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HEA FESTIVALIL 
OSALEJA!
Õpilaste teadusfestival on juba alates 2015. aastast toonud 
kokku tarku ja uudishimulikke noori, nende juhendajaid, 
teaduse populariseerijaid ning laia ringi teadushuvilisi. 
Kuigi vahepeal tuli üks festival kogu maailma tabanud pan-
deemia tõttu isegi ära jätta ning eelmisel aastal korraldada 
see nagu paljud teisedki toredad üritused turvalisuse kaa-
lutlusel digitaalselt, on eesmärk ikka sama – inspireerida 
noorte kaudu kogu ühiskonda teadusmaailma avastama. 

Nüüd peetakse festival nii, nagu üks õige inimestevaheline 
innustav, motiveeriv ja toetav suhtlemine peabki toimuma 
– saame kokku, vaatame üksteisele otsa, räägime koos, 
mõtleme koos, tegutseme koos. Siis saame ka oma põhi-
mõtteid teistega jagada, saame vaielda ja kokku leppida, 
et uute teadmiste poolest rikkamana edasi liikuda, uusi 
küsimusi ja probleeme lahendada. 

Festival toimub Eesti Rahva Muuseumis – seegi on märgi-
line asukoht. See pikalt eesti rahva südametes hõõgunud 
soov oma ajalugu talletada ja teistele rahvastele esitlemi-
seks välja panna õnnestus elu viia alles siis, kui me oma 
riigina piisavalt tugevaks ja rikkaks saime. Ei juhtunud sel-
line suur ettevõtmine lihtsalt ega juhuslikult, vaid paljude 
inimeste pikaajalise ja nutika koostööna ning rahvusvahe-
liste partnerite abil. 

Mare Vahtre: 5690 5579
õpilaste teadusfestivali pealik 

Katrin Saart: 5695 5985
õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Eva Pruusapuu: 520 7100
lavaprogramm

Liisi Rohtung: 5901 9260
uurimistööde koordinaatorite seminar 

majutuse ja transpordi juht

OLULISED KONTAKTID  
FESTIVALI KORRALDUSLIKES 

KÜSIMUSTES

Õpilaste teadusfestivali korraldavad Eesti Teadusagentuur  
ning Haridus- ja Teadusministeerium. 

Rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning TeaMe+ programm.
ISSN 2674-1695

Fotod: Eesti Teadusagentuur, erakogud
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SISUKORDSamamoodi on teadustöös edu saavutamiseks väga oluli-
sed koostöö, head suhted ja oskus teistele oma ideedest 
kaasahaaravalt ja veenvalt teada anda. Teaduslik tegutse-
misviis põhineb probleemi sõnastamisel, vajalike andmete 
kogumisel, esmase lahenduse väljatöötamisel ja selle 
kontrollimisel sõltumatute andmete või meetodite abil. 
Ning aeg-ajalt tuleb tunnistada eksimust ja olla valmis 
muutusteks – seda kõike ikkagi rahumeelselt ja üksteist 
toetaval viisil. 

Soov avastada ja uudishimu maailmas toimuva vastu on 
võimas edasiviiv jõud! Lastes ja noortes tärkab uudishimu 
kergelt ja nad on loomulikud avastajad. Seda entusiasmi 
tuleb igati toetada, et meile jaguks uusi särasilmseid tead-
lasi ja insenere. Teaduspõhise ühiskonna arendamiseks 
peab teadus jõudma iga nooreni ning just neile sobivas vor-
mis ja kanalis. Seetõttu juhatas festivali sisse sotsiaalmee-
dias toimunud võistlusmäng, kus noorte ülesanne oli leida 
põnevaid teadusfakte ja neid eakaaslastele tutvustada. 

Teadusfestival on tähtis sündmus nii Tartule kui ka kogu 
Eestile. Suurim rõõm on jagatud rõõm. Loodan, et täna-
vune suur teaduspidu Tartus on taas selline, kus rõõmust 

saavad osa kõik osavõtjad – nii konkurssidel 
osalenud ja auhinnatud õpilased, nende 

juhendajad, vanemad, avatud aladel ja 
lavaprogrammides üles astuvad teadla-
sed kui ka tuhanded festivalikülastajad

Rohkelt avastamisrõõmu kõigile! 

Anu Noorma 
Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
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KOLMAPÄEV, 13. aprill

Kell 10–12 

Festival on 
külastajatele 

AVATUD!

 

Õpilaste 
teadustööde 
riikliku 
konkursi II 
vooru tööde 
stendi- 
ettekannete 
näitus.

II vooru 
tööde stendi- 
ettekannete 
nimekirja 
vaata lk 17.

LAVAPROGRAMM  
JAKOB HURDA SAALIS

10.15–10.25
Tartu loodusmaja  
teadusteater  
„Müstiline kapp”

10.30–10.40
Tartu loodusmaja  
teadusteater  
„Kevade märgid”

10.55–11.20 Põlva kooli teadusteater  
„Illusionistide tuleproov”

11.35–12.10
Viljandi Gümnaasiumi  
teadusteatri etendus 
„Kolme jalaga maa peal”

10.30–12.30
TÖÖTOAD 1. ja 2. korruse seminariruumides,  
eelregistreerimisega.

Töötubade tunniplaani vaata lk 6.

13.00–15.00
Õpilaste teadustööde riikliku konkursi  
PARIMATE AUTASUSTAMINE Jakob Hurda saalis.

Ülekanne kodulehe vahendusel miks.ee/auhindamine

FESTIVALI 
PROGRAMM
Festivali juhib Mats Mikkor

TEISIPÄEV, 12. aprill 

Kell 9.15 Festivali avamine ERMi silla-alal

Kell 10–18 

Festival on 
külastajatele 

AVATUD!

 

Õpilaste 
teadustööde 
riikliku  
konkursi  
II vooru 
tööde stendi- 
ettekannete 
näitus.

II vooru 
tööde stendi- 
ettekannete 
nimekirja 
vaata lk 17.

LAVAPROGRAMM  
JAKOB HURDA SAALIS

10.45–11.15
Mari Allik „Kuidas minust 
sai insener ning kui äge on 
minu tööpäev!”

11.30–12.00 Maaja Kuiv „Mida teeb hea 
näitus külastajaga?!”

12.15–12.45 Solaride’i vestlusring

13.00–13.30
Raivo Oras „Energiamaailma 
ägedad võimalused nutika-
tele noortele”

13.45–14.30 Psühhobussi hariduslik tea-
dusetendus

14.45–17.30
Arhitektuurikooli  
projekt „Kooliruum 2022” 
lõpuüritus

10.30–16.30
TÖÖTOAD 1. ja 2. korruse seminariruumides,  
eelregistreerimisega.

Töötubade tunniplaani vaata lk 6.

10.00–16.30
ARUTELUSEMINAR koolide ja koolide UURIMISTÖÖDE 
KOORDINAATORITELE ERMi raamatukogus,  
eelregistreerimisega.

18.15–20.30 Pidulik õhtusöök-vastuvõtt osalejatele.

