
 

 

 

Hääd eluteaduse hoidjad! 
Hingedekuu on alanud ja täna 

jõuab teieni meie ühingu esimene 

infoleht. Infolehe mõte on juba 

paar aastat mitme inimese peas 

mõlkunud ja nüüd siis on see teie 

lugeda ja hinnata. 

Siiralt hea meel on selle üle, et 

kaastöid nii palju laekus. Urmas 

Tokko räägib lähemalt e-

koolikotist ja sellest, kuidas peaks 

selle õppematerjale vormistama ja 

kuidas tagada, et asjalik kraam 

kõigi  huvi l i s ten i  jõuaks. 

Loomulikult kajastame ka meie 

rahvusvahelise projekti „Biology 

Educators Shaping Tomorrow“ 

ehk BEST kohtumist Taanis, 

Vejles. Ana Valdman kirjutab, 

millest räägiti olümpiaadidele ja 

andekatele 

noortele pühendatud konverentsil 

Tartus. Eda Koskor annab 

ülevaate Tallinna Tehnikaülikooli 

läbi viidud 

loodusainete õpetajate info-

päevast. Maarika Männil aga 

tutvustab keskkonna haridus 

programmide kvaliteedimärki 

Murakas ning selgitab, mida see 

meile kui õpetajatele peaks 

näitama. 

EBÜ liikmeskond on kasvanud ja 

tutvustame uusi liikmeid. Ühingu 

suurim soov on, et uued tulijad 

tunneksid end meie hulgas hästi, 

leiaksid meie tegemistes midagi 

põnevat ja saaksid ka ise innukalt 

kaasa lüüa. Seda, et bioloogia-

õpetajad on tegijad, näitavad ka 

mitmed tunnustused. Aitäh 

Helina Reinole südikate õpilaste 

utsitamise eest ja Piia Haabile 

loodustundmise edendamise eest! 

Meie liikmeid märgatakse ja see 

teeb ainult rõõmu! 

Järgmine infoleht saab talvine ja 

ootame ikka teie kaastöid. Olgu 

see siis mõni projekt, milles 

osalete, tunnustus, asjalik õpi-

juhend, konverentsi kajastus või 

mõni muu märkamine, mis võiks 

ühingu liikmetele huvi pakkuda. 

Infolehte aitasid kokku panna 

Mari-Liis Renser ja Kadri Mettis. 

Suur tänu teile! 

Jõudu ja jaksu meile kõige 

pimedama aja üleelamiseks, 

jõulud ei ole enam mägede taga! 

Uute kohtumisteni! 

 

Heli 

 

Haridus- ja Teadusministeerium 

annab teada, et 8. oktoobril 2022 

jagati kümnendat korda välja 

riiklikke hariduspreemiaid. Pärnu 

Kont se rd imajas  to imunud 

pidulikul aasta õpetaja galal 

kuulutati välja 12 kategooria 

l a u r e a a d i d  j a  r i i k l i k u 

haridustöötaja elutööpreemia 

saaja. Meie liige Piia Haab valiti 

2022. aasta parimaks põhikooli 

aineõpetajaks! 

Õpetajate Leht kirjutab Piiast nii: 

“Aasta põhikooli aineõpetaja Piia 

Haab Aruküla Põhikooliston 

loodusõpetuse entusiast, kes 

inspireerib ja innustab kõiki. 

Tema tunnid on täis katseid, 

vaatlusi, praktilisi töid ja 

uurimusi. Need aitavad õpilastel 

mõista, et õppimine loodust 

vahetult kogedes on kõige 

põnevam ja mõjusam. Ta on 

aktiivne projektis „Klass+“, mille 

eesmärk on õpetada loodusaineid 

koos digipädevuste arendamise ja 

uuendusliku õppevara loomisega. 

„ Õ p e t a j a t ö ö s  o n  m i l j o n 

pisidetaili, millest igaüks võib 

olla mõne õpilase jaoks kõige 

tähtsam!“ arvas Piia Haab. 

„Tähtis on õpilastes arendada 

iseseisva ja loogilise mõtlemise 

j a  j ä r e l d u s t e  t e g e m i s e , 

probleemide lahendamise oskust, 

terviku nägemise ja seoste 

loomise võimet ,  aga ka 

enesekindlust. Kõike, mis aitab 

õpilast ja läbi selle meie 

ühiskonda parema, kestlikuma 

tuleviku poole.“” 

Piia südikust on märgatud ka 

kohalikul tasandil ja ta valiti 

Raasiku valla haridustegijaks.  

TUNNUSTUSED 

PIIA HAAB VALITI 2022. AASTA PARIMAKS PÕHIKOOLI 

AINEÕPETAJAKS! 

Piia Horvaatias koolitusel  Foto: Heli Illipe 

Sügis 

2022 

Infoleht 

https://www.hm.ee/et/uudised/haridustootaja-riikliku-elutoopreemia-palvis-huvialaopetaja-heinar-jahu
https://www.hm.ee/et/uudised/haridustootaja-riikliku-elutoopreemia-palvis-huvialaopetaja-heinar-jahu
https://opleht.ee/2022/10/juubeligalal-kuulutati-valja-eesti-meistritiitlid-opetamises/
https://sonumitooja.ee/arukulas-kuulutati-valja-raasiku-valla-aasta-haridus-ja-kultuuritegijad/
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Eda Koskor 

 

Tallinna Tehnikaülikooli 

loodusteaduskonna keemia ja 

biotehnoloogia instituut korral-

das 25. oktoobril 2022 loodus-

valdkonna õpetajatele loodus-

päeva. Esimene info päeva 

toimumise kohta jõudis minuni 

12. septembril e-kirjaga. 

Teavituskirjas lubati, et päeva 

jooksul arutatakse toidu toot-

mise jätkusuutlikkuse teemal, 

jagatakse infot uute võimaluste 

ja väljakutsete kohta geeni-

tehnoloogias ning räägitakse, 

mis on roheline ja jätkusuutlik 

keemia. Päeva teises pooles 

tutvustatakse laboreid ja tehakse 

üheskoos ka midagi praktilist.  

Esimese loengu tee-

mal „Tuleviku toit“  pidas  

Petri-Jaan Lahtvee, keemia 

ja biotehnoloogia instituuti kaas-

professor tenuuris. Loomulikult 

oli juttu toidutootmise tuleviku-

suundadest. Lahtvee sõnul 

oleme me jõudmas toidu-

tootmise faasi 4.0, milleks on 

„tark toidutootmine“. Faas 1.0 

oli korilus, 2.0 oli põllu-

majandus ja 3.0 tööstuslik 

masstootmine. 

Tark toidu tootmine tähendab 

efektiivset ja hästi planeeritud 

maakasutust. Praegu teenib 77% 

põllumaast lihatootmist ja 23% 

inimestele taimse toidu tootmist. 

