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Miks leiutajate konkurss? 
 

• Suunata õpilasi loovalt mõtlema 
• Suunata õpilasi kasutama neid teadmisi ja tähelepanekuid, mida 

saab koolist ning mida pakub meid ümbritsev loodus 
• Õpetada noori tähele panema, millised erinevad teaduspõhised 

lahendused ja võimalused meid igapäevaselt ümbritsevad ning 
mida kõike oleks veel vaja välja mõelda – ikka selleks, et meid 
ümbritsevat paremaks muuta 

• Konkurss on väljund kõigele sellele loovale ja innovatiivsele, millega 
lapsed ja nende õpetajad/juhendajad pidevalt tegelevad 
 

• Tunnustada nutikate ideede autoreid ja nende juhendajaid, koole 



Senised konkursi teemad ja esitatud 
tööde arv 

• 2008 – Pisiasjad, mis muudavad elu paremaks – 608 
tööd 81 koolist      

• 2009 – Hoiame kokku – 650 tööd 83 koolist 

• 2010 – Aitame abivajajaid – 588 tööd 76 koolist 

• 2011 – Leiutised, mis lahendavad kellegi igapäevaelu 
probleeme või kitsaskohti – 827 tööd 97 koolist 

• 2012 – sama nagu eelmisel aastal  

Seni on KOKKU esitatud 2671 tööd 177 koolist, mida 
on juhendanud 243 juhendajat, sh 149 õpetajat v 

kooliga seotud inimest 



2012. a konkurss 
• Tähtaeg 31. oktoobril 

• Konkursil teemat ei ole, ootame leiutisi, mis 
lahendavad kellegi ees seisvaid igapäevaelulisi 
probleeme või kitsaskohti – teevad elu 
paremaks 

• Konkursi töid saab esitada 
www.etag.ee/konkursid 

• Konkursi preemiafond on 25 950 eurot 

• Tingimused, nõuded www.etag.ee/teadpo 

 

http://www.etag.ee/konkursid
http://www.etag.ee/teadpo


Mida ja kuidas esitada? 
• Tuleb esitada idee joonis või joonistus – paberil ja elektrooniliselt.  
• Idee kirjeldus, kus on kirjas, missugust probleemi leiutis lahendab, 

kellele on mõeldud ja kuidas töötab. Võib olla ka joonise juures. Kui 
eraldi failina, siis ainult elektrooniliselt. 

• Juhendaja olemasolul juhendaja arvamus. Kogu klassi töödele võib 
olla ka üks arvamus, kus kirjeldatakse  muuhulgas juhendamise 
protsessi  

• Soovi korral võib esitada ka valmis mudeli. 
• Enne esitamist ja lastelt nende andmete küsimist vaata vormist 

järele, mis andmeid on tarvis. Elektroonilise vormi võib lasta ka 
lastel endil täita, seda ei pea tegemata tingimata õpetaja 

 
NB! Eeldame, et õpetaja/juhendaja teeb oma koolis eelvaliku ning 
esitab konkursile ainult parimad tööd 



Kuidas seletada jalgratta leiutamist? 
• Noorem vanuserühm - ootame leiutise idee kirjeldust ja joonist/joonistust. 

Kirjelduses on kirjas, et kellele leiutis mõeldud on ja mida see lahendab. 
Idee ei pea tingimata olema teostatav, aga võiks olla originaalne.  
Nt joonistus ja kirjeldus teemal „Minu imeline jalgratas“ 
 

• Keskmine vanuserühm - ootame originaalset ideed ja selle veidi täpsemat 
lahenduse kirjeldust koos joonistuse/joonisega. Kirjelduses märkida, et 
kellele leiutis mõeldud on ja mida see lahendab ning kuidas töötab. Nt 
„Konkreetne lahe või äge lisaseade minu rattale“ 
 

• Vanem vanuserühm – ootame originaalseid ideed ja selle üksikasjalikku 
kirjeldust ning korrektset joonist/joonistust. Idee peaks/võiks ideaalis olla 
ka teostatav.  Nt „Rattateede võrgustiku mobiilirakendus“  
 

Konkursi  teema on piisavalt lai, et õpetaja/juhendaja saaks seda vastavalt 
vanuserühmale ja klassile vabalt tõlgendada 



Millega tegeleb ETAGi teaduse  

populariseerimise osakond? 
 
 

Korraldame riiklikke konkursse: 
• õpilasleiutajatele 
• õpilaste teadustöödele 
• üliõpilaste teadustöödele 
• kasvatusteaduslikele töödele 
 
Anname välja Eesti teaduse 
populariseerimise auhinda 
 
Tegeleme: 
• Õpilaste Teadusliku Ühinguga 
• KoolitusLaboriga 
• TEAME programmiga, sh saadetega 

„Rakett 69“ ja „Püramiidi tipus“ 
 
 

Vahendame teaduse 
populariseerimiseks mõeldud haridus- ja 
teadusministeeriumi raha – teaduse 
populariseerimise projektikonkurss. 
Tähtaeg tavaliselt märtsi lõpus või aprilli 
esimestel päevadel 
 
… ja palju muud, mida nimetatakse 
teaduse populariseerimiseks 

 
 

Siin loetletud tegevused on mõeldud 
kõigile ärksatele inimestele, 

sh õpilased ja õpetajad. 
 



 

• Info konkursi kohta www.etag.ee/teadpop 

 

• Nõu võib alati küsida margit.lehis@etag.ee 

 

KASULIKKU KOOLITUST JA HEAD LEIUTAMIST! 

 

http://www.etag.ee/teadpop
mailto:margit.lehis@etag.ee

