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Märjamaa Nädalaleht

Varbola lasteaed-algkool teiste seas

V

arbola LasteaedAlgkoolis oli eelmine
nädal sünnipäevateemaline. Aedkool
pidas sünnipäevapidu: ühises
majas tegutsemisest möödus
tänavu septembris kolmkümmend aastat. Ehkki nii
lasteaia- kui kooliosas on lapsi
praegu vähem kui algusaastal, on oma lasteaed ja kool
kogukonnale endiselt väga
vajalikud.
Aegade jooksul on Varbola
piirkonna kool (aastast 1882)
ja lasteaed (aastast 1965)
muutnud asukohti ja nime.
Lasteaed-algkooli
praeguse
hoone ehitamise algatajaks
oli toonane Varbola sovhoos.
1987. aastal ehk siis 30 aastat
tagasi valmis uus maja ning
kool ja lasteaed ühendati.
Lasteaed-algkool
käivitus 1987. aastast järk-järgult:
lasteaias töötas kolm aiarühma, kus oli ühtekokku 43 last.
Kool alustas õppetööd 26 õpilasega, iga järgneva aastaga
lisandus uus klassikomplekt
ja 1996/1997. õppeaastaks oli
kool kasvanud 9klassiliseks
põhikooliks.
Lasteaialaste arv langes
1990. aastate algul paraku
drastiliselt, nii et kolme rühma
asemel jäi tegutsema vaid üks
liitrühm. Praegu on lasteaia
poolel siiski kaks liitrühma 27
lapsega. Tagasikäigu on teinud
ka õpilaste arv. Seetõttu muudeti põhikool esmalt kuueklassiliseks ja 2015. aastal neljaklassiliseks ning moodustati
kaks liitklassi. Praegu on koolis 15 õpilast.
Väikest õpilaste arvu tõusu
on oodata järgmistelgi aastatel, sest üldjuhul tulevad kõik
meie lasteaias käinud lapsed
ka meie kooli. Maja on sama,
inimesed tuttavad ja lisandub
uhke moment, et saab „koolilaste uksest sisse tulla.”
kogukond väärtustab
Kohalik kogukond väärtustab lasteaeda ja usaldab kooli.
Omavalitsus on oma võimaluste piires asutuse käekäigu
eest hoolitsenud ning nõu ja

jõuga on abiks asjalik hoolekogu. Vanemate kaasamine
igapäevasesse kooliellu on
aedkooli jaoks oluline, et vanemad saaksid paremini aru,
mis majas toimub ning tahaksid rohkem kaasa rääkida ja
aidata. Üks võimalus aedkooli
rikastamiseks on tugev side
vilistlastega, kaasates neid
kooli tegemistesse. Kohalikud
ettevõtted aitavad arendada
ettevõtlusõpet ja kogukonna
haridusele keskendunud õppekava lisab õpingutesse elulisust.
Aedkool kui kodu
Varbola lasteaed-algkoolis on
1997. aastast kroonikaraamatut peetud ning lisaks kooli- ja
lasteaiaelu sündmustele kajastuvad seal teataval määral
ka muutused taustsüsteemis.
On olnud aastaid, kus asutus
on olnud muutuste tuules ja
languses ning aastaid, kus on
kiidetud omanäolisust ja häid
tulemusi nii juhtimises kui õppetöös.
Meie aedkoolis võib tunda
lapsesõbralikkust ja kodutunnet. Osa lapsi on siia just
sellepärast tulnud, et väikesed klassid pakuvad neile
paremaid
arenguvõimalusi.
Õppimine koolis põhineb üldõpetusel ehk enam ei eristata
ainetunde, vaid kogu õppematerjali omandatakse korraga
mitut õppeainet hõlmavate
teemade kaupa. Tundides toimub rohkem individuaalõpet:
lapsi on vähe ja õpetaja jõuab
iga õpilaseni.
Muutused aitavad õppimist huvitavamaks teha, kuid
see pole peamine põhjus, miks
õppetöö ümber korraldati.
Kõige olulisem ülesanne koolil
on toetada parimal võimalikul
viisil õppija arengut ning üldõpetus ja kujundav hindamine
teevad seda paremini kui senine traditsiooniline õppe- ja
hindamissüsteem. Üleminek
neljalt õppeveerandilt trimestrite süsteemile on samuti pingevaba õppimise toetamiseks.
Just esimeses kooliastmes
on lastel hea õppida turvalises

