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SISSEJUHATUS
Meelespea Waldoflasteaia arengukava on dokument, mis sätestab lasteaia missiooni, visiooni,
põhiväärtused ning neist lähtuvalt arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks
aastaks ning arengukava uuendamise korra.
Meelespea Waldorflasteaia arengukava lähtub haridust puudutavatest õigusaktidest ja lasteaia
põhikirjast.
Arengukava täitmist analüüsitakse kord aastas ja vajaduse korral arengukava täiendatakse.
Arengukava täitmist kontrollib mittetulundusühingu juhatus. Arengukava ja selle muudatuse
ettepanekud tehakse lasteaia kolleegiumi ja ühingu juhatuse poolt ning kinnitatakse MTÜ
Meelespea Waldorflasteaed üldkoosoleku poolt.

LASTEAIA LÜHIÜLEVAADE
Meelespea
Waldorflasteaed
asub Kadrioru veerel aadressil
Pallasti 39, Tallinn 11413.
Lasteaed tegutseb munitsipaalomandis oleva Pallasti Lasteaia
ruumides. Nii siseruumide
kujundusel
kui
õue
mänguväljaku üles seadmisel on
lähtud
waldorfpedagoogika
põhimõtetest.
Lasteaia veebilehekülje aadress
on www.waldorflasteaed.ee








1996 aastal loodi Meelespea Waldorflasteaed lapsevanemate initsiatiivil.
Lasteaias tegutseb 2 liitrühma: Vahtralehed ja Pihlamarjad.
Lasteaed lähtub waldorfpedagoogika printsiipidest.
Lasteaia pidajaks on MTÜ Meelespea Waldorflasteaed.
Lasteaia pedagoogilist tööd juhib õpetajatest koosnev kolleegium.
Lasteaias töötab 7 õpetajat, kellest 5 on pikaajalise waldorfpedagoogilise kogemusega.

LASTEAIA PÕHIMÕTTED JA VÄÄRTUSED
Me usume, et eelkooliealisele lapsele tuleb anda
õigus lapsepõlvele, sest sellega pannakse alus
tervele, tasakaalukale, iseseisvalt mõtlevale ja
elus toime tulevale inimesele.
Just sellise lasteaia loomine, kus lapsepõlv on
esikohal, ongi meie missiooniks.

Lasteaed on kodu pikendus, kuhu
lapsed ja nende vanemad on oodatud.
See on koht, kus lapsed saavad palju
mängida ja tegutsed omaenese
aktiivsusest lähtudes, kus õpetajad
teevad oma tööd armastusega ja
lapsevanemad osalevad aktiivselt
lasteaia tegemistes.
Just sellise lasteaia loomine, kuhu kõik
tahavad tulla, ongi meie visiooniks.

Meelespea Waldorflasteaias lähtutakse järgmistest väärtustest:
 Rütm igas päevas, igas nädalas, igas aastas
Eelkooliealine laps vajab oma ellu rütme, mis loovad talle baasturvalisuse ja kindlustunde. Meelespea
Waldorflasteaias järgitakse aastarütmis aastaaegade vaheldumist läbi lugude, laulude, luuletuste,
ringmängude ja aastaaegadelaua kujunduse. Nädalarütmis vastab igale nädalapäevale kindel tegevus
nagu voolimine, jalutuskäik, maalimine, küpsetamine. Päevarütmis on paigas igapäevased tegevused
nagu söögiajad, hommikuring, puhkeaeg jms.

 Mitmekülgsete arenguvõimaluste loomine
Waldorfpedagoogika lähtekohaks on terviklik inimkäsitlus, mis hõlmab endas nii keha, hinge kui ka vaimu
arengut. Lasteaias rõhutatakse nii eakohast arengut kui ka iga inimese individuaalsust.

