
Eesti Lasteaednike Liidu tegevuskava 2013 

TEGEVUSED KOHT AEG 

ELAL koolitab "Kuidas külvad, nõnda lõikad" (seminar) Tallinn; Õpetajate 

Maja 

9.jaanuar 

Kodulehe uuendamine  jaan – märts 

Projekti taotluse kirjutamine Innovele Tallinn jaan – veebr 

Tegevustoetuse taotluse kirjutamine HTM-le  Veebruar 

Liidu tutvustamine tudengitele ja õpetajatele 

erinevates piirkondades, voldikute jagamine, Liitu 

tutvustavate flaierite jaotamine lasteaedadele, 

meedias artiklite avaldamine - liikmeskonna 

suurendamine 

 jaan - dets 

Ankeetküsitluse koostamine õpetajatele. Teadmised 

liidust, ootused liidu tegemistele ja koolitustele, 

kaasamine. 

Jõgeva, Põltsamaa jaan.-veebr. 

Õpetajate küsitlused, analüüs ja selle põhjal liidu 

tutvustusesitluse koostamine 

Jõgeva, Põltsamaa ja 

soovituslikult kõik 

piirkonnad 

jaan - aug. 

Majandusaasta aruande koostamine  veebr - märts 

ELAL tutvustamine Pärnu lasteaiaõpetajatele. Pärnu L/A Pöialpoiss märts 

ELAL tegemisi tutvustav artikkel Pärnu Postimehes Pärnu piirkond märts 

Koostöövõrgustiku loomine Pärnu ja Haapsalu 

algkogude vahel 

Pärnu, Haapsalu märts - dets. 

Töörühmade ümbermoodustamine, uued nimetused, 

tegevuste täpsustamine, uute liikmete kaasamine 

 jaan - märts 

Ümarlaud- "Alushariduse valdkonnas tegutsevate 

ühenduste koostöö võimalused" kohtumine, 

tegemiste tutvustamine. Alushariduse hetkeolukorra 

ja ühiste probleemide kaardistamine, lahenduste 

pakkumine, võimalused koostööks ja ühiste tegevuste 

kavandamine 

Tallinn v.Tartu märts 



Õpetajate uute kutsestandardite kavanditega 

tutvumine, arvamuste ja ettepanekute kogumine, 

analüüs; ühenduse arvamuse esitamine 

 veebruar- märts, 

22.03.tähtaeg 

Töörühmade tegevuse kavandamine ja tegevuskavade 

koostamine 

 aprill 

Konverents "Erinevaid pedagoogilisi lähenemisi 

alushariduses "- 04. aprillil Tallinnas, 

ettevalmistamine, läbiviimine ja aruande koostamine. 

Tallinn, Tallinna 

Ülikool 

jaan. - aprill. 

konverentsi aeg 

04.04. 2013 

Õuesõppe päev. Kõikides piirkondades Liidu liikmete 

algatusel korraldada ja tähistada õuesõppe päeva 

piirkonnas või oma lasteaias. 

Tallinn, piirkonnad aprill 

Tervisepäev Ida-Virumaa lasteaiaõpetajatele ja ELAL 

tutvustamine piirkonna lasteaedade õpetajatele 

Voka 23.aprill 2013 

Ümarlaud " Alushariduse valdkonnas tegutsevad 

ühendused" Tegevuse ja eesmärkide tutvustamine, 

ühise tegevuse kavandamine 

Pärnu aprill 

Kontakti otsimine ja loomine Põhjamaade 

lasteaiaõpetajate ühendustega 

 mai - dets 

Innove uudiskirja kaastegemine - ELAL tegevusest 

uudiste ja lugude kirjutamine, saatmine 

 aasta jooksul 

Volikogu koosolekud SKYPE/HALL  

Tunnustussüsteemi loomine  mai - juuni 

Seminarid "Lapsest lähtuva tööviisi ja korralduse 

arengud Eestis ja Soomes" RÕK ja Reggio E ped. 

Tallinnas ja Tartus mai (Kas 8-9 v.14-

15) 

ELAL Suvekool 22. Töö HEV lastega, valminud 

lasteaiaga tutvumine, varajane märkamine. Eesti 

keele õpetamine teise emakeelega lastele. 

Töökorraldus lasteadades, kus käivad erineva 

kultuuritaustaga perede lapsed. Koostöö peredega. 

Narva august 

ELAL üldkoosolek Narva august 



 

 

ELAL õppereis Soome - osalemine Soome 

Lasteaiaõpetajate liidupäevadel ja Reggio E tööviisiga 

lasteaia külastamine 

Soome, Helsingi sept ( 27.-29 ) 

Piirkondades liidu liikmed viivad läbi Liidu 

tutvustusesitluse piirkonna lasteaedades, 

ainesektsioonides., KOV esindajatele 

 aug, sept, okt. 

ELAL tutvustamine tudengitele ja nende aktiivsem 

kutsumine liikmeteks 

Tallinn, Rakvere, 

Tartu 

aasta jooksul 

SWOT ja võrgustiku analüüs  okt - nov 

Ümarlaud "Lapse tervis" kõik seotud osapooled Tartu okt. 

HTM tegevustoetuse kasutamise vahearuande ja 

aruande koostamine 

 august ja november 

ELAL koolitab (seminar) - võimalusel ja soovil koos 

idelaadaga 

Tallinnas, Tartus, 

piirkondades 

nov 

Kokkuvõtted, analüüs ja 2014 tegevuskava 

koostamine 

 dets 

Tegevusaasta jooksul:   

KLA seadusemuudatuste aruteludel osalemine, 

ettepanekute,arvamuste kogumine, edastamine 

  

Koostöö edendamine ja osalemine Õpetajate 

Koostöökoja töörühmade töös, koolitustel, PÜÜK-idel 

  

Koostöö edendamine ja ühine projektitöö HA MTÜ-ga   

Osalemine ENÜ Ümarlaua töös   

Koostöö ENUT -ga   

Osalemine HF toimkonna töös   


