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AASTA ÕPETAJA GALA 2022

Kabeõpetaja Heinar Jahu pälvis
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riikliku elutööpreemia!

"See on väga suur üllatus. Ma ei suuda väljendada, mida see mulle ja kabele
tähendab. See on kabele tunnustus," kirjeldas Jahu.

"Arvan, et ma ei ole seda ära teeninud. Ma olen tavaline lastega tegeleja, kes
proovib lastele õpetada mingisugust harrastus, et lapsed tänaval oma aega ei

raiskaks, vaid teevad midagi sihipärast."

Jahu sõnul on kabe hea, sest see arendab loogilist mõtlemist, distsipliini ning
mõttetegevust nii, et osatakse laual käike kaugele ette arvestada. Samuti tuleb

kabe lastele kasuks koolitundides, sest see mõjub hästi ka matemaatilisele
mõtlemisele. "Olen vanematelt kuulnud kommentaare, et pärast kaberingis

mängima hakkamist on lastel matemaatika paranenud." 
(Allikas: "Hommik Anuga")

KOOLIVAHEAJA LINNALAAGER

25.10 - 27.10.2022

Koolivaheaja nädalal kutsume kokku noored vanuses 7-13 a. Kolm päeva täis
tegusat askeldamist kell 10:00-16:00 kõigis kolmes huvikooli majas.

https://www.nommehuvikool.ee/kabeopetaja-heinar-jahu-palvis-riikliku-elutoopreemia/
https://www.nommehuvikool.ee/koolivaheaja-linnalaager-nomme-huvikoolis-25-27-oktoober-2022-a/
https://www.nommehuvikool.ee/koolivaheaja-linnalaager-nomme-huvikoolis-25-27-oktoober-2022-a/


Eesmärk on noortele pakkuda aktiivset puhkust ja avardada nende silmaringi
erinevate huvide osas. Laagrit viivad läbi huvikooli kogenud õpetajad ja

treenerid.
Noored jagatakse vanuse järgi gruppidesse ja iga päev pakume uusi tegevusi.

LINNALAAGRI INFO  |  REGIST REERIMINE

SÜNDMUSED

5. OKTOOBER 2022

ÕPETAJATE PÄEV

Õpetajate päeval märgati meie kolleege.

Urve Keskküla - RAUDNE JUURIKAS ehk kooli hariduslik raudvara, kuldse
alustala tugisammas, kolleeg suure algustähega, kelle jõud ei rauge ka
kahjurite, parasiitide orus.

https://www.nommehuvikool.ee/koolivaheaja-linnalaager-nomme-huvikoolis-25-27-oktoober-2022-a/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6zBs_EctlersrQSKTW-zRqmQBJ7dK7SZEd-bsaya8GH14vg/viewform
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Marii Noor - GRETA ehk musternäidis, eeskujuks kõikidele maailma
kolleegidele, oskab inimhingedega ümber käia nii, et maailm muutub
paremaks paigaks ja silm hakkab särama.

Evelyn T oom - IDU ehk parim kolleeg, kellel on meisterlikud
õpetamisoskused ning kes suudab oma huviringis ka puupeast õisi
aretada.

Krista Kõrvits - ROHETIIGER ehk suurim üllataja, enneolematult ägedate
mõtete ja väljendusoskusega energeetiline laks, keda pole varem siinmail
nähtud.

Eliisa Sokk - RINGRITAJA ehk kõige suurema koormusega õpetaja, kelle
tunnid ei lõppe ka siis, kui issanda päike looja läheb, vaid siis kui huvikooli
aku tühjaks saab või välisukse vedru välja viskab.

Helen Keller - KORILANE ehk kõige töökam inimene huvikoolis, kes vaikselt
toimetades liigutab mägesid nii, et väljas või sees loksutav laine tööd ei
sega.

Meta T ulyakova - KINGAJÄLG ehk kõige delikaatsem, turvalisem,
hoolivam ja heasüdamlikum inimene, kes kõik probleemid lahendab ning
kellele muret kurtes saad olla kindel, et ta vaikib kui haud ja paitab kui soe
suvetuul põske.

