Erasmus+ projekti kontaktseminar
Poolas, Varssavis
27.05.2017 – 01.06.2017

Seminaril osalesid: Marilyn Palla, Triin Andreas ja Liina Viilukas
27.05.2017 – 01.06.2017 viibisid Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia õpetajad Marilyn
Palla, Liina Viilukas ja direktor Triin Andreas Erasmus + projekti “Every child is
special” töökohtumisel Poolas, mille käigus külastati projekti Poola partneri lasteaeda
“Przedszkole 237 Warszawskiej Syrenki”, mis asub Warsawi linnas.

Projekti kohtumise käigus tutvuti Poola haridussüsteemi eripäradega, “Przedszkole 237
Warszawskiej Syrenki” lasteaia töökorralduse ja õpetamise meetoditega.

Seminari käigus tegid kõik partnerid ettekanded järmistel teemadel:
 Erivajadustega lapsed haridussüsteemis ja tugisüsteem.
 Projekti tegevused lastega peale Türgi seminari.
 4. Persona Doll’s nukk.
 Projekti ja Persona Dolls metoodika levitustegevused partnerite asutustes.

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. Projekti koordinaator tegi kokkuvõtte Sihtasutus Archimedese
visiidist ning tagasisidest.
E-twinningu lehekülg. Tegevuste üleslaadimine, kokkulepped, uute kaustade
loomine. Nõustamine kasutamise kohta. Kokkuvõte teise projektiaasta
tegevuste üleslaadimisest. Personaalne tagasiside igale partnerile.

Persona Dolls töökoosolek: probleemida lahendamine ja küsimuste arutamine
seoses metoodika rakendamisega, profiilide ja nukulugude koostamisega.
www.personadolls.eu veebikeskkonna täiendamine.
Persona Dolls käsiraamat ja DVD, arutelu ning kokkulepped järgmiseks
kohtumiseks.
Persona Dolls nukuraamat, kokkulepped ja tähtaeg.
Projekti tulemuste ja Persona Dolls metoodika levitusplaan ning kokkulepped
tegevuste jagamiseks ning üleslaadimiseks.

Esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval toimus projekti seminar “Przedszkole 237
Warszawskiej Syrenki” lasteaias, mille käigus tegid partnerid ettekande tegevustest
lastega peale Türgi seminari ja ettekande “Erivajadustega lastest ja nende
tugisüsteemist”. Partnerid tutvustasid projekti tulemuste ja Persona Dolls metoodika
levitamist enda asutuses.

Tutvusime Persona Dolls tegevustega Poola partneri lasteaias “Przedszkole 237
Warszawskiej Syrenki” ja vaatasime näidistegevust lastega, mille teemaks oli tervislik
toitumine.

Ettekannete arutelu käigus selgus, et erinevates riikides on erivajadustega laste
kaasamine ning tugisüsteem väga erinev. Türgi, Itaalia ja Portugali ettekannetes tõusis
esile väga hea tugisüsteem, erivajadustega laste kaasamine, riiklik rahastamine ning hea
koostöö spetsialistidega. Kõikide partnerite ettekannetest tuli välja, et erivajadustega
lastega töös on väga oluline koostöö lastevanematega.

Projekti kohtumise käigus toimus töökoosolek, mille käigus 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.

Toimus töökoosolek, mille käigus tehti kokkuvõte 2 projektiaasta tööst e-twinningu
keskkonnas. Hinnati projektitegevuste üleslaadimist ja üleslaetud tegevusi. Iga partner
sai personaalse tagasiside projekti tegevuste üleslaadimiste kohta.

Projekti koordinaator esitas partneritele Eesti National Agency Sihtasutus Archimedese
kontrollkülastuse kokkuvõtte ja tagasiside, mille kohaselt hinnati projekti kulgu
plaanipäraseks. Projekti toetuse kasutamine on lepingutingimustega kooskõlas.
Soovitati koostada koos partneritega projekti levitusplaan ning Persona Dolls
võrgustiku tegevuskava. Arutelu käigus sõlmiti partneritega kokkulepped projekti
tulemuste ning Persona Dolls metoodika levitamise ja materjalide üleslaadimise kohta.
Kõik partnerid võtavad vastutuse projekti tulemuste ning Persona Dolls metoodika
levitamise eest. Kõik osapooled lisavad tegevusi regulaarselt e-twinningu lehe kausta
“Project result and Persona Dolls dissemination”. Võrgustiku tegevuskava koostatakse
2018 veebruar kohtumisel Hispaanias.

Kohtumise käigus tutvusime “Przedszkole 237 Warszawskiej Syrenki” lasteaiaga.
Lasteaed on 8 rühmaline, rühmad asuvad 2 erinevas majas.
Laste vanus on 3-7 eluaastat.

Lasteaed on avatud kella 7.00 – 17.30. Lastega tegelevad rühmas 2 õpetajat, kes
töötavad vahetustega ja 1 abiõpetaja.

Rühmas on 25 last. Päevakava on sarnane Eesti lasteaedadega: tegevused
hommikupoolikul, õuesviibimine, lõunauinak ja söögikorrad 3 korda päevas.

6 tundi päevas lasteaias viibimist on lastevanematele tasuta. Lapsevanemad tasuvad
söögikordade eest ning kohatasu peale 6 tundi.

“Przedszkole 237 Warszawskiej Syrenki” lasteaias magavad lõunaund 3-4 aastased
lapsed. Vanematel lastel on võimalus omal valikul lõuna ajal, kas magada, mängida
rahulikku mängu või viibida õues.

