekti

Näited

Kujundatakse lastes mõtlemise ja
probleemilahendamise oskust.

Usaldus, hoolivus, loovus/innovaatilisus,
koostöö

Programmi “Roheline kool” arutelude
käigus lastega leiti probleeme prügi
käitlemise osas rühmas, millele koos leiti
lahendused (vähema prügi tekitamine ja
sorteerimine). Hoolivus looduse suhtes ja
koostöö laste vahel.

Kasutatakse meetodeid ja ülesandeid, mis
soodustavad avastamist ja katsetamist.

Loovus/innovaatilisus, turvalisus, koostöö,
avatus

Rühmas on kasutusel robootilised
vahendid, mida lapsed saavad katsetada.

Päeviku sissekanne 21.01.2021
V: Robootika
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T: Mikroskoop – bakterite uurimine
TE: Laps kasutab uut seadet
heaperemehelikult, tutvub selle
kasutamisega. Laps uurib erinevatelt
pindadelt baktereid
TH: Eesmärk täideti

Analüüs
Uus seade oli huvitav ja pakkus lastele suurt
elevust. Nooremate lastega uurisime oma
peopesasid, erinevaid materjale ning
otsisime, kas leiame tolmu, mustust või
baktereid. Märkasime ka mitmete laste
küünealused olid mustad ja mikroskoobi all
olid need eriti näha. Lapsed kohe tormasid
käsi pesema seebiga. Vaatlesime
mikroskoobi abil ka lund ning jõudsime
järeldusele, et lund süüa ikka ei tohi.

Baktereid me kahjuks ei leidnud, aga panime
väikese juurviljatüki topsi ning iga päev
vaatleme, mis temaga topsis juhtub või
muutub.

Vaatlesime maailma tekkimise ja elusolendite
arengu kordamiseks 6 minutilise video, mis
andis lastele hea ülevaate ning juba oskasid
lapsed ise videot oma sõnadega seletada,
mis seal juhtumas on.

Õpi- ja kasvukeskkond lasteaias on
turvaline ja tervislik ning ülemäärase

Hoolivus, loovus/innovaatilisus, koostöö,
turvalisus

Viibime võimalikult palju väljas, ka õhtusel
ajal.
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stressita (välditakse päeva
üleplaneerimist).

Laste vabamängu ei katkestata.

Toetame igapäevaselt laste
eneseregulatsiooni oskuste arendamist, et
hoida lastevahelised suhted positiivsed ja
rõõmsameelsed. Innustame lapsi leidma
ise lahendusi.

Lasteaia töötajad saavad sisulist
tagasisidet oma tööle.

Avatus, usaldus, turvalisus (vaimne),
koostöö, loovus/innovaatilisus

Probleemi korral julgeb töötaja pöörduda
toetuse saamiseks direktori poole ning
koos leitakse lahendus.

Lasteaia personal on professionaalne ja
arengule orienteeritud, tegeletakse
enesereflektsiooniga.

Koostöö, innovaatilisus, avatus, hoolivus Lapsest lähtuva kasvatuse rakendamiseks
leiti ühiselt, selleks on sobiv projektõppe
metoodika. Vajadusest lähtuvalt on
õpetajad läbinud selle teemalisi koolitusi ja
vajadusel küsitakse nõu kolleegidelt.

Lasteaed teeb koostööd teiste lasteaedade
või asutustega, et jagada oma kogemust,
muresid ning rõõme.

Koostöö, avatus, usaldus, turvalisus
(vaimne)

Robopõxi korraldamine ja läbiviimine
maakonna tasandil.

Õppereis Saksamaale sõprus lasteaeda
kogemuste saamiseks ja vahetamiseks.

Oleme arvamusel, et meie visioon ja missioon on väärtustega kooskõlas, kuna nende sõnastamisel lähtusime eelnevalt kokkulepitud
väärtustest.
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Hea lasteaia väärtusarenduse analüüsi eesmärk on:

Välja selgitada kuidas lasteaia igapäevategevustes rakendatakse väärtust „koostöö“.

Analüüsi küsimus:

Kuidas meie kokkulepitud väärtus „koostöö“ rakendub meie igapäevategevustes?

Antud töös analüüsime koostööd järgmistel tasanditel: õpetaja-õpetaja; õpetaja-õpetajaabi; õpetaja-lapsevanem; õpetaja-juhtkond,

lapsevanem-tugipersonal, õpetaja-tugipersonal tasandit. Me ei analüüsi koostööd laps-laps; õpetaja-laps; lasteaed-kogukond ja koostööd teiste

lasteaedade või asutustega.

II Andmete kogumine: väärtuste ilmnemine/uurimine praktikates

Väärtuseanalüüsi koostamisel kogume andmeid järgmistest allikatest:

● Rühmapäevikute analüüs

● Nädalaplaanid

● Aastaplaanid

● Projektid

● Individuaalsed ja meeskondade arenguvestlused
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● Rühma- ja lasteaia ühistegevuste korraldamine

● Rahuloluküsitlused

● Vaatlused

● Juhtumikirjeldus

Väärtusanalüüsi toetavad andmed saime:

● Rühmapäevikute analüüsis on kajastatud lapsevanemate osalemine õppe - ja kasvatustöös.

● Nädalaplaani andmed on meie jaoks liiga üldised.

● Aastaplaanides kajastub personali omavaheline koostööd, vastutuse võtmine erinevates tegevustes.

● Projektid - “Roheline kool” - esimesed koosolekud, kuhu on kaasatud lapsevanemad ja lapsed. Maale elamise päev, laulupäev, laulu- ja

tantsupidu.

● Personali eneseanalüüsid - personali vaheline koostöö.

● Individuaalsed ja meeskondade arenguvestlused - meeskonnavestlused on veel toimumata.

● Rühma- ja lasteaia ühistegevuste korraldamine - ürituste plaanid, ülesannete andmine, õnnestumine. Koostöö personali ja

lapsevanema vahel.

