
Tiim Viirus läks 
ameerikasse

Sinna ja tagasi - üks kõigi ja kõik ühe eest!



Miks me siin oleme?

● Käisime Ameerikas GIA võistlusel

● GIA - Global Innovation Award

○ FLL käigus tehtud projektide esitlusüritus

○ GIA julgustab lapsi oma ideega edasi liikuma ja selle 

potensiaali täielikult välja tooma

○ Mitmel GIA tiimil on õnnestunud oma leiutise tõttu 

kohtuda oma riigi silmapaistvate inimestega või oma 

idee tooteks vormida

● Kokkuvõttev Video.  Kõigi osalejate 45 minutised videod

https://www.youtube.com/watch?v=b9r459NX7wU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b9r459NX7wU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ioUa4xZwiWQ&list=PLpaPRqT711thi8LnAWqkMBI59oKBsks3I


Kuidas me sinna saime?

● Peale eesti finaali tuli meile teade, et oleme välja valitud oma 

piirkonnda esindavaks tiimiks

● Meil oli aega 2 nädalat kirjutada valmis põhjalik projekti 

tutvustav inglise keelne materjal

● Ülemaailmsele võistlusele valiti 16 USA ja 4 väljaspoolt USAd 

olevat tiimi

● 20 parima hulka saamisest saime teada Houstonis - FLL World 

Festivalil



Asjad, mida tegime



Kogusime raha



Mida me tegema pidime

● Kirjutama 4000 sõnalise projekti tutvustuse

● Tegema listi kõikidest asjadest, mida me 2 kuud enne 

võistlust tegime.

● Tegime videokonverentse USA ja Euroopa Startup 

firmade konsultantidega

● Ette valmistama 2 projekti esitlust (5 ja 2 minutit)  ja 

tutvustava video (45 sekundit)





Sammud, mida tegime

1. Rääkisime filtrivabriku omanikuga

2. Kasvatasime esimest korda tolmus taimi

3. Rääkisime botaanikaaia ekspertidega

4. Lennutasime õhupalli

5. Käisime esimest korda Click and Grow’s

6. Saatsime laborisse toatolmu

7. Kasvatasime teist korda tolmus taimi

8. Valmistasime prototüübi ja tegime selle kohta video

9. Rääkisime esitlusekspertidega

10. Käisime teist korda Click and Grow’s



ME OLEME KÕIK KOHAL!



Asjad, mida me GIA’l tegime

● Tutvusime teiste tiimidega

● Rääkisime  mitmete erinevate startup-ide tegijatega

● Saime teada,  kuidas paremini probleeme lahendada ja neid 

tutvustada



Tihe päevakava

● Erinevad koolitused ja kohustused

○ Patendiameti loeng

○ Probleemi leidmise ja lahendamise töötuba

○ Lõunasöök sponsoritega

○ Tiimiõhtu

○ Pitchi kõne koolitused

○ Esinemiskoolitus

○ Juhendajatele ümarlaud, kuidas lapsi motiveerida ja hooaega läbi 

viia













Mille kohta me õppisime

● Kosmose 

● Oma startupi tegemise 

● Patenteerimise

● Paremate kokkuvõtvate tekstide tegemise

Me õppisime loengute kaudu

Peale teiste maailma-klassi projektidega tutvumist, arvame 

me, et suudame nüüd ise paremaid projekte teha.





Soovitused tuleviku tiimide jaoks

● Tehke ajakava, ja täiendage seda kogu aeg

● Tehke korralik tööjaotus

● Otsige võimalikult palju materjale

● Tehke asjad võimalikult vara ära

● Rääkige tiimiga erinevate uute ideede kohta

● Üritage võimalikult paljusid projektiga seotud inimesi oma 

projektist teavitada



Soovitused juhendajatele

● Usaldage lapsi

● Vanus ei ole määrav. Meie tiimi noorimad on 12 aastased. 

Võistluse noorimad olid 10

● Leidke palju eksperte, kes aitavad ideed edasi arendada. Ärge 

kartke nõu küsida.

● Motiveerige lapsi edasi tegutsema. Hooaeg on pikk ja GIA 

pikendab hooaega veelgi


