Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude
konkurss „Õppimine on põnev!“ Palun täitke tabeli lahtrid võimalikult konkreetselt! Sõna „tegevus“ võtab
kokku erinevad võimalikud eduloo vormid – tund, projekt jms. Lahtrites olevad punased kommentaarid aitavad kõik
olulise kirja panna. Punasega kirjutatud tekst asendage sobiva infoga ja punane kustutage. Palun kirjutada nii palju kui
vajalik ja nii vähe kui võimalik 
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EILE - Ettevõtlike Ideede Laat Eestis
Pärnu Koidula Gümnaasiumi ettevõtlussuuna 10. klassi noored korraldasid
sündmuskorralduse kursuse raames Ettevõtlike Ideede Laada Eestis ehk
EILE, kus osalesid noored üle Eestis, pakkudes müügiks õpilasfirmade
toodangut Pärnu Keskuses.
Sündmuse korraldamise eesmärk oli õppida ja omandada uusi oskuseid läbi
praktilise tegevuse ja kogemuse. Noored genereerisid ideid sündmustest, mis
muudaksid kogukonna elu mitmekülgsemaks ning mille korraldamine oleks
neile tähenduslik. Ettevõtlikud noored, kellel on julgus ja tahe ideed ellu viia,
leidsid koostööpartnerid ning viisid edukalt ellu ürituse – Ettevõtlike Ideede
Laat Eestis ehk EILE. Ürituse korraldamisega omandati meeskonnatöö- ja
suhtlemisoskusi, korraldus- ja planeerimiskogemust. Noorte algatusvõime
kasvas – läbi eduelamuse ja õnnestunud sündmuse on noored motiveeritumad
ja julgemad olema ettevõtlikud – nägema probleeme, leidma neile lahendusi
ja need praktiliselt ellu viima.
Praktiline tegevus sündmuskorralduse näol oli lõimitud kooli õppekavasse –
üritus viidi ellu ettevõtlussuuna kursuse sündmuskorraldus raames.
EILE ehk Ettevõtlike Ideede Laat Eestis viidi ellu 12. mail 2018. a Pärnu
Koidula Gümnaasiumi 10. klassi ettevõtlussuuna noorte poolt. Pärnu
Keskuses toimunud laadapäeval müüsid oma toodangut õpilasfirmad, kes
olid üritusele saabunud Eesti eri paigust. Üritus viidi ellu sündmuskorralduse
kursuse raames 10. klassi noorte poolt, kes omandasid väärtuslikke oskuseid,
teadmisi ja kogemusi olemaks ettevõtlikud ka edasises kooli- ja tööelus.
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Pärnu Keskus – ostukeskus tuli kaasa noorte ideega ning oli nõus andma
kasutada ostukeskuse ruume ürituse korraldamiseks ning organiseeris
ürituseks meelelahutusliku programmi – muusikalised vahepalad.
SA Pärnumaa Arenduskeskus – kaasrahastas ürituse toimumist
AS SA.MET – koolilaudade transport ostukeskusesse
Valgeranna Seikluspark, FitLife, CCCP Põgenemistoad – sponsoreerisid
üritust auhindadega – parimad õpilasfirmad said autasustatud.
Õpilased genereerisid ajurünnakuga ideid sündmustest, mis rikastaksid
kogukonda ning mille elluviimine oleks neile tähenduslik. Valiti välja
parimad ideed, mida meeskondades edasi arendati ning ellu viidi. EILE
ellukutsujate hulka kuulus 11 noort. Noored olid kaasatud nii idee
väljatöötamisel kui ka elluviimisel. Märkimisväärne oli idee elluviimisel
meeskonna väga hea toimimine – kõigil liikmetel oli oma roll – nii oli
meeskonnas tugev liider, kes protsessi juhtis; liikmed, kes tegelesid
sponsorlussuhetega; liikmed, kelle ülesandeks oli dokumentide koostamine
(registreerimislehed, infokirjad, hindamislehed jm); loovisikud, kes töötasid
välja kõik turundusmaterjalid ja ürituse visuaalse identiteedi; turundajad, kes
hoolitsesid meediasuhtluse ning väljapaistmise eest sotsiaalmeedias. Ühtne
meeskond vastutas ürituse toimumispäeval logistika, korralduse ja ürituse
toimimise eest. Meeskonda juhtis väga heade liidrioskustega meeskonna liider
– Karl-Kaspar Meri.
Tegevuse suurim tulem oli hästiõnnestunud ürituse elluviimine ning
sündmuse brändi loomine – meeskonnal õnnestus välja töötada pilku püüdev
ja omanäoline identiteet, mis hoolimata esmakordsest elluviimisest osalejate
ja teiste noorte teadvusesse jõudis.
Kõige suurem otsene mõju avaldus ilmselt ürituse elluviijatele ja osalejatele.
Elluviijad omandasid kogemuse käigus uusi teadmisi, oskuseid ja kogemusi,
mida hilisemas kooli- ja tööelus rakendada. Kogemus kasvatas noorte julgust,
ettevõtlikkust, meeskonnatöö- ja suhtlemisoskuseid. Läbi eduelamuse on
noored avatumad ja julgemad võtmaks ette uusi väljakutseid – nägema neis
võimalusi ja oma ideed reaalselt realiseerida.
Üritusel oma toodangut müünud õpilasfirmade liikmed said väärtusliku
müügi- ja suhtlemiskogemuse, treenisid oma esinemis- ja esitlusoskuseid.
Suurenes ka kooli ja organisatsioonide/ettevõtete koostöö läbi kogemusi –
uusi mõtteid ning koostöösuhteid, mida kasutada edasiste ideede arendamisel
ja elluviimisel.
Praktiliste tegevuste lõimimine õppetöösse mitmekesistab ja võimendab
õpikogemust ning toetab erinevate oskuste, hoiakute omandamist ja
kujundamist. Sarnaste projektide elluviimine on hea võimalus mitmekesistada
õppetööd ning kasvatada noorte ettevõtlikkust, mis suuresti areneb läbi
kogemuse - learning by doing.
EILE plakat:
https://www.facebook.com/ParnuKoidulaGymnaasium/photos/a.128854272
4542395.1073741840.327278057335538/1802882096441786/?type=3&thea
ter
PP meediakajastus: https://parnu.postimees.ee/4486142/koidula-koolkorraldab-ule-eestilise-opilaslaada
PP pildigalerii: https://parnu.postimees.ee/4487324/galerii-laat-toi-kokkuopilasfirmad-koikjalt-eestist
PK uudisnupp: https://astri.ee/parnu-keskus/ettevotlike-ideede-laat-opilas-jaminifirmadele1525533731996/?q=&idx=posts&p=0&fR%5BcenterIds%5D%5B0%5D=2

Mina, Birgit Peterson, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega
„Ettevõtliku kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites.
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Täidetud vorm saata meiliaadressile ettevotlikkool@gmail.com . Kirja pealkirjaks lisada MAAKOND:
ÕPPEASUTUSE NIMI. Edulugu loetakse saadetuks, kui saate vastavasisulise vastuskirja.
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