
HARIDUSE EDENDAMISE SIHTASUTUSE

STRATEEGILINE ARENGUKAVA 2021-2026
 

Hariduse Edendamise Sihtasutus (HESA) on MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts järglane, mis tegeleb

alushariduse, üldhariduse ja huvihariduse andmise, arendamise ning kogemuste levitamisega. HESA

haridusasutusteks on lasteaed Terake, põhikool TERA ja huvikool HuviTERA. 2020/21 õppeaastal on HESA-l

kokku 144 töötajat ja 676 õppijat TERAs, 176 Terakeses, … HuviTeras.

HESA arengukava 2021-2026 osadeks on HESA tegevuskava 2021-2023 ning HESA haridusasutuste

arengukavad ja tegevuskavad 2021-2023.

 

VISIOON

HESA visiooniks on olla juhtiv haridusuuenduste ellukutsuja ja rakendaja nii Eestis kui mujal, tuginedes selle

valdkonna parimatele praktikatele ning HESA haridusasutustes kasutatavatele metoodikatele ja

korralduslikele põhimõtetele.

 

MISSIOON 

HESA missiooniks on tagada tema haridusasutuste erinevate tasemete (alus- ja põhiharidus) ja

tegevusviiside (huviharidus, projektid) integreeritud toimimine ning areng ja tutvustada nii enda kui Eesti

hariduskogemust väljaspool.

 

STRATEEGILINE EESMÄRK 

HESA strateegiline eesmärk on tema haridusasutuste töötajate ja õppijate ning seotud sihtgruppide ja

partnerite kõrge rahulolu pakutavate teenuste ja koostöövormidega.

 

TEGEVUSE PÕHIEESMÄRGID

 

1. HARIDUSASUTUSTE TOETAMINE JA ARENDAMINE

1.1. Töötada välja ja võtta töö korraldamise aluseks HESA kõiki üksusi ja tegevussuundi kirjeldav

juhtimisstruktuur.

1.2. Töötada välja ja võtta kasutusele ühtsed põhimõtted HESA haridusasutuste vahel õppekavade

väljatöötamiseks ja ühelt tasemelt teisele liikumiseks. 

1.3. Toetada HESA haridusasutuste omanäolisuse arengut, initsiatiive haridusuuenduste leidmisel ja

elluviimisel ning olemasoleva kogemuse kinnistamist.

1.4. Töötada välja tegevuskava HESA haridusasutuste kaasaegse õpikeskkonna loomiseks ja

arendamiseks. 

1.5. Luua süsteem HESA töötajatele töökogemuse saamiseks organisatsiooni eri ametikohtadel.

1.6. Kehtestada eelarvestamise reeglid, mis on aluseks HESA pikaajalisele (3-6 aastat) ja aastasele

eelarvestusprotsessile.

 

2. TEADMISTE EDASIANDMINE

2.1. Töötada välja näidispaketid HESA haridusasutuste koostoimivatest õppekavadest,

hariduskorraldusest jm teenustest Eestisse ja väljapoole.

2.2. Leida partnerid ja koostada tegevuskava HESA teadmiste ja kogemuste rakendamiseks hariduselu

korraldamisel Eestis ja välismaal, sh koostöös eraettevõtete, omavalitsuste ja riigiga.

2.3. Kasutada olemasolevat teadmist hariduselu korraldamise kohta HESA haridusasutuste

finantssõltumatuse tagamiseks (frantsiiside müük).
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2.4. Alustada Eesti ja HESA kogemusel baseeruva rahvusvahelise haridusvõrgustiku loomist.

2.5. Jagada teadmisi, oskusi ja kogemusi kõikide HESA haridusasutuste vahel, tagades seeläbi ühtlase

meeskondade arengu. 

 

3. TEGEVUSTESSE KAASAMINE

3.1. Töötada välja põhimõtted vabatahtlike kaasamiseks HESA haridusasutuste ja HESA muude tegevuste

läbiviimisel. 

3.2. Arendada õppijate vanemate kaasatust nende teadlikkuse tõstmiseks HESA haridusasutustes

toimivast.

3.3. Luua HESA ühtne turundusplaan koos kommunikatsioonikavaga nii Eestis kui välismaal.

3.4. Osaleda aktiivselt erinevat haridusuuendusi eestvedavate töögruppide töös ja saada osa

haridusvaldkonna otsuste tegemisest.

TEGEVUSKAVA 2021-2023 JA ARENGUKAVA MUUTMINE

Põhieesmärkide täitmiseks on koostatud HESA tegevuskava aastateks 2021-2023, milles on välja toodud

tähtsamad tegevused strateegilise arengukava eesmärkide saavutamiseks. 

Tegevuskava täitmise ülevaatamine ja täpsustamine toimub kord aastas HESA Nõukogu maikuisel istungil.

Samal ajal tutvustavad oma arengukavade elluviimist Nõukogule kõik HESA haridusasutused. Vajadusel

korrigeerib HESA Nõukogu korra aastas strateegilist arengukava. Ettepanekuid HESA arengu- ja tegevuskava

muutmiseks võivad teha Nõukogu ja Juhatuse liikmed, haridusasutuste juhid ja juhtide kogud. Kavade

eluviimise analüüs ja muutmine on aluseks HESA järgmise eelarveperioodi rahaliste vahendite jaotamisel ja

eelarve kinnitamisel Nõukogu juulikuisel istungil.

Strateegiline arengukava aastateks 2021-2026 ja tegevuskava aastateks 2021-2023 on kinnitatud HESA

Nõukogu istungil.
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TARTU ERAKOOLI ARENGUKAVA 2021-2023

Tartu Erakooli (TERA) arengukava koos TERA standardiga on osa HESA 2021-2026 arengukavast ja ühiseks

aluseks kõikide TERA osade eraldi arengukavadele 2021-2023: TäheTERA, ProTERA, LõunaTERA, SädeTERA,

TERA Peedu kool. 

EESMÄRGID JA TULEMUSED

1. Ennastjuhtiva õppija arengu toetamine

1.1. Igal õppijal on eakohased, sh iseseisvad õpioskused;

1.2. Tagasiside on edasiviiv ja toetab õppija arengut ning on kõikidele osapooltele arusaadav;

1.3. Õppija on digipädev ja suudab edukalt toimida kaasaegses digimaailmas;

1.4. Õppija tegutseb eesmärgipäraselt ja oskab endale seada jõukohaseid väljakutseid;

1.5. Õppekava on uuenduslik ja toetab iga õppija arengut.

 

2. Motiveeritud ja koostöise töötaja arengu toetamine

2.1. Töötaja tunneb, et tema igapäevane füüsiline, vaimne ja emotsionaalne heaolu on toetatud;

2.2. Töötaja panustab igapäevaselt avatud ja läbipaistva töökultuuri loomisele ja hoidmisele;

2.3. Töötaja julgeb võtta vastutust ja oskab hinnata talle usaldatud valikuvabadust;

2.4. Töötajad teevad omavahel sihtotstarbelist koostööd.

 

3. Kaasatud ja hooliva kogukonna loomine 

3.1. Koolikohtade-vaheline koostöö on kokku lepitud ja toimub süsteemselt;

3.2. TERA vanem on teadlik koolis toimuva igapäevaeluga, toetab kooli ettepanekute ja aktiivse osaluse

kaudu; 

3.3. Vanemad panustavad vaimselt ja materiaalselt õppetöö mitmekesisemaks muutmisesse.

 

4. Innovaatilise ja arengut toetava keskkonna loomine 

4.1. Loodud vaimne ja füüsiline keskkond inspireerib õppima ja arenema;

4.2. Füüsiline õpikeskkond leiab võimalikult praktilist ja mitmeotstarbelist kasutust;

4.3. Kooli pidevalt arenev infotehnoloogiline võimekus tagab head tingimused kontakt- ja kaugõppe

läbiviimiseks.

TERA STANDARD EHK KVALITEEDIKOKKULEPE

Vajalik lühike sisukirjeldus, et millega tegu ja miks, sh mille poolest erineb või kuidas täiendab eesmärke ja

tulemusi

1. Ennastjuhtiva õppija arengu toetamine

1.1. Ühtne õppekava, sh hindamissüsteem 1.-6. kl ja 7.-9. klassis;

1.2. Tagasiside andmine toimub õpieesmärkidest lähtuvalt ning on edasiviiv ja mõistetav nii õpetajale,

õppijale kui lapsevanemale;

1.3. Õppimisperioodi ajal: sõnalised hinnangud 1.-6. klassini, tähelised ja sõnalised hinnangud alates 7.

klassist; 

1.4. Õppeperioodi lõpus: kokkuvõtvad hinnangud - vajab täiendamist, kui on ühtlustatud!!!

1.5. TERA raamat igal 1.-6. kl õpilasel;
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1.6. Ühtlustatud päevaplaan: pikad tunnid, koolipäeva algus kl 9, lugemis- ja liikumispausid, 2

toidupausi;

1.7. Ühtlustatud koolivorm;

1.8. Kompleksne standardiseeritud test kooliastmete lõpus;

1.9. Järjepidev õppekava õpitulemuste hindamine ühtsete kokkulepitud kriteeriumite alusel.

 

2. Motiveeritud ja koostöise töötaja arengu toetamine

2.1. Igal töötajal toimub vähemalt üks kord aastas arengut toetav vestlus oma juhiga

2.2. Igal töötajal on õigus/võimalus saada juhtkonnalt tuge (coaching, supervisioon, kovisioon vms),

liikumaks oma tööalaste eesmärkide poole

2.3. Töötajal on kaasaegsed töövahendid

 

3. Kaasatud ja hooliva kogukonna loomine

3.1. Vähemalt kaks korda aastas toimuvad lastevanemate üldkoosolekud

3.2. Vähemalt üks kord aastas toimub lapse arenguvestlus, kus osalevad nii õpilased kui lapsevanemad

3.3. Lapsevanemal on võimalus osaleda kooli nõukogu ja vanemate kogu töös

3.4. Vähemalt üks kord aastas toimub TERA üksuste ühine arengupäev 

 

4. Innovaatilise ja arengut toetava keskkonna loomine 

4.1. Igal õpilasel on personaalne IKT-vahend;

4.2. TERA töötajatel on õigus kogeda kõiki HESA loodud võimalusi;

4.3. Eneseteostuse ja - arengu vallas ning karjäärimudelis liikumiseks;

4.4. Igal TERA koolil on oma juhtimismeeskond, mida juhib koolijuht;

4.5. Iga TERA kooli juht kuulub HESA juhtide kogusse;

 

TERA standardis tehtavad muudatused otsustab HESA juhtide kogu.
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SädeTERA ARENGUKAVA 2021-2023

EESMÄRGID TEGEVUSED TÄHTAEG EELARVE

1. Ennastjuhtiv õppija

1.1. Iseseisva õpioskuse arendamine 1.1.1. Digipädevuste järjekindel arendamine (iga klass külastab kord kuus

tähetera innovatsioonipesa nt);

1.1.2. Funktsionaalse lugemisoskuse harjutamine (iganädalased lugemisringid

looma kaasava õppe toel);

