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Sissejuhatus
Tallinna Nõmme Huvikool lähtub oma tegevuses huvikooli seadusest ja selle alusel välja antud
õigusaktidest. Huvikooli tegevuse aluseks on riigi ja Tallinna õigusaktid, haridusameti juhataja
käskkirjad ning põhimäärus (RT IV, 27.06.2013, 51, vastu võetud 15.10.2008 nr. 73, jõustunud
20.10.2008, https://www.riigiteataja.ee/akt/427062013051 ).
Tallinna Nõmme Huvikooli tegutseb alates 01. september 2018 järgmistes asukohtades:
1) Nurme 40,
2) Vikerkaare 10,
3) Õie 14
Huvikooli kaberingi eelkooliealistele viiakse läbi Tallinna Lasteaias Rabarüblik ning kosmose- ja
täheteaduse huviringid toimuvad Tallinna Nõmme Gümnaasiumis ja Tallinna Tähetornis.
Huvikoolis on õppetöö tasuline ning see kestab septembrist mai kuuni(k.a). 2017/18. õppeaastal
pakkus huvikool lastele ja noortele 36 erinevat huviringi. Õpetaja ametikohti on koosseisus 27,
millised on kaetud 54 õpetajaga. Pakutavad huviringid jagunevad järgmiste valdkondade vahel: kunst,
muusika, tants- ja teater, mõttemängud, tehnika, loodus ja mudilaste ringid. Õppimisvõimalust
pakutakse lastele, noortele ja täiskasvanutele. Seisuga 31. mai 2018 õpib huvikoolis 712 õppurit
vanusevahemikus 0 – 56 aastat. Kõige rohkem on 7-12-aastaseid õppureid. Õpilaste arv huvikoolis
on läbi aastate olnud stabiilne.
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Joonis1. Õpilaste ja huviringide arv perioodil 2005 – 2018
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Joonis 2. Õppurite vanuseline jaotus 2017/2018. õppeaastal.

Õpitingimused õppehoonetes
Huvikoolil on kolm õppehoonet. Sellest tulenevalt on huvikooli kui ühtse organisatsiooni
koostoimimine küllaltki keeruline.
Nurme 40 õppehoones toimub tegevus peamiselt I ja II korrusel, üks õppeklass on ka III korrusel.
Keldrikorrusel on üldtehnikaringi ruum ja amortiseerunud juhtrajamudelautode ringrada.
Keldrikorrusel asub ka fotostuudio, kuhu on õuest eraldi sissepääs.
Maja ventilatsioonisüsteem vajab uuendamist, et vältida niiskust eelkõige välisseintes.
Hoonet köetakse vedelküttekatlaga. Halva soojapidavuse ja radiaatorite vähesuse tõttu on osa
ruumidest jahedad. Kasutame lisaks elektriradiaatoreid ja soojapuhureid.
Maja vajab renoveerimist. Lisaks kehtivad Nurme 40 majale muinsuskaitse eritingimused
Peegelsaal on oma mõõtmetelt sobilik väikelaste ringide ning balletitundide läbiviimiseks. Teatrisaal
omakorda paraja suurusega, hubane paik kontsertide ning teatrietenduste tarvis. Nurme 40 ruumid
on oma suuruse, võimaluste ja amortisatsiooni poolest vähem sobilikud liikumis- ja tantsuvaldkonna
huviringidele ning tehnika ja IT valdkonna tundide läbiviimiseks. Küll aga sobilikud pilliõppeks. Samas
on ideaalne pilliringidega samas majas asuv kontserdisaal, mida on võimalik ka tundide ajal
proovideks kasutada.
Olemasolev õuelava võimaldab samas sobiva ilma korral viia tantsu tunde läbi ka vabas õhus ja
korraldada erinevaid Huvikooli üritusi.
Vikerkaare 10 õppehoone on uusehitus ja Pääsküla koolimaja osa, millest huvikooli üldpind on 2500
m2. Ruumid on uued ja täielikult veel sisustamata. Uus õppehoone on oluline muudatus huvikoolile,
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mis võimaldab huviringe läbi viia kaasaegsetes ruumides. Uutesse ruumidesse viiakse üle Mai tn
ruumides toimunud huviringid. Mai tn maja tegevus lõpetatakse.
Paremad tingimused saavad flamenkostuudio, liikumis- tantsutunnid, pillitunnid. II korrusel asuvad
mõttemängude huviringid ja kunsti ning käsitöö tunnid. Samal korrusel hakkab tööle ka
kiirusautomudelistidele spetsiaalne töökoda, mille kõrvalruumis on rahvusvahelistele nõuetele vastav
ringrada. Taoline ringrada on Eestis ainulaadne.
III korrusel tegutsevad keskendumist nõudvad ringid (kabe, male) Ettevalmistatud on tingimused
kabe muuseumi rajamiseks. Lisaks on veel õppeklassid kosmoseklubile, mis tegutseb kolmes suunas –
kosmoserobootika, täheteadus, kosmoseside. Täiendavate ressursside leidmisel on võimalik luua
Nõmme kosmosejaam, mille katusele saab rajada vaateplatvormi.
Õie 14 loodusmaja on 15 aastat tagasi renoveeritud. Maja on soe ja valge, aga ammugi juba kitsaks
jäänud nii suure hulga laste tegevuskohana. Loodusteemaliste ringide vajadus on suurem kui majja
mahub. Tallinnas on loodusringe vähe, kuid huvilisi on palju. Õppetööks kasutatakse ka õueala ja
õueõppeklassi.

