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Innovaatiline ettevõtlus koolis 
 

1. Innovatsioon igapäevaelus 
 
 
Sageli mõeldakse, et innovatsioon on midagi keerulist ja tehnoloogilist ning eeldab suuri 

investeeringuid või palju teadmisi. Tegelikult ei ole innovatsioon aga tingimata raketiteadus, 

vahel  on  vaid  kättevõtmise asi,  et  pisikesest  uuendusest  saaks  tervet  ühiskonda edasi  aitav 

nähtus. Järgnevalt olgu ära toodud mõned pealtnäha tavalised kõigile tuttavad asjad ja tegemised, 

mis on kunagi olnud tõeliselt innovaatilised. Nende näidete üle saab õpetaja õpilastega 

õppetegevuse käigus diskuteerida. Antud näidete analüüs sobib erinevatesse ainetundidesse, 

teema võimaldab erinevaid õppeaineid omavahel lõimida. 
 
 
 

1.1. Tooteinnovatsiooni näited 
 
 
Haaknõel on teadupärast edasiarendus nõelast. Walter Hunt New Yorgist oli 1848. a parajasti 15 

dollarit võlgu ning võlast pääsemiseks oli tal tarvis kiiresti kusagilt raha leida. Suures mures istus 

ta maha tüki traadiga, mille talle oli andnud üks mees, kes lubas talle 400 dollarit, kui ta sellest 

traadist midagi asjalikku teeb. Walter painutas kokku haaknõela ja sai oma 400 dollarit. See teine 

mees sai tema leiutise tootmisega aga miljonäriks. Walter Hunt oli muide ka esimese auguga 

nõelaga õmblusmasina leiutaja. Sellele ta aga patenti ei võtnud, kuna arvas, et tema leiutis võib 

põhjustada töötust. 
 
 
Kirjaklamber Algul seoti paberid kokku nööriga. Nõnda tehti rohkem kui 600 aastat, enne kui 

hakati paremat lahendust otsima. Kirjaklambri leiutajaks peetakse norrakat Johan Vaalerit  – 

teadlast ja matemaatikut, kes kirjaklambri 1899. a patenteeris. William D. Middlebrook oli mees, 

kes leiutas kirjaklambri painutamise masina ning müüs selle patendi Inglise kompaniile Gem 

Manufacturing Ltd. Tööstuslikult toodetud kahe aasaga klamber sai kiiresti populaarseks ja on 

tänaseni igal pool saadaval ja kasutuses. Miks ei leiutatud kirjaklambrit varem? Vastus sellele 

küsimusele peitub tegelikult kasutatavas materjalis, alles 19. sajandi teisel poolel hakati tootma 

sellist traati, mida on võimalik kirjaklambriks painutada. 
 
 
Rõhknael ehk knopka leiutati 1900. aasta paiku. Esmalt lõi Edwin Moore naelakujulise knopka 

ja asutas ka kohe omanimelise knopkavabriku, mis tänaseni väga edukalt töötab. Paar aastat 

hiljem leiutas aga sakslane Johann Kirsten „klassikalise� knopka, millel on terav ots ja lame, 

ümmargune vajutusosa. Kirsten müüs oma knopka idee suhteliselt väikese summa eest ühele 

ärimehele, kes teenis selle pealt palju raha. 
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Pastapliiatsi leiutas László Bíró nimeline ungarlasest ajakirjanik 1938. aastal. Ajakirjanikuna 

vihastas teda tihti pliiatsite ja sulgede kvaliteet, nõnda otsustas ta midagi asjalikumat leiutada. 

Koos oma keemikust vennaga sai ta ülesandega ka hakkama. Peale II maailmasõda kolisid 

vennad Argentiinasse, kus nad oma pastakatega juba kuulsaks said. Üks Ameerika ärimees ostis 

neilt pastaka idee ja viis tootmisse ka USA-s. 
 
 
Riidepuu. Tööline Albert J. Parkhouse oli väsinud kuulamast kaastöötajate kaebusi, et vabrikus 

on liiga vähe nagisid. Ta painutas tüki traati kolmnurgaks, keerates selle tipu konksuks. Nii oligi 

kõige algelisem riidepuu leiutatud. Tänapäeval tuntud puust riidepuu leiutajaks peetakse aga 

Ameerika presidenti Thomas Jeffersoni. 
 
 
Teepaki leiutas Thomas Sullivan, aga selle tegid kuulsaks hoopis tema kliendid, kellele ta saatis 

teepakke kui pakutavate teesortide näidiseid, sest neid oli odavam transportida kui plekktopsi 

pakitud teepuru. Kliendid aga arvasid, et teepakk on mõeldudki koheseks tarvitamiseks ja 

hakkasid  nõnda  pakitud  teed  tootjalt  nõudma.  Esimesed  teepakid  valmistati  käsitsi  marlist. 

Praegu kasutatava teepaki kuju patenteeris Thomas Sullivan aga 1908. aastal USA-s. 
 
 
Tetrapaki loomine algas probleemi teadvustamisest – vaja oli pakkida piim võimalikult väikese 

materjalikuluga, järgides sealjuures hügieenireegleid. 1944. a suutis rootslane Ruben Rausing 

sellele probleemile lahenduse leida. Nimi „Tetra― tuleb pakile sarnase geomeetrilise kujundi 

nimetusest. Tetra Pak-i nimeline firma toodab neid pakendeid tänaseni. Ruben Rausingust oli 

enne tema surma saanud aga Rootsi kõige rikkam inimene. 
 
 
WC-paber. Esimene tööstuslikult toodetud WC-paber oli ameeriklase Joseph Gayetty’i idee 

 

1857. a. Tema nimi oli prinditud igale lehele – just nimelt lehele, sest algul lõigati välja 

spetsiaalsed lehekesed. Rullis ja perforeeritud (augustatud) paberiga tuli turule 1879. a Scott 

Paper Company, kuid loobus oma firma nimest paberil. See-eest pakkusid nad toodet nt 

hotellidele, kes sinna oma nime trükkisid. 1907. a tuli sama firma välja paberkäterätikute ja veidi 

hiljem salvrätikutega. Loomulikult oli firma edukas. 
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Võileib. Legend räägib, et see oli lord Fourth Earl Sandwich, kes 1762. aastal kuulutas, et tal ei 

ole aega korraliku lõuna jaoks ja käskis oma kokal pakkida soolaliha leiva vahele. Sellega oli 

võileib loodud. Ingliskeelne sõna sandwich on tegelikult selle leiutaja nimi. 
 