1.1.3. Eneseanalüüsi oskuse arendamine (enesehindamise süsteem);

1.1.4. TERA raamatu kasutamise õpetamine (õppetöösse süsteemsem

lõimimine); toetav päevakava ja rutiin; vastutuse ja valikute pakkumine

(eriealised õpperühmad);

1.1.5. Strateegiline ja toetav õpikeskkond (ka füüsiline)

2022

2022

1.2. Individuaaltundide süsteemi

loomine

1.2.1. Õpilase isiklikest huvidest ning vajadustest lähtuv õpe;

1.2.2. Õpilase isiklike eesmärkide püstitamine (coaching); professionaalne tugi

(koolipsühholoog, eripedagoog);

2021/2022

1.3. Looma kaasava õppe abil

väärtusruumi loomine

1.3.1. Eluslooduse väärtustamine;

1.3.2. Teiste inimeste ja nende eripäradega arvestamine;

1.3.3. Koostööoskuse arendamine; analüüsivõime ja seoste loomise oskuse

arendamine; sotsiaalsete oskuste arendamine (esinemise harjutamine,

suhtlemistreening)

1.4. II kooliastme loomine 1.4.1. Kontseptsioon, üldõpetusega jätkamine, põhimõtete väljatöötamine ja

süsteemi loomine

1.4.2. TERA koolide parimate praktikatega tutvumine

2021/2022

2021
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2. Motiveeritud ja koostöine

õpetaja

2.1. Koostööle suunatud, avatud ja

läbipaistva töökeskkonna loomine

2.1.1. Õpetajate koostööaeg (sh üksuste ülene);

2.1.2. Teemade, info, kogemuste ja meetodite jagamine;

2.1.3. Üksuste vaheline koostöö

2.1.4. Kord nädalas üksuse kõikide õpetajate ühine koostööaeg 2021/2022

2.2. Vastutuse ja vabaduse

võimaldamine

2.2.1. Õpetajatel suurem roll koolielu korraldamisel (ürituste korraldamine,

töörühmades osalemine, juhtiva rolli võtmine);

2.2.2. Innovaatiliste meetodite ja lähenemiste katsetamise

pooldamine/toetamine (õpilastele realistlike situatsioonide võimaldamine-

läbi kogemuste õppimine; metoodikate ja nende tõhususe analüüside

kogumiku loomine);

2.2.3. Uue üksuse loomeprotsessis osalemine;

2.2.4. Klassiõpetaja läbib looma kaasavate sekkumiste spetsialisti

arenguprogrammi

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2.3. Hea/kaasaegse füüsilise

keskkonna loomine ja korralike

töövahendite olemasolu

2.3.1. Korralik IT taristu + vahendid (projektides osalemine, finantsi otsimine);

2.3.2. Strateegiliselt sisustatud, inimese soove ja vajadusi arvestavad tööruumid.

2023

2023

2.4. Toetav juhtkond ning pere 2.4.1. Õpetaja loovuse toetamine (vanemate loodud ideepank);

2.4.2. Koolituste ja enesearenguga tegelemise võimaldamine;

2.4.3. Õpetajat usaldav perekond.

3. Kaasatud ja hooliv kogukond

3.1. Avatud, läbipaistev ning koostöine

suhtlemine

3.1.1. Kiire ja pidev infovahetus (vähemalt 1x nädalas);

3.1.2. Õpilase arengut edasiviiv tagasisidestamine vanematele (hindamisjuhendi

alusel);

2021/2022
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3.1.3. Erinevatel viisidel vanematega kontakti hoidmine (vestlused/kõned;

koostöövõimaluste pakkumine)

3.2. Materiaalne toetamine 3.2.1. Kooli toetamine võimaluste piires (õpikeskkonna rikastamine,

parendamine, kogemuste pakkumine)

3.3. Vanemate koolitamine 3.3.1. Tugimised koolis kasutatavate rakenduste ja lähenemistega kursis

hoidmiseks;

3.3.2. Distantsõppel kasutatavate vahendite ja keskkondade tutvustus lapse

toetamiseks;

3.3.3. Sädetera põhieesmärkide, hindamisjuhendi ja päevakava koolitus

2021/2022

2021/2022

3.4. Vanemate kaasamine õppetöösse 3.4.1. Vanemate poolne sisend ja initsiatiiv õppetöö mitmekesistamiseks (ideed,

kogemused, võimalused, õpetus)

3.5. Partnerite kaasamine 3.5.1. Koostöö ülikoolidega (praktikantide koolitamine, sekkumiste

võimaldamine)

3.5.2. Erinevate päris kogemusi pakkuvate partnerite leidmine (talud,

loomapargid, tehnoloogiasektor, töövarju süsteem)

2021/2022

2023

4. Keskkond

4.1. Sobiva terviklahenduse

arendamine mikrokooli+loomi

kaasava kooli kontseptsiooni

baasil

4.1.1. ideekorje;

4.1.2. projekteerimine;

4.1.3. ehitamine.

2021

2021/2022

2022/2023

4.2. Omanäoliste disainelementide

loome ja kasutus

4.2.1. logo; kujundus;

4.2.2. ühtsuse säilitamine teiste üksustega

4.3. Looma kaasavat õpet toetav

keskkond

4.3.1. Erinevate loomaliikide kaasamine (akvaariumid, närilised) 2022/2023
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SädeTERA SISEHINDAMINE:

1. Üldsätted

1.1. Käesolev dokument reguleerib õppe- ja kasvatustegevuse sisehindamise läbiviimise korda SädeTERA koolis (edaspidi koolis).

1.2. Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks vanemate nõukogule.

1.3. Tulenevalt põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 78 lõikest 1, tehakse koolis sisehindamist, mis on pidev protsess ning mille eesmärk on tagada õpilaste arengut

toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli

arengukava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse kooli sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

Kooli sisehindamist tehakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.

1.4. Lastekaitseseaduse § 37 lõike 1 kohaselt on kooli sisehindamine tegevus, mille käigus hinnatakse lasteasutuse töökorraldust ja töökeskkonda ning tegevuste

tulemuslikkust lapse õiguste ja heaolu tagamisel. Sisehindamise käigus selgitatakse välja lasteasutuse eesmärkide täitmist toetavad ja takistavad asjaolud ning

analüüsitakse lasteasutuse tegevuse vastavust õigusaktidele.

1.5. Lastekaitseseaduse § 37 alusel läbiviidud sisehindamisel kõrvaldab kool viivitamata sisehindamisel selgunud asjaolud, mis takistavad lapse õiguste ja heaolu

tagamist.

2. Sisehindamise eesmärk

2.1. Sisehindamise eesmärgiks on tagada ja parandada õppe-kasvatustöö kvaliteeti ning leida parimaid võimalusi kooli arenguks.

2.2. Sisehindamisel analüüsitakse kooli õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Sisehindamise analüüs on sisendiks uue

perioodi arengukava koostamisel.

2.3. Tagada kooli jätkusuutlik areng ja õpilaste hea ettevalmistus toimetulekuks järgmises kooliastmes.

2.4. Selgitada välja, kuidas õppeasutus täidab kooli põhikirjas sätestatud ja riigi poolt antud ülesandeid.

3. Sisehindamise läbiviimine

3.1. Kooli sisehindamine on dünaamiline ja vastavalt vajadusele ajas muutuv ja täienev.

3.2. Kooli sisehindamist koordineerib direktor, kaasates õppejuhid, õpetajad ja õpilased.

3.3. Sisehindamine planeeritakse õppeaasta alguses kooli tegevuskavas, teostatakse regulaarselt kogu õppeaasta vältel. Kooli töötajaid teavitatakse mõistliku aja

jooksul ette, millal ja mida töötajatelt seoses kavandatava sisehindamisega oodatakse.

3.4. Sisehindamissüsteem koosneb tunnivaatlustest ja sellele järgnevatest aruteluringidest, õpetajate arenguvestlustest, tagasisideküsitlustest ja enesehindamisest.

3.5. Õppeaasta sisehindamise kokkuvõte arutatakse läbi, protokollitakse ja kinnitatakse koostööajal.

8



LõunaTERA ARENGUKAVA 2021-2023

EESMÄRGID TEGEVUSED TÄHTAEG EELARVE

1. Ennastjuhtiv ja arenev õppija

1.1. Igal õpilasel ja õpetajal on kirjas
õppeaasta eesmärk

1.1.1. Õppeaasta eesmärkide sõnastamine õpilastel ja õpetajatel 2022/23

1.2. Õpilased oskavad ja teavad, kuidas
õppida

1.2.1. Õpioskuste tehnikate  teadlikum rakendamine 2021

1.3. Õpetajate töökavades kajastuvad
tegevused temporühmades

1.3.1. Rakendada üldõpetuses lennupõhist tempoõpet alates 1.klassist 2021/22

1.4. Õpilastel olemas isiklik
arengumapp, mis on õpilase enda
poolt täidetud (erinevad
enesehinnangu töölehed,
mõõdikud jms)

1.4.1. Enesehindamise süsteemi rakendamine (Minu teadmised, oskused ja
tervis)

2022

1.5. Õpilase tagasiside rakendamine on
kõikidele osapooltele arusaadav
(kord aastas toimub tagasiside
protsessi tutvustav päev)

1.5.1. Õpilaste arengut toetava tagasiside rakendamise järjepidev analüüs ja
toimub protsessi tutvustamine.

2021

1.6. II kooliastmes tegutsetakse
kokkulepitud põhimõtete ja
õppekava järgi

1.6.1. II kooliastme kontseptsiooni väljatöötamine 2022/23

1.7. 6.klassis moodustada klasside
asemel tiimid ja rakendada
tiimipõhist lähenemist

1.7.1. Tiimide loomine 6.klassis (ettevalmistus ProTERAsse) 2022/23

2. Motiveeritud ja koostöine
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õpetaja

2.1. Õpetajate soov panustada

enesearengusse on järjepidev

2.1.1. Kord õppeperioodis toimub töötajate inspiratsioonipäev pidev

2.2. Kolleegide omavaheline parem

koostöö ja mõistmine

2.2.1. Eesmärgistatud ülesandega kolleegi tööpäeva jälgimine 2022/23

2.3. Igal õpetajal on lisaks igapäevasele

õpetaja rollile meeskonna roll,

mida ta teadvustab ja viib ellu.

2.3.1. LõunaTERA õpetaja võtab endale väärtuspõhise eestvedava rolli 2021/22

2.4. Korra aastas on iga kolleeg saanud

viia läbi koostöövestluse

(arenguvestluse) ühe kolleegiga.

2.4.1. Koostöövestlus kolleeg-kolleegiga 2022/23

2.5. Iga lõunateralane tunneb

kuuluvust meekonda; uute

töötajate meeskonnastamine

2.5.1. Teemapõhiste pärastlõunate läbiviimine üks kord kuus pidev

2.6. Kooli arengu toetamine läbi

juhtide toetuse

2.6.1. Direktorile ja õppejuhile on võimaldatud professionaalne coach 2021/22

3. Kaasatud ja hooliv kogukond

3.1. Vanemate osalus vähemalt 80% 3.1.1. Vanemate “hommikukohvi”-koosolekute läbiviimine pidev

3.2. Vanem on saanud olla õpilasele

koolivarjuks ning teab ja tunneb

tegelikku koolielu

3.2.1. Koolivarju päevade läbiviimine 2021/22
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3.3. LõunaTERA kooli poolt on välja

pakutud vähemalt 1-2 temaatilist

õppepaketti klassi kohta.

