
 

 

 
Lugupeetav EBÜ liige! 
 
Meil on hea meel teatada, et EBÜ Talvekonverents toimub Tartus 27.-28. jaanuaril 2012. a. 
 
Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik toetavad EBÜ koolitusprojekti «Uus bioloogia õppekava — uued 
võimalused õpilastele, uued väljakutsed õpetajatele», mille raames toimuvad ühingu 
talvekonverentsid 2012 ja 2013 ning suvekoolid 2012 ja 2013.  
 
50 tegevõpetajal on võimalus osaleda kõigil neljal koolitusel soodushinnaga 15 EUR iga koolituse 
eest. Kuna projekti tingimustes on ette nähtud, et samad inimesed osalevad kõigil neljal korral, 
siis palume registreerumisel sellega arvestada. Soodushinnaga koolituse pakkumine hõlmab nii 
loenguid, materjale, toitu kui majutust. Vaid kohale tuleb sõita oma raha eest (vt üldist kava 
allolevast tabelist). Tasuda saab iga koolituse eest eraldi või kõigi nelja eest korraga. Korraga 
tasumisel palume registreerumisvormi märkuste lahtris seda märkida. 
 
80-tunnise koolitustsükli läbimisel väljastatakse vastav tõend. Tõendi saab ka üksikute koolituste 
läbimise järel.  
 
Täishinna eest on võimalus osaleda üksikutel koolitustel. Kõik bioloogiaõpetajad ja huvilised on 
oodatud neile traditsioonilistele üritustele. Kasulikku ja harivat ning oma õpilaste jaoks põnevat 
peaks koolitused pakkuma kõigile — nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpetajatele.  
 
Talvekonverentsi maksumus on 2012. aastal majutust arvestamata 55 € EBÜ liikmetele ja 65 € 
mitteliikmetele. Majutuse aitame soovi korral broneerida. Registreerumine EBÜ kodulehel. 
 
Selle pakkumise saadame hetkel vaid EBÜ liikmetele, et saaksite EBÜ kodulehel eelisjärjekorras 
registreeruda (hiljemalt 1. detsembriks). Seejärel saadame teate koolitusest kõigile kooliomanikele 
ja avaldamiseks Õpetajate Lehes, et võimalikult palju huvilisi saaks sellest osa. EBÜ kodulehel saab 
sama vormi kaudu registreeruda ka üksnes 2012 aasta Talvekonverentsile. 
 
Lugupidamisega 
EBÜ juhatus 
 
 
Üldinfo  
 
1. koolitustsükkel (Talvekonverents 2012, 27-28 jaanuar): 
Gümnaasiumi valikkursuse toetamine - Rakendusbioloogia kaasaegsed suunad.  
Täpne kava 2012. jaanuari alguses  

2. koolitustsükkel (Suvekool 2012, 21-23 august):  
Gümnaasiumi ja põhikooli läbiv teema ja gümnaasiumi kohustuslik kursus:  
Eesti ja globaalsed keskkonnaprobleemid.  
3-päevane koolitus Ida-Virumaal. Eesti keskkonna ja energiaprobleemid Ida-Virumaa näitel.  
Taastuvenergiate, põlevkivi ja teiste fossiilkütuste, kliima soojenemise ja reostusallikate  teemalised loengud ning 
õppekäigud. 
 
3. koolitustsükkel (Talvekonverents 2013, jaanuari lõpp): 
 Gümnaasiumi kohustuslik kursus - inimese füsioloogia.  
Uurimuslikud tööd Venieri või Pasco andmekogujatega ning loengud spordifüsioloogiast  (treeningu mõju organismile), 
funktsionaalsest toidust, immuunsusest, vananemisest jms. 
 
4. koolitustsükkel (Suvekool 2013, august):  
Läbiv teema inimene ja keskkond, elurikkus, Eesti elusloodus ja Eesti maastikud.  
3 päevane koolitus Silma looduskaitsealal. Loengud ja õppekäigud teemal Eesti pärandkooslused, Eesti sood, Eesti 
elusrikkus Euroopa ja maailma kontekstis, võõrliigid ja nuhtlusliigid, liigikaitse võimalused taime ja loomariigis, näiteid 
Eestist ja maailmast (kõrede ja naaritsa taasasustamine jt) 

 
 


