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Lisanäiteid ja materjale õpetajatele ja koolitajatele leiab
veebilehelt www.parrise.eu.

E essõna

See brošüür on suunatud õpetajatele, kes tahavad
täiendada oma õpetamismeetodeid, tehes teaduse
alusprintsiibid tähenduslikumaks ühiskondlik-teaduslike
teemade käsitlemise kaudu. Meie sihiks on suurendada
noorte huvi sotsiaalküsimuste ja teadusmaailma vastu,
et nad püstitaksid tähtsaid küsimusi nende enda elusid
mõjutavate probleemide kohta. Viitame sellele lähenemisele
kui Socio-Scientific Inquiry-Based Learning (ühiskondlikteaduslik uurimusõpe) või lühidalt SSIBL. 1. ja 2. peatükk
tutvustavad SSIBL-i teoreetilist tausta. Kolmandas peatükis
lähenetakse SSIBL-ile klassiruumi perspektiivist: pakume
ühiskondlik-teadusliku uurimusõppe raamistiku lihtsustatud
versiooni ja toome näiteid õpetamise kohta.

Teadus ja ü h iskon d hari duses
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Teadus mõjutab meie elu mitmeti.
Taastuvkütused, personaalmeditsiin
ja kommunikatsioonisüsteemid – kõigil
neil on potentsiaal muuta meie elu
paremaks.

8

Näiteks nähakse taastuvkütuseid heaks
asenduseks fossiilkütustele. Ent taastuvenergia
kasutuselevõtuga kaasnevad kulud ja vajadus
uute spetsiifiliste töökohtade järele. Mõne
taastuvenergia tootmiseks vajaliku materjali
tootmisega kaasnevad keskkonnaohud, nagu
näiteks päikesepaneelide puhul.

arutlevamaks, praktilisemaks ja mõistvamaks.
Skeem 1 esitab ülevaate SSIBL-i tunnustest.

Sissej u hatus

Sellest hoolimata ilmneb nende valdkondade
arendamisega teaduslik määramatus ja ka
ühiskondlikud riskid. Uute valdkondadega käivad
ühtlasi kaasas ühiskondlikud, poliitilised ja
kultuurilised väärtused, aga ka vastuolud.

SSIBL õpetajatele:

Kuna need arengud ja ühtlasi tagajärjed
mõjutavad meid kõiki, seatakse meie ette küsimusi
isiklikul, ühiskondlikul ja globaalsel tasandil.
Nendele küsimuste käsitlemine uurimusliku
meetodi kaudu on ühiskondlik-teadusliku
uurimusõppe (SSIBL) tuum. SSIBL püüab leida
vastuseid neile peadmurdvatele sotsiaalse
väljundiga teaduslikele küsimustele ning pakub
noortele (STEM-i programmi raames) väljakutseid,
mida nad võiksid soovida vastu võtta.

On praktiline töövahend;

Paljudele aineõpetajatele tekitab arusaadavalt
muret asjaolu, et eetiliste ja ühiskondlike
probleemide kaasamine õppesse ning
nende uurimine kahandab aega ja võimalusi
tegeleda teaduse baasteadmiste ja
arusaamade süvendamisega, mis on vajalikud
loodusteaduslike aineeksamite läbimiseks. Just
seetõttu on teaduslik sisu SSIBL-i puhul oluline.
Väidame, et nii isiklikust kui ka ühiskondlikust
aspektist keerukate küsimustega tegelemine
süvendab teadmisi ja arendab samal ajal ka
kriitilist mõtlemist. See omakorda muudab meid

On seotud teaduse ja tehnoloogia tegeliku
arenguga;

Täiendab efektiivselt õpetaja
igapäevatööd;
Põhineb uuematel teadmistel
loodusteaduste õpetamisest;
Edendab võimalusi rakendada õppekavade
nõudeid;

Annab võimaluse teha koostööd
kooliväliste asutustega;
Innustab noori algatama muutusi n-ö päris
maailmas.

Skeem 1 — SSIBL-i tunnused
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Alustame uurimuspõhisest lähenemisest – esitame
küsimusi ja püüame aru saada probleemidest,
mis meid paeluvad. Need küsimused võivad
olla üldised, aga ka fokusseeritud. Need võivad
kerkida uudishimust loodusnähtuste vastu või
olla rohkem orienteeritud ühiskonnale. Mis juhtub
pilvedega, kui need kaovad? Mis teeb suhkru
magusaks? Kuidas saame tervislikumalt toituda ja
miks on see oluline? Kas kõik uute tehnoloogiate
kohta väidetu vastab tõele? Kas e-sigaretid on
tervisele kahjulikud?
Selle brošüüri eesmärgiks on anda ülevaade,
näpunäiteid ja ideid, et rakendada seda
lähenemisviisi igapäevases õpetamistöös. Selleks:
1.
2.
3.

Tutvustame SSIBL-i mudelit (2. peatükk);
Pakume proovimiseks välja paar harjutust
(3. peatükk);
Pakume ka palju teisi strateegiaid, mida
kasutada (Lisad).

Märkus vastutustundliku teaduse ja
innovatsiooni kohta
Vastutustundlik teadus ja innovatsioon ehk RRI
(Responsible Research and Innovation) koosneb
põhiprintsiipidest, mille eesmärgiks on arendada
ühiskondlikult soovitut, eetiliselt vastuvõetavat
ning jätkusuutlikku teadust ja tehnoloogiat. Ka
SSIBL põhineb RRI-l. RRI põhipunktid on selgitatud
Skeemil 2.

RRI – vastutustundlik teadus ja
innovatsioon

See on termin, mida kasutatakse peamiselt
teaduse ja innovatsiooni vallas. RRI
eesmärk on peegeldada avalikkuse
ja seotud osapoolte vastastikuse
koostoimimise olulisust teaduse ja
tehnoloogia arenduses – tähtis on töötada
inimestega koos ja nende hüvanguks.
Teisisõnu, kuidas saab teadus ja tööstus
arendada teadmisi ja tehnoloogiaid,
mis on ühiskonnas soovitud, eetiliselt
vastuvõetavad ja jätkusuutlikud? Näiteks:
kas geenitesti komplektid, mida saab
tellida interneti teel, on ühiskondlikult
heakskiidetud? Kuidas saame piirata
vaeste ekspluateerimist mäetööstuses
(ja milline on eetiliselt vastuvõetav
lahendus)? Kuidas kindlustame, et
uued tootmisprotsessid ja tooted on
jätkusuutlikud nii keskkonna kui ka
poliitilisest või ühiskondlikust vaatest?
Termin RRI on kasutusele võetud alles
hiljuti ning see on oluline osa Euroopa
Liidu teaduse ja tehnoloogia strateegiast.
PARRISE projekt on RRI kontseptsiooni
toonud ka haridusse.

Skeem 2 — Vastutustundlik teadus ja innovatsioon (RRI)
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Sissej u hatus

Joonis 1 näitab, kuidas on SSIBL-i eri osad
omavahel seotud. Joonise pealmistes kihtides
kujutatud RRI ja kriitiline kodanikuühiskond on
sotsiaalse õigluse üldised printsiibid. Joonise
tuumas kujutatud SSI ja IBSE realiseerivad
need printsiibid ametlikes ja mitteametlikes
teaduskontekstides.

SSIBL
Õ
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a t e võ im u s t am
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Joonis 1 — RRI hariduslik rakendamine (loodusteadusainete õpetajate toetamine ja võimustamine)
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2— Pedagoogiline
raamistik
Ühiskondlik-teaduslik uurimusõpe
(SSIBL)
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Lore m

Teadus ja ü h iskon d hari duses

13

SSIBL seob uurimuslikul viisil teaduse
ja ühiskonna klassiruumis, aga ka
mitteformaalses keskkonnas toimuva
õppimisega.
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Huvigrupid – neisse kuuluvad kõik, keda mõjutab
teadus ja tehnoloogia. Seal hulgas on noored,
kes käivad praegu koolis ja kes mõjutavad kõige
rohkem lähiaastatel toimuvaid arenguid. SSIBL
on meetod, millega noored aktiivsete kodanikena
uurivad just neid huvitavaid teadust ja ühiskonda
ühendavaid teemasid ning vajadusel ka
tegutsevad.
SSIBL koondab kokku kolm pedagoogilist
meetodit, mis on koolides tavalised, kuid mille
poole püüeldakse enamasti eraldiseisvalt –
loodusteaduste uurimuslik õpe (IBSE), ühiskondlikteaduslikud probleemid (SSI) ja kodanikuharidus
(CE).

SSIBL-i järgi õpetamisel on kolm põhietappi:
uurimusküsimuse püstitamine, jõustamine ja
tegutsemine. Õpe algab sellega, et püstitatakse
tähenduslikke ja autentseid uurimisküsimusi
ühiskondlik-teaduslike probleemide kohta.
Nendele küsimustele vastuste leidmiseks
kasutatakse sotsiaalseid ja teadusuuringuid
(jõustamine). Viimaks julgustatakse õpilasi
tegutsema: arvamusi kujundama ja lahendusi
formuleerima (tegutsemine).

Eesmärgid

1.
Aidata noortel tegutseda teadlike
ühiskonnaliikmetena uurimise
teel, edendades seejuures kriitilist
kodanikuharidust.
2.
Julgustada noori osalema arutelus
teadusuuringute ja innovatsiooni üle, mida
mõjutavad teadus ja tehnoloogia.
3.
Edendada noorte huvi teaduse,
matemaatika ja tehnoloogia vastu.