3.3.1. Õppepakettide väljatöötmine ja praktiline kasutamine 2022/23

3.4. Teise kooliüksuse õpetaja vahetab

päevaks töökohta konkreetse

teema õpetamiseks

3.4.1. Teemapõhine õpetajate vahetus kooliosade vahel

4. Innovaatiline keskkond

4.1. Turvaline kooliõu 4.1.1. Kooli õueala piiramine (240 m) 2024 6000

4.2. Kooli juurde on rajatud

tehnoloogiaklass

4.2.1. Tehnoloogiaklassi rajamine 2022 20 000

4.3. Kooli hoovis on paigutatud

õpilastele turnimis- ja ronimist

võimaldavaid atraktsioone

(ronimissein, rulamägi)

4.3.1. Turnimis- ja ronimisvõimaluste täiendamine koolihoovis 2022 5000

4.4. 5-6.klassi õpilaste hulgas on

mängujuhid, kes viivad läbi

õuemänge

4.4.1. Mängujuhtide koolitamine õuevahetunniks 2023

4.5. Õpilastest koosnev õpilasvalitsus,

kelle ülesanne on õpilaste

arvamuste ja ettepanekute

läbiarutamine ning elluviimine

4.5.1. Õpilasministeeriumi loomine 2021/22

4.6. Iga kuu keskendutakse õppetöös

ühe arvuti- ja /või veebipõhise

4.6.1. Rakendada järjepidevalt erinevate arvuti- ja veebipõhiste rakenduste

kasutuselevõttu

pidev
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rakenduse (app`i) selgeks

õppimisele ja kasutamisele.

LõunaTERA SISEHINDAMINE

Sisehindamine on juhtimise üks osa, mille kaudu antakse hinnang LõunaTERA organisatsiooni toimimisele ja õpilaste arengu toetamisele.

Eesmärgid:

- Anda ja saada ülevaade õppe-ja kasvatustegevuse tulemuslikkusest.

- Saada ülevaade õppeasutuse eesmärkide täitmisest.

Sisehindamise käigus saadud info sisaldab õpetajate, õpilaste, vanemate ja teiste kooliga seotud huvigruppide hinnanguid. LõunaTERA koolis valmib iga õppeaasta

lõpuks aruanne sisehindamise kohta. Sisehindamine sisaldab õppeasutuse tegevus- ja tulemusnäitajaid.

LõunaTERA TEGEVUSNÄITAJAD:

Tegevusnäitaja Hindamise korraldus

1. Kokkuvõte õpilaste õpitulemustest õppeaasta
lõpus.

1.1. Õppenõukogu koosolekul annavad õpetajad arvulise ülevaate. Kokkuvõtte teeb õppejuht

2. Toetavat õpet saanud õpilaste arv ja toetuse

kirjeldus.

2.1. Töökoosolekul annab eripedagoog arvulise ülevaate 2x aastas toetust vajavate õpilaste

arvust ja nendele rakendatud meetmetest. Kokkuvõtte esitab aruandesse eripedagoog

3. Riiklike tasemetööde tulemused 3.1. Tasemetööde tulemustest teeb õppejuht kokkuvõtte tervikuna klassi kohta.

4. Riiklike küsitluste tulemused 4.1. Küsitluse tulemused lisab õppejuht sisehindamise aruandesse.

LõunaTERA TULEMUSNÄITAJAD:

Tulemusnäitaja Hindamise korraldus

12



1. Hinnang õppeaasta eesmärkide täitmise

tulemuslikkusele.

1.1. Õpetajate koosolekul tehakse kokkuvõte 2x õppeaastas eesmärkide täitmise hetkeseisust.

1.2. Õppeaasta lõpus annavad õpetajad hinnangu eesmärkide täitmise kohta, mille kokkuvõtte

lisab õppejuht aruandesse.

2. Hinnang eestvedamisele ja juhtimisele 2.1. Õppeaasta jooksul toimub vähemalt 2x koostöövestlus töötaja ja juhi vahel, kus ühe

punktina käsitletakse ka juhtimist. Vestluste protokollidest teeb kokkuvõtte direktor ja

lisab aruandesse.

2.2. Õppeaasta lõpus toimub küsitlus õpetajatele. Küsitlusest teeb kokkuvõtte direktor ja see

arutatakse läbi juunikuu koosolekul. Kokkuvõte ja edasised meetmed lisab aruandesse

direktor.

3. Hinnang õppe-ja kasvatusportsessile ning

koostööle vanematega

3.1. Õppeaastas toimub vähemalt 2x vanemate kohvihommikud, kus vanemad saavad

ülevaate koolis toimuvast, samas saavad teha ettepanekuid ja avaldada arvamust.

Ettepanekutest ja arvamustest teevad õpetajad kokkuvõtte, mis arutatakse läbi õpetajate

koosolekul. Õppejuht lisab aruandesse kokkuvõtte ja hinnangu.

3.2. Õppeaasta lõpus toimub küsitlus vanematele. Küsitlusest teeb kokkuvõtte direktor ning

esitleb seda vanemate koosolekul augustis. Kokkuvõte ettepanekutest ja hinnangud lisab

direktor aruandesse.

4. Hinnang õppekava ja kooliaasta tegevusplaani

elluviimisele

4.1. Õpetajate (august) koosolekul sõnastatakse õppekavast tulenevad õppeaasta eesmärgid

(fookus). Korra õppeperioodis toimuval õpetajate koosolekul tehakse kokkuvõte

püstitatud eesmärkide rakendamisest ning pannakse paika edasisised tegevused.

Koosoleku protokollidest teeb kokkuvõtte õppejuht ja lisab kokkuvõtte aruandesse.

Sisehindamise aruanne kinnitatakse õppenõukogu poolt iga õppeaasta lõpus (august).
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TäheTERA ARENGUKAVA 2021-2023

EESMÄRGID TEGEVUSED TÄHTAEG EELARVE

1. Ennastjuhtiv õppija

1.1. TäheTERA õpilase iseseisva

tööoskuse kujundamine

1.1.1. TERA raamat 1.–6. Klassini

1.1.2. Eesmärkide seadmine ja kokkuvõtete tegemine nädala lõpus

1.1.3. Regulaarsed distantsõppe päevad

1.1.4. Kuuendike roll kui tähetera vanimad õpilased (nt ÕE president)

2022

1.2. TäheTERA õpilase isikliku ja

akadeemilise arengu efektiivsem

toetamine koolikeskkonnas,

vastava tugimissüsteemi

väljatöötamine ning juurutamine.

1.2.1. Süsteemi loomine ja juurutamine

1.2.2. Individuaalsed vestlused vähemalt 1x perioodis (tugimise koolitus)

1.2.3. Arenguvestluste sihtotstarbelisem korraldus, fookus õpilasele

1.2.4. HEV-õpilaste toetamine

2022/23

1.3. TäheTERA õpilane on võimeline

õppetöös rakendama erinevaid ja

ainele sobivaid õpistrateegiaid

ning -oskusi.

1.3.1. Kindla õpioskuse fookusesse võtmine mingil perioodil

1.3.2. Õpilased jagavad enda õpistrateegiaid

1.3.3. Õpistrateegiate ja -oskuste lennupõhine kaardistamine (koolitus)

2022/2023

2021 juuni 2500€

2. Keskkond

2.1. TäheTERA õpikeskkonna

parendamine. TäheTERA

õpikeskkond vastab kaasaja

nõuetele ning toetab 21. sajandi

õpetaja ning õpilase igapäevast

toimetamist.

2.1.1. Ventilatsioonisüsteemi planeerimine ja ehitamine

2.1.2. Galerii ventilatsioon (prioriteetseim)

2.1.3. Õpetajate pesade hubasemaks ja funktsionaalsemaks muutmine

2021

2021

40 000€
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2.2. Tehnoloogiliste vahendite

eesmärgipärane ja teadlik

rakendamine õppetöös. Klassides

on üheselt toimivad

tehnoloogilised vahendid.

Õppetöösse kaasatakse üha

süsteemsemalt

innovatsioonipesas olevaid

vahendeid.

2.2.1. Innovatsioonipesas olevate vahendite ning robotite kasutamine õppetöös

2.2.2. Digipädevuste teadlik õpetamine lendude põhiselt

2.2.3. Arvutiõpetuse lõiming üldõpetusega 3. klassis ning alates 4. klassist

arvutiõpetus

2.3. Õppimist toetava ja turvalise

koolikeskkonna loomine.

TäheTERAs on II kooliastmes

taastatud koduklasside süsteem,

mille sisustamine toimub õpilaste

eestvedamisel koostöös

klassijuhatajaga. Koolimajas on

ruumi õppeks väljaspool

klassiruumi, vahetunni

tegevusteks, vaiksemaks

olemiseks ning pärast kooli

sisuliseks aja veetmiseks.

2.3.1. Lugemisnurk aatriumis (sh jooksvalt raamatutega varustamine)

2.3.2. Müramistuba

2.3.3. Vaikusetoa sisustamine

2.3.4. Tatami-matt mürgeldamise tuppa

2021

3. Motiveeritud ja koostöine

õpetaja

3.1. Õpetajate omavahelise koostöö

toetamine. TäheTERA õpetaja teeb

kolleegidega üle organisatsiooni

süsteemset ja sisulist koostööd.

3.1.1. Kolleegide tunnikülastused (mitte ainult kuu, vaid aasta jooksul, sh

kõrgendatud fookus tunnivaatlustel)

3.1.2. Tunnivaatlused teistes koolides (õpiränne)

3.1.3. Koostöö-ajad tunniplaanis

3.1.4. Tugimise tugimisrühmad ning kogemuste jagamine

2000 €
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3.1.5. Supervisioonid (tugimine, teraraamat)

3.1.6. Ühisüritused/väljasõidud kolleegidega teistest üksustest

3.2. Õpetajate enesearengu

toetamine. Õpetaja isikliku ja

professionaalse arengu toetamine

koolikeskkonnas,

vastava tugimissüsteemi

väljatöötamine ning juurutamine.

3.2.1. Alusdokumendi koostamine

3.2.2. Arengu toetamise dokumenteerimine

3.2.3. Teemapõhine tugimine

3.2.4. Ajalise regulaarsuse loomine (nt kaks korda aastas)

2021/22

3.3. Õpetajate koolitamine.

Soodustame TäheTERA õpetaja

eesmärgistatud koolitumist ning

jagame veelgi süsteemsemalt

asutusesiseselt parimaid

praktikaid.

3.3.1. Innovatsioonipesa seadmepõhised koolitused

3.3.2. Kolleegilt-kolleegile nutiminutid ja koolitused

3.3.3. Õpioskuste koolitus, seejuures ühine arusaam arendatavatest oskusest

(ideaalis lendude kaupa)

3.3.4. Kõikide õpetajate tugimise koolitus

3.3.5. Ühistegevused/väljasõidud/üritused

3.3.6. Uue täheteralase abc ehk manuaal sisseelamiseks

2021

2021

4. Kaasatatud ja hooliv kogukond

4.1. Kooliastmete vahelise koostöö

tihendamine. Kooliastmete

koostöö võimaldab korraldada

õpilaselt-õpilasele õpet, kaasata

suuremat osa kogukonnast

üritustesse ning muuta ühest

kooliastmest teise liikumise

valutumaks.

