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PARRISE konsortsium

PARRISE on multidistiplinaarne konsortsium, 

mille eesmärgiks on lihtsustada õpetajate, 

õpetajakoolituse läbiviijate ning 

haridusteadlaste vahelist suhtlust ja 

võrgustiku loomist 18 erineva asutuse vahel, 

kokku 11 riigis.

Konsortsiumi liikmetel on laialdased 

teadmised nii uurimuspõhise teadushariduse 

kui ka koolihariduse kontekstis.

PARRISE Tallinnas

Energia avastuskeskus

Põhja pst 29, 10425, Tallinn

E: krista@energiakeskus.ee

“Noorte teadlikkuse tõstmine 

vastutustundliku teadustegevuse 

ja innovatsiooni teemadel, läbi 

uurimuspõhise teadushariduse”

www.parrise.eu
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We’ve offered the Raleigh community 
space-saving solutions for the past 10 
years. We recommend Northwind Traders 
to anyone who will listen to us.  They helped 
us reclaim over 700 square feet of our 
house!” - Annie D. Balitmore
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PARRISE konsortsium

Vastutustundliku teadustegevuse ja
innovatsiooni põhimõtetest kantud

uurimuspõhine õpe (SSIBL)
PARRISEst

PARRISE projekti peamiseks eesmärgiks on 

teaduse ja ühiskonna lõimimine kooli 

kontekstis, et noored tunneksid end 

teadusega rohkem seotuna, tajudes ka 

teaduse sotsiaalset mõju. Omandades enam 

teaduslikku kirjaoskust, on noored kodanikud 

võimekamad osalema teaduse innovatsioonis 

kui protsessis.

PARRISE vahendab ja täiendab alg- ja 

keskkooli loodusteaduste õpetajatele 

suunatud parimaid professionaalse arengu 

praktikaid  Euroopas. Metoodikas on 

seejuures lõimitud mitu pedagoogilist 

lähenemist: uurimuspõhine teadusharidus 

(inquiry-based science education, IBSE) ja 

õppimine ühiskondlik-

teaduslike teemade (Socio-

scientific Issues, SSI) kaudu. Antud 

lähenemise nimi on ühiskondlik-teaduslik 

uurimuspõhine teadusõpe (Socio-Scientific 

Inquiry-Based Learning, SSIBL)

SSIBL lähenemine tutvustab väljakutseid, 

millega seistakse hariduses silmitsi 

käsitledes vastutustundliku teadustegevuse 

ja innovatsiooni teemasid (Responsible 

Research and Innovation, RRI).

Strateegiline mõju
Tagamaks PARRISE edukust kogutakse ja 

jagatakse Euroopa parimaid praktikaid. Lisaks 

arendatakse projekti käigus mitmeid 

õppevahendeid ja materjale ning viiakse läbi 

õpetajatele suunatud koolitusi, mis 

tutvustavad ühiskondlik-teadusliku 

uurimuspõhise teadusõppe põhimõtteid. 

PARRISE arendab ja rakendab uue 

uurimuspõhise teadusõppe meetodeid 

praktikas.

PARRISE sihid

Pakkuda välja üldine raamistik ühiskondlik-

teadusliku uurimuspõhise teadusõppe 

(SSIBL) läbi viimiseks nii formaalses kui 

mitteformaalses õpikeskkonnas.

Tuvastada parimad praktikad, mida saab 

rakendada ühiskondlik-teadusliku 

uurimuspõhise teadusõppe (SSIBL) 

raamistikus.

Luua rahvusvahelisi kogukondi 

loodusainete õpetajatest, 

kasvatusteadlastest, teaduse 

populariseerijatest ning spetsialistidest 

õppekavade ja ka kodanikuhariduse vallast, 

et rakendada SSIBLi parimaid praktikaid.

Arendada SSIBLi kompetentsi Euroopa alus-

ja keskhariduse õpetajate ning nende 

koolitajate seas.

Levitada parimaid praktikaid ning materjale 

läbi PARRISE kodulehe, digitaalsete ja 

prinditud publikatsioonide. Viia läbi koolitusi 

nii rahvusvahelisel kui riiklikul tasandil.

Hinnata täiendatud SSIBLi materjalidega läbi 

viidud koolituste edukust õpetajate ja 

õpetajaks õppivate üliõpilaste koolituste 

järgselt.

www.parrise.eu
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