Skeem 3 — SSIBL-i eesmärgid

Pe dag oogili n e r a am istik

Kaasaegsetes ühiskondades esinevad tihti
vastuolud teaduse ja tehnoloogilise arengu
ning avaliku vastutuse vahel. Tootmisprotsessid,
mis hõlmavad sotsiaalpoliitilisi väärtusi,
majanduslikke kaalutlusi ja tehnoloogilisteaduslikke väljakutseid, on keerulised ja
paljuski ebaselged. Ühtlasi muutuvad ühiskonna
nõuded pidevalt. SSIBL käsitleb kaasaegset
ebakõla teaduse ja ühiskonna vahel, lähtudes
põhimõttest: teadus inimeste jaoks ja inimestega
koos. Teisalt tuleb avalikkuse puhul arvestada eri
osapoolte ja seisukohtade rohkusega.
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Need kolm põhietappi ja nendele aluseks olevad
pedagoogilised lähenemised on esindatud SSIBL-i
mudelis (vt Joonis 2). Neid etappe ja lähenemisi
käsitletakse detailsemalt järgmises osas.

RRI: Vastutustundlik teadus ja
innovatsioon
Uurimisküsimused
SSI-d

Küsimuste
ümbersõnastamine
tegevuste tõttu

— Millist informatsiooni on vaja?
— Teaduslike-ühiskondlike stsenaariumide
loomine
— Autentsete uurimusküsimuste
esitamine
— Huvi äratamine
— ...

Küsimuse
rakendamine

Jõustamine
IBSE

Kas uurimise käigus
kogutud info mõjutab
esialgset küsimust?

Tegutsemine
— Foorumiarutelu korraldamine
— Mõjukas kirjutis institutsionaalse
muutuse edendamiseks
— ...

Lisatõendite otsimine

Tõendusmaterjali
põhjal tegutsemine

Sotsiaalse ja teadusliku uurimise
integreerimine
— Väärtuste üle arutlemine isiklikust,
globaalsest ja ühiskondlikust vaatepunktist
— Vastuolude kaardistamine
— Huvigruppide intervjueerimine
— Tulemuste kommunikeerimine
— Andmete kogumine ja analüüs
— Modelleerimine
— Riski ja määramatuse ohjamine
— Uurimisküsimuste püstitamine
— ...

Joonis 2 — SSIBL-i meetodi esitlus (SSIBL on toodud RRI üleüldisesse konteksti)

Pe dag oogili n e r a am istik
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Kodanikuharidus
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1. etapp: Autentsete uurimisküsimuste
püstitamine
(„Küsi”)
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Kas jalgrattaga koolis käimine on meile tervislik?
Mis probleemid esinevad nanotehnoloogiate
kasutamisel? Kas meie mobiiltelefonides
olevad komponendid on eetiliselt valmistatud?
Kuidas saame oma kooli küttesüsteemi muuta
säästlikumaks? Need on näited autentsetest
uurimusküsimustest.

•

•
•

•
•

•

Tulenevad probleemidest, mis on
õpilastele huvitavad ja kaasahaaravad
(isiklik autentsus) ning mille kaudu nad
väljendavad oma tahet ning otsuseid,
leiavad kollektiivseid vastuseid (sotsiaalne
autentsus);
Hõlmavad pärismaailma, keerulisi, n-ö kahe
teraga probleeme;
On mõnikord loomult vastuolulised, kui ei
saavutata omavahelist kokkulepet nendele
pakutud lahenduste kohta või isegi selle
kohta, kuidas uurimisküsimust esitada;
Kaasavad eri sugusid ja on sootundlikud;
On probleemid või teemad, mida noored
tõstatavad spontaanselt või (tõenäolisemalt)
õpetajate juhendamise abil;
Eeldavad muutuste võimalikkust. See
tähendab, et uurimisküsimus püstitatakse
probleemide või teemade kohta, mida on
võimalik lahendada või parandada, näiteks
ühiskondlikult ja eetiliselt nähtavamaks või
olulisemaks muutmise kaudu.

Neil tingimustel on mõju: ühiselt kokkulepitud
eesmärk võib osalejate kaudu laieneda
kooliseintest väljapoole, eriti kui küsimustele

Uurimisküsimuste püstitamise viis on SSIBL-i
ja efektiivse pedagoogika tuum. Tasub silmas
pidada, et kõikide uurimisküsimustele omaste
tingimuste täitmine ei ole iga kord tõenäoline.
Küll aga saab õpilastele õpetada, kuidas
uurimisküsimusi püstitada.
Lisas 1 esitatud „stsenaariumimasin” on hea
abivahend õpilastele autentsete uurimisküsimuste
väljatöötamiseks.

Ühiskondlik-teaduslikud
probleemid
Autentsed uurimusküsimused hõlmavad tihti
teemasid, kus ühiskond ja teadus kohtuvad (ingl
socio-scientific issues, SSI). Nende teemade
käsitlemisel kasutatakse ühiskondlike probleemide
lahendamiseks teaduslikku lähenemist. Näiteks
energiateemade käsitlemisel on noortel oluline
mõista, kuidas kütusest saab energiat ning et
selle säästmine tähendab nii majanduslikku
kui ka sotsiaalset tulu. Teadusuuringute ja
sotsiaalsete probleemide seos ilmneb näiteks
suitsetamise ja selle leviku tõkestamise puhul.
Ühelt poolt teame, kui oluline on keharakkude
hapnikuga varustamine; teisalt on uuringuid
suitsetamisest tulenevate isiklike ja ühiskondlike
kahjude kohta. Keskkonnasõbraliku riietuse
valimiseks võiks teada kanga töötlemisel

Pe dag oogili n e r a am istik

Autentsed uurimisküsimused vastavad järgmistele
tingimustele:

vastuste leidmiseks teevad õpilased koostööd
teadlaste, poliitikakujundajate või teiste pädevate
isikutega. SSIBL-i kasutamine võib seega tuua
kaasa suhtluse mitteformaalses õpikontekstis ja/
või kooliväliste huvigruppidega.
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kasutatava titaandioksiidi keemilisi ja füüsikalisi
omadusi, samuti mõista tootmisega ja õiglase
kaubandusega seotud aspekte (vt 3. peatükk).
Mõnikord võivad SSI-d esineda dilemma või
vastuolu vormis, aga see ei pruugi alati nii
olla. Töörühmas osalejad võivad olla ühisel
arvamusel ja töötada koos probleemile parima
lahenduse leidmiseks. Ometi võib teistel juhtudel
esineda osalejate vahel olulisi erimeelsusi.
Vastuolud kipuvad üles kerkima, kui osapooltel on
vastandlikud, ent hästi põhjendatud argumendid.
Inimesed võivad nõustuda, et kliimamuutus on
pakiline probleem, aga mitte nõustuda selles, mis
oleks parim viis probleemi lahendada.

SSI: vastuolude tüübid
SSI-de puhul võib esineda mitut tüüpi vastuolusid
Näiteks võivad kõik osapooled nõustuda, et
kohaliku vooluveekogu puhastamise osas tuleb
midagi ette võtta, aga nad ei ole ühel meelel
selles, mis reostust tekitab, kuna tõendusmaterjali
on keeruline mõista. Osapooled ei pruugi olla
ühel meelel selles, kas üldse on vaja midagi
ette võtta, sest vooluveekogu puhastamise kulu
võib mõjutada sedasama reostust põhjustavas
tööstusharus töötavate inimeste elatist.
Sellised huvide lahknevused on ilmsed näiteks
Suurbritannia talunike puhul, kelle seisukohad
kariloomade tuberkuloosi osas vastanduvad
keskkonnakaitsjate omadele. Nii on Suurbritannia
talunike ühing seisukohal, et kariloomadele
levitavad tuberkuloosibakterit mägrad ning
seetõttu tulevat mäkrade arvu oluliselt piirata.
Paljud looduskaitsjad väidavad aga, et talunikud

(1) .

peaksid karja paremini hooldama ning et mägrad
moodustavad niivõrd tähtsa maapiirkonna
elustiku osa, et neid tuleb kaitsta. Paraku on
selle probleemi teaduslikes uurimustulemustes
samuti ebaselgust. Mõned teadlased väidavad,
et mäkrade arvu piiramine on efektiivne
kariloomade tuberkuloosi kontrolli alla saamise
meetod. Teised on aga leidnud, et mäkrade
hävitamine pole mitte ainult ebaefektiivne, vaid
mõnedel juhtudel koguni soodustab bakteri
edasikandumist. Otsuste tegemisel mängivad
ühtlasi rolli põhiväärtused ja eelistused.
Seega tuleb ühiskonda ja teadust siduvate
teemadega tegeledes luua stsenaariume, mis
pakuvad tausta uurimisküsimuste püstitamiseks.
3. peatükis on näiteid ühiskondlik-teaduslike
küsimuste kohta:
Lahkhelid või vastuolud (Arvestades, et soojuskao
vähendamiseks koolis on mitu võimalust, siis
milline on neist parim? Kas uudseid saastamist
vähendavaid lahendusi tuleks kasutada, kui
nende sotsiaalmajanduslikud kulud on niivõrd
kõrged?).
Arutluskäik. Tüüpiliselt tähendavad SSIde diskussioonid nii mitteformaalset kui ka
formaalset arutlemist. Kui õpilased arutlevad
mõne küsimuse üle, toetudes seejuures oma
igapäevasele kogemusele, kasutavad nad
tihtipeale mitteformaalsest arutluskäiku.
See, et arvamust õigustatakse nii, et tehakse
teadusuuringute tulemustest loogilisi järeldusi, on
näide formaalsest arutluskäigust. Mõlemat tüüpi
arutlused on kontekstist sõltuvalt sobilikud ning
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õpilasi tuleks julgustada neid eristama. Sadler
jt (2001) (2) on toonud esile, et SSI-de kaasamine
toetab loodus- ja täppisteaduste õppimist, kuigi
õppimine on tulemuslikum siis, kui õpilased on
teemast huvitatud.

