Tallinna Haabersti Linnaosa Valitsus
tunnustab
haridusvaldkonna
parimaid
Haabersti Linnaosa Valitsus koostöös Haabersti Vaba Aja Keskusega kuulutab välja
haridusvaldkonna tunnustuskonkursi.
Eesmärk on tunnustada inimesi, kes aasta jooksul paistsid silma oma tegevusega
haridusvaldkonnase, et nende töö on olnud tähelepanuväärne ja oluline Haabersti lastele ning
noortele; nad on andnud oma olulise panuse hariduse edendamisele.
Haabersti tunnustusauhindade kategooriad on:
•
•
•
•
•

Haabersti Aasta Haridusjuht
Haabersti Aasta Parim Lasteaiaõpetaja
Haabersti Aasta Parim Kooliõpetaja
Haabersti Aasta Staažikas Õpetaja
Haabersti Parim Õpetaja Abi

Haabersti haridus tunnustuspreemia nominentidele esitatakse järgmised tingimused:
•

•

•

•

•

Haabersti Aasta Haridusjuht töötab juhtival kohal hariduse või noorsootöö vallas
vähemalt aasta Haabersti linnaosa vastavas asutuses. Tema juhitegevus on silma
paistnud kolleegide ja tegevust kureerivate asutuste seas nii, et see on tõukejõuliselt
edendanud Haabersti hariduselu, toonud kaasa uuendusi ja loonud hariduselule uusi
tahke. Aasta haridusjuht on saavutanud silmapaistvaid tulemusi oma erialalises töös.
Haridusjuhi nominendiks võib esitada lisaks tippjuhile ka teisi juhtivtöötajaid.
Haabersti Aasta Lasteaiaõpetaja töötab Haabersti linnaosa haridus-, kultuuri- või
noorsootöö valdkonnas, on sellel ametikohal tegutsenud vähemalt ühe aasta. Ta on
paistnud viimase aasta jooksul silma oma arendava ja uusi võimalusi loova tööalase
tegevusega, on loonud uusi väärtusi lastele ja noortele. Aasta lasteaia õpetaja tiitli
teenib inimene, kes on pälvinud kolleegide tunnustuse, lapsevanemate rahulolu ja laste
kiindumuse.
Haabersti Aasta Kooliõpetaja nominendiks võib esitada õpetaja või ka haridusasutuse
juhtivtöötaja, kelle tulemuslik erialane töö on pälvinud kolleegide ja kureerivate
asutuste tunnustuse. Aasta õpetaja on silmapaistvate pedagoogiliste saavutustega
spetsialist, kelle pedagoogitöö on leidnud tunnustust kolleegide ja õpilaste seas.
Haabersti aasta Staažika õpetaja nominendiks sobib inimene, kelle tööstaaž on
vähemasi 25 aastat või rohkem ja kes on nende aastate jooksul ennastsalgavalt
panustanud töösse lastega. Sobiv on kandidaat, kes on pälvinud kolleegide tunnustuse
ja lugupidamise ning lapsevanemate rahulolu.
Haabersti parim õpetaja abi on inimene, kelle tööd tunnustab ühiselt nii padagoogiline
personal kui lapsevanemad. Nominediks sobib kandidaat, kelle töö vajaks tunnustamist,
et jätkuks motivatsiooni ja tahet seda töölõiku vedada ka järnevatel aastatel.

Ettepanekus peavad kirjas olema järgmised andmed:
1) andmed esitatava isiku kohta (kontaktandmed, organisatsioon, ametinimetus ja sellel
töötatud aastate arv);
2) ülevaade ühel A4 formaadis leheküljel. Nominendi hariduse tegevusest
koos argumenteeritud ettepanekuga, millega ta on lõppenud aastal silma paistnud;
3) esitaja nimi ja kontaktandmed.
Ettepanekud nominentide kohta palume tuua Haabersti Vaba Aja Keskusesse, aadressil
Ehitajate tee 109a/2 3.korrus või saata elektronposti teel: Kaidi.Liive@haabersti.ee, märgusõna
”tunnustuskonkurss”.
Esitamine: nominente tunnustusauhinnale võivad esitada kõik aktiivsed Haabersti elanikud ja
organisatsioonid kuni 12.veebruarini 2018.
Tunnustusauhind antakse üle Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud Haabersti
linnaosa vanema hr Marek Jürgensoni pidulikul vastuvõtul, 22.veebruaril 2018.a. kell
17.30.
Tunnustuskonkursile esitatud nominendid saavad kõik personaalsed kutsed!
NB! Ühest lasteasutusest on oodatud igasse kategooriasse esitama kuni 5 kandidaati.
Lisainformatsioon:
Haabersti Vaba Aja Keskus,
Ehitajate tee 109a/2
Tel. 53 461637
Kaidi.Liive@haabersti.ee

