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Igal lasteaial on oma lugu – kust tullakse ja kuhu ning kellega ollakse teel. Nii nagu ütlevad 

organisatsiooniteooriad teeme me oma töökohavaliku paljuski organisatsiooni juhi järgi, erandina ka 

muudel põhjustel ja vajadustel. Seetõttu on lasteaia kujunemise loos väga oluline, kes on lasteaia juht 

ning kuidas lasteaia meeskonna väärtused tema omadega klapivad. Teekond peab kulgema koos ja 

kandma edasi väärtusi, mida ühiselt oluliseks peetakse.  

Lasteaia struktuur – klassikaline mudel, kus ülevalt alla kirjeldatakse erinevaid ametikohti, 

positsioone – kes kellele allub. Aga kui keerata see ümber ja tulemuseks on alt üles ehk alustame 

lapsest ja lõpetame lasteaia juhtkonnaga. Laste huvid ja nende kaasamine, õpetajate tegutsemine nii, 

et võetakse arvesse laste huve ja arvamust ning aidatakse võimaldada lastel oma huve rikastada ning 

lasteaia juhtkonna roll on omakorda võimaldada õpetajatel oma tööd hästi teha.  

Vabadus – Rännaku Lasteaia suurim väärtus, mida peame ka suurimaks motivatsiooniks. Sellega 

kaasneb ridamisi küsimusi ja mõttekohti. Mida teha, kui on vabadus- teha mitte midagi või hoopis 

kõike? Vabadus tundub mõnus, kuid salamisi käib sellega kaasas ka suur vastutus – kas kõik on valmis 

võtma vastutust? Kuidas põhjendada oma valikuid? Kuidas leida ja hoida tasakaalu? Tasakaalu 

leidmine, kui oodatakse mõõdetavaid ja dokumenteeritavaid tulemusi – kuidas mõõta lasteaiapere head 

koostööd ja toetavat ning lahket õhustikku?  

Rännakupere väärtustab - lasteaia personal kui mitte ainult teadmiste jagaja, vaid uute teadmiste ja 

kogemuste võimaldaja; laste kaasamine igapäevaellu - aidata kasvada lastel iseseisvateks õppijateks, 

mitte ainult arendada akadeemilisi teadmisi kooliküpseks saamiseks; kaasata neid võimalikult 

paljudesse protsessidesse, et laps ei oleks osa ainult neile planeeritud tegevustest, vaid aktiivne 

protsessi algataja, huviline, kaasteeline. Olulised kaasteelised on ka pered ja kogukond. Aeg mida 

panustada (teinekord ka muude asjade arvelt) nende kaasamisse, tasub end ära ja kaasteelised on 

südamega teiega ühisel rännakul. 

Rännaku Lasteaia visioon: Ainulaadse keskkonnaga rännakurõõmu lasteaed- elluviimiskultuuri 

väärtustava kogukonnaga aitame lapsel kasvada iseseisvaks õppijaks 

Head rändamist ja võimaldamist! 