● Rahuloluküsitlused - personali vaheline koostöö, koostöö lapsevanematega.

● Vaatluste andmed, kus on hinnatud koostööd puuduvad.

● Juhtumikirjeldusi - analüüsitud on ühte juhtumit, mis kirjeldab õpetaja, tugispetsialisti, lapsevanema ja juhtkonna koostööd.

● Lasteaed.eu keskkond - kirjavahetus, suhtlemine õpetajate ja lapsevanemate; tugispetsialisti ja lapsevanema; personali vaheline.
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III Kogutud andmete analüüs: praktikas ilmnevate väärtuste üle arutlemine, väärtusalaste kokkulepete
sõlmimine

Väärtustame koostööd, et toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil. Koostöö tähendab eelkõige tegutsemist ühise eesmärgi nimel, mitte

ülesannete jagamist erinevate grupiliikmete vahel (Sawyer, 2006). Väärtuste sõnastamisel nii töötajate kui ka lapsevanemate seas arutleti

väärtuse sisu üle ning jõuti ühisele arusaamisele väärtuse “koostöö” sisust. Koostöö tähendab meie jaoks vaimset turvalisust, et kõiki

koheldakse võrdsena ja arvestatakse nende eripäradega; üksteise ära kuulamist; aksepteerimist; tagasiside andmist; kaasamist; märkamist;

kokkulepetest kinnipidamist; muutuste teavitamisest lasteaias ja rühmas. Koostöö tulemusel on parem lasteaia sisekliima, rahulolevam

personal. Nii õppimine kui ka õpetamine muutub tõhusamaks ja paremaks. Keskendume enam laste ja enese teadmiste ning oskuste

arendamisele.

Näitena tagasiside praktikandilt:

“Tere!

Olen tahtnud teile ammu kirjutada, kuid aeg kuidagi nii kiiresti läinud, et on jäänud see kogu aeg tegemata. Ma tahtsin anda tagasiside

Vastse-Kuuste lasteaia ja sealse kollektiivi kohta. Kuigi ma olin praktikal väga lühikest aega, siis see oli täiesti piisav aeg selleks, et näha,

mida tähendab kollektiiv ja rõõmsad töötajad! Ma ei ole küll väga paljude erinevate lasteaedadega kokku puutunud, aga sellist soojust ja

positiivsust pole ma varem kohanud. Juhul, kui teil peaks kunagi vaja olema üht assistenti või õpetaja abi, siis nüüdseks on mul tunnistus

käes. Aitäh teile selle positiivse kogemuse eest ning jätkake samas vaimus! Olete paljudele eeskujuks!”
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Uurimisküsimusest lähtuvalt meie poolt valitud “koostöö” tasandite kirjeldus ja analüüs:

Arengukavas oleme seadnud järgmised eesmärgid, mis lähtuvad väärtusest “koostöö”.

Arengukava eesmärk:

Lasteaed on juhitud väärtuspõhiselt, kaasates meeskonda.

Koostöötasand - juhtkond ja personal. Seostub järgmiste kokkulepitud väärtustega - avatus, usaldus, loovus ja innovaatilisus.

❖ Lasteaia põhiväärtused on sõnastatud koostöös personali, lapsevanemate ja juhtkonna vahel. Selleks kutsuti kokku erinevad töörühmad

ja toimusid arutelud.

❖ Pedagoogilisel nõupidamisel vastuvõetud otsused juhinduvad kokkulepitud väärtustest.

Näide 1: Pedagoogiline nõukogu kinnitab õppeaasta tegevuskava, kus tegevused on planeeritud lähtuvalt kokkulepitud

väärtustest. Ühise meeskonnana selgitatakse välja, mis on meile kõige olulisem väärtus, millega tegeleda algaval õppeaastal.

Sellest lähtuvalt sõnastab rühma meeskond õppeaasta teema ja eesmärgid. Ühisel nõupidamisel arutletakse erinevate

ettepanekute ja mõtete üle ning sõnastatakse ühine õppeaasta teema ja eesmärgid. Protsessi on kaasatud nii pedagoogiline- kui

abipersonal. Rühmameeskonnad sõnastavad lasteaia õppeaasta teemast ja üldeesmärgist lähtuvalt oma rühma eesmärgid.

Näide 2: Tegevuskavas planeeritud õpetajate päeva tähistamine. Juhtkond organiseeris õpetajate päeva puhul töötoa, et

arendada personali loovust. Koos õpetajatega osales töötoas hoolekogu esimees. Töötuba toimus õhtu poolsel ajal, kui lapsed

viibisid veel lasteaias. Selleks ajaks tulid rühma laste juurde vabatahtlikud lapsevanemad, kes tegelesid lastega kuni tööpäeva

lõpuni.

Näide 3: Kahe maakonna robootikaürituse RoboPõx korraldamine ja läbiviimine. RoboPõx sai alguse meie maja noore õpetaja

initsiatiivist. RoboPõx’i eesmärk on anda väikestele lastele võimalus turvaliselt näidata oma loovust, harjutada ettekannet ja

õppida kuulamisoskust. Üritusel osales kahe maakonna peale 14 rühma vanuses 3-5. Meeskond võttis lasteaiast kaasa omale

meelepärase robootilise vahend. Alustuseks harjutasime programmeerimist ilma vahendita. Seejärel leidis iga meeskond
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lahenduse kohapeal valitud (probleemile) ülesandele ja tutvustas seda teistele kasutades kaasa võetud robootilist vahendit.

Eelnevalt olid lapsed lasteaias juba oma õpetajaga koos arutlenud probleemide üle, mis vajaksid laste meelest lahendust.

(RoboPõxi link: https://sites.google.com/view/progetiiger-vp/robop%C3%B5x). Üritus sai positiivse tagasiside - sooviti, et selliseid

üritusi võiks meie piirkonnas (Lõuna-Eesti) rohkem olla, kus lapsed saavad loovalt  midagi luua ja esitleda.

