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Alates aastast 2008 oli direktor Gunnar Polma 1. septembri või viimase koolipäeva kõnedes oluline osa viide 
Reaalkooli ajaloolisele hoonele:

„Suur ja päikesepaisteline suvi on selja taga ja teie ees 1881–1883 arhitekt Max Hoeppeneri ja insener Carl 
Jacoby loodud kolmekorruseline lameda kelpkatusega historistlik hoone. Peafassaadi liigendab rustikaalsete 
pilastritega portikus, mille lõpetab kolmnurkne frontoon. Peakorruseid kaunistavad pilastrid ja karniisid. 
Külgfassaadile avanevate aula akende vahele on paigutatud skulptor August Volzi loodud karüatiidid.“

Karüatiid – maani ulatuvas rüüs seisva naise kuju, mis talastikku kandes täidab samba või muu toendi ülesannet.
Viimane oli inspiratsiooniks ka käesoleva kogumiku kaane kujundamisel.

Esikaane karüatiidi on joonistanud Tallinna Reaalkooli 133. lennu õpilane Mia Peterson, juhendas Tallinna 
Reaalkooli kunstiõpetuse ja kunstiajaloo õpetaja Maarja Kell.

Käesolevas kogumikus on kasutatud illustratsioonidena Tallinna Reaalkooli ajaloolisi füüsika õppevahendeid. 
Valiku jäädvustamisele kuulunud vahenditest on teinud Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja Mart Kuurme, seadmed 
on jäädvustanud 121. lennu vilistlane Rait Tuulas. Fotode juurde kuuluvate teabetekstide autorid on 131. lennu 
õpilane Hanna Britt Soots ja õpetaja Mart Kuurme.

Ettekannete juurde kuuluvad fotod pärinevad Neil McIntyre’i ja Robert Adamsoni erakogudest.

Tagakaane foto Gunnar Polmast on jäädvustanud Mari Rostfeldt Harrieti stuudiost.

Kogumiku koostaja tänab koostöö eest Mai Grossi, Tiia Niggulist, Toomas Reimanni ja Jaana Rohti.
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Head konverentsil osalejad

Olete avanud kogumiku, milles kajastuvad Gunnar Polma mälestusele pühendatud rahvusvahelise reaal- ja 
loodushariduse konverentsi materjalid.

Ühes 1. septembri kõnes ütles Gunnar Polma, et nii kaugele, kui ulatuvad inimese teadmised, ulatub tema 
universum.

Tallinna Reaalkooli tulnute universumit on püütud siin majas reaalselt avardada juba üle saja aasta. Reaalkooli 
esimene direktor Peter Osse rõhutas reaalhariduse tähtsust, õppeainete omavahelisi seoseid ja kõrgeid kasvatuslikke 
sihte ja vahendeid kõnes Reaalkooli hoone avaaktusel. Siin on midagi sellist, mis kõlab väga kaasaegselt, ometi oli 
aasta siis 1884!

Gunnar Polma oli Tallinna Reaalkooli direktor 15 aastat – ajavahemikul 1998–2014. Ta oli inimene, kes tajus 
ühiskonnas ja hariduses toimuvaid protsesse ja püüdis neid mõjutada ühiskonna arengu huvides. Teda on peetud 
reaalhariduse eestkõnelejaks Eesti hariduses. 7. aprillil 2011 on ta ühes intervjuus öelnud: „Ühiskond on tunnetanud, 
et reaalainetel on perspektiivi tuleviku ülesehitamisel. 129 aastat on Reaalkool sisuliselt ühe suuna peal olnud. Kool 
on läbi põlvkondade ühe koha peal püsinud, ühe suunaga õppekava viljelenud.“

Tänaseks on Tallinna Reaalkool sellel suunal püsinud 134 aastat.

Loodus- ja reaalaineid õpetatakse ja õpitakse igas Eestimaa koolis ja meile on tähtis koostöö nii teiste üldhariduskoolide 
kui ka kõrgkoolidega – Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga, ent alati on kasulik vaadata 
ka maailmas ringi ja kasutada parimaid kogemusi ning neist õppida. Kindlasti on nutikas leiutaja olla, aga jalgratta 
leiutamise peale oma aega kulutada pole mõistlik.

Uskumatult palju kohtame sõnavõtte haridusest ja selle muutmise vajadusest tingivas kõneviisis. Hiljutisel 
Paide arvamusfestivalil lausus tuntud poliitik Kadri Simson: „Peaksime rohkem panustama haridusse.“ Mida see 
konkreetselt tähendab? Jätkamine sellisel viisil – peaksime, võiksime – ei vii edasi, kui ei ole konkreetseid tegusid, 
mis tõesti muudavad ja viivad haridust edasi. Usun, et konverentsi kahe päeva tegevustest saab igaüks kaasa ka 
midagi praktilist, mida on võimalik kasutada ning oma õpilastega jagada.

Varalahkunud Gunnar Polma pidas teiste kogemusi ning koostööd vajalikuks igal tasandil – nii koolis endas kui 
kooliüleselt. Reaal- ja loodushariduse edendamise ja selle valdkonna inimeste koostöö eesmärki teenib ka käesolev 
kahepäevane konverents.

Ene Saar

Tallinna Reaalkooli direktor

„Palju toredaid mõtteid ...“
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Tallinna Reaalkool
Liis Hiie, Katariina Idla ja Karmen Markov (Tallinna Reaalkooli 132. lennu õpilased)

1872. aastal, Venemaa keiser Peeter I 200. sünniaastal, anti Venemaal välja kooliseadus. Selle alusel rajati 
olemasolevate kõrvale uus koolitüüp – reaalkool. Kuna Balti kubermangud kuulusid Venemaa koosseisu, võttis 
ka Tallinna linnavõim suuna reaalkooli rajamiseks. Otsese tõuke reaalkooli rajamiseks andis Balti raudtee ehitus – 
vajati tehnikat tundvaid spetsialiste. 1881. aastal asutatigi saksa õppekeelega Tallinna Peetri Reaalkool. Kooli 
nimi tuli Vene keiser Peeter I nimest.

Uue poeglaste kooli avaaktus toimus 20. augustil 1881. aastal. Võeti vastu 29 poissi, kellest suurem osa olid sakslased. 
Õppetöö algas üüritud ruumides Lai tänav 49, kuid juba 1883. aastal valmis uus, praegune koolihoone Estonia 
puiesteel. Koolimaja kavandasid Max Hoeppener ning Carl Jacoby uusklassitsistlikus stiilis. See oli esimene hoone 
Tallinnas, mis ehitati koolitöö tarvis. Õppetöö selles majas on järjepidevalt kestnud tänaseni, kuigi kool on 
kandnud erinevaid nimesid ja õppekorralduski on aegade jooksul muutunud. Aga muutumatuks on jäänud kooli 
suunitlus: tähtsad on reaal- ja loodusained ning suur osa õpilastest läks ja läheb ka nüüd edasi õppima kõrgematesse 
tehnilistesse õppeasutustesse.

Tallinna Reaalkoolile on omane Reaali Vaim, mida veidi teistsuguse nurga alt mõtestab lahti reaalkooli vilistlane 
Henn Saari. Ta avab Reaali Vaimu läbi kolme komponendi, mille all ta mõtleb reaali vaimu lätteid – keskmisest 
kõrgem õpetajate legendaarsusaste, tavalisest sügavamale ulatuv ühistunne ja ainulaadsete sümbolkommete palett.

Realisti kolm tunnust – müts, sõrmus ja märk – antakse õpilastele kindla tseremoonia alusel vastavalt 10., 
11. ja 12. klassis. Sõrmuse ja märgi kättesaamist tähistatakse pidudega. Sada päeva enne lõpetamist tantsivad 
pidulikes kleitides ja ülikondades abituriendid ballil ning viimasel koolipäeval helistavad rahvariietes lõpukella. 
Reaalkooli sünnipäeva peetakse igal aastal 29. septembril ühise sünnipäevatordi söömisega. Igal talvel toimub 
gümnaasiumiõpilastele teatrikülastus ühte väljaspool Tallinnat asuvasse teatrisse. Oluline koht on Reaalkoolis 
muusikal ja spordil. Koolis tegutsevad poiste-, laste- ja segakoor ning mitmed ansamblid. Kevaditi toimub vilistlase 
Georg Lurichi sünniaastapäevale pühendatud Reaali Ramm, et välja selgitada kooli mitmekülgseim rammumees. 
Lisaks toimuvad aasta jooksul klassidevahelised jõukatsumised erinevatel spordialadel. Kõik traditsioonid, sümbolid 
ja üritused aitavad tugevdada Reaali Vaimu ja hoida reaalikaid ühtsena. Alati kehtib deviis: üks kõikide, kõik ühe 
eest!

Tallinna Reaalkool on suutnud üles ehitada omanäolise, reaal- ja loodusainete poole kalduva õppekava, mis ei 
hõlma ainult gümnaasiumiosa, vaid kaldub esimesest klassist peale. Algklassides on rakendunud nn R-õpe, mis on 
läbi põimitud teiste riiklikus õppekavas ettenähtud õppeainetega. R-õpe tähendab loodusteaduste rõhuasetusega 
ja praktilise meetodiga emakeele- ja käsitöötunde, rääkimata matemaatika ja loodusõpetuse tundide kasutamisest. 
Neid tunde, mis toimuvad keskmiselt üks kord nädalas, viivad läbi ka loodusteaduste, tehnoloogia ja tööõpetusega 
seotud nn „suure maja õpetajad“. Põhikoolis rakendub matemaatikas, füüsikas ja keemias valiktunde huvilistele, nii 
nagu inglise ja vene keeles on ka rühmatunnid 7. klassi loodusõpetuses ja 8. ja 9. klassi füüsikas.

Kooli traditsioonilisest, reaalainete kallakust lähtuvalt on gümnaasiumi õppekava eesmärgiks süvendada õpilaste 
huvi loodus- ja reaalainete vastu ning tõsta õpilaste matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust. Selle võimaluse 
loovad kõik õppesuunad ja suur hulk valikaineid, kus on põhirõhk praktiliste teaduslike oskuste arendamisel. Tihe 
koostöö kõrgkoolidega on toonud õppejõud kooli ja võimaldab kasutada ülikoolide laboreid. Oluline läbiv teema 
kooli õppekavas on realica, millega süvendatakse kooli ajaloo tundmist ning seostamist Eesti Vabariigi ajalooga.

2015. aasta septembris õpib selles majas 966 õpilast. Põlvkonnad vahetuvad, kooli traditsioonid ja realistide 
põhihoiakud – saada võimalikult head haridust, saada võimalikult head reaalharidust sellest majast – püsivad. 
Reaalkooli õpetajaskond püüab selleks anda oma parima.

Tallinna Reaalkooli tegemistest saab lugeda järgneval lingil: http://www.real.edu.ee/.

„Palju toredaid mõtteid ...“
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„Palju toredaid mõtteid ...“

Pedagoogide ühenduste ülene koostööpäev (PÜÜK)
Madli Leikop (SA Innove)

PÜÜK on pedagoogide ühenduste ülene koostööpäev, mille toimumisi toetab SA Innove ESFi programm 
„Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014“. 2015. aasta septembri alguseks on toimunud 
kümme PÜÜKi. Koostööpäevade sihtrühm on üldhariduskoolide õpetajad, kutsehariduses üldhariduslikke aineid 
õpetavad õpetajad, koolijuhid.

Koostööpäev on õpetajatele praktiliste kogemuste vahetamise koht. Aineühendustel on oluline roll õpetajate 
professionaalse arengu toetajana ning ainealase nõuandjana. Ühenduste koostöö on eriti oluliseks muutunud koos 
uue riikliku õppekava rakendumisega. PÜÜKide teemadki peavad silmas riiklikku õppekava ja lähtuvad sellest. 
Iga PÜÜKi üldisem eesmärk on suurendada pedagoogide ühenduste vahelist ühtekuuluvustunnet ja anda teavet 
aktiivselt tegutsevatest pedagoogide ühendusest.

PÜÜK toob korraga kokku paarkümmend aineühendust, ettekandjad ja töötubade juhid on sageli tegevõpetajad. 
Õpetajate jaoks on oluline, et nad saavad töötubades kolleegidelt vahetult küsida: aga kuidas teie teete?

Õpetaja töötab teadmiste ja inimestega. On hea, kui ta saab ainealast, metoodilist, pedagoogilist nõu küsida 
kolleegidelt. Kaasalöömine aineühenduses on üks võimalus, kuidas erialast suhtlemist laiendada. Õpetajate 
osalemine professionaalsetes võrgustikes loob eelduse kvaliteetse hariduse ühtlasele kättesaadavusele ning parimate 
praktikate levimisele paljudes koolides.

PÜÜK 1 toimus 22. märtsil 2012 Rocca al Mare Koolis. Teema oli „Kujundav hindamine. Hindamismudelid“. 
Õpetajad tutvustasid kasutusel olevaid hindamismudeleid ning jagasid praktilisi kogemusi. Aga jõuti ka laiemale 
järeldusele: koostööpäevad on vajalikud. Tähtis on ühiselt leida rohkem kõlapinda Eesti hariduspoliitika mõjutamisel 
ning õpetaja töö väärtustamisel. Lisaks esimesele toimus 2012. aastal veel kaks PÜÜKi: „Lõiming õppeainetes“ ja 
„Ettevõtlik õpetaja“. Neist viimane toimus Tallinna Reaalkoolis.

2013. aastal jätkati kõigepealt uurimusliku õppe teemadel: PÜÜKilt sai häid nõuandeid, kuidas juhendada 
uurimustööd. Suvel toimus PÜÜK veidi kergemal teemal: „Loovus minus eneses“. Erinevate ainete õpetajad otsisid 
loovuse algeid nii iseendas kui õppisid teoorias ja praktikas, kuidas äratada õpilastes loovust.

PÜÜK 6 oli omamoodi eksperiment: see toimus üheaegselt Saaremaal Kuressaare Ametikoolis, Tartu 
Kutsehariduskeskuses ja Tallinna Teeninduskoolis. Koostööpäeva teema oli „Õpetajast õpipoisiks“, elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine. See PÜÜK ühendas üld- ja kutseharidust.

Kaheksandad koostööpäevad novembris 2014 olid rahvusvahelist mõõtu: lisaks seminarile Tallinnas külastati 
Stockholmi parimaid koole. PÜÜK 8 „Õpetaja ja koolijuht ühes paadis. Usaldus ja koostöösuhted koolis“ 
oli osavõtjate arvu poolest seni üks suuremaid – 150 õpetajat ja koolijuhti otsisid koos lahendusi olulistele 
koostöödilemmadele. PÜÜK 9 teema oli „Andekas laps“ ja PÜÜK 10 keskendus õpetaja liidrirollile.

Algusest peale on koostööpäevad olnud õpetajate seas väga populaarsed. Ja lisaks uutele teadmistele hindavad 
õpetajad ka võimalust kohtuda kolleegidega, püüda ideid uuteks põnevateks koolipäevadeks.

Väntreostaat MAX KOHL A. G.

Väntreostaati kasutatakse voolutugevuse alalhoidmiseks, sujuvaks muutmiseks 
ja pingejagurina. Silindrile on keritud takistustraat.

Käepidet pöörates muutub liuguri asukoht ning keerdude arv, mida vool läbib.
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Eesti Teadusagentuur

Eesti Teadusagentuur on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv sihtasutus, mis on asutatud 
avalikes huvides riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks ning nähtav partner teadlastele, teadusasutustele, 
ettevõtjatele ja riigile.

• Toetame teadlasi, pakkudes rahastamisvõimalusi erinevateks teadustöö vajadusteks.

• Esindame Eestit erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides, koordineerime koostööprogrammides osalemist 
ning toetame rahvusvahelist koostööd nii nõustamise kui rahastamise abil.

• Analüüsime teadusteavet ja rahastamisotsuste mõju, hindame uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju 
ning teadusliku info avalikku kättesaadavust.

• Pakume  tuge  Eesti  Teaduse  Infosüsteemi  (ETIS)  kasutajatele,  mis  koondab  informatsiooni  teadus-  ja 
arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta.

• Toetame Euroopa struktuurifondide toel Eesti teaduse muutumist rahvusvahelisemaks, teadlasmobiilsust, teaduse 
tegemist ühiskondlike ja sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamiseks ning soodustame rakendusuuringuid 
nutika spetsialiseerumise valdkondades.

• Viime ellu tegevusi, mis aitavad tekitada noortes inimestes huvi teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika 
vastu. Pakume tuge ja motivatsiooni teaduse populariseerijatele, õpetajatele, õpilastele ja üliõpilastele ning tõstame 
laiema avalikkuse teadlikkust teadusest ja selle olulisusest ühiskonnale. Koostöös mitmete heade partneritega 
korraldame iga-aastaselt noorte leiutajate konkurssi, õpilaste ja üliõpilaste teadustööde ning kasvatusteaduslike 
tööde riiklikke konkursse ning anname välja teaduse populariseerimise auhinda. Õpilaste Teadusliku Ühingu kaudu 
leiavad noored tuge oma teadusehuvile ja võivad leida endale teadlasest juhendaja (noore uurija stipendium), kelle 
suunamisel edasi minna.