Samas, kui vaadata, kust tuleb 

inimesele enamik toiduga 

saadavatest kaloritest, siis vaid 

18% tuleb lihast ja 82% 

taimsetest allikatest. Vaatamata 

eelnevale ei tähenda see, et 

inimesed peaksid loomsest 

toidust loobuma, aga teha tuleks 

tarku valikuid. Näiteks tõi 

Lahtvee, et kui inimesed 

jätaksid oma toidusedelist välja 

veise- ja lambaliha, aitaks see 

säästa umbes poole põllumaast. 

Järgmisena oli õpetajate ees 

Peruu päritolu Maria Cecilia 

Sarmiento Guerin, kes on 

keemia ja biotehnoloogia insti-

tuudi vanemteadur ning keemia- 

ja geenitehnoloogia programmi-

juht. Teema, mida ta tutvustas, 

oli „Uued võimalused ja 

väljakutsed geenitehno-

loogias“.  

Alustuseks saime päris 

põhjaliku ülevaate geenitehno-

loogia kujunemisest ja tähtsa-

matest verstapostidest. Seejärel 

saime teada, milliste tehno-

loogiatega on inimesed taimede 

geene varem manipuleerinud ja 

kuidas tehakse seda praegu. 

Minu jaoks oli näiteks huvitav 

see, et nii tsis- kui transgeensete 

organismide loomist nime-

tatakse praegu hoopis täppis-

aretuseks, mitte geneetiliseks 

muundamiseks.  

Sarmiento Guerin tutvustas 

põhjalikult CRISPR/cas tehno-

loogiat ja rääkis väga 

veendunult, kuidas selle tehno-

loogia abil on võimalik toidu-

puudusega ja -kvaliteediga 

seotud probleeme lahendada. 

Tulihingelise teadlasena on ta 

seisukohal, et teadlaste loodu 

peaks inimeste hüvanguks 

olema tasuta kasutada (mitte nii 

nagu tegi suurkorporatsioon 

Monsanto, mida täna enam 

olemas ei ole).  

Loengute ploki lõpetas keemia 

( 3) 

INFOLEHT 
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LOODUSPÄEV TALTECHIS  



3 INFOLEHT 

PROJEKTID, SÜNDMUSED 

LOODUSPÄEV TALTECHIS 
E 

PROJEKTID, SÜNDMUSED 

 

LOODUSPÄEV TALTECHIS  
ja biotehnoloogia instituudi 

kaasprofessor tenuuris, teadus- 

ja arendusprodekaan Riina Aav 

teemaga „Roheline ja jätku-

suutlik keemia“. 

Aav rääkis, mis on rohekeemia 

ja millised on selle põhimõtted, 

ning tutvustas põhjalikumalt 

oma uurimisrühma valdkonda – 

mehhanokeemiat. 

Päeva teises pooles läksime 

loodusteaduste majja ja seal 

jagati õpetajad rühmadesse: 

keemia suund ning geeni- ja 

toidutehnoloogia suund. Esmalt 

tutvustati meile geeni-

tehnoloogia laborit, kus saime 

mikroskoobi abil rakkusid 

määrata, ning meile räägiti, 

kuidas mudelloomade abil 

erinevaid inimeste neurodegene-

ratiivseid haigusi uuritakse. 

Väga põnev oli teada saada, et 

TalTechi teadlased kasutavad 

inimeste ajuhaiguste uurimiseks 

äädikakärbest, hiljem külas-

tasime ka äädikakärbeste laborit. 

Teine põnev labor, kus me 

käisime, oli mikrofluidika labor. 

See, mida seal näidati, oli küll 

muljetavaldav. Mikrofluidika on 

kindlasti tulevikuteadus või 

tulevikutööriist. Kuidas on 

võimalik ühes Eppendorfi tuubis 

viia läbi tuhandeid katseid 

bakterite antibiootikumi-

resistentsese kohta!? Muideks, 

neil on kohe-kohe välja tulemas 

pakkumine koolidele, kus 

teadlane (Simona Bartkova) 

tuleb oma vahenditega kooli 

tundi läbi viima. Hetkel veel ei 

suutnud ma seda TalTechi lehelt 

küll leida.  

Järgmine vägev labor, mille 

ukse vahelt sisse saime ja mille 

võimalusi tutvustas meile 

naerusuine ja väga jutukas 

Jekaterina Mazina-Šinkar, oli 

Smart Analyticsi labor. Selles 

laboris on viimase 15 aasta 

jooksul arendatud erinevaid 

analüsaatoreid paljudele 

erinevatele partneritele (näit. 

Eesti Politsei- ja Piiri-

valveamet). Meie oma teadlased 

on ehitanud kaasaskantava 

narkoanalüsaatori, millega saab 

vähem kui 20 sekundiga (!!!) 

süljest narkootilisi aineid 

tuvastada! Loomulikult iga-

sugustest teistest proovidest teisi 

aineid ka, näiteks erinevate 

toiduainete suhkrusisaldust, 

mullas lahustunud aineid jne.  

Jala tõstsime sisse ka 

toidutehnoloogia erinevatesse 

laboritesse. Meile räägiti, mida 

kõike neis laborites teha saab ja 

tehakse. Saime mekkida 

arenduses olevat toodet, mida 

valmistatakse päevalilleseemne-

massist pärast õli pressimist ja 

näha masinat, millega saab 

testida toiduainete tugevust. 

Toidutehnoloogia laboreid 

saavad uuringuteks rendile võtta 

ka kohalikud tootjad. 

Lõppkokkuvõtteks: oli põnev 

päev ja kindlasti saan ma saadud 

teadmisi oma igapäevatöös 

kasutada. Nii seda, mida kuulsin 

loengutes, kui ka seda, mida 

nägin laborites. Ja julgustus 

kõikidele kolleegidele – kui on 

ikka soov kedagi ülikoolist tundi 

kutsuda, siis tasub küsida. 

Ülikoolid on väga avatud 

sellisele suhtlusele.  
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Ana Valdmann 

 

TÜ teaduskooli direktor 

ja  Loodusteadusliku hariduse 

keskuse teadur 

Koolivaheaja alguses tähistasime 

Eesti olümpiaadiliikumise 70-

ndat aastapäeva haridus-

konverentsiga „Talendid tuleviku 

teenistuses“. Esimeseks Eesti 

olümpiaadiks võib lugeda 

kompleksset täppisteaduse 

olümpiaadi, mis leidis aset 

Eestis  juba 1953 aastal. Seega 

toimuvad matemaatika- , füüsika-

 ja keemiaolümpiaad sellel õppe-

aastal 70ndat korda.  1992. aastal 

võtsid Eesti võistkonnad 

esmakordselt osa rahvusvahe-

listest olümpiaadidest (mate-

maatikas, füüsikas ja infor-

maatikas). Käesolevaks hetkeks 

toimub Eestis 27 aineolümpiaadi, 

millest ligikaudu 20 korraldab 

Tartu Ülikooli teaduskool . 

Järgnevalt lühidalt konverentsil 

kõlanud ettekannetest.  

Tartu Ülikooli rektor professor 

Toomas Asser tõi ühe pro-

bleemina välja võimekate õpilaste 

lahkumise Eestist. Ta rõhutas kui 

oluline on märgata andekat 

õpilast ja talle tutvustada õppimis

-võimalusi Eestis. Ülikoolide 

juures toimuvad olümpiaadid 

annavad selleks hea võimaluse.  

