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13.november 2013 Keila Koolis 

Kava: 

9.00 registreerimine 

9.10 „ Kosmoselaevaehitus vs muusikukarjäär – kumb teeb 

õnnelikumaks?“  Mart Noorma  
Mart Noorma on Eesti tudengisatelliidi programmi (ESTCube-1) juhendaja, 

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan ning 

telesaate Rakett 69 kohtunik.  

„Gümnaasiumi lõpus oli vaja teha valik edasiõppimise kohta. Mäletan selgelt, et 

kaalusin, kas tahaksin saada rikkaks ja edukaks või teha olulisi avastusi nagu näiteks 

teadlased teevad. Alguses andsin dokumendid majandusse, aga viimasel päeval 

mõtlesin ümber ja otsustasin hoopis füüsika kasuks. Leidsin, et reaalteadlasena 

avanevad mulle paremad võimalused inimesi aidata.“ (Mart Noorma, www.entrum.ee) 

 

10.40 Smuuti paus 

10.55 Mentor Aivar Haller 

 
Aivar on mentorina aidanud plajusid tippjuhte ja -sportlasi. Ta räägib sellest, 
kuidas seada ja saavutada eesmärke võimalikult väikse kulumise hinnaga. 
Samuti sellest, kuidas luua, hoida ja lõpetada suhteid nii, et väärikus ja rõõm 
hinge soojendaksid. 

 

 

12.25 Lõuna 

12.50 Rahvusvaheliste organisatsioonide esitlused 

 MTÜ EstYES on noorteühendus, mis tegeleb noorte vahetusega ja vabatahtliku 

teenistusega alates 1991. Meie missiooniks on anda võimalus noortele avastada 

maailma ja seeläbi iseennast läbi erinevate rahvusvaheliste projektide. Meie 

kaudu on Sul voimalus osaleda rahvusvahelistes töömalevates, 



noortevahetustes, seminaridel, koolitustel, praktikal Euroopa hotellides ja pikaajalistes vabatahtlike 

projektides.  

 Euroopa Noored on Euroopa Liidu noorte 

kodanikuharidusprogramm, mille kaudu toetatakse noorte 

omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd. Rahastatakse 

noortevahetusi, -algatusi, -seminare, demokraatiaprojekte, Euroopa 

vabatahtlikku teenistust ning koolitustegevus- ja võrgustikuprojekte. 

 Dream Foundation Eesti on sihtasutus ning meie eesmärgiks on aidata noortel minna õppima 

erinevatesse Euroopa ülikoolidesse. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid, 

motivatsioonikiri, erialade ja ülikoolide valik ning õppelaenu-, stipendiumite- ja 

keeletestide alane nõustamine – selle kõigega saame Sind aidata!   

Samuti oleme ametlik Cambridge English eksamikeskus Eestis – seega Sinu võimalus teha meie 

juures ka oma rahvusvaheline keelesertifikaat, et oma unistuste õpinguid välismaal alustada! 

 Eesti Noorteportaal kajastab noortest ja noorte vajadustest lähtuvalt erinevaid uudiseid ja 

informatsiooni töö-, haridus- ja koolitusvõimalustest ning muudest olulistest 

teemadest. Siit leiad infot erinevate projektide ja huvitavate rahvusvaheliste 

pakkumiste kohta.  Lisaks on Sul võimalik lugeda teiste noorte kogemuslugusid 

– kas siis kinos, teatris või muuseumis käigust või hoopis muusika, reisimise ja 

vabatahtliku töö kohta. Noorteportaali on oodatud on ka Sinu seiklusküllane 

kogemus - ole üks meist, ole kultuurne! 

 EURES (European Employment Services) on Euroopa Komisjoni poolt loodud töövahenduse 

võrgustik, mis asutati 1993.aastal. Eestis on EURES tegevust koordineerivaks asutuseks Töötukassa. 

EURES teenuse eesmärgiks on pakkuda: 

- tööotsijatele infot ja nõustamisteenust töövõimaluste ning elamis-ja töötingimuste kohta 

Euroopas; 

- tööandjatele tuge uute töötajate värbamisel Euroopast; 

- piirialade elanikele informatsiooni töötamise kohta naaberriigis. 

 

13.50-15.30 Osalemine ühes töötuba osaleja valikul: 
 

 Rahvusvahelised võimalused (Velli Kivi, Tallinna Noorsootöö Keskus) 

Maailm on täis võimalusi, eriti noore elluhüppaja jaoks. Kas minna 

välismaale õppima, töötama, keelekursustele või vabatahtlikuks, liituda 

mõne rahvusvahelise projekti või muu ettevõtmisega või hoopis 

teostada end siinsamas kodumaal? Kuidas kogu selles võimaluste- ja 

inforägastikus orienteeruda ning leida endale sobiv? Sellest kõigest 

töötoas lähemalt räägimegi. 

Töötoas saad ülevaate: 

- erinevatest organisatsioonidest ja mõistetest 

- bakalaureuseõppe võimalustest välismaal 

- põhitõdedest, mida silmas pidada välismaale tööle suundumisel 

- vabatahtlikust teenistusest  

- mis see kõik maksab, kust saada toetust ning millest üldse alustada 

 



 Maailmahariduse töötuba (MTÜ EstYes) 

Rahvusvaheliste noortevahetustega tegelev MTÜ EstYES korraldab 

koostöös MTÜ 

Mondo'ga erinevates Eesti noortekeskustes esitluse õiglase šokolaadi 

teemal ja tarbimisharjumustest laiemalt.  

Räägime igapäevastest tarbimise harjumustest, šokolaaditööstuse 

varjukülgedest ning tutvustame üleüldiselt õiglase kaubanduse põhimõtteid. 

Esitluse kuulajatel on võimalik osaleda viktoriinis (auhindadega!), näha ülevaadet 

šokolaaditööstuse eri etappidest ning osa võtta šokolaadimängust!! 

Projekti viiakse läbi rahvusvahelise projekti Young European for 

Global Development raames. 

 

 "DIY ehk TEE ISE!" (Egon Eiche, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) 

Õpituppa on oodatud kõik noored, kes tahavad olla ettevõtlikud. (DIY)Do 
it yourself ehk tee ise filosoofia taga on mõte, et tasub ise asju teha, mitte 
oodata kuni teised sinu eest ära teevad/otsustavad, ehk passiivsel olekul 
on palju alternatiive. Mängime erinevaid mänge meeskonnas ja üksinda, 
võimalik on saada väikest juhtimiskogemust ja langetada otsuseid. 
Õpitoa käigus õpime läbi mängu ja mõtleme selle üle, et kuidas alustada, 
mida võib mõni otsus endaga kaasa tuua jne. Arutame selle teema üle, et 
kas maailma on võimalik muuta? Garanteeritud on positiivne õhkkond ja 

nali. Kaasa võta hea tuju ja avatud meel.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Soovijatel registreeruda Karjääripäevale: 
 

noorteinfo@keila.ee 
või telefonidel:  6773950; 53312139 

 

Korraldaja: Keila Noortekeskus 

Karjääripäev on osalejatele tasuta! 
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