 
Robottolmuimeja on järkinnovatsiooni näide. Kodumasinad ja igapäevatööde lihtsamaks 

muutmine on alati olnud hea innovatsiooni taimelava. See on teema, millega enamik inimesi 

kokku puutub ja kus kõigil võib tulla häid ideid, kuidas elu kergemaks muuta. Tolmuimejaid on 

igasuguseid: on  tsentraalseid tolmuimejaid, mida saavad kõik maja korterid korraga kasutada, ja 

on igas suuruses personaaltolmuimejaid. Viimane saavutus on aga tolmuimeja, mis askeldab ise 

mööda korterit ringi ja tuba on alati puhas. Tolmuimeja läheb ka ise ennast laadima, kui aku 

tühjaks saab. Edu saladuseks on soodsa hinna ja üheainsa rakendusega robot, mis teeb ära töö, 

mida enamik inimesi vihkab. 

 
Segway on kahe kummiratta peal seisev ja ise tasakaalu hoidev sõiduriist, mis seisab püsti tänu 

temas sisalduvatele tasakaaluanduritele. See on omamoodi radikaalne innovatsioon, kuid samal 

ajal ka järkinnovatsioon, kuna läbi aegade on otsitud erinevaid liikumist kiirendavaid vahendeid 

ja  üks  idee  on  saanud  alguse  teisest.  Modernne  sõiduvahend  Segway  liigub  edasi  vaid 

lenkstangist kinni hoidmise ja keha kallutamise tagajärjel. Segway autor on multimiljonärist 

leiutaja Dean Kamen, kellele kuulub üle saja patendi, muuhulgas ka kaasaskantava 

insuliinipumba ja treppidest ülesroniva ratastooli patendid. 
 
 
 
 

1.2. Protsessiinnovatsiooni näited 
 
 
Fordi autod. Henry Ford leiutas nn liinitööstuse. Tema idee, et iga tööline tegeleb  kogu auto 

monteerimises ainult ühe töölõiguga, oli niivõrd geniaalne, et muutis kogu tööstuslikku tootmist, 

mitte ainult autoäri. See võimaldas hoida ühe auto tootmise kulud nii madalad, et auto muutus 

luksuskaubast tarbeesemeks, mida võib soetada endale ka keskmise sissetulekuga inimene. 
 
 
Swatchi kellad on teine hea protsessiinnovatsiooni näide. Nicolas Hayek (snd 1928) oli mees, 

kes sai hakkama imega: ta aitas ühel suhteliselt tundmatul kellakompaniil välja töötada „kella 

igaühele� lühinimega swatch. Lihtsus seisneb selles, et Swatchi kellad koosnevad senise 90-150 

erineva osakese asemel ainult 51 detailist. Kellafirma on tänaseks üks maailma suurimaid ja 

tuntumaid. Nende peakorter asub Šveitsis ja disainistuudio Milanos. Koostöös maailmakuulsate 

kunstnikega tuleb kaks korda aastas välja uus partii värvilisi kellasid. Kellade tootmiskulud on 
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väga väikesed, kuid ilus välimus võimaldab neid müüa luksusesemetena. Kõige selle taga seisab 

tänagi veel härra Nicolas Hayek, kes on mitme Euroopa riigi ja ELi innovatsiooni ja 

teaduspoliitika nõustaja. Samuti on ta üks auto Smart leiutajatest. Loomulikult on Nicolas Hayek 

tänasel päeval üks maailma 300-st kõige rikkamast inimesest. 
 
 
Tuletikud on järkinnovatsiooni klassikaline näide: algselt kasutati tuletaela, seejärel avastas R. 

Boyle (1680), et fosfori ja väävli hõõrdumisel tekib leek. 1827. a avastas John Walker, et 

puutikkude katmine antimonväävli ja kaaliumkloriidiga võimaldab tekitada tuleleegi. 1832. a 

hakati fosforiga tikke tootma ja neli aastat hiljem patenteeriti hõõrumise abil süttivad tikud. 

1844. a leiutas G. E. Pash „turvalised tikud“  – süttiva ainega kaeti ainult tiku üks ots. 1855. a 

leiutas J. Edward omakorda tikutopsi, millel on spetsiaalne külg, mille vastu tikku hõõruda. 

1864. a ehitasid rootslased esimese tikuvabriku, kus valmistati nii tikke kui topse ja pakendati 

neid. Selline pakendamisviis, et 50 tikku mahub ühte karpi, sai revolutsiooniliseks 

innovatsiooniks – poole sajandi vältel kuulus maailma  tikumonopol rootslastele. Hiljem avastas 

Joshua Pusey, et tikke on kergem kaasas kanda, kui neid teha papist, 1889. a patenteeris ta selle 

idee ning pani aluse järgmisele moekaubale. 
 
 
Ikea mööbel. „Lapiku―  ladustamise pioneeri Ikea tooted on kokkupandavad, mis võimaldab 

firmal suurte kaubakoguste transportimisel jätta maksmata õhu vedamise eest. Kliendid saavad 

vedada ostud koju oma autoga. Säästetakse ka mööbli kokkupanemise kulude pealt. Ikea 

transpordib aastas 25 miljonit kuupmeetrit kaupu ja see kogus oleks kuus korda suurem, kui 

mööbel oleks kokkupandud kujul. Ka müügistrateegia poolest eristub Ikea võistlejatest 

silmnähtavalt. Nende suured, näidiskodu-teemapargi stiilis sisustatud poed on väga erinevad 

tavalistest mööblipoodidest. Kokkupakitud kaup tuleb ise riiulist võtta. Ikea on maailma tuntuim 

ja edukaim mööblitootja ja selle asutaja Ingvar Kamprad on üks maailma rikkamaid inimesi. 
 
 
 

1.3. Organisatsiooniline innovatsioon 
 
 
Sõjavägede korraldus. Just sõjaväes on juhtimisstiili muutmisest saanud väga sageli 

innovatsioon.   Klassikaline   näide   on   kooliõpikutest   tuntud   Rooma   leegionite   korraldus. 