Olümpiaadide vilistlane Olga 

Tšubrik, kes on TBD-Bio-

discovery üks omanikest, rõhutas, 

et Eestis on nii teadlastel kui 

ettevõtjatel suur vabadus oma 

ideede realiseerimiseks. Kui sul 

on uus idee siis parim koht, kus 

seda ellu viia on Eesti. Nende 

ettevõte on ka keemia-

olümpiaadide toetajate hulgas.  

Haridus- ja teadusminister Tõnis 

Lukas oma ettekandes tõi välja, et 

õpetajate karjäärimudel vajab 

uuendamist motiveerimaks neid 

rohkem tegelema võimekate 

õpilastega. Ta tunnistas, et 

praegu  on asjad veidi kaldu ja 

rohkem pööratakse tähelepanu 

õppimis- ja käitumisraskustega 

õpilastele kui andekatele 

õppijatele. HTM andepoliitika 

valdkonnajuhi Marek Järviku 

sõnul saavad õpetajad varsti 

varustatud tööriistakastiga, et 

märgata ja tegelda võimekate 

õpilastega ainetunnis. Õpetajate 

paneeldiskussioon “Olümpiaadid 

minu töö võlu või valu “ lõppes 

unistamisega, kus ühe unistusena 

jäi kõlama, et tore oleks kui 

koolides oleks andekatel samuti 

abiõpetaja nagu praegu 

erivajadustega õpilastel.  

Andekuse mõiste üle arutleti 

mitmes töötoas ja jõuti 

järeldusele, et andekust polegi 

võimalik defineerida ainult ühte-

moodi. Jaan Aru aga tuli välja 

mõttega, et oluline on arendada 

õpilane andekaks ja õpetaja vajab 

selleks õigeid stateegiaid.  

Mitmel korral tuli jutuks, et 

õpetajad vajavad nii ainealaseid 

kui andekuspsühholoogia ja –

pedagoogika alaseid täiendus-

kursusi ning hetkel toimiva 

süsteemiga ei ole rahul ei 

õpetajad ega ka ülikoolid, kes 

peavad kirjutama nende jaoks 

projekte. 

Õpilaste paneeldiskussioonist 

“Minu teekond olümpiaadinini: 

kas juhus või ränk töö?” jäi minu 

jaoks kõlama õpetaja oluline roll 

märkajana ning mentorite roll 

rahvusvahelisteks olümpiaadideks 

ettevalmistamisel.  

Laura Altin tutvustas uut 

kliimateadlikkuse olümpiaadi, 

mis on oma olemuselt täiesti 

teistsugune ja väga põnev. Tema 

esitlusest aga korjasin enda jaoks 

üles mõtte: “Esimene kord käisin 

olümpiaadil võistlemas, ülejäänud 

neljal korral sõpradega kokku 

saamas”. Seega olümpiaadid 

annavad võimaluse sarnaste 

huvidega õpilastega kohtumiseks, 

PROJEKTID, SÜND-

MUSED 

MÕTTEID PÄRAST OLÜMPIAADI KONVERENTSI: 

GAG-i bioloogiaõpetaja Helina Reino ja Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser 

INFOLEHT 
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suhtlemiseks ning 

enesearendamiseks.  

Hariduspsühholoog Kati Aus 

rõhutas, õpilaste koormuse 

märkamist ja seda, et küsi 

õpilaselt kuidas ta ennast tunneb. 

Tema sõnul on andekas igas asjas 

intentsiivne ning tal on keerukas 

endaga toime tulla, samuti 

õpetajal temaga. Jaan Aru 

rõhutas, et meie oleme täis-

kasvanud ja teame kuidas 

võistlussituatsioonis toime tulla, 

õpilane on alles laps, tema ei tea. 

Seda on vaja teha korduvalt ja 

mitte ainult olümpiaadide puhul 

vaid ka eksamite korral. Oluline 

on õpilaste sotsiaalsete oskuste 

arendamine, kuidas tulla toime 

oma ärevuse ja tunnetega.  

Kauaegne teaduskooli direktor 

Viire Sepp pani kuulajatele 

südamele andekate alasooritajate 

märkamise ja topelt eriliste õpi-

lastega tegelemise vajaduse. Siin 

kohal on õpilastele ja õpetajatele 

vajalik nii sotsiaalpedagoogi kui 

ka psühholoogi tugi.  

Esimese päeva lõpus anti üle 

Tartu Ülikooli rektori tänukirjad 

27 žürii esindajatele ja 25 

õpetajale, kes on viie viimase 

aasta jooksul juhendanud kõige 

enam lõppvooru jõudnud õpilasi. 

Bioloogiaõpetajatest sai tänukirja 

Helina Reino. Palju õnne! 

Kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti 

olümpiaadid on oma väärika 

ajalooga meie haridussüsteemi 

üks stabiilsemaid, püsivamaid ja 

unikaalsemaid nähtusi. 

Olümpiaadiliikumise juurde 

kuuluvad voorud: kooli-, piir-

konna-, lõpp- ja rahvusvahelised 

voorud, lahtised võistlused, 

ettevalmistavad kursused, õppe-

sessioonid ja – laagrid. Kõik need 

teenivad ühte huvi, et kõik 

õpilased Eestis saaksid parima 

hariduse, mis vastab nende 

võimetele ja vajadustele. Kui 

tekkis huvi siis konverents on 

järelvaadatav Täpsem info 

teaduskooli kodulehel. 

 

 

PROJEKTID, SÜNDMUSED 

MÕTTEID PÄRAST OLÜMPIAADI KONVERENTSI: 

TALENDID TULEVIKU TEENISTUSES 

PROJEKTID, SÜNDMUSED 

 

SERVAMÄRKMEID TAANI KOOLIST 
Külli Relve 
 

Saabunud äsja Erasmus+ 

õpetajate projektilt „Biology 

Educators Shaping Tomorrow 

aka BEST“ Taani jagan kilde 

sealsest koolihariduses bioloogi 

pilguga. 

Meie biopedagooge võõrustas 

Jüütimaal Rødkilde 

Gümnaasium, kus 

bioloogiaõpetajana töötab meie 

projektipartneriks oleva õpetajate 

organisatsiooni esimees.  

Gümnaasiumisse astutakse nagu 

meilgi pärast kohustuslikku 9-

klassilist põhikooli. Sealses 

koolis on gümnasistidel võimalik 

valida erinevate õppesuundade 

vahel sh loodusained. Kursusi 

saab võtta A, B või C tasemel 

(sarnaselt meie laia ja kitsast 

matemaatikaga).  

Õppesuundade valikus oli ka 

loodussuund, kus pannakse suurt 

rõhku praktilistele töödele ja 

õuesõppele. Meie koostöö-

seminari ajal korraldati meile 

läbimõeldud ja korraliku väli-

varustusega näidistunde metsas ja 

mere ääres, kus soolasest veest 

tingitud elurikkus oli Soome lahe 

äärest tulnutele muljetavaldav.  