Arengusuunad
Nõmme huvikooli peamised arengusuunad:
•

kaasata enam noori osalema huviringides ( Mõõdik: aastaks 2021 õpib huvikoolis vähemalt
900 last)

•

toetada huviringide õppekavade sh kvaliteedi uuenemist ning õpetajate professionaalset
arengut ( Mõõdik: huviringide ainekavad on uuendatud ja EHIS-s fikseeritud)

•

arvestada kogukonna vajadusi ning tõsta kooli mainet aktiviseerides koostööd kooli
partneritega ( Mõõdik: huvikool on Nõmme linnaosa valitsuse hea koostööpartner
ühisürituste läbiviimisel)

Põhiväärtused ja põhimõtted
Meie peamisteks väärtusteks on:
- turvaline ja õppijasõbralik keskkond,
- võimaluste loomine pidevaks arenguks ja uuenduslikkuseks,
- loomingulisuse toetamine,
- individuaalne lähenemine õpitegevuse organiseerimisel,
- õpilase heaolu,
- koostöö õpilaste heaolu ja arengu tagamiseks,
- meie-tunne kollektiivis ja kogukonnas,
- lugupidamine kaaslaste, erinevate seisukohtade ja kultuuride suhtes,
- õppetegevust ja tervislikku eluviisi toetav looduskeskkond.
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Põhimõtted, mida rakendame:
- elukestev õpe mudilastest eakateni,
- paindlikkus õppetegevuse sisus ja vormides,
- sotsiaalsete, kultuuriliste ja tehniliste oskuste kujundamine,
- vastastikune lugupidamine,
- loovuse arendamine ja rakendamine,
- keskkonnateadlikkuse kujundamine õppuritel,
- keskkonnateadlik majandamine.

Tegevused eesmärkide saavutamiseks
I Kaasata enam noori osalema huviringides:
•

Huviringide mitmekesistamine ja atraktiivsuse tõstmine;

•

Erivajadustega õpilaste kaasamine;

•

Olemasolevate ressursside tõhustamine (ruumide efektiivsem kasutamine, erinevate
toetusfondide aktiivne kasutamine, optimaalne koosseis ja toetav töökorraldus).

II Õppekavade kvaliteet ja õpetajate professionaalsus:
•

Huviringide õppekavad viimine vastavusse ühiskonna ja õppijate vajadustest lähtuvalt;

•

Huviringide üleste koostööprojektide läbiviimine;

•

Õppekavade jätkusuutlikkuse hindamine arvestades õpilaste arvu, juhendajate kompetentsi
ning huviringi prioriteetsust huvikooli jaoks.

III Ühtne identiteet ja positiivne maine
• Traditsiooniliste ürituste kavandamine ja läbiviimine koostöös Nõmme asutuste ja
organisatsioonidega;
• Kontsertide, näituste, teatrietenduste, loodusteemaliste õppeprogrammide jms pakkumine
koolidele, lasteaedadele ja ettevõtetele.
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Arengukava rakenduskava
Nr.

EESMÄRK (E) ja ALAEESMÄRGID (AE)
Tegevus (T)

Tegevuse täpsustus

E-1.

