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Hääd ühingukaaslased! 

 

Mul on hea meel, et vaatamata talvistele oludele on 

ilmunud EBÜ teine infoleht. Millest seekord juttu 

tuleb? Ühing kasvab mühinal nagu hästi väetatud 

roosipõõsas ja meiega on otsustanud liituda mitu 

tõeliselt asjalikku ja särasilmset õpetajat. Nüüd saategi 

teada, kes nad on, kust tulevad ja mismoodi 

loodusteadusi õpilasteni viivad. Üle ega ümber ei saa 

meie 27.–28. jaanuaril Tartus toimunud 

talvekonverentsist, kus sai valitud uus juhatus ja 

kinnitatud põhikirja uuendused. Kaisa-Helena Luht 

pani kirja, mida põnevat me Oecologicumis teada 

saime. Õpetajate Koostöökojast, mis on viimasel kahel 

aastal tegelenud agaralt hariduspoliitikaga, pani loo 

kokku endise ja uue juhatuse liige Inga Kangur. 

Eelmise aasta sügisel toimus Võrus 

Keskkonnakonverents ja oma tähelepanekuid jagab 

Heidi Kukk. Videoõpsi entusiastid Kadri Mettis ja Ott 

Maidre panid kokku juhendi, kuidas võiks 

bioloogiaalaseid videoid õppetöös rakendada. Samuti 

räägime eesti juurtega nobelistist, ühest agarast noorte- 

ühendusest ja tutvustame noort kunstitalenti. 

Hääd lugemist ja kaasamõtlemist! Jätkuvalt on 

teretulnud teie kaastööd ja teemavihjed. 

Nautige veel ilusat talvekargust, varsti on kevad käes! 

Tihased juba laulavad, kinnitab meie uus president 

Leelo.  

 

Heli 

Talv 
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UUS JUHATUS 

Vana juhatus on oma tegevuse lõpetanud. 

Elagu uus juhatus! 

 

Aiki Jõgeva, juhatus 2020–2023, EBÜ president 
 

Jaanuaris sai jälle täis juhatuse kolmeaastane 

tegevusaeg. Heli Illipe, Leelo Lusik, Marje Loide, 

Inga Kangur, Helina Reino, Külli Relve ja Aiki 

Jõgeva andsid endast parima, et koroonaajal kõik 

võimalik ja vajalik tehtud saaks. Koostöös 

geograafiaõpetajate ühinguga toimus projekt 

„Läänemeri kliimamuutustes: ainete lõimumine 

koostöös ja praktilistes uurimuslikes tegevustes“. 

Seda rahastas Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. 

Projekti raames pidasime 2020. aastal suvekooli 

Pärlseljal. Sügisel 2021 saime teadmisi Läänemere 

uurimise kohta ning käisime uurimislaevaga 

Tallinna lahel. Suvekoolides saime kokku veel 

kahel korral: 2021. aastal Võsul ja 2022. aastal 

Säreveres. See oli koroonaajastut arvesse võttes 

suurepärane saavutus. 

Esimese aineõpetajate ühendusena 

algatasime Erasmus+ koostööprojekti Poola, 

Portugali, Taani ja Põhja-Makedoonia õpetajate 

aineliitudega. Selle ettevõtmise hing on Heli Illipe, 

kes algatas ka ühingu infokirja loomise. Pidevalt 

jätkus koostöö Õpetajate Ühenduste Koostöö-

kojaga, mis on HTM-i strateegiline partner. 

Sellega seoses oleme olnud osalised nii uue 

ainekava muudatuste kui ka seadusemuudatuste 

tagasisidestamises.  

27. jaanuaril valisime ühingule uue juhatuse, mis 

seekord sai kuueliikmeline: Leelo Lusik, Aiki 

Jõgeva, Heidi Kukk, Inga Kangur, Meri Heinsalu 

ja Heli Illipe. 

Presidendiameti andsin üle kauaaegsele juhatuse 

liikmele Leelole. Loodame teha ühingu liikmetega 

järjest rohkem koostööd ning kõik head 

ettepanekud ja initsiatiiv on väga oodatud! 

Eelmise aasta lõpus pakkus HARNO haridusühendustele võimalust saada tasuta juriidilist nõustamist, et 

kaasajastada ühingu põhikirja ning arutada liikmelisuse ja juhtimisega seotud aspekte. 19. detsembril 2022 

kohtusid EBÜ juhatuse liikmed Aiki ja Heli „Juhatuse Kompetentsikeskuse“ juristi Kaidi Holmiga. 

Kahetunnise veebikoosoleku ajal vaatasime üksikasjalikult üle oma põhikirja. Kohtumise lõppedes tegime 

põhikirja sõnastuses mitmeid parandusi ja täiendusi, samuti sai see kaasajastatud ja viidud vastavusse 

kehtiva mittetulundusühingute seadusega. Põhikirja muudatused said kinnitatud EBÜ üldkoosolekul 27. 

jaanuaril 2023. Uuendatud põhikirjaga saab tutvuda ühingu kodulehel SIIN. 