Koolil oli keldris toidu-

https://www.roedkilde-gym.dk/dk/
https://www.roedkilde-gym.dk/dk/
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PROJEKTID, SÜNDMUSED 

 

KÜLLI RELVE: SERVAMÄRKMEID TAANI KOOLIST 

INFOLEHT 

tehnoloogialabor, kus saab teha 

biotehnoloogiaalaseid uurimusi 

(kääritamisi jmt). Seal tegime 

läbi kohvi praktikumi, kus oli 

eesmärgiks uurida, millistest 

teguritest sõltub kohvi kvaliteet 

ja maitse. Rajatud on ka (kõiki 

ohutusnõudeid arvestav) DNA-

labor, kus muundasime E. coli 

baktereid pGLO-ga.   

Meid vastu võtnud õpetajate 

o r gan i s a t s i o on  k or r a l d ab 

sarnaselt meie EBÜ-le regulaar-

seid enesetäienduskonverentse, 

mis olevat ülipopulaarsed. 

Meiega võrreldes on nende 

organisatsioon aga märksa 

võimsam nii liikmete arvu kui ka 

võimaluste poolest, tegeledes 

i s e g i  õ p p e k i r j a n d u s e 

kirjastamisega.   

Uurisime huviga ka õpikuid. Kui 

õpilane valib bioloogia A-

tasemel, siis on tal kolme aasta 

peale neli ligi 300-leheküljelist 

õpikut. Meile selgitati, et õpetaja 

saab valida, mida ta täpselt 

vajalikuks peab, ja ei eeldata, et 

ta peab kasutama kogu õpikus 

olevat materjali. Usun, et ka meie 

koolides on õpetajad rohkem või 

vähem loomingulised selle sõna 

parimas mõttes ja möödas on 

ajad, kus järgiti rida realt õpiku 

tekste. Jagan seisukohta, et 

õpikus võiks olla minimaalsest 

enam materjali, mille hulgast 

õpetaja meelepärast valib. 

Õpikute sisu põhjalikku analüüsi 

muidugi ei jõudnud teha, küllap 

üht-teist läks ka tõlkes kaduma, 

kuid oma tähelepanekuid all-

järgnevalt siiski jagan.  

A-taseme õpikud on kõrgtasemel, 

näiteks on biotehnoloogiaõpikus 

terve peatükk  spektro-

fotomeetriast, kursusel 

käsitletakse mitmeid DNA 

ja  GMO-tehnoloogiaid,  ravimite 

tootmist jmt, mis meie 

gümnaasiumikursustesse ei 

mahu. B- ja C-taseme õpikud 

tundusid olevat meie 

gümnaasiumi ainekavaga nii 

mahult kui ka raskusastmelt 

võrreldavad. Erinevus A, B ja C 

tasemel oli ka tundide mahus: A-

taseme tunde (90 min) oli õpetaja 

tunniplaanis 2–3 korda nädalas, C

-taseme omasid kord nädalas.  

Meie hetkel ajakohastatav 

õppekava näeb ette mitmete 

teemade ümberjaotamist ja 

seetõttu tekkis huvi uurida, 

kuidas seal asjad lahendatud on. 

Selgus, et võimalusi on rohkem, 

kui oskaks arvata. Näiteks 

käsitletakse fotosünteesi ja 

energiatarvet ökoloogia kuruses 

(A-tase), mis tundus täiesti 

loogiline. Inimese närvisüsteemi 

õpitakse koos transmitterite, 

ravimite jmt biotehnoloogia 

kursusel.  Veel märkasin, et 

õpikutes ei olnud ülesandeid ega 

kordamisküsimusi – need kõik on 

veebis, ei mingeid 

pabertöövihikuid ega 

tööraamatuid. Loomulikult on 

õpikutest olemas ka digitaalsed 

variandid. Kõige selle juures oli 

siiski südantsoojendav näha DNA 

labori õpetajalaual A3 lehele 

käsitsi joonistatud ja 

värvipliiatsitega hoolikalt 

värvitud transkriptsiooni 

jooniseid. Kuigi A-taseme 

õppesisu tekitas aukartust, 

tundsin äratundmisrõõmu või 

õigemini äratundmiskurvastust 

kuuldes kolleegide kurtmist 

mõnede õppurite vähese 

motiveerituse ja 

järeleaitamistundide 

tühjajooksmise pärast. Seega on 

meil nii sarnaseid rõõme kui ka 

muresid. 

Pika jutu kokkuvõtteks väidan, et 

Erasmus+ projektid on lõputu 

inspiratsiooniallikas, andes samal 

ajal enesekindlust ja usku, et 

meie igapäevane töö ei ole sugugi 

kehvake. 
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LISAMISEKS E-KOOLIKOTTI 

INFOLEHT 

Urmas Tokko Tartu Tamme 

Gümnaasium, E-Koolikoti 

bioloogia ainemoderaator 

 

E - K o o l i k o t t  ( h t t p s : / / e -

kool ikot t . ee / e t )  koondab 

digitaalseid õppematerjale, 

võimaldab kasutajal oma 

materjale luua ja jagada ning 

olemasolevaid mitmel viisil (nt 

õppekava, materjali tüübi või 

märksõnade järgi) otsida. E-

Koolikoti eellased on Õpetaja 

Võrguvärav (aastast 1999) ja 

Koolielu portaal, mis tehnilistel 

ja kaasaja nõuetele vastavusse 

v i i m i s e  t õ t t u  v a j a s i d 

uuendamist. Ent selline ajalugu 

seletab ühtlasi, miks siiani 

võime Koolikotist leida ka vanu 

ja juba mitte nii sobivaid 

õppematerjale – ääremärkusena, 

et ka nende puhul on tegu pigem 

tehniliste ja autoriõiguslike, 

mitte sisuliste vajakajäämistega. 

Olen selle portaaliga „koos 

elanud“ algusest peale, näinud ja 

arutanud teiste aineekspertidega 

muutusi. Selles kirjatükis püüan 

tuua lugejani oma tähele-

panekud, mida peaks materjali 

looja silmas pidama, kuid ei 

keskendu e-Koolikoti või-

malustele kasutaja vaates. Huvi 

korral tasuks alustada e-

Koolikotti tutvustavast videost 

portaali avaekraanil. Mõtiskleda 

võib ka nn aineeksperdi rollist: 

näiteks, kas üldse on tarvis, et 

keegi esitatud materjale üle 

vaataks ja korrastaks – on ju 

materjali loonud õpetaja ise 

ainespetsialist ning tegelikult on 

väga tore ja oodatud, et 

Koolikott i materjale üha 

lisanduks ja oma töid jagataks. 

Alljärgnevat olen kasutanud e-

Koolikotti tutvustaval seminaril 

Antsla ja selle naaber -

gümnaas iumi t e  õpeta j a te 

veebiseminaril, kevadel 2022. 

