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Väljund leiutamisele kui loovtööle – õpilasleiutajate riiklik konkurss 

Margit Lehis, SA Eesti Hariduse Teadusagentuur 

 

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on arendada noortes loovust ja innovaatilist mõtlemist, 

suunata neid märkama enda ümber probleeme ning otsima neile uuenduslikke lahendusi, tunnustada 

silmapaistvaid noori, nende juhendajaid ja koole. Õpilasleiutajate konkurssi on korraldatud alates 

2008. aastast ning kokku on selle aja jooksul hindamiseks esitatud ligi 6300 tööd. Üle poole töödest on 

valminud juhendaja käe all, 2016. aastal oli selliseid töid 69%. 

Konkursile esitatav idee ei pea olema keeruline, kuid ta peab lahendama konkreetse probleemi ja 

olema uudne. Konkurss on väga hea väljund koolis tehtavatele loovtöödele, see innustab ning annab 

õpilastele lisamotivatsiooni oma leiutise ideega põhjalikumalt töötada.  

Konkursile esitatud tööde juhendajate kogemusele tuginedes võib kinnitada, et leiutamist on võimalik 

edukalt lõimida erinevatesse ainetundidesse ja käsitleda kogu protsessi sarnaselt uurimistöö 

koostamisega, aga õpilaste vanusest lähtudes saab töö etappe läbida erineva põhjalikkusega.  

Ainetunnis erinevatel teemadel arutledes, olgu teema allikaks mõni päevakajaline teema või tulgu see 

loetavast lugemispalast ja tekstülesandest, on võimalik suunata õpilasi märkama probleemseid 

olukordi, õppida probleeme sõnastama ning lahendusi pakkuma. Võimalikke lahendusi otsida ning 

nende hulgast parimat valida saab ka õppetundides. Ajalootunnis võib näiteks uurida, kuidas inimkond 

sarnaste probleemidega varem on toime tulnud, ning mõnda varasemat leiutist täiendades uus 

lahendus luua. Loodusõpetustunnis saab mõelda loomade ja taimede omadustele (meie kasutusse 

jõudnud iminappadega nagi ja takjapael); teise ja kolmanda kooliastme õpilased suudavad 

vastavateemalist lahendust juba kontrollida, kas see füüsika ja keemia seaduspära arvestab ning 

üleüldse võimalik on. Eesti keele tunnis võib seisukohad kirja panna ja õppida erineval eesmärgil 

koostatavate tekstide loomist, arvutiõpetuses on võimalik see vormistada. Vajalikud arvutused saab 

teha matemaatikatunnis ning turundusega tegelda majandusõpetuses. Skeemid ja visandid ning 

loodava lahenduse/toote saab kavandada kunstiõpetus- ja arvutitunnis. Kui leiutiseks on mõni 

konkreetne ese, võib tööõpetus- või käsitöötunnis valmistada mudeli või prototüübi. Töö esitlemise 

saab samuti eesti keele tunnis ette valmistada. Kindlasti oskavad ja suudavad õpetajad välja mõelda 

ning leiutamise komponente kasutada väga erinevatel viisidel kõigis ainetundides.  

Kogu leiutamise kulg pakub võimalusi nii üksi- kui ka rühmatööks. Tehtud tööde tutvustamiseks ning 

kaaslastelt jt kuulajatelt/vaatajatelt tagasiside saamiseks saab korraldada klassi- ja koolisiseseid 

konkursse.  

1. Mida lapsed leiutavad?  

Õpilaste ideed põhinevad suuresti sellel, mis neid ümbritseb. Lapsed näevad ja tunnetavad probleeme 

ning pakuvad lahendusi kõigele sellele, mis nende endi peredes, klassis, koolis, kogukonnas või 

ühiskonnas laiemalt lahendamist vajab või muret teeb – sotsiaalne närv on lastel olemas. Igapäevaelus 

ettetulevatele olukordadele lisaks kasutakse ideede allikana meediat, kus kajastatud sündmused on 

lastele samuti mõtteainet pakkunud. Nii on lahendusi välja mõeldud igaks eluvaldkonnaks.  