 

JUHATUSE LEHEKÜLG 

 

MUUDATUSED PÕHIKIRJAS 

Leevikesed joonistas Mari-Liis Renser 

https://ebu.ee/Konstitutsioon.php
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NOORTE HEAKS TÄNU! 

Eelmise aasta sügisel pöördus 

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda 

meie poole sooviga toetada Tartu 

Ülikooli teaduskooli tunnustamist 

noortevaldkonna konkursil Noorte 

Heaks Tänu. TÜ teaduskool on 

olnud nii õpetajatele kui ka 

haridusühendustele väga  oluliseks 

toetavaks  partneriks töös andekate 

õpilastega. Paljud õpetajad on 

olnud kaasatud TÜ teaduskooli 

tegevustesse.  TÜ teaduskool  on 

olnud pikaajaline (57 aastat) 

teaduse populariseerija noorte 

hulgas. Teaduskooli põhiülesanne 

on üldhariduskoolide õpilastele, sh 

andekatele lastele suunatud teadus- ja 

tehnoloogiapõhise huvihariduse pakkumine ja 

arendamine ning teaduse, tehnoloogia ja teadlase 

elukutse populariseerimine õpilaste hulgas.  TÜ 

teaduskool  koordineerib 22 üleees t i -

lise aineolümpiaadi läbiviimist. Lisaks korraldab 

TÜ teaduskool  üleriigilisi e-viktoriine ja 

ainevõistlusi. TÜ teaduskool on loonud riiklikku 

õppekava toetava e-kursuste süsteemi, milles saavad 

osaleda õpilased üle Eesti. TÜ teaduskool on 

käivitanud mobiilsed õpikojad loodusteaduste ja 

informaatika valdkonnas ning uurimis -

laboriprogrammi integreeritud loodusainete 

programmi praktiliseks õppeks. 

Juhatus otsustas seda taotlust toetada. Seekord 

paraku jäi tunnustus 24. jaanuaril 2023 toimunud 

galal saamata, ent noorteühenduste valdkonnas 

läksid tänusõnad Bioteaduste Üliõpilaste Seltsile, 

kelle panus eluteaduste populariseerimisse ja 

loodusteadusliku hariduse edendamisse on väga 

oluline. Palju õnne, BÜSikad! Loodetavasti võrsub 

siit seltskonnast ka mõni bioloogiaõpetaja :) 

Et selle tegusa seltskonnaga tuttavaks saada, esitasin 

neile mõned küsimused. Vastasid biomeditsiini 

magistrant Linda Sootak ja neuroteaduste doktorant 

Carolin Kuuskmäe. 

 

Heli: Bioteaduste Üliõpilaste Selts loodi 2013. 

aastal. Mis oli seltsi loomise ajend, on ju ülikoolis 

palju teisi ühendusi, näiteks korporatsioonid, kus 

saab aktiivselt tegutseda? 

BÜS: Tartu Ülikoolis ei olnud varasemalt seltsi, mis 

koondaks erinevate kursuste bioteaduste tudengeid. 

Seetõttu taheti luua kogukond, kellega saaks koos 

mõnusalt aega veeta ja ka teadust Eestis 

populariseerida. Nii saigi loodud selts, mis lisaks 

bioteaduste tudengite elu parandamisele panustab ka 

ühiskonnaelu edendamisele loodusteaduste 

valdkonnas.  

 

Heli: BÜS-i asutasid geenitehnoloogid. Miks just 

nemad? Palju on teil liikmeid kokku ja keda 

enda hulka ootate? 

BÜS: Tollel ajal oli grupp aktiivseid 

geenitehnolooge, kes mõtlesid, et võiks luua seltsi, 

mis kõiki bioteaduste tudengeid ühendab. Nii 

juhtus, et BÜS-i asutajateks said geenitehnoloogid, 

kuid selts iseenesest on algusest peale mõeldud 

BÜSi-rahvas.Pildistas Kaisa Põhako 

https://teaduskool.ut.ee/et
https://teaduskool.ut.ee/et
https://www.hm.ee/uldharidus-ja-noored/noortevaldkond/tunnustussundmused
https://www.hm.ee/uldharidus-ja-noored/noortevaldkond/tunnustussundmused
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kõigile bioteaduste entusiastidele, olenemata 

konkreetsest eriala valikust. Hetkel on seltsis umbes 

110 liiget ning liituma on oodatud kõik huvilised, 

kuid eelkõige bioteaduste tudengid. 

 

Heli: Milliseid tegevusi/võimalusi te oma 

liikmetele pakute? Kuidas saavad liikmed 

panustada seltsi arengusse? 