4.1.1. Teemanädalad

4.1.2. Üritused suurematelt väiksematele

4.1.3. B-võõrkeelte tutvustamine enne valiku tegemist
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4.2. Üksustevahelise koostöö

tihendamine. Üksustevaheline

koostöö rikastab õpilaste

õppeprotsessi ning muudab

üksustevahelise liikumise

sujuvamaks.

4.2.1. Ühisüritused

4.2.2. Külastused

4.2.3. Väljasõidud

4.2.4. Üksusteülesed tunnivaatlused

4.2.5. Pehmem üleminek ProTERA-sse

4.3. Lapsevanemate kaasamine.

Pakume lapsevanematele

võimalust osaleda teemapõhiselt

kooli tegevustes ning kooli ürituste

korraldamises.

4.3.1. Lapsevanematega regulaarne info jagamine

4.3.2. Ümarlaua ümberstruktureerimine ja funktsioonide kaardistamine

4.3.3. Vanemate kaasamine õppetöös (tööle kaasa päev, oma ameti

tutvustamine)

4.3.4. Vanemate harimine: teemapõhine, vanemalt-vanemale

2021

4.4. Koostöö tihendamine

TERAKESEga. Kooli ülemineku

muutmine valutumaks ühistel

ootustel põhinevat väärtusruumi

loomine juba lasteaias.

4.4.1. Regulaarsed kohtumised algkooli õpetajatega

4.4.2. Ühised projektid (ettelugemine, mänguhommik)

4.5. Eelkool. Eelkool on sillaks lasteaia

ja kooli vahel. Lapsed soovivad

tulla meie eelkooli, sest õpetajad

on motiveeritud, tegevused

vaheldusrikkad ning õpikeskkond

tuttav.

4.5.1. Eelkooli täituvus on ootuspärane

4.5.2. Regulaarsed kohtumised lasteaia õpetajatega

4.5.3. Eelkooli vanemad tutvuvad tera koolisüsteemiga/ tahavad kuuluda meie

kogukonda

TäheTERA SISEHINDAMINE:

5. Üldsätted

5.1 Käesolev dokument reguleerib õppe- ja kasvatustegevuse sisehindamise läbiviimise korda TäheTERAs (edaspidi koolis).

5.2 Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks vanemate nõukogule.
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5.3 Tulenevalt põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 78 lõikest 1, tehakse koolis sisehindamist, mis on pidev protsess ning mille eesmärk on tagada õpilaste arengut

toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava.

Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse kooli sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Kooli sisehindamist

tehakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.

5.4 Lastekaitseseaduse § 37 lõike 1 kohaselt on kooli sisehindamine tegevus, mille käigus hinnatakse lasteasutuse töökorraldust ja töökeskkonda ning tegevuste

tulemuslikkust lapse õiguste ja heaolu tagamisel. Sisehindamise käigus selgitatakse välja lasteasutuse eesmärkide täitmist toetavad ja takistavad asjaolud ning

analüüsitakse lasteasutuse tegevuse vastavust õigusaktidele.

5.5 Lastekaitseseaduse § 37 alusel läbiviidud sisehindamisel kõrvaldab kool viivitamata sisehindamisel selgunud asjaolud, mis takistavad lapse õiguste ja heaolu

tagamist.

6. Sisehindamise eesmärk

6.1 Sisehindamise eesmärgiks on tagada ja parandada õppe-kasvatustöö kvaliteeti ning leida parimaid võimalusi kooli arenguks.

6.2 Sisehindamisel analüüsitakse kooli õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Sisehindamise analüüs on sisendiks uue

perioodi arengukava koostamisel.

6.3 Tagada kooli jätkusuutlik areng ja õpilaste hea ettevalmistus toimetulekuks järgmises kooliastmes.

6.4 Selgitada välja, kuidas õppeasutus täidab kooli põhikirjas sätestatud ja riigi poolt antud ülesandeid.

7. Sisehindamise läbiviimine

7.1 Kooli sisehindamine on dünaamiline ja vastavalt vajadusele ajas muutuv ja täienev.

7.2 Kooli sisehindamist koordineerib direktor, kaasates õppejuhid, õpetajad ja õpilased.

7.3 Sisehindamine planeeritakse õppeaasta alguses kooli tegevuskavas, teostatakse regulaarselt kogu õppeaasta vältel. Kooli töötajaid teavitatakse mõistliku aja

jooksul ette, millal ja mida töötajatelt seoses kavandatava sisehindamisega oodatakse.

7.4 Sisehindamissüsteem koosneb tunnivaatlustest ja sellele järgnevatest aruteluringidest, õpetajate arenguvestlustest, tagasisideküsitlustest ja enesehindamisest.

7.5 Õppeaasta sisehindamise kokkuvõte arutatakse läbi, protokollitakse ja kinnitatakse koostööajal.
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TERA PEEDU KOOLI ARENGUKAVA 2021-2023

EESMÄRGID Tegevused TÄHTAEG EELARVE/

RESSURSS

1. Ennastjuhtiv õppija

1.1. Sotsiaalsete oskuste kujundamine 1.1.1. Iganädalaste hommikuringide ja “Hea sõna” ringide jätkumine

1.1.2. Vaba mäng pikas õuevahetunnis ja päevalõpulas, koos tegutsemine

onnialal ilma täiskasvanu juhendamiseta

1.1.3. Õpilaste poolt kooli ürituste korraldamine, lastehoius raamatute

ettelugemine, huvitunni läbiviimine

pidev

pidev

pidev

1.2. Vastutus- ja kohusetunde

arendamine

1.2.1. Aja planeerimise oskuse kujundamiseks tunni algusaja jälgimine ilma

koolikellata, kodutöödeks pikemaajalised uurimused ja projektid

1.2.2. Ümbritseva märkamine ja vastutuse võtmine nt koolimaja korrashoid (igal

klassil oma ülesanne), klassiruumi korrashoid (korrapidajad)

1.2.3. Kooli loomade eest hoolitsemine

1.2.4. Eneseanalüüs TERA raamatusse

pidev

pidev

2021/22

pidev

1.3. Võimetekohase õppe ja arengu

toetamine

1.3.1. Tagasisidestamise süsteemi loomine (õpilaste poolne tagasiside iseendale,

kaaslastele ja õpetajatele, edasiviiv tagasiside õpilasele)

1.3.2. Võimalus ise välja mõelda endale huvitunni tegevus, soovi korral ka

huvitunni läbiviimine.

1.3.3. Esinemisoskuse ja -julguse arendamine (kõik saavad võimaluse esineda

aktustel, pidudel, teatripäeval jne.)

1.3.4. Arengukeskkonna toetamine läbi visuaalide (lugemispuu, õuesõppepuu,

väärtuste puu)

1.3.5. 2. kooliastme põhimõtete ülevaatamine, süsteemi parendamine ja

kvaliteedi tõstmine

1.3.6. Osavõtt õpilasvõistlustest

2021/22

pidev

pidev

pidev

2021/22

pidev
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2. Motiveeritud ja koostöine

õpetaja

2.1. Kuuluvustunde hoidmine ja

kasvatamine

2.1.1. Ühisüritused: tähtpäevade-sünnipäevade tähistamine, koolimaja

suurpuhastuspäevad, üksustevahelised ühisüritused

2.1.2. Läbi ühise väärtusruumi loomise sõbralikud, ühtehoidvad, hoolivad,

toetavad kolleegid

pidev

pidev

2.2. Õpetajate eneseareng 2.2.1. Sarnaste teadmiste ja väärtusruumi loomiseks ühiskoolitused

2.2.2. Digipädevuste järjepidev arendamine (koolitused, üksteise toetamine,

TERA diginõuniku tugi)

2.2.3. Ühiselt hariduslike raamatute lugemine, filmide-saadete vaatamine,

ühisarutelud

2.2.4. Mentorlussüsteemi välja töötamine

pidev

pidev

pidev

2021/22

“Peedu

Kooli Selts”

2.3. Õpetajate omavaheline koostöö 2.3.1. Hommikused infominutid, ühine koostööaeg 1x nädalas

2.3.2. Üksteise tunnivaatlused, omavaheliste kogemuste vahetamine

2.3.3. Üksustevaheliste koostöösüteemi loomine

pidev

pidev

2021/22

2.4. Töökeskkond 2.4.1. Vajalike kaasaegsete digivahendite olemasolu

2.4.2. Korralik ja toimiv internet

2.4.3. Õuevahetundideks ja õuetundideks mugav ilmastikukindel riietus

03/2021

2021/22

6000€
100€/kuus

1500€

3. Kaasatud ja hooliv kogukond

3.1. Suhtlemine lapsevanematega 3.1.1. Selge ja asjakohane info edastamine, aus ja avatud suhtlemine ning kohene

märkamine ja reageerimine tähelepanekutele

3.1.2. Tagasiside kogumine lastevanemate arvamuse teada saamiseks vähemalt

üks kord aastas

pidev

pidev
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3.2. Lapsevanemate kaasamine 3.2.1. Ühised üritused (talgute korraldamine, Elva Kohvikutepäeval osalemine)

3.2.2. Mõtteõhtud

3.2.3. Õppetöös osalemine (väjasõitudel, teemapäevadel, õpetajate päeval jne

abiks käimine, külalistundide läbiviimine

3.2.4. Koolitused lapsevanematele

3.2.5. Toimiv Nõukogu

pidev

pidev

pidev

pidev

02/2021

3.3. Koostöö erinevate huvigruppidega 3.3.1. TERA üksused

3.3.2. Peedu kooli selts

3.3.3. Peedu lasteaed

3.3.4. Pihlamarja lastehoid

3.3.5. Elva vald

3.3.6. Elva valla koolid ja lasteaiad

3.3.7. Teised kogukonnakoolid

pidev

4. Innovaatiline ja arengut toetav

keskkond

4.1. Füüsiline keskkond 4.1.1. Lisahoone (tehnoloogia ja loovusklass) ruumipuuduse leevendamiseks

4.1.2. Spordihall ja välijõusaal sportimisvõimaluste parendamiseks

4.1.3. Looduses ja õues õppimiseks ja liikumiseks järgneva jätkamine,

arendamine ja korrashoid: õuevahetunnid, onniala, loomapark, metsarada,

kasvuhoone, uisu-konnatiik;

4.1.4. Hariduslik põgenemistuba

2023/24

al 21/22

pidev

alustame

2021/22

4.1.1.