20.30 Väljub tellitud buss, mis viib vastuvõtul osalejad hotelli.

4 5



TOIMUMISKOHT: O. KALLASE AUDITOORIUM
TEISIPÄEV, 12. APRILL TÖÖTUBA LÄBIVIIJA

10.30–11.15 Esimesed sammud 
tarkade asjade poole

Tallinna Tehnikaülikooli 
Virumaa Kolledž

11.30–12.15 Praktiline energeetika Tallinna Tehnikaülikooli 
Virumaa Kolledž

12.45–13.30 Värvilised pigmendid 
taimedes

Tallinna Tehnikaülikooli 
Virumaa Kolledž

13.45–14.30 Piimast plastik Tallinna Tehnikaülikooli 
Virumaa Kolledž

14.45–15.30 Infrapuna TÜ Tartu observatoorium

KOLMAPÄEV, 13. APRILL TÖÖTUBA LÄBIVIIJA

10.30–11.15 Infrapuna TÜ Tartu observatoorium

11.45–12.45 Merearheoloogia  Meremuuseum

TOIMUMISKOHT: F. LINNUSE AUDITOORIUM
TEISIPÄEV, 12. APRILL TÖÖTUBA LÄBIVIIJA

13.45–14.30 Katsed Vikipeediaga MTÜ Wikimeedia Eesti

14.45–15.30 Supertoit – söödavad 
putukad Valga Gümnaasium

15.45–16.30 Supertoit – söödavad 
putukad Valga Gümnaasium

KOHTUMINE ERMI INFOLETI EES
TEISIPÄEV, 12. APRILL TÖÖTUBA LÄBIVIIJA

11.30–12.15 Kuidas värve nähakse? Eesti Rahva Muuseum

KOLMAPÄEV, 13. APRILL TÖÖTUBA LÄBIVIIJA

11.30–12.15 Kuidas värve nähakse? Eesti Rahva Muuseum

TÖÖTOAD
TOIMUMISKOHT: A. MOORA AUDITOORIUM

TEISIPÄEV, 12. APRILL TÖÖTUBA LÄBIVIIJA

10.30–11.15 „Mug shot”. detektiivina 
800 aasta taga

Tartu Ülikool

11.30–12.15 „Mug shot”. detektiivina 
800 aasta taga

Tartu Ülikool

12.45–13.30 Väikeste ja suurte asjade 
voltimine Eesti Matemaatika Selts

13.45–14.30 Nutitelefon geograafilise 
abimehena EGEA Tartu

14.45–15.30 Nutitelefon geograafilise 
abimehena EGEA Tartu

KOLMAPÄEV, 12. APRILL TÖÖTUBA LÄBIVIIJA

10.30–11.15
Planeerimine. Geograafia 

roll meie elukeskkonna 
planeerimisel

EGEA Tartu

11.45–12.30
Planeerimine. Geograafia 

roll meie elukeskkonna 
planeerimisel

EGEA Tartu

TOIMUMISKOHT: G. RÄNKI AUDITOORIUM
TEISIPÄEV, 12. APRILL TÖÖTUBA LÄBIVIIJA

10.30–11.15 Eneseturundus kooli ja 
tööle kandideerimisel Eesti Töötukassa

11.30–12.15 Eneseturundus kooli ja 
tööle kandideerimisel Eesti Töötukassa

12.45–13.30 Tulevikuoskused, OSKA! Eesti Töötukassa

13.45–14.30 Tulevikuoskused, OSKA! Eesti Töötukassa

14.45–15.30 Mida pakub Eesti 
Töötukassa noortele? Eesti Töötukassa

15.45–16.30 Mida pakub Eesti 
Töötukassa noortele? Eesti Töötukassa
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TOIMUMISKOHT: H. KURRIKU AUDITOORIUM
TEISIPÄEV, 12. APRILL TÖÖTUBA LÄBIVIIJA

10.30–11.15 EMÜ

11.30–12.15 Teadustrenn Eesti Tervisemuuseum

12.45–13.30 Sootundlik popmuusika 
analüüs

Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia

13.45–14.30 Teadustrenn Eesti Tervisemuuseum

14.45–15.30 Klorofülli kromatograafia Tartu Ülikooli teaduskool

15.45–16.30 Mis on DNA ja kuidas 
seda näha? Rändav bioklass

KOLMAPÄEV, 13. APRILL TÖÖTUBA LÄBIVIIJA

10.30–11.15 Teadus+teater Viljandi gümnaasium

11.45–12.45 Klorofülli kromatograafia Tartu Ülikooli teaduskool

TOIMUMISKOHT: I.MANNINENI AUDITOORIUM
TEISIPÄEV, 12. APRILL TÖÖTUBA LÄBIVIIJA

11.30–12.15 Kuidas lugeda looma 
kehakeelt? Eesti Maaülikool

12.45–13.30 Kliinilise ülevaatuse 
teostamine koeral Eesti Maaülikool

13.45–14.30 Maastikuarhitektuuri 
töötuba Eesti Maaülikool

KOLMAPÄEV, 13. APRILL TÖÖTUBA LÄBIVIIJA

10.30–11.15 Mida tähendab looma 
heaolu? Eesti Maaülikool

11.45–12.45 Kliinilise ülevaatuse 
teostamine koeral Eesti Maaülikool

LAVAPROGRAMMI 
TUTVUSTUS
Lavaprogramm toimub 12.–13. aprillil Jakob 
Hurda saalis. Ootame kuulama ja osalema 
kõiki huvilisi. Enne registreeruma ei pea!

Lavaprogrammi juhib Mats Mikkor.

TEISIPÄEV, 12. APRILL

10.45–11.15 Kuidas minust sai insener ning kui äge 
on minu tööpäev!

Mari Allik, TÜ Observatoorium 

Mari on kosmoseinsener. Ta töötab Tartu Üli-
kooli observatooriumis ning töötab igapäeva-
selt laboris. Ta räägib sellest, mida ta täpse-
malt seal teeb ning mis on selle kõige juures 
tema jaoks ülimalt põnev ning äge. Et anda 
paremat aimu oma tegemistest on Mari luba-

nud teha ka väikese demokatse! Tule kuula ja 
vaata ning küsi julgelt küsimusi!

11.30–12.00 Mida teeb hea näitus külastajaga?!
Maaja Kuiv, EXPORABBIT 

Kindlasti oled käinud muuseumis, näitusel, tea-
dus- või avastuskeskuses, kus saab väljapan-
dut katsuda, uurida, sellega midagi teha ja 
katsetada. Lahe, eks?! Aga oled sa mõelnud, 
kuidas need väljapanekud ja eksponaadid 
sünnivad? Kes neid leiutab? Milliseid tead-
misi ja oskusi selleks vaja läheb, et üht ägedat 
näitust luua?
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EXPORABBIT on olnud osaline mitmete erinevate väljapanekute ja näi-
tuste loomisel ning teab, kuidas sünnivad ideed ning milline keeruline 
töö on näituste sünni taga. Ettekandes saab näha põnevat materjali 
eksponaatide ehitamisest ning kuulda lugusid juhtumistest nende loo-
misel. Tule kuula – ehk lööb sinuski välja kirg vormida teadust tutvus-

tavaid eksponaate tulevasteks näitusteks!

12.15–12.45 Kus mul neid 
reaalaineid ikka vaja läheb?!
Novella Uiga, Peter Kipp, Solaride 

Kui Novella ja Peter lahendasid koolis trigono-
meetria kodutööd, ketras neil peas ainult üks 

mõte – kus mul seda ikka vaja läheb?. Mõned 
aastad hiljem tekkis neil suur huvi inseneeria 
vastu, kui liituti Solaride tiimiga ning hakati 
ehitama Baltimaade esimest päikeseautot. Ja 
ühtäkki oli reaalainetes õpitut vaja päriselt 

rakendada. 

