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  Loodusteadused ja tehnoloogia koolis. Koostöö ja lõiming. 

Scientix Eesti konverents 2019 

28.02. - 01.03. Tartu Tamme Gümnaasiumis 

 

 

Konverentsi modereerib Tartu Tamme Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Agnes Vask 

Neljapäev, 28. veebruar 

10:00 – 10:30 Registreerumine ja tervituskohv 

10:30 – 10:40 Avasõnad ja HTMi juhtkonna poolne tervitus PhD Indrek Reimand, Haridus- ja 

Teadusministeeriumi asekantsler 

10:40 – 10:55 Supporting research activities in STEM education (LTT-alases hariduses teadustegevuste toetamisest) 

Adina Nistor, European Schoolnet  

10:55 – 11:15 Scientix Eesti õpetajatele,  Aiki Jõgeva, Scientixi saadik Eestis, Kääpa Kool 

11:15 – 11:35 Haridus 2030 ja uued väljakutsed LTT õpetamisel, PhD Imbi Henno, HTM 

11:35 – 11:40 Sirutus 

11:40 – 12:10 Playing with science: A portfolio of drama, theatre and escape rooms in science education 
(Mäng teadusega: draama, teater ja põgenemistoad teadushariduses) 

PhD Ran Peleg, EdQuest – Experiential Learning Design, Ühendkuningriik & Iisrael 

12:10 – 12:30 Ka koolilaps võib ulatuda kosmose piirini,  Jonas Nahkor, Väätsa Kool 

12:30 – 13:00 Haridusest ilma naljata, Sten Mäses, Tallinna Tehnikaülikool 

13:00 – 14:00 Lõuna 

14:00 – 15:30 Töötoad ja ettekandesessioonid I 

15:30 – 16:00 Kohvipaus / stendiettekanded 

16:00 – 17:30 Töötoad ja ettekandesessioonid II 

19:00  Vastuvõtt Haridus- ja teadusministeeriumis (Munga 18) Külalisi tervitab kantsler Mart 
Laidmets, esinevad Tartu Tamme Gümnaasiumi noored ja teadus-show ühenduselt KVARK. 

Reede, 1. märts 

9:00 – 9:05 Sissejuhatus 

9:05 – 9:30 Loodusainete ainekavade arendusest, PhD Katrin Vaino, Tartu Ülikool 

9:30 – 9:50 Teaduse populariseerimise uuringu kokkuvõte, Helen Biin, Eesti Teadusagentuur 

9:50 – 10:15 Kellele vett ja kellele leiba: tulevikutöö, PhD Tiia Randma, Kutsekoda 

10:15 – 10:40 STEM tõsimängud, PhD Martin Sillaots, Tallinna Ülikooli  

10:40 – 10:45 Sissejuhatuse ettevõtete ja teadusasutuste külastusse 

10:45 – 11:15 Kohvipaus / stendiettekanded 

11:15 – 13:00 Ettevõtete ja teadusasutuste külastus koos aktiivtegevustega. Võimalus on külastada ühte 
allpool nimetatud organisatsioonidest. Asutused on valmis võtma vastu 15 kuni 30 külastajat, 
registreerumine toimub I konverentsipäeval. Teid ootavad: OÜ Hedgehog Tartu Teaduspargis, TÜ Bio- ja 
siirdemeditsiini instituudi biokeemia osakond, TÜ Bio- ja siirdemeditsiini instituudi anatoomia osakond, TÜ 
Chemicum, TÜ Physicum, Rahvusarhiiv, TÜ Tehnoloogiainstituudi proteoomika labor, TÜ Kliinikumi kliinilise 
geneetika keskus, Tartu Tervishoiu Kõrgkool 

13:00 – 14:00 Lõuna 

14:00 – 15:30 Töötoad ja paralleelsessioonid III 

15:30 – 16:00 Konverentsi kokkuvõte, PhD Imbi Henno, Haridus- ja Teadusministeerium, Agnes Vask, 
Tartu Tamme Gümnaasium, Ain Tõnisson, Tartu Tamme Gümnaasium 
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I PARALLEELSESSIOON 28. veebr kell 14:00 – 15:30 

Osalejal on 9 valikut: 6 ettekandesessiooni ja 3 töötuba 

1.1 ES: Kuidas ära tunda andekust? 

 Kõrgkooli(de) pakutavad rikastamisprogrammid õpilase individuaalse haridustee osana, PhD Viire 

Sepp, MTÜ Eesti Talendikeskus 

 TÜ Teaduskool kui andekate toetaja, PhD Riin Tamm (TÜ) 