BÜS: Liikmetel on võimalus liituda töögrupiga, kus 

tegeletakse erinevate ülesannetega. Meie selts on 

jagatud kaheksaks töögrupiks. Näiteks 

keskkonnatöögrupp korraldab keskkonnateemalisi 

seminare, prügikoristuspäevi, peab koolides 

loenguid ja korraldab juba traditsiooniks saanud 

keskkonnanädalat. Hariduse töögrupp peab koolides 

loenguid, näiteks mikrobioomi ja vaktsiinide 

teemadel, ja korraldab geneetika õppepäevi 

kooliõpilastele. Teiste töögruppide kohta saab 

lugeda SIIT. 

 

Heli: Kust leiab infot teie tegemiste kohta? 

BÜS: Meie tegemisi saab jälgida Facebookis, 

Instagramis ja ka meie kodulehel, kus asub ka meie 

blogi. Seltsisisene kommunikatsioon käib 

Discordis.  

 

Heli: Kas ja millist koostööd teete teiste 

(noorte)ühendustega? 

BÜS: Korraldame mitmeid üritusi ka teiste 

tudengiorganisatsioonidega, näiteks Matemaatika-

Informaatika tudengiseltsiga (MITS) ja Tartu 

Üliõpilaste Looduskaitseringiga (TÜLKR). Lisaks 

on meie oluline koostööpartner Eesti 

Noorteühenduste Liit (ENL). 

 

Hel i :  Kas  panus ta te  ka  la i emal t 

loodusteaduslikku haridusse? 

BÜS: Kindlasti! Nagu eelnevalt mainitud, käivad 

erinevad töögrupid pidamas loenguid mitmetel 

bioloogiaga seotud teemadel.  Samuti korraldame 

erinevaid avalikke seminare, kuhu on kõik oodatud. 

Lisaks on meil suured iga-aastased üritused nagu 

geneetika õppepäevad ja Keskkonnanädal.  

 

Heli: Kahtlemata on iga tunnustus oluline. Kas 

ja kuidas mõjutab see teie ühingut? Mida 

soovitaksite teistele noorteühendustele? 

BÜS: Igasugune tunnustus on meeletult oluline ja 

kindlasti motiveerib meie liikmeid jätkama sama 

tublisti edasi. Soovitame olla järjepidevad oma töös 

ja kaasata enam kui ainult oma liikmeid. Meie üks 

suurtest eesmärkidest BÜS-is on jõuda 

kooliõpilasteni, et neid harida ja innustada tulla 

õppima bioteadusi ning seeläbi luua uus põlvkond 

noori, kes usuvad teaduspõhisusse ja soovivad 

maailma parandada. 

Noorte Heaks Tänu galal. 

Pildistas Erlend Štaub 

https://www.bys.ee/koolikylla
https://www.bys.ee/koolikylla
https://www.bys.ee/tgrupid
https://www.facebook.com/bysselts
https://www.instagram.com/bysselts/
https://www.bys.ee/
https://www.bys.ee/blog
https://www.bys.ee/blog
https://mits.ee/
https://ring.ee/
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Eelmise aasta EBÜ suvekoolis 

oli juttu noorest kunstnikust 

Marie Martine Lupp´ist ja 

huvilised said ette tellida tema 

linnuillustratsioonide raamatu. 

Tänavusel talvekonverentsil sai 

raamatut oma silmaga näha. 

Häid loomakunstnikke ei ole 

Eestis just kuigi palju ja võttes 

arvesse Marie noorust, on tema 

töö üllatav ja tähelepanuväärne. 

Seepärast otsustasin teda ka 

meie ühingu liikmetele 

tutvustada ja esitasin talle 

mõned küsimused. Loodan 

siiralt, et Marie Martinest 

kuuleme veel edaspidigi, ja seda eelkõige 

loodusteaduste vallas. 

 

Palun tutvusta ennast! Kust oled pärit ja kus 

õppinud? 

Minu nimi on Marie, olen pärit Võrumaalt ja 

hetkel olen Võru Gümnaasiumi 10.L klassi 

õpilane. Põhikooli esimesed 4 aastat õppisin 

Rotnesi koolis Norras, ülejäänud põhikooli aga 

Eestis Parksepa Keskkoolis. 

  

Ma ei tea last, kellele ei meeldiks joonistada. 

Mingis vanuses aga jäetakse see harjumus 

maha. Mõni aga ei saa sellest harjumusest lahti 

ja joonistab edasi. Kuidas sinul on läinud? Mis 

ajast on pärit sinu esimene mälestus 

joonistamisest?  

Ma arvan, et joonistusharjumus tekkis ning jäi 

mulle külge tänu minu pereliikmetele, kellel oli 

aega minuga tegeleda ning päris tihti minuga koos 

joonistada. Mäletan, kuidas päris pisikesena, 

umbes 4–5-aastasena, käskisin emal joonistada 

minu lemmikuid mänguasju ja filmitegelasi, kes 

olid valdavalt loomad, et ma saaksin neid hiljem 

paberil imetleda ja proovida 

kopeerida. Suurimad lemmikud 

olid lohed. Sealt mu huvi 

joonistamise vastu tõenäoliselt 

alguse saigi – ma tahtsin lihtsalt 

osata draakoneid joonistada. 

