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Loeng (L-5) Kliimamuutused (täpsustub 30. august 2019) 

Patrick Goodman (Dublini Tehnoloogia Instituut, Iirimaa) 

Esitlusele tuleb ettekanne, mida Patrick Goodman esitleb 13. septembril 2019 Tallinnas           
Eesti Vabariigi Peaministri büroo ja Eesti Teaduste Akadeemia poolt organiseeritud          
kliimakonverentsil. Kõneleb kliimamuutustest, sellega kaasnevatest probleemidest ning       
selle pidurdamisest. Esinejat soovitas Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.  

Läbiviija tutvustus: 

Patrick Goodman on Dublini Tehnoloogia Instituudi õppejõud.  

 

Loeng (L-17) “Kaasaegsete dokumenteerimislahenduste rakendamine     
kultuuripärandi uurimisel” 

Andres Uueni (Eesti Kunstiakadeemia, Archaeovision OÜ) 

Töötoa eesmärk on tutvustada õpetajatele ja õpilastele tänapäevaseid kultuuripärandi         
uurimismeetodeid. Tutvustatakse erinevate näidete varal, sh ka ka uurimisprojektile         
“Christian Ackermann, Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas” (2016-2020) toetudes, erinevaid          
dokumenteerimislahendusi ja nende kasutusalasid. Tehnilised uuringud võimaldavad       
kasutada andmeid nii nt teadustöödeks vajalike andmete kogumiseks, informatsiooni         
jagamiseks, laiemale publikule visualiseerimiseks ja esitlemiseks, konseveerimise ja        
restaureerimis tööde läbiviimiseks ning samuti pärandi haldamiseks, monitoorimiseks ja         
pika-ajaliseks säilitamiseks. 
Dokumenteerimine on protsess mille abil on võimalik väärtustada pärandi säilitamist,          
suurendades teadmisi kasutatud tehnoloogiatest ja materjalidest, fikseerida kahjustusi ja mh          
määrata objektile sobilikud säilitustingimused. 

Läbiviija tutvustus: 

Andres Uueni on töötanud üle 16 aasta erinevates mäluasutustes (sh Eesti Ajaloomuuseum,            
Ennistuskoda Kanut) peamiselt IT spetsialisti, -eksperdi ja - arhitektina, loonud erinevaid           
infosüsteeme ja korraldanud pärandi digimist. Ta on juhtinud paljusid kultuuripärandi          
digimise ja dokumenteerimise projekte, keskendudes kõrgresolutsiooniga tehnoloogiatele.       
Andresel on kogemusi erinevates üle-euroopalistest projektidest, rõhuasetusega       
kultuuripärandiga seotud andmete kogumisel, esitamisel ja arhiveerimisel. Ta on         
toimetanud ka Euroopa Komisjoni ISP-CIP PSP eksperdina. 2014. aastal oli Andres üks            
Archaeovision OÜ asutajatest ning hiljem on alustanud ka doktoriõpingutega Eesti          
Kunstiakadeemias, keskendudes oma uurimistöös kultuuripärandi 3D dokumenteerimisele       
ja multispektraalfotograafiale. 



Töötuba (T-3) “Digiõppevaramu loodusvaldkonna materjalide kasutamine      
gümnaasiumikeemias” 

Katrin Soika (Tallinna Ülikool, Gustav Adolfi Gümnaasium) ja Martin Saar          
(Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium)  