Peedu Kooli

selts

4.1.2. Elva

valla

koostöö

4.1.4.Peedu

Kooli selts

4.2. Vaimne ja sotsiaalne keskkond 4.2.1. Individuaalsema lähenemise võimaldamiseks vähene laste arv klassis

4.2.2. Enesekindluse ja julguse kasvatamiseks turvaline ja toetav õpikeskkond

4.2.3. Keskkonnasäästliku koolimudeli juurutamine

pidev

pidev

alustamin

e 2021
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4.2.4. Raamatute lugemise tähtsustamine (lugemisnurgad, lugemiskuu,

lugemispuud klassides, tundides ja hommikuminutitel ettelugemine,

kirjanikest külalised, õpetajate eeskuju)

pidev

4.3. Tehnoloogiline ja virtuaalne

keskkond

4.3.1. Kaasaegsed seadmed ja toimiv internetiühendus

4.3.2. Arvutitunniks sülearvutid (12 tk)

4.3.3. Töökorras ja kaasaegsed projektorid (7 tk)

4.3.4. Õppetööks vajalike rakenduste ja digikeskkondade kasutamise

soodustamine (koolitused)

2021/22

2021

2022

2021/22

10 000 €
3500€

TERA PEEDU KOOLI SISEHINDAMINE

4. Üldsätted

4.1. Käesolev dokument reguleerib õppe- ja kasvatustegevuse sisehindamise läbiviimise korda TERA Peedu (edaspidi koolis).

4.2. Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks vanemate nõukogule.

4.3. Tulenevalt põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 78 lõikest 1, tehakse koolis sisehindamist, mis on pidev protsess ning mille eesmärk on tagada õpilaste arengut

toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli

arengukava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse kooli sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

Kooli sisehindamist tehakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.

4.4. Lastekaitseseaduse § 37 lõike 1 kohaselt on kooli sisehindamine tegevus, mille käigus hinnatakse lasteasutuse töökorraldust ja töökeskkonda ning tegevuste

tulemuslikkust lapse õiguste ja heaolu tagamisel. Sisehindamise käigus selgitatakse välja lasteasutuse eesmärkide täitmist toetavad ja takistavad asjaolud ning

analüüsitakse lasteasutuse tegevuse vastavust õigusaktidele.

4.5. Lastekaitseseaduse § 37 alusel läbiviidud sisehindamisel kõrvaldab kool viivitamata sisehindamisel selgunud asjaolud, mis takistavad lapse õiguste ja heaolu

tagamist.

5. Sisehindamise eesmärk

5.1. Sisehindamise eesmärgiks on tagada ja parandada õppe-kasvatustöö kvaliteeti ning leida parimaid võimalusi kooli arenguks.

5.2. Sisehindamisel analüüsitakse kooli õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Sisehindamise analüüs on sisendiks uue

perioodi arengukava koostamisel.

5.3. Tagada kooli jätkusuutlik areng ja õpilaste hea ettevalmistus toimetulekuks järgmises kooliastmes.
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5.4. Selgitada välja, kuidas õppeasutus täidab kooli põhikirjas sätestatud ja riigi poolt antud ülesandeid.

6. Sisehindamise läbiviimine

6.1. Kooli sisehindamine on dünaamiline ja vastavalt vajadusele ajas muutuv ja täienev.

6.2. Kooli sisehindamist koordineerib direktor, kaasates õppejuhid, õpetajad ja õpilased.

6.3. Sisehindamine planeeritakse õppeaasta alguses kooli tegevuskavas, teostatakse regulaarselt kogu õppeaasta vältel. Kooli töötajaid teavitatakse mõistliku aja

jooksul ette, millal ja mida töötajatelt seoses kavandatava sisehindamisega oodatakse.

6.4. Sisehindamissüsteem koosneb tunnivaatlustest ja sellele järgnevatest aruteluringidest, õpetajate arenguvestlustest, tagasisideküsitlustest ja enesehindamisest.

6.5. Õppeaasta sisehindamise kokkuvõte arutatakse läbi, protokollitakse ja kinnitatakse koostööajal.
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ProTERA ARENGUKAVA 2021-2023

ProTERA on kool,

- kus arvestades õppijate omailma luuakse eakohast arengut ning kuuluvustunnet toetav vaimne õpikeskkond,

- kus huvide äratamise ning valikute tegemise kaudu kasvab õpimotivatsioon ning iseseisvus,

- kus kujunetakse loovaks ja ennastjuhtivaks õppijaks,

- kus individuaalsel õpirajal liikumist toetatakse edasiviiva tagasiside ning coachinguga.

Õpilaste arvu prognoositav kasv 2021-2024:

2021/22 - kokku 170 õpilast

2022/23 - kokku 190 õpilast

2023/24 - kokku 220 õpilast

EESMÄRGID TEGEVUSED TÄHTAEG EELARVE

1. Ennastjuhtiva õppija arendamine

1.1. Eesmärgistamisoskuse

arendamine coachiva suhtlemise

toel

1.1.1. eesmärkide seadmine väljakutse-õppe raames

1.1.2. ainealaste eesmärkide seadmine

1.1.3. poolaasta vahe-eesmärkide seadmine arenguvestlustel

1.1.4. uue õppeaasta eesmärkide seadmine eelneva õppeaasta lõpus

pidev

1.2. Planeerimis- ja teostusoskuse

arendamine

1.2.1. valitud väljakutsete planeerimine ja teostus

1.2.2. planeerimise ja teostuse toetamine coachiva suhtlemise kaudu

1.2.3. ajajuhtimis-vahendite rakendamine (veebi- või pabermärkmik vms)

1.2.4. eakohaste õpistrateegiate süstematiseerimine, tundma õppimine ja

rakendamine (nt kursus „Teadlik õppija“)

1.2.5. iseseisva õppimisoskuse arendamine (nt nädala eesmärk, milleni õpilased ise

planeerides ja tegutsedes jõudma peavad; nt kaugõpe)

pidev

2021/22

2021/22

pidev

25€/õpila

ne aastas

?
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1.3. Eneseanalüüsioskuse süsteemne

arendamine

1.3.1. õpilase eneseanalüüs väljakutse teostamise järel, pärast hindelisi töid,

poolaasta lõpus

1.3.2. eneseanalüüsioskuse teadlik ja regulaarne kujundamine (nt erinevad

jätkutegevused õpilaste kirjutatud eneseanalüüsidega)

pidev

1.4. Kuuluvustunde kujundamine 1.4.1. uute 7. klassi õpilaste kohanemise toetamine

1.4.2. õpilastevaheline toetussüsteem (nt uue õpilase tulekul)

1.4.3. õpilasesinduse loomine kooli arengus kaasarääkimiseks

pidev

2021/22

2021/22

2. Motiveeritud ja koostöise töötaja

arengu toetamine

2.1. Autonoomsuse  arendamine 2.1.1. vajaduspõhise koostöö-aja rakendamine

2.1.2. personaalsetel koolitustel osalemine

2.1.3. vabadus valida metoodika, õppe- ja lisamaterjalid

pidev

2.2. Kuuluvustunde kujunemine 2.2.1. ProTERA kollektiivi traditsioonide loomine ühistegevuste läbiviimise kaudu

(nt haridusfilosoofilised arutelu-õhtud, raamatuklubi)

2.2.2. efektiivsete ühiskoosolekute läbiviimine (aeg ja vorm)

2.2.3. regulaarsete kolleegidevaheliste kovisioonide korraldamine

uute õpetajate mentorlus

pidev

2.3. Kompetentsuse kasvatamine 2.3.1. arendavad ühistegevused kooli arengut silmas pidades (nt ühiskoolitused,

supervisioonid, teiste koolide külastused)

2.3.2. õpetajate tunnustamissüsteemi loomine

2.3.3. vajaduspõhine coachiv tugi oma väljakutsetega toimetulekuks koolijuhi v

partneri poolt

2.3.4. õpetajat toetavate arenguvestluste süsteemi loomine ja rakendamine

2.3.5. õpetajate digipädevuse kasvu toetamine koolituste ja tehnilise toe abil

4x aastas

pidev

3600€/aa

stas

3. Kaasatud ja hooliva kogukonna

loomine
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3.1. Lapsevanemate osalus/kaasamine 3.1.1. lapsevanemate infotunnid ja avatud uste päevad

3.1.2. vanemate lepinguline valmisolek koolis osaleda/õpetada (nt väljakutsete

valikul, kohtumistundides)

3.1.3. vanemate koolitusi ja teemaõhtuid korraldava vanemate kogu loomine

(kaasatakse ka õpilasi ja õpetajaid)

pidev (2x

õppe-aast

as)

vastavalt

vajadusel

e

?

3.2. Vilistlaste osalus/kaasamine 3.2.1. vilistlaskonna kaardistamine

3.2.2. vilistlasõhtute korraldamine

3.2.3. kohtumistundides osalemine

pidev

3.3. Koostöö TERA üksustega 3.3.1. juhtide omavaheline koostöö (nt regulaarsed koosolekud)

3.3.2. HuviTERA tegevuse laienemine ProTERAsse

3.3.3. ühised ettevõtmised TERA koolidega vähemalt 1x aastas

pidev

vähemalt

1x aastas

3.4. Koostöö ümbruskonna asutustega 3.4.1. koostöövõimaluste kaardistamine ja rakendamine nt Forseliuse Kooli ja

Karlova kooliga, Karlova raamatukoguga, Karlova teatriga jne

pidev

3.5. Koostöö ProTERA partneritega

(praktikumide ja loovustundide

läbiviijad)

3.5.1. partnerite kogukonna loomine ja kokkukutsumine (nt tänuüritus)

3.5.2. pidev partnerkonna laiendamine (nt Tartu lennukolledž, Kõrgem Sõjakool,

ettevõtted jne)

vähemalt

1x õa-s

pidev

4. Innovaatilise ja arengut toetava

keskkonna loomine

4.1. Füüsilise keskkonna loomine 4.1.1. vajaduspõhised klassiruumid (nt keelekabinetid)

4.1.2. kooliruumide laienemine

- liikumiseks sobivad alad koolimajas (nt sportimisalad, vahetunni tegevuste

alad jne)

- loovuse, olemise ja õppimise alad

- koostööpesad

2021/22 I

osa;

2022/23 II

osa;

2023/24

III osa -

40000€

70000€

70000€
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- õuesõppe ala loomine kogu

hoone

4.2. Tehnoloogilise keskkonna loomine 4.2.1. sülearvutite ja tahvelarvutite kasutuse läbimõtlemine, vajadusel

personaalsete sülerite ostmine

4.2.2. “öökull”-kaamerate (vähemalt 2) ostmine kaugõppe tõhusamaks

läbiviimiseks

4.2.3. infoekraani süsteemi loomine ja haldamine

4.2.4. virtuaalreaalsuse rakendamine õppetöös

4.2.5. käepärased ja mugavad tehnoloogilised lahendused igas klassiruumis, nt

tahvlid, kõlarid

4.2.6. kooliraadio tehnilise lahenduse loomine

2022/23

2021/22

2022/23

2022/23

2022/23

2022/23

30000€

2500€

3000€
8000€

3000€

4.3. Vaimse keskkonna loomine 4.3.1. III ka õpilast arendava õppekava loomine

4.3.2. õppekäikude regulaarne plaan

4.3.3. temporühmade suuruse kokkuleppimine

4.3.4. kõiki õpilasi ja õpetajaid ühendavate tegevuste leidmine ja loomine (nt

kooliraadio, koolileht)

4.3.5. eripedagoogi vajaduse läbimõtlemine ja vajadusel ametikoha loomine (või

kindla teenustpakkuva partneri leidmine)

4.3.6. koolipsühholoogi (sh karjäärikoordinaator, HEV-õppe koordinaator)

ametikoha loomine (1,0)

4.3.7. diginõustaja/IT-toe ametikoha loomine (1,0)

4.3.8. juhiabi  ametikoha loomine

2021/22

2021/22

2021/22

pidev

2022/23

2023/24

2022/23

2022/23

25000€/a

25000€/a

22000€/a

ProTERA SISEHINDAMINE

ProTERA sisehindamissüsteem on juhtimise vahend, mis aitab luua õppivat ning arenevat organisatsiooni, kindlustades selle kaudu õppijaile parima õpikeskkonna.