  

Kas oled joonistamist 

juhendaja käe all õppinud?  

Lõpetasin eelmine aasta Võru 

Kunstikooli põhiõppe, kus 5 

aastat mitmete erinevate õpetajate 

käe all õppisin. Praegugi käin seal 

maalimas, kuid nüüd valikainena. 

 

Mis on sinu lemmiktehnikad? 

Kas sa vajad joonistamiseks 

häälestumist? Kuidas sa seda teed? Kus sulle 

meeldib joonistada? 

Lemmiktehnika on mul tavaliselt see, millega ma 

ammu tegelenud pole, seega see varieerub. Ma 

arvan, et hetkel igatsen ma kõige rohkem 

pastellmaali. Kodus ma tavaliselt maalin 

vesivärvidega või joonistan pliiatsitega, kuid 

kunstikoolis kasutan ma kõige rohkem akrüüle. 

Mulle meeldib kõige rohkem joonistada 

kunstikoolis, reisil või sõprade pool. Suuremate ja 

rohkem läbimõtlemist vajavate tööde puhul on 

parem olla kohas, kus saab keskenduda, kuid ei 

puudu tagasiside küsimise võimalus. Inspiratsioon 

on tähtis ning mõned parimad mõtted tulevad 

teistega arvamusi vahetades. 

 

Hiljuti ilmus sinu linnuraamat, mis kasvas 

välja sinu loovtööst. Kuidas selline mõte tuli? 

Miks valisid just linnud? Mis tunne oli, kui sa 

oma raamatut esimest korda käes hoidsid? 

Linnuraamat algas tõesti minu 8. klassi loovtööst, 

kuigi alguses polnud raamat plaaniski. Mõte 

maalida loomi tuli minu tahtest siduda oma 

loovtöös kunsti ja loodust, kuid täpsemalt Eesti 

Foto:erakogu 
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lindude maalimise mõte tuli sõpradega 

videokõnes rääkides. Mäletan, et ka siis pidasin 

linde huvitavateks, kuid ei teadnud nende kohta 

eriti palju. Nüüdseks on see huvi tunduvalt 

kasvanud. Oma raamatu lõplikku versiooni käes 

hoida on päris vägev! Olles tegelenud selle tööga 

juba mitu aastat, on tore hoida käes selle tulemust, 

justkui kogu asja kulminatsiooni. 

 

Kas loodusteadused on sama põnevad kui 

kunstitegemine? 

Loodusteadused on kindlasti sama põnevad kui 

kunstitegemine, selles pole kahtlust. Ma olen 

nendest väga huvitatud. Kunst ja teadus tunduvad 

nagu vastandid, kuid saavad alguse samast asjast 

— inimese uudishimust maailma vastu. 

 

Kas sul plaane-mõtteid, kuidas oma 

maalimisoskust edasi arendada? Kas võtad 

ette järgmise loomarühma? 

Ma arvan, et maalimisega ja vesivärvide 

kasutamisega jätkan nii nagu varem. Ehk jätan 

vesivärvid mõneks ajaks tagaplaanile või proovin 

nendega midagi teistmoodi teha. Mulle on 

pakutud küll putukate või kalade ettevõtmist, aga 

mulle tundub, et Eesti loomade maalimisest 

mõneks ajaks aitab. Kuid mikroorganismide 

illustreerimist olen ma küll kaalunud. 

 

Millest unistad? 

Ma loodan, et tulevikus saan tegeleda asjadega, 

mida armastan, ja palju õppida. Ma unistan 

teadustööga tegelemisest, ja oma koerast või 

kassist. 

 

Kas sul on mõni mõte, mida sa tahaksid 

õpetajatele öelda, et õpilaste koolirõõm oleks 

suurem? 

Mulle tundub, et õpilastel kasvab huvi õppeaine 

vastu siis, kui õpetajal endal on ka suur huvi selle 

vastu. Parimad õpetajad minu kogemuses ongi 

olnud need, kes oma õppeainet armastavad ja 

sellest rõõmu tunnevad. 

Pilt: apollo.ee 
https://www.hooandja.ee/projekt/eesti-

linnud-vesivarvides 
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BIOLOOGIAÕPETAJATE ÜHINGU TALVEKONVERENTS 

Bioloogiaõpetajate Ühingu talvekonverents  

27.–28. jaanuaril 2023 suurest ühisnimetajast 

„Elurikkus“ kantuna 

 

Kaisa-Helena Luht 

 

