
MSC individuaalstipendiumite mõju ja tulemuslikkuse hindamine 

5. MSC individuaalstipendiumite tegevuskava ja tegevuste sihtgrupid (lk 15-

18) 

Tegevus Sihtgrupp 
1. Mobiilsus peamiselt teie ise 

2. Koolitus peamiselt teie ise 

3. Tulemuste levitamine (Dissemination&Communication) 
- teised teadlased 
- tulemuste rakendajad (tööstus, 
poliitikakujundajad jms) 

4. Avalikkuse kaasamine (Public Engagament) 
- avalikkus 
- tavalised inimesed 
- MITTE-teadlased 

5. Soolised aspektid (Gender issues) 
- uurimistöös osalejad 
- uurimisobjektid 
- lõppkasutajad 

 

5.3 Tulemuste levitamine (Dissemination&Communication) 

potensiaalne lisaväärtus Euroopale ja ühiskonnale: 

 planeeritava koolituse, rahvusvahelise ja sektoritevahelise mobiilsuse mõju teie kui  teadlase 

arengule ja ühtlasi teie uurimissuuna arengule ja konkurentsivõimele. Seotus Euroopa üldiste 

prioriteetide ja ühiskondlike väljakutsetega.  

 loodetavate tulemuste mõju ühiskonnale laiemalt (näit. uued töökohad, uute tehnoloogiate 

kasutusevõtt jms) 

 loodetavate tulemuste efektiivsem kasutamine - tööstus, teadusringkonnad, poliitikakujundajad 

5.4 Avalikkuse kaasamine (Public Engagement) 

Oma uurimistöö sisu ja tulemuste mõju tutvustamine ühiskonnale ja inimestele:  

 Ajakirjandus,  

 avalikud üritused,  

 üritused koolides-ülikoolides (sh. teadlaskarjääri tutvustamine)  

5.5 Soolised aspektid (Gender issues) 

1) uurimistöös ja teie mobiilsuses osalejad (võrdsete võimaluste tagamine)  

2) uurimisobjektid ja lõppkasutajad (potensiaalsete sooliste erinevuste arvestamine juba 

planeerimisfaasis) 

NB! Kui võimalik, siis lisage nii avalikkusega suhtlemine kui ka „gender issues“ oma koolituskavasse 

  



Taoluse osa 3: Impact (lk 40) 
3.2 Kommunikatsiooni ja tulemuste levitamise plaan ja selle plaani efektiivsuse kirjeldus: 

1) Kommunikatsiooni ja avalikkuse kaasamise plaan 

 ajaline planeerimine oleneb teemast - kui avalikkusel võiks olla teemaga probleem, siis peaks 

olema kaasatud planeerimise faasis 

 avalikkuse eelnevast kaasamisest võib ka kasu olla 

 kindlasti vajalik peale tulemuste saamist  

SIHTGRUPP: tavalised inimesed 

2) Teaduslike tulemuste levitamine 

3) Teaduslike tulemuste kasutamine ja intellektuaalomandi kaitse ja kasutamine 

artiklid, konverentsettekanded jms - ajaliselt planeerida ajaks, kui on millest rääkida 

SIHTGRUPP: teised teadlased, poliitikakujundajad, tööstus jms. 

Kuidas planeerida avalikkusega sughtlemist – kust alustada, millised on 

võimalused 
1) Alustuseks: 

1. uurida välja, mis juba toimub 

2. mõelda, mis tüüpi tegevus mulle võiks sobida 

3. teha sisuline ja ajaline plaan 

2) Vastuvõttev organisatsioon: 

1. juhendaja 

2. teaduse populariseerimisega tegelev üksus (Public Outreach, Science Communication, Scientific 

Culture jms) 

3. avalike suhete osakond 

4. partnerkoolid jt organisatsioonis 

3) Kontaktid üle-Euroopaliste organisatsioonidega 

 Euroopa teaduskeskuste ja muuseumide võrgustik (Ecsite) - http://www.ecsite.eu/ 

 Teadlaste Öö (Researchers Night) - algatus, mis toimub üheaegselt ligi 30 riigis ja 300 linnas üle 

Euroopa. Neil on kohustus MSC stipendiaate kaasata! - 

http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_en.htm 

 Euroopa Lasteülikoolide võrgustik (EUCU) - http://eucu.net/ 

 Euroopa noorte teadlaste konkursside korraldajad (EUCYS, National Organisers) - 

http://ec.europa.eu/research/eucys/index_en.cfm?pg=home 

 Euroopa teadusajakirjanike ühendus (EUSJA) - http://www.eusja.org/ 

 Maailma teadusajakirjanike ühendus (WFSJ) - http://www.wfsj.org/ 
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Võimalikud tegevused - a) võimalused b) oskused c) interaktiivsusaste 
1. Kirjutised mitteerialastes avalikkusele suunatud ja neile kättesaavates väljaannetes  

 isiklik blogi 

 vastuvõtva organisatsiooni väljaanded 

 muud populaarteaduslikud või veel laiemat ühiskonda kaasavad väljaanded 

 videod YouTube's 

 sotsiaalmeedia (MSC olemas FB leht) 

2. Pressiteated tulemuste ja tegevuse kohta 

3. Avalikud loengud, diskussioonid 

 Lasteülikoolid 

 teaduskohvikud 

 ülikoolide avalikud loengusarjad (Väärikate Ülikool TÜs, Studia Generalia TLÜs jms) 

4. Aktiivselt kaasavad tegevused (oma laboris, ülikoolis, koolides, avalikus ruumis ...): 

 teadusfestivalid (Teadlaste öö, IT-öö ...) 

 koolide teaduspäevad – koolide algatatud (kui lähete koos lapsega, siis näiteks lapse kool ja 

lasteaed) 

 teadlaste invasioon koolidesse (näiteks teadusbuss, doktorantide „Elus teadus“, rändav bioklass 

jms) 

 teaduslaagrid, teadusringid (TÜ teaduskool ...)  

 teemapäevad, konverentsid (robootika, Taimede Lummuse päev, Õpilaste teaduslikud ühingud)  

 uurimistööde juhendamine, olümpiaadidele kaasaaitamine jms.  

 

Abimaterjale: 

 A Scientist's Survival Kit - Communication science - http://ec.europa.eu/research/science-

society/pdf/communicating-science_en.pdf 

 Communicating EU Research&Innovation - http://bookshop.europa.eu/en/communicating-eu-

research-innovation-pbKI3212366/ 

 European Research: Guide to Successful Communication - 

http://ec.europa.eu/research/science-society/science-communication/index_en.htm 

 

Kui on puudu kontakt või ei tea, kas teie idee ikka sobib avalikkuse kaasamise teema alla, siis küsi 

nõu: 

Terje Tuisk 
Terje.tuisk@etag.ee 
Teaduse popualriseerimsie osakond 
Eesti Teadusagentuur 
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