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 Artiklisari Eesti Looduses doktorantuuri ajal (2011-2012)

 Artiklisari Sirbis (2013-2018)



 Teaduse kommunikeerimine aitab kaasa kvaliteetsema ja 
relevantsema teaduse disainimisele



 Teadusartiklite sissejuhatused ja diskussioonid!

 Grandiprojektid!



 Teaduse rahastamine

 Vaktsiinivastasus

 Suhkru liigtarbimine

 Pseudoteadused

 ...

 Võimalus päriselt midagi muuta (Eesti väiksus on 
plussiks)!



 Eesti Noorte Teaduste Akadeemia

 Eesti Teaduskoda – võimalus mõjutada teaduspoliitikat!

 Võimaldab saada uusi kontakte ka teadusprojektide jaoks



 Ühiskondlikku aktiivsust ja 
teaduse populariseerimist 
hinnatakse grantide ja 
töökohtade jagamisel – ehita 
on CV-d!

 Google’i ajastul ei lähe ka 
vanemad artiklid raisku
 Hea või halb?

 On hea, kui su nimi on 
komisjonidele natukenegi 
tuttav





 Raadiosaated (Vikerraadio Labor, Uudis+ päevakommentaar, 
Kuku Loodusajakiri, Raadio2 Puust ja Punaseks jne)

 Teleintervjuud ja saated

 Ettekandeõhtud (küsi raha!)

 Kolumnite kirjutamine (nt Postimees)

 Häid teaduslikke blogiposte

korjavad ajakirjandusvälja-

anded ise üles

 ...



 Oled demonstreerinud sooritusvõimet

 Oled saavutanud (mõõdukalt) tuntud nime



 Teadlaste osakaal peab olema 
ühiskonnas suurem, et teaduslik meetod 
jõuaks võimalikult paljude 
ühiskonnagruppideni.

 Ühiskond peab suutma teadlasi 
rakendada võimalikult paljudes 
valdkondades.

 Teadlase ühiskondlik aktiivsus peab 
olema institutsionaalselt igati 
soodustatud.

 Populariseerimistegevus peaks olema 
võrdselt väärtustatud teadusartiklite 
kirjutamise ja konverentsidel 
osalemisega.

 Ühiskondlik aktiivsus peab olema tegur, 
mida võetakse arvesse teadlaste 
karjääri edenemisel.

 Ühiskonna ja teadlaste vahelise lõhe 
vähendamiseks on vaja koolitada nii 
teadlasi kui ka ajakirjanikke.
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