Lisainfo:
• SA Eesti Teadusagentuur (ETAg) http://www.etag.ee/;
• Eesti Teadusagentuur Facebookis http://www.facebook.com/EestiTeadusagentuur;
• http://www.miks.ee uudiskirjaga saab liituda veebiaadressil http://www.miks.ee/uudiskiri/.

„Palju toredaid mõtteid ...“

Wattmeter Hartmann Brown A. G.

Vattmeeter on mõõteriist elektrivoolu võimsuse 
mõõtmiseks.
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„Palju toredaid mõtteid ...“

SCIENTIX

Rahvusvahelise projekti Scientix eesmärgiks on edendada ja toetada üleeuroopalist koostööd LTT (loodus-, 
täppis- ja tehnikateaduste) õpetamisel, selles uurimuste tegemisel ja poliitika suunamisel. Scientix on unikaalne 
koostöökeskkond loodusteaduste ainete õpetajatele, haridusteadlastele, poliitikutele ja teistele LTT valdkonnaga 
seotud haridustöötajatele. 

Projekti keskmes asub veebiportaal http://www.scientix.eu/ ja projekti suurimaks sihtgrupiks on õpetajad. Portaali 
kogutakse materjale ja parimaid praktikanäiteid, et innustada uudsete ja loovate õpetamismeetodite kasutust 
ning tõsta õpilaste huvi loodusteaduste vastu. Siit saab üles leida Euroopa parimad praktikad ka pärast üksikute 
projektide lõppemist. Otsingutulemusi saab portaalis filtreerida nii märksõna, projekti nime, valdkonna, keele 
kui vanusegrupi alusel. Kusjuures materjalide vorm on erinev – portaalis leidub nii töölehti, videoid, erinevaid 
veebilahendusi ja programme, mänge, raamatuid, küsitlusankeete, esitlusi, juhendeid jpm.

Erinevates keeltes materjalidest saab ülevaate nende ingliskeelseid kokkuvõtteid lugedes. Portaalis endale 
kasutajakonto loonutel avaneb lisavõimalus tellida võõrkeelsetele materjalidele tasuta tõlget eesti või ükskõik 
millisesse teise Euroopa Liidu liikmesriigi keelde. Oluline on, et õppematerjali litsents tõlget lubaks ja vähemalt 
kaks inimest veel selleks soovi avaldaksid. Seega saab alati paluda oma kolleege, et nemadki tõlke tellimiseks oma 
„hääle“ annaksid. Tõlkimiseks kuluv aeg on erinev ja sõltub materjali mahukusest. Keskmiselt võib selleks minna 
üks–kaks nädalat.

Lisaks saab portaali vahendusel osaleda tasuta veebikursustel, koolitustel ja olla uudiskirja vahendusel kursis sellega, 
mis Euroopa LTT-hariduse maastikul toimub, osaleda temaatilistes diskussioonides foorumite vahendusel jpm. 

Projekti koordineerib EUN Partnership AISBL (European Schoolnet) ja selle rahastamine toimub Euroopa Liidu 
7. raamprogrammi raames. Praeguseks on projekt jõudnud oma teise perioodini (Scientix 2) ja sellega on liitunud 
30 riiki. Projekti eestipoolne kontaktorganisatsioon on Eesti Teadusagentuur.

NB! Teil on võimalik soovitada Eestis valminud õppematerjale portaali üleslaadimiseks. Oluline on, et õppematerjal 
oleks seotud LTT-ainete suunaga ja see oleks valminud avaliku rahastuse toega. Projekti üleslaadimise ja ingliskeelse 
lühitutvustuse vormistamise osas saame aidata. Huvi korral palume ühendust võtta.

Lisainfo:
• SA Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakond (http://www.etag.ee/teadpop/);
• Reet Rannik (tel 730 0332, e-mail reet.rannik@etag.ee);
• Katrin Saart (tel 730 0378, e-mail katrin.saart@etag.ee).

Ettekanne „STEM-erialade haridust toetavad tegevused rahvusvahelise projekti 
Scientix raames“
Gina Mihai (Belgia; European Schoolnet)

Euroopa teadushariduse kogukond Scientix, mida haldab Euroopa Liidu 7. raamprogrammi raames Euroopa 
Koolivõrk, koondas alguses erinevaid projekte. Scientixi peamine eesmärk on edendada ja toetada üleeuroopalist 
koostööd STEM-valdkonna (loodus-, tehnoloogia-, inseneri- ja matemaatikateaduste) õpetajate, haridusteadlaste 
ja poliitikakujundajate ning teiste teadusharidusega tegelejate vahel.

Ettekande eesmärk on tutvustada erinevaid STEM-erialade haridust ja õpetamist toetavaid tegevusi Scientix 
projekti raames:

• digitaalse õppesisu kogumine, jagamine ja arutamine STEM-valdkonna ainete õppimiseks ja õpetamiseks;
• STEM-valdkonna õpetajate ja teiste teadusharidusega tegelejate ühendamine kogu Euroopas.

Lisaks käsitletakse ettekandes ka võimalusi, kuidas vahetada kogemusi ning pidada sammu loodusteadusliku 
hariduse valdkonnas toimuvaga Euroopas.
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„Palju toredaid mõtteid ...“

Ettekanne „Suuremad edusammud loodusteaduslikus hariduses: õppimine 
Eesti ja Soome näitel“
Neil McIntyre (Ühendkuningriigi Šotimaa osa; Webster’s High School)

Rahvusvahelised võrdlustabelid näitavad, et loodusteaduste tase Suurbritannia koolides on madal. 2012. aastal läbi 
viidud PISA õppetulemuste rahvusvahelise hindamisprogrammi järgi olid Suurbritannia õpilased oma tulemustega 
loodusteadustes 20. kohal. Euroopas saavutasid parima tulemuse Soome ja Eesti õpilased, olles vastavalt 5. ja 6. 
kohal.

Sarnaselt teiste loodusteaduste õpetajatega Suurbritannias olin ka mina huvitatud viimastest PISA-testi tulemustest 
ning soovisin teada, miks Briti õpilased on loodusteaduste õppimisel näiliselt maha jäänud, võrreldes vanusekaaslastega 
teistes riikides. Ma kandideerisin Winston Churchilli mälestusfondi reisistipendiumile, et saada parem ülevaade 
loodusteaduste õpetamisest välismaal. 2014. aasta maikuus oli mul võimalus reisida nii Soome kui ka Eestisse, 
kus ma külastasin ühe kuu jooksul nelja kooli: Helsingi Loodusteaduste Kooli (Helsingin luonnontiedelukio), 
Kulosaari Kooli (Kulosaaren yhteiskoulu), Tallinna Reaalkooli ja Viimsi Kooli.

Minu külastuse peamine eesmärk oli saada ülevaade Soome ja Eesti haridussüsteemidest, pöörates erilist tähelepanu 
loodusteadustele. Igas koolis vaatlesin ma nii loodusteaduste tunde kui ka vestlesin loodusteaduste õpetajate ja 
õpilastega.

Oma ettekandes käsitlen ma nii põnevamaid avastusi, mida tegin nelja kooli külastades, kui toon ka võrdlusi 
Šotimaa hariduseluga. Ettekandes leiavad käsitlemist järgmised teemad:

• Winston Churchilli mälestusfond ning põhjus, miks valisin just Soome ja Eesti nendeks riikideks, kellelt 
õppida;
• Soome ja Eesti haridusstruktuur ning võrdlus Šotimaaga;
• loodusteaduste õppekavad Soomes, Eestis ja Šotimaal;
• loodusteaduste õppimis- ja õpetamismeetodid.

Keemiatund Helsingi Loodusteaduste Koolis – katse magneesiumoksiidi valemi koostamiseks
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Ettekanne „Matemaatika ja füüsika rakendamine igapäevaelus“
Lennart Egedal Petersen (Taani; Viborg Katedralskole, Regionhospital Viborg)

Õpilaste positiivsed hinnangud tõestavad, et praktilised katsed ning näited sellest, kuidas füüsikat on võimalik 
väljaspool kooli eluliselt rakendada, on õpilaste jaoks motiveerivad ning teadlikkust tõstvad.

Lisaks kokkulepetele ülikoolide ja loodusloo muuseumitega, kes kõik pakuvad külastusi, mis hõlmavad tegevusi 
õpilastele, lektoreid ja katseid, on Viborg Katedralskolel erilised sidemed kohalike kooliväliste partneritega, millega 
meie füüsikaõpilased eriliselt rahul on.

I) Politsei

Kohalik politseikonstaabel külastab kooli kiiruse mõõtmise varustusega LIDAR, mis töötab infrapuna 
impulssdioodlaseri abil ning mõõdab korraga nii liikuva objekti kaugust kui kiirust.

Õpilased mõõdavad kooli lähedal mootorsõidukite kiirust. Politseikonstaabel leiab politseiautoga ühendatud 
andmebaasist autode massid. Teadaoleva pidurdusjõu abil on võimalik välja arvutada erinevate autode 
pidurdusteekond. Kiirust mõõtes on võimalik välja arvutada lisaks auto pidurdusteekonna pikkusele ka juhi mass 
ning pidurdusjõud.

Kokku puututakse selliste mõistetega nagu lineaarne regressioon, jõud, kiirus, kiirendus ja mehhaaniline energia.

II) Kliinilise füsioloogia osakond (nukleaarmeditsiin)

Üks osakonna arstidest peab kõigis loodusteaduste klassides loengu füüsika ja matemaatika rakendamisest 
osakonnas, keskendudes nukleaarmeditsiinile (1,5–2 tundi).

Seejärel külastavad klassid osakonda 3,5 tunni vältel, mil õpilased jagatakse kolme gruppi ning iga rühm läbib 
järgmised kursused:

1) tehnikust õpetaja avab osakonna tutvustusringi käigus erinevat tüüpi tehnika kasutusvõimalusi, kus 
füüsika mängib peamist rolli (gammakaamera, SPECT-CT kaamera, gammaloendur, doosi kalibreerija, 
radioaktiivsed isotoobid 111In, 131I, 51Cr, 99mTc ja 99Mo, Mo-Tc generaatorid, röntgen, DEXA skannerid, 
ultraheli, kopsude kontrollimise aparatuur, sõrmede/varvaste vererõhu mõõtmise seadmed);
2) füüsik tutvustab Tc-Mo generaatoris toimivat füüsikat ja keemiat. Õpilased viivad läbi järgmised katsed: 
gammakiirguse neeldumise seadus (662 keV 137Cs / 137mBa) alumiiniumi ja tina näitel;
3) õpilaste katsed: radioaktiivsuse kauguse ruudu seadus, doosi kiiruse monitor ja 99mTc, radioaktiivse 
lagunemise seadus ja 99mTc.

Vaatluse all on mõisted nagu radioaktiivne lagunemine, radioaktiivse lagunemise seadus, gammakiirguse neeldumise 
seadus, doos, doosi määr ning gammakaameraga piltide tegemine.

Külastuse jooksul vaadeldakse ning arutatakse erinevaid skintigraafia ülesvõtteid, nt kilpnäärmest, neerudest, 
südamest ning luudest. Edasi räägitakse, kuidas personal määrab ning jälgib radiatsioonidoose.

Õpilaste katsed viiakse läbi osakonnas kasutatava professionaalse varustusega. Seejärel esitavad õpilased neljastes 
gruppides kokkuvõtte külaskäigu ning katsete kohta. Juhendmaterjali maht on ligikaudu 30 lehekülge. Lisaks on 
andekatel kõrgtasemel füüsikat ja matemaatikat õppivatel õpilastel võimalus oma uurimistöö osakonnas läbi viia.

Näited:
• õpilastel  tuleb  4–10  radioaktiivsete  aatomitega märgitud  vereproovi  põhjal matemaatilise  ja  füüsikalise 
modelleerimise, diferentsiaalvõrrandite, integraalarvutuste ja tuumafüüsika abil määrata neeru plasma 
filtreerimise võime;
• õpilane peab osakonna Tc-Mo generaatorite  abil määrama  99mTc optimaalse eraldumisaja ning -määra, 
kasutades selleks tuumafüüsikateadmisi, poolestusaja modelleerimist, keemiateadmisi, vähima ruudu 
meetodit ning diferentsiaalarvutusi.

Ülalkirjeldatud koostööd on kajastanud mitmed ajaleheartiklid ning televisiooniklipid, mis on toonud positiivset 
tagasisidet.

„Palju toredaid mõtteid ...“
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Ettekanne „Ülemaailmne koostöö: mudel kriitilise mõtlemise ja multiperspek–
tiivsuse arendamiseks“
Robert Adamson (Kanada; Fort Richmond Collegiate, Pembina Trails School Division)

Rahvusvahelised ettevõtmised on kogu maailma andekatele õpilastele oluliseks platvormiks, mis võimaldavad 
läheneda loodusteadustele koostööaltilt, loominguliselt ja eesmärgistatult. Sihiks on arendada välja programme, 
mis pakuvad ülemaailmse perspektiiviga rikastavaid ning koostööle kutsuvaid tegevusi loodusteadustest ja 
matemaatikast huvitatud õpilastele ja õpetajatele.

Ettekanne käsitleb probleeme, mis on seotud kooli kogukonda kaasava jätkusuutliku mudeli väljaarendamisega. 
Keskendutakse hariduslikule haardele, mis võimaldaks õpetajate ainetevahelist tööd ning koolidevahelist partnerlust 
eesmärgiga toetada õpilaste õppimist ning parandada nende hoiakuid loodusteaduste ja matemaatika vallas. Hetkel 
kasutavad mudelit Fort Richmondi gümnaasium ja Pembina Trailsi Haridusosakond Winnipegis, Kanadas koostöös 
Rahvusvahelise Koolide Loodusteaduste Võrgustikuga (International Schools Science Network, ISSN).

Käesoleva aastakümne arenedes on haridusega seotud kogukondades üha suurenemas arusaam sellest, kuidas 
rahuldada kultuuridevahelistest erinevustest ning õpilaste eripäradest tingitud vajadusi. Ülemaailmsed 
õpilasvahetusprogrammid ning konverentsid on eredaks näiteks, kuidas on võimalik tekitada sisukaid õpikeskkondi, 
milles nii õpilased kui õpetajad saavad kaasa lüüa ehedas koostöös. Tõelise ning sisuka õppimise tagamiseks on 
õpilastel vaja kogemuste saamiseks selliseid võimalusi, mis kajastaksid ja propageeriksid 21. sajandi õppimise 
põhiväärtusi.

Mudel, mida arendame, põhineb uuringutel, mis toovad välja eduka, õpilasi kaasavate õppimisvõimaluste 
põhikomponendid. Hetkel pakume võimalusi, mis hõlmavad kombinatsiooni kohalikest (Kanada provintsid) ja 
rahvusvahelistest teemadest. Eesmärgiks on seatud õpiplatvorm, mis julgustaks noori õppureid kokku puutuma 
algupäraste loodusteaduste- ja matemaatika-alaste uurimistööde ja uuringutega. Programmi visiooni kohaselt 
peaksid õpilased loodusteadustes ja matemaatikas nägema võimalusi edaspidisteks uurimistöödeks ning kaasatuseks, 
millel oleks positiivne mõju karjääri ja hariduse valikuile.

Mudeli eesmärgiks on pakkuda õpilastele võimalusi:
• teaduslike  ja  tehnoloogiliste  rakenduste  kasutamiseks  uute  teadmiste  omandamisel  ning  probleemide 
lahendamisel;
• kriitilise mõtlemise arendamiseks teadusega seotud küsimustes;
• meeskonnatöö tegemiseks;
• teabe saamiseks paljude erinevate teadus- ja tehnoloogiaaladega seotud elukutsete kohta;
• loodusteadusliku kaemuse arendamiseks, mis looks võimalusi õpingute jätkamiseks kõrgemal tasemel.

Õpilaste plakatettekanded ISSF 2013 konverentsil Inglismaal Camborne’is

„Palju toredaid mõtteid ...“
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Ettekanne „Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna hariduse 
areng Eestis“
Ülle Kikas (Haridus- ja Teadusministeerium)

Eesti arengudokumentides (Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“, „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
strateegia 2014–2020“ (TAI strateegia) jt) on tähtsal kohal teadus- ja arendustegevus, innovatsioonipoliitika, 
ettevõtlus ja ettevõtlikkus. Teadus ja arendustegevus peab muutma riigi majandusstruktuuri teadmistemahukamaks.

Haridussüsteemi ülesandeks on anda inimestele sellised oskused ja pädevused, mis võimaldavad seatud eesmärke 
täita. Teaduslik ja tehnoloogiline progress riigis ei ole mõeldav ilma inimesteta, kellel on head matemaatika, 
loodusteaduste ning insenerivaldkonna oskused. Eesti Elukestva Õppe Strateegia (EÕS) rõhutab heade baasoskuste 
tähtsust, strateegia võtmeindikaatoriteks on tipptasemel oskustega õpilaste osakaalu kasv lugemises, matemaatikas 
ja loodusteadustes: aastaks 2020 lugemises 10% (algtase 2009 oli 6%), matemaatikas 16% (12,8%) ning 
loodusteadustes 14,4% (10,4%). Rahvusvahelises võrdluses (PISA) on meie õpilaste oskused neis valdkondades 
juba praegu kõrgel tasemel. Külalised kaugetest riikidest nagu Jaapan, Taivan, Austraalia, USA jt käivad meil 
uurimas, kus peitub heade tulemuste saavutamise võti. Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna 
haridusele oli lõppenud EL tõukefondide periood 2007–2014 igati soodus.