Töötoas tutvutakse Digiõppevaramu keemia õppevara ülesehitusega e-Koolikotis. Põhirõhk        
on valminud materjalide kasutusvõimalustel igapäevases õppes, sh ülesannete esitamisel         
sellisel viisil, et ka õpetaja saab tagasisidet õpilaste edenemisest ülesannete lahendamisel.           
Ühtlasi harjutatakse ülesandetüüpide Kekule / Kekule Reaction Exercise kasutamist, mis          
võimaldab õpilasel kujutada ette antud info põhjal (süstemaatiline nimetus, molekuli          
ehituse kirjeldus vm) orgaanilise ühendi struktuurivalem ning saada automaatselt         
tagasisidet, kas kujutatud struktuurivalem on korrektne. Selle ülesandetüübi rakendamine         
on sisuliselt uuenduslik kahes aspektis: 1) õpilane saab harjutada orgaaniliste ainete           
struktuurivalemite koostamist oma tempos ning tagasiside toel; 2) sellise erialase rakenduse           
kasutamine on osa õpilase digipädevuse kujunemisest. 
Õppevara on valminud Haridus- ja teadusministeeriumi riigihanke "Keskhariduse e-õppe         
laiendamine” raames. Keemias koostatud õppematerjalid katavad gümnaasiumikeemia       
kolm kohustuslikku kursust ning valikkursused „Keemiliste protsesside seaduspärasused“        
ja „Elementide keemia“. 

Läbiviijate tutvustus: 

Katrin Soika töötab keemiaõpetajana 2001. aastast, õpetades täna Gustav Adolfi          
Gümnaasiumis. 2015. aastast on ta Tallinna Ülkooli Loodus- ja terviseteaduste instituudis           
keemia didaktika lektor. 
Martin Saar töötab keemiaõpetajana 2007. aastast, õpetades täna nii Tallinna Reaalkoolis           
kui Gustav Adolfi Gümnaasiumis. 2013.−2014. õppeaastal töötas Martin Suurbritannias         
Greshami koolis, õpetades keemiat nii GCSE, IB kui A-leveli programmide järgi. 2014.            
aastast on ta Reaalkooli õppealajuhataja. 

 

Töötuba (T-7) “Kuidas Digiõppevaramu materjalid aitavad gümnaasiumi õpilast ja         
õpetajat – bioloogia näitel” 

Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkool) 

Tallinna Ülikooli eestvõttel on valminud (2017 – 2018) DigiÕppeVaramu projekt, mille           
käigus loodi digitaalsed õppematerjalid gümnaasiumile neljas valdkonnas: matemaatika,        
loodusained, sotsiaalained ja kunstiained. Nende loomiseks oli kaasatud üle saja parima           
õpetaja ning need õppematerjalid katavad kõiki gümnaasiumi kursusi vastavalt         
ainekavadele. 
Töötoas tutvustatakse neid materjale bioloogia kursuste näitel, antakse juhiseid, kuidas          
need hõlbustavad õpetaja tööd ja õpilase õppimist. Soovitav on osalejal omada arvutit, et             
ka ise nii õpetaja kui õpilase rollis kogemust saada. DigiÕppeVaramu projekti käigus            
valmis vaid üks autentne õppefilm – „Kuidas geenmuundamine laboris tegelikult käib“ ,            
mida õpitoas samuti tutvustatakse. 

Läbiviija tutvustus: 



Kersti Veskimets on Tallinna Reaalkooli bioloogia- ja geenitehnoloogia õpetaja,         
valikkursuste „Rakendusbioloogia“ ja „Elukeemia“ õppematerjalide üks autoritest,       
meisterõpetaja. 

 

Töötuba (T-11) “Gümnaasiumi matemaatika sisseastumiskatsed vs põhikooli       
lõpueksam” 

Andres Talts (Tallinna Reaalkool, Tallinna Ülikool) ja Kerli Kupits (Tallinna          
Reaalkool) 

Gümnaasiumi sisseastumiskatsed vs põhikooli lõpueksam - ülesannete koostamise        
põhimõtted ja võrdlus GAG, TIK, TRK , T21K 2017. aasta ühiskatsed vs 2017. aasta              
põhikooli lõpueksam. 

Läbiviijate tutvustus: 

Andres Talts Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja alates aastast 1991. 
Kerli Kupits Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja alates aastast 2001. 