Seega jagan käesolevaga oma 

kogemusi bioloogia õppe-

materjalide ülevaatajana ja 

kinnitajana/tagasilükkajana. 

Tagasilükkamisest hoolimata 

saab õpetaja oma materjale ikka 

privaatselt kasutada, need 

lihtsalt ei lähe avalikult kätte-

saadavaks– j ääme ootama 

parandusi ja täiendusi. 

 

Üldist 

1. Mõelge, kas Teie koostatud 

materjal on ka aastate pärast 

viidatud aadressil/keskkonnas 

kättesaadav. Kui pigem mitte, 

püüdke materjal koostada e-

Koolikoti keskkonnas. 

2. Kontrollige, et Te ei lisaks 

sama materjali mitu korda. 

Vältige trüki- ja keelevigu nii e

-Koolikotis kirjeldust trükkides 

kui ka oma failides jm. 

3. Õppematerjalina ei maksa 

pakkuda teste-küsitlusi vms, 

mille vastused laekuvad 

ilmselt autori postkasti (nt 

Google Forms; või nt kui lisate 

Kahooti või Socrative teste, 

tuleb teha need kättesaadavaks 

ka võõrastele). 

4. Õppematerjalina ei maksa 

pakkuda liiga ühe autori 

(kooli, projekti, tunni, õpiku) 

keskset materjali (nt viited ühe 

kindla õpiku lehekülgedele, 

ainult projektis osalejatele 

arusaadav sõnastus, tegevus jm). 

Kui võimalik, lisage sellisele 

m a t e r j a l i l e  ü l d i s t a v  j a 

metoodiline selgitus. 

 

Autoriõigused 

P r o b l e e m i k s  o n  e r i t i 

illustratsioonide kasutamine. 

Kui kasvõi üks pilt/skeem 

esitluses on kaitstud autori-

õigusega (Copyright või mõni 

rangem CC litsents), ei tohi ka 

kogu oma esitlusele panna 

„vaba litsentsi“. 

Kui kasutate teiste loodud 

tekste, viidake ka neile 

korrektselt, pikalt: autor, aasta, 

kirje – nagu uurimistöödes. 

Võimalusel kasutage kellegi 

t e i s e  l o o d u d  m a t e r j a l 

vistutamist (=pookida, embed, 

virtuaalselt istutada), siis ei teki 

autoriõigustega probleeme. 

Autoriõigustest ja loometööde 

litsentsidest saate lugeda: 

https://www.autor.ee/; 

https:/ /www.slideshare.net/

h an s p o l d o j a / d i g i p p ev a r a -

autoriigus (Hans Põldoja, TLÜ), 

https://creativecommons.org/; 

https://creativecommons.org/

licenses/by-sa/3.0/ee/  

Creative commons (CC) pilte 

l e i a t e  n t :  h t t p s : / /

commons.wikimedia.org/wiki/

M a i n _ P a g e ,   h t t p s : / /

w w w . f l i c k r . c o m /

creativecommons/ , https://

wordpress .org/openverse / , 

https://unsplash.com/. 

 

Metaandmed 

Seose näitamine üldpädevuste 

ja läbivate teemadega: 

mõnikord tundub, et seoseid on 

loodud liiga kergekäeliselt: nt 

läbiva teemaga Keskkond ja 

jätkusuutlik areng; matemaatika 

ja loodusteaduste pädevus; mingi 

testi või harjutuse tegemine 

seostatakse kohe õpipädevusega; 

https://e-koolikott.ee/et
https://e-koolikott.ee/et
https://www.youtube.com/watch?v=k4hjmQdhrgo
https://www.autor.ee/
https://www.slideshare.net/hanspoldoja/digippevara-autoriigus
https://www.slideshare.net/hanspoldoja/digippevara-autoriigus
https://www.slideshare.net/hanspoldoja/digippevara-autoriigus
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://wordpress.org/openverse/
https://wordpress.org/openverse/
https://unsplash.com/
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ka digipädevusega seos tundub 

nn ülekasutatud.   

 

Seoste loomisel õppekavaga 

ärge märkige liiga 

kergekäeliselt kogu peatükki/

alapeatükki - alateemadest 

paljud ei pruugi seoseks sobida, 

seetõttu noppige välja vaid 

tähtsamad alateemad. 

 

Lisage materjali tunnuspilt – 

autoriõigustega kooskõlas (CC 

pildipangad, üks võimalus 

otsinguks on kohe materjali 

lisamisel e-Koolikotis olemas). 

 

Märksõnastamine. Üldiselt 

mitte lisada märksõnadena 

lauseid, võimalusel kasutada 

ainsuse nimetavat käänet; 

sarnaste mõistete olemasolul 

teistes teadustes lisada midagi 

spetsiifilist oma ainele (nt 

„koloonia“ asemel 

„bakterikoloonia“). Lisage ka 

mõiste sünonüümid, kui on. 

Enamasti „rohkem on parem“. 

Palun siduge õppeaineid lõimiva 

sisuga materjal ka teiste kui 

oma õpetatava põhiõppeaine 

õppekavaga. 

Võimalusel andke nii materjali 

sisus kui selle kirjelduses ja 

märksõnadena mõlemad 

paralleelselt kasutatavad 

mõisted (nt geenifond/genofond; 

geenitriiv, geneetiline triiv; 

mõnikord varasem ja uuem 

nimetus) või täpsustage mõiste 

(nt kas bakter või mikroob).  

 

Õppematerjal üldiselt 

Soovitavalt püüdke luua 

mitmekesine tervikmaterjal. 

Võimalusel ärge piirduge vaid 

ühe faili või lingi lisamisega – nt 

koostage e-Koolikotis oma faili 

juurde selge kirjeldav tekst, 

lisage illustratsioone, pakkuge 

lisaviiteid (nt täiendavat 

lugemist) jne.  

Sama tervikteemaga seonduvad 

materjalid koondage üheks 

materjaliks. Vajadusel võib 

teemaga seotud osi ka eraldi 

õppematerjalina käsitleda, ent 

hiljem looge nende alusel ka 

tervik – mahukam materjal 

(varem: e-Koolikoti kogumik).  

Eraldi õppematerjalina ei 

maksaks pakkuda liiga 

väikseid/lühikesi materjale (nt 

mõne küsimusega LearningApps 

testike) või seesuguseid, millega 

ilmselt iga õpetaja ise kergesti 

ja väikese ajakuluga toime tuleb 

(nt tühjad loodusvaatluste 

tabelid). Lühemad materjalid 

liitke teiste samateemalistega 

pikemaks ja mitmekesisemaks 

materjaliks. 

 

Väärtuslikumad on 

interaktiivsed materjalid: 

enesekontrollitestid, 

elektroonsed töölehed – selle 

asemel, et vastavad ülesanded/

küsimused dokumentfailis 

esitada. 

 

Õppematerjali kvaliteet 

Tutvuge digitaalsete 

õppematerjalide 

kvaliteedinõuetega 
(end.  HITSA,  

https://oppevara.edu.ee/

kvaliteet/?

_ga=2.189549611.1442417107.1

639310938-

1446145023.1609774032  (mõne 

aja pärast uuendatakse). 

