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Lugupeetud proua Tuusti

Vastuseks Eesti bioloogia6petajate 3. talvepievadel osalejate poordumisele (28.02.2009) teatame, et
gtimnaasiumi tunnijaotusplaani muudatused tulenevad p6him6ttelisest otsusest vahendada k6igile 6pilastele
kohustuslike kursuste mahtu ning suurendada Opilase ja kooli valikuvabadust Oppesuuna kujundamisel.
Haridus- ja Teadusministeeriumisse saabunud kirjalikud arvamused ja arutelud on ndidanud, et Opilaste,
lapsevanemate ja koolijuhtide esindajad soovivad mdrgatavalt suuremat valikuvabadust, k6ik
ainespetsialistid aga sooviksid ka praegusega v6rreldes oma aine mahu suurendamist. Toetades
valikuvabaduse suurendamist grimnaasiumis on Riikliku Oppekava N6ukogu andnud volituse tootada edasi
mudeliga, kus senise 72 kohustusliku kursuse asemel on 63 kohustuslikku kursust. See tdhendab, et 213
Oppeajast saab tiidetud kohustuslike kursustega.

Selle kohta, kuidas jagada kohustuslike ja valikkursuste proportsioone ainevaldkonniti, on alates kevadest
tootatud vdlja erinevaid variante. Erinevate konsultatsioonide tulemusel on praeguseks j6utud seisukohale,
et kohustuslike kursuste vihenemine peab jagunema ainevaldkonniti proportsionaalselt, vdlja arvatud
emakeel, sest vdikeriigi kohus on hoida oma keelt ja kultuur

Oppekava ainevaldkonnad ning nendevahelised proportsioonid on vdlja kujunenud aegade jooksul ning
nende suhe on grimnaasiumi Oppekavas alates 1996. aastast prisinud. Ainevaldkonnad peegeldavad k6iki
olulisi kultuurivaldkondi, mis kultuuripirandi edasikestvuseks ning isiksuse ja uhiskonna arenguks vajalikud
on, Sellisena on nad m6istetavalt risna konservatiivsed ning proportsioonide muutmine Oigustatud siis, kui
moni neist vajab eraldi esiletoomist.
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Kooli enda valik-
kursused

emakeelja
kiriandus

'12 11 (emakeel 6, kirlandus
5)

4 1 5 Kooli valikul

v66rkeeled 12 10 o 16 Kooli valikul

matemaatika I 8 (kitsas kursus) 6 (14 la i
kursus)

1 4 Kooli valikul

loodusained (sh 16 1 4 I 22 Kooli valikul
loodusoeoqr)
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sotsiaalained (sh
inimoeoor)

11 10 o 22 Kooli valikul

kunstid 6 5 (muusika 3, kunst 2) 5 Kooli valikul

kehaline kasvatus 6 5 2 7 Kooli valikul

72 bJ JI 101

Pakutavas tunnijaotuskavas vAheneb ki.ill loodusainete kohustuslike kursuste arv 16lt 14ni, kuid samas
kirjeldab riiklik 6ppekava veel 32 valikkursust, mida kool peab pakkuma, ning loodusaineid puudutavad neist
kaheksa. Seega v6ib oelda, et kooli kohustusena kasvab loodusainete kursuste arv kuue v6na, voneldes
kehtiva Oppekavaga. Lisaks on loodusaineid v6imalik lisada kooli enda poolt pakutavate valikutundide arvelt.
SeepArast ei saa n6ustuda vditega, et siin pakutav tunnijaotuskava n6rgestab loodusteaduslikku haritust.
Valikute suurendamine voimaldab t6husamalt arvestada 6pilaste vajadusi, mis omakorda m6iub positiivselt
ka 6ppe efektiivsusele loodusteaduste valdkonnas.
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