Robopõx üritus (erakogu)
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❖ Arendustegevuse dokumentide koostamisel (sisehindamise aruanne, arengukava, õppekava jne) oli kaasatud pedagoogiline personal

töörühmadena. Töögrupid erinevate koosseisudena tegelesid igapäevaselt arengukava koostamisega. Abipersonal kuulus töörühma kui

sõnastati lasteaia väärtuseid, koostati töökorralduse reegleid jne. Arengukava koostamisel jälgiti, et planeeritavad tegevused lähtuksid

kokkulepitud väärtustest.

Näiteid arengukavast:

Eesmärk: Lasteaed on juhitud väärtuspõhiselt, kaasates meeskonda.

Oodatav tulemus: Lasteaia arendustegevusse on kaasatud kogu meeskond. Toimiv koostöö erinevatel tasanditel.

Eesmärk: Õppe- ja kasvatustöös lähtutakse lapse huvidest, loovusest, individuaalsusest.

Oodatav tulemus: Lapsed julgevad oma ideid ja mõtteid väljendada, algatavad iseseisvalt mänge, tunnevad huvi uute asjade

vastu.

❖ Personali rahuloluküsitlusest selgus, et 5 õpetajat olid “täiesti nõus”, et saavad lasteaias tehtavate otsuste langetamisel kaasa rääkida.

Väitega olid “nõus” 2 õpetajat. Abipersonalist olid 2 “nõus”, et saavad arendustegevustes kaasa rääkida ja 1 “ei olnud nõus”. Enamik

õpetajaid ja abipersonali tundsid, et nad saavad lasteaias tehtavates otsustes igati kaasa rääkida. 2 õpetajat ja 1 inimene abipersonalist

vajavad julgustamist ja kaasamist. Teame, et üks meie abipersonali hulka kuuluv töötaja ei ole osalenud varem ühelgi koosolekul ega ka

ühisüritusel väljaspool lasteaeda. On oluline leida tema jaoks sobiv koostöövorm.

Lapsevanemad ja hoolekogu osalevad aktiivselt lasteaia arendustegevuses.

Koostöötasand - juhtkond, hoolekogu, lapsevanemad, personal. Seos järgmiste kokkulepitud väärtustega - avatus, usaldus, loovus ja

innovaatilisus, turvalisus.

❖ Hoolekogu orangiseeris lastevanemate aktiivgrupi, kes rääkis kaasa arengukava koostamisel ja väärtuste sõnastamisel. Kahjuks peame

tunnistama, et aktiivgruppides osalesid vähesed lapsevanemad (~10%). Enamuses on need ühed ja samad lapsevanemad. Meil ei ole
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õnnestunud kaasata suuremat hulka lapsevanemaid, kuid pakume igal aastal uue võimaluse liitumiseks. Aktiivgrupiga mitteliitunud

lapsevanemad on saanud oma arvamust avaldada ja ettepanekuid teha läbi rahuloluküsitluste ja lastevanemate koosolekutel.

❖ Lapsevanemate mõttetalgud lastele suunatud ühistegevuste osas.

Näide: Mõttetalgute käigus sündis idee, et lapsed ja lapsevanemad võiksid koos näitemängu/etendust teha. Idee toetab loovust,

koostööd, avatust, usaldust. Seoses covid piirangutega on idee veel ellu viimata, kuid idee on jätkuvalt ootamas oma toimumise

järjekorda ideede seinal.

❖ Hoolekogu osaleb ohutuse- ja turvalisuse hindamisel ja annab soovitused parendusettepanekute rakendamiseks.

Näide: Õueala turvalisuse hindamisel toodi välja, et õuealal puudub sõimelastele eakohane mänguväljak. Tehti ettepanek lisada

lasteaia eelarvesse vahendid mänguväljaku soetamiseks.

❖ Hoolekogu annab igal aastal hinnangu lasteaia eelarve projektile. Arutletakse, millised on vajalikud investeeringud ja hoolekogu poolt

selgitatakse investeeringute vajadust vallavalitsuse esindajale. Hoolekogu toetus lasteaiale on taganud selle, et kui koheselt ei õnnestu

investeeringut eelarvesse lisada, siis arvestatakse sellega järgmiste eelarvete koostamisel.

❖ Lastevanemate rahuloluküsitlusest selgub, et 17% lapsevanematest olid “täiesti nõus”, et saavad mõjutada õppe- ja kasvatustööd

lasteaias. 55% olid “nõus”, 24% olid “pigem nõus” ja 3% “ei olnud nõus”. Lapsevanemad rikastavad oma mõtetega õppe- ja kasvatustöö

protsessi.

Näide 1: lapsevanema poolt korraldatud politseiauto ja -koera külastus. Isa tutvustas sepa ametit lasteaia õuealal ning oli kaasa

võtnud väli ääsi ja sepatööriistad. Lapsevanem tutvustas lasteaia hoovialal väikseid koduloomi- ja linde. Lasteaia kõik rühmad

külastasid kohalikku põllumeest, kes tutvustas erinevat põllutöö tehnikat.

Näide 2: Lapsevanem avaldas arvamust, et rühmad peaks moodustama ühevanuseliste laste rühmana. Põhjendus oli see, et

teise maakonna lasteaedades pannakse erivanuseliste laste rühmad kinni, sest vanemad lapsed ei saa piisavalt tähelepanu.

Antud juhul väikeses lasteaias ei olnud meil võimalik luua samaealiste laste rühma, kuid selgitasime lapsevanemale

töökorraldust erivanuseliste laste rühmas. Lapsevanemal polnud enda lapse arengu suhtes etteheiteid.
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Personal tunneb ennast turvaliselt teineteist mõistvas ja toetavas kollektiivis.

Koostöö tasand - personal. Seos järgmiste kokkulepitud väärtustega - avatus, hoolivus, usaldus, loovus ja innovaatilisus, turvalisus.

❖ Rahuloluküsitlustest on selgunud, et personal tunneb ennast turvaliselt. Personali seas saab lahendamist vajavad olukorrad läbi

räägitud.

