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Hea lugeja!

Tulevased üritused

Sinu ees on Uuringulaeka projekti uudiskirja teine number. Meil on hea 
meel, et tunned meie projekti vastu huvi! Uudiskirjast leiad värsked 
uudised ja infot tulevaste ürituste kohta. 

Uuringulaeka kogukonna ehitamine on täies hoos! Projekti meeskonnal 
on praegu käsil uurimuslike tegevuste kogumine, õpetajakoolituse 
materjalide ja hindamisinstrumentide välja töötamine ning Uuringulaeka 
kogukonna ehitamine. Viimaste kuude jooksul kogunesid paljud õpetajad 
üle kogu Euroopa Uuringulaeka ümber ning avastasid selles peituvad 
rikkused. Oleme saanud erinevate Euroopa riikide ekspertidelt kasulikku 
tagasisidet ning üheskoos kogenud, kui põnev võib olla uurimuslik õpe.

Siinkohal soovime kasutada võimalust ja tänada kõiki õpetajaid, kes on 
viimase kolme kuu jooksul Uuringulaeka projektile kaasa aidanud. 
Soovime kõigile Euroopa õpetajatele ja õpilastele imeilusat suvepuhkust! 

Uuringulaeka projekti esitletakse 
s e i t s m e n d a l m a a i l m a 
teadusfoorumil (World Science 
Forum), mis toimub Budapestis 
4.–7. novembril 2015. Esitlejateks 
o n U N E S C O , U n g a r i 
teadusõpetajate liit HRTA ning 
Austria haridus- ja naisküsimuste 
liiduministeerium. World Science 
Forum on rahvusvaheline 
konverentside sari, mille läbivaks 
t e e m a k s o n m a a i l m a 
teaduspoliitika. 

Uuringulaeka sõpradele on meil 
sügisel plaanis korraldada 
Uuringulaeka huvipäev, kus saab 
tutvuda projekti ja Uuringulaeka 
Eesti meeskonnaga ning infot selle 
kohta, kuidas on võimalik projektis 
kaasa lüüa.

Uuringulaegas, ingliskeelse nimega 
“Ark of Inquiry: Inquiry Awards for 
Youth over Europe” (FP7, No. 612251) 
Funding Scheme: 
EU-FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 
(CSA-SA)
Kestus: 4 aastat 
(märts 2014 kuni veebruar 2018)

Konsortsium: Projekti koordinaator Tartu Ülikool; Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE 
(Ellinogermaniki Agogi erakool), Kreeka; Turun Yliopisto (Turu Ülikool), Soome; Panepistemio Kyprou 
(Küprose Ülikool), Küpros; United Nations Educational, Scienti�c and Cultural Organization (UNESCO), 
Itaalia; Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN Rakendusteaduste Ülikool), Holland; 
Bundesministerium für Bildung und Frauen (Austria Hariduse ja Naisküsimuste Liiduministeerium), 
Austria; Humboldt-Universität zu Berlin (Berliini Humboldti Ülikool), Saksamaa; Bahcesehir Egitim 
Kurumları Anonim Şirketi (BEKAS kolledžite ühendus), Türgi; Ecole de l'ADN (DNA Õppekeskus), 
Prantsusmaa; Katholieke Hogeschool Limburg (Limburgi Katoliiklik Kõrgkool), Belgia; Kutató Tanárok 
Országos Szövetsége (Ungari Teadusõpetajate Assotsiatsioon), Ungari; SA Teaduskeskus AHHAA.
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Uudiseid projektipartneritelt

News from the �eld
Pilootõpetajate kohtumised Eestis

Uuringulaegast esitleti Ungaris Scientixi 
konverentsil
30.– 31. märtsil toimus Budapestis Scientixi 
konverents, kus osales üle 200 Ungari 
reaalainete õpetaja. Uuringulaegast 
tutvustas hommikusel plenaaristungil 
Ungari teadusõpetajate liidu HRTA 
president Zsuzsanna Alabert ning seejärel 
posteresitlusel Szilvia Tóth ja Mónika Réti. 

Osalenud õpetajad kaasati diskussiooni, mille teemadeks olid ootused 
õpetajakoolitusele ning uued võimalused, mida pakub Uuringulaeka 
platvormi rakendamine õpetajatöös.

Ungari õpetajad olid Uuringulaekaga kokku puutunud ka varem –  2014. 
aasta septembris toimus HRTA eestvedamisel projekti avaüritus ning 2015. 
aasta jaanuaris peeti konverents, kus projektist anti ülevaade ligikaudu 50 
osalejale. Samuti esitles HRTA 14. riiklikul hariduskonverentsil 
Uuringulaegast uurimusliku õppe teemalise posterettekandega (2014. 
aasta novembris) ning osales aktiivselt 13. hariduse hindamise 
konverentsil (2015. aasta aprillis).

Ürituse kohta leiad rohkem infot siit.

