Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018.

LISA 2

Iisaku Vallavalitsus

Iisaku Vallavolikogu 21.09.2017. a

Piirkonna visioon: 1) Iisaku valla elu edendamisel osalevad aktiivselt noored. 2) Iisaku Noortekeskuse tegevus on noortele huvi pakkuv ja pidevalt arenev ning
hõlmab valla kõiki noori. 3) Noorsootöö aktiivsesse korraldamisse
ja töökasvatuse propageerimisse on kaasatud hallatavad asutused ja vabatahtlikud ühendused.
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Piirkonna
eesmärk

Sõnasta
piirkonna
eesmärk.

Kitsaskoha kirjeldus

Tegevus
kitsaskoha
lahendamiseks

Kitsaskoha kirjeldus, mis võimaldab Tegevuse
kava lugejal mõista kitsaskoha sisu nimetus peab
ning võimalikku konteksti.
väljendama
tegevuse sisu.

Tegevuse sisu ja eesmärk

Sihtgrupp

Kirjeldage tegevuse sisu (kes ja kuidas teeb,
milliseid vahendeid soetatakse, kuidas noored
jõuavad tegevustesse) ja eesmärki .

Robootika ring

Arendada lapse ruumilist, loovat ja tehnilist
mõtlemist ning õppida oma tegevust läbi mõtlema ja
plaanima. Laiem eesmärk on läbi loova tegevuse
reaalainete ja infotehnoloogia
populariseerimine, tõsta infotehnoloogiat ja
reaalaineid õppima minevate õpilaste arvu.

2 Tekitada
ühtsustunnet,
arendada
kohusetunnet
läbi
võistkondliku
tegevuse

Korvpallikooli
treeningud

Koosöös korvpallur Reinar Hallikuga luuakse MTÜ 10 kuni 19
Reinar Halliku Korvpallikool. Eesmärgistatud
treeningtegevus hakkab toimuma kolm korda
nädalas kahele vanuserühmale. Koostöös
naabervallaga hakkavad treeningud toimuma
vaheldumisi Iisakus ja Mäetagusel. Huvilised lapsed
sõidavad vastavalt treeningu toimumispaika, nii tekib
võimalus koos treenida võistkondadel, kes osalevad
ühiselt Eesti noorte meistrivõistlustel. Noortele
korvpallimängu õpetamine arendab
meeskonnamängu, sotsiaalset suhtlemist,
kohusetunnet, võitlustel käimine avardab laste
silmaringi ja õpetab ausat mängu.

3 Õpetada
Noored tunnevad huvi tervisliku
noortele
toitumise ja toiduvalmistamise
iseseisvaks
vastu. Seni aga noortekeskuse
eluks vajalikke eelarve ei ole võimaldanud noortele
oskusi.
sellist huvitegevust pakkuda.

Kokanduse
huviring

4 Arendada
2016. a läbi viidud küsitlus näitas, et
füüsilist
30 noort tundsid huvi parkuuri vastu.
osavust,
Huvi parkuuri vastu on jätkuvalt
noorte
endine, aga noortekeskuse eelarve
omavahelist
ei võimalda korraldada parkuuri
suhtlemist,
töötubasid.
õpetada
planeerimist ja
kavandamist.

Parkuuri õpe

5 Võimaldada
Iisaku Kunstide Kooli palgafond on
igal Iisaku
seadnud seni piirangu uute õpilaste
piirkonna
vastuvõtule muusikahuvialadel.
noorel osaleda
Pillitunnid toimuvad
huvihariduses
individuaaltundidena ja seetõttu
saab vastu võtta ainult nii palju
õpilasi, kui on eelarves vahendeid.
Kõiki soovijaid ei saa seetõttu alati
õppima võtta.
6 Huvihariduse 2016. aastal läbi viidud küsitlus ja
mitmekesista
2017. a kevadel läbi viidud
mine
vestlused õpilastega näitasid, et
noored soovivad tegeleda lisaks
kunstide kooli õppekavas
pakutavatele tantsustiilidele veel ka
hip-hop'i, break'i ja stepptantsuga

Suurendada
vastuvõttu
muusika
huvialadel.

Huvihariduse
2017. a kevadel läbi viidud
jõukohasemak vestlused õpilastega näitasid, et
s muutmine vähese vaba aja tõttu ei ole võimalik
kõikidel noortel läbida tantsu huviala
õppekava täies mahus. Nad
sooviksid, et oleks võimalik soovi
korral osaleda ainult ühes - kahes
tunnis nädalals.