 Loodusteaduste olümpiaad ja Uurimislabor toetavad huvi loodusteaduste vastu, Karin Hellat, 

Jaanus Uibu (TÜ) 

Ettekandesessioonis on vaatluse all on loodusteadustes andekate õpilaste äratundmine ja toetamine TÜ 
Teaduskoolis ja vabariiklikeks olümpiaadideks ette valmistamine, samuti väljaspool Tallinna ja Tartut 
õppivate õpilaste konkurentsivõime tugevdamine üleriigilistel olümpiaadidel ning klassidele 
eksperimentaalse õppe võimaldamine Uurimislabori programmides. 
 

1.2 ES: Tööle tööturgu tundmata?! Ellujäämisstrateegiad koolidele õpilaste valikute toetamiseks 

 Kuidas saab iga õpetaja arendada õpilastes selliseid pädevusi, mis võimaldavad oma elu 
eneseteadlikult ja vastutustundlikult juhtida, sealhulgas teha „tarku“ karjäärivalikuid õppimise ja 
tööga seoses? Virve Kinkar (Innove SA) 

 Arutleme, miks on koolide ja kooliväliste partnerite (sh ettevõtete) koostöö vajalik ning millised on 
võimalused ühiselt tegutseda. Selgitavalt toon ka näiteid Eestis juba toimivate koolide-ettevõtete 
koostöö kohta. Eva Pruusapuu (Eesti Teadusagentuur) 

 Juttu tuleb LTT populariseerimisest õppekava ja karjääritöö kaudu Tamme gümnaasiumi näitel. 
Tuuakse näiteid ning vaagitakse rõõme ja raskusi kõigi õppesuundade (loodus, meditsiin, kultuur, 
tehnoloogia ja infotehnoloogia) sellealastes tegevustes. Urmas Tokko ja Merit Luik (Tartu Tamme 
Gümnaasium)   
 

1.3 ES: Uued meetodid ja õppematerjalid andmeteaduse, matemaatika ja IT lõimimiseks ainetundidesse 

 Robomatemaatika uuringu tutvustus (30 min), Janika Leoste (TLÜ) 
Õpperobotid võivad olla üheks vahendiks, millega igas kooliastmes vähenevat 
matemaatikamotivatsiooni ja -haaratust hoida. Hetkel kestev, 60 kooli ja ligi 2000 õpilast hõlmav 
uuring annab aimu, kuidas mõjutab matemaatikatundidesse roboti toomine motivatsiooni ja –
haaratust ning mis on õpetajate jaoks suurimad väljakutsed meetodi rakendamisel. 

 Matemaatika lõimimine geograafia, bioloogia, füüsika, keele- ning majandus- ja ühiskonna 
õpetuse tundidesse andmete rakendamise kaudu. Ülevaade uutest digitaalsetest 
õppematerjalidest (30 min), PhD Ülle Kikas (TÜ) 
Andmetel põhinevad tehnoloogiad on järjest rohkem kasutuses erinevatel elualadel. Tartu Ülikooli 
eksperdid koos tegevõpetajatega on loonud interaktiivsed õppematerjalid (gümnaasiumile), 
tutvustamaks andmete ja matemaatika rakendamist bioloogia, geograafia, emakeele, füüsika, 
majandusõppe ja sotsiaalainete kontekstis. 

 GeoGebra võimalused matemaatika ja loodusainete õpetamisel ja GeoGebra kogukond Eestis (30 
min), Sirje Pihlap (TÜ) 
GeoGebra tarkvara kasutamine on suurepärane võimalus matemaatika ja IT-oskuste lõimimiseks. 
Ettekandes tuuakse näiteid GeoGebra kasutamisest matemaatika ja loodusainete tundides. 
 

1.4 ES: Projektõppe (lõimitud õppe) rakendamine versus "tavaline töökava" ja koolide projektid 

 “Väike-Maarja värkstuba” kui edukalt käivitunud Klass+ projekt, Marje Eelmaa (Väike-Maarja 
Gümnaasiumi direktor), Anneli Kütt (Väike-Maarja Gümnaasiumi projektijuht) 
Ümbruskonna 9 kooli koostöös on välja arendatud uurimislabor, kus klassid käivad kordamööda 
tegemas uurimuslikke eksperimente. Eksperimentaalse õppe tunnid on välja arendatud koostöös 
TÜ Uurimislaboriga. Kutsume kogemusi vahetama kõiki ühisõppevara projektide elluviijaid ja teisi 
praktilise õppe huvilisi. 