27. jaanuari hommikupoolikul hakkas J. Liivi 

tänav 2 Tartus ehk Oecologicum täituma endiste 

üliõpilastega, keda seob hulk mälestusi ning himu 

uute teadmiste järele. Esimesena jäi silma rohelus, 

mis selle maja ühes seinas suisa 24 meetri 

kõrgusele tõusis. Muidugi tekkis kohe elav arutelu, 

et kas need on tõesti päris taimed ja kuidas neid 

kastetakse, aga peagi saime oma küsimustele 

vastused – üks kord kuus käib kõrgust mittekartev 

aednik tõstukiga iga taimega toimetamas ja nende 

eest hoolitsemas. Maja tutvustusel saime veel 

teada, et Oecologicumi hoones töötavad Tartu 

Ülikooli ökoloogid ehk „rohelised bioloogid“, st 

botaanikud, zooloogid ja mükoloogid. Ja mitte 

lihtsalt ei tööta oma lõbuks, vaid teevad 

maailmatasemel teadust. Näiteks eraldavad 

mükoloogid mullaproovidest seente DNAd ning 

valmistavad selle ette DNA-järjestuste 

sekveneerimiseks. Nii täieneb andmebaas meie 

looduse geneetilisest mitmekesisusest, mis toetab 

elurikkuse genoomika uuringuid, millest  järgmisel 

hommikul rääkis ka Tartu Ülikooli 

loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor Urmas 

Kõljalg. 

Maja kaasaegsus paistis silma ja saime ka 

tagumikuga tunda, kui maandusime ülemisel 

k o r r u s e l  s u u r e s  p a l j u d e  m õ n u s a t e 

istumisnurkadega ühistoas, kus kogunetakse korra 

nädalas plaanide tegemiseks. Ja muidugi saun! See 

oli ootamatu!  

Pärast majatuuri leidsime end suures saalis moodsa 

tehnika, paljude ekraanide ja mürasummutava 

seinaga auditooriumis. Esimene esineja 

paleontoloog Oive Tinn rääkis teemal „Kuidas 

aitab sügava aja paleoökoloogia mõista antropo-

tseeni erakordsust“. Lisaks uuele sõnale 

„akritarhid“ jõudis täie selgusega kohale, kuidas 

inimene on mõjuv evolutsiooniline jõud, 

põhjustades floora ja fauna ühtlustumist, ning 

millise jälje me tulevastele paleontoloogidele 

jätame. Inimeste loodu plasti, ehitiste ja 

infrastruktuuri näol on juba praegu suurema 

massiga kui eluslooduse biomass.  

Järgmise esineja entomoloog Virve Sõbra sõnum 

tolmeldajate, sealhulgas kimalaste kohta oli, et 

putukate mitmekesisuse säilimiseks ei piisa õite 

olemasolust, vaid tuleb tagada nende kõikidele 

arenguetappidele sobivad elukohad ning 

toiduobjektid. Ja see on võimalik vaid siis, kui 

hoiame olemasolevaid elupaiku, mida liiast ei 

hooldataks ega haritaks, kus oleks püsiv 

taimekooslus ja „loomulik korratus“. Ning nn pop-

up-restoranide tegemine autoteede vahelisele 

ribale või putuka-hotellide ehk „linnurestoranide“ 

rajamine on kahjuks vaid inimese enesetunde 

paranda-miseks ilma olulise kasutegurita. 

Arstiteaduse doktorant Merle Rätsep vaatas 

putukatest veelgi väiksemaid objekte – 

mikroorganisme ning nende seost meie tervisega. 

Aju–soolestiku-telje tähtsusest ning bakterite 

seostest meie käitumise ja emotsioonidega 

räägitakse aeg-ajalt ka ajakirjanduses, kuid 

postbiootikumidest kui probiootiliste bakterite 

poolt nende eluprotsessi käigus toodetud 

organismile kasulikest ainetest polnud enne kuigi 

palju kuulnud. 

Mükoloog Leho Tedersoo rääkis põnevate 

lugudega vürtsitatult erinevatest seente toitumis-

viisidest ja Eestis tehtud uuringutest. See, et 

kuldmampel võib mõnel inimesel hallut-

sinatsioone tekitada, on sama kurb kui arusaamine, 

et globaalne soojenemine mõjutab ka seeni. Ning 

siis ei saa enam öelda, et ühes grammis 

metsamullas on kuni 6 kilomeetrit seeneniite, ning 

taimedel on veelgi raskem pinnasest vajalikke 

aineid kätte saada. 

EBÜ üldkoosolek Aiki juhtimisel päädis 

tänusõnadega senisele juhatusele: aitäh Aiki, Heli, 

Leelo, Marje, Helina, Külli ja Inga! Pärast sobivate 

kandidaatide tutvustust – elagu uus juhatus! – 

valiti uus juhatus koosseisus: Heli, Meri, Aiki, 

Inga, Heidi ja Leelo. 

Õhtuse vahepalana saime nautida Aare Baumeri 

uue loodusfimi „Laulvad liivad“ valitud kaadreid. 

Ootame põnevusega Eesti imelist loodust kaunilt, 

nii kaugelt kui mikroskoopiliselt lähedalt näita-vat, 

aga ka selle laulvate helide tausta selgitavat teost.  