1
Levinson, R. (2006). Towards a Theoretical Framework for
Teaching Controversial Socio-scientific Issues. International
Journal of Science Education, 28(10), 1201-1224.
2
Sadler, T.D., Klosterman, M.L., & Topcu, M.S. (2011). Learning
science content and socio-scientific reasoning through
classroom explorations of global climate change. In Sadler,
T. (Ed.). Socio-scientific issues in the classroom. Dordrecht:
Springer, 45-78.
3
Levinson, R. (2011). How Science Works: teaching
controversial issues. In R. Toplis (ed.) How Science Works,
London: Routledge, 56-70.

Mõnikord pakuvad õpilased ise välja probleemi
või küsimused, millest nad on huvitatud. Veel
tõenäolisem on aga, et õpetaja aitab neis huvi
tekitada, kasutades seejuures näiteks fotosid,
videoklippe või sotsiaalmeediat, mis on õpilaste
igapäevaeluga seotud. Rohkem informatsiooni
SSI-de kohta leiab Lisast 1.

Pe dag oogili n e r a am istik

Ebamäärasus ja risk. Mitmed SSI-d eeldavad
ebamäärasuste mõistmist ja riskide hindamist.
Õpilasi peaks julgustama tegema vahet eri tüüpi
ebamäärasuste vahel. Näiteks kraadiklaasiga
koolimaja eri osades temperatuuri mõõtmine
(3. peatükk) tähendab teatud ebamäärasust,
mis sõltub mõõteriista täpsusest. Sotsiaalse
ebamäärasuse näiteks on ühiskondlike mõjude
ennustamine: kas noored loobuvad suitsetamisest
ka siis, kui nad teavad selle bioloogilisi ohte, või
kas inimesed kannaksid riideid, mis puhastaksid
õhku? Risk tähendab ohu tekkimise võimalust.
Vanemad õpilased peaksid olema võimelised

eristama suhtelise ja absoluutse riski vahel
ja ühtlasi mõistma, et ka muud tegurid peale
tõenäosuse mõjutavad riski hindamist (3) .
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2. etapp: Jõustamine
(„Saa teada”)
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Selleks, et jõuda küsimusest lahenduseni ja sealt
tegudeni, peab teadus- ja arendustegevus olema
kaasav ja võimaldama osalust, rakendades
uurimuspõhist õpet ja arusaama teaduse ja
ühiskonna vahelistest seostest.
Need hõlmavad kolme perspektiivi:

3.

Isiklikku (Mida tähendab see minu jaoks?);
Ühiskondlikku (Mida tähendab see minu
pere, sõprade, kogukonna jaoks?);
Globaalset (Mida tähendab see veel
üldisemalt?).

Jõustamist SSIBL-i kontekstis selgitatakse
lähemalt allpool.

Üks iseloomulikest IBSE omadustest SSIBL-i
raames on asjaolu, et küsimused on lahtised,
mitte suletud, ja võivad sisaldada mitmeid
lähenemisi, sh eksperimente, küsitlusi ja debatte.

Loodusteaduste uurimuslik õpe (IBSE)
SSIBL-ile lähenemine IBSE kaudu
Loodusteaduste uurimuslik õpe on toimib n-ö
jõustamise staadiumis. Õpilased vajavad oskusi
ja teadmisi, et esitada piisavaid tõendeid
uurimisküsimusele lahenduste leidmiseks. Need
oskused on mitmekülgsed, sest need tähendavad
koostööd teistega, osapoolte seisukohtade välja
selgitamist ning ka katsete tegemist.
Katsete tegemine võib tähendada uute ideede
tekkimist ja nende testimist, andmete kogumist
ja hindamist; arusaamist, et kogutud andmed
ja nende tõlgendamine võib olla ebamäärane;
ja andmete üle arutluse tulemusena uute
uurimisküsimuste püstitamist. Kui õpilased
on tõendusmaterjali kogunud, peavad nad
selgitama, kuidas see aitab neil oma küsimustele
vastata.

Kui õpilased on uurinud ühe probleemi
stsenaariumit, siis vajavad nad oma uurimistöö
jaoks head uurimisküsimust. Hea uurimisküsimuse
leidmine ei ole kerge ning nõuab õpetajapoolset
tuge. Esiteks, küsimust peab olema võimalik
uurida ning sellel peavad olema järgmised
omadused:
•
•
•

Küsimus peab sobima stsenaariumi või
teemaga;
Küsimus on lahtine ja vastus ei ole teada;
Käsitletakse vaid üht küsimust (näiteks:
kuidas põhjendavad 9. klassi õpilased
oma suitsetamist?) (Juhime tähelepanu, et
uuringus võivad eri õpilasgrupid tegeleda
eri uurimisküsimustega, eeldusel, et igal

Pe dag oogili n e r a am istik

1.
2.

Õpetajad võivad soovida õpilasi toetada, eriti
juhul, kui uurimuslik õpe on nende jaoks uus.
Esialgu võivad õpetajad püstitada õpilastele
uurimiseks konkreetse küsimuse. Näiteks
õpetaja, kes kasutab 3. peatükis toodud kooli
energiakulu näidet, võib õpilastel paluda leida
talvel koolimaja kõige suurema soojuskaoga
paigad, et nad saaksid nõuda koolilt parema
soojusisolatsiooni paigaldamist. Mõned
võimalikud variandid on esitatud Tabelis 1, et
õpetaja saaks õpilastele ette valmistada valiku
ideid.
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•

grupil on vaid üks uurimisküsimus);
Küsimus on selge ja fookustatud;
Küsimus on jõukohane: sellele on võimalik
vastata ja seda on võimalik ettenähtud
ajaraamides käsitleda;
Küsimusele vastamiseks on võimalik
andmeid koguda.

Küsimus

Kuidas saame vähendada talviti koolimaja energiakadu?

Kuidas organiseerida

Kuidas teha nii, et kõigil on võimalus arvamust avaldada?
Mida mu sõbrad arvavad, et peaks tegema?
Kuidas otsustame, milline on parim teguviis?

Millele mõelda

Millised on parimad kohad meie koolis uuringu tegemiseks?
Millal peaksime mõõtmisi tegema?
Milliseid töövahendeid peaksime kasutama?
Kas peaksime tegema mõõtmisi eri kellaaegadel?

Andmete kogumine

Kuidas salvestame andmeid?
Kuidas saame olla kindlad, et meie andmed on täpsed?

Tõlgendamine

Mida andmed näitavad?
Millistes kohtades on energiakadu kõige suurem?
Mida saame selle vastu ette võtta?

Tabel 1 — Näide toetavast küsitlusest
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3. etapp: Tegutsemine
(„Tegutse”)
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Uurimisküsimuste lahendused peavad sisaldama
teatud liiki tegutsemist. Tegutsemise all peame
silmas tulemeid, mis kõnetavad esialgset
küsimust ja mille tulemuseks on kas mingit laadi
muutus, asjakohase teadmise omandamine või
mõistmine, miks muutus ei pruugi olla soovitav.

CE omadused SSIBL-i õppes
SSIBL-i mudelis on CE ehk kodanikuhariduse
peamine idee tegutsemine. Kriitilises ja
konstruktiivses dialoogis osalemine tähendab:
•

Tegevused võivad olla näiteks:

Teadus ja ü h iskon d hari duses

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toote loomine;
Lobitöö võimuinstantsides;
Juhendmaterjalide loomine;
Institutsionaalsete muudatuste edendamine,
näiteks koolipoliitikas;
Arutelufoorumi korraldamine;
Etenduse lavastamine publikule, et
illustreerida dilemmat;
Mõjuvõimas kirjutis;
Plakatite ülespanek edasise arutelu
edendamiseks.

Lahenduse otsimine võib viia järgmiste
küsimusteni, seega on protsess loomult pigem
ringjooneline kui lineaarne (vt Joonis 2 ja 3).

•

•

•

•
Kodanikuharidus (CE)
Kodanikuhariduse (ingl citizenship education,
CE) kaudu toetab SSIBL noori toimima teadlike
kodanikena. SSIBL kaasab noori ühiselt tegema
väärtuspõhiseid otsuseid, mida nad saavad
seejärel jõustada. Demokraatlikus ühiskonnas
peaks kõigil osapooltel olema võimalik anda oma
panust ja SSIBL-i tegevused võiksid innustama
osalema ja dialoogi pidama.

Esita argument isikliku pühendumusega,
tõendite ja arutluskäiguga;
Kuula hoolikalt, mida teistel on öelda, ja
arvesta sellega;
Ole valmis oma vaateid muutma. Kui teine
osaleja esitab parema argumendi, siis hinda
selle väärtust;
Austa teiste seisukohti. Kõigil osalejatel
on õigus oma vaateid esitada ning olla
kuulda võetud. Rassistlikud, seksistlikud
ja homofoobsed väited või igasugused
seisukohad, mis alandavad mõne osaleja
identiteeti või iseloomu, pole lugupidavad,
kaasavad ega osa konstruktiivsest
dialoogist;
Ole kriitiline argumentide suhtes, kui
neis esineb aspekte, millega sa ei
nõustu, kui need põhinevad ebapiisaval
tõendusmaterjalil või nõrkadel eeldustel;
Julgusta kirge ja pühendumust. Osalejad,
kes on kirglikult ja sügavalt pühendunud
mõnele seisukohale, võivad vahel dialoogi
lämmatada. Teisalt avatuse ja läbipaistvuse
tingimustes võib seda tihtipeale positiivselt
ära kasutada, sest see aitab teistel
osalejatel süvendanumalt oma vaadete üle
arutleda.

