
Ajakava 

Teisipäev, 3. mai

10:00-10:30 Tervituskohv ja registreerumine mõttekodadesse

10:30-12:30 I sessioon - Miks on tarvis muutusi koostöös teaduse, hariduse, 
ettevõtete ja kodanike vahel? 

Kõnelejad: Liina Vaher (Teaduskeskus AHHAA), Rosina Malagrida (la Caixa, 
Hispaania), Terje Tuisk (Eesti Teadusagentuur). Modereerib Arko Olesk

12.45-13:30  - Mõttekojad: 
 - Milliseid muutusi taotleb kodanikuühiskond täna?
 - Milliseid muutusi vajab haridus täna ja homme? Mida oodatakse teaduselt? 
(Emanuele Bardone, Tartu Ülikool) – inglise keeles
 - Millised kitsaskohad on teadmusmahukatel organisatsioonidel? Mida 
oodatakse teaduskeskustelt ja muuseumidelt vastutustundliku ja innovatiivse 
mõtlemise kujundamisel? 

13:30 Lõuna kohvikus Newton

14:30-16:00 II sessioon - Kuidas aidata elukestvalt mõista vastutustundlikku ja 
innovatiivset mõtteviisi? Millised on tänased praktikad?

Kõnelejad: Kertu Saks (Energia Avastuskeskus); Margus Pedaste (Tartu 
Ülikool), Prof. Bulent Cavas (Dokuz Eylul University, Türgi). Modereerib Arko 
Olesk.

16:00-16:30 Kohvipaus 

16.30-18:00 III sessioon - Kuidas poliitika, teadus, haridus, 
kodanikualgatused ja ettevõtlus saavad toetada 
vastutustundlikkuse ja innovatiivsuse kasvu? 

Kõnelejad: Ene Ergma (Tartu Ülikooli emeriitprofessor), Mart 
Laidmets (Haridus- ja Teadusministeerium), Sheena Laursen 
(Experimentarium, Taani). Modereerib Arko Olesk.



 

18.00-19:00 - Mõttekojad: 
 - Kuidas kodanikealgatused saavad mõjutada poliitikat, teadust, haridust ja 
ettevõtlust? 
 - Kuidas hariduse kvaliteet mõjutab poliitikat, teadust ja kodanikeühiskonda? 
Kuidas teadus/arendus/uuringud mõjutavad haridust, poliitikat ja globaalseid 
väljakutseid? 
 - Milline on poliitikakujundamise roll teadusarenduses, hariduses ja ühiskonna 
heaolus? 
 - Millised võimalused panustada teadusse, haridusse, ettevõtlusse ja 
kodanikeühiskonda on teaduskeskustel ja muuseumidel? 

19:00 AHHAA üllatab!  
20:00 Õhtusöök 
21:00 AHHAA teadusshow

Kolmapäev, 4. mai 

10:00-11:30 IV sessioon - Milline on olukord tööturul 
teenusmajandusettevõtete pilgu läbi ja kuidas saab poliitikakujundus, haridus, 
teadus ja kodanikuühiskond aidata? 

Kõnelejad: Uku Varblane (Tartu Ülikool, RAKE), Toomas Danneberg 
(Teenusmajanduse Koda), Martin Noorkõiv (Domus Dorpatensis). Modereerib 
Arko Olesk.

11:45-12:30 - Mõttekojad: 
 - Millised algatused suurendavad ühiskonna heaolu ja kaasatust? 
 - Millist tuge vajavad õpetajad ja õpilased? 
 - Kuidas teadusasutused saavad kaasata teisi ühiskonna gruppe?
 - Kuidas ettevõtted saavad aidata tööoskuste ja hoiakute 
kujundamisel? Millised võimalused on teaduskeskustel ja 
muuseumidel osaleda tööjõu kvaliteedi tõstmisel? 

12:30 Lõuna kohvikus Newton
13:30 Kokkuvõtted mõttekodadest 
14:00 Tänusõnad 
14:30 Seminari lõpp