2011. aastal võeti vastu üldhariduse uus riiklik õppekava, mille elluviimiseks toetati haridusvõimaluste mitme–
kesistamist ja LTT valdkonna tugevdamist. Käivitusid Teadustiigri, Tiigrimatemaatika ja Tehnotiigri programmid, 
toetamaks IKT rakendamist koolitundides. Algatati õpilaste robootika ja programmeerimise ringid, toetati 
klassiväliseid LTT tegevusi koolides. HTM algatas noorte leiutajate konkursi ja tugevdas õpilaste teadustööde ning 
teaduse populariseerimise riiklikke konkursse. Paljud LTT valdkonna tegevused koondusid ETAG poolt elluviidud 
TeaMe programmi, mis keskendus LTT populariseerimisele. Teadlase ja inseneri elukutseid tutvustati erinevates 
meediates (ETV saatesari „Püramiidi tipus“, Teadusaasta portaal miks.ee, jms), programmi tuntuimaks märgiks 
sai telesaade „Rakett 69“. TeaMe tähtis osa oli gümnaasiumi õppematerjalide arendamine ülikoolide ja õpetajate 
koostöös. Materjalid toetavad uute teemade õpetamist (geoinfosüsteemid, finantsmatemaatika, 3D-modelleerimine, 
robootika ja mehhatroonika, programmeerimine, elu keemia, protsesside uurimine matemaatika abil jms), 
rõhutades interdistsiplinaarsust ja IKT kasutamist. TeaMe programmi täiendas „Teeme“ avatud taotlusvoor, mis 
andis paljudele akadeemilistele ja erialaühendusetele tõuke õpilastega tegelemiseks ekskursioonide, huvipäevade või 
püsivate huvitegevuste kaudu. Looduse ja säästva arengu teemade populariseerimist, õpetamist ja õppimist toetasid 
tugevalt Keskkonnaameti poolt elluviidud Keskkonnahariduse programm ning keskkonnahariduse infrastruktuuri 
meede, mille tulemusena paranes väljaspool kooli looduskeskkonnas toimuva õppe kättesaadavus ja kvaliteet. Väga 
paljud õpilased said sel perioodil osa õppe uuendamisest koolis ja mitmesugustest ettevõtmistest väljaspool kooli.

LTT õpetajatele toimus palju koolitusi ning õpetajad arendasid oma professionaalseid oskusi ühistegevuste kaudu, 
mida toetas Innove poolt elluviidud pedagoogide programm.

Teadus ja tehnoloogia ning LTT haridus on viimastel aastatel olnud hästi nähtavad ja väärtustatud nii koolis, 
meedias kui ühiskonnas. Selle tulemuseks võib lugeda paremaks muutunud PISA tulemusi (2012 võrreldes 2009. 
aastaga); õpilaste (vähemalt nooremate) vaimustust teaduskatsetest ja robootikast; paljude lapsevanemate soovi lapsi 
teaduse ja tehnoloogia huviringidesse saata. Viimasel kolmel aastal on püsinud või veidi kasvanud ka kõrgkoolide 
IT ning tehnika ja tootmise erialadele sisseastujate osakaal. Saavutatu üle on põhjust uhkust tunda. Samas peame 
endale selgelt aru andma oma tugevustest ja nõrkustest ning mõtlema, kuidas häid tulemusi muutunud olukorras 
säilitada.

PISA heade tulemuste taustal teeb murelikuks, et meie õpilaste probleemilahendusoskus oli keskmiste punktide 
põhjal oodatavast nõrgem. Täiskasvanute probleemilahendusoskus tehnoloogilises keskkonnas osutus kehvemaks 
kui PIAAC uuringus osalejate keskmine (Halapuu ja Valk, 2013). Põhikooli kolmanda astme õpilaste üldoskuste 
uuring (toim Kikas ja Toomela, 2015) näitas, et matemaatikas prevaleerivad protseduurilised oskused (kuidas 
lahendada õpikuülesannet), kuid hoopis nõrgem on matemaatika rakendamine. Üsna adekvaatselt kirjeldab 
olukorda Sindi Keskkooli koduleht: „Infoajastu lapsed oskavad teavet hankida väga hästi ja kiiresti, aga vajaka jääb 
info mõistmisest, seoste loomisest, analüüsioskusest ja iseseisvast õppetööst.“

„Palju toredaid mõtteid ...“
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Eesti tööturg ei anna noortele kuigi tugevat signaali LTT oskuste vajalikkusest. Väärtustatud on kõrghariduse 
tunnistus, kuid parem positsioon ja kõrgem palk ei tulene parematest oskustest. Oskused leiavad tasustamist vaid 
siis, kui neid reaalselt kasutatakse (Anspal jt, 2015). Värskelt ülikooli lõpetanud noored, kes üldiselt on tööturul 
edukad, ei tunneta vajadust matemaatika ja loodusteaduste valdkonna oskuste järele (Laan jt, 2015). Oma töös 
peetakse oluliseks planeerimise ja meeskonnatööoskust, erialaseid teadmisi ja nende praktikas rakendamise 
oskust, enesekehtestamise ja läbirääkimise oskust ning IKT pädevust. Madalalt hinnati kultuuriteadlikkuse ning 
matemaatika- ja loodusteadusliku pädevuse olulisust oma ametikohal. Kuna noored ei tunneta hästi loodusteaduste 
ja matemaatika vajalikkust edasises elus, siis ei näe paljud mõtet nende raskeks peetavate ainete õppimiseks 
gümnaasiumis ja kõrgkoolis. Aastateks 2015–2020 on planeeritud mitmeid tegevusi ja meetmeid, mis aitavad neist 
kitsaskohtadest üle saada.

Peagi käivituv TeaMe+ programm tahab tugevdada koolide ja ettevõtluse koostööd, paremini tutvustada LTT 
oskuste vajalikkust erinevatel ametikohtadel, tõsta LTT huviringide kvaliteeti ning jätkuvalt propageerida teadust, 
tehnoloogiat ja inseneriasjandust.

Hollandi eeskujul algatati ka Eestis teadus- ja tehnoloogiapakt, mis on koostöölepe riigi, kohalike omavalitsuste, 
ettevõtlus-, haridus- ja kolmanda sektori vahel teaduse, tehnoloogia ja inseneeria ühiseks toetamiseks. Pakti 
eesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine. Koostöölepe 
aitab paremini fokusseerida olemasolevaid jõupingutusi ning saavutada osapoolte tegevuste koordineeritust ja 
koosmõju. Teadus- ja tehnoloogiapakt on edaspidi avatud kõigile uutele liitujatele, pakti tegevust koordineerib 
Eesti Teadusagentuur http://www.etag.ee/teadpop/tehnoloogiapakt/.

Üldhariduses on lähiaastatel kõige olulisem uue õpikäsitluse rakendamine. Mida ja kuidas õpetada tänapäeva 
maailmas, kus faktiteadmised ja isegi matemaatikavõrrandite lahendused on paari arvutiklikiga leitavad? Millised 
LTT valdkonna pädevused on tänases ühiskonnas väärtuslikud?

EÕS uue õpikäsitluse kontseptsioon ning riiklikud õppekavad rõhutavad teadmiste integreerimist ja üldpädevuste 
ning ülekantavate oskuste (kriitiline mõtlemine, digioskused, ettevõtlikkus, keelteoskus, jms) arendamist. Õpetajatelt 
oodatakse üha enam, et nad aitaksid noortel kujuneda täiesti iseseisvateks õppijateks. Tähtis on ka ainevaldkonna 
teadmiste ja nende õpetamise meetodite uuendamine (Õpetajate täiendusõppe vajadused, 2015). Võtmeküsimuseks 
kujuneb üldpädevuste ja ülekantavate oskuste omandamine aineõppe kontekstis – kuidas rakendada ettevõtlikkust 
loodusteadustes, digioskusi matemaatikas; kuidas hinnata meeskonnatööd või kriitilist mõtlemist.

Uue õpikäitluse edukas juurdumine ei sõltu ainult õpetaja kõrgest motivatsioonist ja loomingulisusest, ehkki 
need on esmatähtsad. Ees seisab palju arendustööd ja katsetamist. EÕS erinevates rakendusprogrammides on 
ette nähtud e-õppevara ja hindamisvahendite arendamine ning õpetajate täiendkoolitused. Õpetajad vajavad 
ka võimalusi ja aega uue õpikäsitluse katsetamiseks ning reflekteerimiseks. Üks näide innovaatilise õpikäsitluse 
süsteemsest rakendamisest on arvutipõhise statistika projekt, mida tutvustatakse ühes konverentsi töötubadest. 
Projekti raames loodi uus õppekava ja digitaalsed õppematerjalid statistilise ja visuaalse kirjaoskuse arendamiseks 
põhikooli kolmandas astmes ja gümnaasiumis ning katsetati neid 31 kooli matemaatikatundides. Arvutipõhise 
statistika rakendamist on kavas jätkata aastatel 2015–2017 EÕS Digipöörde programmi raames.

Kasutatud materjalid:
• Eesti elukestva õppe strateegia 2020. HTM, Eesti Koostöökogu, Eesti Haridusfoorum. Tallinn 2014. http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12568; 
15.05.2015.
• Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 (TAI Strateegia). Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu 2014. https://valitsus.ee/
sites/default/files/content-editors/arengukavad/tai_rakendusplaani_tekst.pdf; 15.05.2015.
• Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes (2015). Üldpädevused ja nende arendamine. Toimetanud E. Kikas ja A. Toomela, Tallinn 2015; 18.06.2015.
• Halapuu, V. Valk, A. (2013). Täiskasvanute oskused Eestis ja maailmas. PIAAC uuringu esmased tulemused. Tartu, Haridus- ja Teadusministeerium, 2013; 
27.06.2015.
• „Õpetajate  täiendusõppe vajadused”  (2015). Uuringu  lõpparuanne. Balti Uuringute  Instituut. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/45196/
Opetaja_taiendoppe%20vajadus.pdf?sequence=1; 04.08.2015.
• Anspal, S., Järve, J., Jürgenson, A., Masso, M., Seppo, I. (2014). Oskuste kasulikkus tööturul: PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 1. Tartu: Haridus- ja 
Teadusministeerium. http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/4385; 05.08.2015.
• Laan, M., Kuusk, A., Sunts, H., Urb,  J.  (2015) Eesti kõrgkoolide 2012. aasta vilistlaste uuring. Lõpparuanne. Tartu: Haridus-  ja Teadusministeerium. 
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/45385/2012.%20a%20vilistlaste%20uuring.pdf?sequence=1; 05.08.2015.
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Ettekanne „Loodusteaduslik kirjaoskus kui õpilaste karjäärivalikute mõjutaja“
Miia Rannikmäe (Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse keskus)

Rahvusvaheliselt on tõstatatud probleem loodusteaduste õpetamise irrelevantsusest õppijale ja sellest tulenevalt 
õpilaste vähesest huvist loodusteadusliku karjääri vastu. Ühiskonna kiire areng on seadnud oma liikmetele uued 
nõudmised ja sellest tulenevalt peab muutuma ka õpetamise paradigma.

PISA testi tulemuste põhjal on Eesti õpilaste ainealased teadmised loodusteaduslikes õppeainetes head, kuid vähe 
on neid, kelle teadmised on kõrgeimal tasemel, samuti jäävad õpilased hätta interdistsiplinaarsete probleemide 
lahendamisel. Sarnased uuringud gümnaasiumi vanuseastmel puuduvad ja seetõttu on raske prognoosida õpilaste 
valikuid loodusteaduste ja tehnoloogiaga seotud karjääri suhtes. Gümnaasiumi lõpueksamiteks kasutatud testid on 
olnud orienteeritud ainealaste teadmiste omandamise kontrollimiseks ega ole sobivad loodusteadusliku kirjaoskuse 
taseme üle otsustamiseks.

Ettekandes tutvustatakse Eesti gümnaasiumiõpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse (LK) taseme hindamise esimese 
süstemaatilise uuringu tulemusi. Longituuduuringus, mis viidi läbi aastatel 2010–2014, testiti üle 4000 õpilase 44 
koolist.

Kolmeosalise testiga mõõdeti teadusliku selgituse, probleemide lahendamise ja otsuste põhjendamise oskusi, 
arusaama teadusest ning oskust koostada mõistekaarte. Täiendavalt küsiti õpilaste endi hinnangut testitud 
oskustele ning paluti hinnata samade oskuste kujundamist loodusainete tundides. Uuringu tulemused näitasid, 
et gümnaasiumiõpilaste oskus ainealaseid teadmisi reprodutseerida on õppeaine-spetsiifiline (kõrgeim bioloogias, 
madalaim keemias), olulisi erinevusi 10. ja 11. klassi õpilaste oskuste vahel ei esine, olulisi erinevusi ei ole ka 
erinevatesse eksamitulemuste gruppidesse kuuluvate koolide õpilaste vahel. Võib järeldada, et traditsiooniliselt on 
loodusteaduslike õppeainete õpetamisel rõhuasetus reprodutseeritavate teadmiste (tundides õpetatud kontekstis) 
hindamisel. 10. ja 11. klassi õpilaste kõrgema järgu kognitiivsed oskused on samal tasemel: vaid neljandik õpilasi on 
omandanud oskuse lahendada loodusteadusliku sisuga probleeme, interdistsiplinaarsete teadmiste kasutamisel on 
probleeme enam kui pooltel õpilastel, otsuse tegemise oskuse on omandanud vaid kümnendik õpilastest. Teaduse 
olemuse mõistmisel muutusi gümnaasiumiõpingute jooksul ei täheldatud.

Valdav enamik arvamusliidritest (poliitikud, teadlased, ettevõtjad, haridusteadlased jne) on rõhutanud, et noored 
peaksid olema võimelised nii igapäevaelus kui tööalaselt rakendama loodusteaduste tundides omandatud teadmisi 
ja oskusi komplekssete probleemide lahendamisel.

On vaja mõelda, kuidas viia õpetamine ja õppimine selleni, et õpilaste LK tase areneks kahe gümnaasiumiaasta 
jooksul rohkem. Kindlasti on see seotud ka probleemiga, kuidas ja mida loodusainete tundides hinnatakse.

Elektromeeter MAX KOHL A. G.

Elektromeetrit kasutatakse elektrilaengu suuruse ja elektrilise pinge suuruse 
hindamiseks. Elektroskoobi töö põhineb samaliigiliste laengute tõukumisel. 
Hõõrudes eboniitpulka karusnaha või paberiga, omandab pulk elektrilaengu. Kui 
laetud eboniitpulgaga puudutada elektroskoobi varrast, laaduvad varras ja osuti 
ühenimeliselt ning osuti kaldub vardast eemale. Mida suurem on elektroskoobis 
liikuvate detailide laeng, seda kaugemale teineteisest nad asetuvad.
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Ettekanne „Tallinna nelja kooli ühiskatsed: füüsika test“
Toomas Reimann (Tallinna Reaalkool)

Kolm Tallinna kesklinna kooli (Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise Kolledž ja Gustav Adolfi Gümnaasium) on 
alates 2008. aasta kevadest korraldanud 10. klassi sisseastumiseks ühiskatseid. 2011. aastal liitus katsete süsteemiga 
ka Tallina 21. Kool. Ühiskatsete eesmärk on vähendada põhikooli lõpetajate koormust ja võimaldada neil 
kandideerida ühiskatsete tulemustega kõigi nelja kooli kümnendatesse klassidesse, samuti on see hea võimalus teha 
koostööd naaberkoolide õpetajatega. Omandatud kogemust on jagatud ka teiste Eesti koolidega.

Testide abil kontrollitakse eesti keele, matemaatika, inglise keele ja füüsika teadmisi ning oskuseid. Kandideerijale 
antakse kõik testid korraga kätte. Testide teostamiseks on aega 210 minutit. Iga kool koostab testi tulemuste 
põhjal oma pingerea, korrutades seejuures erinevate ainete tulemusi eri koefitsiendiga, andes nii just selles koolis 
süvendatult õpitavatele õppainetele suurema osakaalu. Näiteks Tallinna Reaalkooli kandideerimisel arvestatakse 
testide tulemusi järgmise osakaaluga: matemaatika 0,5, füüsika 0,3 ja eesti keel 0,2. Testiülesannete koostamiseks 
ja hindamiseks moodustatakse aineõpetajatest valdkondade kaupa nelja kooli ühiskatsete komisjonid. Füüsika 
komisjoni esimeheks on vastavalt nelja kooli ühiskokkuleppele Tallinna Reaalkooli esindaja.

Füüsika testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga. Test 
koostatakse lähtuvalt füüsika riiklikust ainekavast põhikoolile, hõlmates 8. klassi materjali ja 9. klassi soojusõpetust 
ning elektriõpetuse esimest osa (elektrostaatika, alalisvooluring, takistite ühendusviisid ja Ohmi seadus). Testi 
mahust 1/3 moodustavad faktiteadmisi (seaduste sõnastused, suuruste definitsioonid, mõõtühikud jms) kontrollivad 
küsimused. Umbes 1/3 töö mahust võtavad enda alla arvutusülesanded, mille lahendamine nõuab eelkõige valemite 
tundmist ning mõõtühikutest arusaamist. Umbes 1/3 töö mahust võtavad enda alla probleemülesanded (seoste 
loomine ja leidmine, järelduste tegemine jms), mille õige lahendamine nõuab sisulist arusaamist füüsikast. Kõikides 
testides on ühe ülesandena figureerinud tabel, kuhu tuleb tühjadesse lahtritesse kirjutada füüsikaliste suuruste 
nimetusi, tähiseid, põhiühikuid, mõõteriistade nimetusi ja definitsioonvalemeid. Ülesandeid on keskmiselt kuus ja 
need on paigutatud A4 lehele.

