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Aasta Kool 2020 valimise statuut
I Statuudi olemus
Käesoleva statuudiga kehtestatakse (ÕKPAT tegevuse 8.3 „Õpetajaameti kuvandi
nüüdisajastamine ja maine tõstmine ameti väärtustamiseks“ raames) Aasta Kool 2020 valimise
kord. Aasta Kool 2020 valimine viiakse ellu tulenevalt õpetajaameti atraktiivsuse ja väärtuse
kasvu kontseptsioonist.
II Konkursi eesmärk
Konkursi eesmärk on tunnustada kooli, kus õppimine on inspireeriv ja innovaatiline ning
digilahenduste kasutamine õppetöös on pigem norm kui erand.
III Konkursi korraldus
3.1 Konkursi viib läbi Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning
Eesti Rahvusringhäälinguga /ERR).
3.2 Finaali pääsevad kümme parimat kooli, kelle valib viieliikmeline žürii.
3.3 Kümne parima kooli tutvustamiseks näidatakse laekunud videosid ERR saates Terevisioon.
3.4 Kümme parimat kooli hakkavad võistlema rahva häälte nimel.
3.5 Rahvahääletuse läbiviimiseks valmistab ERR oma kanalisse maandumislehe.
3.6 Võitja selgub žürii poolt antud hinnete ning rahvahääletuse ühistulemusena.
3.7 Konkursile saab kandidaate esitada kuni konkursi väljakuulutamisteates avaldatud tähtajani.
3.8
Konkursi kuulutus avaldatakse Haridus- ja Noorteameti ning Haridus- ja
Teadusministeeriumi kodulehel ning muudes infokanalites.
3.9 Konkursi võitja avaldatakse Haridus- ja Noorteameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi
kodulehel ning muudes infokanalites.
IV Kandidaatide esitamine
4.1 Konkursil saavad osaleda kõik üldharidus- ja kutseõppekoolid. Oma kooli esitab konkursile
koolipere ise.
4.2 Kandideerimiseks tuleb saata lühivideo, pildigalerii ja kaaskiri. Kaaskiri sisaldab lühikest
iseloomustavat kirjeldust kooli kohta (kuni viis lauset), kooli nime ning infot esindaja
kontaktandmete kohta. Kandideerimisdokumendid tuleb saata aastakool@harno.ee.
V Hindamiskriteeriumid
5.1 Kandidaate hindab viieliikmeline žürii, mille liikmed valib Haridus- ja Noorteameti
koolituskeskuse juht. Haridus- ja Noorteameti koolituskeskuse juht teeb ettepaneku järgmiste
žüriiliikmete nimetamiseks: (1) Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduskorralduse osakonna
peaekspert; (2) Haridus- ja Noorteameti koolituskeskuse peaspetsialist; (3) ERR-i esindaja; (4)
Eesti Õpilasesinduste Liidu esindaja; (5) ühiskonnas tuntud kõneisik.

5.2 Kandidaatide hindamisel on oluline, et:
5.2.1 videos on õpilaste kõrval märgatav roll vähemalt ühel õpetajal (reporter, saatejuht,
esitleja; uuenduste elluviija vm);
5.2.2 video sisust tuleb selgelt välja inspireeriv ja innovaatiline õppimine;
5.2.3 esitatud pildigalerii sisaldab kooli logo ja sümboolikat ning 5-10 pilti, mis
illustreerivad inspireerivat ja innovaatilist õppimist.
5.3 Žürii hindab:
5.3.1 Nõude täitmist, et oleks esitatud nii video, fotod kui ka kaaskiri.
5.3.2 Nõude täitmist, et videos oleks märgatav roll vähemalt ühel õpetajal.
5.3.3 Nõude täitmist video pikkuse osas (pikkus kaks minutit. Pikemate videote puhul
tuleb punktisummat alandada).
5.3.4 Teemale vastavust, leidlikkust, nutikust ja teostust idee realiseerimisel.
5.3.5 Esitatud lahenduse vastavust konkursi eesmärgile.
5.4 Žürii valib välja kümme kooli, reastades need ühest kümneni. Esimese koha võitnud kool
saab 12 punkti, teine 10 punkti, kolmas 8 punkti, neljas 7 punkti, viies 6 punkti, kuues 5 punkti,
seitsmes 4 punkti, kaheksas 3 punkti, üheksas 2 punkti ja kümnes 1 punkti.
5.5 Žürii otsus protokollitakse.
5.6 Žürii poolt finaali valitud 10 kooli lähevad rahvahääletusele. Rahvahääletusel enim hääli
kogunud koolile antakse 12 punkti, teine saab 10 punkti, kolmas 8 punkti, neljas 7 punkti, viies
6 punkti, kuues 5 punkti, seitsmes 4 punkti, kaheksas 3 punkti, üheksas 2 punkti ja kümnes 1
punkti.
5.7 Rahva ja žürii punktid summeeritakse ja võitjaks osutub enim punkte kogunud kool.
VI Tunnustamine
6.1 Võitjakool pälvib tunnustuse Aasta Kool 2020.
6.2 ERR otsesaade Terevisioon viiakse 30. oktoobril eetrisse võitjakoolist.
6.3 Žürii ja rahvahääletuse tulemusena I, II ja III koha saanud koolide esindajad kutsutakse
Aasta Õpetaja galale.
VII Muu
Korraldaja jätab endale õiguse videosid ja pilte kasutada haridussündmuste kajastamisel.

Aasta Kool 2020 konkursile kandideerimine
I Kandideerimisdokumendid
1.1 Video
1.1.1 Sisulised tingimused:



Videos peab olema õpilaste kõrval märgatav roll ka vähemalt ühel õpetajal (kes võib
olla näiteks reporter, saatejuht, esitleja, uuenduste elluviija vm);
Video sisust tuleb selgelt välja, milles avaldub inspireeriv ja innovaatiline õppimine.

1.1.2 Tehnilised tingimused:






Iga kool esitab ühe video. Kui koolis on tehtud mitu videot, tuleb esmalt korraldada
koolisisene konkurss;
Video peab olema filmitud horisontaalis ja Full HD-s:
- H264 MP4 (nt YouTube HD);
- H264 1080p25;
- Bitrate VBR 16Mbit/s;
- Audio: AAC codec, 320kbps, 48Khz;
- Level 4.2, Profile High.
Video tuleb edastada veebilingina ja fail peab olema pilvest allalaetav (GoogleDrive,
Dropbox, Vimeo, YouTube vm);
Video pikkuseks on maksimaalselt kaks minutit.

1.2 Pildigalerii
1.2.1 Sisulised tingimused:


Esitatud pildigalerii sisaldab kooli logo ja sümboolikat ning 5-10 pilti, mis illustreerivad
koolipere tegemisi.

1.2.2 Tehnilised tingimused:


Pildid tuleb edastada veebilingina ja failid peavad olema pilvest allalaetavad
(GoogleDrive, Dropbox vm).

1.3 Kaaskiri
Kaaskiri sisaldab lühikest iseloomustavat kirjeldust kooli kohta (kuni viis lauset), kooli nime
ning infot esindaja kontaktandmete kohta.

Dokumendid tuleb saata e-posti aadressil aastakool@harno.ee.

