
StarT Eesti 
 
Mis? 
Soomes alustas 2015 aastal rahvusvaheline projekt StarT.  Projekti nimel on kaks tähendust: see 
tähendab julget algust loodusteaduste ja tehnoloogia maailmas ning igaüks on oma oskuste täht 
(star).  StarT annab võimaluse näidata igaühel, mida ta oskab ja millest ta on huvitatud. 
 
Nüüd StarT Eestis! 
 
StarTi eesmärkideks on: 
- arendada laste isetegemist 
- toetada tegutsemist tiimides  
- toetada loomingulisust loodusteadustes  
- toetada nähtustepõhist õppimis 
 
Mida? 
 
StarTi projektides on võimalus ühendada 

- Teadus 
- Tehnoloogia 
- Kunst 
- Tööelu 
- Tulevik 

 
Projektide tuum on laste ja noorte enda huvi ja tahe lahendada endale tähtsaid probleeme. 
Projektid saavad registreeruda erinevate teemade järgi – valides endale sellise teema, mida oma 
projektis käsitled. Käesoleval õppeaastal on StarTis seitse teemat:  

1. Matemaatika meie ümber 
2. Loodus ja keskkond 
3. Heaolu ja tervis 
4. Tähed ja kosmos 
5. Kodu, kultuur ja rahvusvahelisus 
6. See töötab! – liikuv mänguasi 
7. Tehnoloogia meie ümber 

 
Projekti tingimused: 

- See peab siduma endas loodusteaduseid (kõik teised teadused, kunstid ja tehnoloogiaid 
võib valida vabalt) 

- See peab sobima kokku vähemalt ühe eelpoolkirjeldatud StarT teemaga 
 
Kellele? 
 

1. StarTi nõuded 
 On seotud loodusteadusega/loodusteadustega 

 On seotud StarT teemaga 

  On olemas video ja projektipäevik 
2. Projekti teema  



 Tuleneb selgelt laste ja noorte oma ideest 
 

3. Projektipäevik 

 On informatiivne 

 On näha laste ja noorte oma panus 

 On kasutatud fotosid 
4. Projekti edenemine 

 Projektil on eesmärk 

 Tiimi kõikide liikmete panus on nähtav 

 Projektil on tulemus (toode) 
5. Innukus 

 On nähtav 
6. Video 

Annab selge ülevaate, mida projektis tehti 
Selge ja piisavalt lühike 
On näha innovaatilisus 

 
Kuidas? 
 
StarTile saadetav projekt võib olla 

- Uurimus 
- Mäng 
- Video 
- Jutustus 
- Arvutiprogramm 
- kasvõi teatrisse sobiv näidend jne. 

 
Oma projekt: projektil on algus ja lõpp – aja, koha ja kestvuse võite valida ise! 
 
StarTis osalev tiim peab esitama (töö võib esitada ka üks laps) 

1. Projekti tulemuse (või toote) 
2. Projekti tutvustava video 
3. Projekti päeviku, mis võib olla kirjutatud tekst, fotoseeria, videoseeria, blogi või muu 

 
Millal? 
 
Kuigi tegu ei ole võistlusega valitakse välja parimad. 
 

• Projektipäevik ja video tuleb saata 28.2.2018 INNOKASse, kust valitakse välja projektid, mis 
lähevad hääletusele 

• Hääletamine algab 12.3.2018 ja lõppeb 26.3.2018 
• Eesti StarT finaal 12.-13.4.2018 Õpilaste Teadusfestivaliga samaaegselt Tartus 

 
 Kontakt  
Innovatsioonikeskus INNOKAS, e-maili aadress innokas@innokas.ee 

Angela Leppik 53363072 



Annika Tammeleht 55682166 
 
Lisad: 
Registreerumisankeet 
 
Kõik registreeritavad projektid peavad ühel või teisel moel olema seotud StarT teemadega. Projekt 
koosneb videost (max 3 min, võib olla ka 1 min)/fotoseeriast, projektipäevikust ning 
registreerumisankeedist. 
Igale projektile täidetakse oma registreerumisankeet (ankeedi võib täita laps/noor ise või ka 
juhendaja, lapsevanem või õpetaja). Osalejate arvu ühes projektis ei ole piiratud. 
Viimane registreerumise päev on 18. veebruar 2018. 
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