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Energia avastuskeskuse ekspositsioon ja 
programmid käsitlevad selliseid teemasid:

 ◘ Energiatootmine ja -tarbimine;

 ◘ Elektrinähtused; 

 ◘ Elektriseadmete tööpõhimõtted ja ajalugu;

 ◘ Eri energialiigid ja nende mõju keskkonnale;

 ◘ Ilmastikunähtused ja kliimamuutused;

 ◘ Valgus ja optika;

 ◘ Heli – võnkumine ja lained;

 ◘ Maailmaruum ja tehnoloogilised saavutused.

Energia avastuskeskuse programmid 
on leitavad: 

www.energiakeskus.ee/avastusope

Energia avastuskeskuses kui avatud 
õppekeskkonnas toimuvat uurimusõpet 
arendati aastatel 2014–2017 
Euroopa Liidu projekti PARRISE raames. 

Rohkem infot: www.parrise.eu

Energia avastuskeskus on endises Tallinna 
elektrijaamas tegutsev teaduskeskus, mille 
eesmärk on innustada lapsi loodus- ja 
reaalteaduste õppimisel. Selleks on keskuses 
rohkem kui sada eksponaati, mis võimaldavad eri 
füüsikanähtusi ise avastada ja uurida.

Kooli- ja lasteaiagruppidele pakume 
haridusprogramme, mis aitavad klassiruumis 
õpitut täiendada ja kinnistada. Ühtlasi toimuvad 
keskuses iga päev Tesla trafodega ainulaadsed 
välgudemonstratsioonid, mis on sõna otseses 
mõttes pinget pakkuv elamus. 

Energia avastuskeskus
Põhja pst 29, Tallinn 
E–R 10–19 | L–P 11–19
620 9020 | 5331 7307
info@energiakeskus.ee
www.energiakeskus.ee
www.facebook.com/Energiakeskus



Ühiskondlikult oluline uurimusõpe

Energia avastuskeskus on avatud õppekeskkond, 
mis toetab loodusainete õppekavade teemasid, ja 
on sobilik uurimusõppe läbiviimiseks. 

Uurimusõppe rakendamisel, nagu ka 
teadustegevustes üldiselt, on üha olulisem 
võtta arvesse uurimistöö ühiskondlikku 
tähtsust ja mõju. See tähendab, et mistahes 
uurimis- ja teadustöö peaks võrsuma ühiskonna 
tegelikest vajadustest, olema tehtud koostöös 
eri huvigruppidega ning toimima ühiskonna 
hüvanguks. 

Ühiskondlikult oluline uurimusõpe aitab:

 ◘  edendada kodanikuharidust (õpilane märkab 
ja vaatleb kriitiliselt oma keskkonnas olulisi 
teemasid); 

 ◘  julgustada õpilasi tundma huvi ja aktiivsemalt 
osalema arutelus teaduse ja innovatsiooni üle;

 ◘  suurendada õpilaste huvi STEM alade vastu.

Uurimusõppe protsess

Kuidas leiame uurimisküsimuse?

Uurimusõppes on kesksel kohal uurimisküsimuste 
püstitamine. Õppekavaga sidumiseks ning eri 
ainevaldkondade lõimimiseks võiks välja pakkuda 
teemasid, kus kohtuvad ühiskond ja teadus.

On oluline, et uurimisküsimused oleksid 
võimalikult autentsed – see tähendab, et õpilastel 
on nendega eluline kokkupuude, on neile 
huvitavad, eeldavad komplitseeritud vastust (ehk 
probleem on pärit n-ö pärismaailmast).

Sobiva uurimisküsimuse leidmisel aitab allolev 
küsimusemasin.
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Idee: Kristel Arntz ja Liza Mourad  │ www.wkru.nl

Uurimusküsimuste püstitamiseks võib 
inspiratsiooni saada kahtlemata igalt poolt. 
Kuid hea uurimisküsimuse leidmine ei ole 
lihtne ning eeldab õpetajapoolset tuge. Avatud 
õppekeskkona külastamine aitab harjutada 
uurimisküsimuste püstitamist või koguni leida ja 
fokusseerida uurimisteemat.

Parima tulemuseks saavutamiseks võiksid avatud 
õppekeskkonna külastamisele eelneda ja järgneda 
tegevused klassiruumis. 

Siinkohal saab rõhutada teemaga seotud info 
relevantsust, sh nii teaduslike faktide olemasolu 
kui ka vastuolusid nende tõlgendamisel erinevate 
sihtrühmade poolt.
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ÕPETAJAD ÕPILASEDrakendamine

Järeltegevuste hulka võiks kuuluda õpilaste 
arutelu selle üle, mida uute teadmistega saaks 
ühiskonna hüvanguks teha. Õpilaste julgustamine, 
et nad sel teemal ise edasi uuriksid ning oma 
tähelepanekutest õpetajale, vanematele ja 
teistele teada annaksid, toetab kodanikuhariduse 
edendamist.www.wkru.nl