Uurimuse autoril oli tulemuste analüüsimiseks kasutada Tallinna Reaalkooli klassiruumides ühiskatset sooritanud 
õpilaste testid, sest need tuleb säilitada selle kooli arhiivis, kus õpilane katse sooritas. Kuna arvutiprogramm jaotab 
koolide vahel ühiskatsetele registreeruvad õpilased võrdselt, sisaldub analüüsi statistikas iga aasta kohta 25% töödest.

Kokkuvõte analüüsi tulemustest

1) Ühiskatsetel osaleb igal aastal üle tuhande õpilase. Füüsika testis saadakse keskmiselt 30 punkti 100-st 
võimalikust (matemaatika testide keskmine punktisumma on 42).
2) Füüsika ja matemaatika testides saadud punktide vahel on tugev seos – korrelatsiooni koefitsient on 
keskmiselt 0,6 ja selle väärtus omab kasvutrendi (2015. aastal 0,7).
3) Tallinna Reaalkooli õpilaste testitulemuste keskmine ületab keskmist tulemust ligikaudu 30 punkti võrra 
nii füüsikas kui ka matemaatikas. Statistikas ei sisaldu nende õpilaste tulemused, kes on vastu võetud eduka 
esinemise eest vabariiklikel aineolümpiaadidel.
4) Eelpoolmainitud füüsikaliste suuruste tähiste, valemite jne tabeli täitmise eest saadud punktide ja kogu 
testi eest saadud punktide vahel esineb väga tugev seos – korrelatsiooni koefitsient on ≈ 0,8.
5) 2015. aastal olid füüsika testi ülesannete lahendamiseks vajalikud arvutusvalemid testi lehel ette antud, 
kuid testide eest saadud keskmine punktisumma ei muutunud.
6) 8. klassi teemade baasil koostatud ülesannete eest saadakse vähem punkte kui 9. klassi teemadel baseeruvate 
ülesannete eest.
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Ettekanne „Haridusfilosoofilised väärtused Kanada keskkooli näite põhjal“
Merli Tamtik (Kanada; York University)

Haridussüsteemist

Kanada haridussüsteem kuulub provintsi haridusministeeriumi haldusalasse. Kanada kõrgemal föderaalvalitsusel 
puudub hariduelu korraldamiseks konstitutsiooniline mandaat, seetõttu on haridussüsteem detsentraliseeritud 
ning provintside vahel tuleb ette erinevusi. Kanada koolisüsteem on riiklikult toetatud (public schools) ning enamik 
koole pakub keskharidust õppemaksuvabalt. Lapsed käivad oma elukohajärgses piirkonnakoolis ning elukoha valik 
tehakse sageli just koolide õppetulemuste statistikat arvestades. Üldjoontes on koolide tase suhteliselt ühtlane ning 
pakutav haridus kvaliteetne.

Keskkoolid

Keskkooli astutakse pärast 8. klassi lõpetamist, vahel ka pärast 9. klassi lõppu. Keskkoolis toimub suurem 
spetsialiseerumine ning õpilased saavad valida süvendatud programmiõpet. Matemaatika ja loodusteaduste 
programmis toimuvad sageli sisseastumiskatsed. Programmis püsimiseks peab olema kõigi reaalainete tulemus üle 
75%1.

Haridusfilosoofilised väärtused

Edule orienteeritud ühiskond. Keskkooli valikul võetakse suund tulevasele ametile, mis tagaks kõrge aastapalga. 
Fokusseeritus STEM (science, technology, engineering and math) ainetele tagab sissepääsu ja stipendiumivõimalused 
ülikooli, et leida tasuvat tööd IT, insenerinduse, arstiteaduse või majanduse valdkonnas. Reaalklasside õpilased on 
motiveeritud õppijad. Näiteks W. L. Mackenzie keskkoolis läbiviidud küsitluse kohaselt meeldib 79% 9. klassi 
õpilastest matemaatika. 76% õpilastest peavad ennast matemaatikas tugevaks. 95% õpilastest on matemaatika 
tasemetesti tulemused provintsi keskmisel tasemel või kõrgemad2.

Praktikapõhised meetodid. Levinud on projektipõhine õpe, mille abil luuakse seosed teiste ainetega ning 
kinnistatakse materjal praktilise tegevuse kaudu. Näitena füüsikaprojekt, mille eesmärgiks on jäätisepulkadest silla 
ehitamine või bioloogiaprojektina sea loote prepareerimine, millele lisandub diskussioon eetikast ning teaduslikest 
valikutest. Lisaks on õppekavas nõue neljakümnele tunnile vabatahtlikule tööle, et siduda õpitut reaaleluga.

Erasektori kaasamine. Iga kool püüab leida partnereid eraettevõtete seas, kuhu õpilased praktikale saata. Firmad 
püüavad varakult avastada talente, mis tehnikapõhisele innovatsioonile kaasa aitaks. Näiteks Exploravision (http://
www.exploravision.org) innovatsioonikonkurss Põhja-Ameerika õpilastele viiakse läbi koostöös Toshiba ja Ameerika 
reaalainete õpetajate ühinguga. 

Liidriomaduste arendamine. Innovatsiooni toetavad õpilase initsiatiiv ning ettevõtlikkus. Koolides soodustatakse 
klubides ja endaloodud organisatsioonides tegutsemist ning rõhutatakse selle vajalikkust. Kool annab klubidele 
tegutsemiseks ka oma eelarvest raha. Lapsi julgustatakse kaasa lööma komiteedes ja kooli juhtimisel.

Tolerantse kodanikuühiskonna kasvatamine. Kanada multikultuursuse mudelit tuuakse sageli eeskujuks teistele 
riikidele. Paljudes koolides on üle 75% lastest sisserännanud immigrandid, mis toob kaasa erinõudeid nii õpetajatele 
kui juhtkonnale. Õigusaktide ning materjali valiku abil püütakse luua võrdsed võimalused õppetööks erinevate 
kultuuride, seksuaalse orientatsiooni ning keeletaustaga õpilastele.

Kasutatud materjalid:
1 Kõik näited on toodud Toronto William Lyon Mackenzie keskkooli MaCs (math and computer science) intensiivõppe programmi põhjal, kus õpib autori 
tütar. Koduleht http://www.wlmac.ca.
2 Andmed põhinevad EQAO (Education Quality Accountability Office) 2013–2014 läbi viidud küsitluse põhjal (https://eqaoweb.eqao.com/eqaoweborgprofile/
profile.aspx?_Mident=3489).



Töötuba „Gümnaasiumi valikkursuse „Elu keemia“ õpetamisest“
Andrus Kangro, Martin Saar ja Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkool)

Töötoas tutvustatakse gümnaasiumi valikkursuse „Elu keemia“ õpetamisel kasutatavaid meetodeid ja materjale 
ning selgitatakse õpetamise ja õppimise lähtealuseid. Töötoa läbiviijad loodavad, et jagatud kogemused julgustavad 
õpetajaid seda valikkursust pakkuma, sest õpilaste huvi käsitletavate teemade vastu (nt toitumine ja geneetika) on 
suur.

Töötoas osalejatele antakse põhjalikum ülevaade Eesti Teadusagentuuri programmi TeaMe raames valminud „Elu 
keemia“ kursuse materjalidest, mis on töödeldavas vormis kättesaadavad HITSA Moodle’is üldhariduskoolide 
gümnaasiumi valikkursuste all (https://moodle.hitsa.ee). Õppematerjalid, millest võib abi olla ka bioloogia ja 
keemia põhikursuste õpetamisel, sisaldavad järgmisi komponente: üldosa, põhitekstid, ülesandepangad, ülesannete 
lahendused, esitlused animatsioonidega, elektroonsed testid, molekulimudelid, õpetajaraamat. Juhendajal saavad 
tundide planeerimisel ja läbiviimisel kasutada eeskujuna piloteerimise käigus valminud töölehti. Õpetajaraamatus 
antakse metoodilisi näpunäiteid ja soovitusi ning pakutakse välja ka põhjalikumalt lahti kirjutatud soovituslikud 
õpitulemused.

Töötoa läbiviijad peavad vajalikuks rõhutada, et kursuse materjal on koostatud selliselt, et sihiks pole seda mitte „ära 
õppida“ ja meelde jätta, vaid sellega süvenenult tegeleda: ainetundides kaasa mõelda, küsida ja diskuteerida. Niisiis 
peetakse parimaks töövormiks seminari: probleemküsimuste ja skeemide ühist arutelu, analüüsi ja tõlgendamist. 
See eeldab mõningast ettevalmistust (teoreetilise materjaliga tutvumist), kuid õpilaste koormust arvestades võiks 
koduste tööde maht olla pigem minimaalne. On mõistlik, et õpilane, kes osaleb aktiivselt enamikus seminarides 
ja lahendab kõik ühiselt välja valitud ülesanded (koostades õpimapi), lõpetab kursuse hinnanguga „arvestatud“. 
Sellisel juhul on võimalik suunata põhirõhk materjali süvenemisele, mitte vaevata end sellega, mida tuleb „üles 
öelda“.

Kursus on loodusvaldkonnast huvitatud gümnasistile kasulik muuhulgas järgmistel põhjustel:
• kursus on olemuslikult  lõimiv, avades keemia  ja bioloogia  lahutamatut  seotust ehk bioloogia  toetumist 
keemiale;
• kursuse läbimisel areneb oluliselt õpilaste loodusteaduslik maailmamõistmine;
• animatsioonide  abil  on  võimalik  õpilastel  mõtestada  ja  mõista  võrdlemisi  lihtsal  viisil  väga  keerulisi 
protsesse, nende toimumist ja kulgemise etappe;
• kursus toetab loodushuvilisi noori edasiste õpingute planeerimisel, andes adekvaatsema ettekujutuse sellest, 
mis ootab ees biokeemiale, geenitehnoloogiale jmt spetsialiseerunud üliõpilasi;
• kursuses käsitletakse väga erinevaid aspekte organismide keemilis-bioloogilisest olemusest;
• kursuse jooksul arenevad õpilaste praktilised oskused, nt kvantitatiivse analüüsi läbiviimisel ning ühendite 
keemiliste omaduste uurimisel.

„Elu keemia“ kursus eeldab juhendajalt teadmisi nii keemiast kui bioloogiast. Hea oleks kursust õpetada vastavate 
aineõpetajate koostöös ning ühiselt. Töötoa läbiviijad peavad sellist vormi ühtlasi parimaks ja harivaimaks 
koolisiseseks täiendkoolituseks. Antud valikkursust ei pea läbima täies mahus: õpetaja ja õpilased saavad valida 
huvipakkuvamaid teemasid (arvestades ka juhendaja tugevusi). Kursust võib õpetada ka koolidevahelise valikainena. 
Töötoa läbiviijad loodavad, et „Elu keemia“ kui erilist vaimset naudingut pakkuv kursus kinnistab oma koha Eesti 
gümnaasiumide õppekavades.
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Wheatstone’i sild MAX KOHL A. G.

Wheatstone’i sild on vooluring, kus tasakaalustatakse sildlülituse diagonaalide 
takistused ja selle abil saab leida tundmatu takisti takistuse.
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Töötuba „Ümberpööratud klassiruum“
Taavi Vaikjärv (Tartu Ülikool, Tallinna Reaalkooli 119. lennu vilistlane)

Ümberpööratud klassiruum on terviklik metoodika, mille ülesehituse aluseks on põhimõte, et lihtsama, informatiivse 
materjali omandab õppija iseseisvalt, kontaktõppe aega kasutatakse keerukamateks kognitiivseteks tegevusteks nagu 
rakendamine, analüüs või loomine. Seega tegemist pole mitte üksikõppemeetodiga, vaid õppekorraldusstrateegiaga. 
Seepärast vaadeldakse ümberpööratud klassiruumi eelkõige pikaajalises õppeaine ülesehitamise kontekstis ning 
kogu õppeprotsess mõeldakse juba alguses terviklikult läbi. Selles protsessis muutub keskseks metoodika osade 
ehk „lülide“ planeerimine, mis üksteisele loogiliselt järgnevad. Nende „lülide“ järgnevuses liigutakse õpiväljundite 
omandamise suunas. Hindamine integreeritakse vähem või rohkem sujuvalt metoodika sisse ja seda käsitletakse 
üha vähem eraldi.

Iga lüli koosneb kolmest etapist:
1) iseseisev individuaalne töö (enamasti kodus);
2) iseseisvalt koostatud kokkuvõte individuaalse töö põhjal (kodus või klassiruumis);
3) kontaktõppena toimuvad keerukamad meeskondlikud tegevused, millele õpetaja annab tagasiside 
(klassiruumis).

Lülide järgnevus ühe õppeaine raames võib välja näha näiteks selline:

Ümberpööratud klassiruumi skeem.

Tähised: 1 – õppija iseseisev töö, 2 – iseseisva töö kokkuvõte, 3 – kontaktõpe. Pealpool katkendjoont olevad 
tegevused toimuvad klassiruumiväliselt ja allpool olevad klassiruumis. Tärnid märgivad hindamismeetodeid.

Nagu jooniselt näha, võivad lülide osad olla erineva kestusega. Näiteks ühe iseseisva tööga võib valmistuda mitmeks 
kontaktõppe tunniks. Samuti võib varieerida iseseisva töö mahtu, lähtudes kontaktõppe sisust. Soovitatav on 
jälgida, et iseseisva töö lõpus oleks mingi kokkuvõttev ülesanne, mis motiveerib õppija iseseisvat tööd ja rõhutab 
iseseisva töö olulisemaid aspekte.

Oluline roll on õppijate motiveerimisel. Daniel Pinki (Liikumapanev jõud, 2012) järgi on iseseisvus, autonoomia ja 
meisterlikkus olulised sisemise motivatsiooni tunnused. Ümberpööratud klassiruumi kodutööde osas on õppijatel 
teatav autonoomia ning ülesannete jõukohase valikuga on võimalik tagada meisterlikkus. Eesmärk on eriti tugevalt 
seotud tegevustega kontaktõppes, kus õppija peab koduse töö ja kogu protsessi eesmärki tajuma.

Sellele metoodikale on omane tavapärasest erinev õppija-õpetaja interaktsioon. See tähendab seda, et õpetaja roll 
muutub informatsiooni edastajast tagasiside andjaks. Lisaks õppija-õpetaja interaktsioonile on oluline roll õppijate 
omavahelisel suhtlemisel. Ümberpööratud klassiruum võimaldab efektiivselt kasutada olulist inimressurssi – 
õpingukaaslasi, kes on klassiruumi kokku tulnud. Iseseisvalt ettevalmistatud ülesandeid koostöös edasi arendades 
kujunevad mitmed üldpädevused, mida üksinda pole võimalik omandada.

Kasutatud materjalid:
• E. Pilli, T. Vaikjärv. Ümberpööratud klassiruumi meetod kui õppija vastutuse kujundaja. – KVÜÕA toimetised, 2015 (trükis).
• D. Pink. Liikumapanev jõud. – Äripäev, 2012.

„Palju toredaid mõtteid ...“
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Töötuba „Kuidas saavad andmed kaardile?“
Edgar Sepp (Tartu Ülikool)

Tänapäeva maailmas tekitatakse ja kogutakse järjest enam andmeid. Loomulikult ei ole see omaette eesmärk. 
Oluline on hankida uusi teadmisi ja informatsiooni, mille põhjal saaks vastu võtta elu paremaks tegevaid otsuseid. 
Siin tulevadki mängu andmed, mille analüüsimine võimaldab meil saada uusi teadmisi otsuste tegemiseks. Lisaks 
andmete tekitamisele ja kogumisele pakuvad tänapäevased IKT-vahendid erinevaid tööriistu nende analüüsimiseks.

Andmete analüüsimiseks on palju erinevaid võimalusi. Vahest kõige lihtsamaks viisiks on andmete visualiseerimine. 
Näiteks tulpdiagramm on palju ülevaatlikum kui suur andmetabel ja võimaldab juba esmaste järelduste tegemist. 
Geograafi üks peamisi töövahendeid on kaart, mis oma olemuselt on samuti visuaalne andmete edastamise viis – 
ehk ainult natuke keerukam ja sisaldab rohkem andmeid. Proovides kogu kaardil olevat informatsiooni erinevate 
tabelite, tekstide ja numbrite kujul ette kujutada, tekib andmete uputus ja ülevaadet, erinevalt kaardipildist, ei saa.

Käesolevas töötoas pannakse proovile kaardi tegemise keerukus ja uuritakse, kuidas saavad andmed kaardile. 
Mida erilist peab andmetes olema, et nendest saaks kaardi teha? Ja milliseid abivahendeid saab kaardi tegemise 
lihtsustamiseks kasutada?