 Alatskivi “Jüri taimelabor”, Helen Paju (õppejuht), Dairi Pärn (informaatikaõpetaja) 
Alatskivi kool jagab oma kogemust, kuidas on nad arendanud ja jõudnud koostöös ühiste 
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projektideni, millised on teekonnal tekkinud mured ja rõõmud. Samuti arutletakse, mille taha sageli 
muutused jäävad ning sel juhul edasi minnakse. 

 STEAM projektide eesmärgistamise tööriistad, Triin Noorkõivu, Reili Pae (Avatud Meele Instituut), 
Kristjan Lepp (Kiviõli I Keskkool) 

1.5 ES: Digiõppevaramu projekti loodusainete õppematerjalid gümnaasiumis. Kogemusest GIS 
õpetamisel Elva Gümnaasiumis.  

 Gümnaasiumi kohustuslike ja valikkursuste digiõppematerjale tutvustavad ja kommenteerivad: 
keemia struktuurvalemid – Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium), füüsika – Erkki Soika (Rocca al 
Mare Kool); bioloogia, geenitehnoloogia, keskkonnakaitse – Anne Kivinukk (Keskkonnahariduse 
Ühing Etalon), geograafia – Ülle Liiber, (TÜ) 

 Kogemusest GISi õpetamisel Elva Gümnaasiumis, Kersti Pajor (Elva Gümnaasium) 
Ettekandesessioon täpsustamisel. 

 

1.6 ES: Lõimitud ainetund  

 Rakett 69 saadete lõimimine ainetundidesse. Tanel Liira (TÜ Tartu Observatoorium, Elva 
Gümnaasium) 
Rakett69” saatedete ülesannetes käsitletud teemad sobivad kasutamiseks ainetundide nagu 
füüsika, keemia, matemaatika, bioloogia, tööõpetus, elektroonika, robootika jt illustreerimiseks ja 
praktiliste tööde näitlikustamiseks. Tänaseks on Rakett69 ülesannete lahendused süstematiseeritud 
ja seotud erinevate õppeainete ainekavadega. Sellest kuidas neid leida ja kasutada tulebki juttu. 

 Ahaalik kool! Kristi Mumm Tartu Forseliuse Kool 
Mis võiks olla ahhaalik kool? Tartu Forseliuse Kool on koostöös Tartu Ülikooli ja teaduskeskusega 
AHHAA loomas ahhaaliku kooli mudelit. Põnevad muudatused kooli keskkonnas on juba toimumas! 
Kuhu edasi? 

 Aristotelese õpituba – avatud õpikeskkonna struktureeritud kasutamine. (Jana Paju, Energia 
avastuskeskus) 
Tutvustatakse Energia avastuskeskuses välja töötatud 90 minutit kestvat „Aristotelese õpituba”, kus 
pool õpitoast toimub ekspositsioonialal liikudes, arutledes ja kasutades interaktiivseid eksponaate 
fenomenide tundma õppimisel. Teine osa õpitoast kätkeb iseseisvat katsetamist ja analüüsimist. 
Mis on selle formaadi tugevused: eelkõige kindla teemavaldkonna sügav käsitlemine, eksponaatide 
ja katsevahendite kaasamine ning eluliste näidete toomine. 

1.7 TT: Uurimuslike tegevuste rakendamisest I kooliastmes    Osalejate piirarv: 16 

Helene Uppin (TLÜ doktorant), Kristiina Roosileht (Tallinna Kesklinna Põhikool), Sille Tuuling (Kristiine 
Gümnaasium) ja PhD Inge Timoštšuk (TLÜ alushariduse ja algõpetuse didaktika dotsent). 
Kas uurimuslike tegevuste läbiviimine algklassides on teaduse “mängimine” või tuumakas õppimine? 
Tutvustame 2017-2018 a algklassiõpetajate seas läbi viidud loodusõpetuse tundides 
probleemõppe rakendamise teemalise uuringu tulemusi ning ühiselt osalejatega vahetame kogemusi. 
Töötoas valmib igal osalejal uurimuslikku õpet toetava teematunni kava. 

1.8 TT: Next-Lab ja Go-lab ning uuendused nendes õpikeskkondades. Ark of Inquiry. Osalejate piirarv: 20 

  Next-Lab ja Go-lab ning uuendused nendes õpikeskkondades. Ark of Inquiry (30 min), Leo Siiman, 
PhD Margus Pedaste (TÜ)  

 Vooluringid põhikooli loodusõpetuses ja füüsikas (60 min), Elle Klooster, Lilleküla Gümnaasium 
Vooluringid valmivad kõigepealt virtuaalses laboris ja seejärel päris vahenditega. 

