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konkurss „Õpi oskusi Boschiga“  

REEGLID 

 

 
1. KONKURSI KORRALDAJA  

Konkursi korraldab ja auhindu jagab ROBERT BOSCH. 

2. KONKURSI EESMÄRK  

Konkursi eesmärgid: 

• suurendada õpilaste huvi käsitöö eriala vastu; 

• pakkuda praktilist tuge Eesti koolidele, kus toetatakse „Tehnoloogia“ valdkonna, 

sealhulgas puidu- ja metallitöö oskuste arendamist. 

3. KONKURSI TEEMA 

Haridusasutust esindava disaini- ja tehnoloogia õpetaja esitatud taotlus sisaldab järgmist: 

• täidetud taotlusvorm, mitte rohkem kui 3000 tähemärki (tühikuteta) PDF-vormingus; 

• visuaalne materjal – fotod (kuni 10 pilti; *.jpeg või *.jpg formaadis) ja/või videod 

(mitte pikemad kui 2 minutit; *.mov või *.mp4 formaat), mille võib lisada eraldi 

failidena. 

Taotluse võib algatada õpilane või õpilasrühm, kuid taotlus tuleb koostada disaini- ja 

tehnoloogiaõpetaja kaasamisel. 

4. KONKURSI AUHINNAFOND 

Auhinna saab kool (üld-, eri- või kutseõppeasutus), mille taotlus on võitjaks valitud. Igas 

koolikategoorias, üld-, eri- ja kutseõppeasutuses, valitakse üks (1) võitja. Võitnud koolidel on 

võimalus pärast Boschi elektritööriistade spetsialistidega konsulteerimist valida vastava 

auhinna väärtuses vajalikke Boschi elektrilisi tööriistu/ seadmeid/ tooteid: 

• üks võitja üldhariduse kategoorias – Boschi elektrilised tööriistad väärtuses 1000 eurot 

(ilma käibemaksuta); 

• üks võitja eriõppeasutuste kategoorias – Boschi elektrilised tööriistad väärtuses 1000 

eurot (ilma käibemaksuta); 



 

 

• üks võitja kutseõppeasutuste kategoorias – Boschi elektrilised tööriistad väärtuses 1000 

eurot (ilma käibemaksuta). 

5. KONKURSIL OSALEJAD 

Konkursil võivad osaleda kõik Eesti üld-, eri- ja kutseõppeasutused, kes pakuvad oma 

õppekavas disaini ja tehnoloogia õppeainet, sealhulgas puutöö- ja metallitööoskuste 

omandamist. 

• Üldharidusasutus – mis tahes algkool, keskkool või gümnaasium, mis viib ellu 

üldharidusprogrammi. 

• Eriharidusasutus – mis tahes haridusasutus, mis viib ellu haridusprogrammi 

erivajadustega lastele – nägemis-, kuulmis-, keele-, vaimse arengu häirete, raskete 

somaatiliste haiguste, liikumis- ja luu- ja lihaskonna häirete, vaimse tervise haiguste ja 

õpiraskustega lastele. 

• Kutseharidusasutus – mis tahes haridusasutus (kolledž, tehnikakool jne), mis viib ellu 

haridusprogrammi teatud kutsealal, eesmärgiga omandada kutsekvalifikatsioon ja 

parandada kutsealast pädevust. 

Iga õppeasutus võib esitada ühe taotluse. 

6. TAOTLUSE EESMÄRK JA ESITLUS 

Üld-, eri- ja kutseõppeasutusi kutsutakse üles esitama taotlust, märkides vastavad andmed 

ettevalmistatud taotlusvormi (lisa 1), mis hõlmab järgmist:  

• taotluse tiitelleht; 

• taotluse tekst, mitte rohkem kui 3000 tähemärki (tühikuteta), arvutitrükis, eesti keeles, 

*.pdf vormingus: 

o olemasoleva materiaalse ja tehnilise varustuse üldine kirjeldus (konkreetseid 

tootjaid ja tootemudeleid pole vaja mainida); 

o lugu lõpetatud projektidest ja saavutustest (nt juba loodud tööd, teiste konkursside 

ja olümpiaadide tulemused); 

o tulevaste projektide ja algatuste kirjeldus, millega põhjendatakse, miks konkreetne 

kool väärib uusi Boschi tööriistu. 