Järgmisel hommikul, 28. jaanuaril, ootas meid uus 

vana maja – Vanemuise 46 TÜ loodusmuuseumi 

hoone. Alustuseks rääkis professor Urmas Kõljalg  
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Elurikkuse genoomika Euroopa konsortsiumi tege-

mistest ja ka meie teadlaste tööst selles vallas. 

Geneetilise materjali põhjal võib arvata, et 

maailmas on 20 miljonit liiki, aga reaalselt on 

füüsiliselt tuvastatud 1,8 miljonit, seega on tööpõld 

lai. Põhilised leiud tõenäoliste liikide kohta 

saadakse mulla-, vee- ja õhu-uuringutest, millest 

eraldatakse DNA ning leiud triip-koodistatakse. 

Uue põlvkonna inimesed, kes liikidega töötavad, ei 

tunne neid ära mitte looduses, vaid arvutiekraanil 

DNA-järjestusi vaadates. Huvitav on mõte liikide 

aktsiaturust – igal liigil on oma hind, mis lähtub 

tema tähtsusest ja rollist ökosüsteemis ning mõjust 

loodusest kadumise korral. Liigi digitaalse teisiku 

kujul arvutatakse liigi hind ning avatakse 

kauplemissüsteem. See võimaldaks rahavoo 

otsesemat liikumist looduse hävitajatelt 

looduskaitsjatele. Huvitav, kuhu sellised 

kauplemise arengud liiguvad? 

Bioloog Veljo Runnel tegi sissejuhatuse tema 

poolt pakutavasse õpituppa loodusvaatluste 

maratonist, mis sel aastal toimub 10.–11.juunil. 

Selle maratoni tugevus seisneb tohutus hulgas 

fotodes, mida harrastusteadlased netti üles 

laadivad ja kust päristeadlased saavad liike 

määrata. Nii on Eestile leitud mitu uut liiki. 

Rohkem infot maratoni kohta leiad SIIT.  

 

Edasi jaguneti erinevatesse õpitubadesse. Kadri 

Ashford tutvustas loomaaedade ajalugu. Kas 

teadsite, et esimene suure loomade koguga mees 

maeti Egiptuses koos kõigi naiste, laste ja 

loomadega juba 3500 eKr? Ja et Colosseumi 

tegutsemise 390 aasta jooksul tapeti hinnangu-

liselt 1 miljon looma, peamiselt Aafrikast, ning kes 

teab, kui paljud veel transpordil surma said? 

Praegu on loomaaedades loomade elu kindlasti 

parem kui veel eelmise sajandi alguses, kui alustati 

loomade paljundamisega. Tollal oli põhjus seotud 

raskustega loomade saamisel ning otstarbekam oli 

ise paljundada, kuid praegu võimaldavad teadlik 

koostöö ja paljundusprogrammid loomaaedade 

vahel suurendada ohus olevate liikide geneetilist 

mitmekesisust ning populatsiooni elujõulisust.  

Geoloog Mare Isakar käitus klassikalise hea 

õpetajana – kõigepealt rääkis mahlaselt meie 

geoloogilisest taustast ja põhjustest, miks Eestis 

palju kambriumi kuni devoni fossiile leidub ning 

miks rändrahnud Põhja-Eestist edasi minna ei 

viitsinud. Ning siis andis ta kohe ka kõigile 

võimaluse oma uusi teadmisi kontrollida, määrates 

karbitäie fossiilide kuuluvust. Enamikul õnnestus 

esimesel korral suur osa õigesti määrata – küll oli 

uhke tunne oma oskuse üle! Fossiiliinfo abil saab 

nüüd Eesti rannikualal või ka mujal fossiile leides 

üritada neid uuesti meelde tuletada ja teistega 

jagada.  

 Geoloog Mare Isakari töötoas fossiile määramas. 

Pildistas Kaisa-Helena Luht 

Raamatukogus tutvustati loodusteaduslikke kogusid. 

Pildistas Kaisa-Helena Luht 

https://elurikkus.ee/lvm
https://fossiilid.info/
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Kahjuks ei saanud ma osaleda Cristina Kaska 

töötoas, kus räägiti, mismoodi saab õppetöö 

mitmekesistamiseks kasutada audiovisuaalseid 

tehnikaid. Ja selleks ei pea bioloogiaõpetajast 

saama multimeediaspetsialist! Kui õpilastele on 

meediaülesanne antud, on nad varmad ise 

lahendusi leidma ja oma nutitelefone õppetöös 

rakendama. Cristina tõi välja, et lühivideote 

ettevalmistamine, filmimine, montaaž ja esitlemine 

võimaldab õpilasel materjali mitu korda läbi 

töötada ja seeläbi kinnistub õpitu paremini. Pealegi 

on loomingulisi kodutöid palju põnevam teha, kui 

tavapäraselt töövihikut täites või õpikut lugedes. 