Esitlustes on üldiselt soovitav 

mitte kasutada slaidide ja selle 

osade animeerimist ja 

helindamist – selle saab iga 

kasutaja omatahtsi lihtsalt lisada; 

muidu pigem segab. Kui esitate 

esitluses/slaididel nt õpilasi 

aktiveerivaid küsimusi, palun 

lisage kolleegi jaoks ka õiged 

vastused või vihjed sellele – 

alati ei pruugi autori mõeldud 

vastuse peale tulla. 

 

Ärge unustage kirjutamast 

sisukokkuvõtet! Lisaks on 

kasutajale abiks, kui seal on 

viited/vihjed teistele sama 

teemaga seotud materjalidele. 

 

Millised materjalid on eriti 

oodatud? 

Head lühikesed õppevideod 

Uued praktiliste (labori-)tööde 

juhendid ja testikomplektid, 

mida õpetaja saaks kasutada 

õpilaste hindamiseks. Seega 

peaks need testid olema küllalt 

mahukad ja varieerimise 

võimalusega. 

Lisada võib ka teiste loodud 

(projektid, asutused) materjale. 
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AGE TÄKER 

Palun tutvusta ennast! 

Age Täker, 32-aastane. Olen 

oma põhikooli- ja gümnaasiumi-

aastad veetnud Pärnu Koidula 

Gümnaasiumis. Pärast lõpeta-

mist läksin kohe Tartu Ülikooli 

bioloogiat õppima. Lõpetasin 

2012. aastal, aga nagu ikka, ei 

teadnud ma, mida soovin edasi 

teha. Üks oli kindel, et õpetaja 

ma olla ei soovi. Nii olingi ma 

vahepeal tööl Pärnu kodutute 

loomade varjupaigas ja andsin 

asendustunde Pärnu Loodus-

majas. Aga ma olin oma 

põhikooli/gümnaasiumi bio-

loogiaõpetajale silma jäänud ja 

tema soovitusel kutsuti mind 

Pärnu vabakooli asendus-

õpetajaks. Sinna jäin ma 3 

aastaks (2014–2017) ning 2017. 

aastal suundusin ma Tallinnasse. 

Sain tööd Saue Gümnaasiumis, 

nüüd uue nimega Saue Koolis. 

Ausalt öeldes ma ei uskunud, et 

mul õnnestub sinna tööle saada. 

Aga 5 aastat hiljem olen ma ikka 

siin ja olen oma valikuga väga 

rahul.  

2019–2021 tegin täiskohaga töö 

kõrvalt ka Tallinna Ülikoolis 

magistrikraadi ja alates 2021. 

aasta kevadest olen diplo-

meeritud põhikooli bioloogia ja 

inimeseõpetuse õpetaja. Miks 

ma otsustasin teha haridus 

teaduste magistrikraadi? Soovin 

ennast arendada, kindlustada 

oma tulevik, ja ma olin lõplikult 

veendunud, et õpetajaamet siiski 

sobib mulle.  

Hetkel õpetan Saue Koolis 7.–9. 

klassidele bioloogiat (sh 

väikeklassid), aga eelmisel 

õppeaastal õpetasin ka 8. 

klassidele inimeseõpetust. 

S am u t i  o l en  8 .  k l a s s i 

klassijuhataja.  
 

Miks soovisid liituga EBÜga? 

Olen jälginud EBÜ kodulehte ja 

püüan olla kursis ühingu 

tegemistega. Minu kolleeg Ulvi 

Urgard soovitas samuti liituda, 

e t  s aad a  v ä l j a s õ i t u d e l t 

huvitavaid kogemusi, uusi 

tutvusi jne. Liitumise eesmärk 

oligi olla kursis muutustega 

bioloogia ainevaldkonnas; kui 

vaja, siis kurta muret, või tunda, 

et teistel õpetajatel on ka samad 

mured; abimaterjale tunni 

aktiivsemaks muutmiseks (nt 

koolitustelt saadud materjalid, 

viimati suvekoolituselt) jne.  

Ma arvan, et ma ei ole veel 

piisavalt kaua ühingu liige 

olnud, et öelda täpselt, millega 

võiks veel tegeleda. Võib-olla 

võiks olla rohkem koostööd 

teiste aineühingutega. Ma 

kuulun ka Inimeseõpetuse 

Ühingusse. 
 

Millega sa vabal ajal tegeled? 

Enamuse vabast ajast olen koos 

oma lemmikloomadega (koer ja 

kass). Veedan väga palju aega 

oma õe ja vendadega, suviti 

suvilas oma aia eest hoolitsedes. 

Eriti meeldib mulle katsetada 

erinevate õistaimedega – tihti 

kasvatan nad seemnest ette ja 

kevadel kujundan aeda. Sageli 

proovin ka nö suvetaimi 

ületalvitada (mõnel korral on see 

ka õnnestunud). Minu aed ja 

p e r e  o n  m i n u  s t r e s s i 

maandamise allikad.  
 

Mõni hea mõte, mida teistega 

jagada. 

Mulle meeldib ikka mu vanaema 

öeldud mõte – kui sa midagi 

võtad, anna ka tagasi. Ole 

selline, nagu sa soovid, et teised 

sinuga oleksid. Ära kiirusta – 

mõtle, enne kui otsustad. 

 

 

TRIINU 

PERTELS 
Palun tutvusta ennast!  

Olen Triinu Pertels, lõpetanud 

olen Maaülikooli keskkonna-

kaitse ja Tartu Ülikooli 

Haridusteaduskonna bioloogia-

õpetaja erialal. Minu töökohaks 

on olnud üle kahekümne aasta 

Age Täker 
Foto: Triin Maasik 
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Vapramäe Loodusmaja, kust 

sain ka esimese õpetaja-

kogemuse. Ajapikku hakkas 

mulle lastega töötamine, 

nendega koos õppimine 

meeldima, nii et otsustasin 

minna ülikooli õpetajakutset 

omandama (lõpetatud 2020.a.). 

Olen näinud loodusõppe-

programmide arengut aja 

jooksul, need on muutunud üha 

rohkem õppekavapõhisemaks ja 

praegu on rõõm näha, et koolid 

tulevad heameelega õpilastega 

loodusesse.  

Loodusmajas käivad meil 

õpilased lasteaiast põhikoolini 

välja, seega on iga päev erinev. 

Tore ja sisukas on õpetada 

põhikooli viimast kooliastet, 

kuid ka algkoolis ja lasteaias on 

omad väljakutsed. Minu 

läbiviidavates 

loodusõppeprogrammides on 

rohkem kokkupuuteid 5.–6. 

klassi loodusõpetuse õppe-

kavaga, 7. klassi geograafia- ja 

9. klassi bioloogiaga. 

Loodusmaja töö on tihedalt 

seotud projektidega, nii nende 

kirjutamise kui aruandlusega. 

Lisaks on avalikkusele suunatud 

matku, loodusõhtuid, õppepäevi, 

konkursse. Koolilastele 

korraldan laagreid ja 

koolivaheaja tegevuspäevi. 