Sisehindamise eesmärk on ProTERA efektiivse tegevuse kaudu toetada parimal võimalikul viisil ennastjuhtiva õppija arengut.

Sisehindamissüsteemil on 5 valdkonda:
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- eestvedamine ja juhtimine

- personalijuhtimine

- koostöö huvigruppidega

- ressursside juhtimine

- õppe- ja kasvatusprotsess.

Nimetatud valdkondade seireks ja sisehindamiseks tehakse järgmisi tegevusi:

- eestvedamine ja juhtimine (ProTERA lahenduste uuring 1x aastas; 7. kl kohanemise uuring 2x aastas)

- personalijuhtimine (vahevestlused kõigi töötajatega I pa lõpus; arenguvestlused II pa lõpus; õpetajate võimestatuse uuring 1x aastas; võimalusel riiklik

rahulolu-uuring õpetajate seas 1x aastas)

- koostöö huvigruppidega (lapsevanemate rahulolu-uuring 1x aastas; arenguvestluste tagasiside-ring 1x aastas; võimalusel riiklik rahulolu-uuring

lapsevanemate seas 1x aastas)

- ressursside juhtimine (pidev eelarve seire ning ülevaatamine 2x aastas)

- õppe- ja kasvatusprotsess (õppimise vahekokkuvõtted 2x poolaastas; kokkuvõtvate õpitulemuste ülevaatamine ja meetmete rakendusotsuste tegemine

õppenõukogus 2x aastas; 7. kl kohanemise uuring 2x aastas; noorte vaimse tervise uuring 1x aastas; võimalusel riiklik rahulolu-uuring 8. kl õpilaste seas 1x

aastas)

Iga õppeaasta lõpus (augustis) koostatakse sisehindamise kokkuvõte, mis tugineb eelpool nimetatud 5 aspektile ning arengukavas seatud eesmärkidele.
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HuviTERA ARENGUKAVA 2021-2023

Missioon

Aidata kaasa nutika, tegutsemisjulge, loova ja ennastjuhtiva isiksuse kasvamisele, kes hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast, on avatud, oskab ja

julgeb mõelda ning öelda, teha ja vastutada.

Visioon

Olla pidevalt arenev, kvaliteetset ja mitmekülgset huviharidust pakkuv huvikool, mis annab õppijatele võimaluse katsetada ja otsida oma huvi. Olla uuendusmeelne

ja paindlik, reageerides muutustele meie ümber. Olla hea ja aktiivne koostööpartner ja rääkida kaasa huvihariduse maastikul Eestis.

EESMÄRGID TEGEVUSED TÄHTAEG EELARVE

Ennastjuhtiv õppija - motiveeritud,

aktiivne ja avatud õppija, kes tunneb

huvi, mõtleb ning teeb kaasa, on julge

ja empaatiline.

Ennastjuhtiva isiksuse arengu

toetamine

Õppija kaasamine huviringi töö planeerimisse.

Õppija ja grupi lühemate ja pikemaajalisemate õppeaasta eesmärkide seadmine

ning sõnastamine koos õppijaga.

Valikuvõimaluste ja individuaalse lähenemise pakkumine õppijale.

pidev

Eelduste loomine huviringi tegevuste

seostamiseks igapäevaeluga

Eluliste ja paindlike tegevuste kasutamine huviringides.

Tutvumine erinevate ettevõtete ja asutuste tegevusega, nende külastamine.

pidev 1500 €
võimalusel

projektid

Sotsiaalsete oskuste arendamine Erinevate õppemeetodite kasutamine huviringides: projektõpe, rühma- ja

paaristööd, ettekanded, esitlused jms.

pidev
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Loovuse ja ettevõtlikkuse toetamine Mahu, teema ja sisu poolest mitmekülgsete  tegevuste pakkumine: huviringid,

laagrid, kogemuspäevad, töötoad, koolitused, sünnipäevad.

pidev

Motiveeritud ja koostöine õpetaja -

positiivse ellusuhtumisega, koostöine

ja empaatiavõimeline õpetaja, kes

kaasab ja motiveerib.

Õpetajatevahelise koostöö

soodustamine

Regulaarsete ühisürituste toimumine: koosolekud, kogemuste vahetamised,

arendusreisid, külastused.

pidev 3000 €
võimalusel

projektid

Paindlikkuse võimaldamine Õpetaja võimaluste ja soovidega arvestamine huviringi aja, koha ja tegevuste

osas. 

Õpetajal on võimalus osaleda õppekava koostamisel, muutmisel, täiendamisel.

pidev

Õpetaja toetamine Vajalike koolituste leidmine, nendel osalemise toetamine.

Õpetaja toetamine tegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel: suhtlus

lapsevanematega, tugi probleemsete olukordade lahendamisel, õppevahendite

hankimisel ja hooldamisel.

pidev 3000 €
võimalusel

projektid

Kaasatud ja hooliv kogukond -

koostöine ja ühtsete eesmärkide

nimel tegutsev kogukond. 

Lapsevanemate kaasamine Võimalus osaleda erinevates HuviTERA  tegevustes: avatud ringitunnid,

kogemuspäevad, koolitused, sünnipäevad, avatud uste päev.

Võimalus saada huviringi tegevuste kohta kiiret ja adekvaatset infot:

ringipäevikud, erinevad keskkonnad ringitegevuste tutvustamiseks.

pidev

Koostöö erinevate partneritega Asutusesisene (HESA) erinevate üksuste vaheline süsteemne koostöö:

sündmused, õppesisu, vahendite ja õpetajate jagamine.

pidev 3000 €
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Koostöö erinevate huvipooltega: kohalikud omavalitsused, üldhariduskoolid,

huvikoolid, noortekeskused, ettevõtted.

Aktiivne osalemine Huvikoolide Liidus, Teadushuvihariduse Liidus ja Tartu

Huvikoolide Seltsingus.

Osalemine rahvusvahelistes projektides.

võimalusel

projektid

Tagasiside andmine ja kogumine Iga õppeaasta lõpus on lapsevanematel, õppijatel ja õpetajatel võimalus anda

huvikooli tegevuse kohta tagasisidet. 

pidev

Innovaatiline ja arendav keskkond -

füüsiline, vaimne ja sotsiaalne

keskkond toetavad õppimist

ja õpetamist

  

Füüsiline keskkond Tunnid toimuvad kaasaegsetes ja avatud ruumides, mis võimaldavad ka

huviringide vahelist lõimingut.

pidev 3000 €
võimalusel

projektid

Vaimne ja sotsiaalne keskkond Õpetajatele luuakse võimalus kasutada mugavaid koostööruume.

Õpetajad on kaasatud HESA inforuumi ja tegemistesse.

pidev

Innovaatiline keskkond Võetakse kasutusele innovaatilisi õppevahendeid. pidev 6000 €
võimalusel

projektid
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LASTEAED TERAKE ARENGUKAVA 2020-2025

Sissejuhatus

Eralasteaed Terake (edaspidi Lasteaed) arengukava on dokument, mis määrab lasteaia töö põhisuunad ja

tegevuskava lähemaks viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra.

Lasteaia arengukava lähtub lasteaia põhikirjast, kehtivast seadusandlusest ning Hariduse Edendamise

Sihtasutuse arengukavast.

Lasteaed Terake avati 16. oktoobril 2009. aastal, 4 rühmalise lasteaiana, 72 lapsele. Sellele eelnes aasta

töötamist lastehoiuna. 2014. aastast muutus lasteaed kuuerühmaliseks. 2019. aastal lisandus lasteaia filiaal

LõunaTerake, 68 lapsele.

Lasteaed Terake TäheTerake asub Tartu kesklinna piirkonnas, aadressil Tartu Tähe 4, ühes hoones Tartu

Erakooliga ning huvikooliga Huvitera. Lasteaed Terake LõunaTerake asub Tartu äärelinnas, aadressil Optika

15, LõunaTera kooliga ühes hoones. Kokku on lasteaias kohti 180 lapsele. TäheTerake lasteaias on

aiarühmad, sõimerühm, sobitusrühm ja kahesuunaline keelekümblusrühm (eesti-inglise). LõunaTerake

filiaalis on sõimerühm ja aiarühmad.

Tartu Eralasteaed Terake moodustab koos Tartu Erakooliga ja huvikooliga HuviTERA arengu-, õpi- ja

kasvukeskkonna, mille pidajaks on Hariduse Edendamise Sihtasutus (HESA). HESA haridusasutused

tegutsevad tihedas koostöös ning aitavad üksteisel saavutada seatud õpi- ja kasvatuseesmärke.

Lasteaia töötajad, lapsevanemad ja lapsed kuuluvad HESA kogukonda, kus tehakse koostööd, et luua lapse

mitmekülgset arengut toetav kasvukeskkond. Sotsiaalse suhtluskeskkonna peamisteks märksõnadeks on

avatud ja salliv ning vastastikku lugupidav suhtlemine.

Lasteaias on loodud tegevuskultuur, kus lapsed saavad kaasa rääkida oma õppimises, pered panustavad, et

leida võimalusi lastel tunda end kogukonna liikmetena, personal jagab pedagoogilist vastutust – igaüks

panustab õppimisse ja arengusse ning kõigi roll on oluline.

Lasteaia eripära:

● Reggio Emilia lapsest lähtuvate põhimõtete kasutamine õppe- ja kasvatustöös;

● inglisekeelse multikultuurilise rühma olemasolu;

● avastamist, uurimist ja loovust toetav õpi- ja kasvukeskkond;

● projektõppe rakendamine ja õppetegevuste korraldamine väikestes gruppides;

● koostöö Tartu Erakooliga, et tagada laste sujuv üleminek lasteaiast kooli. Koolieelikutel on võimalus

osaleda Tartu Erakooli  eelkooli töös;

● koostöö Tartu Ülikooliga  noorte õpetajate praktika korraldamisel;

● lasteaia tegevuskultuuri tutvustamine ja õpetajate töökogemuse jagamine teiste lasteaedadega üle

Eesti. Rahvusvaheline koostöö Reggio Emilia tegevuskultuuri rakendamisel.

Lasteaia kontaktandmed:

TäheTerake        Tähe 4, Tartu  51010

LõuanTerake      Optika 15, Tartu 50411

www.terake.tartu.ee

Sümboolika
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Loodud on lasteaed Terake visuaalne identiteet. Lasteaia tunnusvärvideks on oranž, must ja hall. Terakese

sümbol tähistab liikumist, dünaamikat ning erinevate osapoolte - laps, õpetaja, lapsevanem ja kogukond -

harmoonilist tervikut ja koostööd. Lapse arengu paremaks toetamiseks teevad koostööd kõik osapooled.

