Ülesanne #9: Esitlus
Räägi teistele oma
kogemustest ja ideedest.

Ja ongi viimane! Ülesanne #9 on oma töö esitlemine.
Kooliruumi projekti esitlus
Ülesandena #9 paneb iga tiim kokku oma esitluse (slaidid lühikese teksti ja piltidega). Esitluse eesmärk on teha kokkuvõte Kooliruumi projektist õpilaste silme läbi
ning saada esitamise kogemus.
Esitlus jääb vaatamiseks ja kogemuse vahendamise meediumiks teistele Kooliruumi
projektis osalejatele, esitlemiseks teie kooliperele ja mälestuseks ning õpitulemuste
kokkuvõtteks õpilastele endile. Et seda oleks põnev vaadata, peaks esitlus olema
kuni 3 minuti pikkune. Esitluse võib koostada näiteks järgmiselt:
1. Töö pealkiri. Lisage kindlasti, mis tüüpi ruumiga Kooliruumi projektis töötasite. Oli
see uuendatud puhkenurk, klassiruumi uus lahendus, kooliõu muutmine...? 5-10 sek
2. Meeskond. Kes on teie projekti taga need vahvad õpilased? Kirjutage slaidile oma
kool, klass, tiimi nimi ja tiimiliikmete nimed. Võite rääkida ka lühikese loo sellest,
kuidas te Kooliruumis osaleda otsustasite. Näidake enda tutvustamiseks tehtud gif
pilti. 10 sek
3. Tutvustage oma 1-2 lemmikut ülesannete 2-4 seast. Millise tulemuseni jõudsite
nende ülesannete käigus? Mida avastasite? 20 sek
3. Ümberkujundamiseks valitud ruum. Näidake slaidil oma kooli ruumi, mille valisite ümberkujundamiseks (ülesanne #5). Selgitage, miks valisite selle ruumi. 15 sek
4. Meie idee. Sõnastage oma uue kujunduse idee(d) 1-2 lausega nii, et sellest saaks
aru ka inimene, kes teie projektist esimest korda kuuleb. Rääkige, miks otsustasite
ruumi just selliselt ümber kujundada – millise uue väärtuse tahate luua? Milline on
teie kujunduse peamine mõte? 15 sek
5. Uus lahendus. Näidake oma ideest visandeid ja pilte (ülesanded #6-7), selgitage
mõnda detaili. Näidake meile oma projekti lõpptulemust (ülesanne #8). 40 sek
7. Kokkuvõte ja analüüs. Kõige olulisem osa! Mida uut oma koolimajas märkasite?
Kas/kuidas oskate ruumi nüüd teistmoodi vaadata ja uurida?
Kuidas ülesannetega hakkama saite? Mis läks hästi? Mida kogemusest õppisite? Kas/
kuidas on need ülesanded teie mõtlemist mõjutanud? 1 min
7. Aitäh. Viimase slaidiga on võimalik vaataja(i)le aitäh öelda, kuid miks mitte esitada ka üleskutse või mõtlemapanev küsimus. Kui esitlete tulevikus tööd oma koolis,
julgustage vaatajaid ka teile küsimusi esitama. 5-10 sek
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