T.1.1.

E -2

Õppehoonete ja kinnistute olukord on paranenud

Koostöö Tallinna Haridusameti ja Nõmme
linnaosa valitsusega olemasolevate õppehoonete
renoveerimiseks ja kinnistute arendamiseks.

Pidev koostöö ja ettepaneku tegemine õppehoonete renoveerimiseks ja kinnistute
arendamiseks. Nurme 40 hoone ja kinnistu korrastamiseks vajaliku projekti koostamine.

Õpilastel on head võimalused huviala õppimiseks ja tulemuste esitlemiseks

T 2.1.

Muusika õppeks uue meetodi rakendamine ning
vajaliku pillipargi ja tehnika soetamine

Huviringide läbiviimisel rakendatakse meetodit, kus arvestatakse kõiki muusikaliseks
arenguks vajalikke komponente - õpilase individuaalne areng ning oskus musitseerida
ansamblis. Ansambligruppide komplekteerimisel arvestatakse enam erinevate pillidega.
Pillipargi uuendamiseks ja tehnika soetamiseks esitatakse täiendavaid taotlusi erinevatesse
fondidesse.

T 2.2.

Kunsti- ja tehnikavaldkonnale vajalike
õppevahendite soetamine ja integreeritud
tegevuste toetamine

Õpetajate omavahelise koostööna rakendatakse ringitamise meetodit, mille tulemusel saab
õpilane enam teadmisi ka teiste huviringide tegevusest.

T 2.3.

Mudelismi ja teistele tehnika, sh tehnikaspordi
ringidele õppetööks vajalike kaasaegsete
tingimuste loomine ning varustamine vajalike
õppevahenditega.

Koostöös spordiklubidega viiakse läbi erinevaid võistlusi, töötubasid ja minilaagreid. Ühiselt
taotletakse täiendavaid ressursse tehnikate soetamiseks ning ka võistlustel osalemiseks (
osavõtutasud).

T 2.4.

Tehnoloogia, infotehnoloogia ja
telekommunikatsiooni huviringide õppevahendite
uuendamine ning juhendajate leidmine.

Lisavahendite hankimiseks täiendavate rahastutaotluste koostamine. Koostöös ülikoolidega
pakkuda tudengitele huviringide läbiviimist.

T 2.5.

Mudelismi ja teistele tehnika, sh tehnikaspordi
ringidele õppetööks vajalike kaasaegsete
tingimuste loomine ning varustamine vajalike
õppevahenditega.

Huviringide jätkusuutlikkuse tagamiseks avatud treeningute korraldamine. Koostöö
algatamine mudelismi alaliiduga. Mudelismiraja võistluste läbiviimiseks vajalike vahendite
soetamine.

T 2.6.

Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni
huviringiga alustamine

Huviringi õppekava, juhendaja ja reklaami korraldamine. Huviringi tutvustamine Nõmme
koolides.
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T 2.7.

Näituste ja esitluste korraldamiseks vajalike
vahendite suurendamine.

Näitusepinna rendiks, rändnäituste aluste, vitriinide jms rentimiseks vajalike summade
suurendamine eelarves ning võimalusel täiendava rahastuse ja võimaluste hankimine
projektidest, koostöösuhete abil jms.

T 2.8.

Kontserdite ja etenduste korraldamine. Nõmme
huvikooli oma bändi loomine

"Lõbus solf" konkursi korraldamine Tallinna linna huvikoolidele.
Majasisene "Talendikonkurss" korraldamine.
Jõulu - ja kevadkontsertide korraldamine Nõmme huvikoolis.
Bändiringi tegevuse alustamine.

T2.9.

Loodusvaldkonnas projektide koostamine ja
elluviimine, et toetada koolides kaasaegse
õpikäsituse rakendamist.

KIK fondi taotluste esitamine

T3.0

Täiskasvanutele huvihariduse pakkumise
laiendamine

Täiskasvanutele järgmiste ringide õppekavade väljatöötamine ja rakendamine:
liikumisringid, loodusringid, sh õppekäigud pargis, metsas, Nõmme ajalugu (kodulugu),
tehnika, ringid spordi- ja humanitaar-valdkonnas.

T3.1.

Õueala ja piirkonna looduse sagedasem
kasutamine õuesõppeks erinevate valdkondade
töös.

