Kui oled 4. – 9. klassi õpilane, võta osa
JA Eesti
ETTEVÕTLUSMUINASJUTTUDE VÕISTLUSEST!
Enne võistlustööde esitamist tutvu põhjalikult võistluse reeglitega!
Mis on ettevõtlusmuinasjutt?
Ettevõtlusmuinasjutt on lugu, mis räägib ettevõtlusest ja millel on muinasjutu tunnused.
Ettevõtlusmuinasjutt võib olla esitatud erineval kujul või formaadis. See võib olla:
1) kirjutatud muinasjutt;
2) audiomuinasjutt;
3) video või animatsioon.
Kuidas peab olema töö vormistatud?
1) Kirjutatud lugu
arvutis pikkusega kuni 3 lehekülge
font Times New Roman
kirja suurus 12 pt
reavahe 1,5 rida
faili formaat doc või docx
tööd ei illustreerita
Töö alla on kirjutatud õpilase nimi, klass, kooli ja juhendajate nimed. Faili nimeks pannakse
muinasjutu nimi. Võistlustöö fail saadetakse e-kirja manusena.
2) Audiomuinasjutt
pikkus kuni 8 minutit
faili formaat mp3, wav, wma
Failid peavad olema kätte saadavad vähemalt 15. aprillini 2019.
Faili nimeks pannakse muinasjutu pealkiri. Võistlustöö link saadetakse e-kirjas või fail e-kirja
manusena.
E-kirja teksti lisatakse järgmised andmed:
autori nimi
kool ja klass
juhendajate nimed
paroolid, kui fail on parooliga kaitstud
3) Videoklipp
pikkus kuni 4 minutit
laadida üles youtube´i või wimeosse ja saata meile link
Videoklipp peab olema kätte saadav vähemalt 15. aprillini 2019.
Videofaili nimeks pannakse muinasjutu pealkiri. Võistlustöö link saadetakse e-kirjas.
E-kirja teksti lisatakse järgmised andmed:
autori nimi
kool ja klass
juhendajate nimed
paroolid, kui fail on parooliga kaitstud
Tööde esitamise tähtaeg on 12. märts 2019.

Kes võivad osaleda?
Osalejad on põhikooli II ja III astme õpilased.
Võistluses võib osaleda individuaalselt või kuni 3-liikmelise meeskonnaga.
Võistlus toimub kahes vanuserühmas.
Kuidas toimub hindamine?
Hindamine toimub kahes vanuserühmas
põhikooli II aste (4. - 6. klass)
põhikooli III aste (7. – 9. klass)
Ettevõtlusmuinasjutte hindavad JA Eesti töötajad, vabatahtlikud, ettevõtjad, JA Alumni liikmed, EBS
Gümnaasiumi töötajad.
Keda autasustatakse?
JA Eesti autasustab parimate tööde autoreid ja juhendajaid auhindadega.
Parimate tööde autorid ja juhendajad kutsutakse autasustamise aktusele.
Kõikide tööde autoritele saadetakse elektroonselt tunnistused.
Konkursi tulemused avaldatakse JA Eesti koduleheküljel www.ja.ee
Millal ja kuhu tööd esitada?
Nõuetekohaselt vormistatud tööd või link tuleb saata hiljemalt 12. märtsil 2019
e-aadressile junior@ja.ee
Millised on korraldajate õigused?
Korraldajatel on õigus
pakkuda parimaid töid ajakirjanduses avaldamiseks ilma autorite honorarita.
kasutada töid JA Eesti materjalides ja esinemiste illustreerimiseks, viidates autorile.
JA Eesti
junior@ja.ee
www.ja.ee
6210998

