
Eesti Lasteaednike Liidu suvekool Tartus 
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1. ja 2. juulil 2011 toimus Eesti Lasteaednike Liidu suvekool Tartus, mille käigus tähistati

Liidu tegutsemise kahekümnendat aastapäeva ja kus oli külas ka Soome Lasteaednike Liidu

esindaja.  Esimese päeva hommikupoolikul  kogunesid Liidu liikmed Tartu Lasteaed Helika

õuele, kus avati suvekool traditsioonilise lipuheiskamise ja ELAL hümniga. 

Järgnevalt kohtusid üheksa Eesti Maakonna lasteaednikud ja Soome esindaja HTM-is haridus

ministri  hr.  Jaak  Aaviksooga,  kes  tegi  ülevaate  Eesti  hariduse  hetkeseisust  ja

arengusuundadest  tänapäeva  Eestis  ja  vastas  küsimustele,  mis  puudutasid  alusharidust.

Samuti  andis  ta  üle  tänukirjad  ELAL  loomise  juures  olnud  inimestele.  HTM

Üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson tegi ettekande varajase sekkumise tähtsusest

koolieelses eas. 

Pärastlõunal  olid  suvepäevalised  külalisteks  Tartu lasteaedades  „Lotte“  ja  „Klaabu“.  Tartu

kolleegid  jagasid  häid  kogemusi  koostööst  erinevate  huvigruppidega  lastele  soodsa

arengukeskkonna loomisel. Osalejad said veenduda, et hea koostöö erinevate huvigruppide

vahel loob lastele soodsamate tingimuste loomiseks paremad võimalused. Iga õpetaja sai uusi

mõtteid,  mida  oma  töös  rakendada,  et  muuta  päev  lasteaias  lastele  senisest  veelgi

atraktiivsemaks.  Seejärel sõideti Reolasse Uhti mõisa, kus MTÜ Uhti Küla Süda õpitubades

toimusid koolitused ja koos külalistega  ELAL -i kahekümnenda juubeli tähistamine.   Õhtu

oli  sisustatud  erinevate  tegevustega,  mis   võimaldasid  luua  uusi  tutvusi  ja  vanu  aegu

meenutada.  Meeldiv  oli  tuttavaks  saada  uute   liikmetega.  Eriti  hea  meel  oli  kohtuda  ja

avaldada tänu  Liidu asutajaliikmetele Taimi Schmidtile,  Heda Kalale,  Helle Siigurile, Ene

Kulasalule  ning  koostöö  eest  tänada  häid  koostööpartnereid  ja  õppeasutusi  kus

lasteaeaiaõpetajad  saavad  oma  erialase  ettevalmistuse  ja   kus  korraldatakse  tööalast

täiendkoolitust.

Teise päeva hommikul külastati head koostööpartnerit Tartu Mänguasjamuuseumi, kus tutvuti

muuseumi  mitmekesise  keskkonna  võimalustega  laste  arendamiseks.  Muuseumis  toimus

ELAL-i   üldkoosolek,  mille  keskseks teemaks  oli  edasise  koostöö arendamine erinevates

alushariduse  valdkondades  töötavate  lasteaednike  vahel.  Soome  Liidu  esindaja  tutvustas



Soome Lasteaednike Liidu kauaaegset edukat tegevust ja kinnitas, et omavaheline koostöö

rikastab  ning  annab  kogemusi  ja  mõtteid  edasiseks  tegutsemiseks.  Koosolekul  otsustati

laiemale  üldsusele  rohkem  tutvustada  liidu  tegevust  ning  arendada  koostööd  erinevate

organisatsioonidega  ja  teiste  pedagoogide  ühendustega.  Samuti  on  ELAL  avatud  uutele

liikmetele ja ideedele. 

Pärastlõunal ühiselt  ettevõetud laevasõit  Emajõel avardas osavõtjate silmaringi Tartumaast.

Hea Alguse Koolituskeskuse koolitaja Taimi Schmidt-i lühikoolitus teemal „ Ametiväärikus

kujuneb läbi koostöö.“ aitas tõsta õpetajate enesehinnangut. Suvekoolis saadud teadmised ja

jagatud  kogemused  aitavad  õpetajatel  rikastada  edaspidi  oma  igapäevatööd.  Kohtumised

erinevate  koostööpartneritega  andsid  kindlustunde  jätkata  tegutsemist  ELAL-i  liikmena.

Suvekool  lõpetati  Tartu  Helika  Lasteaias  lipu  langetamise  tseremooniaga  ja  järgmise

suvekooli korraldamise õigus anti koos lipuga üle Harjumaa esindajale. 

Käesoleva  aasta  23.-25.09.  korraldab  Liit  oma liikmetele  õppereisi  Soome Joensuule  kus

osaleme Soome Lasteaiaõpetajate Liidu üleriigilistel liidupäevadel.

Rohkem informatsiooni ELAL tegemiste kohta saab aadressilt http://www.elal.ee/
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