Näide 1: Inimesed tahavad tööle tulla ja on valdavalt positiivses meeleolus. Isikliku probleemi korral aktsepteeritakse seda ja

vajadusel toetatakse.

Näide 2: Lasteaia kahe rühma kokkupanemisel, tekkis voodikohtade puudus. Esialgu õpetajad ei saanud omavahel

kokkuleppele, kuidas magamine korraldada nii, et lapsed ei peaks põrandal magama. Õpetajaabid ei teadvustanud hommikul, et

lapsi on rühmas rohkem kui voodikohti. Nad asetasid lisa madratsid põrandale, mis ei ole parim lahendus, kui on olemas vabad

voodikohad. Erinevate osapooltega läbirääkides, leiti lisa magamiskohad sõimerühmas. Lastele selgitati, miks nad mõnda aega

magavad teises rühmas.

Teisest näitest järeldub, et igapäevategevustes ei suudeta vahel koheselt asju läbi rääkida ja ei julgeta oma mõtteid väljendada.

Koostöises meeskonnas tuleb olukorrad enne lahendama hakkamist läbi rääkida, siis ei teki sarnaseid olukordi.

❖ Personalile planeeritud ühised väljasõidud ja üritused. Ühiselt arutletakse erinevaid valikuid ühistegevuste või väljasõitude osas.

Personal panustab korraldusliku kui ka rahalise poole pealt. Omavahel jagatakse ära missuguse ülesandega keegi tegeleb (transport,

pilet jne.)

Näited: kollektiivne Ugala teatri külastus, “Maitsev Tartu” külastus, ERM-i ühiskülastus koos giidiga jne.

❖ Direktori poole julgeb personal pöörduda isiklike teemade korral, kui on vaja nõu ja toetust. Personal usaldab direktorit.

Näide 1: Töögraafiku koostamisel arvestatakse personali isiklikke vajadusi.

Näide 2: Töötaja isikliku tervise ja pereprobleemide korral on palutud tuge ja abi lahenduse leidmisel.
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❖ Rahuloluküsitluses selgus, et et 50% abipersonalist ja 86% õpetajatest hindab oma suhteid kolleegidega “väga heaks”, 14% õpetajatest

ja 50% abipersonalist “heaks”. Väga head suhted kolleegidega tähendab meie jaoks, et vajadusel saame kolleegilt abi ja toetust, et meid

kuulatakse, aktsepteeritakse ja antakse tagasisidet ning öeldakse õigeid sõnu teineteisele. Kolleegide abile on õpetajad kindlad 100%.

Abipersonal hindab kolleegide abi vajadusel “väga heaks” 25%, “heaks” 25% ja “rahuldavaks” 50%. Järgmise aasta arenguvestlustel

planeerime arutleda ja välja selgitada kuidas toetada abipersonali ja nende suhteid kolleegidega.

Personali omavaheline koostöö.

Koostöötasand - personal. Seos järgmiste kokkulepitud väärtustega - avatus, hoolivus, usaldus, loovus ja innovaatilisus, turvalisus.

❖ Meie lasteaia aasta tegevuskavas lepitakse kokku ürituste eest vastutavad isikud. Direktoriga konsulteeritakse vajaduspõhiselt lasteaia

finantsvõimalusi. Vastutav isik koostab ürituse esialgse kava ja tutvustab seda personalile. Toimub arutelu ja seejärel valmib lõplik

peokava. Edasi jagatakse ülesanded ürituse läbiviimisega seotud inimestele. Lõplik peokava valmib 2 nädalat enne ürituse algust koos

tegevuste eest vastutavate isikute nimedega ning seda jagatakse kogu maja personaliga. Pärast üritust toimub mõttevahetus, mis

õnnestus ja mida oleks võinud teistmoodi teha.

❖ Lasteaia meeskonna põhiselt planeeritakse projektõppe projektid ja nädalaplaanid rühmaõpetajate koostöös. Sõimerühmas tegelevad

planeerimisega võrdselt nii õpetaja kui assistent. Sõimerühmas õpetaja abi toetab õpetajaid tegevustes, kuid planeerimises ei osale.

Aiarühmades on planeerimisse ja tegevustesse kaasatud ka õpetaja abi. Tegevuste läbiviimisel arvestatakse laste huvide ja võimetega.

Laste huvid ja võimed on välja selgitatud rühmas vestlusringide ja vabamängu vaatluse abil, lapse areng on fikseeritud arengutabelis

jooksvalt. Töökorralduslikult on meil hommikupoolsel ajal kolm täiskasvanut, mis on taganud meile võimaluse organiseerida tööd lastega

väikestes rühmades.
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Näide 1: Päikeselaste rühma tegevused ühel lasteaia päeva hommikupoolikul erinevates gruppides. 1. hämmastav teadus -

katsetati võlukunsti trikki; 2. Matemaatika ja robootika - suured ja väga suured arvud, ajatelg ja teekonna markeerimine, 3.

Muusika - Idla liikumine (päeviku sissekanne 22. jaanuar 2021).

❖ Programm „Roheline kool” (https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/) raames on planeeritud lasteaia hoovialale taimekastid.

Hommikul tõid ühe pere lapsevanemad autokäruga mulda. Mullakoorma maha laadimisele läks abiks ka lasteaia direktor, ülejäänud

personal on hõivatud laste hommikusöögiga. Ei olnud kokku lepitud, millal istutuskastid paigaldatakse aga laste õuesoleku ajal hakkas

üks õpetaja istutuskastide juures toimetama. Lisandus veel üks õpetaja, arutati kas katteriide vajalikkuse üle, otsustati kangast mitte

kasutada. Kutsuti appi lapsed, et nad aitaksid mulla istutuskastidesse vedada. Lastele selgitati, et kastidesse saavad nad istutada

rühmaruumis ettekasvatatud taimi. Lapsed tulid autode ja kärudega, toimetades üksi ja paarikaupa, jagades tööülesandeid (laadija,

vedaja). Üks õpetajaabi märkas, et õueala töötatakse ja tuli appi, et jälgida lapsi, kes ei soovinud peenrakastide juures toimetada.