 

1.9 TT: Escape rooms in the service of science (inglise keeles), töötuba korratakse 1.märtsil 

PhD Ran Peleg (EdQuest – Experiential Learning Design, Ühendkuningriik & Iisrael)   Osalejate piirarv: 24 

Töötoa läbiviija Ran Peleg on viimastel aastatel keskendunud just põgenemistubade metoodikale, kus 

osalejate ülesandeks on ruumist välja pääsemiseks (või konkreetsest situatsioonist lahkumiseks) 

meeskondlikult lahendada ülesandeid ja mõistatusi. Ühiselt kolleegidega on valminud rida 

loodusteaduslikku õpet toetavate põgenemistubade loomiseks vajalike vahendite komplekte. 

Töötoa esimeses pooles katsetatakse Ran Pelegi poolt kaasa toodud põgenemistoa komplekti, teises osas 
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aga saavad osalejad võimaluse luua ise teaduslikke mõistatusi ja ülesandeid enda loodavasse 

põgenemistuppa. 

 

II PARALLEELSESSIOON 28. veebr kell 16:00 – 17:30 

Osalejal on 9 valikut: 2 ettekandesessiooni ja 7 töötuba 

2.1 ES: Teaduselt praktikale (TÜ loodusteadusliku hariduse keskus) 

 Projekt Multico – 5 Euroopa riigi projekt erinevate karjääride tutvustamiseks, PhD Miia 
Rannikmäe, Regina Soobard 

 Projekt PROFILES teaduse populariseerimine, PhD Ana Valdmann 
 Ühiskatsed gümnaasiumissse ja erialakatse bioloogias, PhD Anne Laius 

Osalejad saavad ülevaate kahest rahvusvahelisest projektist (MultiCo ja PROFILES), mis mõlemad on 
suunatud õpilaste karjääriteadlikkuse tõstmisele ja uurimuslikule õppele. Samuti saavad õpetajad ülevaate 
õpilaste bioloogiaalaste teadmiste tasemest gümnaasiumisse astumise ühiskatsetel Tartus ning nelja aasta 
bioloogia erialakatsetel TÜ meditsiini valdkonna sisseastumisel. 
 
2.2 ES: Teadushuviharidus - seos kooliga 

 EV3 robotite füüsikatundidesse integreerimisest ning esimestest katse tulemustest. Heilo Altin 
(Eesti Teadushuvihariduse Liit, MTÜ Robootika) 

 Tutvustame uusi energiateemalisi õppeprogramme 6.-9.klassile, mida Lõuna- ja Lääne-Eesti koolid 
saavad tellima hakata. Jonas Nahkor (Väätsa kool/Tartu loodusmaja) Projektist lähemalt 

 Unistus pühast piiblist loodusainetes – kas 21. sajandit vallutav idee. Andres Juur ( Teaduskeskus 
AHHAA) 
Lisaks on osalejatel võimalik saada infot teadushuviringide näidisõppekavadest. 

 

2.3 TT: "-Little Cells" and "Fantastic DNA" (inglise keeles), töötuba korratakse 1. 03    Osalejate piirarv: 24 

PhD Muriel Grenon (Lecturer, Founding director of Cell EXPLORERS), PhD Shane McGuinness  
Kaheosalise praktilise töötoa käigus õnnestub osalejatel läbi teha I ja II kooliastme õpilastele mõeldud 
molekulaarbioloogia, rakkude ja DNAga seotud tegevusi. Töötoas osalejad saavad kaasa oskuse tegevusi 
hiljem iseseisvalt klassiga läbi viia. 
 

2.4 TT: Andmete ja statistika rakendamine geograafia ja bioloogia ainetundides. Õpistsenaariumite 

läbitegemine.                       Osalejate piirarv: 24 

 Geograafia – rahvastikustatistika (45 min), PhD Ene-Margit Tiit (Statistikaamet), Janno Jõgeva 
 Bioloogia – geneetika (45 min), PhD Reedik Mägi (TÜ), Merli Mändul (TÜ) 

Töötoa juhid (moodulite autorid) tutvustavad uusi probleemipõhiseid interaktiivseid õppematerjale, mis 
demonstreerivad andmete ja statistika kasutamist rahvastiku-uuringutes ja geneetikas. Töötuba toimub 
arvutiklassis, osavõtjad saavad materjale ise katsetada. 
 

