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MIKS ja KUIDAS?
• Anda noortele võimalus ennast õigel ajal õigest kohast
leida
• Mitte jätta majandust töökäteta
• Selleks

• Võimaldada noortel alates lasteaiast LTT valdkonna vastu huvi
tunda ja seda süvendada (eriti T )
• Kaasata nii lasteaias kui koolis (ja ka huvikoolis) sellesse
õppesse praktikuid, et noored saaksid aru mida LTT-s päriselt
tehakse ja mida on vaja teha
• Toetada noori õigel ajal õiget teed leidma (sellist, mis ei viiks
ummikusse)

• Nad peaksid leidma õigel ajal oma ikigai*
* ikigai - olemise mõte (mõiste jaapani filosoofiast)

Elu on täitsa normaalne,
aga samas tunned
end kasutuna

See, mida
SA ARMASTAD

Elu on väga meeldiv,
aga ära ei ela

* Ikigai:
olemise mõte
See, milles
SA HEA OLED

Elu on mugav, aga
hing tahaks midagi muud

Ikigai*

See, mille eest
MAKSTAKSE

See, mida
MAAILM VAJAB

Elu on põnev ja
rahuldustpakkuv,
aga tunned end
ebakindlalt

KUIDAS TOETADA NOORI SELLE LEIDMISEL?
Noor peab teadma, millised on võimalused:

KUS?

- saama proovida, milles ta hea on

Koolis; kodus; huviringis; ülikoolis

- aru saama, mida ta armastab

Koolis; kodus; huviringis; ülikoolis

- saama pildi, mida on maailmal vaja

Koolis; nähes, mis toimub päris
maailmas; meediast; ülikoolis

- omama aimu sellest, millise tööga saaks ka hästi
ära elada

Koolis; nähes, mis toimub päris
maailmas; meediast; ülikoolis

MIKS?
Sest inimesi, kelle ikigai on LTT-valdkonnas on vaja nii
riigiametites, kohalikes omavalitsustes, ettevõtetes, kui ka
koolides (nii alg-, kesk-, kutse, huvi- kui ka üli-) – ehk siis kõigis
eluvaldkondades („päris töökohtades“) meie ümber

Mis on teadushuvihariduse sees (~15%)
TÜ Teaduskooli
õpikojad ja
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koolitused ja
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matemaatikavõistlused

See, mida
SA ARMASTAD
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SA HEA
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