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Kodanikuteaduses osalemine teeb sind aktiivseks kodanikuks ja muudab
sinu kodukohta ja lahendab maailma probleeme läbi teaduslikult

kavandatud tegevuste

Suur eesmärk – kaasata kodanikud teadusse – miks ja	kuidas?



Mida on	ühist sipelgal ja	kodanikuteadusel?



Sülemikäitumise näited
Signaaliraja jälgimine ja	selle põhjal tegutsemine

Samaaegselt jälgitakse teisi ja keskkonda akumuleerunud
infot ning kasutatakse seda orienteerumiseks ja oma
tegevusteks

Kasutatud pildid:	Creative	Commons	for	adaptation,	modification	or	building	upon	litsensiga

Sipelgad jätavad teekonnale lõhnasignaale,	kuniks neid signaale jäetakse,	on	rada aktiivne

Keskkonda	
jäetavad	
signaalid	
akumuleeruvad	
ja	hääbuvad	
ajas	



Sülemikäitumise näited
Signaali akumuleerumine keskkonnas – ja	selle põhjal tegutsemine

Kasutatud pildid:	Creative	Commons	for	adaptation,	modification	or	building	upon	litsensiga

Termiidipesaehitus sünnib pimedate
termiitide koordineerimata koostöös,	iga
mullakübe pannakase maha sinna,	kus on	
ees märgistatud mullatükike



Parve liikumine:	kaaslaste kaasav jälgimine ja	selle põhjal tegutsemine

Kasutatud pildid:	Creative	Commons	for	adaptation,	modification	or	building	upon	litsensiga

Sülemikäitumise näited



Jagan uurimuslikku
väljakutset

sotsiaalmeedias

Õpilane leiab
huvitava

uurimusliku
väljakutse mingis

paigas

Kogun väljakutses
vajalikke andmed

Suunatud
tähelepanu sellele

väljakutsele

Sama väljakutse
edasitegemine

Avastan sarnasel
teemal/samas kohas teise

väljakutse
Väljakutse muutub

ligitõmbavaks

Uue väljakutsega
kaasaminemine

Teadlased või kodanikuühendused
püstitavad koos kooliga
kodanikuteaduse väljakutse

KUHU	SAAKS	JÄTTA	SIGNAALI	MIDA	TEHA?

MIS	PANEKS	MIND	
SIGNAALI	MÄRKAMA?

KUIDAS	NÄIDATA	
HETKEL	AKTIIVSEID	
SIGNAALE,	ET	
TEGUTSEMA	KAASATA?

KUIDAS	PANNA	
TEGEVUST	
KORDAMA? KUIDAS	KAASATA	VEEL	

TEISTESSE	
VÄLJAKUTSETESSE

Mida on	ühist sipelgal ja	kodanikuteadusel?

KUIDAS	KOGUNENUD	
ANDMEID	ÜHISELT	
KASUTADA	HEADEKS	
EESMÄRKIDEKS?



Kodanikuteaduse väljakutsed

Kaasatud vastutus
probleemide
lahendamisse

Parves andmete
kogumine

Kodanikud kasutavad
andmeid

Kodanikke kasutatakse
sensoritena

Kodanikud osalevad
uurimusliku

väljakutse loomisel

http://www.labucketbrigade.org/content/bucket

Milliste probleemide
lahendamisse saaks
õpilased olla	kaasatud?

Kodanikud osalevad
probleemi määratlemisel

ja	andmete
lahtiseletamisel

http://www.teemeara.ee

Prügikohtade kaardistamine







Võib luua ka ise teistele tegutsemisväljakutseid
et	kaasata teised kodanikud ringmajandusse

Jookse ja	kogu prügi - plogging https://plasticwhale.com

Kalasta pudeleid



Kodanikuteaduse väljakutsed

Kaasatud vastutus
probleemide lahendamisse

Parves andmete kogumine

Kodanikud kasutavad
andmeid

Kodanikke kasutatakse
sensoritena

Kodanikud osalevad probleemi
määratlemisel ja	andmete lahtiseletamisel

Kodanikud osalevad uurimusliku
väljakutse loomisel

Osale amatöörteadlasena
andmete kogumisel ja	
kasuta oma ja	teiste
andmeid uurimistöö
tegemiseks

Teadlased ja	ühiskond kasutab andmeid kaartidel



Õpiparv uurib valgusteostust
KUIDAS	ISE	LUUA	VÄLJAKUTSET	OMA	UURIMISTÖÖS?

Kasuta google	kaardi My	Maps	rakendust ühiseks tegevuseks

Loo	ülesanne ja	jaga kaarti loomisõigusega
Istuta kaardile
soovitud
andmekogumi
se kohta oma
Google	Forms	
küsimustik



Kodanikuteaduse väljakutsed

Kaasatud vastutus
probleemide
lahendamisse

Parves andmete
kogumine

Kodanikud kasutavad
andmeid

Kodanikke kasutatakse sensoritena

Kodanikud osalevad
probleemi määratlemisel

ja	andmete
lahtiseletamisel

Kodanikud osalevad
uurimusliku

väljakutse loomisel

https://www.zooniverse.org

Andmete ümberkirjutamine

Andmete sorteerimineLoe veel:	
https://heureka.postimees.ee/4378093/kodanikut
eadus-inimene-tanavalt-leidis-eksoplaneedid



Kodanikuteaduse väljakutsed

Kaasatud vastutus
probleemide
lahendamisse

Parves andmete
kogumine

Kodanikud kasutavad andmeid

Kodanikke kasutatakse
sensoritena

Kodanikud osalevad
uurimusliku

väljakutse loomisel

Kuidas saaks
kodanikuteaduse andmeid
kasutada kodanike soovide
põhjendamiseks?

Kodanikud osalevad
probleemi määratlemisel

ja	andmete
lahtiseletamisel



Kodanikuteadus koolis ja	uutmoodi digiõpik

Kodanikuteaduste uurimuslikud väljakutsed

Õpikujoonised oma klassi kogutud andmetest

Uurimuslik õpiparv

Reaalgümnaasium Gustav	Adolfi Gümnaasium

Saaks võrrelda erinevate
klasside ja	koolide
andmeid oma piirkonnas
ja	teha järeldusi

Laagna Gümnaasium

Andmed pole	joonisel
mitte kohe,	vaid
ilmuvad
parvepõhiselt tehtud
uurimusliku tegevuse
järel



Kus ja	kuidas saan kaasa kodanikuteaduses lüüa?
KOOS	KOOLIGA
• UNESCO	Läänemere projekt:	http://bsp.teec.ee
• Globe	projekt Eestis:	https://globe.ee

ISESEISVALT:
• Kogu loodusandmeid - eElurikkus https://elurikkus.ut.ee/
• Aita ajalooarhiivi - http://www.ra.ee/uurijale/uhisloome/
• Leia	erinevaid kodanikuteaduse projekte,	milles osaleda:

• http://Anecdata.org
• https://www.zooniverse.org
• http://socientize.eu
• http://www.ra.ee/uurijale/uhisloome/

• Loo	oma parvepõhine uurimisülesanne kasutades andmekogumiseks koolis olevaid sensoreid
või mobiilseid äppe jt.:	kasuta Google	kaarti ja	Google	vormi

• Loo	oma eesmärgi saavutamiseks ise kodanikuteaduse projekt:	http://Anecdata.org

http://www.ra.ee/uurijale/uhisloome/