Roomlased olid niivõrd edukad vallutajad seetõttu, et nad korraldasid ringi kogu senituntud 

sõjaväe  organisatsiooni.  Kui  kreeklased  kasutasid  faalankseid  (mis  olid  samuti  omal  ajal 

edukad), mis koosnesid peamiselt raskejalaväelastest, siis roomlased liigendasid oma sõdurid 

ratsaväeks, kergejalaväeks ja raskejalaväeks. Nii saavutasid nad suurema liikuvuse ja kõikide 

erinevate väeliikide eeliste optimaalse ärakasutamise. 
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1.4. Turundusinnovatsioon 
 
 
Kepikõnd on liikumisviis, mis sai 1997. aastal alguse Soomest, kus tuntud suusakeppide tootja 

Exel tõi koostöös sportlastega turule erilised kummist otstega kepid. Nii kepid kui ka kõndimine 

ei ole iseenesest ju mitte midagi uut. Nende kahe kombinatsioon aga oli. Kepikõnd on 

suurepärane vahend istuvast eluviisist tingitud hädadest vabanemiseks ning terviseprobleemide 

ennetamiseks, see on lihtne ja väga vähenõudlik ala – kõndida võib ükskõik kus ja millal. 
 
 
Mood. Mida tähendavad väljendid pret a' porter ja haute couture? Esimene on kõigile 

kättesaadav massimood, teine aga ainulaadne ja väga kallis kõrgmood. Vähem kui 40% kõigist 

riideesemetest müüakse tegelikult omahinnaga. Mood on kokkuvõttes üks suur 

turundusinnovatsioon – kogu aeg on tajutav surve osta üha uusi ja uusi asju, et olla „moekas―. 
 
 
Tselluliit. Terminit „tselluliit hakati ingliskeelses kirjanduses kasutama alles 1973. aastal. Kuigi 

tselluliit on kahjutu, pakub kosmeetikatööstus mitmeid vahendeid sellest vabanemiseks. 

Tegelikult pole tõestatud, et ükski neist aitaks tselluliidist vabaneda. Tselluliit ei ole tegelikult 

mitte millegi poolest erinev tavalisest keharasvast. See mõeldi välja ainult selleks, et suurendada 

kosmeetikatoodete müüki – sisuliselt tekitati naistele teadlikult üks lisaprobleem. Aga 

kosmeetikatööstus kogub selle arvelt miljoneid dollareid. 
 
 
 

1.5. Mõned „valesti“  reklaamitud leiutised, millest on teisel katsel saanud innovatsioon 
 
 
 
 
Mullivann. Roy Jacuzzy leiutas 1968. a mullivanni. Alguses seisnes leiutise idee mullivanni 

tervislikkuses, seda pakuti kui südamehaiguste ravivahendit. Kuna vann oli küllaltki kallis, siis ei 

kippunud südamehaiged seda endale soetama. Vaid pisut hiljem tuldi selle peale, et vanni võib 

reklaamida kui lihtsalt vabal ajal lõdvestuseks kasutatavat meeldivat seadeldist. Nõnda sai 

mullivannist  1970ndatel  aastatel  USAs  müügihitt.  Jacuzzy perekonnafirma  toodab  vanne  ja 

kõikvõimalikku vannitoasisustust väga edukalt tänaseni. 

 
Viagra. Pflizeri nimeline ravimifirma tegeles kõrge vererõhu vastase ravimi ja angiini ravimi 

arendamisega, seni igati edukas ravim anti testgrupile proovimiseks. Südame ja angiini osas ei 

osanud  testgrupp  suurt  midagi  kosta,  kuid  kõik  testis  osalenud  mehed  märkasid  ravimi 

kummalist  „kõrvaltoimet“.  Pflizer  otsustas  peale  mõningast  kaalumist  selle  „ebaõnnestunud 
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südameravimi“ lasta müüki kui potentsiravimi. Sellest tabletiloost on saanud tänaseks kõige 

suurema kasumiga „ebaõnnestumine“. 

 
Post-It märkmepaberid. Tööstusettevõte 3M töötaja Spence Silver leiutas liimi, millega polnud 

midagi peale hakata – see ei liiminud eriti kõvasti ja samas ei jätnud ka jälgi. Möödus mitu 

aastat, enne kui Arthur Fry 1980. aastal sellele liimile märkmepaberi tagaküljel kasutuse leidis. 
 
 
 

1.6. Mõned tänapäeva probleemid, millele otsitakse lahendust ja milles võime õige pea 
innovatsiooni  oodata 

 
 
Kütus on tänapäeval üks suuremaid probleeme, kuna järjest enam inimesi kasutab igapäevastes 

asjaajamistes autot. Praegu kasutame fossiilse päritoluga kütuseid, mille varud aga peagi otsa 

lõppevad. Seega on peaaegu kõik suuremad autotootjad asunud otsima alternatiive – vesinik, 

gaas, päike, elekter. Siiski ei ole veel leitud kütust, mis oleks oma omadustelt võrreldav naftast 

saadud toodetega. 
 
 
Tervis. Elatustaseme paranedes on hakatud järjest enam pöörama tähelepanu tervisele. Inimesed 

tahavad kauem ja paremini elada. Erinevate haiguste ravimite leidmine on hiiglaslik tööstusharu. 

Samas on tervislikud eluviisid saanud populaarseks osalt ka selle tõttu, et kahekümnenda sajandi 

algul kiirelt industrialiseerunud ühiskond kogeb tagasilööke – paljud keemiliselt toodetud 

toiduained ja kosmeetikatooted on hiljem osutunud eluohtlikuks. Nõnda on hakatud väärtustama 

looduslike lahenduste juurde tagasi pöördumist. 
 
 
Odavamalt tootmine. Üks olulisi eeliseid on turul see, kui saab midagi pakkuda odavamalt kui 

konkurendid.  Seega  otsitakse  pidevalt  võimalusi,  kuidas  veelgi  rohkem  säästa,  nt  viiakse 

tootmine üle arengumaadesse, et hoida kokku tööjõu pealt. Või siis ehitatakse vabrikutöölistele 

söökla ja WC tööruumidele võimalikult lähedale, et väärtuslikku tööaega veelgi paremini ära 

kasutada. 
 
 
Keskkonnasäästlikkus. Kliima soojenemine ja otsa saavad maavarad on reaalne tulevik, kui 

jätkatakse senist tootmist ja tarbimist. Arenenud maad püüavad juba täna leida lahendusi, kuidas 

teha asju keskkonnasõbralikumalt. Järjest rohkem inimesi on hakanud huvituma nn rohelisest 

liikumisest. Siiski on see suund täna veel liiga vähe arenenud, kuid loota on, et probleemide 

suurenedes asjad muutuvad. 
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1.7.  Mis ei ole innovatsioon 
 
 
Iga leiutis ei ole innovatsioon, sest mitte igast pealtnäha heast mõttest ei pruugi kokkuvõttes 

paljudele kasu olla. See ongi peamine erinevus innovatsiooni ja leiutise vahel. Millepärast pole 

näiteks alljärgnevatest asjadest saanud igapäevaelus asendamatut kaupa? 
 
