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MIKS.EE SUVEKOOL 
21. - 22. augustil 2017 Nelijärvel 

 

Suvekooli moderaatorid: 

Anzori Barkalaja – Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse juhataja 

Terje Tuisk – Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja 

 

21. august, esmaspäev 

10:30 11:00 SAABUMINE JA HOMMIKUKOHV 
 
Tellitud buss Tallinnast Nelijärvele väljub Tallinnast kell 9:15 bussijaamast (Haigekassa maja 
eest Lastekodu 48). 
Tellitud buss Tartust Nelijärvele väljub Tartust Vanemuise alumisest parklast kell 8:30 

11:00 11:20 SUVEKOOLI AVAMINE 

11:20 11:50 Kuidas huvi tekib ja areneb, kuidas ettevõtete kaasamine aitab tõsta laste huvi LTT valdkonna 
vastu - vaatame otsa teadusuuringutele.  
Signe Ambre, Eesti Teadusagentuur 

11:50 12:35 Turunduse ja kommunikatsiooni planeerimisest teaduse populariseerimisel.  
Triin Männik, OÜ Pluk ("Muuseumiöö" ja "Kultuuripärandi aasta" turundaja) 

12:35 13:20 Harrastusteadus 1 Üldised põhimõtted ja tasemed. Rahvusvaheline kogemus. Läti 
etnobotaanika näide.  
Veljo Runnel - Eesti harrastusteaduse vedaja; Tartu Ülikooli Loodusmuuseum 
Signe Krūzkopa, Ieva Mežaka, Andra Simanova, Inga Holsta -  Läti entobotaanika 
ekspeditsiooni tiimi liikmed 

13:20 14:05 LÕUNA 

14:05 15:20 Harrastusteadus 2 Andmekogumisest harrastusteaduses: erinevad meetodid, kaasnevad 
probleemid, mida kogutud andmetega pärast tehakse. Eesti näited.  
Veljo Runnel - Eesti harrastusteaduse vedaja; Tartu Ülikooli Loodusmuuseum 
Terje Tuisk, MTÜ Studio Viridis Loodusharidus (projekt "Tere! Kevad!") 
Laura Altin, OÜ Positium (GLOBE ja mobiilpositsioneerimine) 

15:20 15:35 Uuenenud Miks.ee portaali tutvustus. Kaili Kaseorg-Cremona, Signe Ambre, Eesti 
Teadusagentuur 

15:35 18:35 Töö rühmades. Rühmatöö teemad ja vedajad:  
1) Harrastusteadus (Veljo Runnel); 
2) Õpiveskid (Anzori Barkalaja); 
3) Haridusasutuse koostöö ettevõtetega (Signe Ambre); 
4) Teadushuvihariduse Liit – milleks, kellele ja kuidas? (Friedrich Kaasik ja Kristi Kivilo); 
5) Miljon+ artiklit Vikipeediasse – miks? (Sirli Zupping ja Kadri Vare) 
6) Teaduslaat? Lastekonverents? Joonistusvõistlus? Milliste võrgustikusündmustega innustada 
lapsi huviringides kaasa lööma ja toita pikemaaegset huvi nii lastes kui ringijuhtides? (Janet 
Laidla ja Saale Tartes) 
7) Laste kaasamine ilmanähtuste andmekogumisse (Kristel Uiboupin) 

15:35 16:20 Rühmatööde 1. sessioon Häälestumine, tutvumine ja probleemipüstitus 

16:20 16:35 KOHVIPAUS 

16:35 17:50 Rühmatööde 2. sessioon Lahendusideede otsimine 
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17:50 18:35 Rühmatööde 3. sessioon Rühmatööde seisu tutvustamine 

18:35 18:50 PUHKEPAUS 

18:50 19:50 ÕHTUSÖÖK 

19:50 20:50 Töötoad 1. Töötoad number 1, 4, 6 

 

22. august, teisipäev 

9:00 9:10 Päeva sissejuhatus 

9:10 10:10 Harrastusteadus 3. Leedu näide. Egle Marija Ramanauskaite 

10:10 11:10 Töötoad 2. Töötoad number 3, 5, 8 

11:10 12:10 Töötoad 3. Töötoad number 2, 7, 9 

12:10 13:10 LÕUNA 

13:10 14:40 
Rühmatööde 4. sessioon Ideede arendamine, edasiste tegevuste ja ressursside planeerimine, 
tööjaotus. Ideede vormistamine esitluseks. 

14:40 15:50 Rühmatööde 5. sessioon Rühmatööde tulemuste esitlused ja tagasiside 

15:50 16:10 KOKKUVÕTE SUVEKOOLIST 

16:10 16:10 BUSSID LAHKUVAD Tallinnasse ja Tartusse 

 

 

TÖÖTUBADE KIRJELDUSED 

Nr Töötoa nimi Töötoa kirjeldus Läbiviija(d) 

1 Kosmose töötuba Kosmose õpi- ja töötoas on võimalik tutvuda peegelteleskoobi ja 
selle töö põhimõtetega. Kõrguste mõõtmiseks meisterdame 
astrolabi. Seletamaks lahti, kuidas tekib vikerkaar, kasutame 
prismat ja spektroskoopi. Kui ilm on ilus, korraldame huvilistele 
öisel ajal ka ühe vaatluse. 

Rauno Pilvik 

2 Reisijuttude 
töötuba - 
Prantsuse 
Guajaana 

Prantsuse Guajaana - Ladina-Ameerika avastamata pärl. 
Seiklusjutud Euroopa ühest metsikumast piirkonnast, kus võib 
kohata maailma suurimat sikku, siniseimat liblikat ja muid 
eriskummalisi isendeid. 