Kokanduse huviringis õpivad noored valmistama
erinevaid toite, tundma toiduaineid ja
toiduvalmistamise meetodeid. Söögitegemise käigus
saavad noored teadmised meeskonnatöö,
lauakommete, erinevate kultuuride, tervisliku
toitumise, hügieeni, serveerimise, ajaplaneerimise
jpm kohta. Õpitut on võimalik rakendada kodus,
sõpradega koos olles ja edasises elus. Huviring
hakkab toimuma 2 korda kuus reedeti v a
suvekuudel.

Võimaluste
arv

Tegevuse
algus

Tuua välja KOV Täiendavate
välised partnerid, võimaluste arv.
kes on
tegevusega
seotud (toetavad
tegevust, aitavad
korraldada ,
koostöö
vms).Soovituslik

1 Matemaatikap 2016. a läbi viidud küsitlus näitas, et
ädevuse ja
soovitakse tegeleda robootikaga.
teaduse ning
Õpilaste hulgas on suur huvi
tehnoloogia
robootika vastu. Hetkel toimub
teadmise
robootika ring vanusele 12 - 16.
aluste
Soovime laiendada robootika ringi
arendamine
tegevust nooremale vanuseastmele.
Puudub võimalus kodu lähedal
tegeleda järjepidevalt ja kavakindlalt
korvpallitreeningutega. Samuti ei ole
võimalust osaleda võistlustel - oma
piirkonna õpilastest ei ole võimalik
kokku panna võistkonda, kes saaks
käia Eesti meistrivõistlustel.
Koostöö puudumine.

Kaasatud
partnerid

määruse nr 87 juurde

7 kuni 11

HITSA ja MTÜ
Robootika;
Estrotech OÜ
(Robomiku.ee)

Millal
algavad
tegevused/
rahastamin.

Tegevuse
lõpp

Eelarve

Millal
Kogu
tegevused tegevuse
/rahastus eelarve.
lõppeb.

Eelarve sisu

2017

Soovitame eelarve sisu Eelarve 2017.
juures lahti kirjutada
aastal
vähemalt: transport,
personalikulu,
vahendid

1

jaan.18

Dets -2018

8 000 €

personal, vahendid

1

sept.17

Dets -2018

24 000,00 €

Treenerite töötasu,
treeningvahendid, kahe
treeningpaiga vaheline
transport, võistlustel
käimise kulu

0€

6 000,00 €

2018

Eelarve
2018.aastal.

8 000 €

Rahastusallikas

Milliste vahendite toel
planeeritakse tegevust ellu
viia. Nimeta. Nt KOV
eelarve, HH/HT täiendav
toetus, ESF KOV, Varaait,
ANK-ide projektikonkurss,
muu projektikonkurss vms.
Mitmest allikast
rahastamise puhul
soovitame täpsustada
kulude lõikes
HH/HT täiendav toetus,
HITSA

18 000,00 € HH/HT täiendav toetus

7 kuni 19

Iisaku
Noortekeskus

1

jaan.18

Dets -2018

2 500,00 €

Juhendaja töötasu,
toiduained, vahendid

0€

2 500 €

HH/HT täiendav toetus

Õppetöö toimub rühmas, aga kasutatakse palju
individuaalset lähenemist. Kokandusring
propageerib eestimaiseid toiduaineid ja tervisliku
toitumise tähtsust.
Erinevad teemad, mida kokandusring käsitleb.
Toit ja toitumine
Mitmekülgse toiduvaliku tähtsus tervisele
Toiduainete toiteväärtus
Menüü tervislikkus
Erinevad toiduvalmistamise meetodid
Erinevate maade rahvustoidud
Töö organiseerimine
Töötamine individuaalselt ja ühtse meeskonnana
grupis
Tööplaani koostamine, tööjaotus, ülesande täitmine,
Noortekeskusetulemuse
eesvõttelhindamine
korraldatakse parkuuri

7 kuni 19

Iisaku
Noortekeskus

1

veebr.18

nov -2018

3 500,00 €

Juhendaja töötasu,
transport

0€

3 500,00 € HH/HT täiendav toetus

õppepäevad. Õppepäevad toimuvad vähemalt korra
kuus ja õppepäevade vahepealseks ajaks jäetakse
noortele harjutused iseseisvaks harjutamiseks.
Suvekuudel õppepäevi ei toimu.Parkuuri õpe annab
võimaluse osaleda huvitegevuses ja saada osa
noorsootööst ka nendel noortel, kellele
huvihariduses osalemine erinevatel põhjustel ei
sobi. Parkuur arendab kordinatsiooni,
jõuvastupidavust, painduvust, õhutaju läbi erinevate
harjutuste.
Luuakse võimalus võtta vastu igal õppeaastal
vähemalt viis uut muusikaõpilast.

