Aastatepikkusest tööst kooliõpilastega võrsus TalTechi olümpiaadikoolSimson, Päivo; Sildvee, KadriMente et Manu2018 / lk. 3839http://www.ester.ee/record=b1242496*est http://dea.digar.ee/publication/AKmenteetmanu https://www.ttu.ee/public/m/mente-etmanu/MM_05_2018/mobile/index.html
Alanud on registreerumine esimesele TalTechi tehnikaolümpiaadile [Võrguväljaanne]postimees.ee2022"Alanud on registreerumine
esimesele TalTechi tehnikaolümpiaadile "
Eesti helged pead. Noored geeniused : [rahvusvaheliste täppisteaduste olümpiaadide medalivõitjatest, sh TTÜ tudengist Jegor
Gužvinist]Pullerits, PriitPostimees2001 / lk. 1, 3 : ill (Arter)
Eesti korraldas esimese Euroopa füüsikaolümpiaadiKalda, JaanHorisont2017 / lk. 58-59 :
fothttp://www.ester.ee/record=b1072243*est
Eesti noored said rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil medalisaju [Võrguväljaanne]goodnews.ee2022Eesti noored said
rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil medalisaju
Ettevõtte rahanduse 9. olümpiaadi võitjad : [olümpiaad korraldati TTÜs PricewaterhouseCoopersi toel]Kaarlaid, Kairi; Rahu,
KatrinMente et Manu2006 / 26. apr., lk. 3https://www.ester.ee/record=b1242496*est
Filosoofia ei ole sport : [rahvusvahelisest filosoofiaolümpiaadist Varssavis 19.-23. maini]Jakapi, RoometÕpetajate Leht2005 / lk. 11
Filosoofia ei ole sport : [õpilaste üle-eestilisest filosoofiaolümpiaadist ja rahvusvahelisest filosoofiaolümpiaadist Varssavis 19.-23.
mail 2005]Jakapi, RoometFilosoofia õpetamisest2006 / lk. 34-35
First European physics olympiad - short and challenging problemsHeidelberg, Mihkel; Vigh, Mate; Kalda, JaanEuropean journal of
physics2018 / 16 p.: illhttps://doi.org/10.1088/1361-6404/aab59f
FüüsikaolümpiaadKalda, JaanHorisont2007 / 3, lk. 42-43 : ill
Füüsikaolümpiaadi väga edukas aastaKošik, Oleg; Kree, MihkelHorisont2019 / lk. 58-59 :
illhttps://www.ester.ee/record=b1072243*est
Geoloogiatudengiks kasvatakse särava geograafiaõpetaja käe allArras, KristianKoolitus : [ajalehe Õhtuleht lisa]2022 / Lk.
2https://dea.digar.ee/article/olkoolitus/2022/03/24/3.1
Gümnaasiumiõpilasena TalTechisRaja, HelenStudioosus2022 / lk. 44-45https://www.ester.ee/record=b1558644*est
Huvitavad ülesanded pole lihtsad : [koolinoorte füüsikaolümpiaadist]Kalda, JaanHorisont2005 / 4, lk. 42-43
II заочный зональный тур I всесоюзной олимпиады по иностранным языкам среди студентов медицинских вузовШаранда
Г.И.Информационный выпуск. 4 / Межреспубликанский координационный научно-методический совет по иностранным
языкам Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области РСФСР, Министерство
просвещения ЭССР, Таллиннский технический университет1990 / с. 15-16
InformaatikaolümpiaadTruu, AhtoHorisont2018 / lk. 59 : fothttps://www.ester.ee/record=b1072243*est http://www.horisont.ee/arhiiv2018/Horisont-6-2018.pdf
InformaatikavõistlusedTruu, AhtoHorisont2018 / lk. 56 : fothttps://www.ester.ee/record=b1072243*est http://www.horisont.ee/arhiiv2018/Horisont-2-2018.pdf
Kas oskad vastata aegade keerulisima maateaduste olümpiaadi küsimustele?postimees.ee2022"Kas oskad vastata aegade
keerulisima maateaduste olümpiaadi küsimustele?"
Kõige huvitavam ja kasulikum õppeaine : koolinoorte füüsikaolümpiaadKalda, JaanHorisont2009 / 3, lk. 43-44 : ill
Kümme pähklit tehnikaülikooli olümpiaadi stiilisImeline Teadus2022 / lk. 44-47 : fothttps://www.ester.ee/record=b2747925*est
Maailma ei saa päästa ilma Maa-teadusi tundmata!Soesoo, AlvarPostimees2021 / Lk. 1617https://dea.digar.ee/article/postimees/2021/02/15/15.2 "Maailma ei saa päästa ilma Maa-teadusi tundmata!"