 Matkimisväärsete eeskujude võimaldamine
Lasteaialaps õpib peamiselt matkides ja tegutsedes. Seetõttu on tähtis lastel näha enda ümber lihtsaid
koduseid toimetusi tegevaid täiskasvanuid. Igapäevaseid kodutöid, koristamist, toidu valmistamist, lillede
kastmist, käsitööd ja kõikvõimalikke aiatöid on lastel võimalik alati soovi korral täiskasvanuid jäljendades
rõõmsalt kaasa teha.

 Loovuse, fantaasia ja kujutlusvõime arendamine
Meelespea Walforflasteaias maalitakse, voolitakse, joonistatakse, kuulatakse muinasjutte ja lavastatakse
lugusid, mis elavdavad kujutlusvõimet ja toetavad emotsionaalset ja sotsiaalset arengut. Lasteaias on
lihtsad, naturaalsetest materjalidest vähe kujundatud mänguasjad, mis loovad võimaluse fantaasia
arenguks. Kui lapse kujutlusjõud on hästi toidetud ja last ei ole lasteaias koormatud abstraktseks jääva
õpetusega, avaldub koolieas jõuliselt selge mõtlemisvõime.

 Vaba mäng
Mäng on lapsele kõige omasem tegevus. Vabal mängul on keskne koht lapse igas lasteaiapäevas. Läbi
mängu on lapsel võimalus õppida ja aru saada asjadest, milleks tal muidu veel võimed puuduvad.
Lapsepõlve mängudest kaasa võetud elamused kannavad meid läbi elu.

 Mahetoit
Meelespea Walforflasteaias kasutatakse toidu valmistamisel mahepõllunduse tooteid.

 Õpetaja enesekasvatus
Täiskasvanu on väikesele lapsele eeskujuks. Õpetus toimub läbi täiskasvanu tegutsemise, tundmise ja
mõtlemise. Seega on kasvatus eelkõige kasvataja enesekasvatus ning püüdlus olla jäljendamisväärne
eeskuju väikesele lapsele.

LASTEAIA JUHTIMINE
Lasteaia igapäevaelu juhib MTÜ Meelespea Walforflasteaed. Igal lapsevanemal on võimalus otseselt
mõjutada lasteaia käekäiku, astudes MTÜ Meelespea Walforflasteaed liikmeks. Liikmed moodustavad
ühingu kõrgeima juhtimise organi üldkoosoleku.
MTÜ Meelespea Waldorflasteaed juhatuse moodustavad aktiivsed õpetajad ja lapsevanemad, nii et ka
ühingu juhatuses on esindatud kõik huvigrupid.
Õpetajate ühistest väärtushinnangutest lähtuvalt toimib kollegiaalne juhtimine (kolleegiumid), mis on
välja töötatud pikaajaliste kogemuste baasilt. Kolleegium teeb koostööd MTÜ Meelespea
Waldorflasteaed juhatusega.

Parendusvaldkonnad, eesmärgid ja tegevuskava nende saavutamiseks
EESMÄRK
Kolleegiumi
koosolekud on
efektiivsed ja lõppevad
õigel ajal

TEGEVUS
TÄHTAEG
Valmistada aegsasti ette koosoleku jooksvalt
päevakava, sh määrata igale punktile
kuluv aeg, ning pidada kinni määratud
päevakorrast.

VASTUTAJA
Direktor

LASTEAIA TÖÖTAJAD
Lasteaia töötajaskond on püsiv ja tööle pühendunud. 7 õpetajast 5 on pikaajalise waldorfpedagoogilise
kogemusega ning läbinud ja jätkuvalt motiveeritud läbima sellealaseid täiendkoolitusi. Töötajaid
koolitatakse regulaarselt, lisaks toimub kolleegiumis regulaarne enesekoolitus ning viljeletakse
eurütmiat koostöös eurütmistiga.
2017. aasta sügisel jäi üks õpetajatest eelpensionile ning sellega seoses liitus Meelespea
Waldorflasteaiaga uus õpetaja.
Vastavalt eelarvelistele võimalustele on tõstetud õpetajate palkasid ning eelarve võimaldab üldjuhul ka
läbida õpetajate poolt valitud koolitused.

