Ajatempel
E-posti aadress
Maakond
Õppeasutus
Eduloo esitaja nimi, amet, kontakt
Eduloo eestvedaja nimi, amet, kontakt
Klass/vanuserühm, kellele tegevus oli suunatud
Tegevuse algus ja lõpukuupäev
Eduloo pealkiri
Tegevuse eesmärgid ja seos õppetööga ( Mida soovisite
tegevusega saavutada? Miks seda tegema hakkasite?
Kas ja kuidas on see seotud õppetööga? Milliseid
ainetundidega seotud eesmärke aitas see tegevus
saavutada?)
Tegevuse lühikokkuvõte (Seda ülevaadet kasutame
eduloo esitlemiseks (sotsiaal)meedias. Kui teil on
eduloost meediakajastus, lisage siia viited linkidena)

3.27.2017 20:23:44
kristi.exc@gmail.com
Pärnu
Pärnu Raeküla Kool
Kristi Suppi, õpetaja, kristi.exc@gmail.com
Kristi Suppi, õpetaja, kristi.exc@gmail.com
Tegevus oli suunatud õpilas- ja minifirmadele, koolide töötubadele
03.12.2016
Jäärmark 2016
Eesmärke oli kaks: 1) anda võimalus 9. klassi projektimeeskonnale organiseerida laadapäev ja 2) anda võimalus
minifirmadele, õpilasfirmadele ja koolide töötubadele tutvustada oma tegevust ning müüa omavalmistatud tooteid.
Ainetunnid - majandus- ja ettevõtlusõpe, käsitöö, keeleõpe, matemaatika jne.

Jäärmark 2016 õnnestus väga hästi. Arvestades sellega, et korraldajateks olid põhikooli õpilased, kes pidid kõigega ise
hakkama saama (osalejate kutsumine, müügilaudade organiseerimine, toitlustamine, päeva juhtimine, osalejate
hindamine ja neile auhindade leidmine sponsoritelt, esinejate kutsumine), siis tulemus oli väga hea.
Meediakajastused:
http://www.kylauudis.ee/2016/12/04/jaarmark-2016-parnus/
http://parnu.postimees.ee/3931075/kaubamajakas-tuleb-taaskord-jaarmark?_ga=1.8527349.1933064829.1469898757
http://www.peak.ee/peak-eriauhinnad-koolide-ja-opilasfirmade-laadal-jaarmark-osalejatele/
http://ja.ee/laat/Eestis
https://www.facebook.com/events/1820246238197494/
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=parnupostimees20161202.2.3.11

Koostööpartnerid (Kirjeldage, kuidas olid nii koolisisesed Koostööpartneriteks olid koolid (organiseerijate kodukool - Pärnu Raeküla Kool -, müügilauad saadi Pärnu Ülejõe
kui ka koolivälised kaasatud). Näide:1. OÜ Sõbralik
Põhikoolist), PEAK - kes pani välja auhindu parimatele, firmad, kes toetasid auhindadega, õpetajad, kes juhendasid ja
partner, õppekäigu vastuvõtja 2. Matemaatika õpetaja,
olid toeks.
lõimitud tegevuse väljatöötaja, õpilaste juhendaja.
Tegevuses osalenud õpilaste rollid. (Kirjeldage, mida
tegid õpilased, kui suur oli nende panus idee
väljatöötamises ja tegevuse käigus)
Tegevuse tulemus ja mõju. (Kirjeldage, kas püstitatud
eesmärgid saavutati. Mida selle tegevuse elluviimine
muutis? Kas oli ka üllatavaid tulemusi? Kas ja mil määral
arendas see osalejate ettevõtlikkust?)

Õpilasmeeskond, kes üritust organiseerisid, pidid korraldama kõike (osalejate kutsumine/teavitamine, päeva programmi
väljamõtlemine, esinejate kutsumine, päeva juhtimine, toitlustamise organiseerimine sponsorite toel, müügilaudade
transpordi korraldamine, meediaga suhtlemine jne).
Kindlasti andis ürituse korraldamine just korralduskogemuse (millele kõigele peab mõtlema, kuidas ajaga toime tulla),
planeerimisoskuse, suhtlemisjulgust, koostöökogemuse jne.

Soovitused. (Mida soovitaksid inimesele, kes tahaks
proovida sama tegevust ise läbi viia?)

Viited illustreerivale materjalile. Pildi-, audio- ja
videomaterjali lisamiseks kasutage veebipõhiseid
lahendusi (Dropbox, GoogleDrive, Youtube link jms)
Nõustun eduloo ja lisatud materjali avaldamisega
"Ettevõtliku kooli" kodulehel www.evkool.ee ja teistes
kommunikatsioonikanalites

Õpetajana pean oluliseks hea meeskonna leidmist ja nende toetamist. Kõik ei ole organisaatoriteks loodud. Kui aga
leida need inimesed, kellele (vähegi innustades) loota saab, on tulemus fantastiline! Ja minu kogemus ütleb, et juba 9.
aastat olen neid õpilasi leidnud! Alguse sai Jäärmark 9 aastat tagasi Pärnu Ülejõe Gümnaasiumist ja kui sealne
gümnaasium suleti, jätkasid Pärnu Raeküla Kooli 9. klassi õpilased. Kuna nad olid ise minifirmadena Jäärmarkil
osalenud, siis leidsid, et see üritus ei või kaduda - teeme ise! Olin alguses skeptiline, kas ikka kolm aastat nooremad
saavad hakkama ... Saavad! Ja kuidas veel! Nüüd juba mitmes aasta!
Näide Jäärmark 2010: https://www.youtube.com/watch?v=MKaPRzcfdw4
Ja 2016: https://www.facebook.com/events/1915359748689333
jah