Maateadus - tänapäevase ühiskonna alusteadusSoesoo, AlvarÕpetajate Leht2019https://opleht.ee/2019/09/maateadustanapaevase-uhiskonna-alusteadus/
Maateaduse olümpiaadil tabas eestlasi medalisaduImeline Teadus2022 / lk. 22https://www.ester.ee/record=b2747925*est

Maateadust tasub õppida ehk Eesti gümnasistid Koreas dinosauruste jalajälgi uurimasRoosna, HardaHiiu Leht2021 / Lk. 4 :
fot"Maateadust tasub õppida" https://www.ester.ee/record=b1072230*est
Maateadusteolümpiaad lükkus, veel jõuab osalema [Võrguväljaanne]goodnews.ee2021"Maateadusteolümpiaad lükkus, veel jõuab
osalema"
Matemaatikaselts tunnustas kolledži õppejõudu [Võrguväljaanne]Kiil, Urmassaartehaal.postimees.ee2022Matemaatikaselts
tunnustas kolledži õppejõudu
Medaleid füüsikavõistlusteltKošik, OlegHorisont2022 / Lk. 60-61https://www.ester.ee/record=b1072243*est
Mis on maateadus? Milles võetakse mõõtu maateaduste olümpiaadil?Hade, SigridEesti Loodus2018 / lk.
11http://www.ester.ee/record=b1072059*est
Mitte ainult olümpiaadist : [teoreetilise mehaanika olümpiaadist TTÜs]Liiva, TaivoTehnikaülikool1992 / 18. dets., lk. 4
Neli medalit rahvusvaheliselt maateaduste olümpiaadiltSoesoo, AlvarHorisont2019 / lk. 57-58 :
fothttps://www.ester.ee/record=b1072243*est
Noored ja majandus käivad kokku küllNiine, TarvoÄripäev2020 / lk. 13https://www.ester.ee/record=b2122331*est
https://www.aripaev.ee/arvamused/2020/02/26/tarvo-niine-noored-ja-majandus-kaivad-kokku-kull
Oluline on füüsikaline arusaamine maailma asjadest. Eesti-Soome maavõistlus füüsikasKree, MihkelHorisont2015 / lk. 58 : fot
Olümpiaadid tõid eelõppesse uusi tuuliSildvee, KadriMente et Manu2019 / lk. 26-27 : fothttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
https://www.ttu.ee/public/m/mente-et-manu/MM_02_2019/mobile/index.html
Olümpiaadivõitja: maateaduste tundmine aitab ka valimistel teadlikumalt otsustada
[Võrguväljaanne]goodnews.ee2022"Olümpiaadivõitja: maateaduste tundmine aitab ka valimistel teadlikumalt otsustada"
Stipendiumiprogramm, mis suunatud stimuleerima noorte arengut : [arvamust avaldab ka TTÜ üliõpilane Mette Purde]Sepp, Viire;
Purde, MetteHorisont2014 / lk. 56-58 : fot
Tallinna tehnikaülikool kutsub maateadustest huvitatud gümnasiste olümpiaadile [Võrguväljaanne]Õpetajate Leht2021"Tallinna
tehnikaülikool kutsub maateadustest huvitatud gümnasiste olümpiaadile"
Tallinna Tehnikaülikooli magistrant Hele Hammer võitis [audiitorfirma PriceWaterhouseCoopersi korraldatud ettevõtte rahanduse
olümpiaadi : lühisõnum]Tänavsuu, KaiPostimees1999 / 20. jaan., lk. 11
TalTech korraldab kevadel kaks olümpiaadiMente et Manu2018 / lk. 8http://www.ester.ee/record=b1242496*est
http://dea.digar.ee/publication/AKmenteetmanu https://taltech.ee/avalehekulg/?id=10641&category=128006#newsTabsMenu
TalTech korraldab koolimatemaatika olümpiaadi [Võrguväljaanne]postimees.ee2022"TalTech korraldab koolimatemaatika
olümpiaadi"
TalTech kutsub gümnasiste tehnoloogiavõistlusele ajusid ragistamaDirector. Inseneeria2022 / lk. 64-65 :
fothttps://www.ester.ee/record=b1519314*est https://director.ee/2021/12/28/taltech-kutsub-gumnasiste-tehnoloogiavoistlusele-ajusidragistama/
TalTech maksab 300-500 eurot kuus stippi rahvusvahelistel olümpiaadidel medaleid võitnud uutele tudengitele
[Võrguväljaanne]digi.geenius.ee2021"TalTech maksab 300-500 eurot kuus stippi rahvusvahelistel olümpiaadidel medaleid võitnud
uutele tudengitele"
TalTech pakub õpilastele täiendavat õppimisvõimalust mitmesugustel kursustelTürkson, LiiliaÕpetajate Leht2022 / Lk.