Hele Leek-Ambur - SILOHOIDJA ehk eriti äge kolleeg, kellega kunagi igav
ei hakka, seltskonnahing ja naljahammas, huumoriga relvastatud kaaslane
iga ilmaga, silmapaistev pruut/peig igas pulmas.
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https://nommehuvikool.ee/opetajast/evelyn-toom
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KOOLIPRAKTIKA HUVIKOOLIS

KOOSTÖÖ = KOOS + TÖÖ HUVIKOOLIS

Oleme tänulikud, et just meie huvikoolis teostab oma koolipraktikat üliõpilane
Kätlin Valving. Kätlin on Tallinna Ülikooli noorsootöö teise kursuse tudeng ning

viib praktika raames läbi huvikooli käsitöö- ja kodunduse ning eelkooli huviringe.
Õpilased on õnnelikud ja põnevil. Huvikool tänulik!



HUVIKOOL KUI KOOSTÖINE JA MÕNUS "OMA MAJA"

MIS ON RAHULOLU JA
ON VAJA SEDA HINNATA?

Huvikool pingutab,et õpikeskkonda ja õpikäsitust uuendada ning luua õpilase
arengut soodustav õpi- ja kasvukeskkond. Alates 2017. aastast alustasime

erinevate rahuloluküsitluste läbiviimisega. Küsitlusi viime läbi nii
lastevanematele kui õpetajatele. Rahuloluküsitluste eesmärgiks on anda

tagasisidet ja toetada seeläbi koolikeskkonna pidevat arengut.



HUVIKOOLI ÕNNELIK ÕPETAJA

Uurisime õpetajatelt, et miks just nemad töötavad Nõmme Huvikoolis ning mis
neid oma töös pealub?

ÕPETAJA ARDO PÄRNA

1. Miks mulle meeldib töötada
Nõmme Huvikoolis?
Huvikoolis töötavad inimesed, kes
vaimustuvad oma valdkonnast.
Vaimustunud inimeste silmis on
"säde". Maailmas, kus on palju halli
värvi, rutiini, apaatsust jms. tähendab
tõeliselt elavate inimestega
koosviibimine võimalust jääda
vaimses mõttes ellu ja areneda.
Niisugune töökeskkond on soodus
arenemiseks.



ÕPETAJA ANNE ANDERSON

1. Miks mulle meeldib töötada Nõmme
Huvikoolis?
Huvikoolis töötada on hea, sest valitseb
loominguline ja toetav õhkkond kõigis
ettevõtmistes.

2. Mis mind paelub oma töös?
Enda töös naudin eelkõige õpilaste
pühendumist ja seda kuidas nad samm-
sammult ja aasta-aastalt paremaks muutuvad.

2. Mis mind paelub oma töös?
Tore on vaadata ja jälgida, kuidas
avaldub õppeprotsessi mõju noortele.
Kogeda, kuidas nad sind usaldama
hakkavad ja eeskujuks võtavad. See
on sarnane puu istutamise
tähendusega. Sa ei ole asjata elanud,
kui oled istutanud ühe puu. Ammugi
ei ole sa asjata elanud, kui oled
suutnud anda oma panus vähemalt
ühe noore elutee huvitavamaks ja
mõtestatumaks muutmisele!

ÕPETAJA HELEN KIVIMÄGI

1. Miks mulle meeldib töötada
Nõmme Huvikoolis?
Mulle meeldib Nõmme Huvikoolis
töötada, sest siin on koos väga
erinevate valdkondade esindajad -
oma ala professionaalid. Just see loob
erilise, rikastava õhkkonna, huvitava ja
ainulaadse atmosfääri.

