
COMENIUS SEMINAR HISPAANIAS, 

MADRIIDIS – PALENCIAS – VENTA DE BANOSES 

21.02.2015 – 27.02.2015 
 

 

Seminaril osalesid: Marilyn Palla, Maarja Hüdsi ja Kristiina Vallikivi 

 

21.02 – 27.02. 2015 viibisid Suitsupääsupesa lasteaia õpetajad Marilyn Palla, Maarja 

Hüdsi ja Kristiina Vallikivi Comenius projekti kontaktseminaril Hispaanias.  

Kohtumine algas Hispaania pealinnas Madriidis, kust pühapäeval sõideti koos 

partneritega Palenciasse, kus elasime seminari toimumise jooksul.  

Seminar toimus Palencia provintsis Venta de Banoses, kus asub meie Hispaania 

partneri lasteaed  C.E.I.P. Francisco Argos.  

 

 
Lapsed esitavad Hispaania lastejuttu “Chusco un perro callejaro” 

 

 
Lapsed esitavad Põhja Hispaania traditsioonilist tantsu jotas 



Esmaspäeval ja teisipäeval toimus projekti seminar Francisco Argose lasteaias, mille 

käigus tegid partnerid ettekande tegevustest lastega peale Kreeka seminari ja 

ettekande erivajadustega laste haridusest iga partneri riigis. Veel toimus projekti 

töökoosolek, mille käigus arutati projekti järgmisi tegevusi ja lõpuraportite 

koostamist. 

 

 
Hispaania partnerite lasteaed ja algkool “Francisco Argos” 

 

 
Seminar Venta de Banoses 



 
Partnerite ettekanded seminari käigus 

 

Kohtumise käigus tutvusime Fransisco Argose lasteaiaga. Lasteaed on ühendatud 

algkooliga. Lasteaias on 3 rühma, kus viibivad lapsed vanuses 3-6 aastat. Rühmad on 

komplekteeritud laste vanuse järgi. Kuna tegemist on väga väikese asumiga, siis lapsi 

on rühmades suhteliselt vähe, 7-13 last.  

Lasteaed on avatud 9.00 – 14.00 ja töötab ühes vahetuses. Lastega tegeleb 1 

täiskasvanu, rühmaõpetaja. Igas rühmas on 1 kindel õpetaja ja abipersonal on koolis 

ühine, kes on ette nähtud laste tualetis käimiseks ja erivajadusega laste abistamiseks.  

Lasteaia tasu vanematele kehtestatud ei ole, lapsevanemad tasuvad vaid lõunasöögi 

eest, kui laps sööb lõunat lasteaias.  

 

 
Francisco Argose lasteaed 



 

 
 

 
 

 
 

 



 
Koos Hispaania lasteaia direktori ja koordinaatori Evaga 

 

 

 
 

 

Venta de Banoses avanes meil võimalus külastada ka teistsugust lasteasutust. 

Kultuurikeskuses tegutseb päevahoid väga väikestele lastele, kelle vanemad käivad 

tööl. Seal viibivad lapsed alates 4 elukuust kuni 3 aastaseni. Lasteasutus on avatud 

kella 7.30 – 19.30. Lastega tegeleb 3 täiskasvanut, kes vahetuvad päeva jooksul ja 

lapsevanemad tasuvad iga kuu 60 – 200 eurot vastavalt pere sissetulekutele.  

 



 
Koos projekti partneritega “Angel Abia” lasteaias 

 

 

 
Koos projekti partneritega Hispaaniast, Türgist, Poolast, Kreekast, Leedust ja 

Itaaliast 



 
Teine seminari päev Venta de Banoses 

 

 

 
Partnerite ettekanded seminari käigus Venta de Banoses 



 
Sertifikaatide jagamine kõikidele osalejatele 

 

 
 

Peale seminari tutvusime Venta de Banose ja Palencia linna ajalooga ja 

vaatamisväärsustega. Venta de Banoses külastasime Hispaania ühte vanimat basiilikat 

San Juan de Banos ja Jeesuse kuju  mäe otsas Cristo del Oterot.  

Palencias  toimus giidiga ekskursioon, mille käigus tutvusime linna omapärase ajaloo 

ja arhitektuuriga. Külastasime linna väljakuid, peatänavat, raekoda, kirikuid, 

turuhoonet ja eksursioon lõppes ainulaadse Palencia katedraali külastusega, mis on 

kokku ehitatud kolmest erinevast kirikust.  

 



 
San Juan de Banose basiilikas Venta de Banoses 

 

 
 

Meie kohtumine lõppes Hispaania pealinnas Madriidis, kus toimus eksursioon, mille 

käigus külastasime Parque del Retiro parki, Puerta del Soli väljakut, La Cibelese 

purskkaevu, La Almudena katedraali, kus kroonitakse Hispaania kuningad ja 

lõpetuseks kuningalossi The Palacio Real de Madrid. 



 
Puerta del Soli väljak Madriidis 

 

 
Parque del Retiro park Madriidis 