Aianurka valmis õpetajate ja laste koostöös kõrvitsapeenar. Lisaks mullale toodi kõrvitsapeenrasse metsa alt lehti. Toimetati, kuni

taimekastid olid täidetud ja peenar sai valmis. Lapsevanemad olid esimese abipalve peale valmis appi tulema mulla transportimisel.

Tegevus ei olnud planeeritud aga üksteise tegevust märgatakse ja tullakse appi. Lapsed tegid omavahel koostööd, kes laadis ja kes

vedas. Suuremad lapsed aitasid väiksemaid. Kui lastest üks väsis siis tuli appi teine laps, kes oli eemal mänginud. Eelnevalt olid rühmad

teinud koostööd taimede ettekasvatamisel.

https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/
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Taimekastide mullaga täitmine (erakogu)

❖ Õpetaja on julge küsima abi kolleegilt/tugispetsialistilt.
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Näide 1: Rühmaõpetajal oli vaja lisada slideshowle muusika ning palus teise rühmaõpetaja abi ning see postitati lapsevanemale

päeval tehtud õppetegevusest kinnisesse gruppi.

Näide 2: Rühmas on laps, kellel on kõne arengu hilistumine, mõistmine ja produtseerimine puudulik. Laps kasutab enese

väljendamiseks inglise keelseid sõnu. Kuna lapse meelistegevus rühmas on joonistamine, siis sellest tulenevalt soovitas

logopeed-eripedagoog suunata last mängima kaaslastega, kasutama lapsega suhtlemiseks lühikesi ja selgelt kõlavaid lauseid,

innustama last ennast sõnaliselt (eesti keeles) väljandama.

Lapsevanemad on kaasatud lasteaia õppe- ja kasvatustöö tegevustesse.

Koostöötasand - lapsevanemad, personal. Seos järgmiste kokkulepitud väärtustega - avatus, usaldus, loovus ja innovaatilisus, turvalisus.

❖ Hoolekogu esimees organiseeris laste õuevahendite transpordi ja paigaldamise vanalt õuealalt uuele kaasates teisi lapsevanemaid.

Tegevus toimus nädalavahetusel.

Isad toimetamas hoovialal (erakogu)
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❖ Lapsevanema organiseeritud Politsei- ja Piirivalve külastus lasteaia õuealal.

Külas on politseinikud ja piirivalveamet (erakogu)

❖ Lasteaia juubeli tähistamine. Peo teema “Muinasjutumaa” sai valitud koos lapsevanematega. Moodustati töögrupp, kuhu kuulusid

lapsevanemate ja lasteaia esindajad. Töögrupp moodustati vabatahtlike lastevanemate seast, kes kaasasid teisi lapsevanemaid.

Töögrupi siseselt jaotati ülesanded vastavalt selle, missugune teema kedagi kõnetas. Arutleti ja pandi paika sünnipäevanädala kava.

Selles töögrupis osalenud inimesed jagunesid kaheks kohviku korraldamine ja sünnipäeva korraldamine. Toimus sünnipäevapidu

“Muinasjutumaa”, kohvikute päev ja lahtiste uste päev. Töögrupp jagunes kolmeks kaasates uusi inimesi. Sünnipäeva kostüümipeo

“Muinasjutumaa” töögrupp kujundas ruumid, valmistas ette tegevusnurgad (karu muinasjutukoobas, mereröövlilaev, printsesside tuba,

metsanurk, näomaalijad ja juuksurid) tellis sünnipäevatordi ja fotograafi. Kostüümipeo ettevalmistamine ja elluviimine oli lapsevanemate

vabatahtlik panus. Kohvikupäeva küpsetised valmisid lapsevanemate poolt ning müügiga tegelesid personal ja lapsevanemad.
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Meeleolumuusikat kohvikus tegid lasteaia endine kasvandik, praegused lapsed ja personal. Kõrvalruumis toimus lastele värvidisko.

Avatud uste päeval võttis lasteaed vastu külalisi, kellele tutvustati maja ja vesteldi.

Lasteaia sünnipäevapidu (erakogu)
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❖ Rahuloluküsitlusest selgub, et 52% vanematest teab “väga hästi”, millist koostööd lasteaed ootab, 35% teab ja 14% on kahtleval

seisukohal. Lasteaia poolt oleme lastevanemate koosolekutel selgelt väljendanud, millist koostööd ootame ja oleme sõlminud

lapsevanematega kokkuleppeid.

Lapsevanem teeb koostööd lasteaiaga lapse erivajaduste toetamiseks.

Koostöötasand - juhtkond, lapsevanem, õpetaja, eripedagog-logopeed. Seos järgmiste kokkulepitud väärtustega - avatus, usaldus, turvalisus,

loovus ja innovaatilisus.

❖ Juhtumikirjeldus väärtuse „koostöö“ vaatevinklist

7a poiss hakkas lasteaias käima aasta enne kooli (st 6 aastaselt siis). Laps on haridusliku erivajadusega (kõne- ja keelepuue ning vaimne

arenguline mahajäämus eakaaslastest). Lapse kõne ei ole arenenud eakohaselt ja mõtlemise-, taju- ning mäluoperatsioonid ei ole samuti

eakohased.

Lapsel olid suured kohanemisraskused. Esimesel lasteaia aastal jäi nutuga lasteaeda. Laps rahunes peale ema lahkumist umbes 15 minuti

jooksul. Lapse usaldusisikuks rühmas oli õpetajaabi, kellega koos käidi ka logopeed-eripedagoogi juures. Vestluses emaga lepiti kokku, et

lapsevanem lehvitab lahkudes lapsele. Lapsele rühmas pakuti erinevaid tegevusi, et mõtteid mujale viia. Lapsevanemale soovitati lasteaias

osaleda võimalikult palju päeva tegevustes, sealjuures ka lõunasel uinakul. Lapsevanem soovitust kuulda ei võtnud ning ütles: „Tema laps

lõunauinakuid ei maga“.