 

Töötuba (T-15) “Läätsed ja läätsede süsteemid optilisel pingil” 

Toomas Reimann, Reivo Maasik ja  Marko Reedik (Tallinna Reaalkool) 

Töötoas saavad nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õpetajad teostada praktilisi ülesandeid,           
mis käsitlevad läätseoptika aluseid ja läätsede süsteeme. Töötoas pannakse tuntud optilised           
skeemid praktikasse, mudeldatakse optilisel pingil läätsetest koosnevaid optilisi seadmeid         
ning uuritakse nii tõelise kui ka näiva kujutise omadusi. Lisaks esitletakse töötoas            
alternatiivseid võimalusi läätseoptika õpetamiseks käepäraste vahenditega. 

Läbiviijate tutvustus: 

Toomas Reimann, Reivo Maasik ja Marko Reedik on füüsikaõpetajad Tallinna          
Reaalkoolis, kus on füüsikaõppes alati lähtutud praktilistest ülesannetest ja katsetamisest. 

 

Töötuba (T-18) „Digilabori kasutamine füüsika praktikumides“ 

Jekaterina  Mudrova  (Moskva kool nr 1231, Venemaa) 

Töötoas tutvustatakse õpetajatele digilaborit Relab. Digilabor on kaasaegne õpivahend,         
mis võimaldab korraldada katseid uuel tasemel, see on ideaalne  vahend projektõppeks.  
Relab on kompaktne lahend multiandurite tasemel, mis ühendavad ühes korpuses          
samaaegselt töötavaid 3-8 mõõtmisseadet. Andurid ei vaja lisaseadeid (andmete         
registraatoreid) ning on ühendatud otse tahvelarvuti, arvuti või sülearvutiga. Võrreldes          
traditsiooniliste seadmetega võimaldavad digilaborid lühendada märgatavalt tööde       
läbiviimise aega, tõstavad katsete täpsust ja näitlikust, annavad rohkem võimalusi saadud           



andmete töötlemiseks ja analüüsiks. Töötoas pannakse kokku lihtne elektriline kett          
reostaadiga, uuritakse, kuidas voolujõud on seotud pingega elektrilises ketis, mõõtmisi          
teostame digiandurite abil. Katse tulemused säilitatakse  graafikute ja tabelite näol. 

Läbiviija tutvustus: 

Jekaterina Mudrova on Moskva kooli nr 1231 füüsika- ja astronoomiaõpetaja. 

 

Töötuba (T-19) “Rahvastikustatistika töötuba” 

Ene-Margit Tiit ja Janno Jõgeva (Tartu Ülikool) 

Osalejatele tutvustatakse Arvutipõhise Koolistatistika programmi (APS) raames loodud        
interaktiivse tarkvara üht moodulit (selle kogumaht sisaldab materjali 5—6 õppetunni          
jaoks), mis käsitleb rahvastikustatistikat põhiliselt Eesti rahvastiku andmete näitel.         
Selgitatakse rahvastikustatistika näitajate tähendust, rahvastikuprotsesside kulgemist, neid       
mõjutavaid tegureid ja näidatakse rahvastikuprognoose nii Eesti kui ka kogu Maa           
rahvastiku jaoks.  
Töötuba on mõeldav matemaatika õpetajate kõrval ka bioloogia, maateaduse ja ka           
ühiskonna teaduste õpetajatele, erilisi eelteadmisi matemaatikast töötoas osalemiseks ei ole          
tarvis. 

Läbiviijate tutvustus: 

Ene-Margit Tiit, töötanud Tartu Ülikooli Matemaatikateaduskonnas (selle erinevate        
nimetuste all) õppejõu, professori, matemaatilise statistika kateedri- ja instituudi juhatajana,          
praegu emeriitprofessor. Praegu töötan Statistikaametis rahvastikustatistika eksperdina.       
Olen kirjutanud hulga statistikaõpikuid ja õppevahendeid, viimati koos Liina-Mai         
Toodinguga äsja TÜ Kirjastuses ilmunud Statistikaleksikoni, samuti mitu raamatut Eesti          
rahvastiku kohta (sh Eesti rahvastiku 100 aastat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