Väikeses asutuses tuleb lisaks 

osata veidi ka turundustööd ja 

kodulehe administreerimist. 
 

Miks soovisid liituga BÜga? 

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu 

kohta sain infot tuttavalt, kes 

kiitis Teie praktilisi õppepäevi. 

Loodan, et õnnestub kunagi neis 

osaleda. Väärtuslikuks pean 

jagatavat infot ja õppematerjale.  

 

Millega sa vabal ajal tegeled? 

Vabal ajal lähen heameelega 

sportima: kõndima, jooksma, 

ujuma vms. Minu suurteks 

lemmikuteks on taimed, kusagil 

matkarajal või reisil püüan 

tavaliselt tundmatud liigid ära 

määrata ja selgeks õppida. 

Koduaias alustasin hiljuti 

projekti, et meelitada taimede 

abil aeda rohkem liblikaid ja 

putukaid. Olen see, kes 

lillepoest ei välju kunagi tühjade 

kätega.  

Minu töö viib mind sageli 

matkaradadele, nii et looduses 

liikumist võib samuti hobide 

hulka lugeda. 
 

Mõni hea mõte, mida teistega 

jagada. 
 

Õpetajatöö nõuab paindlikkust. 

Minu jaoks pole keeruline 

kohandada end vastavalt 

muutunud oludele. Keerulistes 

oludes asun kohe tegutsema 

selles suunas, et lahendada 

olukord positiivselt. Kokku võib 

selle võtta lausega: „Selge, nüüd 

on siis nii.“ 

 

MARI-LIIS 
RENSER 

Palun tutvusta ennast! 

Olen Mari-Liis Renser, 40 aastat 

vana. Olen lõpetanud 2007. 

aastal Eesti Maaülikoolis 

agronoomia eriala. Õpetamise 

juurde sattusin kogemata ja 

peaaegu vastu tahtmist – 2011. 

aastal otsustasin lihtsalt igaks 

juhuks ära teha õpetajakutse. 

Täitsa ilma eelneva 

õpetajakogemuseta ja plaanis 

polnud ka tegelikult õpetajaks 

hakata, lihtsalt igaks juhuks. 

Õpetajast isa lapsena olin näinud 

ka selle ameti raskeid külgi ja 

õpetajaks hakkamine oli mu 

plaanides kuskil viimaste seas, 

kui üldse.  

 2011. aasta kevadel otsustasime 

teha perega elus kannapöörde ja 

kolida maale – Avinurme, 

abikaasa lapsepõlveradadele. 

Augusti teises pooles kuulutas 

Avinurme kool, et otsivad 

geograafiaõpetajat. Kuna ma 

ühtegi teist tööd polnud 

sealkandis leidnud, siis otsustasin 

Triinu Pertels 
Foto:Erakogu 

“Selge, nüüd on siis 

nii”  
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INFOLEHT 

kandideerida. Õpetajakoolitus oli 

mul läbitud ja nii ma seal tööle 

hakkasingi. Koolis tekkis kohe 

äratundmine, et see on just see, 

mida ma tegelikult teha tahan – 

kohanesin kiiresti ja tunnen 

siiani, et olen õiges kohas. Ise 

arvan, et õpetamine on mul 

geenides – mul on väga 

õpetajarikas suguvõsa – isa, 

vanaema, tädi, täditütar, vend, 

vennanaine... 

Aastal 2014 astusin sisse Tartu 

Ülikooli Viljandi 

Kultuuriakadeemia rahvusliku 

tekstiili erialale ja lõpetasin selle 

2018. aastal. Armastan väga 

kunsti ja käsitööd ning need on 

suurepärased pingemaandajad 

ning tegelen nendega 

igapäevaselt. Eriline koht minu 

südames kuulub disainile.  

Praegu õpetan Avinurme 

Gümnaasiumis geograafiat, 

loodusõpetust, majandust, 

kunstiõpetust ja kunstiajalugu, 

olen teist aastat meie koolis 

Rohelise Kooli projekti 

eestvedaja ja klassijuhataja 9. 

klassile.  
 

Miks soovisid liituga EBÜga? 

Sellest, et aineõpetajatel on omad 

ühingud, olin ma teadlik juba 

lapsest saadik. Isa juttude järgi 

ikka tundus, et need on ühed 

lahedad kohad, kus tehakse 

lahedaid asju. Ise õpetajaks 

hakates jällegi ei julgenud kohe 

liikmeks hakata ja hiljem ei 

tundunud see ka enam 

hädavajalik. Selle aasta 

teadushariduse konverentsil 

kohtusin aga ühes töötoas väga 

toredate inimestega, kellega 

tekkis kohe klapp ja nemad 

küsisid väga imestunud häälega, 

et miks ma juba 

bioloogiaõpetajate ühingu liige ei 

ole. Jah, miks ma siis pole? Koju 

jõudes kirjutasin kohe, et soovin 

astuda ühingu liikmeks, sest 

milleks seda nüüd siis enam 

edasi lükata.  

Mina tahaks ühingust leida 

toredaid inimesi, kellega saaks 

teha vahvaid Eesti-siseseid 

koolidevahelisi projekte, jagada 

kogemusi ja käia koolitustel. 

Ühingu toimetamiste kohta ei 

oska veel midagi öelda, sest olen 

olnud liige veel väga vähest 

aega.  

Millega sa vabal ajal tegeled? 

Vabal ajal tegelen rahvatantsu, 

kunsti ja käsitööga. 

Lemmiktehnika on värvipliiatsid 

ja lemmikuks joonistamis-

objektiks on linnud. Hobikorras 

püüan ennast täiendada graafilise 

disaini ja arvutigraafika alal.  
 

Üks hea mõte, mida teistega 

jagada. 

Arvan, et väljapääsmatuid 

olukordi olemas ei ole ja igale 

asjale on olemas lahendus.  

 

 

CRISTINA 

KASKA 
Palun tutvusta ennast! 

Olen parimas eas ja minu nimi 

on Cristina Kaska. Õppisin Tartu 

Ülikoolis keskkonnatehnoloogiat 

ja minust sai õpetaja, kui ma 

mõistsin, et ametnikutöö mulle 

üldse mitte ei istu, aga just 

selleks mind koolitati. Seega 

Toomemäelt enda lõpudiplomiga 

alla jalutades ei osanudki ma 

midagi targemat välja mõelda kui 

seda, et hakkaks hoopis 

õpetajaks. Ma kahtlustan, et 

alateadvuses mõjutas mind 

sellele mõttele lapsepõlve 

lemmikraamat Anton Makarenko 

„Pedagoogiline poeem“. 