Laps puudus tihti lasteaiast. Ema sõnul oli lapse sagedaste puudumiste põhjuseks haigus või siis jäeti vahepeal koju. Logopeed-eripedagoog

soovitas emal pöörduda TÜ Kliinikusse uuringutele. Uuringutele ema läks kuid vastused jõudsid lasteaeda pika küsimise peale. Ema ei

soovinud tunnistada või nö näha lapse arengulist mahajäämust. Õpetaja andis lapsevanemale juhiseid ja soovituslikke tegevusi lapse arengu

toetamiseks, siis ema kuulas õpetaja ära. Lapsevanemale tutvustati kuidas ja milliseid koduseid ülesandeid lapsega lahendada. Enamus
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ülesanded olid antud logopeed-eripedagoogilt töölehena. Tagasi toodult lehtedelt oli märgata, et laps ei olnud ise töölehte täitnud (töid võrreldi

rühmas tehtutega). Õpetajad ei näinud lapse arengus edasiminekut soovitatud koduste tegevuste tulemusena. Lapsevanemale anti

igapäevaselt lapse päeva kohta tagasiside, samuti osalemisest/mitte osalemiselt logopeed-eripedagoogi tegevuses. Kuna lasteaed töötas

kahes majas ja logopeed peamajas, siis keeldus laps osalemast tegevustes peamajas. Lapsele võimaldatati eraldi tegevused selles

keskkonnas, kus laps oli harjunud mängima.

Esimene arenguvestlus toimus peale poolt aastat lasteaias käimist. Lapse arenguvestlus toimus koos ema, rühmaõpetajate ja

logopeed-eripedagoogiga. Arenguvestlusel rühmaõpetajatega anti ülevaade lapse arengust arengutabeli alusel, kus olid ajaliselt fikseeritud

lapse oskused. Ümarlauas vaadeldi üle logopeed-eripedagoogiga koostatud lapse IAK, arutleti ja vastati lapsevanema tekkinud küsimustele.

Emale anti selged juhtnöörid, selgitused ja soovitused kodusteks tegevusteks lapse arengu toetamiseks IAK abil. Lasteaia poolt koostatud

IAK-d ei olnud võimalik täita, sest laps lasteaias ei käinud. Esimese lasteaia aasta lõpus sai poiss koolipikenduse. Direktor juhendas

lapsevanemat koolipikenduse taotlemisel. Järgneva õppeaasta teises pooles saab lasteaias käimise takistuseks covid viirus. Laps viibis

lasteaias 175 lasteaiapäevast 75 päeval.

Viimasel õppeaasta lõpus logopeed/eripedagoog soovitas lapsevanemale vähmemalt kahel päeval nädalas viibida lapsel laste kollektiivis ja

osaleda lasteaiatöös, kui pakutakse logopeed/eripedagoogi teenust. Kuna laps endiselt ei osalenud lasteaia tegevustes covid viiruse tõttu, siis

korraldati kaks korda nädalas lapsele läbi zoom-keskkonna eripedagoogilisi tegevusi. Laps osales tunnis koos emaga. Laps suutis keskenduda

tegevustele väga minimaalselt. Et laps tegevuses osaleks andis ema lapsele mänguasju mängimiseks, mis juhtisid lapse tähelepanu kõrvale.

Tegevust viidi läbi lapsega üksühele, kui laps kaasa ei teinud, kõnetas logopeed-eripedagoog ema, et lapse tähelepanu uuesti tegevusse

saada. Tegevuse läbiviimiseks palus logopeed-eripedagoog mänguasjad eemale panna, see vajas meeldetuletamist mitu korda. Lasteaia

poolne arvamus, kui ema märkaks lapse arengu toetamise vajadust ja teeks koostööd lasteaiaga siis saaks lasteaed pakkuda lapse arengule

suuremat tuge.
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Erinevad rollid:

Laps: Meeldis käia lasteaias mängimas. Mängukaaslastega mängides oli sõbralik, konflikti korral eraldus. Ei meeldinud käia logopeedi juures,

sest seal pidi mängima tema (logopeedi) mänge. Ei tahtnud lasteaias magada ja läks lõunast koju. Lapse ütluse kohaselt meeldis mängida

“Play Stationi”, mida ema lubas tal mängida. Rühmas kasutas konstrueerimismänguna vahvelklotse, millest ehitas käed ning imiteeris robotit.

Laps oli lasteaias rõõmsameelne, tal olid sõbrad. Mängupäeva pikendamiseks õpetaja tegi eeltööd sõlmides lapsega kokkuleppe, et jääb

magama. Laps oli nõus aga selleks päevaks, kui päev oli kokkulepitud lapsevanem last kohale ei toonud. Lapsed rühmast on julgustanud poissi

magama jääma.

Ema: Minu pesamuna. Tal on minuga kodus hea olla. Mul ei ole juhilube, et last igakord ise tuua ja viia (vanavanemad). Miks ma teda enam siia

toon, kohe on õppeaasta läbi. Lasteaias oli hea käia mängimas.

Lasteaed ei mõista, mis takistas emal, meiega koostööd tegemast.

Isa: Puudub kontakt isaga, ei kontakteeru lasteaiaga. (Isa elab koos perekonnaga). Puudub info, milliseid tegevusi laps isaga koos teeb. Laps

on öelnud, et isa on metsaveokal.

Õpetaja: Ema pilk oli enamasti õpetajaga suhtlemisel maha suunatud. Võttis vastu tagasiside ja soovitused. Lähtuvalt tagasisidest ja

soovitustest ei märgatud arengule suunatud tegutsemise tulemust. Lapsele uute oskuste omandamisel, kiitis ema sõnadega „Väga hästi”,

kiitmisel ei pöördunud lapse poole. Vestlusest lapsega saadi tagasisidet, et soovituslikke harjutusi pole kodus koos lapsevanemaga tehtud. Ema

ise ei küsinud päeva tagasisidet. Kui õpetajana kirjeldati lapse päeva tegevusi, siis oli lapsevanema huvi minimaalne. Mõnikord lapse kõne

rühmakaaslaste jaoks arusaamatu, õpetaja oli vahendajaks. Õpetaja soov oli laste toetada. Hea meelega mängis laps rühmas vaba mängu.
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Õpetaja suunamisel tegevusse muutus kinnisemaks. Õpetajaga koos individuaalsel tegevusel osales, aga polnud märgata lapses õpiisu.