Lisainformatsiooni kodanikuhariduse tausta kohta
leiab Lisast 3.
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Kokkuvõte

SSIBL seisneb kolmes põhietapis:
1.
Autentsete küsimuste püstitamine
vastuoluliste probleemide kohta (SSI-d),
mis tulenevad teaduse ja tehnoloogia
mõjudest ühiskonnale. („Küsi”)
2.
Jõustamine: Ühiskondliku ja teadusliku
uurimistöö integreerimine (IBSE), et uurida
neid lahtiseid küsimusi. („Saa teada”)
3.
Tegutsemine: Lahenduste formuleerimine,
mis aitab muutusi ellu viia. („Tegutse”)

Skeem 4 — SSIBL-i kokkuvõte

Pe dag oogili n e r a am istik

Ühiskondlik-teaduslik uurimusõpe (SSIBL)
rakendab vastutustundliku teaduse ja
innovatsiooni põhimõtet (RRI) hariduse
kontekstis. See tähendab õppimist,
mille eesmärgiks on küsida autentseid
küsimusi vastuoluliste probleemide kohta,
mis tulenevad teaduse ja tehnoloogia
mõjudest ühiskonnale. Need küsimused
on lahtised, kaasavad huvigruppe ja on
suunatud leidma lahendusi, mis aitavad
muutusi ellu viia.

Teadus ja ü h iskon d hari duses
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3— SSIBL
klassiruumis
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Lore m

29

Pedagoogiliselt on võimalik kasutada ka SSIBL
mudeli lihtsustatud versiooni (Joonis 3). See
versioon rakendab kolme õpietappi: küsi, saa
teada ja tegutse.

Allpool kirjeldame tegevusi kolme erineva
vanusegrupi jaoks. Tabel 2 leheküljel 35 võtab
kokku SSIBL-i põhimõtted, mis tulevad nendes
tegevustes esile.

Teadus ja ü h iskon d hari duses

Nende etappide juurde käivad RRI põhieesmärgid:
ühiskondlik tahe, eetiline vastuvõetavus ja
jätkusuutlikkus.

Küsi (SSI-d)

Ühiskondlik ihaldatus
Saa teada (IBSE)

Eetiline vastuvõetavus
Jätkusuutlikkus

Tegutse

Joonis 3 — SSIBL-i lihtsustatud mudel
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Arutluste tulemusena jõutakse arusaamale,
et energiat ja kütuseid tuleb säästa.
Seejärel otsustatakse uurida, milline on kooli
energiakasutus ja küttesüsteem, et koolimaja
püsiks talvel soe ja suvel jahe. Nende uurimus
toimub neljas etapis:
1.
Plaani loomine energia säästmise probleemi
lahendamiseks koolis. Üleüldiseks küsimuseks
saab: Kuidas saame vähendada energiakadu
koolimajas? („Küsi”)
1. Koolimaja energiakao vähendamine
2.
Õpilased viivad läbi küsitluse, et tuvastada
paigad koolimajas, mis on talvel külmad ja
tõmbetuulega või suvel kuumad ja ebamugavad.
(„Saa teada”)
3.
Otsitakse informatsiooni ja tehakse väikeseid
katseid, näiteks: kuidas saaks vähendada kuuma
veega täidetud tassi soojuskadu, kattes tassi eri
tüüpi materjalidega. („Saa teada”)
4.
Õpilased kujundavad flaieri, mis pakub välja
erinevaid mooduseid, kuidas muuta koolimaja
energiasäästlikumaks, toetudes seejuures
nende tõendusmaterjalile (sh valgustite ja
arvutiseadmete kasutuse vähendamine). Lõpuks
arutavad nad kõike seda kooli juhtkonnaga kooli
energiapäeval. („Tegutse”)
See hõlmab ka kütuste, energia muundumise ja
energiaülekannete õpetamist, näiteks:

SS I BL kl assiru u mis

Algklassilaste õppeteemaks on energia. Õpilased
jõuavad arusaamisele, et energia on võime teha
tööd ja kutsuda esile muutusi. Nad õpivad, et
energiat võib näha selliste protsesside kaudu
nagu valgus, liikumine, soojus, elekter, heli. Nad
saavad ka teada, et nende kehad kasutavad
energiat näiteks raskuste tõstmiseks, kooli
kõndimiseks, madalatel temperatuuridel soojana
püsimiseks. Nad taipavad intuitiivselt, et neil on
kõige selle tegemiseks vaja toitu, aga nad ei ole
päris kindlad, kuidas toit neid tegevusi mõjutab.
Seetõttu õpetatakse neile, et toitu võib vaadelda
kui kütust – nagu näiteks bensiin, kivisüsi või
gaas, mis panevad sõidukid liikuma ning hoiavad
meie kodud soojad. Vaatluste ja katsete kaudu
mõistavad nad, et kütustega iseenesest ei juhtu
midagi, kui pole hapnikku ja soojusallikat.
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•
•
•
•
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•

Näiteid energia muundumisest ühest liigist
teise;
Kütuseid on vaja energiat muundavates
süsteemides süsteemi algolekus;
Fossiilsed kütused vajavad põlemiseks
hapnikku (O 2) ja soojusallikat;
Soojus saab liikuda kõrge temperatuuriga
kehalt vaid madalama temperatuuriga
kehadele;
Energia muundumist saab juhtida – see
säästab kütuseid ja vähendab kulusid.
2. Miks noored suitsetavad?

SSIBL-i mudelile kohandamine
Kus on kodus või koolimajas olulisemad
soojuskaod? Kuidas saame välja selgitada, kui
palju soojust kaduma läheb? Kas soojuskadu
muutub eri kellaaegadel? Milliseid andmeid
on meil vaja koguda? Kuidas saame andmeid
kõige paremini esitada ja tõlgendada
(kasutades seejuures matemaatilisi teadmisi
ja oskusi)? Milliseid mõõteriistu kasutame
(näiteks termokaameraid)? Kuidas andmeid
esitleme? Kuidas saame hinnata, kas meie
andmed on täpsed ja usaldusväärsed? Kuidas
tõlgendame kogutud infot, et leida lahendusi
energia säästmiseks, küttekulude ohjamiseks
ja lastele parema õpikeskkonna loomiseks?
Õpilased võiksid uurida, kuidas on kasutatud
soojusisolatsiooni nende kooliga sarnastes
hoonetes. Milliseid energiakao vähendamise
meetodeid eelistame? Milliseid ressursse on meil
vaja? Kuidas kasutada kogutud infot, et veenda
kooli juhtkonda ja võimuesindajaid neid ressursse
eraldama? (Vt ka Tabel 2).

Teismeliste suitsetamine, eriti tütarlaste seas, on
probleemiks näiteks Suurbritannias. Õpilased
võiksid selle teemaga seoses õppida:
•
•
•
•
•

Kopsude ja bronhide ehk kopsutorukeste
ülesehitust ja funktsioone;
Hingamist (rinnakorvi ja roietevaheliste
lihaste liikumine);
Hapniku tähtsust raku ainevahetuses,
süsihappegaasi väljutamist;
Hapniku ja süsihappegaasi ainevahetust
läbi kopsumembraanide;
Kuidas veri transpordib gaasimolekule
rakkudesse ja neist välja.

Tunnis, kus räägitakse hapniku ja süsihappegaasi
vahetusest, näidatakse õpilastele suitsetamist
illustreerivat mudelit (Joonis 4). Õpilased võiksid
arutleda näiteks sellistel teemadel: kui täpselt
esindab see mudel kopsus toimuvat, sarnasused
ja erinevused kopsumudeli ja päris kopsude vahel,
kopsukude ja selle käsnjas ehitus, kui sügavale
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kopsukoesse tungib sissehingatud tõrv, bronhide
ehk kopsutorukeste roll sisse- ja väljahingamisel.

SSIBL-i mudelile kohandamine
Õpilased võivad uurida suitsetamise
mõju noortele, riskitegureid (tõenäosus
haigestuda tõsisesse kopsuhaigusesse ja selle
tagajärjed) ning seda, kas e-sigaretid oleksid
tubakasõltuvuses noorte jaoks positiivne
alternatiiv. Pärast esitluse nägemist ja
suitsetamise tagajärgede mõistmist võivad
õpilased arutada, kas ja kuidas lisainformatsioon
mõjutaks nende eakaaslaste harjumusi.

Oma uurimistulemuste presenteerimiseks võivad
noored kujundada posteri ning riputada selle üles
koolis mõnes silmapaistvas kohas. Nende kogutud
teave võib ühtlasi mõjutada ka seda, kuidas
tundides suitsetamise riske käsitletakse. Vaata ka
Tabelit 2.

See näide põhineb 17-aastaste noorte keemiatunni
klassiprojektil. Kontekstiks on University College
Londonis toimunud õpetajate täiendõppel
ühe tudengi kaasatoodud ajaleheartikkel (4) .
Artikkel kirjeldab, kuidas õhusaastet on võimalik
vähendada, kui kanda õhku puhastavaid riideid.
Katalüütilise kanga tehnoloogia seob mitut
keemia valdkonda. Teksapükse pestakse
pesupulbriga, mis sisaldab titaandioksiidi
(TiO 2) nanoosakesi, millel on fotokatalüütilised
omadused. Need titaandioksiidi osakesed
aktiveeruvad valguse toimel (siit ka fotokatalüüs),
luues vabu radikaale ehk molekule, mis on väga
aktiivsed (õpilased tutvusid vabade radikaalidega
keemiatunnis, kui õppisid süsivesinike lagunemist)
ning on võimelised reageerima mürgiste
lämmastikoksiidi osakestega õhus, muutes nad
võrdlemisi ohututeks ühenditeks.