Tule, kuula ja arutle Peteri ja Novellaga, kus koo-
lis õpitud teadmisi reaalselt vaja võiks minna.

13.00–13.30 Energiamaailma ägedad võimalused 
nutikatele noortele 
Raivo Oras, Eesti Energia

Kas sina tead, mida teeb insener? On sul aimu, mida sina igapäev kasu-
tad, mida just insener on välja kavandanud ja loonud? Tuleb välja, et 
inseneri töö on hästi mitmekesine ja huvitav ning parim selle juures 
on, et pidevalt saab uusi ja paremaid lahendusi välja mõelda ning tööle 
panna. 

Eesti Energias on tegutsemas palju erinevate alade insenere, kelle tege-
mistest saabki lähemalt kuulda ning selgust, mida põnevat nad teevad. 
Samuti selgub, miks insenere muudkui juurde on vaja ning mida tasub 
õppida, kui tekkis huvi tulevikus ise inseneri ametit proovida.

13.45–14.30  
Psühhobussi teadusetendus
Pärtel Reppo, Eliise Marie Rebane 

Anname teadusetenduses läbi põnevate kat-
sete edasi huvitavaid teadmisi psühholoogia ja 
sinu enda kohta. Juttu tuleb inimese tajust ehk 
sellest, kas oma silmi-kõrvu ning muid meeli ikka 

saab usaldada ja milliseid trikke meeled võivad meile 
mängida. 

Esinemise ajal kaasame publikust inimesi 
andes kõigile võimaluse saada meeli avarda-
vaid kogemusi ning panna võimed proovile. 
Tule osalema,sest äkki oled ainus publikus, 
kes peaaegu kuulmatut heli suudab kuulda? 

Või märkad ainsana ootamatuid muutusi, mis 
teistele kahe silma vahele jäävad?
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KOLMAPÄEV, 13. APRILL

10.15–10.40 Tartu loodusmaja õpilaste 
teadusteemalised etendused:
„Müstiline kapp. Mis juhtub siis, kui kapi uksed on kinni?”

Kas oled kunagi mõelnud, milline elu peitub sinu riidekapis? Mida tee-
vad su riided samal ajal kui kapi uksed on kinni? Või tead sa kuidas 
läbi riiete keskkonda hoida? Keskkonnasõbraliku disaini õpilased on 
lahendanud selle müsteeriumi ning tutvustavad sullegi neid tegevusi 
läbi õpetliku minilavastuse.

„Kevade märgid – katsetame ja uurime!”

Otsime ja märkame kevadet, näeme väikeses suurt ja uudistame kuidas 
kevadet uurida.

10.55–11.20 Põlva Kooli teadusteatri etendus 
„Illusionistide tuleproov”
Publiku ette astuvad teadusmustkunstnikud võistlevad parima illusio-
nisti tiitlile. Näha saab efektseid keemia ja füüsika katseid. 

11.35–12.10 Viljandi Gümnaasiumi 
teadusteatri etendus „Kolme 

jalaga maa peal”
Maailm on katki. Kes või mis  

on süüdi? Teeme maailma  
terveks! Kabooooom.

Lavalugu loodusteaduslike 
katsetega modelleeritud 
elu hävingust Maal, taas 
tärkamisest ja kõige maise 
teed minemisest.

TÖÖTUBADE TEADUSE 
POPULARISEERIJAD

MTÜ Wikimeedia Eesti
Wikimeedia Eesti toetab ja edendab vikitaristut, st Vikipeedia jt vikipro-
jektide, nagu multimeediapank Wikimedia Commons, andmepank Wiki-
data, Vikitekstid, Vikitsitaadid jt arengut Eestis, eesti ja võru keeles, 
samuti Eesti-teemalise info kajastamist muukeelsetes Vikipeediates.

Eesti Rahva Muuseum
Eesti Rahva Muuseum kajastab igapäevaelu, kultuuri kui elamise viisi 
ja laadi, arvestades selle ajalist, ruumilist ja sotsiaalset mitmekesi-
sust. Muuseum keskendub eesti kultuurile, millele lisandub teiste soo-
me-ugri, eriti lähemate läänemeresoome väikerahvast kultuur.

Eesti Maaülikool
Eesti Maaülikool on kõrgkool, mille õppekavadel on suur osa praktikal, 
mida tehakse nii tipptasemel laborites ning maaülikooli välipraktika-
baasides kui ka koostööpartnerite ja ettevõtete juures. Rohelises üli-
koolilinnakus toimub õppetöö nii ettevõtluse, metsanduse, kalanduse, 
keskkonna ja põllumajanduse kui ka veterinaarmeditsiini ja inseneeria 
valdkonnas.

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut
Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut on üks peamisi ajalooa-
lase uurimistöö keskuseid Eestis. Kõrgel tasemel on esindatud erinevad 
metodoloogilised lähenemisvõimalused. Suurem osa teadustööst kes-
kendub Eesti ja naabermaade ajaloole. Uuritakse erinevaid poliitilise, 
sotsiaal- ja majandusajaloo ning kultuuriajaloo aspekte. Teadustöösse 
on aktiivselt kaasatud doktorandid ja magistrandid.

12 13



Tallinna Tehnikaülikooli  
Virumaa kolledž
TalTechi Virumaa kolledž on Kohtla-Jär-

vel asuv regionaalne akadeemiline õppe-
asutus. Virumaa kolledžis saab õppida 

kolmel rakenduskõrgharidusõppe ja kahel 
magistriõppe erialal päeva- ja sessioonõppe 

vormis. Kolledž pakub täienduskoolitusi ning 
aitab teadust populariseerida teadus- ja tehnika-

kooli kaudu.

Eesti Töötukassa
Eesti Töötukassa korraldab Eesti töötuskindlustust, et tagada tööealise 
elanikkonna võimalikult suur tööhõive ning ennetada pikaajalise töö-
tuse ja tööturult tõrjutust. Lisaks toetab töötukassa ka noori, pakkudes 
tasuta karjääriteenuseid, koolitusi ja nõustamisi. 

EGEA-Tartu
EGEA-Tartu moodustavad entusiastlikud ja säravad noored geograafia-
huvilised. EGEA-Tartu on osa üleeuroopalisest organisatsioonist EGEA 
(European Geography Association), mis koondab endas allüksusi üle 
kogu Euroopa. EGEA liikmed on käinud enam kui viie aasta vältel Eesti 
koolides praktilistes teematundides tutvustamas geograafide tegevust. 
Õpilaste teadusfestivali messialal tutvustame teematunde ja teeme 
eksperimente, mis on osaks Laheda Geograafiatunni programmist.

Eesti Matemaatika Selts
Eesti Matemaatika Selts (EMS) on vabatahtlik ühendus, mis aitab iga-
külgselt kaasa matemaatiliste teaduste ja matemaatilise hariduse aren-
gule Eestis, samuti matemaatika saavutuste ja matemaatiliste meeto-
dite rakendamisele erinevates valdkondades.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) on muusikale ja teatrile 
spetsialiseerunud avalik-õiguslik ülikool. Eesti Muusika- ja Teatriaka-

deemia seisab kõrge professionaalsuse eest, kannab rahvuskultuuri 
traditsioone ja arendab aktiivselt rahvusvahelist koostööd avatuna loo-
mingulistele ideedele, erinevatele teadusuuringutele ning uudsetele 
valdkondadevahelistele projektidele.