Missugust tuge vajab õpetaja, et lapsevanemale info kohale jõuaks?

Lasteaia siseselt on lapse toetamiseks koostööd teinud rühmaõpetajad ja logopeed-eripedagoog nii palju kui seda on võimaldanud lapse

lasteaias viibimine. Lapse esmasel harjumise perioodil oli tugiisikuks õpetajaabi. Esimesel arenguvestlusel hakkas ema nutma. Negatiivset

emotsiooni esines veel teisel korral ka. Direktori poole pöördus tugispetsialist, kellega koos arutleti, mida veel saaks teha, et laps lasteaias

käiks. Lapsevanem oli lasteaiaga suheldes ebakindel ning selleks, et mitte talle lisa stressi tekitada otsustati, et direktor ei võta lapsevanemaga

ühendust, vaid logopeed-eripedagoog võtab ühendust. Kui ei olnud üleriigilist kriisiolukorda, käis laps lasteaias ja oli märgata väikeste

sammudega edasiminekut. Logopeed-eripedagoog soovitas lapsevanemal tuua last tugiteenuste päevadel, sest lapsel on oluline

koolivalmiduse saavutamine. Lasteaia poolt oleksime saanud pakkuda emale võimalust osaleda lasteaia tegevustes, et näha enda last teiste

laste seas toimetamas.

Logopeed/Eripedagoog: 45 minutit minu poolset tööd Zoomi keskkonnas ei andnud tulemusi. Oli mure kuidas aidata ja toetada sellist last.

Logopeed-eripedagoog soovitas vahetada lasteaeda, kus oleks tasandusrühm olemas ning kooli osas teha valik lähtuvalt lapse erisuste

vajadustest.

Meie küsimused:

● Lasteaed ei mõista, mis takistas emal, meiega koostööd tegemast? Oleme suhtluses lapsevanemaga olnud mõistvad ja toetavad.

Probleemid püüdnud sõnastada nii, et need ei riivaks lapsevanema tundeid.

● Meie ei oska öelda, mida oleks saanud veel teha, et pakkuda lapsele parem stardipositsioon koolis hakkama saamiseks, sest ema ei

toonud oma last lasteaeda.
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Edaspidiseks: Mõistame, et lapsevanemal on raske tunnistada, et tema laps vajab abi. Ehk on lasteaia poolt hea võimalus pakkuda aega

rühmas viibimiseks ja tegevustes osalemiseks, et näha oma last tegutsemas eakaaslaste seas. Ehk see aitab lapsevanemal mõista lapse

abivajadust.

❖ Lapse andekuse toetamine. Lapsel oli loomulik huvi ja tahe uurida, katsetada ja avastada. Konstrueerimismängudes leidis erinevaid

lahendusi juhendit järgimata, kaasates ka teisi lapsi. Omas eakaaslastest laiemat silmaringi ja motiveeritust õppida. Selles tulenevalt

pakuti lapsele ülesandeid ja tegevusi, mis toetasid tema arengut. Näiteks koolieelikute tegevuses kasutas töövihikut, mille ülesannete

lahendamine nõudis pingutust. Lapsevanema nõusolekul töötas laps töövihikuga iseseisvalt. Laps oskas vajadusel küsida abi. Iseseisev

tegutsemine pakkus lapsele eduelamusi. Lapsel oli oskus ja julgus jagada oma teadmisi ja oskusi teistele lastele. Lapsele oli antud

võimalus tegutseda iseseivalt robootiliste vahenditega. Laps kaasas robotitega mängides rühmakaaslaseid ja oskas neid juhendada.

Uuritavas praktikas keskendusime väärtusele “koostöö”. Väärtus “koostöö” toetab kõigi meie teiste kokkulepitud väärtuste toimimist. Lasteaed ei
soovi loobuda ühestki kokkulepitud väärtusest. Meie väärtused on välja kujunenud väärtusarendusliku töö tulemusena.

Väärtused ja nende eesmärgid:

AVATUS - Eesmärk: Arengule suunatud lasteaed, mis on avatud uuendustele.

HOOLIVUS - Eesmärk: Kõigist hoolitakse ning arvestatakse nende tunnete ja arvamusega.

USALDUS - Eesmärk: Lasteaia töö- ja kasvukeskkonnas on usalduslik õhkkond.

KOOSTÖÖ - Eesmärk: Toimib koostöö lasteaiapere eri osapoolte vahel.
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LOOVUS JA INNOVAATILISUS - Eesmärk: Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toetab laste loovust, algatusvõimet ning mõtlemis- ja

probleemilahendamisoskust.

Arvestame oma igapäevastes tegevustes kokkulepitud väärtustega ja rakendame neid eesmärkide püstitamisel ja täitmisel. Käesolev analüüs

toetab teadlikumat ja süsteemsemat tegelemist meie väärtusega “koostöö”. Õpetaja lähtub oma töös lasteaia väärtustest, kuid lapsevanem

lähtub eelkõige isiklikest väärtustest. Alati ja igas situatsioonis ei pruugi need ühtida. Juhtumianalüüsist lähtuvalt leidsime kaks konfliktset

väärtust. Väärtused koostöö ja usaldus avaldusid õpetaja ja lapsevanema suhtluses. Antud juhtumi korral jäi meil lahendus leidmata, kuna

lasteaed ei suutnud lapsevanema usaldust võita ning koostöö ei toiminud (vaata eespool juhtumikirjeldust).