Terake logo neli kuubikut tähistavad lapse mitmekülgset terviklikku arengut: olulised on nii emotsionaalne,

intellektuaalne, sotsiaalne kui füüsiline areng.

Koostöös kirjanik Aidi Vallikuga on loodud Terakese oma lugu ning lasteaia rühmade identiteet.

Terake  ja ilmaveski metafoorid

Terakese õppe- ja kasvatustegevuse sisu koondub üheks mõtestatud tervikuks Ilmaveski ja kuue terakese

motiivi kaudu. Need metafoorid on nii Terakese lastele, töötajatele kui vanematele inspiratsiooniks. Usume,

et laps, astudes oma eluteel läbi Terakese Ilmaveski, saab kaasa reisipauna rõõmu-, päikese-, tarkuse-, vilja-,

silma- ja liivaterakestega. Iga terakese juures kirjeldame, missugused on õppe- ja kasvatustegevust sisuliselt

suunavad väärtused ja teemad.

RÕÕMUTERAKE

emotsioonid, tunded, loovus, mänguoskused, kunst, muusika, muinasjutt

SILMATERAKE

suhted, sotsiaalsed oskused, sõprus, inimlikkus, headus, tänulikkus, kodu, traditsioonid

TARKUSETERAKE

oskused (enesekohased, võrdlemine ja arvutamine, keel ja kõne, õpioskused), seostatud maailmapilt,

kooliküpsus

VILJATERAKE

tervislikud eluviisid, toit, liikumine

LIIVATERAKE

keskkonnaharidus (mina ja keskkond), elu mitmekesisus, maateadus, loodushoid.

PÄIKESETERAKE

teised maad ja rahvad, integratsioon, isamaaline kasvatus

TERAKE töötajaskond

Lasteaia arengus ja tegevuskultuuri kujunemises osaleb iga Terake töötaja.

Lasteaias Terake on 2020. aastal 37 töötajat:

direktor, õppejuht, 18 lasteaiaõpetajat, 12 assistenti, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, logopeed, söögitoa

perenaine, koristaja.

Personalile on loodud erinevad arenguvõimalused, kaasates nad sisehindamisprotsessi ja lasteaia õppe-

ning arengukava uuendamisse.

Õpetajad ja assistendid on motiveeritud ning omavad teadmisi ja oskusi, mis tagavad sobiva kasvukeskkonna

kujundamise, lähtudes lapse mitmekülgsest arengust ja individuaalsusest. Personalil on võimalus oma

teadmisi ja oskusi erinevatel koolitustel ja õpirännetel täiendada ning saadud ideid kolleegidega jagada.

Arendame õpetajate koostöökultuuri rakendades erinevaid aktiivõppe meetodeid ning toetame “uuriva

lasteaiaõpetaja” kontseptsiooni lasteaias.

Lasteaia koostöörühmad

Terake on kodanikualgatusel põhinev lasteaed. Meie põhimõte on võrgustikkudel rajanev koostöö, st eri

osapoolte panus lapse mitmekülgsesse arengusse. Me ei käsitle endid ainult teenusepakkujana ega

lapsevanemat kliendina. Lasteaial on koostöörühmad, kellega tihedalt suheldakse ning ühiste eesmärkide

teel liigutakse.
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Koostöörühmad on järgmised: lasteaia lapsed; lapsevanemad; töötajaskond; Tartu Erakooli ning HuviTERA

õpetajad, lapsed ja lapsevanemad; HESA juhtkond; Tartu Linnavalitsus; teised Tartu linna ja Eesti

munitsipaal- ja eralasteaiad; Haridus- ja Teadusministeerium; Tartu Ülikool, EREÜ.

Põhiväärtused

Lasteaia kogukond juhindub järgmistest väärtustest:

LOOVUS - julgustame lapsi tegema ise valikuid, avaldama oma arvamust, toetame julgust ise vastutada ning

uute ideedega välja tulla. Meie soosime algatust, loovust, oma tee otsingut.

AVATUS - oleme uudishimulikud ja avatud uutele kogemustele. Meil on julgus muutustega toime tulla ning

jagada oma õpikogemust üksteisega.

KOOSTÖÖ - väärtustame võrdsusel põhinevat suhtlust ja ühistegevust eri koostöörühmade vahel. Tähtsal

kohal on lasteaia ja kodu sünergia, samuti lapse arendamine kogukonna liikmeks ja Tartu linna kodanikuks.

Oleme koostööpartnerid teistele lasteaedadele.

Missioon

Meie missioon on toetada iga lapse tegutsemisjulgust ja loovust ning aidata kaasa tervikliku isiksuse

arengule, kes hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast, on avatud, oskab ja julgeb mõelda ning

öelda, teha ja vastutada.

Meie motoks on: lapsel on sada keelt.

Visioon

Oleme lapsest lähtuvat tegevuskultuuri rakendav tunnustatud lasteaed, mis paistab silma tervikliku õpi- ja

kasvukeskkonna poolest. Oleme kaasaegne ja uuenduslik õpi- ja mängukeskkond lastele, eneseteostust

võimaldav organisatsioon õpetajatele, toetav ning koostööd pakkuv keskus lapsevanematele.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lasteaias Terake on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng

kodu ja lasteasutuse koostöös.

Terakese eesmärk on pakkuda  lapsest lähtuvat kaasaegset õpi- ja mängukeskkonda:

kus laps saab oskuse suhelda eakaaslastega ja täiskasvanutega ja on valmis koostööks;

kus laps tunneb, et tema isiklikke huvisid märgatakse ning ta saab rakendada oma loovust ja  algatusvõimet;

kus kasvab terve ja harmooniline laps ning leiab toitu nii lapse keha kui hing;

kus laps saab positiivse õpikogemuse ja lapsel tekib huvi õppimise vastu;

kus laps omandab eakohasel tasemel põhiteadmised ja oskused ning lasteaia ja perekonna koostöö

tulemusel on tagatud lapse  sujuv üleminek kodust lasteaeda ja lasteaiast kooli;

kus laps õpib lugu pidama kodust, perekonnast, isamaast, ümbritsevast loodusest;

kus  armastava distsipliini abil säilib lapse lapsepõlv;

kus laps saab kogeda rõõmu vabast mängust.

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Väärtustame Terakeses lapsepõlve ning meie õppimise ja õpetamise käsitluse aluseks on Reggio Emilia

õpetajate töökogemus ning projektõppe põhimõtted:

● terviklikkus - kogu õppekasvatustöö toimub seostatud projektõppe kaudu– see annab lapsele
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tervikliku pildi ümbritsevast elust; seoseid luues kujundavad lapsed oma arusaama maailmast;

● lapsest lähtumine - kõige aluseks on lapsepärasus ja lapses huvi äratamine; lähtutakse lapse

loomulikust uudishimust; oluline on veendumus, et laps suudab ise oma õppimist korraldada, laps

on leidlik ja pädev õppija; lapse mõtted ja teooriad on väärtustatud;

● lapsele loomuomane õppimine – õppimine on mänguline, haaratud on kogu meeleline tunnetus

ning arvestatud on laste vajadustega (kompetentsus- ja autonoomiavajadus);

● elulähedus, koduloolisus ja kultuuri roll – õpetus ja kasvatus on oma kogukonna kultuuri põhine;

õppekasvatustöö on korraldatud lapsele tuttava ja arusaadava põhjal - järgime rahvakukultuuri

traditsioone, tähtpäevi, aastaaegade vaheldumist looduses ja ümbritsevat elu;

● iseseisvus ja aktiivsus - uusi teadmisi ja oskusi hangitakse uurides, katsetades, mitmete meelte abil

tajudes ning kinnistatakse praktilises tegevuses, lapsel on õppetöös aktiivne roll;

● koostöö – lapsed on suhtlejad, nende küsimused, tähelepanekud, kõne jt väljendusviisid on

võimalus õppimiseks; rühmategevustes keskendutakse koostööle;

● lapsel on sada keelt – lapsel on võimalus oma teadmisi ja mõtteid väga mitmekülgselt väljendada;

olulised on liikumine, muusikaline, tantsuline väljendus ning kujutav kunst;

● keskkond on kolmas õpetaja – keskkond on rikkalik, võimalusi pakkuv, vahelduv, inspireerib

mängima, uurima, looma, julgustab koostööle, on turvaline, annab autentsed tööriistad ja

materjalid; võimaldab visuaalset treeningut ja emotsionaalset arengut;

● individuaalsus - arvestades iga lapse individuaalsust on õppekasvatustöö korraldatud vastavalt lapse

võimetele ja arengutasemele; õppetöö toimub väikestes gruppides või individuaalselt;

● refleksioon, analüüs ning enesekontroll – laps analüüsib oma tegevust ja õppimist, saab õiglast

tagasisidet ning tema õppimine saab väärtustatud; pedagoogiline dokumenteerimine toetab

õppimise planeerimist ning motivatsiooni.

Jätkusuutlik rahastamine

Lasteaia igapäevase tegevuse rahastamine toimub lastevanemate poolt tasutavatest õppetasudest ja

munitsipaaltoetustest ning vähesel määral eraannetustest.

Arenguprojektide elluviimiseks kasutab Terake aktiivselt erinevaid projektide rahastusi, nii riiklikke kui

kolmanda sektori ja eraettevõtete poolt pakutavaid võimalusi
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Tegevuskava 2020 - 2025
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1. STRATEEGILINE JUHTIMINE

Eesmärk Tegevused Tulemus Tähtaeg Koostöögrupid

● Lasteaia usaldusväärne ja

positiivne maine

● Tutvustada järepidevalt ja teadlikult

lasteaia eripära ja põhiväärtusi

● Lasteaed on Eestis tuntud Reggio

Emiliast inspireeritud tööviisi

rakendamise poolest.

● pidev Direktor, HESA juhatus,

lasteavanemate nõukogu

● Kogukond on kaasatud

õppeprotsessi

● Õppimine on lasteaias

lapsevanemale nähtavaks tehtud

● Ühisürituste ja näituste

korraldamine väljaspool lasteaeda

● Kogukond mõistab ja toetab

tegevusi lasteaias

● pidev Lasteaia töötajad,

lastevanemate nõukogu

● HESA allüksused toimivad

ühtsete väärtuste alusel

ühtse kogukonnana

● Toimiv infovahetus ja koostöö

erinevatel  juhtimistasanditel

● Toimiv koostöö TERA eelkooliga

● Erinevate allüksuste juhid

osalevad organisatsiooni

arendamises ja juhtimises

● Osalemine ühisüritustel

● TERAKESE lõpetaja jätkab

õpinguid TERAs

● pidev Direktor, õppejuht

Tartu Erakooli direktor ja

õppejuht

HuviTera direktor

● Jätkusuutlik tuntus ja

kohtade täituvus

● PR-plaani koostamine ● Lasteaeda on piisavalt soovijaid. ● 2021 Direktor, õppejuht, õpetajad,

lastevanemate nõukogu

● Arengukava rakendamine,

analüüs, muutmine

● Arengukavast lähtuv süsteemne töö ● Arenev arengukava ● pidev Direktor, õpetajad,

lastevanemate nõukogu

● Toimiv sisehindamine ● Andmete kogumine

● Analüüs kogutud andmete alusel

● Püstitatud ülesannete täitmine

● Sisehindamise aruanne Haridus- ja

Teadusministeeriumile

● 2021 Direktor, õpetajad

2. PERSONALIJUHTIMINE

Eesmärk Tegevused Tulemus Tähtaeg Koostöögrupid
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● Lasteaias töötavad

kvalifitseeritud õpetajad,

assistendid ja

erialaspetsialistid

● Töökorralduse optimeerimine,

alagrupitöö rakendamine

● Assistentide pädevuse tõstmine

● Reggio Emilia koolitused

( rahvusvaheline koostöö)

● Lastele on tagatud kvaliteetne

kasvukeskkond, turvalisus ja

vajalikud tugiteenused

● Kõik õpetajad vastavad

kvalifikatsiooninõuetele.

