TALLINNA AASTA
SPORDISÕBRALIK ÕPETAJA 2020
______________________________________________________________________
Tallinnas töötavad pühendunud õpetajad, kes rakendavad muutuvat õpikäsitust.
Õpetajad kasutavad nüüdisaegseid õppemeetodeid ning on õpilastele innustavaks
teejuhiks. Õpetajatel on aega koostöiseteks tegevusteks.
______________________________________________________________________
Eesmärk: Tunnustada ja märgata Tallinna üldhariduskoolide õpetajate tööd õpilaste
igakülgse kehalise ja vaimse arengu tingimuste loomisel, orienteeritust süsteemsele
õppe- ja kasvatustegevusele, selle pidevale parendamisele arvestades huvigruppide
ootusi ja vajadusi.
Esitajad: Tallinna üldhariduskoolid ning nende õpilased ja lapsevanemad, Tallinna
Koolijuhtide Ühendus MTÜ, Tallinna Koolmeistrite Nõukoda MTÜ, teised
organisatsioonid, kodanikud.
Spordisõbralik õpetaja:
- oskab õpilastele kehalise kasvatuse aine arusaadavaks teha;
- äratab huvi aine vastu, pakkudes õppekavaväliseid tegevusi;
- kohtleb õpilasi võrdselt, hinnates neid õiglaselt, märgates iga lapse eripära ning
toetades iga last tema aineõpingutes;
- rakendab oma tunnis muutunud õpikäsituse põhimõtteid;
- on vastutustundlik, avatud ja uuendusmeelne;
- on hea suhtleja, leiab aega õpilaste kuulamiseks, tunneb siirast huvi nende
tegemiste vastu, arvestab õpilaste isiksusega, tunnustab igat edusammu;
- suhtleb vajadusel lapsevanematega, olles hea ja toetava partneri rollis;
- on väärikas, autoriteetne ja hea enesevalitsemisoskusega, abivalmis, kannatlik,
kuid samas nõudlik;
- on propageerinud õpilaste liikumisaktiivsust;
- on panustanud tulemuslikult kehalise kasvatuse ainekava täitmisesse;
- on juhtinud aktiivselt kehalise kasvatuse tunnivälist sporditööd koolis;
- on juhendanud viimase aasta jooksul õpilasi koolispordi võistlustel kooli,
omavalitsuse või vabariigi tasandil;
- on panustanud koolispordi võistluste korraldamisse kooli, omavalitsuse või
vabariigi tasandil.
Konkursi korraldus:
- Kandideerimise aluseks on vabas vormis tegevuste ja tulemuste põhjendus (kuni
2000 tähemärki) vastavalt statuudile, millele tuleb lisada kandidaadi nimi ja
kontaktandmed (telefon, e-mail), kandidaati esitava organisatsiooni, ühenduse või
isiku nimi ja kontaktandmeid (telefon, e-mail);
- Otsuse tunnustuse omistamiseks teeb Tallinna Haridusameti poolt moodustatud
komisjon, kellel on õigus kaasata otsuste tegemisse eksperte.

Tähtaeg ja kontaktid: Taotluste esitamise tähtaeg on 18. detsember 2020 kell 17.00.
Taotluse saab esitada siin.
Tunnustamine ja tiitlite väljakuulutamine: Tunnustused antakse üle Tallinna
Haridusameti pidulikul üritusel, tunnustatute nimed avalikustatakse Tallinna
Haridusameti veebilehel.