8https://dea.digar.ee/article/opetajateleht/2022/09/16/9.2
TalTechi esimesel tehnikaolümpiaadil osales 14 kooli Tallinnast ja Harjumaalt [Võrguväljaanne]Liiviste, Priitpealinn.ee2022"TalTechi
esimesel tehnikaolümpiaadil osales 14 kooli Tallinnast ja Harjumaalt"
TalTechi maateaduste veebiolümpiaadil on praktilised ülesanded asendatud andmekaevega
[Võrguväljaanne]opleht.ee2021"TalTechi maateaduste veebiolümpiaadil on praktilised ülesanded asendatud andmekaevega"
TalTechi maateaduste veebiolümpiaadil on praktilised ülesanded asendatud andmekaevega [Võrguväljaanne]Terviseleht2021 / Lk.
8"TalTechi maateaduste veebiolümpiaadil on praktilised ülesanded asendatud andmekaevega"
Teaduspreemia laureaat Siim Veski palub õpetajaid: „Märgake lapsi, kes korjavad kive!”

[Võrguväljaanne]Bioneer.ee2022"Teaduspreemia laureaat Siim Veski palub õpetajaid: „Märgake lapsi, kes korjavad kive!”"
TEST: Gümnaasiumi maateaduse olümpiaadi küsimused [Võrguväljaanne]postimees.ee2021"TEST: Gümnaasiumi maateaduse
olümpiaadi küsimused"
TTÜ ehitustudengid võitsid olümpiaadil Minskis II kohaInseneeria2016 / lk. [70] : fothttp://www.ester.ee/record=b2336521*est
TTÜ tudengid teedeehituse olümpiaadil esikolmikusIsraelian, Taavi-David; Raun, Romet; Siilbaum, AivarTeeleht2016 / lk. 8-9 :
fothttp://www.ester.ee/record=b1073043*est
Täna toimub esimene TalTechi tehnikaolümpiaad, kus teooria ja praktika on võrdselt tähtsad [Võrguväljaanne]Povilaitis,
Dmitripealinn.ee2022"Täna toimub esimene TalTechi tehnikaolümpiaad, kus teooria ja praktika on võrdselt tähtsad"
Valimik olümpiaadiülesandeid matemaatilisest analüüsist1988https://www.ester.ee/record=b1233795*est
Võitjad selgunud! Maateaduste olümpiaad oli keerulisem kui kunagi varem [Võrguväljaanne]opleht.ee2022"Võitjad selgunud!
Maateaduste olümpiaad oli keerulisem kui kunagi varem"
19. veebruaril 2022 toimub esimest korda TalTechi tehnikaolümpiaadMente et Manuhttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Üliedukas rahvusvaheline maateaduste olümpiaadEesti Loodus2022 / lk. 6 : fothttps://www.ester.ee/record=b1072243*est
Ülikoolidesse vastuvõtt ei saa enam tugineda traditsioonideleVoll, HendrikÕpetajate Leht2019 / Lk. 4 :
portrhttps://www.ester.ee/record=b1072753*est https://opleht.ee/2019/12/ulikoolidesse-vastuvott-ei-saa-enam-tuginedatraditsioonidele/ Hendrik Voll: ülikoolidesse vastuvõtt ei saa enam tugineda traditsioonidele (err.ee 23.12.2019)
Вторая зональная олимпиада по иностранным языкам среди студентов сельскохозяйственных вузовИнформационный
выпуск. 4 / Межреспубликанский координационный научно-методический совет по иностранным языкам Белорусской,
Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области РСФСР, Министерство просвещения ЭССР, Таллиннский
технический университет1990 / с. 12-14
Зональная олимпиада по иностранным языкам среди студентов университетов (для межфака)Информационный выпуск. 4 /
Межреспубликанский координационный научно-методический совет по иностранным языкам Белорусской, Литовской,
Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области РСФСР; Министерство просвещения ЭССР; Таллиннский
технический университет1990 / с. 16-18
Зональный тур олимпиады по иностранным языкам среди студентов педвузовМалевич В.Г.Информационный выпуск. 4 /
Межреспубликанский координационный научно-методический совет по иностранным языкам Белорусской, Литовской,
Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области РСФСР, Министерство просвещения ЭССР, Таллиннский
технический университет1990 / с. 18-21
Профессор геологии учителям: «Замечайте детей, которые собирают камни!»mke.ee2022"Профессор геологии учителям:
«Замечайте детей, которые собирают камни!»"

