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VASTUTAJA/
LÄBIVIIJA

Õpilaste õppe- ja õpetajate töötingimused on paranenud

E-1.
Koostöö Tallinna Haridusameti ja
Pääsküla Gümnaasiumiga
täiendavate ruumide ja ka
T.1.1.
olemasolevate õppehoonete
renoveerimiseks ja kinnistute
arendamiseks.

Pidev koostöö seoses uute ruumide rajamisega
Pääsküla Gümnaasiumi haldusalasse. Ettepaneku
tegemine õppehoonete renoveerimiseks ja
kinnistute arendamiseks.
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Automaatse tuletõrje
T 1.2. signalisatsioonisüsteemi
paigaldamine

Tööde teostamiseks lepingu sõlmimine
Päästeametiga.
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Direktor

Majandusjuhata
ja

Õpilastel on head võimalused huviala õppimiseks ja tulemuste esitlemiseks

E -2
T 2.1.

1

Renoveeritud hoones muusika individuaalõppeks
sobivate ruumide väljaehitamine.

Õppeklasside kavandamisel
arvestatakse muusika
individuaalõppe läbiviimise
tingimustega.

Õpetajatega arutatakse läbi,
Renoveeritud hoones kunsti- ja tehnikavaldkonnale milliseid vahendeid
T 2.2. vajalike õppevahendite (sh tõmbekapid, põletusahjud esmajärjekorras vajatakse ning
ja muu inventari) soetamine.
soetatakse need renoveeritud
hoonesse.

Õpetajatega arutatakse läbi,
milliseid tingimusi ning
Mudelismi ja teistele tehnika, sh tehnikaspordi
arvestatakse sellega hoone
T 2.3. ringidele õppetööks vajalike kaasaegsete tingimuste
renoveerimisel. Leitakse
loomine ning varustamine vajalike õppevahenditega.
täiendavaid ressursse ja
esitatakse vastavaid taotlusi.

Lisavahendite hankimiseks
Tehnoloogia, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni
T 2.4.
täiendavate rahastustaotluste
huviringide õppevahendite uuendamine
koostamine
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Huviringide
juhendajad
koostöös
õppelajuhataja
ja dirketoriga

Direktor,
Robootika
huviringi
juhendaja Enn
Liivrand

Mudelismi ja teistele tehnika, sh
tehnikaspordi ringidele õppetööks
T 2.5. vajalike kaasaegsete tingimuste
loomine ning varustamine vajalike
õppevahenditega.

Huviringide jätkusuutlikkuse tagamiseks avatud
treeningute korraldamine. Koostöö algatamine
mudelismi alaliiduga. Mudelismiraja uuendamiseks
vahendite soetamine.

Infotehnoloogia ja
T 2.6. telekommunikatsiooni huviringiga
alustamine

Huviringi õppekava, juhendaja ja reklaami
korraldamine. Huviringi tutvustamine Nõmme
koolides-.

Näitusepinna rendiks, rändnäituste aluste, vitriinide
jms rentimiseks vajalike summade suurendamine
Näituste ja esitluste
T 2.7. korraldamiseks vajalike vahendite eelarves ning võimalusel täiendava rahastuse ja
võimaluste hankimine projektidest, koostöösuhete
suurendamine.
abil jms.
"Lõbus solf" konkursi korraldamine Tallinna linna
huvikoolidele.
Kontserdite ja etenduste
Majasisene "Talendikonkurss" korraldamine.
T 2.8. korraldamine. Nõmme Noortemaja
Jõulu - ja kevadkontserdite korraldamine Nõmme
oma bändi loomine
NM-s.

Loodusvaldkonnas projektide
koostamine ja elluviimine, et
T2.9.
toetada koolides kaasaegse
õpikäsituse rakendamist.
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Direktor,
õppealajuhataja
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KIK fondi taotluste esitamine
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T3.0

Täiskasvanutele huvihariduse
pakkumise laiendamine

Täiskasvanutele järgmiste ringide õppekavade
väljatöötamine ja rakendamine: liikumisringid,
loodusringid, sh õppekäigud pargis, metsas,
Nõmme ajalugu (kodulugu), tehnika, ringid spordija humanitaar-valdkonnas.
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T3.1.

Õueala ja piirkonna looduse
sagedasem kasutamine
õuesõppeks erinevate
valdkondade töös.

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

x

x

Direktor ja
tehnika
huviringide
juhendajad
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Direktor,
õppealajuhataja

Direktor,
õppealajuhataja

Direktor,
Loodusmaja
töötajad

Direktor,
õppealajuhataja
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Direktor,
õppealajuhataja

T3.1.

Õueala ja piirkonna looduse
sagedasem kasutamine
õuesõppeks erinevate
valdkondade töös.

