
Tere tulemast uurimisjaama 

Räpina 2121
Mängueelne töötuba



Saame tuttavaks!



Ajakava

● 8.00 Töötuba

● 10.00 Paus

● Mäng:

● 10.15 I päev

● 11.40 Lõuna

● 12.00 II päev

● 13.10 III päev

● Mängu lõpp

● 14.30 Mängujärgne debriif ja arutelu



Mis on rollimäng?

● Publikuta impro

● Tegelane

● Maailm

● Lugu

● Reeglid



Eesti 2121 mäng



Maailm viimase 101 aasta jooksul

http://drive.google.com/file/d/1f7lL0dz5e47nDtPCrn9rabi3_oPrexNm/view


Lugu

➔ Kliimamuutuste tõttu üldiselt 

halvenenud maailma olukord

➔ Vana koolimaja Räpinas on 

muudetud uurimislaboriks.

➔ Jaama ümbruses olev piirkond on 

valitud katsetamiseks.

➔ Olete olnud jaamas mõned kuud. 



Rollid

● Tuleviku inimesed

● Teadlased linnast ja maalt

● Saladused

● Omavahelised suhted



Reeglid

● Vägivald

● Mänguväline jutt, tegevused

● Mänguraamidesse jäämine

● Mänguala piirid

● Mänguvälised tegurid

● Mängujuhid



Kostüümid ja tegelased



Grupid

➔ Laborisse on tulnud (saadetud või vabatahtlikult tulnud) teadlased Tartu 

Ülikooli Biodünaamika teaduskonnast ja kohalikud elanikud, kes jagati laiali 

nelja töögruppi vastavalt nende oskustele.

➔ Teie eesmärk baasis on
◆ 1) uurida ja kaardistada hetkeolukorda ning 

◆ 2) alustada ökosüsteemi taastamistöödega.

➔ Erinevad värvid

➔ Päevade vahepeal on oma grupis arutelud



Töötuba: grupid



Töögrupid

Teadlased

Teadlased viivad läbi katseid, et uurida 

piirkonna probleeme ja leida võimalikke 

lahendusi. Kontrollivad saastetaset 

väljaspool ja uurimisjaama sees.

Töökoht: labor

Eesmärk: uurida ja kaardistada piirkonna 

hetkeolukorda ning alustada ökosüsteemi 

taastamistöödega.



Meedikud

Meedikud ennetavad haiguspuhanguid 

jaamas, tegelevad haiguste, 

mürgituste, vigastuste ja radiatsiooni 

raviga, arendavad välja uusi 

ravimeetodeid ja katsetavad neid.

Töökoht: kliinik / isolatsioonikamber

Eesmärk: uurimislabori töötajate 

tervise eest hoolitsemine, 

viirushaiguste ennetamine, uurimine, 

vaktsineerimine



Energia

Energia töögrupp tagab, et jaamas oleks 

piisavalt energiat nii inimestel kui ka 

laboritel. Selleks kannavad nad hoolt 

jaamas kasvatatavate taimede eest, 

vastutavad toiduvarude eest ja püüavad 

alasse istutada uusi taimi. Samuti 

jagavad jaama peale energiat, ning 

parandavad võimalikke probleeme 

päikesepaneelide ja generaatoriga.

Töökoht: aed ja energiajuhtimiskeskus

Eesmärk: tagada, et jaamal on piisav 

kogus vett, toitu ja elektrit.



Info ja radar

Info ja radar kajastavad uudiseid, seiravad 

piirkonna satelliitpilti ja kaarti ning 

märgivad neil olevad huvipunktid, mis võivad 

olla sobilikud ökoloogilise olukorra 

taastamiseks või muud moodi uurimisjaama 

aidata. Välimissioonidel vastutavad turvalise 

navigeerimise eest. Vastutavad ka 

välismaailmaga suhtluse eest nii lühidistantsil 

(raadiosaatja) kui ka suure vahemaa tagant 

(sidemast). 

Töökoht: radariruum ja infosein

Eesmärk: Info kogumine ja jagamine, suhtlus 

välismaailmaga



Töötuba: töögrupp

Ringkäik jaamas



Päeva ülesehitus

● Kogunemispunkt: päeva sissejuhatus.

● Töörühm: töö oma rühmas, uurimisjaamas ringi käimine, ülesannete 

tegemine. Teated ja teemad, mille üle vaja otsustada.

● Grupp: arutelu otsuste üle oma grupis.

● Kogunemispunkt: hääletamine. Sissejuhatus uude päeva.



Paus 15 minutit



Sissejuhatav heliklipp

Sulge silmad, kuula ja ela mängu sisse.



http://drive.google.com/file/d/16IJat4R5zERi-ovEK5FPEPq2IS24Lmbs/view


HÄÄLETUS