Viljandi Gümnaasium
Viljandi Gümnaasium on 2012. aastal asutatud esimene Eesti riigi-
gümnaasium. Gümnaasiumis toimub suunapõhine õpe – õpilastel on 
võimalik valida kuue õppesuuna vahel. Viljandi Gümnaasium kuulub 
Tartu Ülikooli innovatsioonikoolide võrgustikku. Festivalil astub üles 
kooli teadusteater.

Tartu Ülikooli teaduskool
Tartu Ülikooli teaduskooli eesmärk on pakkuda nutikatele õpilastele 
võimetekohaseid väljakutseid. Korraldame süstemaatilist õpet üle 
Eesti. Meie tegevused ja õppematerjalid aitavad täiendada kooliprog-
rammi.

Tartu Ülikooli Tartu observatoorium
Tartu observatooriumi põhitegevus on teadus- ja arendustegevus ees-
märgiga edendada teadust astronoomia, kaugseire ja kosmosetehno-
loogia valdkonnas, osutada nende valdkondade teadustööl põhinevaid 
teenuseid, olla tunnustatud partner rahvusvahelistes võrgustikes, koo-
litada noorteadlasi ja avardada loodusteaduslikku maailmavaadet.

Valga Gümnaasium
Valga Gümnaasium on ajakohaseim kool 
Eestis. Gümnaasiumi visioon on märgata 
ja kaasata igat inimest, et anda hoogu 
eneseteostuseks nüüdisaegses maa-
ilmas. Valga Gümnaasiumi annab 
hoogu eneseteostuseks õpilasele, 
õpetajale ja kogukonnale selleks 
välja töötatud KAMi (kaasamine- 
avatus-märkamine) süsteemi abil.
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Rändav bioklass
Projekti „Rändav bioklass„ eesmärk on populariseerida loodusteadusi, 
tutvustades õpilastele tänapäevaseid DNA-analüüsi meetodeid ja andes 
neile võimaluse töötada nüüdisaegse laboriaparatuuriga. Projekti käi-
gus sõidab mobiilne labor mööda Eestit ning käib koolides. Koolikülas-
tustel saavad õpilased teha mitmesuguseid katseid, peetakse loenguid 
ning räägitakse eluteaduste valdkonda kuuluvate teadusharude saa-
vutustest.

Eesti Tervisemuuseum
Eesti Tervisemuuseum on olemas, et aidata värvikal 

moel tundma õppida oma keha ja selle toimi-
mist ning seeläbi püsida terve ja rõõmus. 

Tervishoiumuuseumis saad huvitavalt 
ja kasulikult veeta tunnikese või paar 

vaba aega, kuid tõsisemal huvilisel on 
võimalik ka väga põhjalikult süve-
neda. Soovime avada inimeseks 
olemise ilu, võlu ja valu ning seista 
selle eest, et Eesti inimene oleks 
tervem ja õnnelikum.

Eesti Meremuuseum
Eesti Meremuuseum on Eesti 

merekultuuri ja -asjanduse ajaloo 
koguja, säilitaja, uurija ja tutvustaja. 

Soovime kasvatada inimeste teadmisi, 
austust ning armastust mere vastu. 

Teeme seda, väärtustades vastutustundlik-
kust, mõttejulgust, koostööd ja avatust. Mere-

muuseum on kasutajate ootustele ja vajadustele 
vastav mäluasutus. Pakkudes elamust nii kodu- kui ka 

välismaistele külastajatele, kasvatame Eesti kui kultuuriturismi siht-
punkti populaarsust.

Toimetaja: Sirje Toomla

ÕTK II VOORU TÖÖD
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NR NIMI KOOL TASE TÖÖ PEALKIRI

1 Annabel 
Agasild

Gustav Adolfi 
Gümnaasium G

Ärevus- ja paanikahäirete sümptomite seos ülestimuleeritud 
keskkonnas kriitilise mõtlemise võimekusega Gustav Adolfi 
Gümnaasiumi G2 astme näitel

2 Joonas 
Andresmaa

Tallinna Saksa 
Gümnaasium G Suitsukonide esinemise hulk erinevat tüüpi mererandades  

ja erinevate seiremeetodite sobivuse/vastavuse katsetamine

3 Lauren Aunpuu Hugo Treffneri 
Gümnaasium G

Eesti Vabariigi nimeseadusega seotud probleemide 
kajastamine ajakirjanduses ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi 
õpilaste arvamus nimeseadusest

4 Jonathan 
Darvish-Kojori

Hugo Treffneri 
Gümnaasium G Eesti maakana ajalugu ja nüüdisaegne olukord

5 Maarja-Liis 
Engel Tallinna Reaalkool G

Psüühikahäired, nende sagedus ning koolipsühholoogide roll 
nende käsitluses 11. klassi õpilaste seas Tallinna Reaalkooli, 
Viljandi ja Noarootsi Gümnaasiumi näitel

6 Liisi Haljasorg Miina Härma 
Gümnaasium G Lastekaitsealane ennetustöö Tartu linnas

7 Eetu Heikkilä Miina Härma 
Gümnaasium G Pöörlemistelg, mille korral pöördkeha ruumala on minimaalne

8 Ekke Julius 
Hellat

Tallinna Prantsuse 
Lütseum G MEF2-sõltuva enhanseri mõju BDNF geeni promootor I 

aktiivsusele roti kortikaalsetes ja hipokampaalsetes neuronites

9 Annette Maria 
Hermaküla Tallinna 21. Kool G Kuulamise kunst ja kunsti kuulamine: kuuldemängu 

„Hingamine” lavastus
10 Joosep Hinn Keeni Põhikool P Walso talu murrangulistel aegadel
11 Ingrid Hints Tallinna Reaalkool P Suulise keele jooned investeerimisteemalistes podcast’ides

12
Polina 
Ignatjevskaja
Karina Kutsjak

Jõhvi 
Gümnaasium G Tunni läbiviimine I kooliastmes teemal:  

Mardipäev Eesti rahvakalendris

13 Liselotta Emilie 
Jahnke

Rocca al Mare 
Kool G Ilukirjanduslikud võtted transgressiivses kirjanduses  

Charles Bukowski luule näitel

14 Mihkel 
Jakobson Tallinna Reaalkool G Optimaalseimad Maa ja Marsi vaheliste kosmosemissioonide 

lõpporbiidid sõltuvalt tehtavatest vaatlustest

15 Karel Järsk Saaremaa 
Gümnaasium G Pikkuskasvude erinevused 1994. aasta Läänemaa ja  

2021. aasta Saaremaa haugide vahel

16 Mairolt Jürison Tartu Jaan Poska 
Gümnaasium G Mesilasemade areng ning kasvatus

17 Johanna Kaare Hugo Treffneri 
Gümnaasium G Transkriptsioonifaktor Tcf4 taseme erinevused ajupoolkerade 

hipokampuste vahel

18 Kertu Kaare Tallinna Reaalkool G
Raseduse I trimestri sõeluuringul tuvastatud suurenenud 
kuklavoldi seos patoloogilise karüotüübi ning loote 
arenguanomaaliatega Ida-Tallinna Keskhaigla andmetel

19 Anete Kitse Viljandi 
Gümnaasium G Eri põlvkonnad argisuhtluses



Ilmari  
Mannineni 

auditoorium

Matthias 
Johann 
Eiseni 
audi- 

toorium

Muuseumipood

Garderoob

Anna  
tagasisidet

Info ja 
registreeri-

mine

Helmi Kurriku 
auditoorium

Aliise Moora 
auditoorium

Oskar 
Kallase 

audi- 
toorium

ERMi ruumiplaan

Sissepääs

Osalejate  
toitlustamine

JAKOB HURDA SAAL  
(lavaprogramm)

Gustav Ränga ja Ferdinand Linnuse auditooriumid asuvad II korrusel.