● Assitendid juhendavad alagruppe

● Pädev ja kompetentne personal

● pidev Direktor, õppejuht

● Koostöövõimelised ja

sisemiselt motiveeritud

töötajad

● Arenguvestluste läbiviimine

● Õpiringi meetodi kasutamine

kogemuste jagamiseks

● TERAKE tunnustussüsteemi

väljatöötamine

● Personali hoiakud toetavad

lasteaia eesmärkide saavutamist

● pidev

● pidev

● 2021

Direktor, õppejuht

● Õpetajad on rahul

töökorralduse,

töökeskkonna ja

sisekliimaga

● Toimuvad rahulolu uuringud,

arenguvestlused

● Toimuvad regulaarsed

töökoosolekud, infotunnid ja

pedagoogiline nõukogu

● Tööalase info mugav ja kiire

edastamine (Stuudium)

● Töötajad on kaasatud õppekava

arendusgruppide tegevusse

● Lasteaias on tagatud stabiilsus ja

töörahu. Töötaja keskendub oma

tööülesannetele

● pidev Direktor, õppejuht,

õpetajad

● Personalil on digitaalsed

pädevused

● Personali digitaalse kirjaoskuse

arendamine

● Personal kasutab digitaalseid

võimalusi õppetööks ning

● pidev Direktor, õppejuht, lasteaia

personal
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suhtlemiseks lastevanemate ja

kolleegidega

● TERAKE on õppiv

organisatsioon

● Õpetajate isikliku arenduskava ja

koolitusplaani jälgimine

● Õpetaja on lapsest lähtuva

tegevuskultuuri kandja ja

edasiandja

● pidev Direktor, õppejuht, lasteaia

personal

3. KOOSTÖÖ

Eesmärk Tegevused Tulemus Tähtaeg Koostöögrupid

● Koostööd lastevanematega

lapsest lähtuvate

põhimõtete Reggio Emilia

põhimõtete rakendamisel

● Lastevanemate ümarlauad,

koolitused, kohvikklubi.

● Lastevanematega koostöös

kujuneb lapsest lähtuv õpi- ja

mängukeskkond

● 2025 Direktor

Lasteaia nõukogu

Lapsevanemad

● Koostöö HuviTera, TERA ja

TERA eelkooliga

● Terakese koolieelikud osalevad

TERA eelkooli töös

● Terakese lapsed osalevad

HuviTera ringides

● Erineva võimekusega õppijate ja

nende perede toetamine.

● Terakese lõpetajad jätkavad

õpinguid TERAs

● Terake lapsed osalevad HuviTera

ringides

● HESA-l on tugisüsteem erineva

võimekusega laste ja nende

vanemate toetamiseks.

● pidev

● pidev

● 2025

Direktor, Tartu Erakool,

HuviTera, HESA

● Koostöö teiste

huvigruppidega: Tartu

Ülikool, Eesti Reggio Ühing,

teised lasteaiad

● Lasteaed on haridusuuenduste

eestvedaja

● Koostöö korraldamine TÜ ja Eesti

Reggio Ühinguga praktikantide

koolitamisel

● Lasteaed on kujunenud Reggio

Emilia tööviisil põhinevate heade

praktikate jagamise kohaks.

● pidev Direktor, õppejuht, TÜ, Eesti

Reggio Ühing, õpetajad

4. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

Eesmärk Tegevused Tulemus Tähtaeg Koostöögrupid
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Reggio Emilia põhimõtteid toetav

õppekava

● Lõimitud tegevuste kasutamine

projektitöös

● Õpetajate kaasamine õppekava

arendustöös

● Omakultuuril tuginev

kogukonda kaasav õpi- ja

kasvukeskkond.

● pidev Õppejuht, õpetajad, õpetajate

koostöörühmad

Lapsest lähtuv planeerimine,

laste huvide ja võimete

arvestamine projektitegevuste

läbiviimisel

● Pedagoogiline

dokumenteerimine kui õpetaja

töövahend

● Lapse arengu analüüsimine ja

tagasiside edasiseks lapse

toetamiseks

● Lastele valikuid võimaldav ja

nende uudishimu toetav

projektitöö.

● pidev Õppejuht, õpetajad

Pedagoogilise dokumenteerimine ● Ped dokumentide

analüüsimiseks vajalike oskuste

kujundamine.

● Õpetajatel on harjumus ja

pädevus oma tööd analüüsida

ning reflekteerida

● Pidev Õppejuht, õpetajad

Erineva võimekusega õppijate

kaasamine

● Õppe korraldamine

alagruppides ja individuaalselt

● Erineva võimekusega õppijad

on kaasatud

projektitegevustesse

● pidev õpetajad

Lapse toetamine ● Erivajaduste varajane

märkamine

● Logopeediline abi kõneravi

vajavale lapsele

● Meeskonnatöö ja

tugisüsteemide rakendamine

lapse arengu toetamisel

● Perede nõustamine

● Koolivalmiduse hindamine

● Lasteaia õpi- ja

mängukeskkond arvestab laste

eripära ja huvidega

● Erivajadusega laste peresid on

nõustatud.

● Lapsed on lasteaia lõpetamisel

saavutanud kooliküpsuse.

● pidev Õppejuht, õpetajad, logopeed

Laps on osaline kasvukeskkonna

kujundamisel

● Laste huvide ja rahulolu

väljaselgitamine (lapse

kuulamine)

● Laps tahab käia lasteaias

● Lapsel on positiivne “mina”-pilt

● pidev Kogu personal
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● Lapse mängukeskkonna ja –

võimaluste täiendamine

● Vabamängu ja sotsiaalsete

oskuste arengut toetav

mängukeskkond

● pidev

Lapse vajadustest lähtuv puhke-

ja magamisaja korraldus

● Paindlik päevakava ja ruumide

kasutus

● Lapse vajadustest tulenev

päevakava

● 2020 Kogu personal

Erisuste ja erinevate

väärtushinnangute

aktsepteerimine

● Kahesuunalise keeleõppe

õppekava loomine

● Lasteaias töötab jätkusuutlikult

inglise/ eesti suhtlemiskeelega

multikultuurne rühm

● pidev Viljaterake õpetajad

Õuesõppemeetodite kasutamine ● Keskkonnateadlike

käitumisviiside rakendamine

● Taaskasutuse tähtsustamine

● Õueala tegevuskeskuste

loomine

● Lastel ja töötajatel on head

teadmised ümbritsevast

loodusest ja keskkonnahoiust

● Uurimuslikku õpet toetav

õueala

● Pidev

● Pidev

● 2024

Kogu personal

5. RESSURSSIDE JUHTIMINE

Eesmärk Tegevused Tulemus Tähtaeg Koostöögrupid

Täiendavad

finantseerimisvõimalused

lasteaia tegevuskulude ja

investeeringute katteks,

rahvusvaheliseks koostööks

Reggio Emilia lasteaedadega ja

personali täiendkoolituseks

välismaal

● Projektivahendite kasutamine

töötajate koolitamiseks, õppe-

ja mänguvahendite

soetamiseks, lastevanemate

koolituseks, ühisürituste

korraldamiseks, materjalide

publitseerimiseks

● Majanduslik jätkusuutlikkus ● pidev Direktor, õppejuht

Infokanalite täiustamine ● Lasteaia ühisdokumentide ja

infovahetuse koondamine ühte

kanalisse (Stuudium)

● Kodulehe täiendamine

● Asjakohase info kiire ja mugav

kättesaadavus tagab

töökeskkonna eduka toimimise

2021 Direktor, õppejuht,

õpetajad
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Infotehnoloogiliste

õppevahendite rakendamine

● Igale õpetajale arvuti

soetamine.

● Robootika vahendite

soetamine ja kasutamine

õppetöös

● Programmide, seadmete

soetamine

● Personali  koolitamine

● Õpetajatel on kaasaegsed

töövahendid

● Lastel on kaasaegsed arendavad

ja huvitavad õppetegevused

● 2022

● 2021

● pidev

● pidev

Direktor, õppejuht,

õpetajad

Säästliku majandamise

põhimõtete väljatöötamine ja

järgimine

● Luuakse võimalused prügi

sorteerimiseks

● On paranenud lasteaia töötajate

ning laste ja lastevanemate

keskkonnateadlikkus

● 2020-20

22

Direktor

Õueala korrashoid ● Mänguvahendite uuendamine ● Lasteaias on nõuetele vastav

turvaline õueala

● 2020-20

22

Direktor, õpetajad

Multikultuurne keskkond ● Õppevahendite soetamine ● Lasteaias töötab jätkusuutlikult

inglise/eesti suhtlemiskeelega

multikultuurne rühm.

● 2015-20

16

Direktor, Viljaterake

õpetajad

Reggio Emilia tööviisist lähtuv

töökeskkond

● Ateljee ja ehitustoa

sisustamine

● Meeltetuba

● Õppevahendite hoiutingimuste

loomine keldrisse

● Õuesõppe klass

● Lasteaias on Reggio Emilia

tööviisi toetav õpi- ja

kasvukeskkond

● 2020-20

22

● 2024

● 2021

● 2025

Direktor, õppejuht,

õpetajad, HESA
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Arengukava täitmise hindamine ja uuendamine

Arengukava koostatakse viieks aastaks. Arengukava elluviimise korraldamise eest vastutab lasteaia direktor.

Lasteaia direktor koostab kord aastas arengukava täitmise ülevaate ja muudatusettepanekud lasteaia nõukogule, kes omakorda esitab

ülevaate HESA juhatusele.

Terake arengukava täitmise hindamiseks ja uuendamiseks rakendame toimivat sisehindamise süsteemi. Sisehindamine on erinevate

osapoolte koostööl põhinev protsess, mille raames toimub perioodiline põhiprotsessi seire. TERAKE sisehindamise peamiseks eesmärgiks

on süsteemse tagasiside kogumine arengukavas seatud eesmärkide täitmise hindamiseks ja arengukava uuendamiseks info kogumine

erinevatelt osapooltelt – õpetajad, lapsevanemad, HESA üksused.

Arengukava kooskõlastused

1. Kooskõlastatud Tartu Eralasteaed Terake nõukogu: Protokoll 7.01.2020

2. Kooskõlastatud Tartu Eralasteaed Terake pedagoogilises nõukogus: Protokoll 2-2019/2020

3. Kooskõlastatud Hariduse Edendamise Sihtasutus
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