2.5 TT: Paneme valgusele käed külge: praktilistel töödel põhinevad valgusõpetuse tunnid põhikoolis. 

(Kaido Reivelt). Põgenemisruum (Luise Tiks).      Osalejate piirarv: 24 

 Paneme valgusele käed külge: praktilistel töödel põhinevad valgusõpetuse tunnid põhikoolis, PhD 
Kaido Reivelt (TÜ) 
Oleme loonud põhikooli valgusõpetuse teemasid katva katsekomplekti ja juhendmaterjalid, mille 
võimalustest saab töötoas hea ülevaate. Komplekt võimaldab nii suunatud kui ka suunamata 
avastusõpet, seda saab kohandada vastavalt õpilaste tasemetele. Põnev ja mänguline komplekt 
katab põhikooli valgusõpetuse teemad ja see peaks täielikult asendama tavapärase töövihiku. 

 Põgenemisruum ehk EduScape, Luise Tiks (Tallinna Inglise Kolledž) 
Töötoas tutvustatakse klassi paigaldatavat põgenemismängu komplekti, millega õpetaja saab oma 
tunni muuta teemakohaseks põgenemistoaks. Töötoas on võimalik läbi mängida bioloogia 
pärilikkuse teemalist põgenemismängu ning lühidalt tutvuda keemia ja füüsika teemalise mänguga. 
 

2.6 TT: Koolidevaheline rahvusvaheline koostöö loodusainete lõimimiseks UNESCO Läänemere Projekt    

Osalejate piirarv: 20 

https://www.tartuloodusmaja.ee/koostooprojekt/energy-advice-energiasaastu-nipid/
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 STEM lindude ökoloogia uuringutes, PhD Tuul Sepp (TÜ) 

 STEM jõevaatluste programmis, Pille-Riin Pärnsalu (Tartu loodusmajas), Sören Levring (BSP 

rahvusvaheline programmide koordinaator Taanist) 

Kuidas õues STEM haridust anda? Kuidas rahvusvahelisi suhteid ainete lõimimiseks kasutada? Kuidas 

loodusvaatlusi töölehtede täitmisest kaugemale viia? Räägime ja praktiseerime üheskoos lõimitud 

koolitunni nimel. Osalejad saavad materjale ja nippe, kuidas noortes STEM ainete vastu õues õppides huvi 

äratada, samuti uusi ideid, kuidas süsteemsete rahvusvaheliste programmide abil korraldada lõimitud 

koolitunde ja külastusi. 

 

2.7 TT: Õppevahend "Rannaniidukohver", Merike Palginõmm, Maris Kivistik (Keskkonnaamet) 

DesignSTEM töötuba "Riide värvimine toidujääkidega", Katrin Saage (Tartu Kunstikool)            Osalejate 

piirarv: 20 

 Õppevahend “Rannaniidukohver”, Merike Palginõmm, Maris Kivistik (Keskkonnaamet) 
Ekspositsioonina ja kaasas kantavana (välitingimustes, klassiruumis vm) võimaldab õppematerjal 
tutvustada Eesti rannaniite ja nende elustiku komponentide olulisust ökosüsteemi toimimisel, 
sealhulgas inimese tegevuse olulisust ja vajalikkust. Tutvustada sõnnikuga seotud elustikku ja 
protsesse. Teadvustada karjatamise ja sõnniku tähtsust ökosüsteemide toimimises rannaniidu 
näitel. 

 DesignSTEM töötuba “Riide värvimine toidujääkidega”, Katrin Saage (Tartu Kunstikool) 
Selles töötoas keedame riiet toidujääkidest valmistatud värvivedelikes ning räägime, mida eelnevalt 
on vaja teha. Saate valida riide materjali ning toidujäägi, millega soovite seda värvida. Töötoas ei 
kasutata mürgiseid aineid ning seda on ohutu koos õpilastega koolis teha. 

 

2.8 TT: Lõimitud õpe. Eksperimendid TÜ Uurimislaboris (Töötoa asukoht: Chemicum) Osalejate piirarv: 24 

Töötoas tutvustatakse TÜ Chemicumis tegutseva Uurimislabori tegevust ning tehakse praktiliselt läbi uue 

“Pesuvahendilabori ” katsed, mis lõimivad keemia, füüsika ja bioloogia oskusi ning ühistööd Google kettal. 

