
Erasmus+ projekti kontaktseminar 

Hispaanias, Almerias 
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Seminaril osalesid: Marilyn Palla, Merle Ausing, Pille Kull ja 

Kristiina Vallikivi  

17.03.2018 – 25.03.2018 viibisid Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia õpetajad Marilyn Palla, Pille Kull, 

Kristiina Vallikivi ja õppealajuhataja Merle Ausing  Erasmus + projekti “Every child is special” 

koolitusüritusel  Hispaanias, mille käigus külastati projekti Hispaania partneri lasteaeda – algkooli “C.E.I.P 

Ginés Morata” mis asub Almeria linnas.  

 

 



 

Seminari käigus tutvuti Hispaania haridussüsteemi eripäradega, “C.E.I.P Ginés Morata” lasteaia 

töökorralduse ja õpetamise meetoditega. Erivajadustega laste kaasamise näidetega ning erivajadustega laste 

eriklasside ning tegevustega. 

 
 



 
 

      Koolitusürituse programm oli järgmine: 

 PD tegevuste analüüsi kava/vormi koostamine, koolitusprogramm, PD õpetajate käsiraamatu 

koostamine – arutelu ja loetelu koostamine peamistest laste sotsiaalsetest ja käitumise probleemidest, 

mille alusel planeeritakse peatükid käsiraamatusse.  

 Erinevuste õpetamine, teadlikkuse suurendamine, sallivuse suurendamine, keskkond mis toetab 

erinevuste ning sallivuse õpetamist.  

 Erinevad meetodid laste sotsiaalsete oskuste arendamiseks ja väärtuste õpetamiseks C.E.I.P. Gines 

Morata lasteaia ja kooli näitel. 

 



 

 Persona Dolls metoodika koolitajate koolitus: koolitusprogrammi koostamine.  

 Koolitusprogrammi sisu ja struktuuri koostamine.  

 PD metoodika koolitusmaterjalide koostamine – programme tutvustus (slaidiprogramm ja praktilised 

tegveused.  

 Lasteaia rühma- ja õpikeskkonna tutvustus. Erivajadustega lapsi toetav keskkond. Klassiruum ja 

tegevused erivajadustega lastele. Praktiline kogemus töös erivajadustega lastega.  

 Struktuuri loomine praktilistele tegevustele õpetaja koolituseks.  

 



 

 

 PD tegevuste esitlemine lastega, tegevuse vaatamine erivajadustega laste klassis, erivejadusega 

nukuga.   

 Tööplaani koostamine PD võrgustikule Euroopas.  

  Koolitusplaani koostamine.  



 Töötuba: koolitusmaterjalid (Persona Dolls õpetaja käsiraamat, DVD), kuidas neid kasutada 

koolituse läbiviimisel. 

 PD küsimustike koostamine lastele, vanematele ja õpetajatele.  

 Töötuba: õppekava parendused ning muudatused.  

 

 



 

       Seminari käigus toimusid töötoad järmistel teemadel: 

 Erinevuste õpetamine ning erinevad võimalused partnerite asutustes 

 III erinevuste nädal partnerite asutustes 

 Persona Dolls koolitusmaterjalid ning koolituskeskus 

 

 
 



 

 
 

 
 

Esmaspäevast reedeni toimus 5 päevane koolitusüritus, mille viisid läbi “C.E.I.P Ginés Morata” kooli – 

lasteaia ja Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia õpetajad. 

Teisipäeval toimusid töötoad erinevuste õpetamise erinevate võimaluste kohta ning 3. erinevuste nädala 

tutvustus partnerite asutustes. 



 

 
 

 
Kolmapäeval ja neljapäeval tutvusime erivajadustega laste kaasamise meetoditega ning külastasime 

erivajaduste laste eriklasse. Toimus Persona Dolls metoodika näidistegevus lastega, kus lastel käis külas 

erivajadusega (autistlik) nukk ning lastega käsitleti erivajaduste teemat.  

 



 
 

 
 

Projekti koolitusürituse käigus toimus töötuba, mille käigus töötati välja Persona Dolls metoodika 

koolitusmaterjalid ning koostati koos partneritega Persona Dolls metoodika võrgustiku levitamisplaan.  

 

 



 
 

 

 
        Kohtumise käigus tutvusime “ “C.E.I.P Ginés Morata”” lasteaia ja kooliga. 

        Lasteaed on  6 rühmaline ning on ühendatud põhikooliga. 

        Laste vanus on 3-6 eluaastat.  

 



 
 

 
        Lasteaed on avatud kella 9.00 – 14.00. Lastega viibib ühes rühmas 1 õpetaja. Assistenti õpetajal ei ole. 

        Rühmas on kuni 25 last.  

 

 



 
 

 
 Lapsed viibivad lasteaias ainult hommikupoolikul. Lastel toimuvad rühmas tegevused ning ringmängud       

ja liikumistegevused lasteaia hoovialal. 

Lastevanematele tasu ei ole kehtestatud, lapsevanemad toovad lasteaeda käelise tegevuse materjalid.  

Lapsed lasteaias ei söö, vanemad annavad söögikarbiga kaasa vahepala, mida ühiselt koos süüakse. 

 



 
 

 