Videoõpsi entusiiastid Ott Maidre ja Kadri Mettis 

on kõvad tegijad! Need videod on mõnusad, 

tempokad ja samas annavad võimaluse saada uusi 

teadmisi või kinnistada vanu. Võimalus videote 

sisse küsimusi lükkida, kas väikese tehnilise 

täienduse abil või lihtsalt küsides, on suurepärane 

mõte ja võte.  

Pärast lõunasööki Gaudeamuses said huvilised 

jätkata oma päeva ringkäiguga TÜ raamatukogus. 

Ja küll see oli huvitav! Teadupoolest tähistas 

raamatukogu eelmisel aastal oma 220. aastapäeva. 

Ka praegusest hoonest on osa muinsuskaitse all – 

fassaad, fuajee ja lühter, aga mitte katus. Ja katusel 

on 500 klaaskuplit, mille vahel on raamatukogu 

direktor Krista Aru sõnade kohaselt nüüdseks 946 

päikesepaneeli ja salvestusseadmed. Meie neid ei 

näinud, kuigi otsisime majas ringi käies 

klaaskuplite vahelt hoolega. Elektrit on vaja 

fondijahutuseks ja sisekliima hoidmiseks. Fondis 

koristavad robotid ja nende ülemus on oma 

töötajatega väga rahul. Meie külaskäiguks oli 

fondidest välja toodud 16.–18. sajandi bioloogia-

alaseid raamatuid, kaunite joonistuste ja tolle aja 

suurima tarkusega. Juba praegu ei pea kuigi palju 

muretsema selle pärast, kas kõik targad raamatud 

tulevikus ikka raamatukokku ära mahuvad, sest 

juba praegu kulub 90% kirjandusele planeeritud 

kulust e-ajakirjade tellimisele ja 10% füüsiliste 

raamatute hankimisele. Otsisime mälestustes olnud 

kohvikut maja 3. korruselt, aga seal on praegu 

fonoteek, ja lisaks nootidele, vinüül- ja CD-

plaatidele on seal ka igast stiilist ja maailmajaost 

pärit muusikaga audiopiibel, Lenini ja Stalini 

kõned, Ahmatova ja Pasternaki enda sisseloetud 

luuletused. Ennast saab lõbustada-lõdvestada 

mängides elektroonilist klaverit, ja samas hoida 

kogu muusikarõõm kõrvaklappide kaudu vaid 

iseendale. Ning kui selg raskest lugemisest küüru 

vajub, saab puhke- ja spordisaalis end veidi 

turgutada ning siis kõrvalasuvas söögitoas 

kaasatoodud võileiba nosida. Või mistahes 

järjekorras soovite.  

Kaks konverentsipäeva möödusid kiirelt – 

tarkuseterad vaheldusid sirutus- ja söögipausidega, 

aktiivne suhtlus mõttehetkedega ja uute tutvuste 

loomisega. Nii tore oli jälle kõiki näha! Aitäh 

korraldajatele selle toreda ettevõtmise eest! 
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Mis on Koostöökoda? 

 

Inga Kangur , EBÜ juhatuse liige, Keila Kooli 

bioloogiaõpetaja 

 

Koostöökoja ametlik nimi on MTÜ Õpetajate 

Ühenduste Koostöökoda, lühendatult ÕÜKK 

(kõnes lihtsalt Koostöökoda); inglise keeles 

Network of Estonian Teachers’ Associations, 

lühendatult NETA. 

Meie pikaaegse presidendi Aiki sõnul on EBÜ 

olnud selle organisatsiooni üheks asutajaliikmeks. 

Mina sattusin sellesse ühendusse 3 aastat tagasi 

värske juhatuse liikmena, kui Aiki palus, et keegi 

võiks ikka kaasa tulla meie ühingut esindama ja 

toona olime kutsutud Paidesse koosolekule. Ausalt 

öeldes ei olnud ma enne kuulnudki sellisest 

ühendusest. Praegu on õpetajate ühendusi 

Koostöökojas vähemalt 24 (kodulehe andmetel) ja 

iga ühendust esindab 3 liiget. 2020. aastal 

Koostöökoda aktiviseerus pärast mõningast 

mõõnaperioodi ja isegi vaatamata koroonale on nii 

läbi veebi kui ka korraldatud ürituste näol 

toimunud üsna aktiivne tegutsemine. 

Koostöökoja eesmärgiks on õpetajate ühenduste 

seisukohtade koondamine, koostöö arendamine, 

ühenduste esindamine, tutvustamine, kogemuste 

vahetamine, arengu toetamine. Ühtlasi on 

Koostöökoda Haridus- ja Teadusministeeriumi 

strateegiline partner, mis võimaldab aktiivset 

osalemist Eesti hariduselus ja seda mõjutada. 

