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Aasta oli siis 1999….

o Uurimistööde koostamine ei olnud 
kohustuslik

o Huvi bioloogia vastu

o Hingega-asja-kallal-õpetajad:

o Inge Vahter ja Veljo Volke, 
Saaremaa Ühisgümnaasiumi 
bioloogiaõpetajad

o Kodu lähedal sobiv uurimisobjekt

o Uurimisteemaks:„ Primaarne 
suktsessioon Tika kruusakarjääris“

Tika kruusakarjäär



Uurimistöö  valmimine

o 2 välitööde suve (herbaariumi 
koostamine ja taimkatte analüüsid)

o kohtumine erialaspetsialistidega

o eriti pingeline uurimistöö lõppfaas  
– kaks nädalat enne tähtaega

o keskmiselt 18-tunnised päevad 
arvutiklassis 

o osalemine tavatundides vaid 

kontrolltöödel 



Tulemus…



Aga mitte ainult…..

o Osalemine TELO Loodusmaja korraldatud Õpilaste 
keskkonnaalaste uurimistööde võistlusel:

o esimene kogemus posterettekandega esineda

o karm teadlane kritiseerimas

o konstruktiivne tagasiside, vigade parandus

o I preemia ja võimalus osaleda rahvusvahelisel õpilaste 
uurimistööde konverentsil Saksamaal!



Kuid….

Saksamaa konverents jäi siiski ära 



Veel konkursse

o 2002. a SA Archimedes korraldatud õpilaste 
teadustööde riiklik konkurss

o Pääsemine II vooru

o Taas suurepärane kogemus:

o esmakordne suuline ettekanne;

o karmid päristeadlased kritiseerimas ja küsimusi esitamas;

o Preemia: võimalus pääseda üle-Euroopalisele õpilaste 
teadustööde konkursile (EU Young Scientist Contest)



Euroopa noorteadlaste konkursil 
osalemiseks tuli tööd kohendada

o koostöö Tartu Ülikooli 
taimeökoloogia professoriga 

o inglise keelse terminoloogia 
omandamine

o teadusartikli formaadiga 
tutvumine

Prof. Martin Zobel



Euroopa noorteadlaste 
konkurss  Viinis 
o sarnaste huvidega noortega 

tutvumine

o võõrkeelne töö tutvustamine

o tagasiside ja kriitika teadlastelt 
ja žüriiliikmetelt

o ERIPREEMIA – võimalus osaleda 
2 nädalat teadusuuringutel 
Norra polaarinstituudis, Arktika
keskkonnauuringute teadus-
baasis



Arktika
o Erinevad teadlaste töögrupid:

o kliimauuringud ja -seire

o arktiliste linnuliikude olukord 
kliimamuutuste kontekstis

o kliimamuutuste mõju 
taimestikule

o piirkonna eriline geoloogia



Väga omapärane taimestik…



…loomastik



…ning eluolu



Aga see polnud veel kõik…

o Siirdusin edasi Tartu Ülikooli 
ökoloogia ja maateaduste 
instituuti

o Professor Martin Zobel
bakalaureuse- ja magistritöö 
juhendaja

o Hetkel olen lõpetamas 
doktoriõpinguid samas 
instituudis



Side õpilasteadusega pole katkenud

o Õpilasuurimuste juhendamine:

o Annika Soom, Signe Toom 2009 “Loopealsete
mullaparameetrite seosed kinnikasvamise ja soontaimede
liigirikkusega”

o Liisi Sünd 2012 „Loopealsete liigilise koosseisu ja kvaliteedi
vahelised seosed” 

o Töötamine  SA Archimedes teaduse populariseerimise 
üksuses 2006-2009

o Osalemine uurimistööde hindamiskomisjonides

o Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2010-….

o Saaremaa Ühisgümnaasiumi Miniteaduspäevad 2008-….



Kokkuvõtteks

o Uurimistöö(de) koostamine on:

o andnud suurepärased kogemused

o avardanud silmaringi

o aidanud kaasa tuleviku kujundamisel

o viinud kokku õigete inimestega

o lihtsustanud edaspidiste teadustööde/lõputööde 
koostamist



Tänan! 


