TEADUSKOMMUNIKATSIOONI KOOLITUS JA TÖÖTUBA ISLANDI ÜLIKOOLIS
20. – 23. märtsini toimus Reykjavikis Islandi Ülikoolis (UI) teaduskommunikatsiooni koolitus ja
töötuba. Tegemist oli osaga projektist „BaltNordi teaduskommunikatsiooni võrgustik“. Osa võtsid kõik
projekti partnerid: Islandi Ülikool (UI Islandilt, Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA (AHHAA) Eestist,
Šiauliai Ülikool (SU) Leedust ning Daugavpilsi Ülikool (DU) Lätist, lisaks neile osalesid koolitusel ja
töötoas mitmed Islandi õppejõud, õpetajad ja tudengid.
Esimesel kahel päeval leidis aset teaduskommunikatsiooni koolitus, mis hõlmas nii teoreetilisi kui praktilisi
tegevusi. Osalejad said tutvuda teaduskommunikatsiooni peamiste teooriatega ning katsetada erinevaid
käed-külge tegevusi ja meetodeid, mida kasutatakse koolides või teaduskommunikatsiooni sündmustel. Iga
partnerorganisatsioon korraldas töötube koos demode ja käed-külge tegevustega, nii et kõik osalejad said
aktiivselt kaasa lüüa keemia-, füüsika-, bioloogia- ja tehnoloogiateemalistes katsetes. Kõik töötoad
jäädvustati ka videole, et tagada kõigile huvilistele juurdepääs kõrgetasemelistele teaduskommunikatsiooni
vahenditele.
Kahe päeva jooksul oli projekti partneritel võimalus:
-

Külastada Islandi Ülikooli teaduskeskust (UniSci) ning katsetada Valguskasti ja teisi
teaduskommunikatsiooni töövahendeid, mis on suunatud laiemale avalikkusele
Külastada Islandi Ülikooli laboreid ja tööruume
Osaleda meediasuhete ja suhtekorralduse teemalises töötoas
Võtta osa töötubadest, mille teemaks oli lasteaedadele ja koolidele suunatud teaduskommunikatsioon,
samuti töötoast „Taeva ja Maa“ (mis oli astronoomia- ja geoloogiateemaline)
Osaleda teadusmatkal ja uurida geoloogiat põnevates paikades
Arutleda projekti edusamme ja edasisi plaane

Sündmuste käigus jagasid projekti osapooled oma kogemusi ja teadmisi, arutlesid probleemkohtade üle ja
vahetasud uusi ideid. Kõik partnerid tõdesid, et nii teoreetilised koolitused kui töötoad andsid neile
väärtuslikku sisendit ja inspiratsiooni uute teaduskommunikatsioonialaste tegevuste planeerimiseks.
Järgmine teaduskommunikatsioonialane projektikohtumine toimub 27. aprillil Lätis Daugavpilsi Ülikoolis.
Seekord on teemaks teadlaste võistluse (Researchers’ competition) korraldamine ja hindamine; see üritus
sarnaneb formaadilt FameLab’i teaduskommunikatsiooni võistlusele.
Täpsem info partnerorganisatsioonide koordinaatoritelt:
Kontaktid: Viktorija Cirse viktorija.cirse@du.lv (Daugavpilsi Ülikool, Läti)
Helin Haga Helin.Haga@ahhaa.ee (Teaduskeskus AHHAA, Eesti)
Gudrun Bachman gudrunba@hi.is (Islandi Ülikool, Island)
Ingrida Šauliene ingrida.sauliene@su.lt (Šiauliai Ülikool, Leedu)
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