Parendusvaldkonnad, eesmärgid ja tegevuskava nende saavutamiseks
EESMÄRK
Kõik õpetajad on
kogenud ja tunnevad
lasteaia põhimõtteid
Rühma
õpetajad
teevad omavahel hästi
koostööd

TEGEVUS
TÄHTAEG
Juhendada uut töötajat sisse elamise 2017-2018
perioodil

VASTUTAJA
Rühma õpetajad

Regulaarselt läbi viia rühma õpetajate
koosolekuid

Rühma õpetajad

jooksvalt

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS LASTEAIAS
Lapse õppimise soovi toetatakse tegutsemise ja jäljendamise kaudu. Järgitakse päeva, nädala, kuu ja
aasta rütmi. Elatakse rahulikku ja turvalist lapsepõlve aasta ringi pühade rütmis.
Vaba mäng pakub lapsele võimaluse ennast kogeda, arendada fantaasiat ja omandada sotsiaalseid
oskusi. Laste arengut jälgitakse ja hinnatakse antroposoofilise arsti kaasabil ning selles osas antakse
peredele tagasisidet. Lasteaias toimuvad ka regulaarsed eurütmilise liikumise tunnid nelja-aastastele ja
vanematele lastele.
Ruumikujunduses, lastega suhtlemisel ja õpitegevuste läbiviimisel toetatakse lapse meelte arengut.
Loodud on praktiliste toimingute läbiviimise võimalused, eriti kuueaastastele.

Parendusvaldkonnad, eesmärgid ja tegevuskava nende saavutamiseks
EESMÄRK
Õueala ja
mänguvahendid on
värsked, turvalised ja
arendavad
Läbi on analüüsitud
võimalused
sõimerühma loomiseks
lasteaia juurde laste
juurdevoolu
tagamiseks

TEGEVUS
Igakevadistel talgute koosolekutel
panna
paika
soetatavad
või
meisterdatavad vahendid. Vajalik on
kolleegiumi eeltöö.
Kaardistada erivajadused sõimerühma
jaoks, uurida võimalused ruumide
leidmiseks,
teha
rahalised
kalkulatsioonid ja võtta vastu otsus, kas
on võimalik luua sõimerühm.

TÄHTAEG
igal kevadel

VASTUTAJA
Direktor
Kolleegium

esimesel
võimalusel ja
vajadusel
uuesti

MTÜ juhatus

LASTEAIA KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
Meelespea Waldorflasteaia lapsevanemad on aktiivselt kaasatud lasteaia tegevusse nii läbi MTÜ
Meelespea Walforflasteaed liikmelisuse, kui ka ühiste ürituste nagu talgud, nuku- ja jõulukingituste
meisterdamine, tähtpäevade tähistamised, lapsevanemate õhtud jne.
Lapsevanematega info vahetamiseks on loodud e-posti listid, nii eraldi rühmadele kui kõigile
lapsevanematele. Loodud on ka kinnine Facebooki grupp piltide ja info jagamiseks. Lisaks pannakse
tähtsam info üles ka lasteaia ruumi seinale ning õpetajad räägivad selle lapsevanemaga õhtul või
hommikul läbi.
Lapsevanemaid hoitakse kursis MTÜ juhatuse tegemistega ning selle kohta tehakse põhjalikke
ülevaateid MTÜ üldkoosolekute raames. Lapsevanemaid hoitakse pidevalt kursis teiste waldorfasutuste
koolitustega, korraldatakse lapsevanemate õhtuid koos koolitustega pedagoogilistes küsimustes.
Toimuvad ka laste arenguvestlused lapsevanematega pere- ja individuaalvestlustena.
Välistele osapooltele on loodud avalik Facebooki grupp, kus jagatakse infot lapsekasvatuslikes
küsimustes, aga edastatakse ka waldorfasutuste infot ning lasteaeda puudutavat teavet. Lisaks
võimaldatakse praktikantidel pidevalt tutvuda lasteaia tegemistega, tutvustades nii enda lasteaeda kui
waldorfpedagoogilisi meetodeid üldiselt.
Pallasti Lasteaia kollektiiviga on Meelespea Waldorflasteaial head suhted.