Esimese kooliastme õpilased on näiteks välja mõelnud allergiaga kimpus olevate inimeste aitamiseks 

laiatarbeseadme, mis annab allergeenide hulgast õhus teada enne, kui inimene ise nende mõjust aru 

saab; jope, mida saab kasutada ka liulauana; kontrolli- ja analüüsifunktsiooniga töövihiku neile 

nutikaile, kellele on kooli tavaülesanded liiga lihtsad; distantsjuhitavad jalgrattapidurid alles 
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jalgrattasõitu õppivale lapsele (õigemini tema vanemale); aktuaalse hooajalise probleemi 

lahendamiseks päkapikusussilambi, et kommide kohaletoimetamine mugavam oleks. Lastele (ja ilmselt 

mitte ainult) teeb muret, kui lähedased neid ei märka. Nii on välja mõeldud seade, mis tuletab 

vanemale meelde, et ta peab oma lasteaeda jäetud lapsele kindlasti lehvitama. Ruumikujundusideede 

näidetena võiks nimetada koolilauda, millel on pooleliolevate projektide säilitamiseks lauaplaadi all 

sahtel ning plaat ise on lauapinna suurendamiseks kokku- ja lahtiklapitav; väikestes pesemisruumides 

kasutatavat kummist linti, mis dušist voolaval veel ruumis laiali valguda ei lase; õuesõppeklassis 

kasutamiseks puulehtedest sisuga kott-tooli, mis lahendab sügisese puulehtede riisumise ja õues 

kasutatava mööbli vajaduse, ning lumepurskkaevu, mis linnapilti talvel rõõmsa ja värvikireva hoiaks.  

Spordiringides ja treeningutel käijatele on samuti toredaid lahendusi: targad ujumisprillid, mis näitavad 

ujujale klaasi serval läbitud distantsi pikkust ja aega; digitaalne heiteketas, mis näitab sportlasele ketta 

lennukaugust, algkiirendust ja trajektoori, võimaldab lihvida nii tehnikat kui ka tulemusi ning säästab 

aega iga heite eraldi mõõtmiselt.  

Toiduga seotud leiutiste ideedest võib nimetada lusikat, mis reageerib liigsele suhkrule joogis; panni 

poolitajat, mis ei lase praetavatel komponentidel seguneda, kui toiduvalmistaja seda ei soovi; lihtsatest 

vahenditest valmistatud töökindlat pähklikoorepurustajat; mikromootoriga töötavat pudrujahutajat 

jpm.  

Keskmise vanuserühma õpilased (5.–9. klass) muretsevad ühiskonnas probleemiks olevate teemade 

pärast, pakkudes palju uuemal tehnoloogial põhinevaid lahendusi. Nende ideede hulgas on näiteks 

hobielektroonikule mõeldud magnetiga jootekolb; elektroonilise ekraaniga ning muudetavate 

värvidega riigilipp; regiooni ja kogu Eesti jaoks lahendus taastusravijärjekordade lühendamiseks; autos 

suitsetamise ja/või joobes juhi rooli taha istumise keelamise andur, mis auto seiskab; teele jooksvate 

metsloomade eest hoiatavad omavahel suhtlevad maanteepostide andurid; ohutuks jalgrattasõiduks 

mõeldud ultrahelianduriga jalgrattakell; IT-vahendid laste liikumisaktiivsuse suurendamiseks; tööriist, 

millega saab ehitist renoveeriv töömees välja tõmmata vanu naelu; kiviparketi vahede puhastamise 

vahend ja palju muud, mis igapäevast elu märksa hõlpsamaks teeks. Aastate jooksul on hakanud 

mõningad mured osalejatel ikka ja jälle korduma: vaja on kadunud asjade otsijaid, õigekirja 

kontrollivaid vahendeid, ülesannete ja kohustuste meeldetuletajaid, mänguasjade koristajaid ning 

toalillede kastjaid.  

Konkursitöid vaadates on märgata probleeme, mida lapsed lahendada püüavad, aga mida täiskasvanud 

pidanuksid juba ammu ära hoidma. Näiteks kuidas korraldada koolitundi nii, et see pakuks 

peamurdmist ja piisavat pingutust ka andekale lapsele; kuidas muuta koolikotti kergemaks ning kuidas 

ennetada probleemi, et peresse võetud lemmiklooma eest hoolitsemiseks on vaja täisautomaatset 

hoolitsussüsteemi ühes kassipaitamisautomaadi, koerapesukasti või söötmis-jootmismasinaga. 

2. Abistavaid materjale leiutamise juhendamiseks 

1. Veebiloeng leiutamise kui loovtöö juhendamiseks „Disain kui praktiline loovus, mis see on ja 

kuidas seda rakendada kooliprogrammis“  

2. Õpetajate koolitustel peetud ettekannete põhjal valminud käsiraamat „Leiutame koos” 

Inspiratsiooni ammutamiseks ja tõestamaks, et leiutamine on õpilastele lihtne, võib kooli tellida 

plakatinäituse, mis annab ülevaate aegade jooksul õpilasleiutajate riiklikule konkursile esitatud 

töödest. Näituse kasutamine on tasuta ning seda soovitame tellida kooli, klubisse, noortekeskusesse 

või mujale. Näituselt saab leiutamiseks inspireerivaid ja julgustavaid näiteid. Lingid neile leiab veebist 

www.etag.ee/leiutajatejuhendamine. 

http://www.etag.ee/leiutajatejuhendamine