väikekoolis.
Hiljem vajatakse juba
suuremat
suhtlusringi
ning viiendasse klassi
lähevadki
lapsed heal
meelel Märjamaale.
Nii õppetöös kui
vabal ajal on Varbola lasteaed-algkooli logoga maius sünnipäemeie väär- vaks.
tusteks hoolivus, tarkus,
sid ei olnud ja seetõttu jätkus
head kombed, vastutus, sal- mõistatamist nii maja suurtel
livus ja julgus. Meie aedkooli kui ka väikestel.
peamised märksõnad, ehk milReedel külastasid meie
lele on suunatud õpiprotsessi maja Raplamaa alushariduse
fookus, on loodus- ja keskkond, juhid. Pole piisav, kui õpetajad
kus läbi õuesõppe õpime tund- on ise digipädevad, oskavad
ma oma kodukohta. Samuti õpetada ja toetada õppijat.
on üheks suunaks robootika Ka õpetaja ise vajab toetust.
ja meedia ning ettevõtlusõpe, Kuidas rikastada õpetajate
mis avardavad võimalusi tu- digipädevusi, sellel teemal halevases elus. Kõik see, mis on ridusjuhtidega ühiselt arutlemeie aedkoolis olnud siiani tigi.
hea ja edasiviiv, jääb alles, kuid
Kogu Eesti tähistab meie
seda täiendavad innovaatili- riigi sajandat sünnipäeva ning
sed mõtted ja tegemised.
meiegi selle õppeaasta juhtMeil on toredaid tradit- lause on pidustustest suuresti
sioone nagu rahvakalendri inspireeritud – “Mina teiste
tähtpäevade tähistamine ning seas” ehk kuidas üks väike
sportlike ja harivate pereüri- maakoha aedkool tunneb end
tuste pidamine vabas õhus.
täna 30aastases majas teiste
Sünnipäevanädal
Eelmine nädal meie aedkoolis
oli pühendatud sünnipäevale.
Tähistasime seda tagasihoidlikult. Teisipäeval mängiti
õues ühiselt rahvamänge. Kolmapäeval valmistasid kõik
aedkooli lapsed üheskoos
pika sünnipäevatordi ja õhtul
toimus mihklipäeva oksjon.
Appi tulnud Kalevipoeg ja Siil
aitasid hoidised ja põnevad
saadused põllult ning aiast
oksjoni käigus huvilistele ära
jagada. Rõõm on tõdeda, et
oksjoni tulu kogunes 800 eurot ja seda kasutatakse aedkooli laste ekskursioonide
toetuseks. Terve nädala ilmestas lasteaia koridori personali
lapsepõlvefotodest kujundatud näitus „Ka meie olime kord
lapsed…..“. Fotopostritel nime-

seas.
Hea meeskond
Inimesed meie majas oskavad
ühtse meeskonnana töötada
ja hoolivad teineteisest. Töökorraldus on paika loksunud
ning meil on superkollektiiv.
Kui nüüd keegi küsiks, mida
üks 30aastane maja endale
kingiks soovib, siis vastus on
lihtne – soovime jääda püsima
ja tegutsema pikkadeks aastateks. Siinkohal on hea lõpetada
ühe toreda elutarga ütlemisega: „Kolmekümneselt elu alles
algab!”
Varbola lasteaed-algkooli
direktor Eli laaser