Karin Hellat, Jörgen Metsik jt (TÜ) 

 

2.9 TT: Looduse kaubamaja, avatud 24/7, Maarika Männil, Reet Kristian (Keskkonnaamet); Kui palju kaalub 

minu mobiiltelefon? Mari Kala (Keskkonnaamet)              Osalejate piirarv: 20 

 Looduse kaubamaja, avatud 24/7 (60 min), Maarika Männil,  Reet Kristian (Keskkonnaamet) 
Töötoas juhitakse tähelepanu nähtamatule, kuid väga olulisele! Kui millelgi pole rahas mõõdetavat 
hinda, ei tähenda see, et sel pole väärtust. Meie elu teevad võimalikuks nähtused ja protsessid, mis 
toimuvad 24/7 meie sees ja ümber. Võimaluse eest elada võlgneme tänu Päikesele. Võimaluse eest 
kõht täis süüa ja end riietega katta teeme kummarduse fotosünteesile. Arusaamine 
looduskeskkonna toimimisest paneb aluse hoolivale suhtumisele ja keskkonnahoidlikule 
käitumisele. 

 Kui palju kaalub minu mobiiltelefon (30 min)? Mari Kala (Keskkonnaamet) 
Töötoas saab heita kriitilise pilgu isiklikele tarbimismustritele ja tuletada meelde säästva tarbimise 
põhimõtteid. Kas tead, milliseid töödeldud toormaterjale on Sinu mobiiltelefonis? Kus neid 
kaevandatakse? Millised on Sinu telefoniga seotud tarbimisharjumused? Kuidas vabaneda vanast 
mobiiltelefonist? 

 
 
 
 

III PARALLEELSESSIOON 1. märts kell 14:00 – 15:30 

Osalejal on 7 valikut: 2 ettekandesessiooni ja 5 töötuba 

3.1 ES: LTT ja algharidus. Kuidas jõustada klassiõpetajaid tegelema STEAM ainetega? Head näited 

koolidest Kadi Georg (Tallinna Ülikooli didaktika lektor, Noored Kooli vilistlane 

Kadi Georg inspireerib lõimima loodusõpetust üldõppega. Lõiming ja pikemaajaline teemaõpetus on 
loomulik, huvitav ja lapsi kaasav. Kuigi planeerimine on aeganõudev, on tulemus lõpuks aega kokkuhoidev. 
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Teised esinejad on veel täpsustamisel. Modereerib Kristjan Lepp 
 

3.2 ES: Teaduse populariseerimise tulevikustrateegiate arutelu 

Helen Biin ja Terje Tuisk Eesti Teadusagentuur 

See sessioon on avatud kõigile, kes soovivad sõna sekka öelda, mida ja kuidas peaksime Eestis järgneva 15 

aasta jooksul LTT valdkonna populariseerimisel tegema. Väga suur osa teaduse populariseerimise 

tegevustest toimub täna EL struktuurivahendite rahastuse toel, mis lõppeb 2020. aasta keskel. Selleks, et 

juba saavutatu kestma jääks ning teaduse populariseerimise tegevused oleksid edaspidi sihitud ja omavahel 

koordineeritud, luuakse Eesti Teadusagentuuri eestvedamisel teaduse populariseerimise strateegia 

aastateks 2020-2035. Tule ja aita paika panna, milliste eesmärkide poole peaksime lähiaastail üheskoos 

püüdlema, millised on lahendamist vajavad probleemid ja millised võiks olla asjalikud lahendused! 

 

3.3 TT: Andmete ja statistika rakendamine - emakeel ja kirjandus (keeletehnoloogia); sotsiaalained 

(Euroopa sotsiaaluuring, usaldus). Õpistsenaariumite läbitegemine.   Osalejate piirarv: 24 

Moderaator Janno Jõgeva 

 Keeletehnoloogia (45 min), Kadri Vider (TÜ),  

 Euroopa sotsiaaluuring, usaldus (45 min) PhD Liina-Mai Tooding (TÜ) 

Töötoa juhid (moodulite autorid) tutvustavad uusi probleemipõhiseid interaktiivseid õppematerjale, mis 

demonstreerivad andmete ja statistika kasutamist keele ja tekstide analüüsis ning uurivad usaldust 

ühiskonnas. Töötuba toimub arvutiklassis, osavõtjad saavad materjale ise katsetada. 