SS I BL kl assiru u mis

Üheks võimaluseks on luua anonüümne küsitlus,
mille kaudu õpilased saavad uurida, kui palju
nende eakaaslasi suitsetab, miks nad seda teevad
ning mis on nende arvamus passiivse suitsetamise
kohta. Küsitluse kavandamiseks ja testimiseks
on hea kasutada väiksemaid gruppe. Küsitluste
läbiviimiseks on võimalik kasutada ka erinevaid
veebikeskkondi, näiteks Survey Monkey’t.
Võimalik on ka koguda andmeid, et leida seoseid
suitsetamise ja hilisemas elus tekkivate haiguste
vahel, näiteks kopsuemfüseem ja -vähk.

3. Keskkonnasõbralikud riided
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Eriti kasulikuks teeb selle asjaolu, et
nanosuuruses osakesed moodustavad kanga
külge kinnitudes tohutu pindala, mis aitab
kiirendada NO x saasteainete keemilist lagunemist
veel enamgi. Sellele lisaks on titaandioksiidil

mitmeid teisi füüsikalisi ja keemilisi omadusi,
mistõttu kasutatakse seda igapäevaselt (näiteks
hambapastas, maiustustes, päikesekreemis,
kosmeetikas ja kondiitritoodetes).
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Õhu liikumise suund
Vatt

Pumbani

Kummivoolik

Põlev sigaret

Sigaretihoidja

Indikaator

Joonis 4 — Suitsetamist illustreeriv mudel
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Niisiis, titaandioksiid ja selle roll katalüütilistes
kangastes ei paku põnevat teemat mitte ainult
fotokatalüüsi, vabade radikaalide reaktsioonide
ja nanokeemia käsitlemiseks, vaid selleks, et
uurida, kui tõhus on katalüütiline riietus õhu
puhastamisel ja mis on selle kuluefektiivsus.
Teisestele andmetele toetudes saaks hinnata, kui
palju inimesi peaks kandma katalüütilisi riideid,
et märkimisväärselt vähendada NO x saastetaset
ning kas sellel võib olla kõrvalmõjusid.

4
Artikli leiab: https://www.theguardian.com/sustainablebusiness/sustainable-fashion-blog/clothes-tackle-citypollution-laundry-additive. Kasulikku taustinformatsiooni
katalüütilise kanga kohta leiab ka: https://blogs.
scientificamerican.com/guest-blog/catalytic-clothingpurifying-air-goes-trendy/
5
https://www.christianaid.org.uk/resources/about-us/sierraleone-crossroads-seizing-chance-benefit-mining

Seda küsimust arutati seejärel kogu lennuga.
Õpilased arvasid, et kasu titaandioksiidi
kasutamisest on piisavalt oluline, et seda
jätkata, aga otsustasid teavitada kohalikke
keskkonnakaitseorganisatsioone.
Järgmisel leheküljel olev Tabel 2 võtab kokku need
SSIBL-i harjutused.

SS I BL kl assiru u mis

See kampaania ja uuring sai teistsuguse suuna,
kui titaandioksiidi tootmist uuriv õpilane avastas,
et selleks kaevandatakse Sierra Leones üht
mineraali – rutiili. Veebilehti sirvides avastas ta
vastuolusid, mida algallikates ei mainitud: rutiili
kaevandamise tõttu pidid mitmed kohalikud
ümber asuma ja see protsess halvendas Sierra
Leone looduskeskkonda ilma kohalikele inimestele
erilist majanduslikku kasu toomata (5) . Enamgi
veel – kui Sierra Leones keskkonnakaitse tingimusi
arvestataks, tõuseks rutiili hind tohutult. See
informatsioon sundis õpilasi püstitama oma

uuringus uue küsimuse: kas titaandioksiidi
kasutamise kasu ületab kahju? Kui ei, siis kuidas
õigustada katalüütilise riietuse tehnoloogiat?
Õpilased töötasid vastuolude kaardistamise
kallal (Lisa 2), et määratleda eri huvigruppide
vahelisi suhteid: kaevandusettevõtte
juhtkond, kaevandustöölised, Sierra Leone
valitsus, kaevanduste tõttu ümber asustatud
puuviljakasvatajad, keemiliste uuringute
läbiviijad, rõivadisainerid ja -tootjad, pesupulbri
tootjad, keskkonnaaktivistid.
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Teaduslik sisu

Saa teada

Tegutse

Ühiskondlik soov

Eetiline vastuvõetavus

Jätkusuutlikkus

Kus on koolimajas
soojuskadu kõige suurem?
Mida saame selle vastu
ette võtta?

Parimad meetodid
soojuskao mõõtmiseks;
täpsete andmete
kogumine; andmete
tõlgendamine;
isolaatorite
tõhusus; hoonete
energiasäästlikkuse
uurimine.

Kooli juhtkonna ja
nõukogu informeerimine
soojuskaost ja
moodustest, kuidas
probleemi leevendada.
Sõnumi kujundamine
kõige vastuvõetavamal
viisil, et veenda
otsusetegijaid.

Kooliõpilaste mugavuse
ja heaolu parandamise
viiside tuvastamine
tõhusa kuluarvestuse
abil.

Tulemused peaksid
parandama õpitingimusi
ja maksimeerima kõigi
osapoolte kasu.

Kütuse kokkuhoid.

Kas meie eakaaslased on
teadlikud suitsetamise
mõjust tervisele? Mida
nad arvavad passiivsest
suitsetamisest? Millised
on bioloogia parimad
sõnumid noortele
suitsetamise kohta?

Asjakohase küsitluse
koostamine; tulemuste
tõlgendamine;
suitsetamise tagajärgede
teadmise ja käitumise
vahelise suhte
uurimine; alternatiivid
suitsetamisele.

Plakati tegemine, mis
teadvustaks eakaaslasi
suitsetamise kohta;
koolis plakatile asukoha
leidmise üle arutlemine;
kutsida üles õpetajaid
ja õpilasi arutama
suitsetamise mõjude üle.

Taktitundelised viisid,
kuidas selgitada
suitsetamise mõju
tervisele.

Terviseteemalise
arutelu alustamine ilma
tundlikku informatsiooni
avaldamata.

Tervise edendamine.

Küsi

Energiaülekanne,
kütused, kütuste
säästmine, isolatsioon,
termograafia, andmete
kogumine, väljavõtte
uuring.

Miks noored suitsetavad?

Kopsu ehitus ja
kohastumus, hingamise
toimemehhanismid,
gaasivahetus, vere
tähtsus hapniku
ja süsihappegaasi
transpordis,
rakuainevahetus,
suitsetamise mõjude
modelleerimine.

Tabel 2 — SSIBL-i harjutuste kokkuvõte

SS I BL kl assiru u mis

Teadus ja ü h iskon d hari duses

Kooli energiakao vähendamine
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Teaduslik sisu

Küsi

Saa teada

Tegutse

Ühiskondlik soov

Eetiline vastuvõetavus

Jätkusuutlikkus

Kuidas saame
suurendada teadlikkust
keskkonnasõbralikest
rõivastest? Millised
on tingimused, et
keskkonnasõbralikud
riided tooksid esile
muudatuse? Keda
mõjutab titaandioksiidi
kaevandamine? Millised
on parimad viisid
eetiliste probleemide
kõnetamiseks?

Sekundaarsete andmete
kasutamine, et hinnata
katalüütiliste rõivaste
kandmise mõjutegureid
ning kuidas seda saaks
täiustada. Konfliktsete
väärtuste ja seisukohtade
tuvastamine katalüütiliste
riiete tootmises.

Kaevandamisest
tulenevate vastuolude
avaldamine kohalikele
keskkonnakaitseorganisatsioonidele,
toetudes
tõendusmaterjalidele,
mida koguti
titaandioksiidi tootmise
ja kasutegurite/puuduste
osas.

Õhu kvaliteeti
parandavate toodete
kasutamine.

Võtab arvesse kasu ja
kahjutegureid kõigile
osapooltele ja toob esile
ebaõiglased tingimused.

Ühiskondlikud ja
majanduslikud tingimused
keskkonnakasudeks.

Keskkonnasõbralik riietus

SS I BL kl assiru u mis

Teadus ja ü h iskon d hari duses

Vabade radikaalide
mehhanismid,
fotokatalüüs,
nanokeemia, NO x
saasteaineted.

Teadus ja ü h iskon d hari duses
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Lisa 1
SSI-de kohta autentsete küsimuste
püstitamine: „Küsi”
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Kaaludes, kas valitud stsenaarium sobib SSIBL-i
puhul, võib kasutada sellist Nijmegeni tiimi loodud
“stsenaariumimasinat” (ingl Scenario Machine)
(Joonis S1).

Kas meil on sobilik stsenaarium?

Teadus ja ü h iskon d hari duses

Ei

Ei

Kas see on
seotud õpilaste
igapäevaelu
kogemustega?

Sisse

Kas seda on
õpilastel võimalik
uurida?

Jah

Jah
Kas see keskendub
aktuaalsetele
teadusuuringutele
ja innovatsioonile?

Kas see esindab
eri perspektiive
võrdselt?

Jah

Ei

Jah
Kas sellel on
ühiskondlikku
tähtsust?

Ei

Kas see on
vastuoluline ja n-ö
lahtine?

Jah
Ei

Joonis S1 — SSIBL-i stsenaariumimasin

Jah

Välja
Ei
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Artikli teema

SSI

Bioloogia

Vaktsineerimine Hollandi „piiblivööndis”; rasedad naised,
reisimine ja Zika viirus; Ebola ja reisikeeld; loomkatsed.

Suitsetamine ja selle mõju tervisele

Suitsetamine ja valitsuse kehtestatud piirangud; inimelu
väärtus (haigus versus meditsiin), haigus ja eluviis.

Toidunappus aastal 2050

Milline lahendus kindlustaks järgnevate aastate toiduvaru?

Tüvirakkude uurimine

Tüvirakkude abil elude päästmine, aga mõned võivad seda
pidada ebaeetiliseks. Kas peaksime jätkama tüvirakkude
kasutamist?