Karolin Mäe 
ja Margus 
Vilbas 

3 Entomoloogia 
töötuba 

Töötoas on mugav tegutseda kuni 15 huvilisel. Räägime, püüame, 
sirutame, määrame ja avastame selle kõige liigirikkama klassi erilisi 
isendeid.  

Karolin Mäe 
ja Margus 
Vilbas 

4 Harrastusteadus 
Elva 

Gümnaasiumis - 
Miniteaduskool ja 
Miniteadusfestival  

Töötoas anname ülevaade Elva Gümnaasiumis tegutsevast I 
kooliastme Miniteaduskoolist ja Miniteadusfestivali tööst ning I ja II 
kooliastme loodus- ja teadusringide tegevustest. Jagame kogemusi 
Miniteaduskoolist ja Miniteadusfestivalist ning tutvustame 
ringitöös õpilastega tehtud põnevaid katseid. Jagame vastavaid 
õppematerjale linkidena. Teeme koos tehakse läbi ka mõned 
praktilised tegevused. 

Külli Korol ja 
Evelin Toom 

5 Nutividinate 
töötuba 

Töötoas on mugav tegutseda 8-10 huvilisel. Kui igal pool tekib uusi 
äppe, mis nutiseadmete mälud umbe ajavad, siis selles töötoas 
avastame ennekõike füüsilisi nutikaid vidinaid, millega oma 
nutiseade veelgi nutikamaks teha. Näitame, kuidas saab iga 
inimene (õpilane) olla osaline teaduse tegemises. Alustame 
imelihtsatest nippidest kuni nutiseadmete külge käivate 

Urmas 
Heinaste ja 
Peep 
Tobreluts 
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sensoriteni. Vaatame luupe, kiikreid, endoskoopi, termokaamerat, 
sensoreid SAM-1 jm vidinaid tavalise nutiseadme küljes - kõik 
selleks, et uurida keskkonda mitmel moel ja koguda teavet 
projektis EV100 „Eesti Kooliallikad“ kohta (www.kooliallikad.ee). 
Tutvustame ka ASEF-i rahvusvahelist teadushuvihariduse projekti 
Pop Science! Let’s Explore!, mis lõimib aktiivõppe tegevusi õpilaste 
teadushuvi suurendamiseks ja kus on võimalik ka eesti huvilistel 
osaleda. 

6 Müstiline ürgmeri 
ja Eesti tippkiskjad 

läbi ajaloo 

Kas teadsid, et Eestit on katnud troopiline meri korallide ja 
meriliiliatega ning et Baltika ürgmeri paiknes 600 miljonit aastat 
tagasi hoopis lõunapoolkeral? Loodusmuuseum kutsub tutvuma 
iidsete mereasukatega ja sukelduma Eesti ala merepõhja. Katsume 
kaasavõetud kivitisi kiskjatest, vaatame neile otsa ning püüame 
ette kujutada, millised nad välja võisid näha, kui suureks kasvada ja 
keda süüa. Töötoa lõpus sukeldume sadade miljonite aastate 
tagusesse merepõhja, et vaadata, kuidas sellised elukad päriselt 
välja nägid ja kuidas nad elasid. 

Sander Olo 

7 Soolise 
võrdõiguslikkuse 

töötuba 
„Loodusteadused 
ja tehnika on ka 

tüdrukutele“ 

Teadus- ja tehnoloogiapakti võrgustiku probleemikäsitlustes on 
ühe olulise kitsaskohana toodud välja tüdrukute LTT-sse kaasamise 
olulisust. Töötoas tutvustame uuringut ja soovitusi LTT 
huvihariduses aegunud soorollide mõju vähendamiseks tüdrukute 
huviala- ja erialavalikutele. Arutleme selle üle, milline on 
ringijuhendaja ja lapsevanema roll tüdrukutes reaalteaduste vastu 
huvi äratamisel ja hoidmisel. Tutvustame ka projekti HYPATIA, 
mille eesmärk on julgustada tüdrukuid reaalteadusi katsetama ning 
selle demonstreerimiseks viime läbi praktilise harjutuse. 

Liivi Pehk ja 
Verner Mägi 

8 OSKA töötuba Teadus- ja tehnoloogiapakti partneri SA Kutsekoda töötoas 
räägime, milliseid ameteid õppida ja milliseid oskusi arendada, et 
püsida tööturul „edukalt sadulas“ võimalikult kaua? Tööjõu- ja 
oskuste vajadust prognoosiva OSKA süsteemi „OSKAjate töötoas“ 
saad teada, millised trendid tuleviku tööturgu Eestis mõjutavad 
ning millised ametid ja oskused aina enam hinda lähevad. Samuti 
proovime omal nahal järele, kas tulevikukindlust toetavate oskuste 
õppimine võib ka lõbus olla.  

Tiia Randma 

9 miks.ee portaal 
uues kuues 

Teadusagentuur uuendas miks.ee portaali, räägime, mis on teisiti 
ja kuidas uus keskkond teaduse populariseerijate tööle kaasa saab 
aidata. Ootame töötuppa teaduse populariseerijaid ning teadus- ja 
tehnoloogiapakti partnereid ja liitujaid, kelle tegevusi uuenenud 
keskkonnas tutvustame.  

Kaili 
Kaseorg-
Cremona ja 
Signe Ambre  

 

 


