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Seminaril osalesid: Marilyn Palla, Merle Ausing ja Liina Viilukas 

 

25.03.2017 – 31.03.2017 viibisid Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia 

õpetajad Marilyn Palla, Kristiina Vallikivi ja õppealajuhataja Merle 

Ausing Erasmus + projekti “Every child is special” töökohtumisel Türgis, 

mille käigus külastati projekti Türgi partneri lasteaeda/kooli “Talatpasa 

Ortaokulu’t ” ning traditsioonilist Türgi lasteaeada “Aysel Salih Baysak”, 

mis asuvad Izmiri linnas.  

 

 
 

 
 



Projekti kohtumise käigus tutvuti Türgi haridussüsteemi eripäradega, 

“Talatpasa Ortaokulu” ning “Aysel Salih Baysak” kooli ja lasteaia 

töökorralduse ja õpetamise meetoditega. Seminari käigus tegid kõik 

partnerid ettekanded järmistel teemadel: 

 “Laste sotsiaalsete oskuste arendamine” 

 Tegevused lastega peale seminari Bulgaarias 

 II Erinevuste nädal lastega 

 Kolmanda Persona Dolls nuku tutvustus (pildid, profiil, tegevused) 

 

 
 

 
 



Projekti kohtumise käigus toimusid järgmised töökoosolekud:  

 Projekti tegevuste analüüs ja projekti kulg, kvaliteet ning tulemused  

- teemadeks olid tehtud tegevused, ürituste tulemused, projekti 

aruandlus, eesolevad ettekanded. Lepiti kokku eesolevad tegevused 

ja üritused – vastutajad ja tähtajad. 

 E-twinningu lehekülg. Tegevuste üleslaadimine, kokkulepped, uute 

kaustade loomine. Üles laadimata tegevused ja tulemused – põhjus, 

tähtaeg (personaalselt). 

 

 
 Persona Dolls töökoosolek: probleemida lahendamine ja küsimuste 

arutamine seoses metoodika rakendamisega, profiilide ja 

nukulugude koostamisega. 

 II Erinevuste raamat – arutelu, grupitöö, kokkulepped ning tähtaeg. 

 Projekti koduleht: www.personadolls.eu. Parnerite veebilehtede 

ülevaatus, nõustamine, lingid veebilehele, üleslaadimine, tähtajad ja 

kokkulepped. 

 

 

http://www.personadolls.eu/


 

 
 

 
 

 



 
Tutvusime Persona Dolls tegevustega Türgi lasteaias “Aysel Salih 

Baysak”. 

 

 
 

 



 
Ettekannete arutelude käigus selgus, et laste sotsiaalsete oskuste 

arendamine toimub kooskõlas riikliku õppekavaga. Kõik partnerite 

asutused peavad laste sotsiaalsete oskuste kujundamise ja arendamise 

puhul väga oluliseks koostööd lastevanematega, kodukoha tutvustust ning 

ühisüritusi. Laste sotsiaalsete oskuste arendamist toetatakse läbi erinevate 

meetodite, mida partnerid seminari käigus tutvustasid.  

Töös Persona Dolls metoodikaga on partnerid omandanud palju kogemust. 

Tegevused sujuvad ning toimuvad regulaarselt. Partnerid Poolast ning 

Portugalist jagavad oma riigis teadmisi metoodikast ka väljaspoole enda 

asutust.  

 

 



 
Projekti kohtumise käigus toimus töökoosolek, kus analüüsiti projekti 

tegevusi ja hinnati projekti kulgu, kvaliteeti ning tulemusi  - teemadeks olid 

tehtud tegevused, ürituste tulemused, projekti aruandlus, eesolevad 

ettekanded. Lepiti kokku eesolevad tegevused ja üritused, vastutajad ja 

tähtajad.  

 

 



 

Koos partneritega vaadati üle tegevuste üleslaadimine e-twinningu 

keskkonda, toodi välja kõik puuduolevad tegevused ning tulemused ning 

lepiti kokku tähtajad tegevuste üleslaadimiseks (seminar Poolas, mai 

2017). 

 

 
 



Kohtumise käigus toimunud seminaril arutleti II „Erinevuste raamatu“ sisu 

üle ning lepiti kokku tähtajad. Erinevuste raamatud koostatakse mais 2017 

ning esitletakse kohtumisel Tsehhis, oktoobris 2017. Iga partner koostab 

erinevuste raamatu vastavalt kokkulepitud sisule. 

 

Türgi partnerid olid korraldanud meile kohtumise Izmiri Bayrakli linnaosa 

kuberneri ning hariduse osakonna välisprojektide juhiga, kus muuhulgas 

arutleti ka edasisi koostöö võimalusi. 

 

 
 

 
 

Kohtumise käigus tutvusime traditsioonilise Türgi lasteaiaga “Aysel Salih 

Baysakiga”. 



 
 

 

 
Lasteaias on 4 rühma, kus käivad 3-6 aastased lapsed, kes on rühmadesse 

jaotatud vanuseliselt. Lasteaed töötab kahes vahetuses ja on avatud 8.00 – 



18.00.  Esimene vahetus on lasteaias 8.00 – 13.00 ning teine vahetus 

13.00 – 18.00. Lasteaed arvestab laste kindlasse vahetusse määramisel 

vanemate sooviga.  

 

 
 

 
Lastega tegeleb 1 rühmaõpetaja ning 1 assistant. Lapsed söövad lasteaias 

hommiku- ning lõunasööki.  

Rühmas on 25 last. 



Lapsevanemad maksavad 1 aastas 300 liiri õppemaksu, mis katab laste 

söögikulud. Muud tasu lapsevanematele kehtestatud ei ole. 

 

 
 

 
 



 


