ELAL 2019 suveseminar ,“ Julgus väljendada oma arvamust on
avatud suhtlemise aluseks!“ 10.-11. juulil Harjumaal,
Kehra Lasteaias Lepatriinu, http://www.kehralepatriinu.ee/
Registreerimine https://forms.gle/txv9SJeDaLYU9A2X9, kuni 28.05.2019

Päevakava
1. päev 10.07. 2019
9.00 Hommikusöök/kohv, registreerimine, majutamine
9.30 Avamine
10.00 – 11.30 Erki Kaikkonen „Laste maailmatunnetus ja arengut toetava keskkonna
ning ning õpetaja roll“ 1 pool + paus 15 min (puuvili, kohv vms)
11.45 – 13.00 Erki Kaikkonen 2 pool
13.00 LÕUNA
13.30 – 14 30 Miniarvamusfestivali 1. plokk
14.30 -15.00 Vahepaus
15.00 – 16.00 Miniarvamusfestivali 2. plokk
16.00 – 17.00 Minifestivali esitlus saalis

Miniarvamusfestivali arutelud
1.
2.
3.
4.
5.

Erinevad variandid töökorralduses. Töötoa juht, Anneli Laamann
Kaasav haridus ja HEV laps lasteaias. Töötoa juht, Eda-Mai Tammiste
Lasteaed tulevikus, milliseid muutusi on vaja? Töötoa juht, Evelin Sarapuu
Lõimumine ja keeleõpe lasteaias. Töötoa juht, Liia Tuvik
Koostöö ELAL ja EHL – ühine eesmärk on muutuste aluseks. Töötoa juht, Reet
Lepp
6. ELAL aastal 2025 - kuhu ja kuidas edasi? Töötoa juht, Evelin Laugus
17.00 Vaba aeg – suhtlus, puhkus
19.00 PIDULIK ÕHTU – muusika, tants, mängud, ansambel, õhtusöök.
2. Päev, 11.07.2019
4.30 Päikesetõusu rabamatk - Kakerdaja raba varahommikul
8.00 Hommikusöök
9.00 - 10 00 ELAL üldkoosolek
10.00 Suveseminari pidulik lõpetamine
10.30 Väljaõit Alavere lasteaeda ja Aegviidu lasteaeda
12.30 Lõuna 1 grupp Aegviidu Vanas vaksalis
12.30 Loomateraapia keskus - Kristi Raava I grupp
13.30 Lõuna 2 grupp Vanas vaksalis.
13.30 Loovusteraapia keskus - Kristi Raava II grupp
14.30 Soovijatele Aegviidu RMK keskuse külastamine
Majutus ja ööbimine Kehra Lasteaias.
Kaasa magamisvarustus, vahetusjalanõud. Madratsid olemas.

Osalustasu liikmele 30,00 eurot ja mitteliikmele 50,00 eurot kuni 15.06.2019
SEB pank a/a EE061010152001555007 – „ELAL suveseminar 2019“
Erki Kaikkonen
Tutvustus: Erki on koolitaja, nõustaja ja vabakutseline muinasjutuvestja, kelle elu
lahutamatu osa on iseenda ja elu uurimine. Erki kannab enesega teadmisi ja
kogemusi õpingutest nii välismaalt kui ka kodumaalt - ta on õppinud
ühiskonnateadusi,
antropoloogiat,
psühholoogiat,
kommunikatsiooni
ja
andragoogikat.
Nagu ta ise ütleb on ta akadeemilise hulkurluse korras õppinud peaaegu igas Eesti
riiklikus ülikoolis, samuti on ta end täiendanud välismaal. Kõige selle juures on ta
õppinud täpselt seda, mis on tundunud talle kõige huvitavam ning seetõttu on tal
laialdased teadmised näiteks sotsiaalteadustes, semiootikas, kommunikatsioonis ja
pedagoogikas, tegelenud 3 aastat haridusuuringutega. Olnud Tallinna Tervishoiu
Kõrgkoolis sotsioloogia ja sotsiaalpsühholoogia lektor. Õppinud andragoogigat ja
juhtimist Taani Kuninglikus Mereväe Allohvitseride Koolis. Õppinud Rootsis
intuitiivpedagoogikat ja on üks vägivallatu suhtlemise metoodika Eestisse toojaid
ning Vaikuseminutite programmi üks algatajaid.
Olnud tegev mitmetes noorteorganisatsioonides, sh Eesti Noorteühenduste Liidu
nõukogu esimees. Tegelenud mitmeid aastaid koolitamisega nii noortevaldkonnas
kui ka laiemalt. Aidanud 9- aastat juhtida ja läbi viia Eesti ETNO laagrit ja Kandlekoja
Laste Pärimusmuusika laagrit, vastutades sotsiaalse sidususe eest.. On loonud
sõpradega programmi “100 minutit alasti tõde karjäärist”, jõudes rohkem kui 1600
nooreni üle eesti. Viimased 9 aastat tegelenud jutuvestmisega, koolitamisega ja
nõustamisega.
Hetkel tegeleb ta ka kõige muu kõrvalt kirjutamise ja enesearengu grupi
juhendamisega. Erki peab elu mõistmiseks ise olulisimaks piisava hulga
vaatenurkade olemasolu, see aga eeldab avatust. Tema motoks on: ära kunagi jää
paigale, liigu alati edasi!
NB! Päevakavas võidakse teha vajaduse tekkides muutusi.
Tere tulemast!
Korraldajate nimel
Eda - Mai Tammiste
55562067
direktor@avl.ee
Liili Pille
Tel: 53094555
lasteaednikeliit@gmail.com
liilipille@gmail.com

