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SIHT - Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja
Täiendkoolitusse.

MTÜ Eesti Lasteaednike Liit
tegevused projektis SIHT
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Alusharidust omandas
1,5 – 3 a lastest 76,4 %
4 – 6 a lastest 98,1 %
Lastehoide 2012 andmetel 295
Lastehoide oli 48 omavalitsuses
Laste arv lastehoidudes 4987
Lastehoide 2012 andmetel 295
Lastehoide oli 48 omavalitsuses
Laste arv lastehoidudes 4987

MTÜ Eesti Lasteaednike Liit
• Eesti Lasteaednike Liit (ELAL) on asutatud
Lõuna-eesti Lasteaednike Liidu (asut.1991)
järglasena 1996 aastal.
• Liit koondab lasteaiaõpetajaid, -juhte,
lasteaiapedagoogide koolitajaid ja kõiki
alushariduse valdkonnas tegutsevaid
spetsialiste, füüsilisi või juriidilisi isikuid

Taustaks
• Eestis on 2012 a andmetel 644 koolieelset
lasteasutust
• lastesõimi
6
• lasteaedu
518
• erilasteaedu
3
• lasteaed-põhikoole 177
• 67 034 last osales 2012 a alusharidust
võimaldavates koolieelsetes lasteasutustes

Alushariduse spetsialistidest
• Alushariduse spetsialiste on üle 7500
• Kõrgharidusega õpetajaid 62%
juhte
98%
• Lapsehoidjaid 730
• Lasteasutuste personali professionaalne areng
on toetatud läbi taseme ja täiendkoolituse
süsteemi. Täiendkoolituse maht õpetajatel
46,5 tundi ja juhtidel 59,7 tundi
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• Liit esindab alushariduse valdkonna
spetsialistide huve riiklikul tasandil, teeb
ettepanekuid seaduseloomes, arendab
koostööd erinevate huvigruppidega ning on
avatud koostööpakkumistele Eesti hariduselu
ja alushariduse edendamiseks
• Liidu volitatud esindajad on osalenud kõigi
alusharidust puudutavate otsuste
ettevalmistamisel erinevates töörühmades.
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Koostöö Eesti Naisteühenduste
Ümarlauaga
• Alates 2008 aastast on teema „Sugu ja haridus“ olnud üks
ELAL prioriteetsetest tegevusvaldkondadest.
• 2009. aastal osalesime ühisprojektis “Kuidas kasvatada 21.
sajandi poisse ja tüdrukuid“ , mille eesmärgiks oli Eesti
lasteaiaõpetajate teadlikkuse tõus soolisest võrdõiguslikkusest
ning teadmiste ja meetodite omandamine soostereotüüpide
ületamiseks.
• Projekti raames anti välja soovitused soolise võrdõiguslikkuse
alaseks tööks lasteaedades

Projekti tegevused
• ELAL korraldab ja viib läbi :
• alushariduse õpetajate täiendkoolitused
• 10 ühepäevast koolitust erinevates
maakondades (5 koolitust 2014 aastal ja 5
koolitust 2015 aastal)
• Koostab alushariduse õppematerjalid ja
õppevideo

Koolitajad, lektorid
Ülle-Marike Papp - koolitaja, soolise võrdõiguslikkuse
ekspert, materjalide koostaja
Riina Kütt
– koolitaja, materjalide väljatöötaja
Evelyn Neudorf
– koolitaja, materjalide koostaja
Kadri Aavik
- koolitaja, materjalide koostaja
Hannaliisa Uusmaa – koolitaja, materjalide koostaja
Liili Pille - koolituste korraldaja, ELAL poolne koordinaator
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