Geograafias on kasutusel mõiste ruumiandmed ehk andmetel peab olema mingi seos asukohaga ruumis. Ruumi 
mõiste on hästi üldine ja katab kogu planeeti Maa. Võtame näiteks majad – iga maja asub Maa pinnal väga kindlas 
kohas paigal ja tema asukohale viitab aadress. Kui mõnel majal ei ole aadressi, siis saame maja asukoha edasi 
anda geograafiliste koordinaatidega. Viimased katavad tervet maakera ja igale suvalisele punktile sellel on võimalik 
leida vaste geograafiliste koordinaatide kaudu. Selline informatsioon andmete juures, mis viitab asukohale ruumis 
(koordinaadid, aadress), muudabki need andmed geograafi jaoks ruumiandmeteks, mida saame kaardil kujutada.

Töötoas uuritakse, mis võimalusi pakuvad koordinaadid ja aadressid andmete kaardil kujutamiseks. Kasutatakse 
selliseid vabavaralisi lahendusi nagu Google Earth (https://www.google.com/earth/), MapBox (https://www.mapbox.
com/), CartoDB (https://cartodb.com/). Vaadatakse, mida peidavad endas failid laienditega gpx (enamlevinud GPS’i 
andmete jagamise formaat) ja kml (Google’i poolt välja töötatud lihtne ruumiandmete salvestamise formaat). 
Uuritakse, kuidas aitab MS Excel meid ruumiandmetega töötamisel, kuidas leida aadressidele geograafilised 
koordinaadid (Eesti aadresside puhul Maa-ameti aadressandmete geokodeerimise teenus – http://inaadress.maaamet.
ee/geocoder/), kuidas Exceli tabelist andmed kaardile saada ja kuidas ise tehtud kaarti teistele näitamiseks välja jagada. 
Oluline on siinjuures andmete visualiseerimise pool – neid proovitakse sisukalt esitada. Kui aeg võimaldab, siis 
esitletakse veel ühte huvitavat vabavaralist rakendust Tableau Public (https://public.tableau.com/), mis võimaldab 
samuti huvitavaid kaarte teha ja pakub lisaks rohkelt vahendeid andmete visuaalseks analüüsiks.

„Palju toredaid mõtteid ...“

2 elektromeetrit MAX KOHL A. G.

Katset kasutatakse elektrimahtuvuse selgitamiseks. 
Võrdsete laengute mõjul tekib suure kera ja elektromeetri 
korpuse vahel madalam pinge kui väikese kera puhul. 
Seega saab suurde kerasse rohkem laengut mahutada.
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Töötuba „Õhk ja õhurõhk“
Janno Puks (Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Kristiine Gümnaasium, Kolm Põrsakest)

Õppeainete integratsiooni eesmärgiks on kujundada õpilastes ettekujutus maailmast kui tervikust. Selle 
tervikarusaama kujundamisele aitavad kaasa õppetegevused, kus ühte ja sama teemat või probleemi käsitletakse 
erinevates õppeainetes eri külgedest, samal ajal neid omavahel seostades. Ilma integratsioonita ei oska õpilased 
sama teema kohta ühes tunnis omandatud teadmisi teise tundi üle kanda. Seoste puudumise tõttu ei saa õpilastel 
tekkida ka terviklikku maailmapilti, kuna nad käsitlevad sama teemat erinevates õppeainetes erinevalt üksteises 
lahus olevana. Sel põhjusel peabki suutma edukas õpetaja õppeaineid integreerida, kuna see muudab õppetöö 
huvitavamaks ja mitmekülgsemaks, arendades ja rikastades õpilaste silmaringi. Ühe õppeaine toetumisel teisele 
tekivad seosed ja selle kaudu on võimalik kergemini anda tõuge tervikliku maailmapildi kujunemisele.

Õppeainete integreerimise näiteks on töötoas valitud teema „Õhk ja õhurõhk“, mida käsitletakse eriti palju 
loodusainetes. Töötoa eesmärk on demonstreerida, kuidas saaks õpetaja suhteliselt lihtsate praktiliste tegevuste 
kaudu teemat „Õhk ja õhurõhk“ seostada erinevate õppeainetega ning tõsta huvi nende ainete õppimise vastu.

Töötoa ajalise piirangu tõttu kõiki katseid töötoas esitleda ei saa. Sel põhjusel tehakse katsetest valik, mida kindlasti 
töötoas käsitletakse:

1) alarõhu tekitamise katsed (näiteks: klaasi vaakum, vaakumpoolkerad jt);
2) ülerõhu tekitamise katsed (näiteks: pudelisse pilvede tekitamine, rakettide ja lõhkeainete töötamise 
demonstreerimine väiksema ja suurema heliefektiga jt);
3) kuidas demonstreerida inertsi kaudu, et meie kohal oleval õhul on meeletu mass;
4) kuiva jääga katsed, kus uuritakse selle omadusi ning milliseid huvitavaid katseid saab sellega läbi viia;
5) Bernoulli seaduse demonstreerimine katsed (näiteks: kuidas puhuda ülisuurt õhupalli kiiresti täis ja 
hetkeliselt lendama panna suur hulk paberit).

Koolis 8. klassi keemiatundides antud teema käsitlemise maht koos kõikide demonstratsioonkatsete, praktiliste 
tegevuste ja videonäidetega kokku on ligikaudu 2–3 tundi. Kui mõnda katset ei ole võimalik vahendite puudumise 
tõttu koolis teha, siis selleks saab tänapäeval näidata antud katseid videoprojektoriga internetist. Alati peab kas 
demonstratsioon- ja videokatse käigus või selle lõpus toimuma õpilastega analüüs, mis katses toimus ja mis põhjusel 
see just nii toimus, et see aitaks tekitada seoseid erinevate teemade ja õppeainete vahel.

Alljärgnevalt on toodud väike valik internetis olevatest videotest, mida ajapuuduse tõttu töötoas teha ei saa, kuid 
mida teema „Õhk ja õhurõhk“ käsitlemisel saab õpilastele tunnis demonstreerida või vahendite puudumise tõttu 
videoprojektori vahendusel näidata:

1) katsed vedela lämmastikuga (õhupalli kokkutõmbumine, roos ja banaan vedelas lämmastikus, kuuma vee 
viskamine vedelasse lämmastikku);

https://www.youtube.com/watch?v=MaxZwsqstFs
https://www.youtube.com/watch?v=gMWxCVMXAcQ
https://www.youtube.com/watch?v=wv8KC4Y-_RQ

2) õhurõhu vähendamine ja suurendamine kinnises anumas vahukommidega;
https://www.youtube.com/watch?v=cIVMkVSIAbw

3) taldrikul värvitud vees olevas tagurpidi klaasanumas tõuseb vesi üles;
https://www.youtube.com/watch?v=xwKbpsOmHjE

4) vaakumis heli ei levi;
https://www.youtube.com/watch?v=ce7AMJdq0Gw

5) hääle kõrguse muutus heeliumi ja ksenooni sissehingamisel.
http://www.fyysika.ee/opik/index.php?tase=asi&idex=520&idse=2200

„Palju toredaid mõtteid ...“
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Töötuba „Ainekavale tuginev koostöö muuseumitundide korraldamisel Eesti 
Tervishoiu Muuseumis“
Andres Raa (Tallinna Reaalkool), Katriin Kütt ja Kennet Roosipuu (Eesti Tervishoiu Muuseum)

Eripära: Tallinna Reaalkooli põhikooli õppekavaga on ette nähtud bioloogia õppekursuste (nädala tundide) arv 
5, millest kaks kursust on nii VII klassis ja VIII klassis (kaks õppetundi nädalas läbi õppeaasta), IX klassis on ette 
nähtud üks ainekursus (lähtuvalt koolis rakenduvast perioodõppe korraldusest toimuvad need tunnid III perioodil 
3 tundi nädalas ja 2 õppetundi IV perioodil, kokku 35 tundi). Seega on IX klassi õpilased VIII klassi lõpuks läbinud 
inimese anatoomia ja füsioloogia kursusest esimese poole. IX klassis jätkatakse alles detsembrikuu lõpus bioloogia 
ainekursusega.

Eesti Tervishoiu Muuseum on läbinud põhjaliku kaasaegse uuenduse. Püsinäitusel „Avameelselt sinu kehast“ saab 
lühiülevaate keha kõikidest elundkondadest, evolutsioonist, toitumisest ja rakkudest, seda eeskätt klassikülastuse 
käigus. Lisaks sellele on võimalik muuseumikülastus ka erinevate muuseumitundide raames, nagu näiteks „Söö 
terviseks“, „Puberteet ja suureks kasvamine“, „Elustamise ABC“, teadusteater „Avalik lahkamine“ jt. Lisaks toetab 
koolide õppekava igal aastal muuseumi poolt korraldatav teaduspäev üleriigilisel teadustööde konkursil osalevatele 
õpilastele. Vaata lähemalt muuseumi mitmekülgsest tegevusest www.tervishoiumuuseum.ee.

Kogemus: arvestades eeltoodut ja muuseumi valmisolekut ning soovi toetada ainekavakohast õpet koolis, viisime 
läbi 2014/2015. õppeaastal kolmele IX klassile viiel järjestikusel nädalal muuseumitunnid paaristundidena Eesti 
Tervishoiu Muuseumis. Kusjuures paaristunnile eelnes sissejuhatav tund klassis. Vastav korralduslik muudatus 
oli tehtud ka õpilaste tunniplaani. Kõigi muuseumitundide tegevusaeg oli 90 minutit, klass oli jaotatud kaheks 
rühmaks ja lisaks teemakohase ekspositsiooni tutvustamisele olid õpilastel ka praktilised tegevused, mida võimaldab 
muuseumi laboriruum. Kõikideks muuseumitundideks olid valminud kooli ja muuseumi koostöös temaatilised 
töölehed, mis võimaldas õpetajal õpilastele anda ka hinnangulist tagasisidet.

Töötoa tegevus: osalejatele tutvustatakse toimunud muuseumitundide teemasid ja korraldatud praktilisi tegevusi, 
valminud töölehti: 1. Inimkeha kui tervik, 2. Inimese meeled ja meeleorganid, 3. Inimese paljunemine ja seksuaalsus, 
4. Sissejuhatus geneetikasse, 5.Inimene kui tervik, inimese evolutsioon. Lisaks toimus VIII klassidele II poolaastal 
sama skeemi järgi muuseumitund naha ja ringeelundkonna teemadel.

Kogemus: muuseum on avatud ja väga koostööaldis sellelaadseks koostööks, mida kool soovib. Õpilaste tagasiside 
toimunud muuseumitundide kohta oli ülivõrdes.

„Palju toredaid mõtteid ...“

Helmholtzi pool

Seade koosneb kahest solenoidi elektromagnetist, mis 
asuvad samal teljel, ja klaaskolvist, kus on hõre õhk. 
Helmholtzi pool toodab homogeenset magnetvälja, kolvis on 
kõrgepingeväli, mis tekitab õhu ioniseerimise. Muutes pinget 
või voolutugevust, saab muuta elektronide tiirlemisraadiust 
homogeenses magnetväljas.
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Töötuba „Toiduainete tehnoloogia kursuse ülevaade“
Liis Karo-Astover (Tartu Ülikool, Hugo Treffneri Gümnaasium)

Toitumisega seotud teemadest räägitakse põhikoolis mitmeid kordi ja võib jääda mulje, et valdkond on juba 
läbinisti tuttav ja gümnaasiumis huvi selle vastu enam pole. Samas pole õpilastel selget arusaama lisaainete teemast 
ning suuremal osal puudub ka harjumus lugeda pakenditele trükitud infot. Lisaks sellele mõjutab paljusid noori 
toidutoodete reklaam ning sõnapaar „funktsionaalne toit“ võib sageli osutuda müügiargumendiks. Kursuse üheks 
eesmärgiks on suunata õpilasi pakendeid tähelepanelikult vaatlema ning anda neile ka suunised, mille abil on tervise 
seisukohast lähtudes lihtsam ostuotsust vastu võtta. Lisaks peaksid õpilased kursuse lõppedes oskama eristada üht 
funktsionaalset toitu teisest ning suutma valida just nendele vajaliku toote.

Kursuse jooksul läbitakse kaks suuremat teemat – pakendite analüüs ja funktsionaalne toit. Juhul kui biokeemia 
kursuse jooksul ei ole olnud võimalik inimorganismile oluliste mineraalainete ja vitamiinide teemat väga põhjalikult 
käsitleda, on põhjust nende teemade juurde antud kursuse raames tagasi tulla. Funktsionaalse toidu loomise üks 
põhimõte on toidu rikastamine vitamiinide ja mineraalainetega. Seetõttu peab õpilane teadma, milliseid vitamiine 
või mineraale toidule üldse lisatakse ning millised on sellise toidu pideva tarbimise võimalikud kõrvalmõjud. 
Õpilane peab mõistma, et teatud tüüpi funktsionaalsed toidud on mõeldud tarvitamiseks eelkõige mingile kindlale 
inimeste grupile. Seda kõike teades peaks õpilased valmis olema loovtööna isiklikku funktsionaalset toitu looma 
ning määratlema ka selle, kellele nende toode tervise seisukohalt mõeldud on.

Töötoas antakse ülevaade kogu kursuse sisust ning tutvustatakse põgusalt üht võimalikku lähenemist pakendite 
analüüsimisel. Seejärel on osalejatel endil võimalus analüüsida mõne toidu või toiduaine pakendit (koha peal olemas, 
soovi korral võib ka enda pakendi kaasa võtta) õpilastega võrdsetel tingimustel. Analüüsi käigus keskendutakse 
järgmisetele punktidele:

1) milline on pakendi materjal ja kaitseomadused, pakendi märgistus;
2) toote nimetus, koostisosad ja nende esitamine;
3) põhitoitainete koostis ja kogus, energiasisaldus ja nende esitamine;
4) üldise toiduenergia esitamine;
5) vitamiinide sisaldus ja nende esitamine;
6) lisaained ja nende esitamine;
7) säilivus ja selle esitamine.

Soovi korral võib otsida lisainfot järgmistest allikatest:
• Saava „Toidu ohutus“;
• Karelson jt „Inimorganismi biomolekulid ja nende meditsiiniliselt olulisemad ülesanded“;
• Aro „100 küsimust toidust ja toitumisest“;
• „Eesti toitumis- ja toidusoovitused“; 
• Kokassaar jt „Normaalne söömine“;
• Teesalu „Toitumine“;
• Zilmer jt „Normaalse söömise kursuste käsiraamat“.

Lisaks on kindlasti olulisteks infoallikateks Tarbijakaitseamet ja Põllumajandusministeerium. Kuigi funktsionaalse 
toidu kohta eraldi trükist eelnevalt loetletute hulgas pole, on mõnes neist üks kuni kaks peatükki funktsionaalse 
toidu teemadel.

„Palju toredaid mõtteid ...“
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Töötuba „Näidistund: arvutipõhine statistika“
Terje Hõim (Tartu Ülikool, Wolframi projekt)

Matemaatiline, statistiline ja visuaalne kirjaoskus on 21. sajandi oskuste loetelus olulisel kohal, kusjuures digitaalse 
maailma arenedes sellise kirjaoskuse tähtsus järjest kasvab. Aastal 2014 piloteeriti 31 Eesti koolis uudseid statistika ja 
tõenäosusteooria õppematerjale eesmärgiga läbi viia süsteemne haridusuuendus, anda õpilastele kaasaegseid oskusi 
eluliste probleemide lahendamiseks matemaatika ja arvutite abil, arendada nende õpioskusi, kriitilist mõtlemist 
ning statistilist kirjaoskust.

Arvutipõhise statistikahariduse (APS) projekt sai inspiratsiooni Conrad Wolframi arvutipõhise matemaatika 
CBM™ kontseptsioonist. Võrreldes traditsioonilisega, toob APS õppekava sisse mitu innovaatilist komponenti: 
kontekstipõhine õpe, probleemi lahendamisest lähtuv matemaatika mõistete ja protseduuride omandamine (mitte 
vastupidine) ning arvuti kasutamine õppeprotsessi loomuliku osana. Tegemist on kontseptuaalselt uue õppekavaga 
ning digitaalsete õppematerjalidega, kus arvutamine on jäetud arvutitele, tunnis aga pööratakse suuremat rõhku 
õigete küsimuste ja eelduste sõnastamisele, tegevuse sisu ja arvutuskäigu kitsaskohtade mõistmisele ning järelduste 
tegemisele. Õppekava taotleb nii matemaatika-alaste oskuste kui ka laiemate üldpädevuste saavutamist.

Uue õpikäsitlusega tundides harutatakse lahti mõni eluline probleem ja hakatakse sellele lahendust otsima. Näiteks 
uuritakse „Kas peaksin oma sülearvuti kindlustama?“, „Kui palju eestikeelseid sõnu ma tean?“, jne. Õpilaste peamine 
ülesanne on mõtlemine: kuidas probleem matemaatika keelde tõlkida, kas lahendamiseks on olemas andmeid või 
kuidas neid andmeid saada, milline matemaatiline tööriist valida, kuidas tõlgendada matemaatilisi tulemusi, kas 
need on usaldusväärsed, kas mõned asjaolud on jäänud arvestamata jne. Õppeprotsessi lahutamatu osa on arvuti. 
Arvuti aitab internetist infot otsida, seda visualiseerida ning keerulisi matemaatilisi protseduure läbi teha.