 
Isepuhastuv  maja.  Frances  Gabe  (sünd  1915)  leiutas  ja patenteeris  isepuhastuva  maja.  Ta 

vihkas koristamist kogu südamest, nõnda kujundas ta maja, kus iga ruumi laes paiknes 10 tolli 

pikkuse servaga ruut „puhastamiseks, kuivatamiseks, soojendamiseks ja jahutamiseks“. 

Koristamiseks tarvitseb ainult nupule vajutada: seebivesi pritsitakse igale poole, seejärel 

kuivatatakse õhuga ja üleliigne vesi juhitakse ära. Väärtuslikud ning õrnad esemed on paigutatud 

klaaskappidesse. Majal olid ka isepuhastuvad kraanikausid, vannid ja tualetid. Seinakapp toimis 

kui nõudepesumasin, riidekapp pesi ja kuivatas riideid. 
 
 
Koera kõrvade toidust eemalhoidmise vahend. J. D Williams patenteeris torukesed, mis tuleb 

koera kõrvade otsa pista seniks, kuni loom sööb, et koer end ära ei määriks. 
 
 
Kujuteldava koera jalutusrihm. J. D Klees ja T. Shepherd on leiutanud koera jalutusrihma 

neile, kellel tegelikult koera ei ole. Seega jalutatakse tegelikult lihtsalt rihma. 
 
 
 

1.8. Eesti ja innovatsioon 
 
 
Helluse jogurt. Helluse sarja piimatooted sisaldavad Tartu Ülikooli teadlaste poolt avastatud 

ME-3 piimhappebakterit, mis aitab tõsta organismi loomulikku vastupanuvõimet kahjulikele 

bakteritele looduslikul moel. ME-3 aitab vähendada veresoonte lupjumise riski, soodustab 

seedimist ning taastab organismi loomuliku mikrofloora pärast antibiootikumiravi. 
 
 
Pehmed helkurid. Toode sai alguse  õpilasfirmast Smilex 1999. aastal. Õpilasfirma juhatusse 

kuulusid toona viis neidu: Kristi, Heli, Katrin, Siia ja Karoli, kes oma meeskonnaga suunasid 

esmakordselt  Eesti  meedia  tähelepanu  õpilasfirmadele  ja  nende  suutlikkusele.  Õpilasfirma 

Smilex võitis Eesti õpilasfirmade võistluse ning esindas Eestit Expo 2000 Maailmanäitusel 

Hannoveris toimunud Euroopa võistlusel. Nüüd on õpilasfirmast välja kasvanud päris firma 

Heatuju Maaletooja OÜ, kes toodab lisaks pehmetele helkuritele ka uudseid helkurkudumeid – 

näiteks pimedas helendavaid mütse. 
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Valemivihik. OÜ Realister sai alguse õpilasfirmast 4Poega, mis asutati 2003. a 24. novemberil. 

Õpilasfirma tegevus oli edukas ning sellega pälvisid noored võistlusel „Parim Õpilasfirma 

2004� auväärse teise kohta. 2004. a juunis loodi OÜ Realister, mille tooteid müüakse tänaseks 

kõikjal üle Eesti. 2006. a asutati ka Lätis firma Realister SIA, mis toodab valemivihikuid ka Läti 

turu tarbeks. 
 
 
Smartposti pakiautomaadid on uudne lahendus postipakkide saatmiseks. Selle mõtlesid välja 

Eesti ettevõtjad koostöös Eesti Postimüügiliiduga. Kui idee on Eestis kanda kinnitanud, viiakse 

see ka mujale maailma (Kuld, 2008). 
 
 
Skype’i idee pole küll pärit Eestist, kuid tehniliselt on selle välja töötanud eestlased Jaan Tallinn, 

Ahti Heinla ja Priit Kasesalu. See on tasuta internetitelefon, mis on leidnud kasutust üle maailma 

ja aitab paljudel ettevõtetel ja inimestel kulusid kokku hoida (Kaio, 2005). 
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2. Õpilaste innovatsioon ja ettevõtlus 
 
 
Häid ideid tekib kõigil, ka päris väikestel lastel. Selleks, et hea idee ei jääks ainult paberile või 

kellegi mõtetesse, tuleks idee ka ellu rakendada. Ühe võimaluse selleks pakub õpilasfirma 

loomine, nõnda saadakse ka praktiline kogemus ettevõtlusega tegelemiseks. Õpilasfirmade 

loomisel toetab Junior Achievment Fond (vt http://www.ja.ee), samuti saab abi kohalikest 

ärinõuandlatest, mis tegutsevad maavalitsuste juures. Lähemalt peatume neil võimalustel 

ettevõtluse teema all. 
 
 
Mida aga teha, kui on suur soov olla ettevõtlik, aga ei leidu head ideed? Siis tulevad kõne alla 

mitmed variandid. Neist kõige lihtsam on ajurünnaku korraldamine. Igaüks saab välja tulla oma 

ideega ja teised saavad seda edasi arendada. Põhimõte on selles, et kriitikat ei tohi teha, kuna see 

muudab inimesed häbelikuks, vihaseks ja kinniseks. Oluline on ka, et moodustataks rühmad, mis 

pole   suuremad   kui   8   õpilast.   Suuremates   gruppides   jäävad   tagasihoidlikumad   liikmed 

tahaplaanile ja töö ei ole efektiivne. Tavaliselt juhib ajurünnakut üks inimene. Ta võib küsida 

lisaküsimusi, kui arutelu kipub soiku jääma ja peatab võimaliku kriitika (Lillemets, 2007). 
 
 
Hea idee leidmiseks võib alustada ka probleemide analüüsimisest. Kindlasti on igaüks 

igapäevaelus kokku puutunud mõne lihtsa või keerulisema probleemiga. Sellistele 

kitsaskohtadele lahenduse pakkumine ongi võimalus leida uudseid ideid. Nii ideede kui 

probleemide  osas  pakub  inspiratsiooni  innovatsiooniaasta  puhul  avatud  internetilehekülg 

aadressil http://www.in.ee. 

 
 

2.1. Ettevõtluse alustamine: kuhu pöörduda? 
 
 
Ettevõtlusel on erinevaid vorme. Ettevõtte üldnimetus sõltub ettevõtte suurusest ja ettevõtluse 

alustamiseks vajalikust algkapitalist. Eestis on kõige levinumad ettevõtlusvormid osaühing (OÜ) 

ja aktsiaselts (AS). Kõige lihtsam ja odavam on aga ettevõtlusega alustada füüsilisest isikust 

ettevõtjana (FIE), mis on oma olemuselt ühe-mehe-firma. Eraldi nähtuseks on õpilasfirmad, mille 

loojad on läbinud Junior Achievementi majandusõppeprogrammi. Minifirmadeks nimetatakse põhikooliõpilaste 

õpilasfirmasid. 
 