 

3.4 TT: Õpilased uurivad keskkonda. GLOBE programm     Osalejate piirarv: 20 

 360-fotod GLOBE maakatteuuringutes ja loodusainete tundides ökosüsteemide uurimisel, Laura 
Altin (GLOBE koordinaator) 
Satelliidipiltidelt on võimalik tuvastada erinevaid maakattetüüpe ja leida huvipakkuvaid piirkondi, 
mida lähemalt uurida. GLOBE programmis teostatakse maakatte uuringuid erinevates 
ökosüsteemides. Maakatteuuringute mõõtmiskohtade kirjeldamiseks on GLOBE seni kasutanud 
fotosid, aga nüüd on kasutusele võetud 360-fotod. Töötoas õpitakse ise tegema nutitelefoniga 360-
fotosid, kirjeldama vaatluspaika ja hindama saadud tulemusi. NB! Osalejatel on vaja kaasa võtta 
nutitelefonid ja arvestada, et alla laaditakse telefoni rakendus, millega loome ja salvestame fotod 
(vajalik on telefonis piisavalt vaba mahtu ja uuem operatsioonisüsteem – ios, android) 

 Kuidas satelliitinfoga selgitada õpilaste temperatuurimõõtmisi? PhD Piia Post (TÜ) 
Mõõtmised satelliitidelt annavad meile hea ruumilise laotuse keskkonda iseloomustavatest 
näitajatest. Kasutatavast lainepikkusest olenevalt saame infot nii aluspinda kui atmosfääri 
iseloomustavatest suurustest, mis määravad ära paikse temperatuurirežiimi. Töötoas esitatakse, 
kuidas satelliitinfot pilvede, aluspinna temperatuuri ja õhu niiskuse kohta kasutada konkreetsete 
temperatuurimõõtmiste kontekstis selgitamaks temperatuuri kujunemise füüsikalisi protsesse. Kõik 
esitatavad andmed ning tarkvara on tasuta ning vabalt internetist alla laetav. Töötoa eesmärgiks on 
seostada geograafia ja füüsika ainekavades käsitletavaid teadmisi. 

 Õpetajate koolitusvõimalused Euroopa kosmoseagentuuris, Agne Jõgis (Rakvere 
Reaalgümnaasium) 
Agne Jõgis tutvustab lähemalt nelja erinevat koolitusprogrammi läbi isikliku kogemuse, osalejad 
saavad tutvuda koolitustelt saadud materjalide ja vahenditega. 

 

3.5 TT: "Little Cells" and "Fantastic DNA" (inglise keeles)   Osalejate piirarv: 24 

PhD Muriel Grenon (Lecturer, Founding director of Cell EXPLORERS), PhD Shane McGuinness  

Kaheosalise praktilise töötoa käigus õnnestub osalejatel läbi teha I ja II kooliastme õpilastele mõeldud 

molekulaarbioloogia, rakkude ja DNAga seotud tegevusi. Töötoas osalejad saavad kaasa oskuse tegevusi 

hiljem iseseisvalt klassiga läbi viia. 
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3.6 TT: Robootika lõimimine matemaatika tundidesse, Janika Leoste (TLÜ) 

Maapõueressursside tundmaõppimine, Karin Käär (TalTech)                  Osalejate piirarv: 25 

 Robootika lõimimine matemaatika tundidesse (45 min), Janika Leoste (TLÜ) 
Robomatemaatika töötoas saavad osalejad läbi teha põhikooli robomatemaatika demotunni, kus 
kasutatakse LEGO EV3 õpperoboteid matemaatika nähtavaks muutmiseks ning õpilaste 
motivatsiooni ja haaratuse tõstmiseks. Arutleme ka selle üle, kas on reaalne tuua robot 
matemaatika tundi nii, et see ei segaks õppekava täitmist ega seaks ebamugavasse olukorda 
vahendiga varem mitte kokku puutunud õpetajat? 

 EIT Raw Materials projektide tegevuste lõimimine ainetundides, Karin Käär, (TalTech geoloogia 
instituut) 
Osalejad saavad ülevaate rahvusvahelisest EIT Raw Materialsi projektidest, mis on suunatud 
põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele maapõueressursside ja nende töötlemise tehnoloogiate 
tutvustamisele. Olulisel kohal projektides on erinevate õppematerjalide – katsete, katsete 
juhendmaterjalide, õppeplatvormide jne – loomine, mis sobivad kasutamiseks keemia, füüsika ja 
geograafia ainetundides. 