Õppetunni kirjeldus: klassis töötab iga õpilane oma arvutiga, saates aeg-ajalt vastuseid õpetajale. Õpetaja saab 
oma arvutisse klassi vastuste kokkuvõtted ning võib neid kasutada arutelude algatamiseks või hindamiseks. Õpetaja 
saab soovi korral õpilaste vastuseid ja kokkuvõtteid suurel ekraanil näidata.

Õppematerjalid: õppematerjalid on loodud õppimisprotsessi jaoks, milles osalevad õpilane ja õpetaja, mõlemad 
pooled kasutavad erinevaid materjale. Õpetaja materjalid sisaldavad õpilase materjalidele lisaks soovitusi protsessi 
läbiviimiseks, tehnilisi nõuandeid, tagasiside kogumist ja analüüsi, selgitusi ja kommentaare õppesisu ning õpilaste 
vastuste kohta. Õpilaste materjalides saab läbi teha erinevaid õppetegevusi, alla laadida ja sisestada andmeid, 
manipuleerida graafilisi objekte, saata õpetajale arvamusi ja vastuseid. Õpilaste erinevat tempot arvestades 
sisaldavad õppematerjalid lisaülesandeid kiiremini edasijõudnutele. Nii õpilase kui õpetaja materjalid on lingitud 
teooriafailidega, mis vajadusel toetavad antud õppetegevusest arusaamist ja loovad teoreetilise tausta kogu 
materjalide komplektile.

Näidistunni kirjeldus: käesolevas tunnis võetakse vaatluse alla õppematerjalide teine peatükk, kus tegeletakse 
õnnelikkuse indeksiga. Tundi alustatakse küsimusega „Kuidas teha kindlaks, kui õnnelikud on inimesed 
Eestimaal?“ Õpilased annavad kõigepealt kümne punkti skaalas hinnangu ning seejärel laseb õpetaja mitmel 
õpilasel oma arvamust põhjendada. Edasi püüavad õpilased Google’i otsingumootorit kasutades leida 
usaldusväärseid andmeid inimeste õnnelikkuse kohta eri riikides, k.a Eestis, kasutades selleks erinevaid märksõnu. 
Samuti arutatakse, mis laadi mõõtmisi võetakse õnnelikkuse indeksi väljaarvutamisel arvesse. Veebilehelt  
http://www.happyplanetindex.org/ laaditakse alla Exceli fail andmetega 151 erineva riigi õnnelikkuse indeksi kohta 
ja hakatakse neid analüüsima nii graafiliselt kui numbriliselt. Mooduli lõppedes võtab õpetaja õpilastega antud 
teema kokku, rääkides usaldusväärsetest andmetest, suurte andmehulkade käsitlemisega seotud probleemidest, 
tulpdiagrammi ja histogrammi tõlgendamisest ning jaotuste kirjeldamisest. Matemaatiliselt õpitakse antud 
moodulis andmeid internetist alla laadima, tabelandmeid vaatlema, oma riigi positsiooni graafikult lugema ning 
seda matemaatiliste vahendite (keskväärtus, mediaan, vahemik, hälve, min, max) abil hindama.

Kõik APS-õppekavas käsitletud teemad ja omandatud oskused on olulised matemaatika integreerimiseks teiste 
õppeainetega ning aitavad õpilasi nende uurimisprojektide koostamisel.

„Palju toredaid mõtteid ...“
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Töötuba „Uurimuslik õpe on lahe“
Meelis Brikker, Marianne Lind, Mario Mäeots ja Leo Siiman (Tartu Ülikooli haridustehnoloogia keskus)

Loodusainete õpetamine on viidud uuele tasemele, sest nüüd on võimalik veelgi tõhusamalt lõimida olemasolevaid 
internetilaboreid ja uurimuslikku õpet. Üheks selliseks võimaluseks on internetipõhiste uurimusliku õppe ruumide 
kasutamine. Uurimusliku õppe ruum on ülesanne, kus õpilane läbib järgemööda uurimuslikule õppele omased 
etapid – suunaseadmise, hüpoteeside püstitamise, uurimise, järeldamise ja arutlemise – avastades enda jaoks seeläbi 
õpitava teema kohta uusi teadmisi. Iga uurimusliku õppe ruum on varustatud mõne virtuaal- või kauglaboriga. 
Lisaks on ülesanded toetatud vajalike uurimuslike töövahenditega (nt hüpoteeside sõnastamist toetav vahend).

Uurimusliku õppe ruumid on nüüd hõlpsasti kättesaadavad tänu rahvusvahelistele projektidele „Go-Lab“ ja 
„Uuringulaegas“.

Projekti „Go-Lab“ eesmärk on kokku koondada loodusainete õpetamist toetavad virtuaal- ja kauglaborid üle maailma 
(tänaseks on neid juba 150 ringis) ning võimaldada nii õpetajatel kui ka õpilastel luua ja kasutada uurimusliku õppe 
ruume (vt http://www.golabz.eu/). Näiteks on Audentese Erakooli õpetaja Karolin Mäe loonud uurimusliku õppe 
ruumi gümnaasiumibioloogias käsitletava evolutsiooni teema õppimiseks (vt http://lingid.ee/gupi/).

Rahvusvahelise projekti „Uuringulaegas“ käigus töötatakse välja uuenduslik e-õppe keskkond, millesse kogutakse 
kokku üle Euroopa varem kasutusel olnud uurimusliku õppe ruumid ja tegevused koos juhistega ning tehakse 
need koos hindamisvahendite ja toetussüsteemiga veebikeskkonna kaudu laialdaselt kättesaadavaks nii Eestis kui 
ka mujal.

Töötoas „Uurimuslik õpe on lahe“ osaleja õpib „Go-Labi“ uurimusliku õppe ruumi Plärts! näitel ise uurimusliku 
õppe ruume koostama ja neid huvilistega jagama. Lisaks tutvustatakse „Uuringulaegast“ kui vahendit uurimusliku 
õppe õpilasteni toomiseks ja uurimusliku õppe läbiviimiseks klassiruumis.

Lisainfo:
• „Go-labi“ kohta on võimalik rohkem lugeda „Go-Labi“ veebilehelt aadressil http://www.go-lab-project.eu/;
• „Uuringulaeka“  kohta  on  võimalik  rohkem  lugeda  „Uuringulaeka“  veebilehelt  aadressil  
http://www.arkofinquiry.eu/;
• projekti tegemistel saab silma peal hoida ka Facebooki vahendusel: http://www.facebook.com/ArkofInquiry ja 
http://www.facebook.com/uuringulaegas.

„Palju toredaid mõtteid ...“

Polarimeeter Franz Schmidt & Maensch

Polarimeeter mõõdab lahuse kontsentratsiooni. Erineva 
kontsentratsiooniga lahuse läbimisel muutub valguse 
polarisatsiooni tasand erineva nurga võrra.
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Töötuba „Kodukoha maastikud interaktiivsetel kaartidel“
Piret Karu (Tallinna Reaalkool)

Eesti maastikulise liigestuse aluseks on suured pinnavormid: kõrgustikud, madalikud, lavamaad, tasandikud. 
Maastikud erinevad peamiselt reljeefi, pinnakatte, muldkatte, taimestiku ja maakasutuse poolest. Töötoas püstitatud 
ülesandes uuritakse uhe maastiku näitel pinnamoe, maakasutuse ja muldkatte vahelisi seoseid.

Uurimisülesanne on kavandatud kasutamiseks gümnaasiumi geograafiakursuste „Maa kui süsteem“, „Loodusvarad 
ja nende kasutamine“ või geoinformaatika valikkursuse õppimisel ning õpetamisel. Ülesande eeskujul on võimalik 
koostada ka laiaulatuslikumat uurimistööd.

Ülesande erinevaid etappe saab kasutada üksteisest sõltumata mõne muu teema (näiteks pinnamoe, mullastiku, 
majandustegevuse) käsitlemisel või veebikeskkondade kasutamise õpetamisel. Uurimisülesannet lahendavad 
õpilased iseseisvalt individuaalse, paaris- või rühmatööna. Ülesande tulemuse võib esitada vastusena töölehel, 
esitlusena, posterina vms. Olenevalt õpilaste vilumusest kulub ülesande sooritamiseks 2–3 õppetundi.

Töö käigus kasutatakse järgmisi veebikeskkondi: Maa-ameti Geoportaal, EMÜ Mullamuuseum, TÜ 
Geoloogiamuuseumi õppematerjal „Eesti mullad“ ja Geocontext.

Ülevaade seotusest gümnaasiumi õppekava ja geograafia õpitulemustega, üksikasjalikumad tööetappide kirjeldused, 
õpilase tööjuhend ning tööleht vastuste esitamiseks on leitavad ja allalaaditavad veebilehelt http://mullake.webs.com/.

Uurimisülesande etapid:
1) Maastikuga tutvumine – tutvuge Maa-ameti Geoportaali (http://geoportaal.maaamet.ee/) abil valitud 
piirkonna kaartidega, kasutades erinevaid vaateid: hübriidkaart, ortofoto, kaart, põhikaart, reljeef. Vaadelge, 
milline on piirkonna maakasutuse iseloom (põllud, metsamaa jne). Reljeefi vaates näete LIDARi ruumilist 
mudelit, kus tulevad nähtavale väiksemad pinnavormid.
2) Profiiljoone valimine – maastiku iseloomustamiseks valige kahe küla vaheline joon pikkusega 2–3 km.
3) Profiiljoone loomine – moodustage Geocontexti (http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/en/) abil 
profiiljoon kahe küla vahel. Joone otspunktide märkimisel arvestage maanteevõrguga, valige otspunktid 
näiteks teederistil. Nii on lihtsam ühildada profiiljoont mullakaardiga. Mullakaardi aluskaardil on teedevõrk 
näha.
4) Mullakaardile profiiljoone märkimine ja mullatuupide leidmine – märkige Maa-ameti põhikaardile 
mõõdiku abil sama profiiljoon. Avage kaardirakendusest mullakaardi kiht. Kaardilt leiate mulla nimetuste 
koodid ja otsige legendist muldade nimetused.
5) Muldkatte, pinnamoe ja maakasutuse kirjeldamine – koostage andmete pohjal profiiljoone kirjeldamiseks 
tabel.

1. mullatüüp
Kõrgus merepinnast, m 65
Pinnavorm org
Mulla kood Go
Mulla nimetus
Maakasutus soo

6) Mullatüüpide ja mullaprotsesside iseloomustamine – EMÜ Mullamuuseumi Eesti muldade digitaalsest 
kogust (http://kogud.emu.ee/mullamuuseum/?do=main) leiate mullaprofiili pildi, andmed mulla tüseduse, 
horisontide, lõimise, lähtekivimi, keemiliste omaduste kohta. Andmete põhjal tehakse järeldused 
mullaprotsesside, mulla viljakuse ja kasutatavuse kohta.
7) Järeldused muldkatte, reljeefi ja maakasutuse seoste kohta – arutlege, mis mullatüübid esinevad liigniisketel 
aladel, kõrgematel aladel, madalamatel aladel. Mis mullad on ülesharitud, kus esinevad metsad, sood vms. 
Tähelepanu saab pöörata ka asutuse paiknemisele maastikul.

„Palju toredaid mõtteid ...“
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Töötuba „Salakirjade lahendamisest Tallinna Reaalkooli II kooliastmes“
Villu Raja (Tallinna Reaalkool)

Töötoa alguses antakse ülevaade Tallinna Reaalkoolis läbiviidavast R-õppest ning selle ühe osana salakirjade 
lahendamise moodulist.

Esimesed teadaolevad salakirjad on pärit 4000 aasta tagusest Egiptuse riigist. Riigi ajalugu kivimonumentidele 
jäädvustavad kroonikud hakkasid vähehaaval muutma hieroglüüfide tähendust ja eesmärki. Tänapäeva teadus 
arvab, et sellise tegevuse eesmärk polnud sõnumeid salastada. Ilmselt taheti möödujaid lihtsalt lõbustada või anda 
tekstidele teatavat salapära. Esimene eesmärgistatud salakiri on teada umbes aastast 1500 eKr. Seda illustreerib väike 
savitahvel, mis leiti Tigrise jõe kaldalt umbes 30 km kauguselt Bagdadist. Sellele oli kirjutatud krüpteeritud valem 
keraamilise glasuuri valmistamiseks.

Töötoas tehakse ülevaade viiest ajalooliselt tuntud salakirjade koostamise võttest:
1) Kirjade krüpteerimisele eelnes kõige lihtsam salakirja valmistamise meetod: kiri lihtsalt peideti kirjakandja 
küljes ära. Kirja enese peitmise meetodit nimetatakse steganograafiaks.
2) Kreeka ajaloolane Polybios (u 200–120 eKr) Megalopolisesest (ka Polybius või Polybos) on kirjeldanud 
üht kreeklaste poolt kasutatud kavalat salakirja meetodit, mida peetakse esimeseks telegraafiks. Polybiose 
auks nimetatakse meetodit ka Polybiose ruuduks. Tähestiku tähed paigutatakse 5 x 5 ruutu ning igale tähele 
vastab kahekohaline arv.
3) Juba 7. sajandil eKr kasutasid kreeklased sõnumi tähtede ümberpaigutamisel põhinevat salakirja 
(transpositsioonišiffer). Üheks populaarsemaks sõnumi tähtede ümberpaigutuse meetodiks oli ridade ja 
veergude vahetamine. Sellist meetodit nimetame Plutarchose veergudeks.
4) Gaius Julius Caesarit (100–44 eKr) tuntakse eelkõige kui üht andekamat Rooma väejuhti ning Gallia 
vallutajat. Tegemist oli aga igakülgselt andeka inimesega. Teda võib pidada ka kirjanikuks, moeloojaks, 
inseneriks, salakoodide loojaks. Oma mälestustes „Gallia sõjad“ kirjeldab Caesar ülitähtsa sõjalise teate 
kavalat salastamist. Võtte olemust teoses ei paljastata, aga selle šiffer murti ilmselt juba Caesari eluajal – iga 
tähestiku täht asendati temast 3 võrra eespool oleva tähega. 
5) Tähestiku „nihutamise“ asemel võib salakirja koostaja asendada tähe suvalise sümboliga. Seega on 
koodimurdja tähtsaim töövahend tähtede esinemissageduste teadmine erinevates keeltes (sagedusanalüüs).

Töötoa teises pooles keskendutakse ühele konkreetsele võttele, Caesari nihkele. Töötoas osalejad dešifreerivad ja 
koostavad ise mõned salakirjad.

„Palju toredaid mõtteid ...“

Raadiolainete saatja ja vastuvõtja

Saab kasutada raadioside põhimõtte 
selgitamiseks. Kui saatja ja vastuvõtja 
antennid paiknevad paralleelselt, 
toimub vastuvõtmine kõige efek–
tiivsemalt.



Reaal- ja loodushariduse konverents Gunnar Polma mälestuseks 11.–12. september 2015, Tallinn 25

Töötuba „Probleemipõhine õpe reaal- ja loodusainete õpetamisel“
Tiia Rüütmann (Tallinna Tehnikaülikooli Eesti inseneripedagoogika keskus, Rahvusvahelise Inseneri–
pedagoogika Ühingu IGIP Täitevkomitee)

Töötoas tutvustatakse probleemipõhise õppe mudelit loodus-, täppis- ja tehnoloogiaainete (LTT) õpetamiseks, 
antakse ülevaade probleemipõhise õppe õpitsüklist, õpetaja rollist probleemipõhises õppes, rühmade moodustamisest 
ja kooperatiivsest meeskonnapõhisest õppimisest LTT valdkonnas.

Probleemipõhine õpe on õpilasekeskne tegevuspõhise õppe interaktiivne meetod. Probleemi lahendamise käigus 
toimub mitmes erineva õppeaines omandatud teadmiste rakendamine, integreerimine ja ümberstruktureerimine, 
mille tulemusena konstrueeritakse uusi teadmisi. Paljude reaalsete probleemide lahendamisel jääb õpilastel 
olemasolevatest teadmistest ja oskustest vajaka ja infot tuleb hakata lisaks hankima iseseisvalt õpikutest, 
teatmeteostest, pöörduma õpetaja poole jne.

Probleemipõhine õpe sisaldab mitmeid induktiivseid õppemeetodeid, nagu näiteks aktiivõpet, avastusõpet, 
projektipõhist õpet, „pööratud klassiruumi“, mõistekaardi koostamist, väitlust, ajurünnakut, diskussioone, 
uurimuslikku või juhtumipõhist õpet, simulatsioone jne. Üldjuhul püütakse õpilased panna olukorda, kus peaks 
leidma mitte üksnes vastuseid, vaid oskama neid ka enda jaoks lahti mõtestada, analüüsida, kaaslastele põhjendada, 
anda hinnangut, teha järeldusi ning anda soovitusi tulevikus analoogsete probleemide efektiivsemaks lahendamiseks. 
Probleemipõhises õppes lahendavad õpilased reaalseid probleeme, omandades seeläbi mitte alati üheseid vastuseid 
eeldavate probleemide lahendusoskust, mida läheb tulevikus vaja väga paljudel erialadel töötades – inseneridel, 
arstidel, õpetajatel jpt.