W
C

Raamatukogu

ERM
i info ja piletid

Ajutiste näituste saal
ERM

i näituseala
Laste ERM

LAVA

Teaduse  
populariseerimise 

ala

Tartu loodusmaja näitus
Fotoboks

83828180797877767574737271706968676665

6463626160595857565554535251504948474645

4443424140393837363534333231302928272625

19181716151413121110987654321 2423222120
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NR NIMI KOOL TASE TÖÖ PEALKIRI

20
Hedy-Liis Klaos
Miia Marta 
Tärgla

Nõo 
Reaalgümnaasium G Järeltöötlemata turbast sünteesitud süsinikmaterjali süntees 

 ja karakteriseerimine

21 Aurelia Kuum Gustav Adolfi 
Gümnaasium G

Näitleja ja lavastaja koostöö võrdlus draama- ja 
muusikalilavastuses „Inimesed, kohad ja asjad”,  
„Gorge Mastromase rituaalne tapmine”, „Sweeney Todd”  
ja „West Side Story”

22 Haide Maria 
Kuusik Tallinna Reaalkool G

Emakakaelavähi haigestumuse ja potentsiaalsete riskitegurite 
leviku seosed Eestis inimestel vanuses 15–44 aastatel  
1980–2017

23 Anna-Grete 
Kärblane

Tartu Tamme 
Gümnaasium G Mesilase ja taimse DNA tuvastamine meest selle autentsuse 

määramiseks

24 Robin Kütt Rakvere 
Gümnaasium G Uue kodulehe loomise ja sotsiaalmeedia mõju Päts Sahvri 

toodete müügile ja kodulehe külastatavusele

25 Eliisa 
Lembinen

Tartu Jaan Poska 
Gümnaasium G Klassikaline muusika Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaste 

seas: populaarsus ja mõju

26 Markos 
Liivrand

Jõhvi 
Gümnaasium G Loeng-töötoa läbiviimine: „Koeravillast lõnga tegemine”

27 Anna Milena 
Linder

Gustav Adolfi 
Gümnaasium G

Eesti graptoliitargilliidi keskkonnamõju analüüs kasutades 
QGIS kaardirakendust ja põhjavee füüsikaliste parameetrite 
uuringut

28 Marie Martine 
Lupp

Parksepa 
Keskkool P Eesti lindude maalimine vesivärvidega

29 Lauri Lutsar Tartu Herbert 
Masingu Kool G Elulaadi muutus Eestis XX sajandil Normakute perekonna 

näitel. Meie pere pildid ja vaade sündmustele maailmas

30 Reio Lõbus Kuressaare 
Hariduse Kool P Lageraied: mõiste, vajalikkus, tagajärjed inimeste suhtumine 

lageraietesse ja lageraielankide uuring Saaremaal 2021. aastal

31 Emma Lotta 
Lõhmus

Gustav Adolfi 
Gümnaasium G

Üksindus Milan Kundera „Olemise talumatus kerguses”, 
Bohumil Hrabali „Liiga valjus üksinduses” ja Mati Undi 
„Sügisballis”

32 Siim Mattias 
Mae

Tallinna Saksa 
Gümnaasium
Elija Barz

G Indiroki stiilis muusikaalbumi komponeerimine ja levitamine

33 Annabel 
Maksimov

Jõgevamaa 
Gümnaasium G Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste liikumisaktiivsus,  

une- ja ekraaniaeg ning nende seos eluga rahuloluga

34 Merlin Mandel Järveküla Kool P Rae valla Järveküla kooli õpilaste ja õpetajate ärevusega 
toimetulek enne ja pärast eriolukorda 2021/2022 õppeaastal

35 Hendrik 
Matvejev

Miina Härma 
Gümnaasium G Meetodid rekurrentse seose lahendamiseks

36 Johannes 
Murre

Tallinna Prantsuse 
Lütseum G Fenoolsete ühendite sisalduse määramine seitsmes 

ravimtaimes

37 Adeele Must Tallinna Reaalkool G Valkude sadestamismeetodite võrdlus geel-elektroforeesil  
ja massi-spektromeetrias

38 Monica 
Männistu Kiviõli I Keskkool G Kiviõli 1. Keskkooli gümnaasiumiõpilaste õpioskuste 

rakendamine distantsõppe ajal nende endi hinnangul

39 Olivia Neidre Gustav Adolfi 
Gümnaasium G Akrüülhammaste pinnaomaduste võimalik muutumine 

erinevate valgendavate vahendite toimel

NR NIMI KOOL TASE TÖÖ PEALKIRI

40 Karolin Niido Parksepa 
Keskkool P Kanapidamisega alustamine – meie pere lugu

41 Zlata 
Nikonorov

Tallinna Kesklinna 
Vene Gümnaasium G Erinevate Helicobacterite kirjeldus Eestis elavate kroonilise 

gastriidi patsientide seas

42 Maarja-Liis 
Nirgi

Tamsalu 
Gümnaasium G Majandusteadlane Endel Kolde

43 Paul Kaspar 
Nurk Tallinna Reaalkool G Albert Camus’ eksistentsialismi jooni Priit Pärna filmides

44 Mirtel Org Tartu Jaan Poska 
Gümnaasium G Lühendid Facebooki Messengeri vestlustes

45 Johanna Paide Tallinna Prantsuse 
Lütseum P Suulise kõne eripärad hommikuprogrammi „Terevisioon” näitel

46 Robert Pappel Tallinna Reaalkool G Tallinna Reaalkooli söökla biojäätmete biogaasi tootlikkuse 
hindamine

47 Olivia Parkman Tallinna Prantsuse 
Lütseum G Tallinna Loomaaia valgetups-marmosettide elukeskkonna 

rikastus ja selle mõju nende loomade käitumisele

48
Laura Maria 
Pella
Karel Keis

Miina Härma 
Gümnaasium G Aju uurimine ja õppevideo koostamine

49 Hugo Pohlak Tallinna Inglise 
Kolledž G Pudelivee automaatide mikrobioloogia

50 Eliisabet 
Preismann

Rakvere 
Gümnaasium G Kadila ja Rohu raketibaasid kui vastuolulised ajaloopärandid

