JÜRI GÜMNAASIUM TÄNAB JA TUNNUSTAB!
Konkurss 2020/2021. õppeaastal
Konkursi eesmärk on tunnustada, väärtustada ja tutvustada Jüri Gümnaasiumit, meie
õpetajaid, ringijuhte, tugispetsialiste, teisi haridus- ja koolitöötajaid (kantselei,
administraatorid, resto, koristajad, IKT jne) ning meie toetajaid, kelle töö ja isiklik
eeskuju on innustanud meie kooli noori ning mõjutanud kooli, Rae valla ja/või kogu
riigi arengut.
Tunnustatakse 11-s kategoorias, üldjuhul üks tunnustus igas kategoorias:
Aasta klassiõpetaja
Asta põhikooli aineõpetaja
Aasta gümnaasiumiõpetaja
Aasta klassijuhataja
Aasta ringijuht
Aasta tugispetsialist
Aasta juht
Aasta koolitöötajad
Aasta uus tegija
Aasta hariduse sõber
Jüri Gümnaasiumi aasta tegu
Kandidaate võivad esitada kõik kooli töötajad, õpilased, lastevanemad, vilistlased,
kõik omavalitsuse töötajad, organisatsioonid ja asutused.
Ettepanekute esitamise tähtaeg: 15. aprill 2021 lisatud vormil, mahus kuni üks A4.
Soovi korral võib ettepanekute sõnastamisel lähtuda käesoleva dokumendi lisas
esitatud punktidest. Taotlused palume saata Jüri Gümnaasiumi personalispetsialisti eposti aadressile personalispetsialist@jyri.edu.ee või tuua paberkandjal kooli
kantseleisse.
Ettepanekuid hääletatakse. Ettepanekute hääletamisel on igal koolitöötajal,
hoolekogu liikmel ja vilistlaskogu juhatuse liikmel üks hääl iga kategooria kohta.
Hääletuse korraldamise eest vastutab personalispetsialist.
Tiitli (tiitlid) võib jätta välja andmata, kui kategooriasse ei esitata kandidaate. Võitjaid
tunnustatakse kooli kevadkontserdil ning tutvustatakse Jüri Gümnaasiumi
koolilehtedes, veebilehel ja meedias.

Lisa: Abimaterjal taotluse koostajale
Aasta klassiõpetaja, aasta põhikooli aineõpetaja, aasta gümnaasiumiõpetaja:
•
•
•
•
•
•
•

rakendab innustavaid õpetamisviise;
on loonud õppimist soodustava õhkkonna;
arvestab õpilaste soovide, vajaduste ja huvidega;
toetab õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist;
arendab kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, meeskonnatöö-, analüüsija seoste loomise ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust;
teeb koostööd kolleegide, lastevanemate ja teiste kogukonna liikmetega;
rakendab õppimise tõhustamiseks nutikaid meetodeid ning tutvustab oma
kogemusi.

Aasta klassijuhataja:
•
•
•
•
•

on loonud oma klassis „meie“- tunde, mis toetab üksteise väärtustamist ja
tahet koos tegutseda;
oskab märgata õpilaste talenti ja avastada huve; toetab mitmekesiste ja
uuenduslike valikute tegemist;
arendab õpilaste väärtushoiakute kujunemist, ettevõtlikkust ja
meeskonnatööoskust;
on hinnatud koostööpartner lastevanemate, kolleegide ja kogukonna liikmete
seas;
tutvustab oma kogemusi.

Aasta tugispetsialist:
•
•
•
•

märkab õppijate vajadusi ning toetab neid nende vajadustest lähtuvalt, on
aidanud ennetada laste või noorte probleeme;
aitab lastel või noortel õppida vastavalt nende võimetele;
suunab lapsi või noori ennast ja oma võimalusi analüüsima ning teadlikke
valikuid tegema;
on hinnatud koostööpartner lastevanemate, kolleegide ja kogukonna liikmete
seas.

Aasta juht (juhtkonnaliige):
•
•
•
•

kasutab kohaliku, riikliku ja rahvusvahelise koostöö võimalusi koolielu ja
õppimise mitmekesistamiseks;
arendab sihikindlalt ja tulemuslikult õppivat organisatsiooni;
kujundab kooli ja suhteid ning kooli mainet;
panustab kooli, kogukonna, valla ja/või riigi hariduse edendamisse ning
väärtustamisse.

Aasta koolitöötaja:
•
•
•

on oma töövaldkonda tundev ja asjatundlik (teadmised, kogemused,
oskused, loovus);
teeb oma tööd pühendunult;
on hea meekonnaliige ning suhtleja (kolleegid, õpilased, lastevanemad);

•

on usaldusväärne ja lojaalne; arendab ennast ja teeb ettepanekuid töö
paremaks korraldamiseks.

Aasta uus tegija:
•
•
•

on olnud koolipere liige 1-2 aastat;
teeb oma tööd hoole ja pühendumusega;
on vaatamata lühikesele töötatud ajale koolielu ja kolleege mõjutanud ning
oma tegevusega kooli ühiseid väärtusi tugevdanud.

Aasta hariduse sõber (lapsevanem, vilistlane, organisatsioon jms):
•
•
•

arendab ja toetab Jüri Gümnaasiumi koostööd kogukonna, ettevõtete ja
organisatsioonidega;
toetab õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika
korraldamisel ja õppe arendamisel;
panustab hariduse väärtustamisse.

Jüri Gümnaasiumi aasta tegu:
•
•
•
•
•

on kaasa aidanud iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava,
õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamisele;
on panustanud õppimist ja õpetamist toetava innovaatilise õppekeskkonna
loomisse;
on mõjutanud õpetajate professionaalset arengut ja tööalast motivatsiooni;
on kaasanud õppijaid ning mõjutanud nende soovi õppida;
on toetatud ja arendanud kooli jaoks olulisi koostöövõrgustikke.