Kõndisin Lutsu raamatukokku, 

otsisin „Õpetajate Lehest“ 

töökuulutusi ja saatsin 2 avaldust 

ka teele. Ühte kooli koguni paluti 

Mari-Liis Renser 
Foto: Aavo Renser 

Positiivne leiutaja 

“Alati on olemas lahendus” 
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KOOLITUSED 

TULEVASED KOOLITUSED 

1. Õpiteede disainimine 

probleemipõhises õppes 

loodusteaduste tundides 

hübriidõppe tingimustes 

 

Toimumised: 

20.–21.01.2023 

26.–27.05.2023 

 

Viit registreerumise lehele: 

https://koolitus.edu.ee/

training/8317 

2. Loodushariduse muutmine 

käitumuslikuks 

 

 

 

Toimumised: 

3.–4.03.2023 

14.–15.04.2023 

 

Viit registreerumise lehele: 

https://koolitus.edu.ee/

training/8024 

3. Tõejärgse ajastu väljakutsed 

loodusteadusharidusele 

 

 

 

Toimumised: 

27.–28.01.2023 

28.–29.04.2023 

 

Viit registreerumise lehele: 

https://koolitus.edu.ee/

training/8500 

2022/2023 õppeaastal toimuvad Tartu Ülikooli 

koolitused, kuhu saab end kirja panna: 

INFOLEHT 

Cristina Kaska 

Foto:Erakogu 

töövestlusele tulla. Pärast 

intervjuud ütles direktor: „Loll sa 

ju natuke oled, aga teised 

kandidaadid on veel hullemad, et 

tule siis.“ No ma siis läksin. 

Siiani ei ole palutud lahkuda ja 

ega ma ei taha veel ära ka minna. 

Töö on põnev ja kool lahe. 

Vahepeal olen käinud 

täienduskoolitustel ja nüüd on 

olemas ka puhtad paberid. Isegi 

magistratuurist pusisin ennast töö 

kõrvalt läbi. Bioloogiat õpetan 7. 

kuni 9. klassini. Juba päris hästi 

läheb. Endale meeldib väga, 

õpilased ka otseselt ei põgene. 

Olen olnud vahepeal ka 

klassijuhataja ning hetkel teen 

natuke haridustehnoloogi tööd. 

Olen käima lükanud ka 2 

huviringi. LoTe ehk 

loodusteaduste huviring, kus 

loodusvaldkonna õpetajad 

kordamööda teevad õpilastega 

põnevaid eksperimente, ja 

Filmisport, kus tegeletakse 

lühifilmide tegemisega. 
 

Miks soovisid liituga EBÜga? 

Bioloogiaõpetajate Ühingust tean 

ammu ja olen osalenud ka 

suvekoolitusel, aga võtsin pikalt 

hoogu, et liikmeks astuda. 

Ootused on kõrged: huvitavad 

koolitused, põnevad tegevused, 

lahedad uued tuttavad. Kuulun 

veel haridustehnoloogide liitu. 

Panustada saaksin ehk 

meediakirjaoskuse valdkonnas, 

kuna minu hobideks on 

fotograafia ja film. Oman 

pikaajalist kogemust, kuidas 

õpilasi filmi tegema panna. 

Kasutan seda ka enda 

õppetundides. 
 

Millega sa vabal ajal tegeled? 

Vabal ajal loen meelsasti. 

Tegelen pildistamise ja 

lühifilmide tegemisega. Üritan 

jõuda loodusesse. Meeldib teha 

erinevaid projekte ja aeg-ajalt 

olen aktiivne külaelus. Hetkel on 

suurimaks hobiks remont. 
 

Üks hea mõte, mida teistega 

jagada. 

Mind iseloomustab sõna leiutaja 

ning enamasti olen ma 

positiivne. 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://koolitus.edu.ee/training/8317
https://koolitus.edu.ee/training/8317
https://koolitus.edu.ee/training/8024
https://koolitus.edu.ee/training/8024
https://koolitus.edu.ee/training/8500
https://koolitus.edu.ee/training/8500


KVALITEET 

MURAKAMÄRGIS 

 Maarika Männil  

 

Eesti Keskkonna 

hariduse Ühingu liige ja õppe-

programmide hindamise koordi-

naator  

 

MURAKAS – kvaliteedi 

sümbol  

Iga õppeprogrammi kirjeldus 

keskkonnahariduse andmebaasis 

(https://keskkonnaharidus.ee/et) 

on kui planeerimise dokument, 

mis aitab õpetajal: 

 

leida sihtrühma õpet toetava 

programmi (seosed õppekavaga, 

sobilikud meetodid, 

kujundatavad pädevused), 

 

aitab rahaliste vahendite 

taotlemiseks kulusid arvestada 

 

annab suuniseid, mida teha 

õpilastega eeltööks enne ja 

pärast õppekäiku 

 

Kirjeldus peaks tekitama huvi ja 

andma turvatunde, et kõik on 

hästi läbi mõeldud.  

MURAKA-märgisega on tähis-

tatud praeguseks 684 kvaliteet-

seks tunnistatud keskkonna-

hariduslikku aktiivõppepro-

grammi.  

Kvaliteedimärk programmi 

kirjelduse juures kinnitab, et 

programm on igakülgselt läbi 

mõeldud: valitud teema koos 

seatud õpitulemustega on 

kooskõlas riikliku õppekavaga, 

metoodika ja ajakava on ea-

kohased ning programmi läbi-

viimist toetab sobilik 

õpikeskkond. Olulised on aktiiv-

õppe rakendamine ja jätku-

suutliku arengu põhimõtete ava-

mine käsitletava teema raames.  

 

Õppeprogrammide kirjelduste 

hindamine algas 2020 kevadel 

keskkonnahariduse kvaliteedi-

süsteemi loomisega. Selle 

esimene eesmärk on saavutada 

keskkonnahariduse ühtlane tase 

erineva taustaga keskustes ning 

kindlustada heal tasemel ja 

usaldusväärse keskkonna-

hariduse kättesaadavus kõikjal 

Eestis. Selleks töötasid eks-

perdid välja kvaliteedi hindamise 

kriteeriumid, mis võimaldavad 

keskkonnahariduse andjate seas 

kujundada ühist mõttemudelit, 

mis toetab ka säästva arengu 

põhimõtete tutvustamist. Teine 

eesmärk realiseerub tulevikus, 

kui murakamärgisega pro-

grammid saavad KIK-ile 

eelistatuks rahaliste vahendite 

jaotamisel.   

Murakamärgis antakse pro-

grammile viieks aastaks välis-

hindajate kogu poolt, kes on 

kriteeriumidest lähtudes kirjel-

dust analüüsinud. Märgise välja-

andmist korraldab Eesti Kesk-

konnahariduse Ühing (EKHÜ), 

märgise taotlemine ja 

kasutamine on keskkonna-

hariduse pakkujatele vabatahtlik. 

Rohkem infot keskkonna-

hariduse kvaliteedisüsteemist ja 

murakamärgisest saab Kesk-

konnahariduse Ühingu kodu-

lehelt:   

https://www.ekhyhing.ee/

kvaliteet 

Mis on MURAKA-märgis ja 

mis infot see õpetajatele peaks 

andma?  

 
ILUSAT SÜGIST! 

https://keskkonnaharidus.ee/et
https://www.ekhyhing.ee/kvaliteet
https://www.ekhyhing.ee/kvaliteet

