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MultiCO («Promoting Youth Scientific Career Awareness and its Attractiveness
through Multi-stakeholder Cooperation», http://www.multico-project.eu) o n
Horisont 2020 projekt, milles osaleb viis Euroopa riiki. Projekti
eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust loodusteaduslikust ja
tehnoloogia-alasest karjäärist.
MultiCo on projekt (kolm aastat), milles on partneriteks viis riiki: Suurbritannia, Soome, Eesti,
Saksamaa ja Küpros. Projekti peamine eesmärk on kujundada 13-15 aastaste noorte
karjääriteadlikkust loodusteaduste- ja tehnoloogiavaldkonnas. Projekti käigus töötatakse koos
partneritega tööstusest ja erinevate ametialade esindajatega välja sobilikud karjäärikirjeldused,
mille tulemusena koostatakse kogutud lugudest stsenaariumid, mis seostuvad õppekava
teemadega. Nimetatud stsenaariumite kaudu saab loodusainete tundides tutvustada
loodusteaduste ja tehnoloogiaga seotud elukutseid. Selle tegevuse eesmärk on üheltpoolt
motiveerida õpilasi õppima loodusteaduslikke õppeaineid läbi stsenaariumite ning teiselt poolt
tõsta õpilaste teaduslikkust ja huvi loodusteaduste- ja tehnoloogiavaldkonnaga seotud karjääri
vastu. Projekti raames tehakse koostööd ka õpetajatega, lapsevanematega ja õpilaste endiga ning
kaasatakse ka nende ideid stsenaariumite koostamisse tagamaks, et tulevasi karjäärivalikuid
toetavad stsenaariumid on tõesti huvipakkuvad erinevatele õpilasgruppidele. Seega on tegemist
olulise projektiga, mis lõpptulemusena avardab õpilaste silmaringi võimalikest ametitest loodusja tehnoloogiavaldkonnas.
Projekti eesmärkide täitmist hinnatakse kasutades nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid
uurimismeetodeid (küsimustikud, intervjuud, vaatlused). Projekti on kaasatud ka tööstuse
esindajad, teadlased loodusteaduste—ja tehnoloogiavaldkonnast, õpetajad, poliitikud ja
ühiskonnas olulised arvamusliidrid.

MultiCO Logo
Õpilaste kaasamiseks projekti tegevustesse kuulutati välja MultiCO projekti logo konkurss kõigis
partnerriikides. Õpilastele anti juhised, milline peaks logo olema.

Logo juhised:
• Logo peab olema lihtne ja sisaldama pigem vähem detaile.
• Logol kujutatu peab vastama projekti eesmärkidele.

•
•
•

Logo võib olla mustvalge või värviline.
Logo võib olla tehtud digitaalselt või joonistatud.
Logo mõõtmed peavad olema kuni suuruses A4.

Logo esitamise tähtaeg oli 5. veebruar 2016. Enam kui 80 õpilast kõigist riikidest esitas oma
logo. Esmane logode hindamine toimus iga partnerriigis ning need valitud parimad logod esitati
rahvusvahelisele võistlusele. Antud võistlus toimus 18. veebruar 2016 Londonis. Auhinnad said
kolm parimat logo (kaks Saksamaalt ja üks Küproselt) ning vastavalt saavutatud kohtadele anti
koolidele auhinnad 600 ja 300 euro väärtuses, mille võis kasutada nii loodusteaduslike
õppeainete tundides vajalike õppevahendite ostmiseks kui ka teaduskeskuse külastamiseks 2016
aastal. Kõikidele logo võistlusel osalejatele anti osalemist tõendavad tunnistused ja parimaks
tunnistatud logo kasutatakse MultiCO projekti ametliku logona.
Parimad logod
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