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VISIOON:

Loome keskkonna, kus Rae 
valla lapsed saavad olla 
aktiivsed, loomingulised ja 
omandada mitmekülgsed 
oskused.

Me tahame, et meie tegevuse tulemusena oleks lastel kogu 
vallas võimalusi olla aktiivsed, avastada ja arendada oma 
loominguliste annete potentsiaali.
Mida me silmas peame?
Keskkond - tahame, et Rae vald, selle füüsiline ja mõtteline ruum 
oleksid sellised, kus omavahel lõimunud üldharidus ja 
huviharidus toetavad last kogu lapsepõlve jooksul.
Aktiivsed - lapsed, kes on füüsiliselt terved ja mõtteerksad.
Loomingulised - lapsed, kes tahavad end väljendada, ise luua ja 
kellel on ettevõtlikkust oma ideid realiseerida.
Mitmekülgsed oskused - 21. sajandi oskused, nagu enese- ja, 
ajajuhtimine, koostöö- ja suhtlemisoskus, kriitiline mõtlemine ja 
empaatia, loovus ja innovatsioon on need, mida soovime lastele 
kaasa anda. 

SELETUS:



MISSIOON:

Pakume Rae 
vallas kvaliteetset 

ja õppijakeskset 
huviharidust.

Meie roll on pakkuda lastele üle Rae valla kavakindlat, süsteemset ja 
õppijakeskset huviharidust. 

Mida me silmas peame?
Huviharidus - see on rohkem kui huvitegevus, kuna sisaldab endas 
läbimõeldud õppekava ja lapse arengu jälgimist ja toetamist tasemete 
kaupa.
Kvaliteetne - see tähendab eelkõige läbimõeldud õppekavasid, 
süsteemset õpet ja ajaga kaasaskäimist. Arendame oma õppekavasid 
pidevalt edasi.
Õppijakeskne - see tähendab, et kui näeme, et lapse arenguks on vaja 
muid lähenemisi või järgmiseid tasemeid, siis leiame need talle. Kui ta 
vajab õpet, mida meie ei suuda pakkuda, leiame vajadusel lahenduse 
mõne teise kooli juures. Oleme tõepoolest pühendunud 
õppijakesksusele.

SELETUS:



Meie soov on, et laste anded saaksid avalduda ja 
areneda maksimaalselt. Seepärast töötame 
võimalusel individuaalselt ning arendame aktiivselt 
oma õppekavasid ja meetodeid.

VÄÄRTUSED:

1. Kvaliteet

Meie eesmärk on pakkuda huviharidust Rae vallas 
kõikjal, kus suudame seda kvaliteetselt teha. Saame 
seda teha tänu tihedale koostööle kohalike 
partneritega.

2. Kodulähedus

Me ei saa ilma koostööta - erinevate kantide, koolide, 
spordi-, kultuuri-, noorsootöö- ja teiste valla tegijateta. 
Me tahame olla õppijakesksed ja selle jaoks peame 
looma koos teistega keskkonna, kus õppija tunneb 
end toetatuna.

3. Koos teistega



Me pakume nelja põhilist tegevust. Suures plaanis võib öelda, et need 
jaotuvad: kultuurilised tegevused ja sport. Kui sport toetab õppijate 
aktiivsust, siis kultuuri osas tegeleme tihti õppijate isikliku loomevõime 
ja ettevõtlikkusega seda väljapoole näidata.

Kõik meie tegevused toetavad aga õppijate mitmekülgseid 
ülekantavaid oskuseid (koostöö, enesejuhtimine jne).

TEGEVUSED:

TANTSSPORT

MUUSIKAKUNST

Pakume laia spektrit erinevat huviharidust võimalikult 
paljudes paikades üle Rae valla.



STRUKTUUR:

Ka struktuuriliselt jagunevad meie tegevused kaheks 
suuremaks valdkonnaks: kultuur ja sport. Nende 
valdkondade sees on suuremad erialad jaotunud veel 
omakorda sektsioonideks, et neid oleks hõlpsam juhtida 
ja koordineerida.

SELETUS:

Rae Huvialakool
juhtkond

Rae Spordikool Rae Kunstikool

korvpall
võrkpall
jalgpall
kergejõustik
väiksemad alad

Rae Muusikakool

klahvpillid
keelpillid
puhkpillid
löökpillid

kujutav kunst
tants



MEIE FOOKUSED AASTANI 2025

Huvihariduse arendamine filiaalides

Fookus 1:

Süsteemne õppekavade arendus

Fookus 2:

Õpetajate professionaalne ja terviklik areng

Fookus 3:

Rae Huvialakooli struktuuri ja 
organisatsioonikultuuri arendamine

Fookus 4:
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