Konkurss „Uuenev haridusasutus 2016“
Tallinna Kristiine Lasteaed
Aadress: Rästa põik 3, Tallinn 13425
Telefon: 65 52655; 52 12705
e-mail: kristiinealg@la.tln.edu.ee
kontaktisik: Helle Lumis
Koduleht: https://www.tallinn.ee/est/kristiine-lasteaed/

Teostaja: Kaie Hein, õppealajuhataja.
Lasteaia tulevikuvisioon: „Kristiine lasteaed on koht, kus naudivad koostegutsemist
rõõmsameelsed lapsed, rahulolevad lapsevanemad ja motiveeritud töötajad.”
Planeerime järjest rohkem aega lastega huvitavate tegevuste
rakendamisele ja
jäädvustamisele, jagame oma tegemisi lastevanematele ja kogukonnale, motiveerime
personali uuendustega kaasa tulema.
Sissejuhatus
Tallinna Kristiine Lasteaial algas uuenduslik periood august 2013a., mil toimus personali
vahetus. Uuendus kaasas kogu personali (45in) ja lapsevanemaid (u. 250 lapse vanemad).
Lasteaial oli olemas valmisolek, igas rühmas arvuti, mis võimaldas uuendusi kohe rakendama
hakata.
Kristiine lasteaed on liikunud suunas, kus õpetajal oleks võimalikult vähe tööd
dokumentidega ja rohkem aega lastega. Personal on uuendustega hästi kaasa tulnud.
1. e-päevik
Kui 2013-14õa oli lasteaial kasutuses veel päevik paberkandjal ja lapsevanemale trükiti
infoseinale perioodiplaan ja kokkuvõte, siis 2014-15õa. mindi üle lasteaia sisesele epäevikule. Selline üleminek vähendas suurel määral ajakadu, kuna õpetaja trükkis
perioodiplaanid ja kokkuvõtted e-päevikusse. Väljatükk pandi lapsevanemale stendile ja
hiljem koondati kokku mappi, mis läks arhiveerimisele.
Kuna ka selline versioon meid täielikult ei rahuldanud, hakkas õppealajuhataja Kaie Hein
läbirääkimisi pidama erinevate e-lastaia platvormide koostajatega. Sai tehtud palju
ettepanekuid, mis muudaks selle kasutamise veelgi praktlisemaks. Meile on oluline, et
võimalikult palju dokumente oleks ühes keskkonnas.
Mai 2015a. liitus lasteaed eLasteaed.eu-ga. Mingit sujuvat üleminekut (õppimise perioodi)
meil ei olnud, kuna vahepeal tuli suvepuhkus. Mai 2015a. sai õppealajuhataja 3h koolituse ja
sealt edasi august 2015a. sai iga õpetaja (n=27) koolitatud õppealajuhataja poolt
individuaalselt, koostatud täpsed juhised, kuidas ja kus teguitseda. Kuna inimeste võimekus
arvutikasutamisel on erinev, siis täeliku valmiduse (pädevuse) saavutasime dets. 2015a.
Igal lapsevanemal on ligipääs oma lapse andmetele ja rühma õppetööle, toimub infovahetus.
Aktiivselt kasutatakse lastevanemate poolt ka kohaloleku märkimist.
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eLasteaed.eu on väga hea koostööpartner, kuna kõik ettepanekud, mis talle meie lasteaia poolt
on tehtud, on võetud arvesse ja rakendatud uuendused.
2. Küsitlused e-keskkonnas
Meie lasteaed kasutab www.kwiksurveys.com keskkonda küsitluste läbiviimiseks. Hea on see
keskkond selle poolest, et see võimaldab kohe koostada aruande nii diagrammidena, %-na,
kui keskmisena. Valikul sai määravaks ka hind (teatud valikuteni tasuta), käepärasus.
Seda keskkonda kasutame nii rahuloluküsitluste läbiviimisel (personal, lapsevanema, laps),
avatud tegevuste-, menüüde hindamisel, personali seast parimate valimisel (personal ise valib
enda seast nii inovaatilse õpetaja, noore õpetaja jne) jm. Avatud tegevuse hindamise näidis
Kuna aeg on lasteaias põhiresurss, mida tuleb võimalikult palju kasutada töös lastega, siis
oleme leidnud võimaluse, kuidas muud tööd teostada võimalikult efektiivselt ja seda
võimaldavad küsitlused internetikeskkonnas. Kuna meil on nutiajastu, siis oleme võimaldanud
vanematele ligipääsu küsitlustele ka QR koodiga.
Lähtuvalt rühmaõpetaja soovist on võimaldatud tagasiside ankeet ka tallinn.ee kodulehe
kaudu, vaata siit ja siit
3. Lasteaia koduleht
Õppealajuhataja kasutab ise ja julgustab õpetajaid kasutama nutiseadmeid lasteaia töö
kajastamisel. Meie kodulehel on üleval mitmeid videofilme sündmustest. Viimaseid saab näha
siin. Eriline on Naksitrallide rühma õpetja Liis Leppmaa koostatud film. Kuna meie lasteaias
on 12 rühma, siis eriti mahukas on filmide monteerimine (just teatrinädalal) ning sellega
tegeleb õppealajuhataja oma huvist.
Kokkuvõte
Lasteaias pühendatakse rohkem aega lastele, õpetaja on lapsele eeskujuks. Õpetaja teab, et
teda võidakse sündmuste, õppetegevuse ajal filmida ja paneb õpetaja rohkem pingutamajälgima oma hoiakuid, kõne, emotsioone, suhtlust lastega.
Iga töötaja võib keelduda filmil osalemisest- õpetajate puhul ei ole esinenud, pigem soovivad
jäädvustamist. Ka lapsevanemad on huvitatud fimidest, kus nende laps peal on.
Tagaside andmine on anonüümne ja julgetakse ausamalt vastata (ei ole võimalust tuvastada
käekirja järgi).
Lasteaia 2015-2020a. arengukavas on planeeritud soetada nutitahvel. Tulevikus võiks olla ka
10-12 iPadi lasteaias õppetegevuste rikastamiseks.
Soovitused teistele- ei tohi karta suurelt mõelda ja kogu meskonnaga koos ühte sammu astuda
(nt. e-lasteaiaga liituvad kõik rühmad, mitte üksikute rühmade kaupa üleminek). Eestvedaja
peab olema oma plaanides, ideedes kindel ja pädev ning võimeline samaaegselt õppima ja
arenema. Kaasama peab kogu meeskonna, olema paindlik, arvestama teiste ettepanekutega.
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