Loodusmaja õpetajad nõustavad teisi huvikool õpetajaid piirkonna looduse
tundmaõppimises. Erinevate valdkondade õpetajad töötavad välja vähemalt ühe
õueõppetunni ja viivad selle läbi.

T3.2.

Ringide avamine koolide ja/või lasteaedade
ruumides, haridusasutuste hulgast võimalike
koostööpartnerite leidmine.

Haridusasutuste juhtidega peetakse läbirääkimisi nende ruumides ringitöö läbiviimiseks
ning kahepoolse huvi korral sõlmitakse leping.

T3.3.

Võimalike teenuste väljatöötamine Nõmme
huvikoolile tulu teenimiseks

Kirjeldatakse võimalikud teenused ja töötatakse välja hinnakiri.

E-3

Õpetajatevaheline koostöö on suurenenud

T3.1.

Tutvumine parimate praktikatega ja teiste
huvikoolide kogemustega

Kaardistatakse temaatika, millega soovitakse tutvuda ning sõlmitakse kokkulepped teiste
huvikoolidega õpivisiitide läbiviimiseks.

T3.2.

Algatatakse vähemalt kaks valdkondi lõimivat
koostööprojekti ning rahastuse olemasolul viiakse
need läbi.

Enne uue kooliaasta algust viiakse läbi õpetajate aruteluseminar, kus töötatakse välja
valdkondi lõimivate koostööprojektide ideed ning õppeaasta jooksul viiakse projekt ellu.

T3.3

Majasisese parimate praktika jagamine.

Iga õpetaja külastab aastas vähemalt ühte kolleegi ringitundi või üritust.
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T.3.4.

Igal aastal igas huvivaldkonnas vähemalt ühe
ühisürituse korraldamine.

Enne uue kooliaasta algust viiakse läbi valdkonna õpetajate aruteluseminar, kus töötatakse
välja ühisürituse idee ning õppeaasta jooksul viiakse projekt ellu.

T.3.5.

Aastas korraldatakse kollektiivile vähemalt üks
ühine õppekäik või koolitus.

Uue kooliaasta eel toimuval aruteluseminaril lepitakse kokku vajalike
koolituste/õppekäikude temaatika ning viiakse vähemalt üks neist õppeaasta jooksul läbi.

T 3.6.

Võimalusel korraldatakse kord aastas ühine reis
tutvumaks teiste Eesti huvikoolide ja keskustega.

Eelarvesse kavandatakse vahendid mõne Eesti huvikooli/keskuse külastamiseks.
Võimalusel kasutatakse rahastamiseks projekti.

E-4.

Huvikool on kujunenud kogukonnas tunnustatud ja populaarseks koostööpartneriks

T4.1.

Traditsiooniliste ürituste kavandamine ja
läbiviimine koostöös Nõmme asutuste ja
organisatsioonidega ning nende kajastamine
meedias.

Jätkatakse koostööd Nõmme asutuste ja organisatsioonidega traditsiooniliste ürituste
korraldamisel, nagu esinemine eakate klubi jõulukontserdil , üritustel „Nõmme kevad“ jms
ning luuakse uusi traditsioone.

T4.2

Koostöös Tallinna Keskkonnaametiga Nõmme
Keskkonnafestivali läbiviimine.

Tallinna heakorrakuu lõpuüritusena viiakse läbi keskkonnateadlikku käitumist tutvustav
üritus.

T4.3.

Kontsertide, näituste, teatrietenduste,
loodusteemaliste õppeprogrammide jms
pakkumine koolidele, lasteaedadele ja
ettevõtetele.

Partnerorganisatsioonide teavitamine võimalusest tellida kontserte, näitusi ja
õppeprogramme ning huvi korral nende läbiviimine.

T4.4

Igal kevadel arutelu korraldamine piirkonna
haridusasutuste juhtide, sh huvijuhtidega.

Ringitegevuse vajaduste väljaselgitamine haridusasutustes ning võimalusel koostöölepete
sõlmimine.

T.4.5

Kommunikatsiooni-kava/meediaplaani igaaastane uuendamine ja järgimine.

Septembrikuus koostatakse meediaplaan, vajadusel seda korrigeeritakse jooksvalt.

T4.6

Kodulehe pidev kaasajastamine.

Õpetajad annavad jooksvalt infot sündmuste kohta, mida kodulehel kajastada. Kodulehte
uuendatakse vastavalt vajadusele.

