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MÕISTED

Teaduskommunikatsioon teaduselus toimuva 
vahendamine ja teadusliku mõtteviisi levitamine eri 
sihtrümadele. Tervikliku lähenemise korral suurendab 
teaduskommunikatsioon teaduse ühiskondlikku mõju. 

Teaduse populariseerimine on teaduskommuni-
katsiooni vorm, mis hõlmab tegevusi teaduse maine 
tõstmiseks ning teadlase ja inseneri elukutse 
tutvustamiseks laiemale avalikkusele.
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OLUKORD TÄNA (1)
1. Teaduslik maailmavaade pole ühiskonnas piisavalt 

levinud
2. Kasvab vajadus kvaliteetse teaduskommunikatsioon 

järele
3. Eesti riigi uuendusvõimekus ning teadlaste järelkasv 

on pidurdumas 
4. Süveneb loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia 

(LTT) taustaga tööjõu nappus 
5. Süveneb LTT valdkondade õpetajate ja juhendajate 

nappus 
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OLUKORD TÄNA (2)

5. Kommunikatsioonitegevused vajavad paremat 
koordineerimist 

6. Kommunikatsioonitegevuste rahastamine on killustatud 
7. LTT-d populariseerivad tegevused pole vene õppekeelega, 

väikestele ja tõmbekeskustest eemal asuvatele koolidele 
kättesaadavad 

8. Kooliväliste partnerite potentsiaali ei kasutata teaduse 
populariseerimisel piisavalt

9. Levinud soostereotüüpsed hoiakud piiravad noorte haridus-
ja karjäärivalikuid, pidurdavad majanduskasvu ja 
taastoodavad soolisi lõhesid 
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VISIOON

 teadus kõigi jaoks iseenesestmõistetavalt 
ühiskondliku ja isikliku heaolu alus

 teaduspõhine mõtteviis Eestis juurdunud ja selle 
kujunemist toetab kogu haridussüsteem

 teadlase ja inseneri amet noorte jaoks oluliste 
valikute seas

 fakte ja teaduslikku teadmist austav poliitika ning 
teaduse abil maailma mõistmine au sees

 teadlased aktiivsed teaduse eestkõnelejad
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AASTAKS 2035 ON…



I  EESMÄRK:

Tegevussuunad

 Teadusuudiste ja teadussaadete tootmine
 Teadusuudiste platvormide arendamine
 Teadlaste ja poliitikute dialoogi edendamine ja toetamine
 Riigi rahastatud teadusprojektide tulemuste avalikustamine
 Teaduse kasu ja mõju vahendamine otsustajatele ja üldsusele
 Teadust puudutavaid hoiakuid seirava uuringu korraldamine
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TEADUS ON EESTI ELANIKE SILMIS VÄÄRTUSLIK JA 
KASULIK NING TÄIDAB OTSUSTE LANGETAMISEL 
PEAROLLI



II  EESMÄRK:

Tegevussuunad

 Teaduskommunikatsiooni õpetamine ülikoolides
 Teadlaste motiveerimine ja toetamine teaduskommunikatsioonis
 Teadlaste toetamine ja julgustamine avalikes debattides 

osalemisel
 Ülikoolide jt teadusasutuste ning ministeeriumite 

teaduskommunikatsioonivõimekuse kasvatamine 
 Teadlaste, teadusasutuste ja teaduse populariseerijate

tunnustamine 
 Teadus- ja arendustegevuse, kõrgharidusseaduse ja ülikoolide 

seaduste täiendamine teaduskommunikatsiooni tegevusega
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TEADUSKOMMUNIKATSIOON ON TEADUSTÖÖ 
LAHUTAMATU OSA



III  EESMÄRK:

Tegevussuunad

 Ajakirjanike toetamine ning neile teadusmeedia ja teaduspõhise 
kajastamise koolituste pakkumine

 Teadusasutuste koostöös meediaproduktsiooni üksuse loomine ja 
toetamine

 Ajakirjanike ja teadlaste koostöö toetamine ja suurendamine

 Ajakirjanike riiklik tunnustamine

 Valeuudiste ja pseudoteaduste leviku pidurdamine koostööprojektide 
kaudu

 Meediakanalites toimuvate arutelude jälgimine ja vajadusel neis 
osalemine
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SELGE JA KÕNEKAS TEADUSSÕNUM ON AVALIKUS 
RUUMIS NÄHTAV



IV EESMÄRK:

Tegevussuunad

 Haridusasutuste toetamine populariseerivate tegevuste korraldamisel ja koostöös 
kooliväliste partneritega

 Üleriigilise rahastussüsteemi loomine avatud õpikeskkondades toimuvates 
programmides osalemiseks 

 Kõigile lastele ja noortele teadust populariseerivate tegevuste kättesaadavaks 
tegemine

 Õpetajate, karjäärispetsialistide ja noorsootöötajate teadlikkuse tõstmine LTT 
karjäärivõimalustest, soostereotüüpidest ja stereotüübivabade karjäärivalikute 
toetamisest

 Väiksemate koolide ja väiksemate asulate koolide õpilastele LTT valdkonda 
tutvustavate tegevuste kättesaadavaks tegemine

 Vene õppekeelega koolidele ligipääsu tagamine LTT valdkonna õppematerjalidele ja 
populariseerivatele tegevustele

 Mitteformaalse hariduse arvestamine õppekava osana ja sellealaste heade praktikate 
levitamine
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TEADUSLIKU MAAILMAVAATE KUJUNDAMINE ON OLULINE OSA 
HARIDUSEST KÕIGIL TASEMETEL JA VORMIDES



V EESMÄRK:

Tegevussuunad

 Võrgustikutegevuste jätkamine ja tugevdamine, erinevate osapoolte 
ja valdkondade omavahelise koostöö toetamine

 Teaduskommunikatsiooni kvaliteedi ja tulemuslikkuse hindamise 
süsteemi väljatöötamine ning rakendamine; selle alusel 
kvaliteetsete korduvate tegevuste baasrahastussüsteemi
väljatöötamine ja rakendamine

 Teaduskommunikatsiooni toetavate projektikonkursside läbiviimine. 
Uute tegevuste algatamise toetamine, eriti seni vähe kaetud 
valdkondades

 Uute tegijate innustamine teaduskommunikatsiooni panustamiseks 
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TOIMIV KOOSTÖÖ HUVIPOOLTE VAHEL TOETAB 
TEADUSKOMMUNIKATSIOONI TEGEVUSI



Tänan!

Helen Biin
helen.biin@etag.ee
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