AASTA ÕPILANE

Tallinn 2035 arengustrateegia
põhimõtted on
Vastutustundlikkus
Avatud mitmekesisus
Uuenduslikkus

hariduse ja

noorsootöö

tegevusvaldkonna

läbivad

Tallinna 2035 arengustrateegia hariduse ja noorsootöö tegevusvaldkonna keskmes on õnnelik
õppija, kes on teadlik oma tugevustest, soovidest ja võimalustest, millest lähtuvalt on kujundatud
paindlik ja mitmekesiste valikuvõimalustega sujuv õpitee. Õpitee kõrge kvaliteet selle igas lõikes
on alus õppija konkurentsivõimelisusele tulevikus.
Üheks Tallinna 2035 arengustrateegia hariduse ja noorsootöö tegevusvaldkonna
eesmärgiks on see, et iga õppija arendab endas välja parima. Õppijad omandavad head
üldpädevused ning tipptasemel teadmised tehes valikuid lähtuvalt oma tugevustest, soovidest ja
huvidest.
Eesmärk: Märgata ja tunnustada Tallinna õpilasi, kes on oma aktiivse tegutsemisega eeskujuks
teistele.
Tunnustatavad: Tallinna Haridusameti hallatavate koolide õpilased.
Esitajad: Tallinna Haridusameti hallatavate koolide personal, õpilasesindus, õpilased, hoolekogu,
lapsevanemad, koostööpartnerid ja kodanikud.
Hindamiskriteeriumid
Aasta õpilane on:
− vastutustundlik, avatud ja uuendusmeelne;
− heade koostööoskustega, pühendunud, loominguline, loov ja eneseteadlik;
− ettevõtlik ja oma tegevusega initsiatiivikas, inspireeriv ning innustav eeskuju;
− aktiivne õpilaselu eestvedaja koolis ja arvamusliider noorte seas, tähelepanelik, hooliv ning
toetav tugi kaasõpilastele;
− omaalgatuslike ideede pakkuja ja elluviija ning oma suhtumisega ümbritsevasse
keskkonda eeskujuks teistele;
− vabatahtlikuna panustanud kogukonna hüvanguks, korraldanud ja läbiviinud
heategevuslikke kampaaniaid;
− oma keskkonnaalase, loova (fotograafia, kujutav kunst, IT-valdkond, kirjandus, muusika
jne), lavalise (etlemine, näitlemine, tantsimine jne) ja/või sportliku tegevusega silma
paistnud väljaspool kooli.
Konkursi korraldus:
− „Aasta õpilane“ statuudi raames tunnustatakse õpilasi järgmistes valdkondades:
− Ettevõtlikkus
− Keskkond
− Kultuur
− Sport
− Tervis
− Iga õpilast saab esitada ainult ühes valdkonnas.
− Kandideerimise aluseks on vastavalt statuudile hindamiskriteeriumide põhjendus või
audio/videokokkuvõte (kuni 5 minutit, kuni 65MB). Taotlusvormi võib lisada lingi
audiole/videokokkuvõttele.

−
−

Kandideerimisel tuleb märkida valdkond (kuhu kandidaat esitatakse), esitada kandidaadi
kontaktandmeid (kandidaadi nimi, telefon, e-mail, õppeasutus) ja kandidatuuri esitaja nimi
ning kontaktandmed (telefon, e-mail).
Otsuse tunnustuse omistamiseks teeb Tallinna Haridusameti poolt moodustatud komisjon,
kellel on õigus kaasata otsuste tegemisse eksperte.

Tähtaeg: Taotluste esitamise tähtaeg on 24. aprill 2022. Taotlusi saab esitada siin.
Tunnustamine: Tunnustused antakse üle Tallinna Haridusameti pidulikul üritusel, tunnustatute
nimed avalikustatakse Tallinna Haridusameti veebilehel.