T4.7

Tallinna huvikoolide juhtide ja Tallinna
Haridusameti esindajate ümarlaua korraldamine.

Osaletakse teiste Tallinna huvikoolide juhtide ja Tallinna Haridusameti esindajate
nõupidamistel, et arutada huvihariduse aktuaalseid küsimusi.

Rahuloluküsitluste läbiviimine

Koostatakse ja viiakse vähemalt üle aasta läbi rahuloluküsitlused õpilastele,
lastevanematele ja õpetajatele, kogukonna elanikele - analüüsitakse tulemused ja viiakse
ellu parendustegevused.

T4.8

9

Arengukava uuendamise kord
Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab Nõmme Huvikooli direktor. Arengukava
tegevuste läbiviimist ja eesmärkide saavutatust hindab juhtkond igal aastal enne järgmise aasta
eelarve koostamist, kaasates kollektiivi liikmed ja hoolekogu. Vajadusel korrigeeritakse eesmärkide
saavutamiseks kavandatud tegevusi ning lisatakse uusi eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke
tegevusi.
Uus arengukava koostatakse õigusaktidega ettenähtud korras ühe või mitme järgmise tingimuse
korral: a) arengukava perioodi lõppemine, b) huvikooli arenguvisiooni muutumine c) eesmärkide
ennetähtaegne saavutamine.
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Lisa 1
Nõmme huvikooli edulood 2018
- Nõmme Noortemaja Talendijaht
25. jaanuaril 2018
Esmakordselt, äärmisel äge ja vahva ettevõtmine Nõmme talentide avastamiseks. Ja neid oli kuhjaga
- 14 võistlusnumbrit, mida hindas auväärne 5-liikmeline žürii ja publik. Žürii esimees oli Eesti enda
talendistaar Vello Vaher.
Demonstreerida võis näiteks oma tantsuoskust, laulmist, pillimängu, teadmisi, meisterdamist,
käsitööd, pildistamist, mõnda trikki, leiutist, avastust jne.
Konkursi võitjaks ja ka publiku lemmikuks tuli oma balletinumbriga Akreta Dia Kampe. Žürii
eripreemiad said veel Elisabet Palmiste enda tehtud lauluga ning Kaarel Kuktalu kitarrilooga.
Ergutusauhind anti 8-aastasele Ekke Riinerile, kes esitas Georg otsa laule.
Eestvedaja, idee autor - õpetaja Kristel Marand
- Mittemuusikakoolide õpilaste solfedžo konkurss "Lustakas solf 2018".
11.märts. 2018
Nõmme Noortemaja eestvedamisel toimus esmakordselt mittemuusikakooli õpilaste märkamine.
Toimus konkurss, mis oli mõeldud õpilastele, kes tegutsevad Tallinna huvikeskustes,
loomingumajades, noortemajades, põhikooli asuvates muusikaõpetuse ringides.
Konkursi raames tuli noortel pead ragistada ja kõrva teritada erinevate ülesannete lahendamisel:
meloodiline diktaat, intervallide kuulamine, rütmiharjutuste koputamine, noodist lugemine,
loominguline ülesanne.
Osalejaid oli üle 25 vahva pilliõppija ja saavutusi hinnati kahes vanuserühmas. Nooremas võitis
Mirjam Aasmann ning vanemas Lauri Ürjo Mere. Konkursi žurii esimeheks oli Sandra Kalmann.
Konkursi korraldaja oli Ksenia Zemskaja-Tšertkova.
- Väsimatud tantsulõvid
Nõmme Noortemaja liikumisrühmade veduriks on õpetaja Urve Keskküla. Just tema eestvedamisel
on lapsed saavutanud vahvaid võimalusi erinevatel konkurssidel, millisteks nähti higi ja vaeva ja
mitmeid pisaraidki. Aga tantsud said selgeks ja esinemiste, võistluste auhindu jagus kõikidele
erinevatele vanuserühmadele:
XII koolinoorte tantsupeole nomineeriti osalema 16 väikest võimlejat 1-5 klassist kavaga
"Sügiseootus" ja koondkavaga "Puhas lumi", 16 võimlejat 5-8 klassist kavaga "Jäälillemäng" ja
koondkavaga "Puhas lumi"
28. juunil Tallinna võimlemispeol on liikumisrühmad esindatud lasteaedade kavaga "Mesimummm"
16 võimlejat, 1-4 klass "Sügiseootus" 16 võimlejat, 5-9 klass "Jäälillemäng" ja "Ajavärvid" 16
võimlejat.
1. juunil lastekaitsepäeval Vabaduse väljakule on just Nõmme Noortemaja väikesed võimlejad
palutud esinema.
11
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Kõik 73 nupsikut eisnesid “Hingelinnu” peol.
Imelised võimlejad, imeline õpetaja!
- Kuldselt pärjatud savisellid
Õpetaja Alma Mustingu juhendamisel on Nõmme Noortemaja savisellid juba tuntud osalejad
erinevatel keraamikakonkurssidel. Eesti laste ja noorte keraamikakonkursile „Savisellid“ laekus üle
800 töö 57 õppeasutusest ja just Nõmme noortemaja õpilane Angus Aarna Ant oli 9-10aastaste
vanusegrupis võitja. Edu tõi noorele keraamikule sgrafiito tehnikas teostatud taldrik „Lammas“. See
aeganõudev tehnika vajab kannatlikkust ja pakub tegijale loomerõõmu.
- Viiuldajate kambakas – orkester!
Nõmme Noortemajas on alates 2007. aastast tegutsenud viiuliõpe. Nende aastate jooksul on lapsed
õppinud mängima viiult- väga erilist ja imepärast instrumenti. Viiulimäng on paljusid lapsi pannud
vaimustuma ja nendest lastest on esmakordselt moodustunud eriline koosmängimise lust - Nõmme
Noortemaja viiuliorkester.
Õpetaja Raeli Florea käe all on sündinud võimas ja igale üritusele esinema oodatud viiuliõpilaste
orkester, kes on esinenud igal aastal viiuliklassi kontsertidel ja rõõmustanud kuulajaid oma
entusiasmi ja koosmängu poolest. Orkestris mängivad 10-12 noort viiulimängijat!
- Heinar jahub!
Nõmme kabeklubi asutaja ja väsimatu võistluste korraldaja. Suurimaks saavutuseks on kabepisiku
levitamine pea igasse Nõmme perre. Tema õpilased saavutavad suurepäraseid võite nii Eestis kui ka
rahvusvahelisel tasandil mujal maailmas (Euroopa noorte meistrivõistlustel rahvusvahelises kabes
2018 võitis 10-aastane Priit Lokotar hõbemedali)
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Lisa 2
Ringid 2017/ 2018 õ.a.
Õpetaja