51 Karl-Magnus 
Pruul

Häädemeeste 
Keskkool G Hoone 3d-mudeli loomine läbi fotogramm-meetria

52 Kelli Puhm Tallinna Reaalkool G PRIA meetmete mõju mahepuuvilja- ja marjakasvatusele Eestis

53 Liisa Grete 
Pürg Tallinna Reaalkool P Koroonateemaliste artiklite kommentaariumi keel Delfi ja 

Postimehe näitel

54 Aliis Raag Tallinna Prantsuse 
Lütseum G „Küla maailma serval”. Lühifilmi tegemine Tagaranna külast

55 ReigoRaal Pärnu 
Ühisgümnaasium G Pärnu Keskväljaku ja Vaasa pargi jalakäijasõbralik lahendus

56 EliisabetRaju Kääpa Põhikool P Maanaine Eesti ajaloo tõmbetuultes – minu vanavanema Aali 
Elfrosiine Pangi (Peltseri) elu näitel

57 Marta Helena 
Rebaste

Tartu Tamme 
Gümnaasium G Prügisukeldatud toidu ohutuse uurimine toidupatogeenide 

arvukuse määramise kaudu

58 James Rock Tallinna Prantsuse 
Lütseum G Lasteaiaks ettevalmistava raamatu loomine muukeelsetele 

lastele

59 Taissija 
Rychkova

Narva Pähklimäe 
Gümnaasium G Pärilikkuse rolli uurimine skisofreenia arengus bioinformaatika 

meetodite abil

60 Frederik Saal Tallinna Saksa 
Gümnaasium G Katse elada Marcus Aureliuse stoitsistliku maailmavaate alusel

61 Kulla Saatmäe Pärnu Koidula 
Gümnaasium G Laelatu puisniidu taastamisjärgne seisund ja selle analüüs

62 Vadim Sadovski
Tallinna 
Mustamäe 
Reaalgümnaasium

G 10. klassi eestivene õpilaste suhtumine eesti keelde ja 
hinnangud oma eesti keele kasutusele

ÕTK II vooru tööd



ÕPILASTE TEADUSTÖÖDE  
RIIKLIK KONKURSS 
EESMÄRK. Konkursi eesmärk on pakkuda koolinoorte uurimistöödele 
võistluslikku väljundit ja innustada noori teaduslikumale teemakäsit-
lusele uurimistööde tegemisel. Konkursil osalemine annab hea 
võimaluse panna ennast proovile, saada juurde uusi 
teadmisi ja oskusi ning kohtuda sarnaste huvi-
dega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast 
kui ka mujalt maailmast. Konkurssi kor-
raldatakse koos Haridus- ja Teadus-
ministeeriumiga.

OSALEMINE. Konkursil võivad 
osaleda 12–19-aastased noo-
red. 

PREEMIAD. Konkursi auhin-
nafond on 11 400 eurot. 
Lisaks riiklikele preemiatele 
annavad mitmed ministee-
riumid, ülikoolid, teadusasu-
tused jt koostööpartnerid 
välja eripreemiaid. Konkursi 
parimad saavad võimaluse 
Eestit esindada Hollandis 
Euroopa Liidu noorte teadlaste 
konkursil (12.–18. september 
2022) ja Ameerika Ühendriikides 
rahvusvahelisel teaduskonkursil 
Regeneron ISEF (kevad 2023), osaleda 
Šveitsi Alpides peetaval rahvusvahelisel 
uurimisnädalal (25. juuni – 2. juuli 2022), 
Šveitsi talendifoorumil (5.–9. juuli 2022) või Londo-
nis noorte teadusfoorumil (27. juuli – 10. august 2022). 

JÄRGMISE ÕPILASTE TEADUSTÖÖDE RIIKLIKU KONKURSI TÄHTAEG 
ON 20. VEEBRUAR 2023.
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NR NIMI KOOL TASE TÖÖ PEALKIRI

63 Grete Sakteos Gustav Adolfi 
Gümnaasium G

Hajutatud kordamise abil matemaatilise mõtlemise arendamise 
efektiivsus veebikeskkonnas Nutisport Gustav Adolfi 
Gümnaasiumi õpilaste näitel

64 Eva-Liisa Sepp Tallinna Prantsuse 
Lütseum P Elukeskkond rannarootsi aladel aastatel 1935–1945 

Suur-Nõmmküla näitel

65 Elis Siilbek Gustav Adolfi 
Gümnaasium G

Gustav Adolfi Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õpilaste 
levinumad probleemolukorrad ning enesekohased ja 
sotsiaalsed pädevused

66 Sander Simson Tallinna Reaalkool G
Kohvipaksust sünteesitud alusmaterjalile sadestatud plaatina 
katalüsaatorite kasutamine polümeerelektrolüütmembraan-
kütuseelemendis

67 Mihhail 
Smirnov

Narva Pähklimäe 
Gümnaasium P Oravate kasvatamine kodustes tingimustes

68 Marie Lote 
Soome

Miina Härma 
Gümnaasium G 42-päevane uurimus raud(II)sulfaadiga (FeSO4) rikastatud 

kastmisvee mõjust Cosmos Bipinnatuse varre kasvukiirusele

69 Indrek Tamm Nõo 
Reaalgümnaasium G Koroonaviiruse SARS-CoV-2 levimus Eesti maakondades 

aastatel 2020–2021

70
Merilin 
Tkatšenko
Kärt Kinnas

Viljandi 
Gümnaasium G Ahistamine ja seksuaalvägivald ning nende mõju vaimsele 

tervisele

71 Liisu Tohver Kiviõli I Keskkool G
Kiviõli 1. Keskkooli 11. klassi õpilaste lugemisharjumused ja 
hoiakud klassivälise kirjanduse nimekirja kuuluvate teoste 
suhtes kursuse „Kirjandus antiigist 19. sajandi lõpuni” näitel

72 Joosep 
Toomeste Tallinna Reaalkool G CdS termotöötluste mõju Cu2ZnSnS4 päikesepatareide 

põhikarakteristikutele

73 Anna-Ly 
Truusalu Tallinna Reaalkool G Leonardo da Vinci teoste võrdlus Ambrogio de Predise, Gian 

Giacomo Caprotti ja Francesco Melzi maalidega
74 Juhan Tuulik Lümanda Põhikool P Prügi Saaremaa randades

75 Liisa- Lotta 
Tõiste

Tallinna Nõmme 
Põhikool P Sooline võrdõiguslikkus Tallinna Nõmme Põhikooli õpilaste 

näitel

76 Artjom 
Tšitšerin

Tallinna Kesklinna 
Vene Gümnaasium G Sünteetilise bioloogia tööriistade kasutamine geneetiliselt 

modifitseeritud pärmi Rhodotorula toruloides tüvede loomisel

77 Ivo Urb Tallinna 
Ühisgümnaasium G Muusika toimest krüsanteemide (Chrysanthemum indicum L.) 

kasvule

78 Kaisa Urban Tallinna Kivimäe 
Põhikool P Suulise keele erijooned vlogija L. P. videoblogides

79 Karl Vapper
Siim Vatsfeld

Aste Põhikool
Kuresaare 
Hariduse Kool

P „Mullapüksid 2021” Saaremaal

80 Martin Vesberg Saaremaa 
Gümnaasium G Saaremaa meresaarte haudelinnustiku seire ja analüüs  

2011–2021

81 Kerttu Vill Võru Gümnaasium G Võru kauplustes müüdavate mineraalvee liikide päritolu, 
keemilise koostise ja omaduste võrdlus