Probleemipõhise õppe õpitsükkel algab reeglina esimesel seminaril probleemi tutvustamisega. Toimub probleemi 
identifitseerimine, defineerimine, püstitus ja analüüs; järgneb hüpoteesi püstitus; teadmiste analüüs (mis on 
omandatud, millest jääb vajaka); omandamist vajavate teadmiste süstematiseerimine, tööjaotus; tähtaegade 
määramine, vajalike teadmiste omandamine. Teisel seminaril vahetatakse ja jagatakse iseseisvalt omandatud 
teadmisi, vajadusel selgitab arusaamatut teemat ka õpetaja. Järgneb andmete kogumine, rakendamine, testimine, 
tulemuste interpreteerimine, vahekokkuvõte, kus analüüsitakse võimalikke parimaid lahendusteid, kontrollitakse, 
hinnatakse; tehakse kokkuvõte, järeldused, toimub reflektsioon, antakse soovitusi edaspidiseks. Järgneb aruande 
kirjutamine, tulemuste esitlus ja kaitsmine.

Probleemipõhine õpe õpetab probleemide defineerimist; kohanemist muutustes; erinevatest allikatest andmete 
otsimist; reaalsete probleemide lahendamist, eneseanalüüsi ja julgust põhjendatud otsustuste tegemiseks; 
alternatiivide leidmist; loovat ja kriitilist mõtlemist; erinevates õppeainetes õpitust sügavuti arusaamist, kirjalikku 
ja suulist väljendusoskust; õpitud teadmiste integreerimist ja rakendamist uutes olukordades, eelteadmiste 
aktiveerimist; iseseisvalt õppimist; uurimistöö läbiviimist; analüüsioskust ja hinnangu andmist; meeskonnatööd ja 
meeskonnapõhist õppimist, teiste arvamuste aktsepteerimist, reflektsiooni, sotsiaalseid oskusi jpm.

„Palju toredaid mõtteid ...“

Raadiolainete saatja ja vastuvõtja

Saab kasutada raadioside põhimõtte selgitamiseks. Kui 
saatja ja vastuvõtja antennid paiknevad teineteisega 
risti, vastuvõttu praktiliselt ei toimu.
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Töötuba „Praktiline töö + arvutisimulatsioon = oskused + teadmised. Võnkumiste 
graafikud koos võrranditega 7.–12. klassile“
Mart Kuurme ja Toomas Reimann (Tallinna Reaalkool)

Töötoa kava:
1) Matemaatika & Füüsika mehaaniliste võnkumiste uurimisel.
2) Vana & Uus ning Eksperiment & Simulatsioon elektromagnetlainete omaduste ja raadiotelefoniside 
põhimõtte tundmaõppimisel.

Eesmärgiks on paralleelselt füüsika praktilise töö ja arvutisimulatsioonide kaudu ülikõrgsageduslike 
elektromagnetlainete genereerimise, levimise ja vastuvõtu selgitamine + nõuanded jätkamiseks kandevõnkumiste 
moduleerimise ja demoduleerimise mõistmiseks.

Katseseadme ehitus ja tööpõhimõte:
• Joonisel  nr  1  paistab  paremal  pool  universaalne 
toiteallikas ВУП-2, keskel ülikõrgsageduslike 
elektromagnetlainete tekitaja ja kiirgaja (generaator) 
ja vasakul lainete vastuvõtja (võnkering).
• Generaator on ehitatud paneelile, mille keskele 
on kinnitatud kaks rööbiti ühendatud kolme 
elektroodiga elektronlampi (kaksiktrioodi). Lampide 
anoodid (positiivsed elektroodid) on omavahel 
ühendatud kaarja messingtoruga. Lampide võred on 
omavahel ühendatud. Seega moodustub võnkering. 
Poolina (induktiivsusena) toimib messingust ja 
kondensaatorina (mahtuvusena) elektronlampide 
anoodide ja võrede vaheline mahtuvus.
• Vastuvõtja võnkering koosneb 8 cm läbimõõduga metallrõngast ja muudetava mahtuvusega kondensaatorist. 
Antud seadmes on võnkeringi lisatud 3,5 V nimipingega taskulambipirn.

Praktiline tegevus:
• leida  vastuvõtjale  asukoht,  kus  pirn  hakkab 
hõõguma ja seejärel kondensaatori mahtuvust sujuvalt 
muutes saavutada resonants (vastuvõtja võnkeringi 
omavõnkesagedus ühtib saatja (generaatori) poolt 
võnkeringi poolt kiiratud võnkumiste sagedusega);
• ühendada  generaatori  paneeli  külge  kaarja 
messingtoru kohale horisontaalne 1 meetri pikkune 
vasest varras, tekitades niiviisi sobiva pikkusega 
saateantenni (dipooli). Nii selleks vajalikud detailid 
kui kiiratud elektromagnetlainete vastuvõtuantenni 
detailid (vt joonist nr 2) kuuluvad komplekti;
• asetades vastuvõtja saatja antennist mõne meetri kaugusele ja antenni pöörates leida talle selline asend, et dipooli 
keskele ühendatud 1 V nimipingega taskulambipirn hakkaks hõõguma (kui kasutada 3,5 V pirni, tuleks vastuvõtja 
ja saatja vahelist kaugust vähendada);
• vastuvõtuantenni  kord  horisontaal-,  seejärel  vertikaaltasandis  pöörates  uurida,  kuidas  muutub  vastuvõetud 
signaali tugevus. Tulemuste analüüsimisel teha järeldus selle kohta, kuidas paiknevad teineteise suhtes elektrivälja ja 
magnetvälja vektorite võnketasandid;
• viia vastuvõtuantenn saatjaantenniga samale sihile ja analüüsida vaatlustulemusi. Teha järeldus selle kohta, millises 
sihis levivad lained kõige paremini;
• paigutada ruumi veel kolmaski, veidi üle 1 meetri pikk antenn (nii, et kõik kolm asetsevad paralleelselt) ning 
uurida, kuidas see mõjutab lainete levikut. Saab näidata lainete peegeldumist, liitumist (interferentsi), seisulainete 
tekkimist (leida lainepaisude ja -sõlmede vahelist kaugust).

„Palju toredaid mõtteid ...“

Joonis nr 1

Joonis nr 2
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Töötuba „Mõõtmised loodusteadustes“
Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium) ja Erkki Soika (Tallinna Ülikool, Rocca al Mare Kool)

Tänapäeva üha enam digitaliseerivas maailmas pööratakse suuremat tähelepanu IKT vahenditele ka loodusainete 
õppimisel. Loodusteaduslikes ainetes kasutatakse digivahendeid info otsimiseks, andmete ja teabe kogumiseks, 
töötlemiseks ja esitamiseks. Saadud informatsiooni kasutatakse loodusteaduslike probleemide lahendamisel, 
küsimustele vastuste leidmisel, uute teadmiste loomisel, toimuvate protsesside üle arutlemisel ja tulemuste 
esitlemisel.

Tihti tekivad küsimused, kui palju kasutada digitaalseid vahendeid, kuivõrd korrektsed on saadud tulemused, 
milliseid digivahendeid kasutada – võimalusi on väga palju. Koolitingimustes saame üldiselt kasutada vabavaralisi 
programme ning äppe, sest muu finantseerimiseks ei ole koolidel sageli piisavalt ressursse. Antud töötoas 
vaadeldakse vabavaralisi äppe, mis on mõeldud kasutamiseks tahvelarvutites ja nutifonides. Tuleb pidada 
silmas, et äppide kasutamisel on oluline roll ka operatsioonisüsteemil – äppe, mida saame kasutada Android 
operatsioonisüsteemides, ei pruugi leiduda iOS operatsioonisüsteemi jaoks (ja muidugi ka vastupidiselt).

Mõõtmiste läbiviimist võimaldavaid äppe toodetakse pidevalt juurde või parendatakse juba olemasolevaid. Allolevas 
loetelus tuuakse välja mõned mõõtevahendid, mida saab kasutada praktiliste tööde läbiviimisel nii põhikoolis kui 
ka gümnaasiumis. Mõõtmistulemuste täpsuse hindamiseks võrreldakse tulemusi koolitöös igapäevaselt kasutatavate 
mõõteriistadega. Tulemustest võib teha järelduse iga õpetaja ise – millist digimõõtevahendit ja kas üldse õppetöös 
kasutada.

Mõõtmisega kaasneb alati mõõtemääramatus, mistõttu tuleb looduse uurimisel teadvustada, et loodusteaduslike 
objektide ja nähtuste omaduste kirjeldamine on mõnevõrra suhteline. See tähendab, et meil pole põhimõtteliselt 
teada mõõdetava suuruse tõeline väärtus (kui oleks, siis poleks mõõtmised vajalikud) ning seda tõelist väärtust ei anna 
ka suure arvu kordusmõõtmiste keskmistamine. Maksimaalne, mida saab nõuda, on mõõtmistest leitud mõõdetava 
suuruse mingi arvatav parim hinnang – näiteks erinevate sama tüüpi mõõteriistadega läbiviidaval mõõtmistel ja 
sama mõõteriistaga teostatavatel kordusmõõtmistel on selleks aritmeetiline keskmine – ning teatav intervall selle 
parima hinnangu ümber, millesse etteantud usaldusnivooga kuulub mõõdetava suuruse tõeline väärtus. Seega, 
mõõtmistulemuseks ei ole mitte punkt arvsirgel, vaid mõõdetava suuruse võimalike väärtuste vahemik.

Töötoas vaadeldavad äpid:
• luksmeeter (valgustugevuse mõõtmine: optika, loodusõpetus) – soovitatav otsingusõna: lux meter, luxmeter, 
light meter;
• heliintensiivuse  (tugevuse) määraja  (füüsika,  loodusõpetus) –  soovitatav otsingusõna:  sound meter, noise 
meter, decibel meter;
• joonlaud (matemaatika, füüsika, loodusõpetus) – soovitatav otsingusõna: ruler;
• kaal (loodusõpetus, füüsika, keemia, bioloogia) – soovitatav otsingusõna: scale;
• radioaktiivse  kiirguse  intensiivsuse  määraja  (füüsika,  keemia,  geograafia)  –  soovitatav  otsingusõna: 
radiometer, radioactivity meter, radioactivity counter;
• magnetvälja tugevuse mõõtur (füüsika, geograafia) – soovitatav otsingusõna: tesla meter;
• taevakehade  määramine,  kauguse  hindamine  (füüsika,  geograafia)  –  soovitatav  otsingusõna:  skywalk, 
skychart, sky map;
• kiirus (loodusõpetus, füüsika, matemaatika) – soovitatav otsingusõna: speed (speed gun);
• lood (käsitöö, füüsika) – soovitatav otsingusõna: spirit level;
• südametöö, pulss (bioloogia, füüsika, loodusõpetus) – soovitatav otsingusõna: heart rate.

„Palju toredaid mõtteid ...“
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Töötuba „Digitaalne õppekomplekt „Orgaanilised ained““
Heli Väärtnõu-Järv, Jaak Järv (Tartu Ülikool)

Digitaalne õppekomplekt on koostatud eesmärgiga toetada orgaanilise keemia õppimist ja õpetamist ning 
mitmekesistada muude traditsiooniliste õppevahendite poolt selleks pakutavaid võimalusi. Õppekomplekt sisaldab 
digiõpikut ja digitaalseid õppevahendeid ning näidismaterjale tundide läbiviimiseks, sh ka digivahendite kasutamisel 
põhinevaid teste. Õppekomplekt on vabalt saadaval veebis http://www.orgaanilinekeemia.ee.

Meie senistest kogemustest lähtudes määrab digiõppevahendite efektiivsuse nende suunatus õppeaine teatud 
aspektidele, mida just digivahendi abil on võimalik eriti efektiivselt õpetada ja õppida. Seetõttu on orgaanilise 
keemia digiõppevahendites rõhutatult esile toodud orgaaniliste molekulide struktuuri ja ruumilise ehitusega 
seotud aspektid, mida on mugav selgitada molekuli mudelite abil. Nende teemade hulka kuuluvad eelkõige 
ühendite homoloogiliste ridade moodustumise seaduspärasused, ühendite jaotus aineklassideks ja isomeeria 
nähtused. Määrava tähtsusega on seosed molekulide struktuuri ja orgaaniliste ainete keemiliste omaduste vahel, 
st reaktsiooni tüübi ja teema sügavamal käsitlusel ka reaktsioonivõime sõltuvus molekuli ehitusest. Samuti on 
oluline seoste esiletoomine molekuli struktuuri ja aine füüsikaliste omaduste vahel, sest nende seoste kaudu on 
võimalik leida vahetult tajutavaid seaduspärasusi, mida põhjustavad abstraktsel tasemel esitatavad molekulide 
struktuuri muutused. Füüsikaliste omaduste kaudu avalduvad enamasti ka orgaaniliste ainete praktilise kasutamise 
võimalused. Kõikide nende makromaailmas tajutavate aine omaduste ja struktuuri vaheliste seoste otsimine ja 
leidmine põhineb selles õppekomplektis toodud molekulide andmebaasi ja veelgi olulisemalt molekulide ruumiliste 
mudelite konstrueerimise vahendite kasutamisel. Nende seoste selgitamist saab korraldada avastusõppe erinevate 
meetodite kaudu, aga ka klassikaliste teemat esitlevate ja illustreerivate materjalide abil.

Molekulide ruumilise ehitusega on seotud ka digiõppevahendi testide osa, kus testi küsimusi on võimalik esitada 
seostes molekulide ruumiliste mudelitega.

Tänu digivormis esitusele jätab see õppekomplekt õpetajale võimaluse kursuse paindlikuks ülesehituseks, valides 
õpilaste tasemest lähtuvalt õpetatava materjali „sügavuse“ ja detailsuse. Valiku hõlbustamiseks on ainekavast 
väljapoole jäävaid teemasid käsitlevad õppevahendi osad eraldi tähistatud. Sellest valikuvõimalusest olulisem on 
aga asjaolu, et lisaks ainekava täitmisele võimaldab digitaalne õppekomplekt teemast huvitunud õpilastele iseseisvat 
tööd, avades lisatud viidete kaudu võimalusi valitud teemadega põhjalikumaks tutvumiseks.

Töötoas tutvustatakse digitaalse õppekomplekti kasutamise võimalusi. Näitena vaadeldakse orgaaniliste ainete 
mürgisust (toksilisust). Selle ainekavas ainult kaudselt puudutatud teema avamiseks on vajalik selgitada, et aine 
mürgisus elavale loodusele oleneb elusorganismiga kokku puutuvast aine hulgast ehk doosist ning tutvustada 
toksilisuse iseloomustamiseks kasutatavaid meetodeid ja keskmise surmava annuse mõistet (keskmine letaalne doos 
ehk LD50). Seejärel on õpilastel võimalik õppevahendis toodud lingi abil leida erinevate orgaaniliste ühendite LD50 
väärtusi (ca 1,5 miljonit ainet), neid andmeid võrrelda ning teha järeldusi, kuidas on toksilisus seotud molekuli 
struktuuriga. Selle teemaga on võimalik siduda ka kemikaalide käitlemisega seotud reegleid ja ohutusnõudeid ning 
keskkonna saastamisega seotud probleeme.

„Palju toredaid mõtteid ...“

Detektorvastuvõtja

Raadiovastuvõtja töötamise põhimõtte selgitamiseks kasutatakse 
detektorvastuvõtjat. Võnkeringi pöördkondensaatori nuppu keerates 
saab vastuvõtja võnkeringi omavõnkesageduse seada võrdseks ühe 
kindla saatja kandesagedusega.
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Töötuba „Ühe linnapuu lugu“
Tõnu Ploompuu (Tallinna Ülikool)

Loodushariduse oluline sisu on õpetada märkama, aidata näha looduse mitmekesisust. Looduse mitmekesisus on 
olemas igal pool, vaid steriliseeritud katseboksis võib see piirduda ühe-mõne liigiga. Igal pool on arvukalt erinevaid 
elusorganisme, mitte ainult vihmametsa kaitsealast tehtud filmis. Enamik liike on siiski väikesed, tähelepanelikumat 
vaatlemist vajavad, nende nägemiseks ei piisa sirge seljaga kaugelt mööda jalutamisest. Enamik nähtavast looduse 
mitmekesisusest on siiski pisike, vaid lähedalt nähtav – seda nii vihmametsas kui ka Eesti linnapuude ümbruses.

Näha tuleb ka märke. Märke elust, mis on olnud, mida enam ei ole. Märke elusorganismi enda elust, organismi 
evolutsiooniliste esivanemate elust, organismi ümbritsenud teiste organismide elust. Seeläbi kasvab ühe 
maastikupunktiga seotud elusorganismide mitmekesisus palju kordi. Looduses on võimalik näha ka märke 
inimesest, kes on looduse keskel olnud. Ühes punktis piirdub see eelkõige inimese isiklike mälestuste jälgedega, 
ka meie hulgast jäädavalt lahkunud inimeste tegevuse mäletamisega. See on omamoodi ajaloomälestis, isegi ajaloo 
teabeallikas. Teisalt on looduse märkidena alles ka inimeste üldisemad teguviisid ja suhtumised. Viimaste hinnatum 
osa on pärandkultuuri elementideks ja looduse pärandkoosluste elementideks. Vähemväärtuslikuks arvatu on 
esialgu lihtsalt „vana koli“, mille tähenduse taipamine ja väärtustamine võib siiski kunagi hiljem saabuda, kuid ka 
kaduda koos inimestega.