Vanus

Gruppide
arv

Keraamikaring

Alma Musting

Klaasiring

Lea Maurer

Maalimine, joonistamine, kompositsioon

Marika Meschin

Kunsti- ja ehteringring

Christel Allik

Kunstikursus
Fotoklubi

Christel Allik
Kristian Saks

Fotoklubi

Kristian Saks

6-19
al 7
al 7
6-16
7-19
al 10
al 10
7-10
7-19
al 7
al 5
al 10
10-15

2
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1

al 11
8-19
8-19
al 12
7-19
4-19
7-19
7-19

1
1
1
1
1
1
1
1

4-19
5-19
5-19
7-19
9-19
7-19
7-19

1
1
1
1
1
1
1

7-12
7-13
al 7
7-16

1
2
3
2

4-19
5-19

2
2

Ringi nimetus
KUNST

Puidu meisterdamine
Kunsti- ja käsitööring

Maret Rummo

Kunst ja kiri

Ülle Raadik

Kunsti- ja siidimaalistuudio

Ülle Raadik

Loovusmängud

Eva Luure

Varjustuudio

Eva Luure

MUUSIKA
Muusikastuudio

Kristel Marand

Pärimuslik viiul

Karoliina Kreintaal

Väikekannel

Karoliina Kreintaal

Torupill

Kristel Kutser

Flööt

Kristel Kutser

Klaver

Helen Kivimägi

Klaver

Helle Sooäär

Klaver
Klaver

Marina Zolotarjova
Ksenia ŽemskajaTšertkova

Viiul

Raeli Florea

Viiul

Urve Uibokand

Klassikaline kitarr

Natalja Frank

Klassikaline kitarr

Andrei Lukjanov

Klassikaline kitarr

Romet Osipov

Plokkflööt

Maire Tamm

TANTS ja TEATER
Ballett ja kaasaegne tants

Eliisa Sokk

Liikumisrühm

Urve Keskküla

Flamencostuudio

Anne Mäses

Teatriring

Marie Käige

MÕTTEMÄNGUD
Kabe

Heinar Jahu

Male

Viive Tutt
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TEHNIKA
Lennumudelism