Loodusmaja õpetajad nõustavad teisi NNM
õpetajaid piirkonna looduse tundmaõppimises.
Erinevate valdkondade õpetajad töötavad välja
vähemalt ühe õuesõppetunni ja viivad selle läbi.
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Ringide avamine koolide ja/või
Haridusasutuste juhtidega peetakse läbirääkimisi
lasteaedade ruumides,
nende ruumides ringitöö läbiviimiseks ning
T3.2.
haridusasutuste hulgast võimalike
kahepoolse huvi korral sõlmitakse leping.
koostööpartnerite leidmine.

T3.3.

Direktor,
õppealajuhataja

x

x

Võimalike teenuste väljatöötamine
Kirjeldatakse võimalikud teenused ja töötatakse
Nõmme noortemajale tulu
välja hinnakiri.
teenimiseks
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Direktor,
õppealajuhataja
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Direktor

x

Õpetajatevaheline koostöö on suurenenud

E-3

T3.1.

Kaardistatakse temaatika, millega soovitakse
Tutvumine parimate praktikatega
tutvuda ning sõlmitakse kokkulepped teiste
ja teiste huvikoolide kogemustega
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 NNM
kolleegi ringitundi või üritust.

Igal aastal igas huvivaldkonnas
T.3.4. vähemalt ühe ühisürituse
korraldamine.

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

Õppealajuhataj
a
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Õppealajuhataj
a

Õppealajuhataj
a

Aastas korraldatakse kollektiivile
T.3.5. 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.

Eelarvesse kavandatakse vahendid mõne Eesti
Võimalusel korraldatakse kord
T 3.6. aastas ühine reis tutvumaks teiste huvikooli/keskuse külastamiseks. Võimalusel
kasutatakse rahastamiseks projekti.
Eesti huvikoolide ja keskustega.

Traditsiooniliste ürituste
kavandamine ja läbiviimine
koostöös Nõmme asutuste ja
T4.1.
organisatsioonidega ning nende
kajastamine vastavalt
meediaplaanile.

Koostöös Tallinna
Keskkonnaametiga Nõmme
Keskkonnafestivali läbiviimine.

Jätkatakse koostööd Nõmme asutuste ja
organisatsioonidega traditsiooniliste ürituste
korraldamisel, nagu esinemine eakate klubi
jõulukontserdil , üritustel „Nõmme kevad“ jms ning
luuakse uusi traditsioone.
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Tallinna heakorrakuu lõpuüritusena viiakse läbi
keskkonnateadlikku käitumist tutvustav üritus.

Kontsertide, näituste,
teatrietenduste, loodusteemaliste Partnerorganisatsioonide teavitamine võimalusest
T4.3. õppeprogrammide jms pakkumine tellida kontserte, näitusi ja õppeprogramme ning
huvi korral nende läbiviimine.
koolidele, lasteaedadele ja
ettevõtetele.

T4.4
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Õppealajuhataj
a

x

Direktor,
õppealajuhataja

Noortemaja on kujunenud kogukonnas tunnustatud ja populaarseks koostööpartneriks

E-4.

T4.2

x

Igal kevadel arutelu korraldamine Ringitegevuse vajaduste väljaselgitamine
piirkonna haridusasutuste juhtide, haridusasutustes ning võimalusel koostöölepete
sh huvijuhtidega.
sõlmimine.

x

x

x

x

x

x

x

x

Direktor,
õppealajuhataja

Direktor,
loodusmaja
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Õppealajuhataja

Direktor,

õppealajuhataja

T4.5

T.4.6

Tallinna Haridusametile
ettepaneku tegemine Nõmme
Noortemaja nime muutmiseks
Nõmme Huvikooliks.
Kommunikatsioonikava/meediaplaani iga-aastane
uuendamine ja järgimine.

Valmistatakse ette põhimääruse muudatus ja
esitatakse see Tallinna Haridusametile .

x

Septembrikuus koostatakse meediaplaan,
vajadusel seda korrigeeritakse jooksvalt.
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T4.7

Kodulehe pidev kaasajastamine.

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

x

T4.8

Koostöö ülalhoidmine Tallinna
meediaga.

Pressiteadete saatmine jm aktiivne teavitamine
NNM tegevusest.

x

T4.9

Tallinna huvikoolide juhtide ja
Tallinna Haridusameti esindajate
ümarlaua korraldamine.

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

x

Avalik rahuloluküsitluste
läbiviimine

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

T4.10

Noorte Nõmmemaja mõttekoja
loomine
T4.11

Mõttekoja algatuse käivitamine (avalikud
ühisarutelud Nõmme Noortemaja toimimisest ja
jätkusuutlikkusest ning koostööst Nõmme teiste
asutuste, organisatsioonidega)
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Direktor
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