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Kutsume ettevõtjad tutvuma noorte poolt loodud uudsete 
toodetega konkurssnäitusel –   
HEA EESTI IDEE 
 
Üritust „Hea Eesti idee“ korraldab Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit ja Tallinna 
Pedagoogikaülikool koostöös Eesti Kaubandus- Tööstuskoja, Bobert Bosch OÜ, Step 
Systems Eesti OÜ, AS Allecto ning Hansapangaga 19. – 21 novembril 2004 Tallinna 
Lauluväljaku ruumides. 
 
Konkurssnäitus „Hea Eesti idee" osales Hansapanga poolt 2004. aastal korraldatud 
laste- ja noorteprojektide konkursil „Paneme tähed särama“. Konkursi kaudu loodeti 
leida uusi ja huvitavaid lastele ning noortele suunatud heategevusprojekte, mis aitavad 
luua lastele ja noortele paremaid arenemisvõimalusi konkreetsete tegevuskavade abil ja 
mille elluviimisel saab pank anda oma panuse. Taotlusi oli esitatud ligi 700 projektile, 
nendest valis Hansapank välja 36 projekti ja üheks väljavalituks osutus „Hea Eesti idee" 
projekt. 
 
Õpilasüritus „Hea Eesti idee“ on meeldivaks koostöövormi näiteks ettevõtete ja õpilaste 
vahel, eemärgina edendada noortes omapäraseid loovaid ideid ja neid realiseerida 
konkreetses tegevuses ning materjalis. Loov mõtlemine ja nuputamine ning leiutamine, 
isetegemise rõõm ning tunnustus tehtud tööst on noormeestele ja neidudele heaks 
väljakutseks osalemaks uudsete ideedega üleriigilisel konkursil.  Mõne aasta pärast 
saavad tänastest noortest meie maa majanduse ja teiste eluvaldkondade edasiarendajad, 
seetõttu on oluline noorte tööeluks vajalike baasettevalmistusega alustamine juba 
varakult, põhikooli õpingute vältel, tehnoloogiaõpetuse/kasvatuse tundides. 
Õppeprotsessis on olulisel kohal ka koostöö õpilaste, koolide ja lastevanemate ning 
ettevõtetega. Näiteks Soome juhtivad ettevõtted suhtuvad õpilaste firmakülastustesse ja 
nendega info vahetamisse üsna loomulikult. Noored tutvuvad töömaailmaga, reaalselt 
toimiva kultuurse töökeskkonnaga, küsivad nõu, kuidas üht või teist eset/detaili koostada 
jms. Firmad toetatavad oma maa tulevasi kodanikke ja see on sama endastmõistetav kui, 
et firma peab andma toodangut ja teenima kasumit. Ettevõtete esindajad võtavad 
meelsasti osa õpilasürituste ja õpetajate koolituste toetamistest. Paar aastat tagasi ühisel 
tehnoloogialasel konverentsil, millest võtsid teiste hulgas osa ka Jarmo Ollila ja Soome 
president pr Tarja Halonen, nentis  viimane Soome kõrgtehnoloogiast kõneldes, et 
tuleviku võtmeeesmärgid on: tõsta baasuurimistöö ja haridussüsteemi kvaliteeti; 
täiendada tehnoloogia kirjaoskuse alast pädevust. See näitab, et lisaks firmadele 
valutavad südant Soome hariduse ja majanduse käekäigu pärast ka nn riigi juhtivad 
töötajad. Ettevõtete kuludega trükitakse meeldivaid värvilisi prospekte, milles on ära 
toodud ettevõtete tööjõu vajadused lähiaastateks ja esitatud elukutsete iseloomustused.  
Neid prospekte levitatakse noorte hulgas ja nii saab noor valida omale sobiva 
edasiõppimiskoha ja kindluse, et õpitaval suunal jätkub tööd ka lähiaastateks. Nii algab 
investeerimine haritud tööjõusse ja haridusse.  
 
Eestis on analoogset koostööd juba märgata. Lastele ja noortele suunatud 
konkurssnäitusest „Hea Eesti idee" saavad osa: noored ise, oma huvitavate uudsete 
tööde esitlemisega, mida on juhendanud õpetajad; üliõpilased õppejõudude juhendamisel 



 

 2 

pakuvad loometegevust töötubades; lapsevanemad ja üldsus saavad tulla õpilaste 
tegemisi  nautima ja firmad üritust toetama. Seega koostöö ja suhtlemine mitmel tasandil 
Tehnoloogiaõpetuse/kasvatuse edendamine noorte seas vajab mitmepoolset koostööd ja 
toetust meie kõigi poolt. Meil kõigil on midagi pakkuda, mida keegi kuskil vajab. 
 
Konkursile on ootame üldhariduskoolide töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides ja 
huviringides ning disainiõpetuses valmistatud õpilaste uudse vormi ja lahendusega 
praktilisi ning dekoratiivseid esemeid. Õpilastööde konkurssnäituse eksponaatideks 
oodatakse: 
o põnevaid liikuvaid mänguasju 
o kodudes vajaminevaid originaalse konstruktsiooniga esemeid 
o hobideks kasutatavaid huvipakkuvaid tooteid 
 
Konkurssnäitus toimub kolmes vanuserühmas:  
1. Kuni 12 aastased õpilased. 
2. 13-14 aastased õpilased.  
3. Üle 15 aastased õpilased.  
 
Konkurssi •ürii, kuhu kuuluvad Eesti Kustihariduse Ühingu, Eesti Tehnoloogiakasvtuse 
Liidu ja Robert Boschi OÜ esindajad, valivad välja disaini, uudse tehnilise teostuse ja 
toodete kvaliteedi poolest parimad tööd ja nende teostajad. Iga vanuserühma kolm 
parimat osalejat saavad väärika auhinna, milleks on firma Robert Bosch tooted, samuti 
premeerime osaleja juhendajat. Kõik näitusele valitud (ca 150) tööd saavad tunnustuse 
osaliseks. Koos praktilise tööesemega palume esitada ka lühike eset iseloomustav 
kirjeldus A5 formaadis. Parimate tööde näitus toimub Tallinna Lauluväljaku ruumides  
 
                                 19.11    kell   12.00- 18.00 
                                 20.11    kell   10.00- 18.00 
                                 21.11    kell   10.00- 15.00   
 
Osaliselt langeb see aeg kokku Eesti Näituse messikeskuses toimuva rahvusvaheline 
tootearenduse-, tootmistehnika, tööriista-, allhanke- ja tehnohooldusmessiga ”Instrutec 
2004”. 
 
Konkurssnäituse külastajatel noortel on võimalus osaleda kahes erineva suunitlusega 
töötoas (elektroonika ja elektrilised käsitöövahendid) ja TPÜ üliõpilaste juhendamisel 
õppida teostama mitmeid mõnusaid tooteid. Töötubades tutvustame videolõikude 
vahendusel tuleviku Eesti tööturu suundumusi. Kohapeal on saab tutvuda ja osta 
elektrilisi töövahendeid, elektroonika komplekte ning tehnoloogiõpetuse alaseid 
raamatuid. 
 
Tule ja naudi üritust! 
 
Info konkurssnäituse kohta http://fr.ee/hei  
 
Mart Soobik 
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu president, msoobik@tpu.ee 