 
Õpilasfirma tegevuses osalemine võimaldab noortel ennast juba kooli ajal proovile panna, et aru 

saada, kas ettevõtjaks olemine võiks neile sobida. Omandatud kogemused tulevad igal juhul 

tööturule  suundudes  kasuks. Õpilasfirma  asutajad  ei  pea  olema  täisealised,  sest  ametlikult 
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äriregistrisse nende ettevõtet ei kanta. Eesmärgiks on pakkuda võimalikult sarnast kogemust 

reaalse ettevõtte loomisele. Õpilasfirma programm on üles ehitatud väikefirma tegutsemise 

põhimõtetest   lähtuvalt.   Õpilased   loovad   oma   firma,   valivad   toote,   jagavad   ametid   ja 

tööülesanded. Firma alustamisel koostatakse äriplaan, mida tegevuse käigus järgitakse. Õpilased 

toodavad ja müüvad oma tooteid või osutavad teenuseid ühe õppeaasta vältel. Programmi käigus 

omandatakse firma juhtimise ja meeskonnatöö oskusi. Firma töötajad teenivad palka tootjate, 

müüjate või juhtidena. Kogu tegevuse vältel peetakse finantsarvestust ja firma tegevuse 

lõpetamisel   koostatakse   aastaaruanne.   Õpilasfirmade   liikmed   saavad   osaleda   koolitustel, 

laatadel, konverentsidel ja muudel üritustel nii Eestis kui ka välismaal. Sarnane õpilasfirma 

programm on levinud nii Euroopas kui ka Ameerikas. Igal aastal selgitatakse välja Eesti parim 

õpilasfirma, mis esindab Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel. 
 
 
Õpilasfirma registreerimiseks  tuleb esitada JA  Arengufondi  avaldus, õpilasfirma 

asutamiskoosoleku protokoll, õpilasfirma põhikiri ning toote lühikirjeldus. Sobivate 

dokumentide olemasolu korral registreeritakse õpilasfirma JA Arengufondis (Kontakt: J. Köleri 

24,  10150  Tallinn,  internetiaadress  http://www.ja.ee,  e-mail   junior@ja.ee,  telefon  6210998). 

Õpilasfirma tohib tegutseda üksnes JAA koolituse läbinud ja õpetamise õiguse omandanud 

õpetaja või konsultandi juhendamisel, kes vastutab firma tegevuse eest. Minimaalne õpilasfirma 

liikmete arv on kolm. Õpilasfirmasse võivad kuuluda ainult õpilased. 
 
 
 

2.2. Heade ideede patenteerimine 
 
 
Mida teha, kui tundub, et on tuldud liigagi heale ideele? Oleks ju tore, kui idee autor oma 

nutikusest ka kasu saaks, mitte ainult võõrad ettevõtjad või paremal juhul lihtsalt kogu rahvas. 

Hea idee vajab kaitset ehk patenti. Eestis annab patentide kohta kõige täpsemat infot Eesti 

Patendiamet (http://www.epa.ee). Intellektuaalse omandi objektid (kunsti- ja kirjandusteosed, 

kaubamärgid, leiutised jms) vajavad spetsiifilist õiguskaitset. 
 
 
Teoseid,  mis  ei  ole  tööstuslikult  toodetavad,  kaitstakse  autoriõiguse  seaduse  alusel,  sellega 

tegeleb  Eesti Autorite Ühing. Erinevalt autoriõigusega kaasnevatest õigustest ei teki õigused 

tööstusomandile automaatselt, vaid nende omandamiseks tuleb läbida patendiametis rida 

protseduure. 
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Olulisemad tööstusomandi liigid on järgmised: 
1. Kaubamärk on tähis, mida märgates peab tarbija aru saama, et toodet pakub mingi kindel 

ettevõtja. 

2. Patentide ja kasulike mudelitega kaitstakse leiutisi. Leiutis on mis tahes tehnikavaldkonda 

kuuluva probleemi tehniline lahendus, mis on uudne, ei tulene vastava ala asjatundja jaoks 

enesestmõistetavast tehnikatasemest ja on tööstuslikult kasutatav.  Leiutisteks ei loeta avastusi, 

korralduslikke- ja äriideid, mida ei saa patenteerida. 

3. Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus, mille 

moodustavad üksikult või kombinatsioonis vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, 

faktuur ja materjal. 
 
 
Selleks, et patenti saada,  tuleb esmalt tasuda riigilõiv ja teavitada patendiametit. Oluline on alati 

sealjuures kaaluda patenteerimise plusse ja miinuseid – nii näiteks võib mingi idee Eestis 

patenteerimine olla hea mõte, aga rahvusvahelise patendi kaitse on juba hoopis keerukam ja 

kallim. Patendi omanikul on õigus patendist loobuda, seda pantida, anda oma õigused täielikult 

või osaliselt üle. Leiutisel võib olla ka mitu autorit, sel juhul on tegemist ühisautorlusega. Pole 

harvad ka juhud, kui sama leiutise on eri aegadel loonud eri isikud üksteisest täiesti sõltumatult. 

Kuna leiutise tegeliku loomise hetke on raske tuvastada, on ülemaailmselt valdava tunnustuse 

leidnud  nn  patenditaotluse esmase esitamise (first  to file) printsiip. Selle printsiibi  kohaselt 

loetakse tegelikuks leiutise autoriks isik, kes on autorina märgitud esimesena patendiametisse 

esitatud  patenditaotluses  või  kasuliku  mudeli  registreerimise  taotluses.  Kui  taotlust  ei  ole 

esitatud, ei ole keegi õigustatud oma autorsust väitma. Seega ei teki patenti taotlemata kellelgi 

leiutise suhtes mingeid seadusega kaitstavaid moraalseid ega varalisi õigusi. Patendiosakonna 

eksperdid  annavad  taotlejatele  patenditaotluse  ja  kasuliku  mudeli  taotluse  koostamise  kohta 

tasuta konsultatsioone.  Õigusabi  saamiseks  patenditaotluse ja teiste tööstusomandi  objektide 

registreerimistaotluste koostamisel võib igaüks pöörduda  Eesti patendivolinike poole. 
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3. Leiutajate konkurss innovaatilisuse toetajana 
 
 
Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning 

innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja 

õpilaskollektiividele, nende juhendajatele, õpetajatele ning koolidele. 
 
