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Aasta Kooliks  
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Klient: Innove SA  

Elluviimise aeg:  

aprill – mai 2018

Eelarve: 4000 eurot

Kool on vana hall maja, kus peab kohal 
käima? Õpetajatöö on vaid kehvasti  
makstud kuivikutele? Ei, ei ja veelkord ei!  
Soovisime konkursiga näidata õpetajatöö  
erilisust muutunud koolikeskkonnas. 
Parim viis selleks oli tutvustada, mida 
tegelikult tänapäeval koolis tehakse – tuua 
esile modernset keskkonda, tänapäevasust, 
põnevaid lisategevusi ja inspireerivaid 
õpetajaid. 

Aasta Kooli valimine oli meie näge-
muses täiendus (vastand – kui soovite) 
iga-aastasele riigieksamite punktitabelitele, 
mis paneb koolid ritta numbrite alusel ja 
emotsioonita.  
Meie jahtisime just emotsioone!  

Miks me Aasta Kooli konkursi välja mõtlesime? 

Mõtlesime välja  
Aasta Kooli kontseptsiooni! 
Koolid panid kokku paketi kahemi-
nutilisest videost, 20 fotost ja viiest 
põhjendusest, miks just nende kool 
on maailma ägedam. Seejuures 
pidi igas videos olema roll ka õpe-
tajal. Tehniliselt tegime ettepaneku, 
et esikümne valib žürii, parima 
omakorda rahvas ja žürii üheskoos. 

Kutsusime kampa 
ETV saate  
„Terevisioon“ 
ERR oli kohe val-
mis kaasa lööma nii 
videote näitamise, 
hääletamiskesk-
konna loomise kui ka 
erisaatega, mis pidi 
võitja koolist eetrisse 
minema 1. juunil.

Sisustasime kommuni- 
katsioonikampaania 
Ühelt poolt oli mõistagi paadis ERR, 
kuid sellest ei piisanud. Andsime 
intervjuusid raadiokanalitele, kir-
jutasime uudisnuppe lehtedesse, 
võtsime ühendust koolilehtedega, 
tegime kampaania Innove Face-
bookis. Lisaks saatsime teavituse 
KÕIKIDELE Eesti koolidele – nii 
direktoritele kui ka huvijuhtidele.  
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Osa võtaks 40 kooli! 
Kampaania sõnum jõuaks avalikkuseni – kool 
on elusorganism, kus peab väärtustama hinnete 
kõrval ka loomingulisust ja ühtekuuluvust. 

Õpetaja on videos uuendusmeelne partner.   

Kampaania üleskutse jõuaks koolidesse.

Me oskame hinnata väärikalt kõigi panust. 

Eesmärgid

Tallinna 32. 
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võidukarikaga



Lisaks ETV-s ja ETV portaalis toimunud meedia- 
kajastusele oli Aasta Kooli kohta 40 lugu nii 
raadios, teles ning üleriigilises ja kohalikus 
meedias. Loomulikult jagasid kõik finaali jõud-
nud koolid oma videoid sotsiaalmeedias, kust 
omakorda jõudis info paljudesse gruppidesse 
üleskutsega hääletada! 

... 1. juuni varahommikul, kui saabusime 32. KK juurde Terevisiooni otsesaatele kaasa elama, tervitas kella 

kuuene päike 700 kooliõpilast, ärevil lapsevanemaid, põnevil otse-eetris kõnelejaid ja korraldajaid. 

Hommikust kiiranud rõõmu, energiat ja võidutunnet on raske sõnadesse panna! 

Ja eraldi kuldmedali riputame  

endale kaela selle eest, et ...

Saatsime kõigile 68 koolile tänukirja,  

mida aktiivselt ka sotsiaalmeedias jagati!

Tulemused

Aasta Kooli üleskutsega liitus 68 omanäolist ja loomingulist 

eestikeelset ja venekeelset kooli! Haridus- ja teadusminister  

Mailis Reps andis võitjakarika üle Tallinna 32. KK-le. 

Parima selgitamisel osales 5 žüriiliiget ja veidi üle 
10 000 rahvahääletusel osalenu.

 Esikümnesse jõudnute seas oli nii Tallinna eliitkoole kui ka  Lõuna-Eesti algkool.

Koolide head mõtted jõudsid hommikuti vähemalt 50 000 vaatajani 

– videod olid Terevisiooni eetris igal hommikul vahemikus 14.–18.05. 

Nädal hiljem toimus hääletamine. 1. juuni saade oli eetris Aasta Koolist. 

 50 000

… kõigest loetud nädalad tagasi kuulsime, et Innove ja ERR on otsustanud  

meie idee vormida traditsiooniks. Sel aastal selgub Aasta Kool teist korda!
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