2. Mis mind paelub oma töös?
Oma töös paelub mind kõige enam vabadus arendada õpilasi lähtudes nende
isiksusest, võimalus olla õpetajana spontaanne, minna kaasa laste
loomingulisusega, olla koos protsessis.

https://nommehuvikool.ee/opetajast/ardo-parna/
https://nommehuvikool.ee/opetajast/helen-kivimagi/


OLEME MEIE INIMESTE ÜLE UHKED

29. OKTOOBER 2022

TUULI PRUUL - Debüütalbumi "This is
the Start" esitluskontsert // DJ San

Antonio (Raadio 2, JazzItUp)

Värskelt on pruulitud ja pakendatud uus muusika albumi näol "This is the Start",
mida T uuli Pruulil ja tema 13-liikmelisel bändil on suur rõõm publikuga jagada

29. oktoobril Erinevate Tubade Klubis Tallinnas. Sündmusele lisab hoolikalt

https://nommehuvikool.ee/opetajast/anne-anderson/
https://www.facebook.com/events/804036453970610/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A472670531419261%7D%7D%5D%22%7D
https://nommehuvikool.ee/opetajast/tuuli-pruul/


15-aastaselt võitis Matthias
Männikov täiskasvanute
konkurentsis Euroopa
meistrivõistlustel IV koha
automudelismis!

Õpetaja Lembit Vaher oli taas
pjedestaalil ja võttis vastu nii hõbe- kui
ka pronksmedaleid. Eestlaste tiim on
alati oodatud ja kardetud!

valitud biite R2 saatest JazzItUp tuntud Anton Andres ehk DJ San Antonio, kes on
oma teadliku ja eklektilise muusikamaitsega rõõmustanud raadiokuulajaid juba

14 aastat. 

Kontserdi ajakava:

20:00 Uksed - DJ San Antonio

21:00 Kontsert - Tuuli Pruul "This is the Start"

22:00 Õhtu jätkub jazziseguste biitidega vinüülidelt DJ San Antonio valikul

SÜNDMUSE INFO

KOOLITUSED ÕPETAJATELE NOVEMBRIS

ÕPETAJA ÕPIB

04.11.2022 11:00 – 17:00, Narva-Jõesuu Meresuu SPA-Hotellis
Venekeelne koolitus huvikoolide töötajatele: 

https://nommehuvikool.ee/opetajast/lembit-vaher/
https://www.facebook.com/events/804036453970610/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A472670531419261%7D%7D%5D%22%7D


Marii Noor
teater draamastuudio

Kadri Mägi
plokkflöödikool

AKT IIVSUS- JA T ÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS. T EMA
MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE T OET AMINE PRAKT ILIST E VÕT ET E

KAUDU

LISAINFO

23.11.2022 10:30 - 16:45, Tallinnas Hestia hotel Europa, Ida-Euroopa
saal, Koolitus huvikoolidele: 

Organisatsiooni kultuur kui eduka asutuse võti. Eetika ja
väärtused. Juhtimisstiilid

LISAINFO

ÕNNITLEME

MEIE MEEDIAS

Kabeõpetaja Heinar Jahu elutööpreemiast: see on kabele
tunnustus | ERR

Aasta õpetaja elutööpreemia pälvinud kabeõpetaja Heinar Jahu:
"Isegi kui seis tundub halb, kunagi ei tohi lootust kautada!"  |
Õhtuleht

Aasta õpetaja galal pälvis riikliku elutööpreemia kabeõpetaja
Heinar Jahu | Tallinna Haridusamet koduleht (Allikas "Hommik Anuga")

NÄDALA ÜLLAT AJA > Nõmme Huvikooli kabeõpetaja Heinar Jahu |
Postimees

Marylin T ilga - Mamma Mia | Kanal 2

https://huvikoolideliit.ee/events/venekeelne-koolitus-huvikoolide-tootajatele-aktiivsus-ja-tahelepanuhairega-laps-koolis-tema-markamine-ja-oppimise-toetamine-praktiliste-votete-kaudu/
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https://elu.ohtuleht.ee/1071805/aasta-opetaja-elutoopreemia-palvinud-kabeopetaja-heinar-jahu-isegi-kui-seis-tundub-halb-mitte-kunagi-ei-tohi-lootust-kaotada?fbclid=IwAR2VEaEAs3ExiGtc02dWOPT3PjnMcWF0tNNkK5f2n-3XR4kM7GeBogN13cA
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https://www.youtube.com/watch?v=Cqru92QnEJI


KO O ST AJA:

Robi Pärnik
robi.parnik@nommehuvikool.ee

Sa said selle uudiskirja, kuna oled
huvikooliga seotud.

Loobu tellimusest

T allinna Nõmme Huvikool
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