 

 

• visuaalne materjal – fotod (kuni 10 pilti; *.jpeg või *.jpg formaadis) ja/või videomaterjal 

(mitte pikem kui 2 minutit; *.mov või *.mp4 formaadis), mille võib lisada eraldi 

failidena. 

7. TAOTLUSE ESITAMINE JA TÄHTAEG 

Taotlused konkursile tuleb esitada 15. oktoobriks 2021, saates e-kirja aadressile 

koolikonkurss@lv.bosch.com teemaga „Kandideerimine kooli konkursile“ („Application for 

the School competition“).  

Esitatud taotluse kättesaamisel saadetakse taotluses märgitud e-posti aadressile kinnituskiri. 

Kui te ei saa sellist kinnitusmeili ühe tööpäeva jooksul, võtke ühendust reeglites märgitud 

kontaktisikuga. 

8. TAOTLUSTE HINDAMINE JA TULEMUSTE TEATAMINE 

Konkursile esitatud taotlusi hindab ja auhinnale kandideerijad valib välja konkursi 

hindamiskomisjon. Taotlusvormis esitatud teabe kohaselt hinnatakse järgmisi kriteeriume: 

• kooli vajadus uute elektriliste tööriistade järele; 

• loovus lõpetatud projektides ja saavutustes; 

• potentsiaali tulevaste projektide elluviimiseks. 

Finalistid kuulutatakse välja 1. novembril 2021, saates teabe taotleja esitatud e-posti 

aadressidele ja avaldades need ka Bosch Eesti Facebooki lehel. 

Konkursi hindamiskomisjoni otsuse kohaselt määratud finalistide esitatud kirjeldused ja pildid 

ja/või avaldatakse videod Bosch Eesti Facebooki lehel, kus 1. novembrist 22. novembrini 

toimub hääletamine. Kuni hääletamise lõpuni saab iga Facebooki kasutaja hääletada, vajutades 

mis tahes positiivsete emotsioonide ikooni – Like, Love, Care, Haha, Wow. Finalistid 

järjestatakse positiivsete emotsioonide ikoonide arvu järgi. Negatiivsete emotsioonide ikoone, 

Sad, Angry, ei võeta arvesse. 

Konkursi hindamiskomisjoni otsus ja Facebooki hääled arvutatakse kokku, et valida iga 

kategooria võitja. 24. novembril kuulutatakse välja konkursi võitjad, saates teabe konkursi 

taotlejate esitatud e-posti aadressidele ning avaldades selle Bosch Eesti Facebooki lehel ja 

saates meediasse pressiteate. 
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9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

Konkursile avalduse esitades nõustuvad koolid, õpetajad ja õpilased, et nende lood ja fotod 

ja/või videomaterjalid võidakse avaldada Bosch Eesti veebisaidil www.bosch.ee, Bosch Eesti 

Facebooki lehel ja võitjate lood lisatakse pressiteatele, mis esitatakse meediasse. 

 

Konkursil osaledes vastutab foto- ja videomaterjalide saatja materjalides esinevate inimeste 

nõusoleku eest neid avaldada või neid materjale konkursi raames kolmandatele isikutele 

edastada.  

Sellel konkursil osaledes kinnitate, et olete lugenud EE Privaatsuspoliitikat ja andmekaitse 

teatist Bosch Eesti Facebooki kanalis ja nõustute auhinna saamiseks teie andmete edastamise 

ja töötlemisega. 

 

Küsimuste korral võtke ühendust konkursi koordinaatoriga: 

Rain Lond, koolikonkurss@lv.bosch.com.  

 

Konkursi reeglid on koostatud 4 (neljal) lehel ja on siduvad kõigile konkursil osalejatele. 
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