 
Noorte leiutajate konkurss  sai alguse Haridus- ja Teadusministeeriumi iga-aastasest 

joonistusvõistlusest, mille teemaks oli leiutamine esmakordselt 2007. aastal.  Koostöös Disaini 

Innovatsioonikeskuse, SA Archimedese ja AHHAA teaduskeskusega korraldati õpilastele 

leiutamiskonkurss „Muuda koolielu paremaks!―, kuhu laekus üle 700 töö. Õpilaskonkursil pakuti 

välja mitmeid ideid, mis aitaksid lahendada nii  raske koolikoti kui mahaununevate 

kooliõpikutega seonduvaid probleeme. Kuna võistlus osutus niivõrd populaarseks, otsustati see 

SA Archimedese ettepanekul muuta iga-aastaseks heaks traditsiooniks. 2008. aasta konkursi 

teemaks oli „Pisiasjad, mis muudavad elu paremaks―. Ainukeseks tingimuseks oli, et leiutis, mis 

konkursile esitati, pidi olema nii väike, et mahuks A4 formaadis paberilehele. 2009. aasta 

konkursi teema oli „Hoiame kokku!“. 
 
 
Konkurss toimub kolmes vanuserühmas – algkool, põhikool ja keskkool. Tavapäraselt on 

konkurss toimunud septembris ja oktoobris, auhinnasaajad kuulutatakse välja detsembris. 

Väärikas  ţürii  on  igal  aastal  jaganud  auhindu  ligi  150  000  krooni  ulatuses  nii  noortele 

leiutajatele, nende juhendajatele kui parimatele koolidele. Auhindadeks on olnud sülearvutid, 

erinevad iPodid, raamatupoodide ja kaubanduskeskuste kinkekaardid ning hulganisti 

leiutamisega   seotud   raamatuid   ja   ajakirju. Ühe   auhinnana   jagatakse   välja   ka   kutsed 

noorte leiutajate suvekooli, mille eesmärk on anda õpilastele teadmisi tootearendusest, disainist 

ja ettevõtlusest ning innustada õpilasleiutajaid oma ideedega edasi töötama. Suvekool püüab 

vastata küsimustele,  miks  inimesed  leiutavad,  kust  saavad  alguse uued  tooted  ja kuidas  on 

leiutamine seotud tootearenduse, disaini ja ettevõtlusega. Lisaks antakse ülevaade loovast 

mõtlemisest,  prototüüpide loomisest  ja testimisest,  uue toote  turustamisest,  patenteerimisest, 

inseneri, disaineri ja ettevõtja koostööst. Autasud on ette nähtud ka preemiavääriliste leiutiste 

juhendajatele. Auhinnata ei jää ka konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud kool. Lisainfot 

leiab Sihtasutuse Arhcimedes kodulehelt. 
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3.1. Õpilaste 
leiutised 

 
 
2007. aastal laekus konkursile palju leiutisi, mis keskendusid koolikoti raskuse probleemile. 

Samuti jooksis paljudest töödest läbi õpilaste mure koolivägivalla pärast – nii saabus 

konkursile hulgaliselt töid, kus nt õpetajal on tunnis abiks marakratte korrale kutsuv robot. 

Leiutati rääkivad ranitsad, mis annavad teada, kui vajalik vihik pole õigel ajal kotti pistetud. 

2008. aastal saatsid noored konkursile palju erinevaid leiutisi, mis aitaksid nende elu 

paremaks muuta. Suur hulk töid püüdis leida nupukaid lahendusi koolielus ettetulevatele 

probleemidele, nagu vigu parandavad pliiatsid ja kohustusi meenutavad päevikud. Samuti 

pakkusid paljud õpilased välja leiutisi, mis aitaksid argipäeva mõnusamaks muuta – aiast 

käbisid kokku korjata või kohvitassis suhkrut segada. Eraldi väärivad märkimist 

sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid probleeme vaagivad tööd, näiteks spetsiaalsed 

vihmavarjud ratastoolidele või prügi kokku suruvad prügikastid. Konkurss on olnud 

õpilaste seas väga populaarne ja on heaks lähtekohaks päris oma ideede rakendamisele. 

 
 

4. Praktilisi näiteid õppemeetodidest, mis aitavad tõsta huvi 
innovatsiooni ja uuendamise vastu 

 

 
 
 

4.1. Innovatsioon loodusainetes (matemaatika, bioloogia, geograafia, füüsika, 
keemia) 

 
 
Loodusainetes on innovatsioonist rääkida pisut keerulisem kui näiteks kunsti või käsitoo 

tunnis, kuid samas on läbi aegade kõige suurema tähtsusega olnud just tehnoloogiline 

innovatsioon, mis eeldab head loodusainete tundmist. Seega on loodusainete valdkond üks 

kõige olulisemaid põhialuseid innovatsiooni tekkeks. Ilma nende õppeaineteta ei oleks meil 

ei elektrit, autosid ega arvuteid, milleta tänapäeva lapsed oma elu enam ettegi ei kujuta. 

Pisut keerulisem, kuid siiski võimalik on loodusainete tundidesse loomingulisuse sisse 

toomine. Nii näiteks on Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut korraldanud katse, kuidas 

toores muna kõrgelt alla toimetada, ilma et see puruneks (Semevsky, 2009).  Selline lihtne 

ülesanne annab õpilastele võimaluse loominguliselt läheneda füüsikalisele probleemile. 

Oluline on ka see, et lapsed saaksid ise aru, milliseid füüsikaseadusi rakendades nad 
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ülesande edukalt lahendasid. Matemaatikatunnis võib loominguliselt läheneda erinevatele 

mõõtmiskatsetele. Nii võib anda ülesandeks mitmesuguste trajektooride läbimise 

võimalikult kiiresti, kasutades erinevaid sõiduvahendeid ning arvestades seejuures maastiku 

omapära – see on iseenesest logistiline ülesanne, mis on ka päriselus vägagi tihti  aktuaalne.  

Logistikafirmade  kasumid  sõltuvad  otseselt  sellest,  kui  optimaalselt  nad suudavad 

kaupu erinevatest maailmanurkadest kohale toimetada. Samuti võib ülesandeks olla 

erinevate materjalihulkade paigutamine kõige ökonoomsemalt. Ülal toodud näide Ikea 

mööblifirma edust põhineb nende ideel paigutada mööbel kuus korda väiksemasse ruumi, 

kuna see on eelnevalt lahti monteeritud. 
 
