
Meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine 
ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele 

õppekavadele vastav üldharidus“

Projekti nimi Uus bioloogia õppekava – uued võimalused õpilastele, uued väljakutsed 
õpetajatele.

Taust

Eesti Õpetajahariduse strateegia 2009-2013 Eesmärgid on:
1) Õpetajaks õppimine on teaduspõhine ning toetab kutsestandardis kirjeldatud  
õpetajapädevuste kujunemist. 
2) Õpetajahariduses rakendatakse haridussüsteemi vajadusi ja õppijate individuaalsust  
arvestavaid paindlikke mudeleid.
3) Õpetaja professionaalne areng ja selle toetamine on süsteemne ja järjepidev.
4) Õpetaja on aktiivne kogukonna (kolleegid, aineliidud, kutseliidud) liige ja panustab kutseala  
arendamisse. 
5) Õpetajahariduse valdkonna juhtimine ja arendamine põhineb uuringutulemustel, on  
järjepidev  ning sidustatud haridusstüsteemi kui terviku arenguga. 

Õpetajakutse on ühiskonnas väärtustatud ja köitev.

Projekti eesmärk ja ülesanded

Põhikooli ja gümnaasiumi bioloogia uue riikliku õppekava kasutusele võtmiseks õpetajatele 
täienduskoolituse pakkumise mitmekesistamine ja õpetajate pädevuse tõstmine ning seeläbi 
õpilaste üldpädevuste kujundamine tunni- ja koolivälises tegevuses.

Projekt  täidab  kõiki  selle  strateegia  eesmärke,  koolitusel  kaasatakse  lektoreid,  kes  on 
erialateadlased,  loengud  koostatakse  just  uue  õppekava  teemasid  ja  õpetajate  vajadusi 
arvestades, koolitused korraldatakse tegevõpetajatele sobivatel aegadel ning tsüklite kaupa. 
EBÜ kui Eesti bioloogiaõpetajaid koondav ühendus panustab oma liikmete aega ja energiat  
koolituse korraldamisse ning kolleegide pädevuse tõstmisse. Koolitustel käsitletavad teemad 
on need, mille vajalikkus on selgunud küsitluste ja REKKi tähelepanekute toel. Koolitusest ja 
bioloogiaõpetajate tegemistest meediakajastuste tegemisel kasvab bioloogiaõpetajate prestiiz 
ja elukutse populaarsus.

Täiendkoolituse programmi otsene ülesanne on anda võimalus kohtuda oma valdkonna 
tippteadlaste või tipplektoritega ning nende vahendusel saada uusi teadmisi ja oskusi uue 
bioloogia õppekava raames bioloogia õpetamiseks. Et õpitu meelest ei läheks ja oleks edukalt 



kasutatav, on kavas kogu koolitustsükli jooksul koostöös koolitajatega koostada 300 20-
leheküljelist õppematerjalide mappi. Seega iga osaleja saab igalt koolituselt kaasa õppevara 
ning mõned mapid saab kolleegide kaudu jaotada huvitatud õpetajatele, kellel ei olnud 
võimalik koolitusel osaleda.

Koolituse lisamaterjalid koostatakse nii, et neid on võimalik koolitundides, uurimusliku õppe 
käigus kasutada õpetajate ja õpilaste poolt. Õppematerjalide ülesehituses on soovitatav, et 
neid oleks võimalik kasutada õpilaste ja õpetajate poolt metoodilise materjalina iseseisvate 
uurimistööde planeerimisel ja läbiviimisel. Sellepärast on ka eeltöö lektoritega põhjalik, 
nõudmised materjalidele kõrged ning tasu motiveeriv.  
Et võimalikult paljud õpetajad saaksid koolituste tsüklist kasu, on kavas materjalid 
avalikustada EBÜ kodulehel. Samuti soovitame koolitustsüklis osalenutel oma maakonna 
ainesektsioonides infot jagada ja materjale tutvustada.

 Täienduskoolituse läbiviimine 

Täiendkoolitus viiakse läbi 4 tsüklina, tsüklid planeeritakse selliselt, et tegevõpetajatel oleks 
võimalik neist osa võtta. Talvised  labori ja geentehnoloogiat, mikrobioloogiat, füsioloogiat ja 
geneetikat puudutavad koolitused viiakse läbi Tartus, 2 päevaste tsüklitena, suvised, 
keskkonna ja elurikkuse teemalised täiendkoolitused viiakse läbi 3 päevaste tsüklitena. Kõik 
koolituspäevad sisaldavad 8-10 tundi akadeemilist õpet- st loenguid või praktikume ja 
õppekäike. Õppekava on kokku 80 tundi. Olulisel kohal on lisaks akadeemislisele õppele 
kolleegide omavahelised kogemustevahetused, üksteise ettekannete kuulamine ja edasiste 
koolitusvajaduste ja projektide arutelu. Loengute osa on koolitusest 30%, Õppekäikude osa 
40% ja laboratoorsete tööde ja praktikumide osa 30%. 