Ardo Pärna

Automudelism (juhtrada)

Janno Põhjakas

Üldtehnikaring

Lembit Vaher

Robootikaring

Enn Liivrand

Robootikaring (Pääsküla G)

Meelis Antoi

Raadiospordi ring

Enn Liivrand

9-19
9-19
9-19
10-19
11-15
12-19

1
1
1
2
1
1

7-14
7-14
7-16

3
2
2

4-6
4-6
3kuud-4
4-6
4-6
5-7
4-7

1
1
3
1
1
1
2

LOODUS
Loodusring

Lada Mehikas

Loodusring

Laura Kirsimaa

Loodussõbrad

Malle Luige

MUDILASED
Meisterdamine (H)

Katre Pohlak

Muusikastuudio (Õ)

Kristel Marand

Väikelaste võimlemine (H)

Anu Vask

Ballett (Õ)

Eliisa Sokk

Liikumisrühm

Urve Keskküla

Lastearenduskeskus E,K (Õ)

Ene Tõnnis

Kabe (Rabarübliku LA / H)

Heinar Jahu
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Lisa 3
SWOT
(kokkuvõte koostatud huvikooli personalile toimunud meeskonnakoolitusel 21. 02. 2018)
Tugevused
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Huvialade valiku mitmekülgsus
Õpetajate kõrge professionaalsus, asjatundlikkus, entusiasm, positiivsus
Loodusmaja on tuntud ja tunnustatud looduse ja keskkonna õppekeskus õpilastele Tallinnas
Uute noorte õpetajate osakaalu suurenemine
Huvihariduses kogenud õpetajate olemasolu
Paranenud varustatus põhiõppevahenditega (ringitööks otseselt vajalikud õppevahendid)
Õpetajate oskus erinevaid lapsi koos tööle panna ja nende sotsiaalseid oskusi arendada
Juhtkonna huvi huviringide tegevuse ja arendamise vastu
Õpetajate eesmärgistatud tegevus
Laste kõrged tulemused oma huvivaldkonnas
Laste soov oma huvialaseid oskusi arendada ja saavutusi parandada
Maksimaalse intensiivsusega ruumikasutus
Eelarve otstarbekas kasutamine
Vähe väljalangejaid ringidest

Nõrkused
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Töötajate passiivsus ühisettevõtmiste ja sisekoolituste kavandamisel ja nendel osalemisel
Erinevate huvivaldkondade õpetajate vähene omavaheline suhtlemine
Osa õpetajate huvipuudus ringi töö arendamisel
Amortiseerunud õppehooned
Ruumide ja ruumipuudus
Õppevahendite puudus

Võimalused
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nõmme piirkonna eriline õpikeskkond
Tihe koostöö Nõmme piirkonna koolidega
Koostöö jätkamine Nõmme raamatukogu jt koostööpartneritega
Aktiivsem osalemine projektides; projektide algatamine ja läbiviimine
Erinevaid valdkondi lõimiva õppe korraldamine
Laste võimetele ja arengule vastavate gruppide komplekteerimine
Huvikoolis õppida soovijatele võrdse võimaluse andmine olenemata elukohast
Nõmme kogukonnas ühisürituste korraldamine, näiteks Nõmme noorte päevad jms
Sisekoolituste aktiivsem korraldamine

Ohud
1. Õpetajate killustatus erinevate töökohtade vahel
2. Teistest omavalitsustest õpilaste suur ringitasu
3. Ringitasu tõus
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4. Õpetajate vähene projektides osalemine ja nende algatamine (õppimisvõimaluse ja
võimaliku lisarahastuse vähene kasutamine)
5. Konkurentsi tugevnemine huvivaldkondades, sellest tulenev killustatus ja ressursside
ebaotstarbekas kasutamine
6. Ebaselge õppehoonete renoveerimise olukord
7. Hajaasustusest tingitud vähene laste arv piirkonnas
8. Õppimisvõimaluste koondumine kesklinna
9. Kaugematest piirkondadest laste sõltumine vanemate transpordivõimalustest
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