
COMENIUS SEMINAR KREEKAS, 

ATEENAS – PATRASES 

22.11.2014 – 28.11.2014 

 

Seminaril osalesid: Marilyn Palla, Liina Viilukas, Aive Sikkar 

 

22.11 – 28.11.2014 viibisid Suitsupääsupesa lasteaia õpetajad Marilyn Palla, Liina Viilukas ja 
õpetaja abi Aive Sikkar Comenius projekti kontaktseminaril Kreekas. Kohtumine algas 
Kreeka pealinnas Ateenas. Ateenas kohtuti õhtusöögil kõigi partneritega.  

 

Õpetajad Liina ja Marilyn Ateenas Zeusi templi juures 

 

Esmaspäeval sõitsime edasi Patrasesse, kus asub meie Kreeka partneri lasteaed „1st  Special 
Nursery School of Patras“. Patrases tutvusime linna ajalooga ja vaatamisväärsustega, nagu St. 
Andrew katedraal, Rooma Amfiteater ja linna keskväljakutega. Veel külastasime Kreeka 
vanimat ja kuulsamat tööstuslikku veinitehast „Achaia Clauss“.  



 

Ekskursioon Patrase linnas 

 

 

Õpetajad Liina ja Marilyn Patrase peaväljakul 



 

Aive, Liina ja Marilyn St. Andrew katedraalis Patrases 

 

Aive, Liina ja Marilyn veinitehases Achaia Clauss Patrases 



Teisipäeval toimus seminar Kreeka partneri lasteaias. „1st Speacial Nursery School“  on 
erivajadustega laste lasteaed, mis on ühendatud erivajadustega laste algkooliga.  Lasteaias on 
kaks rühma, kuhu on lapsed jaotatud vastavalt erivajaduse raskuse järgi. Raskemas rühmas on 
lapsed, kellel on Downi sündroom ja sügav vaimupuue. Kergemas rühmas on lapsed, kellel on 
autism ja kergem vaimupuue. Mõlemas rühmas on maksimaalselt 5 last ja nendega tegeleb 
korraga 1-2 inimest. Lasteaed on avatud kella 8.00 – 12.30 ja lapsed on vanuses 3-7. 
Tavapärase õppimise asemel lastega igapäevaselt pigem treenitakse ja harjutatakse 
tavapäraseid tegevusi ja lihtsamaid teadmisi.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Seminari käigus tegid kõik partnerid ettekanded tegevustest lastega peale Leedu seminari ja 
vanemate osalemisest õppe – ja kasvatustöös igas riigis. Kreeka partner tegi ettekande 
Kreekast, Patrase linnast ja tutvustas Kreeka lastejuttu „Sipelgas ja rohutirts“.  Seminari 
lõpuks toimus koosolek, mille käigus lepiti kokku Hispaania seminari tegevused, ettekanded 
ja täpsustati kohtumise kuupäevad ja sihtkohad. Samuti lepiti kokku projekti järgmised 
tegevused, vastutajad ja tähtajad.  

 

Aive, Liina ja Marilyn 1st Special Nursery School of Patras’es 



 

Õpetaja Marilyn tegemas ettekandeid partneritele seminari käigus 

Peale seminari jagati traditsiooniliselt kingitused Kreeka partnerile ja kõik osalejad said 
sertifikaadid seminaril osalemise kohta.  

 



 

Aive, Liina ja Marilyn koos Kreeka partneriga sertifikaatide jagamisel 

 

 

Koos projekti partneritega Leedust, Itaaiast, Poolast, Kreekast, Türgist ja Hispaaniast 



Kolmapäeval sõitsime tagasi Ateenasse, kus tutvusime kahe päeva jooksul Kreeka pealinna 
Ateena ajaloo ja vaatamisväärsustega nagu: Akropol – Parthenon, Agora, amfiteater, 
Filopapou; Plaka, katedraal ja  Monastiraki.  

 

 

Koos partneritega Ateenas Akropolis 



Kreeka kohtumine lõppes Kreeka õhtuga Ateena restoranis, kus mängis Kreeka 
traditsioonilise muusika ansambel, õpiti Kreeka tantse ja toiduks oli traditsiooniline Kreeka 
köök.  

 

Rahvuslik õhtu koos traditsioonilise Kreeka söögi ja muusikaga 

 