 

3.7 TT: Escape rooms in the service of science (inglise keeles)    Osalejate piirarv: 24 

PhD Ran Peleg (EdQuest – Experiential Learning Design, Ühendkuningriik & Iisrael)  
Töötoa läbiviija Ran Peleg on viimastel aastatel keskendunud just põgenemistubade metoodikale, kus 
osalejate ülesandeks on ruumist välja pääsemiseks (või konkreetsest situatsioonist lahkumiseks) 
meeskondlikult lahendada ülesandeid ja mõistatusi. Ühiselt kolleegidega on valminud rida 
loodusteaduslikku õpet toetavate põgenemistubade loomiseks vajalike vahendite komplekte. 
Töötoa esimeses pooles katsetatakse Ran Pelegi poolt kaasa toodud põgenemistoa komplekti, teises osas 
aga saavad osalejad võimaluse luua ise teaduslikke mõistatusi ja ülesandeid enda loodavasse 
põgenemistuppa. 

 
Konverentsi stendiettekanded 

 Nimi Kool või asutus Stendiettekande pealkiri 

1 Aiki Jõgeva Kääpa Kool Scientix’ist inspireeritud tegevusi Kääpa koolis 

2 Vahur Lell 
Huvikool Tartu Loodusmaja, 
Tartu Jaan Poska Gümnaasium 

Babüloni rippaiad ehk digitehnoloogiaga taimede 
kasvatamine 

3 Urmas Tokko Tartu Tamme Gümnaasium 
Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilaste 
biotehnoloogia laboripraktikumid 

4 Arvet Silk Palupera Põhikool 
Keskkonnaprojekti GLOBE tegemistest Palupera 
mõisakoolis 

5 
Tiina Sõber,  
Helgi Muoni 

Kristjan Jaak Petersoni 
Gümnaasium 

20 aastat õpilaste keskkonnaalaseid mõõtmisi 
GLOBE-s 

6 Mai-Liis Vähi Tartu loodusmaja LTT huviring 1.-3. klassile Tartu Loodusmajas 

7 Katrin Saart Eesti Teadusagentuur SA Teadushuvihariduse näidisõppekavad 

8 Piret Karu Tallinna Reaalkool 
Geoinformaatika valikkursus ehk võimalus 
avardada oma maailma 

9 Eve Raja Rakvere Gümnaasium 8 aastat LTÜ kursust Rakvere Gümnaasiumis 

10 Lauri Soosaar Neeme Kool, Merkuur OÜ 
Mobiilne tehnoloogia õppeklass Neeme koolis 
Harjumaal 

11 Marika Reinmets Tartu Ülikool Praktilised tööd Micro.bitiga 

12 Kristel Uiboupin 
Tartu Ülikool, Kanepi 
Gümnaasium 

I kooliastme õpilaste meteoroloogilised teadmised 
ning nende arendamise võimalused 

13 Katrin Ekštein Tallinna Pae Gümnaasium Mets elukeskkonnana - kolm nädalat seitsme 
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õppeainega, sõnavarast õppekäikudeni 

14 Anne-Mai Näkk Tallinna Ülikool 
Algklassiõpilaste kaasamine loodusõpetuse tunni 
tegevustesse 

15 Irina Bahramova Narva Soldino Gümnaasium 
Jätkusuutliku arengu tegevus Narva Soldino 
Gümnaasiumis 

16 Marten Jakobson SA Innove Diagnostilised testid ja e-ülesanded loodusainetes 

17 Kairi Ehrlich Tallinna Tehnikagümnaasium 
Loodusteaduste populariseerimine. Teadusteater 
õpilaselt õpilasele 

18 
Pille-Riin 
Pärnsalu 

Tartu loodusmaja Veemaailma huviring 

19 Pille Olesk Valga Gümnaasium 
Valga Gümnaasiumi õpilased mõõdavad tundides 
keskendumist 

20 Jana Paju 
SA Tallinna Tehnika- ja 
Teaduskeskus 

Aristotelese õpituba – avatud õpikeskkonna 
struktureeritud kasutamine 

21 
Natalia Ivanova, 
Maksim Ivanov, 
Jelena Bitova 

Tartu Annelinna gümnaasium 
Teadusring I ja II kooliastme õpilastele “võta kaasa” 
põhimõttel 

22 Leelo Ambos Rakke Kool Tähistavas kooliruumis 

23 Peep Tobreluts Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit Festival NOOR INSENER 

24 Merit Karise Kuressaare ametikool DesignSTEM: lõimitud disaini + STEM e-õppevara 

25 
Margit Lehis, Liisi 
Röömel 

Eesti Teadusagentuur SA 
Õpilaste teadusfestival 
 

 

Konverentsi korraldajad ja toetajad: 

 

 


