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Juhised 

Eesmärgiga hinnata geenitehnoloogia arengu tagajärgi meie ühiskonnas loodi erinevate 

ametikohtade esinajatest komisjon, kuhu kuulusid: 1) arst, 2)veterinaar, 3)talunik, 4) looduskaitse 

seltsi esindaja ja 5) loomade õiguste eest võitleja. 

See komisjon peab otsustama, kas ühiskond peaks geenitehnoloogia uuringuid rahastama või mitte. 

Positiivse vastuse korral peab komisjon paika panema ka rahastamise tingimused. 

Tegevused 

1. Moodustage 5-liikmelised grupid. 

2. Iga grupi liige võtab ühe ülalnimetatud komisjoniliikme rolli ja koostab esitluse 

(maksimaalselt 3 A4 lk), mis võtab kokku tema kogutud info põhjal koostatud nn 

eksperthinnangu rahastamise poolt või vastu. 

3. Info kogumiseks kasutage antud materjalides toodud internetilehekülgi. 

4. Peale grupiliikmete argumentide analüüsi peab grupp tervikuna võtma ühise seisukoha 

rahastamise kohta ning a) kirjutama ühise raporti, mis põhjendab valitud seisukohta b) 

valima meelepärase esitlusmeetodi ( PowerPoint esitlus, poster vms). 

5. Erinevate gruppide seisukohad esitletakse kogu klassile ja järgneb arutelu. 

 

Rollid 

Nagu juba mainitud, võtavad grupiliikmed erinevad rollid. Siin on mõned küsimused, millele kindlasti 

tuleb tähelepanu pöörata: 

• Arst- Milliseid võimalusi (tulevikus) pakub geenitehnoloogia erinevate haiguste ennetamisel 

ja ravimisel? Millist mõju avaldavad tarbitud geneetiliselt muundatud toiduained pikemas 

perspektiivis? 
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• Veterinaar- Millised on tehnoloogiliste uuenduste mõjud kariloomadele (loomakasvatusele)? 

Loomaliikidele? Kas loomade geneetilise ‚pärandi’ muutmine on lubatav? 

• Talupidaja- Millist mõju avaldavad tehnoloogilised uuendused traditsioonilisele 

põllumajandusele? Taimeliikidele? Kas taimede geneetilise ‚pärandi’ muutmine on lubatav? 

• Looduskaitse seltsi esindaja- Millised tagajärjed võivad olla geneetiliselt muundatud 

organismide loodusesse levikul? Milliseid ettevaatusabinõusid peab rakendama tõsise 

loodusliku tasakaalust kõrvalekaldumise vältimiseks? 

•  Loomade õiguste eest võitleja- Kas loomade geneetiline muundamine on moraalselt 

vastuvõetav? Kas geenide üle kandmine ühelt loomalt teisele on lubatav? Kas loomadele 

võib siirdada geene, et uurida inimhaiguste ravivõimalusi? 

 

 

Internetileheküljed 

Ifgene, geenitehnoloogia rahvusvaheline foorum - http://www.ifgene.org/ 

HUM-MOLGEN - Communication Forum in Human Genetics - http://hum-molgen.org/ 

European Initiative for Biotechnology Education - http://www.eibe.info/ 

European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe) - http://www.eursafe.org/ 

Genetics for a New Generation - http://www.ansci.cornell.edu/usdagen/usdamain.html 

Geneetiline muundamine Wikipedias - http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_engineering 

 

 

 

 

 

 

   

  


