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TalTechi avatud uste päev 28. veebruaril

Koolivaheajal on paras aeg mõelda
edasiõppimisvõimalustele. Keda huvitavad
inseneeria, loodus-, majandus- ja merendusteadus
või IT, saab põhjaliku info Tehnikaülikooli avatud
uste päeval 28. veebruaril. Nii õppejõudude kui
tudengitega suheldes on lihtsam otsustada, mida
täpselt edasi õppida.

Sel päeval on külalised oodatud TalTechi inseneri-,
IT-, majandus- ja loodusteaduskonda. Samuti
jagavad sisseastumisinfot Virumaa, Tartu ja
Kuressaare kolledžite ning Eesti Mereakadeemia
esindajad. Lisainfo ja registreerimine siin.

TBG Matik

Sel aastal toimub esimest korda matemaatika-
loogika võistlus TBG Matik. Tule ja pane end proovile
20. veebruaril.

Ülesannete lahendamiseks on aega kaks tundi. Vaja
läheb 9. klassi matemaatika oskusi ja parajat hulka
loogilist mõtlemist. Seega võivad julgelt kõik kooli
õpilased ennast registreerida! Aga pane ennast
kiiresti kirja, sest kohti on piiratud hulk. Võitjatele on
Harku valla poolt rahalised auhinnad.

Registreeri end siin. Küsimuste korral pöördu
Stuudiumis võistluse peakorraldaja Johan
Aleksander Kõllo poole.

Väga tubli tulemus TalTechi majandusvõistluselt

21. jaanuaril toimus neljandat korda TalTechi
majandusvõistlus. Meie noored on igal aastal
vabariigi paremikuga mõõtu võtnud ja oma
majandusalaseid teadmisi näidanud. 

Sel aastal tegi väga tubli soorituse Kris-Robin
Metsoja, kes saavutas 10. koha. Kris-Robin on selle
tulemusega taganud endale ülikoolikoha TalTechis.
Palju õnne! 

Tänud õpetajatele Kalli Hein ja Krista Savitsch!

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Eesti Teadusagentuur kutsub õpilasi esitama oma
uurimis- ja loovtöid 2023. aasta õpilaste teadustööde
riiklikule konkursile. Osalemistähtaeg on 20.
veebruar 2023.

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärk on pakkuda
noortele võistluslikku väljundit ja innustada neid
huvipakkuvale teemale teaduslikumalt lähenema.
Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast
proovile panna, saada žüriilt väärtuslikku tagasisidet
ning kohtuda sarnaste huvidega noortega üle Eesti.

Mitmed Eesti kõrgkoolid nt Tallinna Tehnikaülikool
ja Tartu Ülikool võtavad konkursil edukalt osalenud
gümnaasiumilõpetajaid vastu väljaspool konkurssi.
Loe lähemalt siin.

Tartu Ülikooli tudengivarjuprojekt
 
Tudengid alustavad soovijatele ülikoolielu
tutvustamist kevadsemestri alguses 06.02.2023.
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja
tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos
ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks
ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust
Tartu Ülikoolis.

Kuupäeva lepivad tudeng ja vari omavahel kokku.
Loe lähemalt siin.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi valimisdebatt

3. veebruaril kell 12.00–13.40 toimub Gustav Adolfi
Gümnaasiumis noortele suunatud valimisdebatt.
Fookuses on nii haridusmaastik kui ka julgeoleku,
toimetuleku ja keskkonnaga seotud kriisid. Debatti
saab jälgida veebi vahendusel, lisaks on vaatajatel
võimalik esitada panelistidele küsimusi. 

Esindatud on kõik praegusesse Riigikogu koosseisu
kuuluvad erakonnad ning Eesti 200, Parempoolsed
ja Rohelised. Tõotab tulla meeleolukas ning
informatiivne arutelu! Uuri lähemalt siin.

sTARTUp Day 2023 otsib vabatahtlikke

sTARTUp Day 2023 toimub tänavu märtsikuus ning
tegemist on Tartus aset leidva ärifestivaliga, mis
toob kokku iduettevõtted, investorid ja entusiastid. 

Festivali korraldajad otsivad oma tiimi kuni 150
vabatahtlikku, kes aitavad festivali toimumise ajal
kõike töös hoida ning saavad selle eest võimaluse
festivalist osa saada. Festivali ja kandideerimise
kohta leiad rohkem infot siit.

Kadetivarjuks Sisekaitseakadeemiasse
 
Sisekaitseakadeemia ootab enda juurde kadetivarje!
Vajalik eelnev registreerimine, loe lähemalt siin.

Pihlakodu ootab vabatahtlike abikäsi

Südamega noored on oodatud eakaid abistama ja
toetama Tabasalus Pihlakodus. Kontakt: Aule Kikas
aule@pihlakodu.ee

https://taltech.ee/avatud-uste-paev
https://docs.google.com/forms/d/1aYoBZw7Ed60tHe6Xhwoubt8UCv8YKuRkRhyWH66UoZs/viewform?edit_requested=true
https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss/
https://ut.ee/et/tudengivari
https://m.facebook.com/events/6254910374553466/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A477642574574434%7D%7D%5D%22%7D
https://www.startupday.ee/about/volunteers
https://www.sisekaitse.ee/en/node/149?language_content_entity=et
mailto:aule@pihlakodu.ee