Üks suuremaid muresid tänapäeva hariduses on funktsionaalse kirjaoskuse puudumine. Seda nii kirjamärkide tasemel 
kui ka looduse nägemisel. Me näeme looduse objekte, aga ei saa sellest aru kui elusorganismide kooselamisest. Me 
näeme looduses formaalseid märke, aga ei näe nende siduvat mitmekesist tähendust ja sisu.

Üks puu sisaldab väga palju elu. Seal on näha puu enda elu erinevaid külgi ja selle kunagise kulgemise märke ja 
selle kulgemise rada määranud põhjust – evolutsioonilisi esivanemaid. Puu juures on temaga erinevatel viisidel 
seotud organisme – tema kulul, tema järel, tema abil elavaid. Samuti on erinevaid märke nende organismide 
kohalolust. Kuid linnapuude puhul tuleb juurde veel palju teavet paiga kunagist inimelu kirjeldavatest märkidest. 
Puu kasvamisest jäänud märkide põhjal saab palju öelda inimkeskkonna kohta, kuidas puu seal tärkas ja mismoodi 
on tema ümbrus välja näinud varasematel aastatel. Kuidas on temasse suhtutud nii teadlikult kui paratamatusena, 
kas puu on olnud oluline ka kellelegi isiklikult ja mis on seda mõjutanud või põhjustanud.

Aeg hägustab pidevalt kaasliikidest, sealhulgas inimesest, jäänud märke. Suurem osa jälgi kaob mõne kuuga, 
tugevamad püsivad aastaid ja isegi kümnendeid. Vaid vähesed kestavad sajandeid. Puus talletuvate märkide püsimist 
toetavad ka temast väljaspool olevad märgisüsteemid – inimese aktiivne ja kirjalik mälu, märkide tähenduse pidev 
meenutamine ja tõlgenduste uuendamine. Inimesega seotud märgid on sageli vastastikused – puudes peituv 
aitab inimesel hoida oma minevikku, isiklikku ajalugu, seda kõige põhimõttelisemat erinevust teistest loomadest. 
Need märgid omakorda aga hoiavad puid – mälu vajab kandjaid. Seda puudes peituvat väga isiklikku mäletamise 
kandmist võib aimata, toetudes inimliku käitumise mõistmisele.

„Palju toredaid mõtteid ...“

Andmelugeja Vernier liikumisanduriga

Kasutatakse võnkumiste uurimiseks, samuti  graafikute saamiseks eesmärgiga 
kirjutada välja võnkumise võrrandid.
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Töötuba „Euroopa Liidu teaduspoliitika areng ning liikmesriikide võimalused 
seda mõjutada“
Merli Tamtik (Kanada; York University)

Teaduspoliitikal on Euroopa Liidu (EL) moodustamisel olnud võtmeroll. Just algsed plaanid teaduskoostööks söe- 
ja terasetootmise valdkonnas ning hiljem tuumaenergia väljatöötamisel on andnud tõuke hilisemale majandus-
poliitilise ühenduse loomisele. Protsess pole olnud sujuv, vaid on põrkunud liikmesriikide vastuseisule anda 
otsustamisõigus riiklikult olulise teadus- ja innovatsiooni valdkonnas üle Euroopa tasandile.

Euroopa Liidu teaduspoliitika juhtimise arengus võib eristada kolme faasi. Isoleeritud tegevusfaas kestis 1950. 
aastate algusest kuni 1980. aastate alguseni. Seda perioodi iseloomustab liikmesriikide juhuslik koostöö üksikute 
teadusprojektide kaudu. Euroopa tasandil on märgilise tähtsusega EURATOMi (1957) loomine ning hiljem 
teadus-tehnilise ühenduse CREST asutamine 1974. aastal. 1973. aastal loodi Euroopa Komisjoni juurde teaduse, 
arengu ning hariduse peadirektoraat, mille eesmärgiks oli koordineerida regiooniülest teadustegevust eelkõige 
fundamentaalteadustes.

Tsentraliseeritud tegevusfaasi algust märgib Raamprogrammi rajamine (Framework Program) 1984. aastal, mis 
praeguseks kannab Horizon 2020 nime. Eesmärgiks oli rahastada riikideülest teaduskoostööd eelkõige energia, 
keskkonna, toormaterjali ning põllumajanduse valdkonnas. Euroopa tasandil oluliste rahastamisotsuste tegemine 
tõstis küll Euroopa Komisjoni tähtsust teaduskoostöö juhtimisel, kuid muutis neid poliitikakujundajate asemel 
teaduse rahastusagentuuriks. Lisaks tõusis liikmesriikide rahulolematus liialt Euroopa-kesksete otsuste tõttu.

Horisontaalne, võrgustikepõhine tegevusfaas sai alguse 2000. aastal ning kestab tänaseni. Keskset rolli täidavad 
liikmesriigid Euroopa ühise teadusruumi loomisel (European Research Area). Euroopa Komisjon praktiseerib „pehmeid 
koordineerimismeetodeid“, kus liikmesriikide poliitikat mõjutatakse kaasava tegevuse ning üksteistelt õppimise 
kaudu. Tegevust juhib Innovatsiooni strateegia (Innovation Union, 2010), mida toetavad pea kahekordistunud 
finantsressursid. Teadus- ja innovatsioonipoliitikale eelarve ulatub 80 miljardi euroni ajavahemikuks 2014–2020, 
märkides 46% tõusu varasemaga võrreldes (European Commission, 2011).

Open Method of Coordination (OMC) – konsensuspõhine ning vabatahtliku osalusega poliitikate koordineerimise 
võimalus kõigile liikmesriikidele. Selle meetodi abil toimub valdkonna ekspertide kaasamine ELi poliitikat 
mõjutavate otsuste tegemises. Teaduspoliitikas on OMC kasutusel alates 2003. aastast. Ekspertgruppide toimimist 
toetab ja koordineerib Euroopa Komisjon (teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat). Selle meetodi abil on 
arutatud teaduse rahastamise mehhanisme, ELi teaduse rahvusvahelistumise strateegia loomist ning liikmeriikide 
ülikoolide teadustegevust. Gruppides osalemise kaudu levib informatsioon parimate praktikate osas, mõjutatakse 
liikmesriigisiseseid praktikaid, luuakse personaalseid kontakte ministeeriumide tasandil ning sõlmitakse 
partnerlussuhteid projektides osalemiseks. Seetõttu on strateegilise tähtsusega ekspertide isikud, keda iga riik 
ekspertgruppi osalema valib.

Töötuba sisaldab rollimängu, kus iga osaleja esindab üht liikmesriiki ning arutluse all on reaal- ja loodushariduse 
problemaatika, mis nõuab Euroopa Liidu tasemel seisukoha kujundamist.

Kasutatud materjalid:
• Ettekanne põhineb autori  artiklil Tamtik, M.  (2015,  in press). European Commission and Research Policy – The Cognitive Approach  to  Institutional 
Change. Review of Policy Research.
• European Commission. (2011). Horizon 2020.
Kättesaadav aadressil http://europa.eu/eucalendar/event/id/282068-horizon-2020---commission-proposals-20142020/mode/standalone.

„Palju toredaid mõtteid ...“
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Töötuba „Loodusainete õpetamine Taani haridussüsteemis Viborg Katedralskole 
näitel“
Helge Markussen (Taani; Viborg Katedralskole)

Vitam Impendere vero – pühendada oma elu tõele – on moto, mille järgi Viborg Katedralskole tegutseb.

Üksnes gümnaasiumiõpilastega Viborg Katedralskole asub Kesk-Jüütimaal Taanis. Kool on asutatud 11. sajandi 
keskel või 12. sajandi alguses, täpne aeg on teadmata. Algselt rajati kool Viborgi piiskopiresidentsi juurde 
ning oli mõeldud noormeestele vaimulikuameti omandamiseks. Pärast 1536. aasta reformatsiooni jätkas kool 
poistegümnaasiumina. Tüdrukutele anti siin õppimiseks võimalus alles 1903. aastal. 1926. aastal valmis arhitekt 
Hack Kampmanni kavandite järgi kooli neoklassitsistlik hoone, kus tegutsetakse tänapäevani. Suurejooneline 
hoone, millel on ka oma observatoorium, kuulub Taani muinsuskaitse all olevate hoonete nimekirja, mistõttu meil 
on kohustus selle algset kuju säilitada ja kaitsta.

Nagu Eestis, tähendab ka Skandinaavias gümnaasium õppeasutust, mille eduka lõpetamise järel on võimalik 
siirduda ülikooli kõrgharidust omandama. Äsja võeti kool vastu ka International Baccalaureate programmi, millega 
seonduvalt on pooleteise aasta pärast õpilastel võimalus saada lõputunnistus, mis tagab neile võimaluse asuda 
õppima mitmetesse nimekatesse maailma ülikoolidesse.

Hetkel õpib koolis ligikaudu 1000 õpilast vanuses 16–19 ning neid õpetavad 95 kõrgharidusega pedagoogi. Tegemist 
on tugeva õpikallakuga kooliga, kus õpilastel on võimalik keskenduda väga erinevatele ainetele: matemaatikale, 
loodusteadustele, sotsiaalteadustele, spordile ja muusikale. Lisaks põhisuundadele õpitakse kohustuslikult ka 
taani keelt, ajalugu, usundiõpetust, antiikajalugu ning valikainetena on võimalik võtta astronoomiat, filosoofiat, 
psühholoogiat, kunstiõpetust jne.

Lisaks tavalistele õppeainetele on koolis eraldi õppeprogrammid õpilastele, kes on silmapaistvalt andekad muusikas, 
keeltes, loodusteadustes või spordis. Viborg Katedralskole pakub õpilastele ka mitmeid erinevaid tunniväliseid 
tegevusi, et nad saaksid arendada oma akadeemilisi, kunstilisi ja kehalisi andeid. Veel on õpilastel võimalus arendada 
meeskonnatööd, korraldades korjandusi ja õpilaskohvikuid. Viborg Katedralskolel on olemas ka internaat, mis 
mahutab ca 100 õpilast, kelle vanemad kas töötavad välismaal või elavad kaugetel väikesaartel.

Kooli vilstlaste hulgast leiab mitmeid nimekaid kirjanikke, poliitikuid, ärimehi, sportlasi ja teadlasi. Näiteks õppis 
19. sajandil Viborg Katedralskoles 1944. aasta Nobeli kirjanduspreemia laureaat Johannes V. Jensen ning 1972. 
aastal lõpetas kooli endine NATO peasekretär ja Taani peaminister Anders Fogh Rasmussen.

Töötuba „Koostööl põhinev õppimine“
Lene Klemensen Gade, Malene Sørensen (Taani; Viborg Katedralskole)

Töötoas käsitletakse erinevaid koostööl põhineva õppimise teooriaid ning tehakse praktilisi harjutusi. Koostööl 
põhinev õppimine on õppimis- ja õpetamismeetod, mille eesmärgiks on muuta akadeemilised tunnid seltskondlikuks 
õppimiskogemuseks. Õpilased töötavad gruppides ning täidavad ülesandeid koos. Koostööl põhinev õpe hõlmab 
endas enamat kui lihtsalt õpilaste gruppidesse koondamist ning seda on kirjeldatud ka kui positiivset sõltuvust 
tekitavat meetodit. Erinevalt individuaalsest õppest, mis vahel võib kujuneda võistluseks, saavad õpilased koostööl 
põhineva õppe puhul tugineda üksteise teadmistele ja oskustele – küsides üksteiselt küsimusi, hinnates teineteise 
ideid, jälgides grupiliikmete tööd jne. Lisaks muutub õpetaja roll teadmiste edastajast õppimisele kaasaaitajaks. 
Kõigil läheb hästi, kui grupp toimib edukalt.
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Konverentsi kava

11. september

11.00 Osalejate registreerimine ja tervituskohv

11.30 Konverentsi avamine. Jürgen Ligi (Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister). Ene Saar (Tallinna 
Reaalkooli direktor)

12.00 „STEM-erialade haridust toetavad tegevused rahvusvahelise projekti Scientix raames“ Gina Mihai 
(European Schoolnet, Belgia)

12.20 „Suuremad edusammud loodusteaduslikus hariduses: õppimine Eesti ja Soome näitel“ Neil 
McIntyre (Webster’s High School, Ühendkuningriik)

13.00 Lõuna

13.45 „Matemaatika ja füüsika rakendamine igapäevaelus“ Lennart Egedal Petersen (Viborg Katedralskole, 
Regionhospital Viborg, Taani)

14.30 „Ülemaailmne koostöö: mudel kriitilise mõtlemise ja multiperspektiivsuse arendamiseks“ Robert 
Adamson (Fort Richmond Collegiate, Pembina Trails School Division, Kanada)

15.30 Paus

16.00  „Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna hariduse areng Eestis” Ülle Kikas (Haridus- 
ja Teadusministeerium, Eesti)

16.30 „Loodusteaduslik kirjaoskus kui õpilaste karjäärivalikute mõjutaja“ Miia Rannikmäe (Tartu 
Ülikool, Eesti)

17.00–18.00 Paneeldiskussioon teemal „Reaal- ja loodusainete õppimine ja õpetamine ning selle jätkusuutlikkus“ 
Paneelis osalevad Volli Kalm Tartu Ülikoolist, Tiit Land Tallinna Ülikoolist, Erkki Truve Tallinna 
Tehnikaülikoolist, Katrin Soika Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja Kersti Veskimets Tallinna 
Reaalkoolist. Paneeldiskussiooni modereerib Martin Saar Tallinna Reaalkoolist.

12. september

9.30 Tervituskohv

10.00 „Tallinna nelja kooli ühiskatsed: füüsika test“ Toomas Reimann (Tallinna Reaalkool, Eesti)

10.30 „Haridusfilosoofilised väärtused Kanada keskkooli näite põhjal“ Merli Tamtik (York University, 
Kanada)

11.00 Paralleelsed töötoad

12.00 Paralleelsed töötoad

13.00 Lõuna

14.00 Paralleelsed töötoad

15.00 Paralleelsed töötoad

16.00 „Loodusharidus teaduse teenistuses: kasutuslood loodusmuuseumite ja keskkonnahariduse 
keskuste projektidest“ Marko Peterson (Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Walk&Learn, Eesti)

16.15–17.00 Töötubade kokkuvõtted aulas. Konverentsi lõpetamine





IN MEMORIAM

GUNNAR POLMA

1960–2014

Gunnar Polma sündis Raasikul. Keskhariduse omandas ta Kohila Keskkoolis. 1982. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli 
bioloogia-geograafia teaduskonna bioloogi ja bioloogia-keemiaõpetaja kutsega. Ajavahemikus 2000–2002 läbis ta 
EBSi juures avaliku halduse haridusjuhtimise kutsemagistri programmi. 2012. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli 
majandusteaduskonna, kus omandas magistrikraadi strateegilise juhtimise alal.

Pärast Tartu Ülikooli lõpetamist 1982. aastal suunati Gunnar Polma Lääne-Virumaale Annikvere kooli bioloogia- ja 
keemiaõpetajaks. Kaks aastat hiljem asus ta teadurina tööle Matsalu looduskaitsealale, ülesandeks roostikulindude 
uurimine.

1989. aastal taasavas Gunnar Polma koos abikaasa ja kohalike inimestega Metsküla Algkooli. Ta õpetas seal erinevaid 
õppeaineid ja oli mõned aastad ka koolijuht. 1996. aastal asus ta tööle Haapsalu Vene Gümnaasiumi direktori 
ametikohale.

Aastatel 1998–2014 oli Gunnar Polma Tallinna Reaalkooli direktor.

Polma jaoks oli koolis erilisel kohal nii riigikaitse kui ka väärtuskasvatus. Ta oli 2009. aastal Kaitseministeeriumi 
poolt ellukutsutud riigikaitse õppekava töörühma liige ning Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Eesti 
ühiskonna väärtusarendus: 2009–2013“ nõukogu liige.

Gunnar Polma oli 2002–2004 Eesti Koolijuhtide Ühenduse (EKJÜ) esindajatekoja liige ning EKJÜ esindaja 
TALOs, alates 2002. aastast Tallinna Koolijuhtide Ühenduse juhatuse liige ja Kesklinna Koolijuhtide esindaja.

2010. aastal tunnustati Gunnar Polma tööd Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

1994–1998 oli Polma Talurahva erakonna juhatuse liige, millele järgnes liitumine Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonnaga. Alates 2011. aasta oktoobrist oli ta ühingu Vaba Isamaaline Kodanik liige.

Gunnar Polma kuulus Eesti Hobusekasvatajate Seltsi ning pidas Matsalu lahe lõunakaldal hobusekasvatamise talu, 
mille suunitluseks oli rannaäärse loodusliku koosluse hooldamine. Seal kasvatas ta hobuseid, Šoti mägiveiseid ja 
lambaid. Tema hobid olid maalimine, looduses ratsutamine ja suusatamine; kaks korda osales ta ka Tartu maratonil.

„Kool pole vaid hoone, vaid eelkõige inimesed, kes seda kooli kannavad. Kannavad nii mõistuse kui ka 
südamega ja mida rohkem südamega, seda soojem ja mõnusam on meie kool.“

Gunnar Polma, 1. september 2009

Gunnarit mäletatakse karismaatilise ja pühendunud koolijuhina. Reaali kogukond on tänulik 15 ühise aasta eest.


