Kas teadsid, et ...
… raadio jõudis 50 miljoni kasutajani 38 aastaga, teler 13 aastaga, siis internet
juba 4, iPod 3 ja Facebook vaid 2 aastaga. Tehnoloogia areng aina kiireneb.
…65% täna kooliminevatest lastest hakkavad täiskasvanuna töötama
ametikohtadel, mida praegu veel olemaski ei ole.
… järgneval kümnendil prognoositakse Eestis enim töötajate arvu kasvu
programmeerimises 61%, IKTs 16%, puidutööstuses 15%.
… LTT erialade lõpetajate osakaal Eesti kõrghariduses on alates 2006. aastast
püsinud ~25% juures, 2016. aastal oli see 27%. Seevastu näiteks Hiinas on see
viimastel aastatel püsinud üle 40%.
… 75% Nobeli preemia saajatest teaduse valdkonnast ütlevad, et nende armastus
teaduse vastu sai alguse koolivälisest tegevusest.
… noorsootöö tegevustes osaleb ligikaudu 50% 7–26-aastastest Eesti noortest –
32%, huvihariduses, 26% huvitegevuses üldhariduskoolides ja 25% avatud
noortekeskustes.
… kõigist huvikoolis õppivatest noortest üle 50% õpivad spordi valdkonna õppekavadel, ligi 30% muusika ja kunsti valdkonna õppekavadel. Tehnika ja looduse
valdkonna õppekavadel osalejaid on vaid veidi üle 3% kõigist huvikooliõppuritest.
… 2012 oli üldhariduskoolides 9% loodus- ja tehnikateaduste huviringe ja 2015. a
tõusnud 15%-ni. 2015. a oli teadushuviringidest 24% loodusteaduste, 17%
matemaatika ja mõttemängude ning 59% tehnika ja tehnoloogia valdkonnas.
Aita lapsel huviringe valida ja neis püsida! Üheks võimaluseks suurendada LTT
erialadel õppijate ja lõpetajate arvu on suurendada noorte teadlikkust valdkonnast
ning selle tulemusena tuua LTT erialade juurde rohkem ka teistel aladel andekaid ja
võimekaid inimesi. Seda kõike toetab varane kokkupuude teadushuviharidusega.

Anname teadushuvile
võimaluse II
Kas tead, mis on teadushuviharidus?
Miks on oluline sellele mõelda?
Kuidas on lood teadushuviharidusega Sinu kodukandis?

Teadushuviharidus on eelkõige loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonnas läbiviidav huviharidus ja huvitegevus, mis on pikaajaline, süsteemne ja juhendatud. Selle pakkujate peamine eesmärk on tekitada valdkonna suuremat vastu huvi ja
osaleja eesmärk on omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal.
Noortelt tulevikus oodatavad oskused on muutumas uskumatu kiirusega! Selleks,
et meie lapsed oleksid õnnelikud ja leiaksid tööd ka tulevikus, peame tegutsema juba
täna.

Teadushuviharidus aitab õpilastel
•
•
•
•

paremini seostada koolis õpitut ümbritseva eluga;
rakendada uued teadmised praktikasse;
omandada hoiakuid ja praktilisi oskusi LTT valdkondades;
luua kindlam alus tulevasele elukutsevalikule.

TEADUSHUVIHARIDUSE ARENGUT TOETAVAD TEGEVUSED:
SA Eesti teadusagentuur (TeaMe+ tegevuste raames):
• on tellinud praegu üheksa teadushuvihariduse näidisõppekava,
et toetada nii alustavaid kui ka juba aktiivselt tegutsevaid juhendajaid;
• korraldab erinevaid teadushuvihariduse metoodikaid tutvustavaid koolitusi;
• on avaldanud raamatu „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“
alustavale huviringi juhendajale, mis on kättesaadav ka veebist.
Lisaks korraldame igal aastal konkursse ja õpilaste teadusfestivali (järgmine toimub
12.-13. aprill Tartus ERMis) nii uurimistöid tegevatele kui teadushuvihariduses
osalevatele lastele ja noortele ning nende õpetajatele ja juhendajatele. Erinevaid
materjale loodus- ja täppisteadustest, tehnoloogiast ning inseneeriast õpilasele,
õpetajale ja partnerile on portaalis www.miks.ee.
Rohkem infot: www.etag.ee/teadushuviharidus

Eesti Teadushuvihariduse Liit koondab valdkonna tegijaid ja tutvustab
võimalusi, kuidas alustada ning võimendada loodus-, täppisteaduste ja
tehnoloogia alast tegevust.
Tegevussuunad:
• aitame leida ja koolitada juhendajaid;
• toetame nõu ja jõuga uusi huviringe;
• teeme teavitustegevusi õpilaste seas;
• huviringide andmebaasist www.huviring.ee leiate ja saate jagada infot
teadushuviringide kohta üle Eesti.
Võta ühendust ja tule liikmeks, sest koos jõuame rohkem: info@teadushuvi.ee
Lisainfo: www.teadushuvi.ee
Eesti Noorsootöö Keskus:
• seirab noorsootöö, sh huvihariduse, olukorda;
• toetab noorsootöö (seal hulgas huvihariduse) korraldamist kohalikul
tasandil läbi kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevuste;
• on tugisüsteem omavalitsustele huvihariduse ja huvitegevuse riigipoolse
täiendava toetuse kasutamisel, et toetada huvihariduse ja huvitegevuse
mitmekesistamist ja kättesaadavuse suurendamist läbi kitsaskohtade
analüüsimise ja tegevuste planeerimise;
• pakub tuge huvialavaldkondade esindusühingutele valdkonna kvaliteedi
arendamiseks ja valdkonnasisese koostöö arendamiseks suunatud
toetuse taotlemisel ja kasutamisel;
• toetab rahaliselt huvihariduse edendamist huvikoolidele suunatud
konkurssi „Varaait“ raames, mida rahastatakse Hasartmängumaksu
Nõukogu eraldatud vahenditest.
Lisainfo: www.entk.ee
SA Archimedese noorteagentuur:
• noorsootöötajate koolitusvõimalused Eestis:
www.mitteformaalne.ee/kalender/;
• rahvusvahelised koolitused:
www.noored.ee/koolitused/rahvusvaheline/.

