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Miks mind siia kutsuti?

● 2005: Euroopa Noorte Teadlaste Võistlus 3. Preemia

● 2011: Eesti noorim teadusdoktor (24 a)

● 2011-2015: Osaline ~50 bakalaureusetöö valmimisel

● 2015-... : Euroopa Noorte Teadlaste Võistluse žürii liige



Kelle eest ma räägin?

● Praegu töötan eAgronomis

● Olen töötanud Tartu Ülikoolis

● Kord aastas käin ENTV žüriis
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● Esindan üksnes iseennast!



Euroopa Liidu Noorte Teadlaste Võistlus (EUCYS)

● Messi formaadis - igal tööl oma stend
○ Postrid, voldikud, tulemus (robot, programm…)

● Igast riigist max 3 tööd. Kokku ~50
○ Töö peab mahtuma 10 lk sisse

● Žürii ~20 erinevate erialade spetsialisti
○ Füüsikud, keemikud, matemaatikud, arstid, ajaloolane, 

keskkonnateadlane, erinevad insenerid, …
○ Iga tööd külastab 3-4 žürii liiget



Euroopa Liidu Noorte Teadlaste Võistlus (EUCYS)

● Apelsinide ja õunte võrdlemine
○ Tõestus matemaatikas vs töötav ja kasulik programm vs 

500h välitöid metsas või sama aeg mikroskoobi taga
○ Žürii vaatab eelkõige töö olulisust, uudsust, keerukust

● Tase on väga kõrge
○ Võitjate puhul vajub enamasti suu lahti neid lugedes
○ Pea kõik tööd võtaks valdkonna spetsialistil nädal-kuu
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● Noore huvi teema vastu (õhin)
○ Soov midagi päriselt ära teha
○ Valmidus pingutada et ületada raskuseid
○ Energiat et tegeleda asjaga sadu tunde
○ Entusiasm tööst rääkimisel žüriiga
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● Hea juhendamine
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Motivatsiooni toetamine

● Iga uurimistöö jooksul on madalpunkte
○ Keegi peaks nendega aitama - ka inimlikult
○ Turvaline keskkond, kus ohutu katsetada ja vigu teha

● Hea juhendaja tekitab tahtmise rohkem teha
○ Inimene, kellega oma uusi mõtteid “põrgatada”
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Soe ja sõbralik doktorant on 100x parem juhendaja, 
kui ajapuuduses ja tudengeid vihkav tipp-professor



Miks keegi peaks juhendada tahtma

● Kedagi, kes tahab asja “kaelast ära saada” on raske...
● Kui aga õhin teema vastu on olemas siis:

○ Näha noort inimest kiiresti arenemas, ja aidata
○ Võimalus näha valdkonda uuesti algusest

■ Noored märkavad tihti auke millega vanad harjunud
■ Võimalus tunda uuesti seda alguse õhinat

○ Luua endale võrgustikku tulevikuks
■ Õhinaga inimesed jõuavad enamasti kaugele



Kui teil on siira huviga õpilane, tutvustage teda 
potentsiaalse juhendajaga

ENNE
Kui küsite “kas olete valmis juhendama?”
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potentsiaalse juhendajaga

ENNE
Kui küsite “kas olete valmis juhendama?”

Kuidas? “Kas teil oleks aega minna lõunale ühe õpilasega, kes väga teie 
valdkonnast huvitub?”



Kokkuvõtteks

● Väga tugeva töö aluseks on noore enda huvi

● Hea juhendaja peab tahtma juhendada
○ Ja oskama toetavat keskkonda luua

● Viige juhendaja ja õpilane enne kokku kui küsimuse esitate :)