7 kuni 19 Iisaku Kunstide
Kool

5

sept.17

Dets -2018

3 200,00 €

Personal

2 750,00 €

9 140,00 € HH/HT täiendav toetus

Kaasaegsed
tantsustiilid

Tantsuhuviala õppekava muudetakse ja
täiendatakse noorte soovide kohaselt hip-hop'i,
breake'i ja stepptantsu osas ning soetatakse
stepptantsu kingad.

7 - 19

Iisaku Kunstide
Kool

1

sept.17

Dets -2018

2 800,00 €

Personal, vahendid

270,00 €

670,00 € HH/HT täiendav toetus

Tantsuhuviala
vabaõpe

Tantsuhuviala õppekava muudetakse ja
täiendatakse noorte soovide kohaselt vabaõppe
võimaluse osas.

7 - 19

Iisaku Kunstide
Kool

1

sept.17

Dets -2018

2 800,00 €

Personal

270,00 €

670,00 € HH/HT täiendav toetus

7 - 19

Iisaku Kunstide
Kool

1

sept.17

Dets -2018

3 200,00 €

Personal

630,00 €

1 850,00 € HH/HT täiendav toetus

7 - 19

Iisaku Kunstide
Kool

1

sept.17

Dets -2018

3 200,00 €

Personal, vahendid

280,00 €

670,00 € HH/HT täiendav toetus

7 - 19

Iisaku Kunstide
Kool

1

sept.17

Dets -2018

2 800,00 €

Personal

270,00 €

670,00 € HH/HT täiendav toetus

7 - 19

Iisaku Kunstide
Kool

2

sept.17

Dets -2018

3 200,00 €

Personal

1 260,00 €

3 660,00 € HH/HT täiendav toetus

7 - 19

Iisaku Kunstide
Kool

1

sept.17

Dets -2018

2 800,00 €

Personal

270,00 €

670,00 € HH/HT täiendav toetus

7
Laiendada
2017. a läbi viidud vestlused
Õmblusring
Kord nädalas toimub juhendaja käe all üks
võimalusi
õpilastega näitasid, et õpilased
õmblusringi tund. Õmblusmasin, niidid jmt on
huvitegevusek soovivad tegeleda õmblemisega.
olemas. Kangamaterjal saadakse taaskasutusest.
8 s
Töötatakse välja löökpilli õppekava, soetatakse
Huvihariduse 2016. a läbi viidud küsitlus näitasid, Löökpilli huviala
löökpillid ja kõlarid ning arendatakse välja
mitmekesista et noored soovivad õppida löökpille.
löökpllihuviala.
9
mine
Huvihariduse
Kitarriõpilased soovivad lisaks
Elektrikitarri õpe
Kitarrihuviala õppekava muudetakse ja
mitmekesista
akustilisele kitarrile õppida
täiendatakse õpilaste soovide kohaselt elektripillide
mine
kitarrihuviala raames ka elektrikitarri.
õpetamise osas. Pillid on olemas. Kitarrihuviala
raames hakatakse õppima ka elektrikitarri.
10
Huvihariduse
Õpilastel on soov tegeleda
Ansamblitegevu
Seni on tegutsenud ansambel vanematele
mitmekesista
ansamblimänguga, kuid seni on
s
õpilastele. Õpilaste soovide kohaselt luuakse juurde
mine
rahaliste võimaluste piiratus
kaks ansamblit noorematele õpilastele.
takistanud erinevate
ansamblikoosluste loomist.
11
Huvihariduse
Kitsaskohaks on kunstihuviala 4Kunstihuviala
Kunstihuviala õppekava ringi tegemine 4-aastaselt
jõukohasemak aastane õppekava - kõige suurem
õppekava
õppelt 5-aastasele. Tunnikoormus jagatakse
s muutmine
väljalangevus on 3. kunstiklassis,
muutmine
edaspidi nelja õppeaasta asemel viie õppeaasta
mil nädala tunnikoormus tõuseb
peale. Nii ei ole edaspidi üheski kunstiklassis
kuuelt kaheksale tunnile.
nädalakoormus suurem kui kuus tundi. Õppekava
jõukohasemaks muutmisega vähendatakse
väljalangevust.
12