Lasteaia personal oma igapäevatöös ja igas olukorras ei lähtu teadlikult kokkulepitud väärtustest. Näiteks majasiseselt on kokkulepitud, et

söömise ajal püüame hoida söögisaalis vaikust. Eelkõige personal näitab isiklikku eeskuju ja ei räägi. Kui laps vajab söögilauas abi, või on talle

vaja meelde tuletada, et me juttu ei räägi, siis õpetaja läheb lapse juurde, mitte ei kõneta teda kaugelt. On juhtumeid, kui personal unustab meie

kokkuleppe, räägitakse omavahel, kõnetatakse last kaugemalt ja sellest tekib kohe söögisaalis lärm. Siit järeldub, et väärtus koostöö ja usaldus

ei rakendu kui sellele teadlikult ei mõelda. Antud olukorda saab lahendada, tuletades meelde meie kokkuleppeid ja väärtusi.

Et igapäevapraktika ja väärtused oleksid paremini kooskõlas peame vajalikuks väärtusarenduses rakendada järgmiseid tegevusi:

● Nädala analüüsis tuua välja väärtused, mis olid rakendatud. See suunab õpetajat mõtestama väärtuskasvatuse tööd.

● Teeme vähemalt kaks korda aastas väärtuspõhise juhtumianalüüsi. See arendab õpetajate väärtuspädevusi ja analüüsioskust.
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IV Muutmisvajaduste märkamine ja arendustegevuse planeerimine: kokkulepitud väärtuste rakendamine,
igapäevapraktikate jälgimine

Oleme lasteaia väärtusi kommunikeerinud lasteaia kodulehel ja majasiseselt. Lastele kommunikeeritakse väärtusi läbi isikliku eeskuju ning

õppe- ja kasvatustöö. Iga õppeaasta alguses tutvustatakse lapsevanematele meie kokkulepitud väärtusi lastevanemate koosolekul. Sealjuures

seletatakse väärtused lahti, et me neid ühtemoodi mõistaksime. Lisaks eelnevale leidsime, et visualiseerime väärtused hoovialal kõigile

nähtavalt.

Soovime saavutada, et personal tegeleks teadlikumalt väärtuskasvatusega ja kõik lapsevanemad teaksid, millised on lasteaias kokkulepitud

väärtused.

Väärtusarenduses on oluline arendada personali teadlikku väärtuspõhist tegutsemist ning refleksiooni väärtuste üle. Teadlik väärtuste

temaatikaga tegelemine suurendab kõigi kaasatud osapoolte väärtuspädevust, aitab mõtestada oma arenguvajadusi, huvisid ja väärtusi,

soodustab vastutustundlikku käitumist, oma isiklikku arvamust ja adekvaatset enesehinnangut. Ent, väärtuskasvatuse prioriteediks seadnud

organisatsioonid leiavad, et selline rõhuasetus annab tulemuseks ka õpilaste õpihuvi suurenemise ja paremad õpitulemused (Kursus:

sissejuhatus väärtusarendusse).

Arengusuunad:

● Erivajadusega lapse toetamisel on vajadus leida täiendavaid lahendusi koostööks lapsevanemaga.

● Välja selgitada miks abipersonal ei tunne end kaasatuna ja toetatuna ning leida lahendused.

● Rahuloluküsitlused sõnastada nii, et saaksime täpsemat infot.

● Leida lahendusi motiveerimaks lapsevanemaid osalema lasteaia arendustegevuses.

● Õpetaja eneseanalüüsi oskuse arendamine.

● Tõenduspõhise analüüsioskuse arendamine.
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V Kokkuvõte ja järeldused

Meie uurimisküsimus oli: kuidas meie kokkulepitud väärtus “koostöö” rakendub meie igapäevategevustes. Personal oma igapäeva tegevustes ei

tegutse alati teadlikult väärtustest lähtuvalt. Teadlikumaks tegutsemiseks planeerida tegevused, mis hoiaksid meie fookust kokkulepitud

väärtustel.

Lapsevanemaga suheldes võib tekkida konflikt väärtuste vahel, kui lapsevanema ja lasteaia väärtused ei kattu. Koostöö aitab erinevaid

väärtushinnanguid lähendada ja konflikti leevendada.

● Meie analüüsis püstitatud eesmärk oli välja selgitada kuidas lasteaia igapäevategevustes rakendatakse väärtust „koostöö“. Analüüsist

selgus, et koostöö on tõhusam pedagoogilise personali vahel ja vajab toetamist abipersonali puhul. Koostöö lapsevanematega toimib,

kuid lapsevanemate kaasamine lasteaia arendustegevusse vajab lapsevanemate motiveerimist. Kutsuda vajadusel lapsevanemaid

vaatlema rühma tegevusi, et näha oma last tegutsemas eakaaslastega, mõistmaks ja märkamaks lapse erisusi, et koostöös toetada

lapse arengut.

● 01.septembrist on liidetud meie majaga teine lasteaed. Uue organisatsiooni kujunemisel on oluline koostöö. Esimesed sammud oleme

me astunud. Kahe maja personal on ühiselt sõnastanud väärtused. Liidetava lasteaia pedagoogid osalesid “Sissejuhatus

väärtusarendusse” koolitusel. Meie oleme analüüsinud, kuidas meie lasteaias toimib väärtus “koostöö” ja leidnud kitsaskohad. See loob

meile uue organisatsiooni väärtusarenduseks hea stardipositsiooni.

Käesolev väärtusarenduse analüüs aitab süvenenult vaadata lasteaia igapäeva tegevustesse, kuidas toimub koostöö erinevate osapoolte vahel

õpi-ja kasvukeskkonnas, toob välja tugevused ja kitsaskohad. Aitab mõtestada ja planeerida tegevused organisatsiooni eesmärkide täitmiseks,

toetades lasteaia arengut.

Analüüsi koostasid (nimed koos ametinimetustega):

Katrin Peil, direktor Grete Rebanets, õppealajuhataja Tiia Raudvee, õpetaja Mariliis Vool, õpetaja assistent