82 Kirke 
Vöörmann

Tallinna Inglise 
Kolledž G Eesti looduskosmeetika tuntus ja tarbimine ning näokreemide 

keemiliste koostiste erinevused kaubamärgi Tilk! näitel

83 Virginia 
Ždanova

Tartu Annelinna 
Gümnaasium G Rahvusvahelise klassikalise loterii Eurojackpot kulukuse 

statistiline uuring

ÕTK II vooru tööd



KOOLIDE UURIMIS- JA LOOV-
TÖÖDE KOORDINAATORITE 
KOOSTÖÖVÕRGUSTIK 
Eesti Teadusagentuur korraldab koolide uurimis- ja loovtööde koordi-
naatorite võrgustiku tööd eesmärgiga koole ja õpetajaid uurimistööde 

juhendamisel toetada. Igas koolis on uurimis- ja/või loovtööde 
koordinaator, kes seisab hea selle eest, et kõik õpila-

sed nõutud uurimistöö tehtud saaks. Koordinaa-
tor vastutab uurimistööde protsessi igakülgse 

korraldamise eest koolis, töötab välja kooli 
juhendmaterjalid, koondab uurimis-

tööde teemasid ja tehtud uurimistöid, 
nõustab ja toetab õpetajaid uurimis-

tööde juhendamisel, aidates neil 
teha koostööd omavahel ja õpi-
lastega. Teadusagentuuri rolliks 
on toetada ja abistada koolide 
koordinaatoreid. Koostöövõr-
gustiku kaudu saavad koordi-
naatorid vahetada kogemusi, 
jagada näidiseks õpilaste uuri-
mistöid ja aidata üksteist kooli 
juhendmaterjalide väljatöötami-

sel. Teadusagentuur hoiab koos-
töövõrgustikku töös ja tagab selle 

eduka toimimise, haldab koordi-
naatorite andmebaasi, korraldab võr-

gustikusündmusi ja vahendab pidevalt 
uurimistööde juhendamist toetavat infot. 

Kutsume üles kõiki Eesti üldhariduskoole 
teada andma, kes teie koolis on uurimis- ja/või 

loovtööde koordinaator ning liituma võrgustikuga!

Rohkem infot ja võrgustikuga liitumine:  
www.etag.ee/uurimistoodejuhendamine.

TEADUSHUVIRINGIDE  
MATERJALID JA 
NÄIDISÕPPEKAVAD
Teadushuviharidus on eelkõige loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia 
valdkonnas läbiviidav huviharidus, mis hõlmab formaalharidusevälist 
tegevust kõigis selle vormides: on pikaajaline, süsteemne, juhendatud, 
toimub vaba tahte alusel ja selle eesmärk on tekitada huvi valdkonna 
vastu või omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal.

Näidisõppekavade teemad, näidistööplaanid, huviringide juhendamise 
metoodika ja juhend, koolituste videod ja teised toetavad materjalid 
asuvad: miks.ee/teadushuvihariduse-materjalid.

MIKS.EE – JULGE OLLA 
UUDISHIMULIK!
Miks.ee on platvorm, mis ärgitab kõiki noori olema uudishimulik – tege-
lema teaduse ja maailma avastamisega. Uudishimu on edasiviiv jõud 
ning silmapaistvad avastused sünnivad sageli katsetades. Avastamine 
ei pea olema raske, lihtsalt alusta küsimusega „MIKS?”, sest teadus on 
parim viis maailma uurida ja mõtestada.

Pakume noortele palju huvitavat lugemist ning materjale, mis aitavad 
arendada ennast erinevates valdkondades. Portaalist leiab põnevaid isi-
kulugusid, aga ka materjale sellest, kuidas koostada uurimistööd alates 
teema valimisest kuni stendiettekande tegemiseni. Kajastame põnevaid 
teemasid ka Facebookis (@tahan.teada.miks), jagame huvitavaid tea-
dusfakte Instagramis ja TikTokis (miks.ee).

Koolide ja ettevõtete koostöö arendamine

Koolide ja kooliväliste partnerite koostöövormide kirjeldused koos 
heade praktikate näidetega on praktiline abimaterjal nii koolidele kui 
ka koolivälistele asutustele, organisatsioonidele ja ettevõtetele, kes 
soovivad edendada oma piirkonna hariduselu ja toetada kogukondlikku 
koostööd.
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Kooliväliseid partnereid õppetöösse kaasates rikastab kool kohalikku 
hariduselu ja mitmekesistab igapäevast õppetööd. Eri valdkondade 
eestvedajate ja spetsialistide kogemustest õppimine ja nende töö jäl-
gimine aitavad suurendada õpilaste karjääriteadlikkust ning toetada 
noorte omaalgatust ja ettevõtlikkust.

Iga koostöövormi kohta saate täpsemalt lugeda miks.ee/koostoovormid.

INSENEERIAPUU
Miks inseneriks õppida? See on üks väheseid karjäärivõimalusi, mis hõl-
mab kõiki valdkondi spordist kosmoseni. Inseneride järele on alati suur 
nõudlus ja see on üks kiiremini arenevaid erialasid. Insenerid viivad 
edasi ja arendavad mis tahes valdkonna elu. Nende töö on hästi tasus-
tatud ning ühiskonnas väärtustatud. Insenerina saad olla nii praktiline 
kui ka loov ja uuendusmeelne. Võimalusi, mida insenerina muuta, on 
kogu maailmas. 
Vaata edasi: www.inseneeriapuu.ee.

KARJÄÄRIKOORDINAATORITE 
KEVADKOOL
4.–5.mail 2022 toimub karjäärispetsialistidele ning -koordinaatoritele 
kahepäevane inseneeria kevadkool Tallinnas Ülemiste City Öpiku kon-
verentsikeskuses. 

Kevadkooli esimesel päeval toimuvad huvitavad ettekanded, mis selgi-
tavad, milliseid karjäärivõimalusi pakub inseneriharidus. Päeva teises 
pooles on võimalus osaleda praktilistes töötubades. Ürituse teine päev 
on pühendatud ettevõtete külastustele, et osalejad saaksid praktilise 
kogemuse tehnoloogia ja inseneeria valdkonna ettevõtete tööst ning 
saaksid otse spetsialistidelt uurida kõike, mis abiks karjäärinõustamise 
töös.

Kevadkoolis osalemine on tasuta ning registreerimise avame peagi!

Broneeri kevadkooli toimumisaeg ning jälgi informatsiooni kodulehel: 
www.etag.ee/kevadkool. 

TRANSPORT KÜLASTAJATELE
Festivali ajal, 12. ja 13. aprillil on festivali käepaelaga sõit Tartu ühis-
sõidukites tasuta. Oleme roheline festival – võimaluse korral tule Eesti 
Rahva Muuseumisse ühissõidukiga, jalgrattaga või jalgsi.

Täpsem info Tartu bussiliiklusest: www.tartu.ee/et/bussiliiklus.