Seente kasutamine võitluses
taimehaigustega

Kas on võimalik ja kas peaks modifitseerima seent, et selle
muudetud toimimine vastaks meie vajadustele?

Geeniteraapia kasutamine hiirtel, et
võidelda Alzheimeriga tõvega

Loomkatsetamine. Geeniteraapia kasutamine. Alzheimeri
tõve mõjud.

Coca-Cola lobitöö tervisekaitse seaduste
vastu

Kas valitsused peaksid lõpetama rahvusvaheliste
korporatsioonide lobitöö, eriti kui nende tooted võivad olla
terviseriskidega?

Bioloogia, Matemaatika

Teismelised joovad ja suitsetavad
rohkem, kui vanemaid pole kodus

Kahjulike ainete tarvitamine ja terviseprobleemid.

Tabel S1 — SSI-de uudisartiklid, mille valisid Utrechti ülikooli õpetajakoolituse õpetajad

Lisa 1

Vaktsineerimine ja terviseprobleemid
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Artikli teema

SSI

Teadus ja ü h iskon d hari duses

Keemia

Vanade autorehvide taaskasutamine
spordiväljakute pinnase jaoks

Autorehvid sisaldavad PAH-e (polütsüklilisi aromaatseid
süsivesikuid), mida on seostatud vähi tekkimisega.

Meres urineerimine

Miks inimesed arvavad, et merre urineerimine on halb?
Mida on teadlastel selle kohta öelda?

Keemia, Bioloogia

Süvamere kalades leiduv plastmass

Kas me peaksime ka edaspidi kasutama plaste, mis ei ole
biolagunevad?

Kõrge pestitsiidide kontsentratsioon
müslides ja hommikusöögihelvestes

Milline mõju on toidus leiduvatel pestitsiidijääkidel
tervisele? Kas see peaks jätkuma?

Keemia, Bioloogia, Astronoomia

Osakesed Marsi atmosfääris

Marsi atmosfääris olevad osakesed tekitavad Alzheimeri
tõbe. Kas meil on üldse võimalik elada teistel planeetidel
peale Maa?
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Uudistest pärinevad ühiskondlik-teaduslikud
teemad
Tabelis S1 on kirjas ajaleheartiklid, mille valisid
välja Hollandi Utrechti ülikooli õpetajakoolituse
õpetajad. Ühtlasi on kirjas SSI-d, millele artiklid
viitavad, küsimused, mida nad püstitavad, ja
õppeaineid, millega need on seotud.

Kuidas panna paika SSI-de
stsenaariumid

Näidisharjutus: huvi äratamine
SSIBL-i õpetamisel on oluline väljakutse õpilastes
huvi tekitamine. Kui õpilastel ei ole tungivaid
küsimusi või dilemmasid, on kasulik strateegia

Vaata: https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/04/stpauli-pees-back-hamburg-red-light-district-revenge
7
Vaata näiteks: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/28527/

Näiteid teistest materjalidest analoogsete
dilemmade tõstatamiseks võib leida veebist (7) .
E-sigarettide teema on meedias äratanud suurt
huvi ekspertide väga erinevate seisukohtade
tõttu. See peaks innustama noori, kes mõtisklevad
nende plusside ja miinuste üle. Kuigi e-sigaretid
on mõnel pool Suurbritannias ja Euroopa Liidus
keelatud, leidub ametivõimude esindajaid, kes
arvavad, et need on hea meetod võõrutamaks
inimesi suitsetamisest, vaata näiteks professor
David Nutti 2016. aasta oktoobris ilmunud artiklit
(8) ajalehes The Guardian.

8
Vaata: http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/
oct/14/vaping-saves-lives-madness-ban-smokers-cigaretteskill
9
Vaata: http://www.engagingscience.eu/en/2015/10/13/
electronic-cigarettes

Artikli pealkiri „E-sigaretid päästavad elusid.
Oleks hullumeelne need keelustada” on sellist
tüüpi, mis provotseerib diskuteerima, kui
ametivõimud on just e-sigaretid keelustanud.
E-sigarettide kohta leiab kasulikke materjale
ENGAGE harjutustes (9) .

Lisa 1

6

toetuda meediakajastusele, et tekitada elevust
ja koos sellega arutelu. See näide pärineb
Malmö ülikooli SSIBL-i õpetajakoolitusest
nanotehnoloogia teemal. Ultra Ever Dry
on hea näide nanomaterjalist, sest see on
hüdrofoobne ja seda kasutatakse antisotsiaalse
käitumise tõrjumiseks. Üks selle ebaharilikest
kasutusviisidest on Hamburgi St. Pauli punaste
laternate rajoonis, kus mitmed seinad on
kaetud Ultra Ever Dry’ga. Kui purjus napsitajad
urineerivad vastu seina, põrkub nende uriin
nende poole tagasi, toimides peletusvahendina.
Seda toodet kasutatakse nüüd ka teistes
linnades (6) . Kuid kas see võib hoopis viia selleni,
et kasutuskõlblikud avalikud tualetid jäetakse
ehitamata?

Teadus ja ü h iskon d hari duses
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Kaardimängud

Küsimuste struktureerimine dilemmade jaoks

Veebist saab alla laadida palju mänge, mis
aitavad toetada õpilaste arutelu sotsiaalsete
ja sotsiaaltehniliste dilemmade üle. Need,
mis on eriti sobivad keskkooliõpilastele ning
mis käsitlevad mitmeid probleeme, on veebis
saadaval Creative Commons litsentsiga
(10) . Kaardimängud, mis panevad arutlema
aktuaalsete probleemide, sealhulgas ühiskondlikteaduslike probleemide üle, saab alla laadida
veebikeskkonnast PlayDecide (11) .

Utrechti ülikool kasutas õpetajate
täiendõppe sessioonil õpetajakoolituse
tudengite mõttetegevuse ergastamiseks n-ö
karussellimudelit. Nende ruudustikku (Tabel
S2) on muudetud, et seda sobiks kasutada
ka kooliõpilastega. Kasutatud on näiteid 3.
peatükist.

Ideekoomiks
Ideekoomiksid on veel üks meetod kutsuda esile
arutlust vastuoluliste probleemide üle. Joonis S2
on näide ideekoomiksist. Õpilased ja õpetajad
saavad aga luua oma ideekoomiksi, kui teevad
mõne konkreetse stsenaariumi ümber erinevate
vaadetega jutumullid.

10
Vaata: http://www.edinethics.co.uk/enhancement/ethentechdemocs/democsgame.htm
11
Vaata: http://www.playdecide.eu/about.html
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Kui sa seisad pea
peal, siis veri ei jõua
sinu jalgadesse.

Sinu aju saab liiga
palju verd.

See ei muuda sinu
südame ja vereringe
töös midagi.
Sinu süda peab
tugevamini pumpama.

Lisa 1

Joonis S2 — Ideekoomiksi näide

Teadus ja ü h iskon d hari duses
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Küsimused

Juhtum A

Juhtum B

Juhtum C

Milles see juhtum
seisneb, milles on
poleemika?

Kütuse kokkuhoid
koolis.

Noorte suitsetamine.

Õhusaastega
tegelemine.

Millised osapooled
on asjaga seotud
(mis on nende
huvid?)

Kooliõpilased
(tervislikus keskkonnas
õppimine); kooli
juhtkond (kütusekulude
haldamine);
kohalikud ametnikud
(regulatsioonid hoonete
ehitamisel).

Kooliõpilased
(suitsetamissõltuvus,
mida saab selle vastu
ette võtta, mis on
alternatiivid?); õpetajad
(kuidas käsitleda
seda probleemi
õppekava raames
taktitundeliselt?);
kooli juhtkond (milline
peaks olema kooli
seisukoht?); vanemad
(milline informatsioon
meid aitab?);
tervishoiutöötajad
(teave õpilaste
suhtumise kohta);
tubakatööstus (kasum,
tööhõive), valitsus
(tähtsad maksud).

Kooliõpilased
(õhusaaste vastu
tegutsemine,
asjakohane teadustöö);
keskkonnakaitseorganisatsioonid
(poliitika loome
kohalikul, riiklikul
ja noorte tasandil);
kohalik kogukond
(kohalikud ja praktilised
saaste vähendamise
moodused); õpetajad
(keemia õppekavaga
sidumine).

Tabel S2 — Ruudustik SSIBL-i harjutuste ettevalmistamiseks
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Asjakohane teaduslik
teadmine

Soojusvoog; juhtivus;
temperatuuri mõõtmine.

Hingamine; hingamise
toimemehhanismid;
gaaside vahetus.

Katalüüs; orgaaniline
keemia; nanomaterjalid.

Milliseid küsimusi
võidakse püstitada?
Milliseid küsimusi see
probleem tekitab –
mida su õpilased
saaksid uurida?

Kus on soojusvoo
„lekkekohad” koolis?
Kuidas saame koolimaja
hoida talvel soojema
ja suvel jahedamana?
Kuidas saaksime samal
ajal kütuse kulu kokku
hoida?

Mis on suitsetamise
bioloogilised
tagajärjed? Milliseid
omadussõnu
tubakatööstus kasutab,
et sigarette teha
ahvatlevamaks? Miks
noored suitsetavad?
Kuidas kõige paremini
aidata noortel
suitsetamist maha
jätta?

Kuidas aitab
keskkonnasõbralik
riietus saastet
vähendada? Kui tõhus
on keskkonnasõbralik
riietus?