 
Üks võimalus, kuidas panna õpilasi reaalainetes kaasa mõtlema ja uusi vaatepunkte leidma, 

on kasutada Euroopas välja töötatud mängu nimega „Decide“ ehk eesti keeles „Otsusta“. 

See mäng on tõlgitud eesti keelde AHHAA keskuse poolt ja seda saab alla laadida aadressilt 

http://www.playdecide.org. Ainus, mida mäng eeldab, on printimisvõimalus. Hetkel on eesti 

keeles kättesaadavad mõttemängud järgmistel teemadel: 

ksenotransplantatsioon, nanotehnoloogia, tüvirakud, geenitehnoloogia, neuroloogia ja 

HIV/aids. Lisandub kliima soojenemise teema. Igas klassis läbi viidud arutelu tulemused 

võib üles laadida eelmainitud internetilehele ja võrrelda meie õpilaste arvamusi teiste riikide 

õpilaste seisukohtadega. 

 

4.2. Innovatsioon ja kehaline 
kasvatus 

 
 
Kehaline kasvatus tundub esmapilgul innovatsioonist üsna kauge teemana, aga ei ole seda 

siiski. Näiteks võib tuua viimaste aastakümnete ühe edukama innovaatilise leiutise –

kepikõnni. Seega võib ka selles õppeaines anda õpilastele ülesande mõelda välja mõni 

harjutus, kasutades võimalikult lihtsaid abivahendeid. Sealjuures tuleks hinnata mitut 

aspekti – esiteks harjutuse originaalsust, teiseks abivahendi keerukust ja kolmandaks seda, 

kuidas harjutus kehaliselt mõjub. Teine ülesanne, mis eeldab juba rohkem kaasamõtlemist, 

on ise välja mõelda mõni spordis kasutatav  abivahend  või  parandada  ning  täiustada  

olemasolevat  vahendit.  Vahel  on  väga väikesest muudatusest saanud suur revolutsioon 

terves maailmas. Nii näiteks muutsid liibuvad ujumiskostüümid ujujate kiirust ja kõver 

kepp jäähoki mängimist. Näiteid on palju, lihtsalt vahel tundub, et enesestmõistetavaid asju 

ei saagi muuta või et tavalisena tunduvad lahendused on alati olemas olnud. 
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4.3. Innovatsioon kunstiainetes (muusika- ja 
kunstiõpetus) 

 
 
 
Nendes  õppeainetes  on  originaalsetest  uutest  ideedest  rääkida  väga  lihtne,  sest  

nendesse ainetesse on loominguline lähenemine algusest peale sisse kirjutatutud. Iga päev 

luuakse uut muusikat ja uut kunsti. Igaüks võib proovida kirjutada laulu või luua uue 

meloodia. Pisut keerukam ülesanne on välja mõelda mõni muusikariist või uus võte 

muusikainstrumendi kasutamiseks. Teemast kaugemale viivad juba tehnoloogilised 

leiutised, mis on olnud muusika jaoks olulised murdepunktid – alates erinevatest muusika 

salvestamise võimalustest ja lõpetades võimenduse jm  aparatuuriga.  Küllap on  tänapäeva 

laste jaoks  mõneti  üllatav seegi,  et  veel kümmekond aastat tagasi ei olnud 

enesestmõistetav, et igaühel on mobiiltelefon, mis mängib tema lemmikmuusikat. Seegi 

on olnud innovatsioon, et mobiiltelefonist on saanud muusikakandja. Õpilastele võib anda 

ülesandeks mõelda välja mõni igapäevane asi, millele võiks  

 

lisada muusika ja mis seeläbi palju toredamaks muutuks – kindlasti leidub teisigi esemeid 

peale äratus- ja uksekella, mida meloodia lisamine meeldivamaks muudaks. 
 
 
Ka kunstiõpetuse tund pakub mitmekesiseid võimalusi innovatsiooni käsitlemiseks. Eriti 

võiks siinkohal jutuks tulla disainiinnovatsioon. Kõige lihtsam on anda õpilastele 

ülesandeks ise mõni tavaline ese ümber kujundada. Nii näiteks on AHHAA Teaduskeskus 

pakkunud ühe näituse raames võimalust disainida omanäolisi kellade sihverplaate.  

See töötuba eeldas küll kellamehhanismide kasutamist, kuid neid on 

tänapäeval võimalik soetada suhteliselt väikese raha eest. Variante on lõputult – kõigil jääb 

majapidamises üle mingisugust kasutut materjali, millest saab uusi esemeid valmistada. 

Uudsusele lisandub siin keskkonnasäästlikkuse moment, kui kasutada materjale, mis 

rändaksid muidu lihtsalt prügikasti. Nõnda olid üsna edukad näiteks Tartu Forseliuse 

Gümnaasiumi õpilased, kelle firma ReDo valmistas vanadest kilekottidest aksessuaare – 

käekotte, mobiilikotte jmt (Lillemets, 2007). Käsitledes kaasaegset kunsti, võib paluda 

õpilastel välja mõelda uusi kunstivorme – on ju kunsti mõiste viimase saja aasta jooksul 

niivõrd laienenud, et ei leidu vist enam kedagi, kelle meelest tähendaks kunst ainult pilti 
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elutoa seinal. Happeningi või performance’i korraldamine ei eelda ka perfektset 

joonistusoskust, nõnda saavad positiivset tagasisidet ka need õpilased, kes muidu käelises 

tegevuses eriti andekad ei ole. 
 
 
Kunstiainetes tuleks hinnata nii idee originaalsust, kasutatavust kui ka keerukust (kuid 

miks mitte mõnikord ka utoopilisust!). Praktikas kasutatavad lihtsad ja uuenduslikud ideed 

on aga alati hea lähtepunkt ettevõtlikkuse soodustamiseks. 
 
 
 

4.4. Innovatsioon sotsiaalainetes (inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, eesti 
keel, kirjandus, võõrkeeled) 

 
 
Sotsiaalainete kontekstis on innovatsioonist rääkida keerulisem, kuna selle  valdkonna 

innovatsiooni-alased saavutused ei ole nii „käegakatsutavad“ nagu nt tehnoloogia omad. 

Nende teadvustamine eeldab sageli mõningast ajaloo ja ühiskonna tundmist. Nii kuulub 

ülaltoodud organisatsioonilise innovatsiooni näide. 