Uuringulaegas on õpetajakoolituse projekt, mille eesmärk on tõsta 7–18-aastaste noorte teadlikkust vastutustundlikust teadusest ja 
innovatsioonist (RRI).
Avame Uuringulaeka koos, ühtse kogukonnana, kuhu kuuluvad õpetajad, teadlased, õpetajakoolitajad ja loodus- ning haridusteaduste 
üliõpilased üle kogu Euroopa, ning anname õpilastele võimaluse arendada oma uurimuslikke oskusi, suurendada oma teadlikkust ja 
arusaamist teaduse tegemisest ning valmistame neid ette Euroopa teadus- ja innovatsiooniprotsessis osalemiseks. 
Uuringulaeka sihid on järgmised:
a) töötada välja pedagoogiline raamistik, mille abil selgitada välja uurimuslikud tegevused, mis arendavad õpilaste teadlikkust RRI-st;
b) koguda olemasolevaid uurimuslikke tegevusi ja keskkondi erinevatest riiklikest ja rahvusvahelistest projektidest; 
c) teha uurimuslikud tegevused Uuringulaeka platvormi kaudu üle kogu Euroopa kättesaadavaks. Uuringulaeka projektis osaleb 
vähemalt 20 000 õpilast;
d) koolitada välja vähemalt 1000 õpetajat, kes hakkavad toetama õpilaste uurimuslikke tegevusi viisil, mis tekitaks neis RRI vastu huvi ja 
motivatsiooni.

Täiendav info Uuringulaeka kodulehelt!

contact us at: arko�nquiry@gmail.com

Eestis on kuue kooli esindajate osalusel 
toimunud kolm Uuringulaeka töötuba. 
Muuhulgas on õpetajad saanud sõna sekka 
öelda Uuringulaeka platvormi arendamises – 
toimunud on mitu sessiooni koos platvormi 
arendajatega. Samuti said õpetajad „omal nahal“ kogeda uurimuslikku 
õpet, osaleda õpilase rollis uurimusliku õppe protsessis ning anda 
tagasisidet pedagoogiliste instrumentide kohta.   

Uuringulaegast tutvustavad ja 
kohalikke õpetajaid kaasavad 
töötoad HAN-i ülikoolis, 
Hollandis.

Lapsed tegelemas uurimusliku 
õppega ReSciTEG-i teaduslaadal 
Küprose algkoolis.
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Järgmises uudiskirjas:

• Uuringulaeka platvorm ning selle tegelased ja 
tegevused,
• mis toimus Uuringulaekas suvel ning
• milliseid üritusi oodata sügis- ja talvekuudel.

Hea lugeja, lõppenud on jälle üks tore kooliaasta. 
Kohtume sügisel!

Palusime kogemuspäevadel osalenutel jagada meiega enda mõtteid ja muljeid Uuringulaeka projekti kohta. 
Õpetaja Elin ja koolijuht Liina vastasid meie küsimustele järgnevalt.

Mida tähendab Uuringulaegas Teie jaoks?
Elin Karuoja: Uuringulaegas on minu jaoks põnev ja uusi väljakutseid esitav projekt. See, millest õpetajad, eriti 
uurimistöid juhendavad õpetajad,  on puudust tundnud, oligi tegelikult puuduolev (veebi) keskkond, mis ühest 
küljest toetaks õpetajat, kuid teistest küljest annaks ka uusi ja põnevaid mõtteid.
Liina Tamm: Põnev ja innovaatiline väljakutse. Meeldib olla koostöö- ja võrdlemisvõrgustikus Euroopas. Ajada 
ühist asja õpilaste arendamise nimel.

Millised on Teie muljed seniste kohtumiste baasil?
Elin Karuoja: Meie kohtumised on senini olnud töised ja tegusad. Esimesel kohtumisel oli selline tunne, et 
oleme millegi suure ja innovaatilise asja sündimise juures, saame tõesti ise sõna sekka öelda ka loomisprotsessi 
juures.
Liina Tamm: Ainult positiivsed. Tunnen ennast haridusmaastikul maadeavastaja või ka maadevallutajana. Olla 
esimeste pioneeride seas motiveerib ja innustab enesepanustamisele. Nõuanded ja õpetussõnad on uudse 
lähenemisega ja meie ette püstitatud õppeülesanded, mida koosõppepäevadel oleme lahendama pidanud, on 
olnud mõnevõrra ootamatud ja üllatavad, positiivseid emotsioone ja ahhaa- elamusi pakkuvad. 

Kas ja kuidas on Teie arvamus uurimuslikust õppest muutunud kogemuspäevade käigus? 
Elin Karuoja: Tegelikult arvamus väga muutunud ei olegi, sest teeme seda nagunii koolis igapäevaselt. Meie 
teadustööde tarbeks on lapsed näiteks uurinud ja jälginud erinevat sorti leiva hallitamist erinevates 
tingimustes, erinevate piimade (poe piim, rammus lehmapiim ja latte piim) hapnemist, jälginud muru 
kasvamist erinevates tingimustes, säilitanud roose erinevates vedelikes, uurinud koduõue muttide tegutsemist 
jne.
Liina Tamm: See, et tegeldakse koos ühise “leiutamisega” on minu arvates palju optimaalsem ja tulemusrikkam 
kui see, et igaüks nokitseb kuskil omaette. Näen, et meie ettepanekutega ja arvamustega on arvestatud ja kuha 
me oleme nii erinevatest hariduasutustest, siis usun, et loodav vahend sobitub haridusmaastikule hästi.

Kuidas võiks Uuringulaegas õpilast tema õpingutes toetada?
Elin Karuoja: Uuringulaegas võiks õpilast toetada erinevate premeerimissüsteemidega, nagu välja mõeldud 
õpimärgid, kuid miks mitte, kui projektis on vabasid vahendeid väikeste meenetega mingite märkide või nende 
komplektide saamise eest.
Liina Tamm: Mulle meeldib, et Uuringulaegas annab nii õpilasele kui õpetajale võimalusi enesere�ektsiooniks, 
aga ka teadustöö kõikide etappide planeerimiseks ja paremaks teostamiseks.

Muljeid kogemuspäevadelt

Täiendav info Uuringulaeka kodulehelt!
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