Küsimuste püstitamine mitteametlikes
oludes

lastega enne muuseumikülastust järgnevaid
küsimusi:

•
•

Algkooliõpilased külastasid vana elektrijaama,
et õppida erinevaid elektri tootmise viise.
Õpetajatele tutvustatakse SSIBL-i raamistikku
ja kasutatakse seda, et planeerida harjutusi
elektritootmise kohta. Koostöö ja kogemusliku
õppimise teel, mille juurde kuulub Tallinnas
asuva Energia avastuskeskuse (EAK) külastus,
kavandavad õpetajad sessioone ja arutavad

Kas inimesed peaksid saama valida, millist
energiaallikat nad soovivad kasutada?
Kuidas tehakse otsuseid energiavarustuse
kohta?
Kas lastel peaks olema sõnaõigus nende
otsuste tegemisel?

Need küsimused aitavad lastel arutleda
probleemi üle, keskendudes põhiküsimusele:
kuidas peaks Eestis elektrit tootma?

Lisa 1

•
Näidis uurimisküsimuste püstitamisest
elektritootmise kohta muuseumikülastuse
käigus
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Lapsi julgustatakse küsima küsimusi selle kohta,
kuidas toodetakse nende kodudes kasutatavat
elektrit. Nad arutavad gruppides erinevaid
strateegiaid, kuidas oma kodudes energiakulu
vähendada ning kuidas nad saaksid kasutada
alternatiivseid energiaallikaid.

Teadus ja ü h iskon d hari duses

Nad saavad teada energia ülekande viisidest,
näiteks katsetamine tuulikutega, ja seosest
liikumise ja elektritootmise vahel (Foto S1) ning
ühtlasi energiatootmise ajaloolistest etappidest.

Foto S1 — Lapsed avastavad seoseid liikumise ja elektritootmise vahel

50

Lisa 1

Teadus ja ü h iskon d hari duses
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Lisa 2

Jõustamine: „Saa teada”
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Vastuolude kaardistamine

Teadus ja ü h iskon d hari duses

Vastuolude kaardistamine on vahend
mitmesuguste ühiskondlik-teaduslike probleemide
korrastamiseks nii, et saaks arutleda teaduslike,
tehnoloogiliste, sotsiaalsete, eetiliste, poliitiliste
ja õiguslike aspektide vaheliste seoste üle. Need
võimaldavad osalejatel mõtiskleda, millised on
nende mõjud isiklikul, ühiskondlikul ja globaalsel
tasandil. Vastuolude kaardi komponendid võivad
olla inimesed või organisatsioonid ning neid
kutsutakse aktantideks.
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Sa võid dilemma kirjutada A3 paberi keskele.
Pane kirja (näiteks kleepuvale märkmepaberile):
•
•
•
•
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Kõrvalolev Joonis S3 näitab Iisraeli
projektipartnerite tehtud vaktsineerimise
vastuolude kaarti. Kuigi vaktsineerimise eesmärk
on hoida ära surmavate nakkushaiguste levikut,
siis seda ei saa eraldada ravimitootjafirmadest,
kes toodavad vaktsiine (ka vaktsiin kui nähtus on
aktant, sest seob eri osapooli: teadlasi, patsiente,
arste ja farmaatsiafirmasid jne). Kui üks aktant
muutub või mõjutab mõnda suhet, siis sellel on
mõju ka kõigile teistele aktantidele.

Kes saab
tegelikult ka
su?

Joonis S3 — Vaktsineerimisteemaline vastuolude kaart
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Näiteks võib uus valitsus muuta ravimite
tootmise rahastamisstruktuure, mis mõjutab
seda, kes saab vaktsiini ja kui oluliseks nad seda
peavad teiste terviseprobleemide kõrval. Ühine
kaardi koostamine aitab osalejatel probleemi
üle arutleda ja keskenduda uurimisküsimuste
leidmisele.

Teadus ja ü h iskon d hari duses

Elutsükli analüüs
Malmö ülikoolis toimunud nanotehnoloogia
riskide teemalise loengu tulemusena otsustas
üks õpetajakoolituse õpetaja analüüsida
nanomaterjal Ultra Ever Dry elutsüklit. Materjali
hüdrofoobsetel omadustel on mitmeid rakendusi
linnaruumis ja kodudes. Elutsükli analüüsi
tulemusena moodustus kaart, mis seob eri
huvigruppe (Joonis S4). See aitas kursuse
osalejatel tuvastada probleemi osapooli ning
selle tehnoloogia plusse ja miinuseid, eriti nende
toodete eetilist vastuvõetavust, ühiskondliku
soovitavust ja jätkusuutlikkust.

Näidisharjutus: modelleerimine
Seda harjutust kasutasid Porto ülikooli
kolleegid, et uurida nikotiini- ja alkoholisõltuvuse
terviseriske. Selle harjutuse keskne lähtepunkt
on kasutada vesikirpu (Daphnia magna)
mudelorganismina, et selgitada nikotiini ja
alkoholi toimeid. Daphnia on läbipaistva
eksoskeletiga tilluke koorikloom, kelle
südamelööke saab mikroskoobi all hõlpsasti
lugeda.

Mudelid on näitlikud süsteemid, mis võimaldavad
teadlastel prognoosida tulemusi, aga oluline
on vahet teha mudelil ja reaalsusel. Mudelid
on lihtsustatud ja ebatäpsed ning võivad
tuua välja sama fenomeni eri aspekte. Näiteks
Bohri aatomimudel aitab õpilastel mõista
aatomis toimuvaid elektronide loovutamise ja
liitumise protsesse, ent see mudel ei anna head
ülevaadet orbitaalide kujudest ning paiknemisest
kolmemõõtmelises ruumis. Selleks sobib paremini
aatomorbitaale kajastav mudel.
Skeletil saab näidata liigeste asukohti kehas
ning demonstreerida luude liikumise ulatust, aga
selleks, et keha liikumisest täielikku ettekujutust
saada, tuleb juurde tuua täiendavat infomaterjali,
näiteks anatoomilisi jooniseid lihaste kinnitumise
kohta ja videoid, mis näitavad kõndivat inimest.
Väikeste laste puhul on modelleerimisega hea
alustada nii, et näidata neile lille või looma
kolmemõõtmelist mudelit ning seejärel paluda
neil selgitada, kuidas erineb mudel pärislillest
või -loomast. Üha enam näiteid leiab ka onlinesimulatsioonidest (12), mis võimaldavad õpilastel
kirjeldada fenomene, teha prognoose ja
lahendada probleeme, kuid ühtlasi ka meeles
pidada, et mudelid on lihtsustatud – muutujate
arvu on neis vähendatud.
Globaalseid protsesse nagu näiteks
kasvuhooneefekt saab modelleerida, kasutades
kasvuhoonetingimuste jäljendamiseks
plastpudeleid (Vaata näiteks ‘The greenhouse
effect -1’ Royal Society of Chemistry Classic
Chemistry Demonstrations all).
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Tarbijad
Need, kes saavad
kasu uutest ravimitest,
materjalidest jne, ning kes
usuvad teadustöösse ja
nanotehnoloogiasse.

Uurimisrühmad
Sõltuvad neist, kes
otsustavad teadusuuringute
rahastamise üle.

Poliitikud
Rootsi on nanotehnoloogias
esiplaanil, võimalik teenida
valijahääli.

Investorid
Tahavad oma
investeeringutelt kasumit
teenida.

Meedia
Lähevad vooluga kaasa.
Neile meeldivad kõmuuudised ja skandaalid.

Plussid

Nanotehnoloogia
Miinused
Teadlased
Isegi kui pooltargumendid
puuduvad, võtavad
teadlased riske arvesse.

Üldine elanikkond
Avaldavad muret riskide
üle, mida innovatiivsed
tehnoloogiad võivad endaga
kaasa tuua.

Keskkonnakaitseaktivistid
Eksperdid oma alal, esitavad
õigustatud muresid.

Eemalejäetud firmad
Kaotavad tarbijaid, kui
paremad alternatiivid
jõuavad turule.

Joonis S4 — Nanotehnoloogia toodete huvigruppide kaardistamine
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Poliitikud
Poliitikakujundajad, kes
peavad võtma vastu
keerulisi otsuseid.
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Näidisharjutus: Risk ja määramatus
Riski ja määramatuse mõistmine on SSIBL-i
tähtis osa. Kliimateaduses on need tähtsad
mõisted, kuna igasugune vastuvõetud otsus
hõlmab ebatäpsusi ja määratlemata riske. Riski
võib käsitleda kui mingi sündmuse juhtumise
tõenäosust ja selle tagajärje ulatust. Näiteks on
tsunami esinemise tõenäosus mõnes maailma
paigas väga madal, kuid selle mõju oleks väga
suur. Teisest küljest ei peeta sageli oluliseks
tavalisi sündmusi nagu kukkumisi-komistamisi,
mis toimuvad suure tõenäosusega, sest nende
mõju on tavaliselt väike. Ka riski hindamine on
iseenesest ebamäärane. Kuigi väidetavasti on
riski võimalik objektiivselt mõõta, kui koguda
eelnevat asjakohast statistikat, siis tihti tuleb
arvesse võtta ka isiklikke ja ühiskondlikke
tegureid. Näiteks lennukiga lendamisel on
õnnetuse toimumise tõenäosus väga väike. Ent
siiski on mõned inimesed lendamise pärast nii

12
Vaata näiteks: E-chalk (http://www.echalk.co.uk) ja PHET
(https://phet.colorado.edu), mis pakuvad näiteid mitmetest

ärevil, et see võib nende tervist kahjustada ning
seda tuleks terviseriskide hindamisel arvesse
võtta.
Igasugune tegevus toob kaasa teatud
keskkonnariske. Mõned riskid ei pruugi olla
ilmsed – näiteks päikesepaneelidega päikese
valgusenergia kasutamine elektri tootmiseks
ei kaasa endaga näivaid kahjulikke tagajärgi.
Sellest hoolimata on päikesepaneelide tootmine
energiamahukas ja nende koostisosade tootmisel
võivad olla toksilised kõrvalmõjud, eriti kui neid
toodetakse odavalt (13) . David Spiegelhalteri
veebilehelt leiab õpilaste ja õpetajate jaoks
animatsioone, mis on riski ja määramatuse
käsitlemisel abiks (14) .

