
20.11.2019 Teaduskommunikatsiooni konverentsi lauaarutelude kokkuvõte 
 
Lauaarutelude eesmärgiks oli kirja saada 3-5 esimest tegevust, mis tuleks kolme konverentsi 
raames käsitletud strateegia eesmärgi täitmiseks ära teha. Väga palju tegevusi kirja ei saanud, 
rohkem sai üldiseid mõtteid. Järgnevalt on toodud koond kõlanud tegevuste kohta.  
 

1. Teadusliku maailmavaate kujundamine on oluline osa haridusest kõigil tasanditel ja 

vormides 
 
Arendamine, koolitused: 
 Õpetajakoolituse ja täienduskoolituse võimaluste loomine õpetajate ettevalmistamiseks 

selle eesmärgi täitmisel – õpetamise kvaliteedi tagamine, arusaamise kujundamine 
teaduslikust maailmavaatest, õpetajate motiveerimine 

 Õpetajate, karjäärispetsialistide ja noorsootöötajate ning laste ja noorte meedia- ja 
infokirjaoskuse arendamine. Allikakriitika igas eluvaldkonnas 

 Muuseumite ja loodus- ning teaduskeskuste ja teadusasutuste haridusvõimekuse 
tõstmine 

 
Parimad praktikad: 
 Süstemaatiline lähenemine alates põhikoolist, sh parimate praktikate koondamine ja 

jagamine 
 Vastavate pädevuste ning õppe ja kasvatuse rõhuasetuste jm ülevaatamine riiklike 

õppekavade (PRÕK ja GRÕK) üldosades 
 Vahendid (tehnika, programmid, õppematerjalid) õppetöö mitmekesistamiseks erinevate 

õppevormide kaudu, sh õppimiseks filmide ja populaarteaduslike telesaadete kaudu 
 Õpilastele suunatud teadusfestivalide korraldamine 
 
Toetused: 
 Toetus LTT õppele koolides, eriti väikestes maakoolides 
 Toetus teaduse populariseerimise projektidele 
 Võimaluste loomine õppimiseks ja õpetamiseks avatud õpikeskkondades – osa 

õpetajakoolitusest. Üleriigilise rahastussüsteemi loomine selle võimaldamiseks 
 LTT eestvedavate õpetajate/juhendajate motiveerimine ja motiveeriv töötasu (alustuseks 

õpetajate miinimumpalga määr), sh eelkõige juhendajatele-õpetajatele huvihariduses 
 
Koostöö: 
 Koostöö tegemine õpetajate ja koolijuhtide ning nende esindusorganisatsioonidega, 

koolitused neile, jne 
 Lapsevanemad eraldi sihtrühmaks 

 
  



2. Teaduskommunikatsioon on teadustöö lahutamatu osa 
 
Teadkomm tegevuste ja võimekuse toetamine ja väärtustamine 
 Teaduskommunikatsiooni väärtustamine läbi rahastusotsuste 
 Aja võimaldamine teaduskommunikatsiooniga tegelemiseks teadlastele. 

Lisakommentaarid: 
o Kommunikatsioon, millesse teadlane kõige muu arvelt panustab, ei loe lõpuks 

mitte kuskil (nn pagunite mõttes) 
o Mis puudutab kommunikatsiooni läbi avalike esinemiste, ei ole teadlastel sageli 

selleks aega – ka see pingutus peaks olema rohkem väärtustatud 
 Jooksva kommunikatsioonitoe käivitamine, mis võimaldab teadlastel saada 

kommunikatsiooniinimeste nõu igapäevastes teavitustegevuse küsimustes 
 Ülikoolide kommunikatsiooniosakonna tegevuste süsteemsus teadlaste toetamise juures 

teaduskommunikatsioonis 
 Teadlaste täienduskoolitused teaduskommunikatsiooni pädevuste arendamiseks, sh 

erinevate kommunikatsiooniviiside treenimiseks, nt simulatsioonide, intervjuude või live-
is kommentaaride andmise läbitegemise kaudu 

 Teaduse populariseerimise ja teaduskommunikatsiooni alase tegevuse arvessevõtmine 
teadusraha jagamisel 

 Kommunikatsioonitegevuse väärtustamine ja tunnustamine 
 TA organisatsioonides teaduskommunikatsiooni strateegiline juhtimine ja juhendamine 
 Teaduskommunikatsiooni kursuste kohustuslikuks tegemine ülikoolides 
 Üliõpilastele (vähemalt alates doktoriastmest) ja teadlastele lisaks kirjutamise oskustele 

ka kommunikatsioonioskuste õpetamine 
 Asutuste ja organisatsioonide teaduskommunikatsiooni võimekuse hetkeseisu ja 

arenguvajaduste kaardistamine ning analüüsimine 
 Teaduskommunikatsiooni seadmine hindamiskriteeriumiks teadusprojektidele toetuse 

andmisel 
 Populariseerimistegevuse arvestamine taotluste hindamisel teadusprojektidele toetuse 

andmiseks 
 
Praktikad, uued lahendused: 
 Selgeltnägijate tuleproovi teaduslik vastukaal, nn Teadlaste tuleproov 
 Uute teaduse populariseerimise vormide, vahendite ja kanalite kasutamine 
 Teadusuudiste platvormi arendamine 
 
Koostöö: 
 Paljude algatuste edukust toetab valmisolek (nt õpetajatel) ja tugev PR (nt 

kodanikuteaduse projektide puhul) 
 Tugi info levitamisel koolidesse ja lasteaedadesse võiks olla praktiliseks lahenduseks 

olukordadele, kus lasteaiad või koolid ei tule kaasa ülikoolide, teadusasutuste või 
muuseumite poolt pakutud valmis kompaktsete õppeprogrammidega 

 Koostöö ja võrgustikuüritused on olulised: koos saab teha rohkem ja suuremalt 
  



3. Teadus on Eesti elanike silmis väärtuslik ja kasulik ning täidab otsuste langetamisel 

pearolli 
 
Praktikad: 
 Õppimis- ja õpetamisvõimaluste loomine muuseumites. Muuseumite roll ei ole enam 

ainult selles, et väljapanekut, vaid ka tegevust pakkuda 
 Kõneisikute ja eestkõnelejate kasutamine teaduskommunikatsioonis. Paljud inimesed 

lähtuvad sellest, mis on üldine arvamusliidrite nägemus. Seda “pead” oleks vaja mõjutada 
 Avaliku arutelu loomine teadusuudiste üle ja avalikkuse toetamine teadusuudiste 

mõtestamisel  
 Eestikeelne ülevaatlik teadusajakiri, kus Eesti teadlased tutvustaksid, millega tegelevad 
 Eestikeelse Vikipedia tegijate ringi laiendamine ja artiklite hulga suurendamine ning 

teadlaste kaasamine selle arendamisse ja propageerimisse. Iga Eesti teadlane kirjutaks 
ühe wikiartikli 

 Allikakriitilisuse arendamine teaduskommunikatsiooni kaudu. Millised allikad on 
usaldusväärsed 

 Teaduse (ka alusteaduste) rakendatavuse esiletõstmine teaduskommunikatsioonis  
 Kodanikuteaduse edendamine ja toetamine 
 Avaliku kriitilise diskursuse arendamine mitteteadusliku informatsiooni üle. Avalik teadlik 

vastu-kommunikatsioon ning kriitilise diskursuse arendamine „lame maa” käsitlustele 
ning allikatele nagu telegramm.ee, alkeemia.ee 

Koostöö:  
 Strateegia tutvustamine ja huvigruppide kaasamine selle rakendamisse 