Parendusvaldkonnad, eesmärgid ja tegevuskava nende saavutamiseks
EESMÄRK
Lasteaia kodulehekülg
on kaasaegne ja väga
hea kasutajakogemusega
Tallinna Vaba
Waldorfkooliga
tehakse tihedalt
koostööd
Kõik lapsevanemad, sh
uued on tuttavad
waldorfpedagoogika ja
õppekava
põhimõtetega

TEGEVUS
Kasutajate tagasiside kogumine
kodulehe kasutusmugavuse ja sealt
info leidmise kohta. Muudatuste
tegemine tagasisidest lähtuvalt.
Tihedam infovahetus

TÄHTAEG

Igal sügisel korraldada uutele
vanematele sissejuhatav loeng.
Viia läbi regulaarselt
waldorfpedagoogika alaseid koolitusi.

igal sügisel

VASTUTAJA
MTÜ juhatus
Veebimeister
Kolleegium

Direktor
Kolleegium

LASTEAIA RESSURSID
Lasteaia finantsjuhtimisega tegeleb MTÜ Meelespea Waldorflasteaed juhatus ning iga-aastane eelarve
kinnitatakse üldkoosoleku poolt. MTÜ eelarve on igal aastal olnud tasakaalus. On olnud vajalik
suurendada lasteaia õppemaksu.
Meelespea Waldorflasteaed teeb aktiivselt koostööd Meelespea Küla sihtasutusega, mis on loodud
eesmärgiga luua Tallinnasse antroposoofiline keskus (planeeritud asukoht Pirita linnaosas Kase tänav
68b), kuhu potentsiaalselt võiks kolida ka Meelespea Waldorflasteaed.
Varasematel aastatel on remonditud Vahtralehtede rühmaruumi, soetatud uued sahtelvoodid ja
aknarulood, täiendatud Pihlamarjade nukunurka, paigaldatud mahedamat valdustust ning täiendatud
lasteaia õueala.

Parendusvaldkonnad, eesmärgid ja tegevuskava nende saavutamiseks
EESMÄRK
Eelarvet järgitakse
täpselt

TEGEVUS
Juhatus peab pidama jooksvat arvet
eelarve täitmise kohta ning jälgima, et
eelarvet ei ületataks. Kui teatud
kulutused
osutuvad
oodatust
suuremaks, siis on vaja eelarvet
üldkoosoleku otsusega muuta.
Lapsevanematele
Väljastada lapsevanematele arveid
väljastatakse e-arveid
pangakanalisse, et oleks võimalik
sõlmida püsimakse leping
Pihlamarjade rühma Koostöös lapsevanematega paigaldada
esikus on mahedam Pihlamarjade
rühma
esikusse
valgustus
riisilambid.

TÄHTAEG
kogu aeg

VASTUTAJA
MTÜ juhatus

2017

MTÜ juhatus
Raamatupidaja

2017

Direktor
Pihlamarjade
õpetajad
Lapsevanemad
Direktor
MTÜ juhatus
Lapsevanemad

Vooditele on lisatud Uurida
võimalusi
narivoodite 2017-2018
baldahhiinid
soetamiseks koos baldahhiinidega, et
lastel oleks magama jäämisel oma isiklik
ruum. Võtta pakkumised ning vajadusel
korraldada
korjandus
voodite
soetamiseks.

ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD
Arengukava täitmisele annavad hinnangu iga õppeaasta viimasel koosolekul lasteaia õpetajate
kolleegium ja MTÜ Meelespea Waldorflasteaed juhatus. Vaadatakse üle arengukava põhisuundade ja valdkondade eesmärgid, vajadusel tehakse muudatused ning lisatakse tegevuskava järgnevaks aastaks.
Tegevuskava esitatakse kinnitamiseks Meelespea Waldorflasteaed MTÜ üldkoosolekule iga aasta 30.
oktoobriks.