Tulemuste esitlemine mõjukatele osapooltele
Muutuste elluviimine seal, kus on tuvastatud
probleem, on tähtis SSIBL-i aspekt. Seega peaksid
õpilased panustama aega oma argumentide
lihvimisele, et veenda neid osapooli, kellel on
võimu muutusi ellu viia. Tähtsateks kriteeriumiteks
on:
•

teadusvaldkondadest ja ühtivad SSIBL-i harjutustega.
13

•

Loe selle kohta artiklit: http://news.nationalgeographic.
com/news/energy/2014/11/141111-solar-panel-manufacturingsustainability-ranking
14
Vaata: https://understandinguncertainty.org/view/
animations

•
•

Meedium oma argumendi esitamiseks:
plakat, lühifilm, dramaatiline esitlus,
ajaleheartikkel, lobitöö.
Tõendusmaterjali esitamine. See tähendab
andmete esitlust nii, et argumendid oleksid
kaalukad.
Põhjendused. Oma väitele mõjuvate ja
veenvate põhjenduste esitamine.
Praegusele olukorrale alternatiivide
väljapakkumine.
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•

•

Selgus. Seisukohtade konkreetsus ning
nende esitamine ükshaaval ja loogilises
järjekorras.
Esita oma argumendid lühidalt ja
arusaadavalt.

Lisa 2
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Kodanikuharidus (CE)
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Lore m
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Lähenemine SSIBL-ile kodanikuhariduse
(CE) kaudu
Veebist leiab häid näiteid kodanikuhariduse
kasutamisest klassiruumis (15) . Need materjalid
kirjeldavad tegevusi, mis edendavad grupi- ja
koostööd kõigi SSIBL-i harjutuse jooksul.

Teadus ja ü h iskon d hari duses

Vastuolude rivi
Kui osalejad on tuvastanud omavahelise vastuolu,
seavad nad end ritta selle järgi, mil määral nad
väitega nõustuvad või ei nõustu (Joonis S5). See
meetod on pärit juba eespool mainitud Küprose
tehnikaülikooli õpetajate täiendkoolituse näitest
loomakasvatuses antibiootikumide kasutamise
kohta.
See, kuidas osalejad ennast rivvi seavad, võib
kutsuda esile diskussiooni. Näiteks üksteise
läheduses olevad osalejad võivad arutleda, kes
neist on lähemal nõustumisele või oponeerimisele.
Need, kes on rivi eri otstes, võivad gruppides
täpsustada, milles nad täpsemalt on erimeelel.
Üks viis, kuidas arutlust edendada:
1.

2.
3.
4.

Küsitle üht gruppi osalejaid rivi algusest ja
teist gruppi rivi lõpust (gruppi A ja gruppi
B), et selgitada välja, milles täpselt nad on
eri meelel;
Andke mõlemale grupile aega oma
argumentide ettevalmistamiseks;
Grupp A peab oma seisukoha esitama
kolme minuti jooksul;
Grupp B peab nad ära kuulama ja seejärel
esitama sama argumendi grupile A veel

5.
6.

jõulisemalt tagasi, püüdes võimaluse korral
esitada paremaid tõendeid;
Seejärel seisukohad vahetatakse;
Ainult siis, kui iga grupp on kindlustanud,
et nende seisukohti mõistetakse, saavad
nad oma erimeelsusi arutada.

See toetab aktiivset kuulamist ning arutlemisel
loogika ja tõendusmaterjali kasutamist. Seda
harjutust võib täiendada ratsionaalse ja
emotsionaalse teljestiku kaudu, kasutades
Van der Zande (2012) (16) esitatud „liikuvate
argumentide” võtet. Selles harjutuses esindavad
klassiruumi neli nurka seisukohti: „olen poolt
emotsioonide põhjal”, „olen vastu emotsioonide
põhjal”, „olen poolt ratsionaalsete argumentide
põhjal” ja „olen vastu ratsionaalsete argumentide
põhjal” (Joonis S6). Osalejad valivad klassis oma
nurga, näidates oma arvamust arutelu aluseks
oleva väite kohta (poolt ja vastu) ja moodust,
mille abil nad selle arvamuseni jõudsid (süda vs
mõistus). Eesmärk on muuta osalejate arvamust
nähtavaks, nad saavad küsida üksteiselt küsimusi
ning ka kohti vahetada. Osalejad saavad ühtlasi
minna teistese ruumi nurkadesse ja mõtiskleda
teistsuguste argumentide ja arvamuste üle.
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Ainus viis hoida kariloomi ja
inimesi tervena, on kasutada
antibiootikume.

Antibiootikume tuleks
kasutada ainult siis, kui see
on täiesti hädavajalik.

Ma olen täielikult
laiaulatusliku
antibiootikumide kasutamise
vastu. Need toovad endaga
pikemas perspektiivis kaasa
rohkem kahju kui kasu.

Joonis S5 — Vastuolude rivi

15
See harjutus on kohandatud Association for Citizenship
Teaching baasil koostöös organisatsiooniga National
Õpetajate presentatsioone loomakasvatuses

org.uk/resource/ncs-key-stage-3-curriculum-activities).

antibiootikumide kasutamise kohta eri huvirühmade

Veel üks allikas, mis toetab väikeseid grupivestlusi ja

perspektiivist (näiteks taluniku, valitsusagentuuri, mureliku

argumenteerimist, on saadaval lehel: https://www.pstt-cpd.

teadlase vaatepunktist) saab näha lehel: https://youtu.be/

org.uk/ext/cpd/argumentation/unit1.php

kuGOJ7mXEFM.
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Citizen Service Trust (https://www.teachingcitizenship.
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Poolt

Vastu

Poolt

Vastu

Joonis S6 — „Liikuvate argumentide” klassiruumi plaan

16
Zande, P.A.M. van der (2012). Beweegredeneren, een
werkvorm bij dilemma’s in de klas. Vaata ka: https://elbd.
sites.uu.nl/2017/07/28/beweegredeneren-een-werkvorm-bijdilemmas-in-de-klas/
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Väärtuste selgitamine

Tegutsemine

Olles loonud stsenaariumi mõne probleemi
lahendamise jaoks, võivad õpilased kasutada
Mephami (2005) (17) mugandatud eetilist
maatriksit, mis kaardistab eri osapoolte vaated
kolme põhilise eetilise printsiibi järgi. Need
printsiibid on:

SSIBL-i harjutuste jooksul jõuab kätte hetk,
mil klass või grupp on jõudnud ühe või enama
lahenduseni ning arutleb edasise tegevuse üle.
See, kuidas seda tehakse, sõltub sellest, kas
konkreetses harjutuses osaleb üks nelja-viie
liikmeline grupp, mitu gruppi, kes tegelevad
selle küsimuse eri aspektidega, või terve klass.
Isegi, kui konkreetse probleemiga tegeleb vaid
üks grupp, saab terve klass avaldada arvamust
selle kohta, kuidas edasi toimida. Võib paluda
igal õpilasel pakkuda välja selge tegevussuund
ja see sedelile kirjutada, misjärel kogutakse
sedelid kokku. Õpetaja liigitab otsused eri
kategooriatesse (mõned ideed kattuvad). Seejärel
jagatakse klass pooleks (näiteks 12 ja 12, kui
klassis on 24 õpilast. Kui klassis on paaritu arv
õpilasi, siis ühe õpilase saab määrata aega
järgima või abistama). Seejärel moodustatakse
klassiruumi toolidest kaks ühise keskmega ringi
nii, et osalejad, kes istuvad sisemises ringis, on
näoga välises ringis istuvate osalejate suunas.

•
•

•

Heaolu: austa osapoolte huvisid ning
kahjusta neid võimalikult vähe.
Autonoomia: austa elusolendite õigust (olgu
nad inimesed või mitte) elada ja toimida
omaenda eelistuste järgi.
Õiglus: tegutse õiglasel ja ausal viisil.

Õpilased täidavad maatriksi lahtrid omaenda
arvamustega. Tabelis S3 on toodud näide
antibiootikumide kasutamisest loomakasvatuses.

17
Mepham, B. (2005). Bioethics. Oxford: Oxford University
Press.
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Õpetaja jagab igale siseringis istuvale õpilasele
sedelid, millel on üks või kaks võimalikku
tegevussuunda. Need õpilased peavad kaks
minutit arutlema nende vastas istuva õpilasega
võimalikke edasisi tegevusi. Seejärel istuvad
välisringi õpilased ühe istme võrra vasakule.
Arutelu jätkub eri õpilaste vahel kolm kuni viis
korda, olenevalt sellest, kui palju lahendusi välja
pakuti. Lõpuks lepitakse kogu klassiga kokku
kõige enam toetust saanud tegevused.
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Austamine

Heaolu

Autonoomia

Õiglus

Talunikud

Parandavad nende
sissetulekut ja
elutingimusi.

Saavad ise otsustada,
millistel juhtudel
oma kariloomadele
antibiootikume anda.

Saavad oma toodetelt
küsida õiglast
turuhinda, lähtudes
seadustest ja tavadest.

Tarbijad

Saavad toiduaineid
tervetelt kariloomadelt.

Saavad valida, milliseid
tooteid osta.

Toiduained on
kättesaadavad kogu
elanikkonnale.

Kariloomad

Õigus tervislikule
eluviisile ja kannatuste
minimeerimine.

Nende loomulikku
eluviisi (karjatamist,
magamist) ei häirita.

Koheldakse
elusolenditena, mitte
üksnes talunike
väärtuse kasvatamise
vahenditena.

Tabel S3 — Eetiline maatriks loomakasvatuses antibiootikumide kasutamise kohta
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