
6th International Science Youth Forum

19. jaanuar – 23. jaanuar 2014  (kell  7 00 – 21 30)



Hwa Chong Institutsioon

4000 õpilast 

6 taset  - nagu meie 7. kuni 12. klass, millest:

• High School – 2  + 2 aastat

• Kolledz – 2 aastat – ettevalmistus ülikooliks: 
GCE A-taseme eksamiks

• Ühiselamud



Ühiselamud



Iga esmaspäeva hommikul on orkestri ja 

hümniga rivistus koos vande andmisega



Eriala valik hakkab selguma 3.- 4. 
tasemel

Pakutakse uurimuslikku õpet selle otseses 
tähenduses:

Laborid on varustatud vahenditega, millega on 
võimalik teha uurimisi mikrobioloogias: 
termostaadid, tsentrifuugid, kolorimeetrid, 
elektroforeesi tarvikud, laminaarkapid, 
külmkapid, tõmbekapid ja kõik muud tarvikud 
(pipetid, Petritassid jne)







Organisaator ka NTU :



Ekskursioonid laboritesse

• A*STAR  - The Agency for Science, Technology
and Research

Valisin Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis 
sebrakalade geneetika (embrüouuringud)  

6000 akvaariumi,  miljon kala.





Laseriga määratakse veretilgas kümnete 
erinevate antikehade olemasolu



Mikroskoop näitab elusates rakkudes 
toimuvat





Kohtumised nobelistidega – 11!
keemias, füüsikas, matemaatikas ja meditsiinis







Mõtteid nobelistidelt

• Tegelikus maailmas (elus) me ei tea, milliselt 
leheküljelt me probleemile vastuse saame või 
kas sellest probleemist raamatus üldse juttu on.

• Elu ei paku meile selgelt piiritletud probleeme, 
vaid annab suure segaduse.

• Teadlased peaksid inimestega rohkem rääkima.

• Noored teadlased ei peaks panema „kõiki mune 
ühte korvi“.



Vladimir Vojevodski - Fields medal (matem)
Huvid lapseeast:   saurused – keemia – füüsika –

matemaatika – geneetika



Mõtteid nobelistidelt

• Laske noortel minna välismaale ülikoolidesse, 
aga meelitage nad kindlasti tagasi – selle eest 
peab riik hoolitsema.

• Teadlased peavad ka elu jooksul liikuma 
erinevate ülikoolide vahel.

• Raha tuleb poliitikutelt  - teadus sõltub neist.

• Teadus on koostöö – ei ole oluline, kui suure 
„tüki“ keegi avastab, iga väiksemgi samm on 
oluline suurema terviku mõistmisel.



Mõtteid nobelistidelt

• Parimat teadust on teinud noored teadlased.

• Tee seda, mida meeldib, aga nii hästi kui võimalik.

• Ärge otsige teaduses neid probleeme, mille 
lahendamine näib kõige enam kasu toovat, vaid ikka 
tehke seda, mis on huvitav.

• Kui tahad õpetada mõtlema, siis on hea alustada 
füüsikast, sest seal ei ole vaja nii palju pähe õppida, 
kui bioloogias.

• Bioloogiasse on saavutusi juurde toonud eelkõige 
keemikud ja füüsikud



Mõtteid nobelistidelt

Küsimusele: kas õpetajast sõltub...

• Jah, õpetaja oli väga hea, sellepärast läksingi 
teadusesse ja olen saavutanud...

• Ei! Minu õpetaja ei osanud keemiat seletada ja 
pidin kodus ise uurima – hakkas huvitama.

Küsimusele: kas oli koolis juba suur huviline...

Jah, huvitasid paljud asjad...

Enne keskkooli ei tegelenud eriti millegagi...



Vladimir Vojevodski Fields medal 
(matem)

Ajaloolise geneetika andmed ei ole eriti usutavad, 
sest liiga keeruline on arvesse võtta kõigi geenide 
kombineerumise aspekte.

Püüab sellega tegelema hakata.

Hing interakteerub kehaga, et paremini toime tulla:

hing ei saa kohvitassi teise kohta liigutada, selleks 
on hea omada kätega keha.



• Eksisteerivad kolm reaalsuse taset:

• Materiaalne

• Matemaatiline  - kirjeldav

• Unistuste  tase

Vladimir Vojevodski Fields medal 
(matem)



Õpilased esitlesid posteritel oma töid



Prof. Hartmut Michel - tülakoidi membraanseoseliste 
valkude aktiivsus  (keemia 1988)



Õpilased esitlesid oma rahvussnäkke ja 
suveniire



Hommikuti, õhtuti tutvustasid õpilased 
oma riiki



Õpetajatega vahetasime omavahel 
mõtteid ja kogemusi





Mida tahaks muuta...

• Tervet koolisüsteemi!

• Koostööd rohkem nii keemikutega („elu keemia“) 
kui ka 

• Füüsikutega – füüsika ülesandeid võiks olla 
bioloogia vallast, samuti 

• matemaatikutega, kunsti  ja võõrkeeltega jne.

• Koostööd ülikoolidega: TLÜ innovatsiooni keskuse 
looduslabor (Jüri Kurvits) – esitame avaliku 
pöördumise, milles põhjendatud soov HTM-ile  
selle labori lisarahastamiseks – laboratoorsed 
tööd gümnaasiumile.



Mõtteid kolleegidelt

• Muusika annab teadusele loovuse ja kunst 
annab märkamise oskuse.

• Õpetajate koostöö on väga vajalik nii omavahel 
kui õpilastega – koos õpitakse

• Probleemipõhine õpe on õige.

• Õpe on edukas, kui õppekeskkond on tehniliselt 
hästi varustatud – nii laborid kui interaktiivsus.

• Meie planeedil on helgem tulevik, kui õpilastel 
on rahvusvahelised sõprussidemed.

• Õppimine  on keerukas tee avastusteni.



Ekskursioon linnas.
57-korrusel on avatud basseinid, palmid





Superpuud



Ekskursioon innovaatilisimas pargis







Õpetajate põhikorraldajaga mr Lim Ningiga
liigume viimasele pidulikule banketile



Tänan kuulamast!


