VÕISTLUSE “EESTI PARIM MINIFIRMA 2020” REEGLID

Võistluse eesmärkideks on:
1. selgitada välja Eesti parim minifirma õppeaastal 2019-2020;
2. anda õpilastele võimalus konkureerida oma eakaaslastega praktilise ettevõtlusõppe alal;
3. anda õpilastele esinemisvõimalus täiskasvanute ja eakaaslaste ees;
4. propageerida ettevõtlusõpet põhikooli III kooliastmes.
Võistlust korraldab SA Junior Achievement Eesti.
Võistlusest võtavad osa 7. - 9. klassi õpilased, kelle minifirma on kantud 2019.-2020.
õppeaastal JA Eesti registrisse. Ühest koolist võib võistlusele aruande esitada kuni kolm
minifirmat.
Erandkorras toimub võistlus täielikult veebipõhiselt, ning koosneb kahest osast:
1. Aruanne – minifirma koostab ja esitab aruande elektroonselt 29. aprilliks 2020 hiljemalt
kell 06.00 hommikul opilasfirma.ee-s sündmuste all registreerudes.
2. Vestlus žüriiga – toimub 15. mail ning sellest võtavad osa aruannete põhjal valitud
minifirmad.
Esitatud aruannete põhjal valitakse välja finalistid. Finaali pääsenud minifirmad
avalikustatakse hiljemalt 4. maiks.
Minifirma võib esineda võistlusel samas keeles, nagu toimub õppetöö osaleja koolis.
Võistluse finaal toimub 15. mail 2020
Võistluse finaali töökeel on eesti keel.
Finaalis osaleb igast minifirmast 2 - 5 õpilast.
Võistlusel osalejaid hindab žürii.
Žürii juhindub oma töös hindamisjuhisest ning nende hinded ei kuulu avaldamisele. Žürii otsus
on lõplik.
Žürii liikmed suhtlevad osalejate ja õpetajatega võistluse käigus avalikult ja erapooletult.
JA Eesti töötajatel on õigus viibida žürii töö juures ning neid vajadusel abistada.
Võistluse tulemused avaldatakse võistluspäeval.
Võistluse reeglite mistahes rikkumine toob kaasa miinuspunkte.
Juhul, kui objektiivsetel põhjustel on vaja teha võistluse tingimustes muudatusi, teatatakse
sellest hiljemalt finalistide väljakuulutamise päeval.

1. Aruanne
Aruandele esitatavad nõuded:
• Aruanne tuleb esitada 29. aprilliks kell 06.00 elektroonselt pdf-versioonis veebilehel
opilasfirma.ee sündmuste all registreerides.
• Aruande maksimaalne pikkus on 10 lehekülge (v.a tiitelleht – kokku 11 lehekülge).
• Aruande formaat on A4, tähe minimaalne suurus on 12.
• Lisad ei ole lubatud.
Tiitellehel peab olema:
• minifirma nimi
• õppeasutuse nimi
• tegutsemise aasta
• juhendaja (õpetaja, mentori) nimi
Esimesel leheküljel peab olema:
• minifirma nimi
• toote või teenuse kirjeldus
• finantstulemuste lühikokkuvõte
• üldhinnang minifirma tegevusele
• sisukord
Sisu
Aruanne peaks olema ühtne äristiilis dokument. Aruande peavad kirjutama õpilased ise.
Hinnatav on originaalne lähenemine. Iga juht võiks kirjutada oma valdkonna kohta lühiaruande,
mis koondatakse kokku ühtseks kergesti loetavaks aruandeks. Aruanne võiks sisaldada
skeeme, pilte, fotosid.
Aruanne peab sisaldama:
• minifirma raamatupidamise kasumiaruannet.
Aruanne peaks kajastama:
• ülevaadet õpilaste isiklikust ja kogu meeskonna arengust,
• minifirma struktuuri ja liikmeskonna kirjeldust,
• minifirma tegevuste, ürituste jms kirjeldust,
• õnnestumisi ja raskuste ületamist jne.
Hindamisel arvestatakse:
• minifirma äritegevust ja selle analüüsi
• mida meeskond õppis

Pärast võistlust on kõikidel soovijatel võimalus tutvuda finalistide aruannetega JA Eesti
kodulehel www.ja.ee/opilasfirma

2. Vestlus žüriiga
Vestlus žüriiga toimub 15. mail läbi veebiplatvormi. Žüriivestlusele pääsenud minifirmad
otsustatakse aruannete põhjal ja kuulutatakse välja hiljemalt 4. mail. Žüriivestlusest võtavad
osa kõik minifirma liikmed.
Vestlus algab minifirma ja toote tutvustamisega 2 minuti jooksul läbi veebikaamera.
Vestlus on võistluse tähtis aspekt, kuna žüriil on võimalus esitada minifirma kohta küsimusi,
mis on tekkinud pärast aruannete lugemist. Žürii saab esitada küsimusi selle kohta, mis jäi
aruandes ebaselgeks või tundus kahtlane. Ta hindab, kuidas minifirma liikmed mõistavad oma
ettevõtte tegevusprotsessi, õnnestumiste ja ebaõnnestumiste põhjusi. Samuti vaadatakse,
mida ollakse minifirma tegevusest õppinud.
Žürii küsitleb kuni 20 minutit firma liikmeid juhendaja juuresolekuta.
Hindamisel arvestatakse:
• isiklike oskuste arendamist
• tegevusvõimaluste leidmist
• toote või teenuse ideed ja kvaliteeti
• arusaamist oma minifirma tegevusest ja omandatud teadmisi ettevõtlusest
• võimet rakendada õpitut uutes olukordades

Võistluseks valmistumisel palume järgida Eesti eriolukorrast lähtuvaid juhiseid ning mitte
koguneda ja kohtuda teiste minifirma liikmetega. Kõik võistluse ettevalmistused on
minifirmadel võimalik teha veebipõhiselt!
Jõudu ettevalmistamiseks ja õnne võistlusel!