BUSS NR 25 
Kesklinn–ERM 

E–R

06 31
07 48
09 00
10 25
11 52
14 27
15 47
16 40
17 40
19 08   58
21 54
23 08

BUSS NR 25
ERM–Kesklinn– 

Raudteejaam 
E–R

05 58
07 08
08 26
09 46
11 22
13 47
15 11
16 09
17 00
18 29
19 22
21 15
22 32

BUSS NR 7
Kesklinn–ERM 

E–R

06 03   34
07 05   33
08 04   33
09 03   33
10 03   33
11 03   33
12 04   34
13 04   34
14 04   33
15 03   33
16 03   32
17 03   33
18 03   34
19 04   35
20 04   34
21 04   32
22 02   32

BUSS NR 7 
ERM–Kesklinn 

E–R

06 00   30
07 00   30
08 00   30
09 00   30
10 00   30
11 00   30
12 00   30
13 00   30
14 00   30
15 00   30
16 00   30
17 00   32
18 02   32
19 02   32
20 01   31
21 00   30
22 00   30   56

 y BUSS NR 25: Kesklinn–ERM (Eesti Rahva Muuseum) 
Soola–Linnamuuseum–Vene–Peetri–Jänese–ERM

 y BUSS NR 25: ERM–Kesklinn–Raudteejaam 
ERM–Orava–Vene–Atlantis–Kesklinn V–Riiamäe–Pepleri–Vallikraavi–
Kuperjanovi–Raudteejaam

 y BUSS NR 7: Kesklinn–ERM 
Soola–Vabaduse puiestee–Raeplats–Vabadussild–Vene–Narvamäe–Roosi–ERM

 y BUSS NR 7: ERM–Kesklinn 
ERM–Roosi–Narvamäe–Palmihoone–Raeplats–Soola I
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PRAKTILINE INFO  
OSALEJATELE

12. APRILLIL TOIMUB STENDINÄITUS (õpilased on oma stendide 
juures) ja tööde hindamine. Samal ajal on teaduse populariseerijate 
esinemised ja töötoad. 

Igal stendiga osalejal on laual kellaaegadega hindamisgraafik ja 
neil kellaaegadel on kohustus kindlasti oma stendi juures olla! 

TOITLUSTAMINE

Stendiettekannetega osalevate õpilaste, registreerunud juhendajate 
ja teaduse populariseerijate toitlustamine toimub mõlemal päeval 
restoranialal. 

Lõuna algab kell 13 ja süüakse kolmes rühmas: kell 13, kell 13.20 
ja kell 13.40. Uurimistöödega osalejatel on kaelakaardi taskus ole-
val sedelil kirjas, mis kell on lõuna: ülerahvastuse vältimiseks palun 
pidage kinni kellaajast, mis teie kaelakaardil kirjas on. 

NB! Populariseerimise alal osalejad ja juhendajad, palun laske 
noored uurijad lõunajärjekorras ette, sest nad kiirustavad hinda- 
misele! 

Toitlustusalalt saavad kõik osalejad kogu aeg võtta väikseid suupis-
teid ja vett. 

ÕHTUNE PROGRAMM

Teisipäeval, 12. aprilli kell 18.15 algab osalejate õhtune programm. 
Sissepääs kaelakaardiga, eelregistreerumisega. 

 y Kell 18.15–20.45 on serveeritud õhtusöök toitlustusalal. 

 y Lisaks saab kell 19 koos giidiga minna ERMi näitusetuurile.  
Algus „Uurali kaja” ukse juures. 

Kell 20.30 väljub osalejatele buss ERMi juurest Tartu hotelli. 

13. APRILLIL ON STENDINÄITUS (õpilased on oma stendide juu-
res), samal ajal toimuvad teaduse populariseerijate esinemised ja 
töötoad. 

Stendiettekannete, teaduse populariseerimise ning töötubade ala 
suletakse kell 12 ja kõigil osalejatel palutakse maha võtta nii oma 
poster kui ka päisekleebis ja panna kokku oma materjalid. 
Kell 13 algab Jakob Hurda saalis õpilaste teadustööde riikliku kon-
kursi AUTASUSTAMINE, kuhu kõik on oodatud kaasa elama!
Kogu festivali jooksul on võimalik tasuta külastada ERMi näitusi – 
pileti selleks saad lunastada kollase käepaela alusel muuseumi 
infoletis. 

ÖÖBIMINE HOTELLIS TARTU 
 y 12. aprill 

Need, kes registreerisid ennast ööbijateks, majutuvad hotellis 
Tartu, Soola 3

 y 13. aprill 
Hommikusöök hotellis ööbijatele alates kella 7st 

TELLITUD TRANSPORT 
 y 12. aprill 

Hotellis ööbijad viiakse ERMist peale õhtusööki hotelli kell 20.30 
 y 13. aprill 

Hommikul kell 9.30 väljuvad hotelli juurest bussid ERMi 
 y 13. aprill 

Pärast autasustamist väljub ERMist buss kesklinna kell 15.30

TÄHTSAD AADRESSID 
 y Hotell Tartu 

Soola 3, 51013 Tartu (bussijaama juures) 
 y Eesti Rahva Muuseum 

Muuseumi tee 2, 60532 Tartu
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RAKETT69 TEADUSSTUUDIO TEADUSLAAGER

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi II vooru pääsenud õpilasel on 
või-malik augusti lõpus osa saada esimest korda toimuvast Rakett69 
teadusstuudio kahepäevasest teaduslaagrist Ülemiste linnakus  
Tallinnas. Laagris kohtuvad teadushuvilised noored, kes saa-
vad ennast proovile panna võistluslikus ja põnevas Rakett69- 
stiilis õpitoas, kus mänguliselt arendatakse meeskonnatöö oskusi. 
Külastatakse Magnetic MROd ja Lennusalka, et tutvuda lähemalt 
lennundusvaldkonna ja seal kasutatavate tehnoloogiatega. Lisaks 
minnakse külla ka Ülemiste linnaku teistele põnevatele tehnoloo-
giaettevõtetele. Ainulaadse võimalusena saavad noored kokku ka 
tuntud investoriga, et arutleda tehnoloogiasektori ettevõtluse üle. 
Täpsem info ja registreerimine saadetakse õpilastele peale tea-
dusfestivali. 

NB! Kohtade arv on piiratud! Osaleda saavad kiiremad 50 regist-
reerunut.

ÕPILASTE TEADUSFESTIVAL ON ROHELINE ÜRITUS

 y Püüame olla võimalikult keskkonnasäästlikud!  

 y ERMi avalikud alad on varustatud sorteerimist suunavate mär-
gistusega prügikonteineritega. 

Viska oma prügi õigesse konteinerisse! 

 y Julgustame külastajaid tulema festivalile ühissõidukiga, jalg- 
rattaga või jalgsi. 

 y Festivali toiduvalikus on erinevad eestimaised toidud ja taime-
toit. Pakume kraanivett ning kutsume külastajaid tulema festi-
valile oma joogipudeliga. 

 y Eelistame infokandjatena digimaterjale ning oleme vähenda-
nud trükitavate materjalide hulka. Materjalide trükkimisel kasu-
tame keskkonnahoidlikke lahendusi.
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KONKURSI ERIAUHINNAD FESTIVALI KOOSTÖÖPARTNERID
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FESTIVALI KOOSTÖÖPARTNERID FESTIVALI KORRALDAJAD



200 inseneri ameti kirjeldused, lisamaterjalid  
ning õppimisvõimalused Eestis!

 Õpilasleiutajate  
riiklik konkurss 
15. oktoober 2022

 Õpilaste teadustööde  
riiklik konkurss 
20. veebruar 2023

Järgmised  
tähtajad



Julge olla  
uudishimulik!

@miks.ee

miks.ee

@miks.ee