Just  sotsiaalvaldkonda. Omamoodi sotsiaalseks innovatsiooniks on ka erinevad 

suhtlusportaalid, nagu rate.ee ja Skype. Sotsiaalne innovatsioon seisneb uute koostöövormide 

ning individuaalsete ja globaalsete eesmärkide ja valikute ühendamise viiside loomises ja 

ellurakendamises. Organisatsiooni juhtimine, töötajaskond, haridus ja kogemused, uute 

teadmiste omandamine ja rakendamine seletab väidetavalt isegi 75% ulatuses innovatsiooni 

edukust (Randmann, 2009). 
 
 
Nendes  õppeainetes  sobivad  praktiliseks  ülesandeks  kõige  paremini  erinevad  

rollimängud. Nõnda on nii ajaloo kui ühiskonnaõpetuse tunnis (miks mitte ka 

inimeseõpetuses) heaks õppeülesandeks teatava ühiskondliku või organisatoorse

 konflikti läbimängimine ja lahendamine. Kui ajalootunnis käsitletakse mõnda ajaloolist 

konfliktsituatsiooni või hetkel aktuaalset teemat (näiteks Küprose või Iisraeli konflikti), siis 

võib jaotada õpilased erinevatesse rühmadesse ja anda neile erinevad rollid. Grupisiseselt 

peaksid õpilased kokku leppima, kes on juht, mis on nende grupi eesmärk antud konflikti 

lahendamisel ja millised on punktid, millest ei taganeta. Seejärel tuleb asuda 

läbirääkimistesse teise (või ka kolmanda ja neljanda) osapoolega, et saavutada konflikti 

lahendus. Selline ülesanne paneb lapsed mõtlema, milliste valikute ees ollakse reaalses elus 

riigijuhtimisel ja milliseid strateegiaid üldse kasutada saab. Kas vahel ongi ehk kõige 

õigem haarata relvad?  Inimeseõpetuse tunnis võib ülesanne tuleneda ka reaalsest 
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koolielu situatsioonist – näiteks esindab üks õpilaste rühm lapsevanemate huve, teine 

õpilasesindust, kolmas kooli juhtkonda, neljas maavalitsust ning probleemiks on 

eelarvekärped, kus iga osapool tahaks kokku hoida erinevalt kuluartiklilt. Probleemi 

püsitus sõltub õpetaja fantaasiast ja ei pea olema midagi keerulist. Innovatsioonist saab 

siinjuures rääkida just õpilaste läbirääkimisoskuste arendamise ja kaasamõtlemise 

hindamise kontekstis. Eesmärk on näidata õpilastele, et igal pealtnäha lihtsal probleemil on 

mitu tahku ja nende vahel valimine ei ole alati lahendatav lihtsal „õige-vale“ meetodil. 

Sobiva lahenduse saavutamine eeldab leidlikkust, millest võib päriseluski väga palju kasu 

olla. 
 
Innovatsiooni käsitlemine keele ja kirjanduse tundides on taas pisut komplitseeritum teema, 

kuid nende tundide eripära loob võimaluse kasutada õpitavat keelt või teksti  vahendina 

innovatsioonist  kõnelemiseks.  Nii  võib tunnis käsitleda  ülaltoodud  innovatsiooni  näiteid  

ja paluda õpilastel esitada kirjatöö nende meelest kõige huvitavamast või paremast 

innovaatilisest leiutisest. Samuti võib võõrkeele tunnis mõtiskleda sõnade tähenduse üle (nt 

ülaltoodud lugu võileiva leiutamisest). Sarnaseid näiteid on kindlasti palju, nt on 

ingliskeelne sõna teddy-bear seotud Theodore Roosevelti nimega, kes keeldus maha 

laskmast karu, mis oli talle just selleks otstarbeks toodud. Tööstus aga hakkas pärast seda 

juhtumit massiliselt kaisukarusid tootma. 
 
 

 
4.5. Innovatsioon tehnoloogiaõpetuses (käsitöö) 

 
 
SA Teaduskeskus AHHAA on paar aastat pakkunud õpilastele leiutajate töötuba, kus 

kandvaks ideeks on pakkuda lastele põnevaid vahendeid. Töötoas võimaldatakse lastel 

kasutada teatud hulka täiesti erinevaid materjale ja tööriistu (alates haamrist ja jootekolvist 

ning lõpetades kääridega). Sõltuvalt ettenähtud ajast on töötoa läbiviimiseks kaks võimalust: 

suunatud tegevusega või nn vabal teemal. Kui aega on vähe, antakse lastele eelnevalt 

ülesanne, millele nad olemasolevate materjalide ja tööriistade abil peavad lahenduse leidma. 

Ülesande võib püstitada lähtuvalt materjalist, aga see võib olla ka midagi täiesti tavalist – nt 

kui materjaliks on erinevad rattad, papp ja traat, peavad õpilased valmistama kaldteest 

kõige kiiremini ja kõige kaugemale alla veereva sõiduki. Sealjuures on võimalik oma 

mudelit pidevalt parandada ja täiustada, tehes nn testsõite. Tunni lõpus vaadatakse kõigi 

sõidukid üle. Võistlusmoment lisab siinjuures tegutsemis-  ja  mõtlemisindu.  Tüdrukute  

puhul  võib  ülesandeks  olla  näiteks  disainida  mõni riideese või aksessuaar, aga 
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tingimuseks võib seada, et ese valmistatakse taaskaskutatavast ja keskkonnasõbralikust 

materjalist. Ülesandele võib seada erinevaid loomingulisi lisatingimusi (nt ei tohi 

kasutatavad materjalid pärineda kaugemalt kui 10 km õpilase kodulinnast). Kui ülesande 

lahendamise aeg ei ole piiratud, mõtlevad lapsed ka leiutise teema ise välja. Huvitavamad 

leiutised, mis nii on sündinud, on nt CD plaadist valmistatud õunalõikur ja  led-lambipirni 

lüliti. Hinnata tuleks nii idee originaalsust, praktilisust kui ka teostust. 
 
Kui kooli rahalised võimalused on piiratud, võib paluda õpilastel töötoas kasutatava 

materjali kodunt kaasa tuua (nt kõikvõimalikud kasutud pakendid on heaks 

algmaterjaliks) või muud moodi koguda (nt vanapaber). 
 
Kokkuvõttes võib öelda, et uuendamise, leiutamise, loovuse, ettevõtlikkuse ja innovatsiooni 

teemad on läbivalt meie igapäevaellu põimunud ja nende seostamine koolieluga ei ole väga 

keeruline ülesanne. Oluline on loovuse ja leidlikkuse toetamine ja selleks sobiva keskkonna 

loomine, ülejäänu tuleb tõenäoliselt juba iseeenesest. 
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