ETTEVÕTLUSKÜLLA POOLE HINNAGA!
MTÜ Ettevõtlusküla kogus sügisel Hooandja kaudu raha, et aidata ettevõtlikud noored Ettevõtlusküla
mängule. Selleks, et kogutud raha võimalikult õiglaselt jagada oleme teinud raha saamiseks
õppegruppidele konkursi. Et see konkursi info jõuaks võimalikult paljudeni, siis palume teil järgnev kiri
edastada oma maakonna koolidele.
Kogusime läbi Hooandja kampaania soovitud summa kokku ja tänaseks on suurema osa toetuste eest
mängud toimunud. Väikestest annetustest kogutud 1900€ kasutamiseks kuulutame välja videovõistluse.
Tänu headele annetajatele saavad alg- ja põhikooli klassid tulla mängima 50% soodsamalt, ehk üksteist
klassi saavad ettevõtlusteemalises koolituses osaleda hinnaga 175€ mäng (täishind 350€).
Videovõistluses osaleja:
Võistluses saavad osaleda alg- ja põhikooli klassid. Kumbagi gruppi hinnatakse eraldi kategooriates ning
algkooli õpilastel on lubatud võistlustöö koostamisel rohkem õpetaja kaasabi.
Videovõistlustöö esitamise tingimused:
Võistlusel osalemiseks tuleb 24. veebruariks esitada vabas vormis loominguline motivatsioonivideo
pikkusega 2-4 minutit, mille sisus leiab vastused järgnevatele küsimustele:

Kes mängima soovivad tulla ja miks?

Mida mängus osalemine muudab? Kuidas kasutate saadud kogemusi/teadmisi edaspidi?

Eelarve- millised kulud kaasnevad Ettevõtluskülla tulekuga ning kuidas ja kust selle jaoks
raha saadakse? (Lisapunkte saab, kui puuduoleva raha saamiseks koos klassiga midagi ette
võetakse - näiteks müüakse midagi, otsitakse sponsoreid jne)
Võistlustöö peab olema laste looming ja laste poolt esitatud. Meile väga meeldiks kirju saada video
autoritelt (NB! Lisa õpetaja koopiasse).
Võistlustöö tuleb laadida üles avalikku videojagamiskeskkonda (Youtube, Vimeo, vms) ning saata lingina
aadressile info@ettevotluskyla.ee hiljemalt 24.veebruar kell 12.00.
Tulemuste hindamine:
Võistlustöid hindab ja tulemusi määrab komisjon, kes otsustab hiljemalt 10. märtsiks kümme parimat.
Üheteistkümnes võitja selgub Facebookis rahvahääletuse teel. Hääletamine läheb lukku 10.03.2017 kell
10.00. Võitjaid teavitatakse isiklikult meili teel. Parimad tööd ning autorid avalikustatakse MTÜ
Ettevõtlusküla kodulehel.
Hindamise kriteeriumid:

Video loomingulisust (pealkiri, teostus, sõnumi selgus, jms)

Lisategevusi, mida koolis enne või pärast selle projektiga veel tehakse.

Ettevõtlikum/loomingulisem/mitmekülgsem viis, kuidas eelarve omafinantseering kokku
kogutakse.

Põhjenduse veenvus, miks just teie klass peaks valituks osutuma.
Võitja peab kasutama oma rollimängu soodustust hiljemalt 30.09.2017. Võtame õiguse salvestist, mis
tahes viisil avalikustada (sh internetis, sotsiaalmeediad jne). Lisaküsimuste tekkimisel võib julgelt
kirjutada saara@ettevotluskyla.ee
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