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EESTI MUUSEUMIDE AASTAAUHIND
KANDIDEERIMISTAOTLUS JA MEELESPEA
Kategooria: Muuseumihariduse edendaja

Haridusprogrammi/muuseumitunni esitamisel tuleb taotluses välja pakkuda võimalike vaatlusaegade valik (vähemalt 3) ning taotluse esitamise ja muuseumitunni/haridusprogrammi toimumisaja vahele peab jääma vähemalt üks kuu. See on vajalik nii komisjonile kui ka muuseumile, eelkõige tunnijärgse tagasisidestamise, aruteluaja planeerimiseks ja nominentide valiku tegemiseks. Komisjon suunab alates 1. oktoobrist lühema kui 1 kuu vaatlusaegade etteteatamisega esitatud taotlused uude vooru.   
Samuti on soovitatav teavitada vähemalt 1 kuu enne ka laagrite jms (laager, meistrikursus, teemapäev, koolitus, ringitöö, kursus jms) toimumise ajast, kui soovitakse vaatlust ja tagasisidestamist. 
Teistes haridustegevuste valdkondades (valdkonnad 3-5) hindab komisjon taotlusi esitatud materjalide põhjal.

Oma otsuste langetamisel lähtub komisjon järgmistest kriteeriumidest: 
1. selgelt määratletud eesmärk ja sidusus muuseumiga; 
2. vastavus sihtrühmale; 
3. mõjukus ühiskonnas; 
4. koostöö ja valdkondade lõimimine; 
5. uuenduslikkus; 
6. tegevuste kaasahaaravus. 

Komisjoni otsus on konsensuslik, lähtub hindamiskriteeriumitest (1-6) ja esitatud taotluste terviklikust kontekstist, arvestades panust muuseumihariduse valdkonna arendamisesse laiemalt. 
Kui soovitakse oma tegevuse (muuseumitunni, laagri vms) kohta tagasisidet, siis palume sellest ka teada anda taotlust edastades, lisades juurde, et millal ja mis vormis.







TAOTLUSVORM  

I Haridustegevuse pealkiri: 
Projekti teostaja või juht (ehk auhinna nominent)
Nimi:
E-post:
Telefon:
Projektiga seotud muuseum(id)
Muuseumi nimi:
Kontaktandmed:

Töörühma liikmed:

Projekti lühikirjeldus (kuni 50 sõna). Kirjeldada lühidalt projekti ning selle eesmärki. 




II Haridustegevuse valdkond ehk kategooria (taotleja märgib sümboliga X) 

 1. Iseseisev või näitusega kaasnev gruppidele suunatud haridusprogramm/muuseumitund
Toimumise ajad (ja koht, kui muuseumist väljaspool):
1) …………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………

 2. Laager, meistrikursus, teemapäev, koolitus, ringitöö, kursus jms
Toimumise aeg/ajad ja koht
……………………………………………………………………………………………………………
 Olen huvitatud vaatlusest                        (taotleja märgib oma valiku sümboliga X)  
 Hindamine esitatud materjalide põhjal   
                             
 3. näitusega kaasnev üksikkülastajale suunatud tegevus või/ja materjal; jätkutegevus; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4. õppematerjal e-keskkonnas või trükisena või muu haridustegevust edendav tegevus;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 5. kaasav või osalusprojekt.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III Vabas vormis lühikirjeldus ehk annotatsioon. Oluline välja tuua haridustegevuse:
	eesmärk, sihtrühm;

tegevuse põhjendus ja sisukirjeldus, lõimitus, uuenduslikkus; 
andmed haridustegevuste läbiviija(te) ja/või tegevuse töörühma kohta; 
haridustegevuse/õppematerjali kasutamise statistika;  
	muuseumipoolsed õpikogemused ettevalmistamsel ja läbiviimisel, osalejate tagasiside;
tähtsus ja mõju nii enda muuseumis, kogukonnas kui muuseumi haridusvaldkonnas laiemalt. 



IV LISAD 
Metoodiline lisamaterjal (tunnikava jms)  
	Fotod (soovitatavalt 3-5)
Viited haridustegevust kajastavatele või sisaldavatele linkidele 
	Mahukam osalejate tagasiside  


Füüsilised õppematerjalid võib edastada Muinsuskaitseametisse (Pikk 2, Tallinn) Mirjam Rääbise nimele. 


