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Koolitus keskendub kolmanda kooliastme huviringi läbiviimisele ja toetub peamiselt Väätsa Põhikooli 

stratosfäärilende korraldava kosmoseprogrammi näitele. Praktilised tööd on seotud suures osas atmosfääri 

füüsikaga. Põhjalikult peatutakse kolmel huviringi korralduslikul teemal: 1) miks ja kuidas teha terviklikku, 

pikaajalist teadusprojekti, mitte ainult ringitunde; 2) kuidas saada abi koolivälistelt partneritelt;  3) kuidas 

lülitada huviringi tegevustesse kohalikku kogukonda ja lapsevanemaid. 

 

Kellaaeg Tegevus Läbiviijad Täpsem kirjeldus 

10.00-10.15 

Saabumisjärgne 
tutvumine ja 
häälestumine 

Jonas 
Nahkor  

10.15-10.45 

Esitlus - pikaajalise 
eesmärgiga huviringi 
käivitamine, VPK 
Kosmose kujunemine 

Jonas 
Nahkor 

Osalejad kuulevad viimase aasta jooksul toimunud VPK 
Kosmose tegevustest ja saavutustest, vaatame video ja 
pildimaterjali ning lennult saadud andmete graafikuid. 

10.45-11.30 

Mõttetöö rühmades - 
kuidas lahendada 
teadusprojekti takistusi 
õpilastega 

Jonas 
Nahkor 

Osalejad teevad rühmades läbi mõned probleemsemad 
mõtteharjutused, mida meie projekti õpilased oma teel 
kohtasid. 

11.30-11.45 Vaheaeg   

11.45-13.00 
Praktiline töötuba - 
Atmosfääri ehitus 

Kristel 
Uiboupin 

Vaadeldakse VPK Kosmos II sensorite andmete abil, mis 
kihtidest atmosfäär koosneb ja tehakse vertikaalne 
õhukihtide skeem. 

13.00-13.30 Lõunapaus   

13.30-13.50 

Õpilaste vaade - 
kosmoseprogrammi 
tunnetus ja kliima 
seestpoolt 

VPK 
Kosmose 
õpilased 

Mis hoiab noorte motivatsiooni pika aja kestel? 
Kosmoseprogrammi seeniorliikmed räägivad lahti enda 
head ja halvad kogemused, mis tulenesid õpetaja 
juhendamise stiilist, liigsest kiirustamisest ja stressist või 
puudulikust kommunikatsioonist. 

13.50-14.30 

Arutelu - grupi 
sidususe ja 
motivatsiooni 
säilitamine 
huvitegevuses 

Jonas 
Nahkor, 
VPK 
Kosmose 
õpilased 

Arutame koos läbi probleemsed kohad, mis noorte 
esitlusest esile kerkisid. Arutelu modereerivad kogenud 
juhendajad, kes aitavad oma nägemusega kaasa 
lahenduste leidmisel. 

14.30-15.30 
Praktiline töötuba - 
Kiirgus atmosfääris 

Kristel 
Uiboupin 

Atmosfäär on meie kiirguskaitse ja säästab mitmete 
ohtude eest. Töötoas tutvume süvitsi UV kiirgusega. 

15.30-15.45 Vaheaeg   

15.45-16.30 

Esitlus - huviringi 
skaleerimine, 
partnerite ja 
konsultantide võrgustik 
sinu ümber 

Jonas 
Nahkor 

Kuidas toetada ressursside ja asjatundjate teadmistega 
huviringi kujunemist ja kasvamist? Missugused kontaktid 
ettevõtete ja teadlastega on vajalikud ja võimalikud? 
Kuidas olla ise oma tegevustega teistele vajalik? Näited 
VPK Kosmose tööst. 

16.30-17.15 

Rühmatöö - Meie 
esimesed sammud 
huviringi käivitamisel 

Jonas 
Nahkor 

Tuleme visioonidest tagasi alguspunkti ja võtame enda 
jaoks kokku need teadmised, mis aitaks MINU huviringil 
homme oma esimesed sammud teha. 

 


