
  
 

Geenid – müüdid ja tegelikkus  
TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna e-kursus Moodle keskkonnas (MOOC) 
 

Kursuse eesmärgiks on tekitada kõigis osalejates huvi geneetika vastu ning näidata, kuidas see 

neid igapäevaelus puudutab.  Kursus toetab gümnaasiumi õppekava loodusainete kohustulikke 

kursusi „Pärilikkus“, „Evolutsioon ja ökoloogia“  ja valikkursust  „Rakendusbioloogia“. 

Kursuse edukalt läbinud osavõtja:  

1. teab molekulaarbioloogia põhimõtteid; 

2. eristab reaalset geneetikat Hollywoodi filmidest; 

3. suhtub kriitiliselt „imeravimitesse“; 

4. teab molekulaarbioloogia praktilisi kasutusvaldkondi. 

Vastutav õppejõud Mikk Puustusmaa, MSc (geenitehnoloogia) mikk.puustusmaa@gmail.com 

Kursuse maht  2 EAP 

Kursuse läbiviimise aeg 29.jaanuar -  25. märts  2018 (8 nädalat) 

Sihtrühm  sobib gümnaasiumiõpilastele 

Osalejate piirarv Piirarvu ei ole 

Kursuse teemad 1. Sissejuhatus ja ülevaade molekulaarbioloogiast - Mis on DNA ja valgud?  
2. Mutatsioonid ja GMO - Kas mutatsioonid annavad supervõimeid ning kuidas 

tehakse geneetiliselt muundatud organisme ehk GMO-sid 
3. Mikrofloora - Mikroorganismid meie sees ja meie ümber - sõbrad või 

vaenlased? 
4. Vaktsiinid, ravimid ja kasvajad - Vandenõuteooriate ümberlükkamine 

toimemehhanismi mõistmisega 
5. Geenitehnoloogia meetodid - Genotüüp teada ühe minutiga? - Vaevalt küll 
6. Personaalmeditsiin - Millised sümptomid saavad alguse meie genoomist? 
7. Kloonimine - Kopeerimine? Dinosaurustest mammutiteni 
8. Kordamine ja eksam  

Kursuse eelnevatel aastatel läbinute hinnangud: 

 Palju põnevaid videoid ja suur huvitava informatsiooni hulk. Oli väga ilus autoristiil ja 
materjalide ülesehitus. 

 Kursusel lükati ümber mitmeid tuntud müüte geneetika kohta. 
 Iga teema lõpus olid lisamaterjalid, kust sai veel põhjalikumaid teadmisi ning kui midagi jäi 

segaseks, laiemat seletust. 

 Teemad olid huvitavad ja saadud materjalidest oli pärast ka koolitundides kasu. Suur aitäh nende 
põnevate teadmiste eest! 

 Kursuse jooksul ei hakanud kordagi igav vaid pigem vastupidi tekkis tahe aina rohkem ja rohkem 

uut ning põnevat avastada. 

 Videod olid head, võttis loetava teema kokku ja nii jäi paremini meelde kui ise lugedes. Teemad 
olid ka huvitavad muidugi. Ülesehitus 5+ 

 Testid olid läbitavad ja ajalimiit mõistlik. 
 Testid olid huvitavad, väga positiivne oli tagasiside ja täiendused testi ülevaatusel/läbivaatusel. 

Jäin igati rahule. 
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