Maardu Gümnaasiumi kvaliteediauhinna saamislugu
Maardu Gümnaasiumis on varase keelekümblusega tegeletud 15 aastat. See aeg on möödunud
kiiresti. Kandideerides kvaliteediauhinnale, tahtsime veenduda, et oleme õigel teel ning see
oli hea võimalus tagasi vaadata tehtud tööle.
2001. aastal alustas esimene keelekümblusklass, mis oli väljakutse nii lastele, vanematele,
õpetajatele kui ka juhtkonnale. Keelekümbluses kasutatavad meetodid olid uudsed ning sageli
vanematele mõistmatud. Nii mõnigi tundis hirmu oma lapse tulevase käekäigu pärast.
Nüüdseks on mitu lendu õpilasi edukalt kooli lõpetanud ning keelekümblusklassides
õppimine muutub aasta-aastalt populaarsemaks. Lapsed, vanemad ja pedagoogid peavad
tähtsaks keelte õppimist ja mitme keele oskamist ning näevad keelekümblusprogrammi
võimalusena neid väärtusi kujundada.
Keelekümblus on Maardu Gümnaasiumi üks osa, mis aitab luua koolist terviku. 2014 a
novembris viisid neli keelekümblusõpetajat läbi keelekümblus ja LAK-õppe teemalise
seminari ning lahtised tunnid kolleegidele, kus kõik said osaleda õpilastena. 2014/2015 õa
toimus koolis sisekoolitus LAK-õppe, keelekümbluse ABC, kus osalesid nii keelekümbluse
kui ka tavaklasside õpetajad. Üks koolitajatest oli oma kooli keelekümblusõpetaja. Meie
õpetajad on kvalifikatsoonile vastavad ja sobivate isikuomadustega. Uus õpetaja alustab
abiõpetajana, mis võimaldab omandada kogemusi edaspidiseks.
Keelekümbluse õpetajate voolavuse protsent on väike: aastaid püsiv personal, stabiilne
õpetajaskond.
Kool pakub eestikeelset keelekeskkonda, lastega kehtib kokkulepe, et räägime eesti keeles.
Keelekümblusklassides on näha seintel eestikeelseid materjale ning kuulda eesti keelt.
Õpetajad peavad kinni keelekümbluspõhimõtetest ja kasutavad oma töös erinevaid metoodilisi
võtteid.
Keelekümbluslapsed on Maardu Gümnaasiumi esindanud nii Maardu linnas, maakonnas kui
ka üleriigiliselt: lauljatena, tantsijatena, heade kunstnikena, etlejatena ja erinevate teemade
valdajatena (olümpiaadidel osalemine). Aastatega on välja kujunenud traditsioonilised
keelekümblusüritused, kuhu on kaasatud ka vanemad. Näiteks õppekäigud, jõuluball,
erinevate rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, emadepäeva kontsert ja aastalõpu
väljasõidud. Keelekümblusõpilastel osa võimalus osa saada erinevatest kultuuridest, mis
avardab silmaringi ning kasvatab tolerantset suhtumist teistesse rahvustesse.

Kooli juhtkonna poolt on toetav suhtumine ja usaldus. Ülesandeid jagades julgustatakse ja
innustatakse õpetajaskonda oma potensiaali rakendama ning jagama.
Kui Maardu Gümnaasiumit tunnustati kvaliteedi auhinnaga, siis saime kinnitust, et oleme
siiani teinud asju õigesti ja võime veelgi kindlamalt oma edaspidist tööd jätkata.
Maardu Gümnaasiumi keelekümblusõpetajad