Igapäevaelus tähendab see küll seda, et aeg-ajalt 

saadetakse mõni uus määrus koos seletuskirjaga 

või hariduselu puudutav otsus ja palutakse selle 

kohta arvamust. Paraku on tagasisidet vaja anda 

siis kohe hästi ruttu – nädala või kahe pärast. Iga 

õpetajate ühing esitab oma seisukohad, mille 

põhjal Koostöökoja juhatus eesotsas Krista 

Saadojaga teeb sellest kokkuvõtte ja saadab 

õpetajate nägemuse ministeeriumisse tagasi. EBÜ 

arvamus põhineb enamasti juhatuse või laiendatud 

juhatuse arutelu tulemusel. Vahel, kui on mingi 

olulisem küsimus ja aega on rohkem, siis on 

küsimus ka meie ühingu listi arvamusavaldamiseks 

saadetud. Mõningate asjade otsustamisel on 

toimunud ka veebikoosolekud, kus siis saame oma 

ühingu nimel arvamust avaldada ja teistega nõus 

olla või vastuväiteid esitada. Aasta tagasi oli 

PROJEKTID, SÜNDMUSED 

 

KOOSTÖÖKOJAST 

Koostööpäeva lõpus andis Krista Saadoja ülevaate Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse tegevustest ja plaanidest. 

Samuti toimus arutelu uue õppekava üle. Foto Priit Pensa 
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näiteks üks tulisemaid koosolekuid põhikooli 

lõpueksamite teema, kus oli üllatavalt erisuguseid 

arvamusi. Koostöökoja poolt on kirjutatud ka 

pöördumisi Riigikogule. Kõik Koostöökojas 

olevad aineühendused saavad läbi HTM-i ka 

riigipoolset tegevustoetust 1500 eurot aastas, 

eelduseks on muidugi õigeaegselt esitatud 

aastaaruanne. 

Lisaks võimalusele hariduspoliitikas kättpidi sees 

olla ja meie koolielu puudutavaid otsuseid heaks 

kiita või konstruktiivset kriitikat teha, korraldab 

Koostöökoda aineühenduste esindustele ka suve- 

ja talveseminare, toetamaks õpetajate 

professionaalset arengut ja aktiivsust hariduselus. 

Need on sama vahvad ja sisukad üritused nagu 

EBÜ suvekool või talvekonverents. 

Viimane selline meeleolukas üritus oli talvine 

koostööpäev vastvalminud Rakvere Riigi-

gümnaasiumis 6. jaanuaril. Käisime seal koos 

juhatuse liikme Helina Reinoga. Tõtt-öelda käis sel 

päeval veel tihe ehitustöö ja uue õppeperioodi 

alguses Rakvere gümnasistid veel oma uude 

uhkesse ja moodsasse majja ei saanudki. Meid 

võttis soojalt vastu direktor Liisa Puusepp, kes ju 

ka äsja EBÜ-sse astunud on. Põnev oli uusi 

tehnoloogilisi lahendusi ja arhitektide tööd 

imetleda. Näiteks rühmatööde arvutilauad, mille 

taga püsti seistakse ja kogu materjal ühele 

suuremale ekraanile saadetakse või välisuksest 

algav rada vaegnägijatele ja -kuuljatele. Samuti 

süsihappegaasiandur, mis meie koolituse ajal 

üürgama hakkas, sest meid oli selles imeliku 

kujuga kolmnurkses klassis ilmselt liiga palju ja 

ehitustööde tõttu polnud vist ventilatsioon sisse 

lülitatud. Mulle meeldisid väga ka avatud 

ruumides olevad erinevad tugitoolid, kus õpilane 

saab  omaette olla, lugeda, muusikat kuulata. 

Suurema osa meie päevast hõlmas Rakvere Teatri 

näitleja Tiina Mälbergi koolitus, mille käigus 

saime tutvuda ja läbi proovida Aleksandri tehnikat 

ja hingamist, et end oma kehas kindlalt tunda. 

Lisaks mitmesuguseid kõneharjutusi, et pöörata 

rohkem tähelepanu oma diktsioonile (proovige 

näiteks 999999 öelda nii, et üheksast „öheksa“ ei 

saaks!) ja kuulata, kuidas enesetutvustus erinevaid 

sõnu rõhutades hoopis uue värvingu saab. Paar 

väikest harjutus olen koolis ja oma sõprade peal 

läbi proovinud. Päeva lõpus saime ülevaate 

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse 

tegevustest ja plaanidest, samuti toimus arutelu 

uue õppekava üle. Enda ühinguid tutvustasid ka 

hiljaaegu liitunud Eesti Prantsuse keele Õpetajate 

Selts ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 

Kooliraamatukogude sektsioon. Tore oli paljusid 

Koostöökoja liikmeid ka otse näost näkku näha ja 

juttu rääkida, mis sest, et veebikoosolekutest 

paljud näod ja nimed tuttavad olid. 

Huvi korral saab Koostöökoja tegemisi vaadata 

SIIT. 

 

 

 

Rakvere Riigigümnaasium. Fuajee, aula ja söökla on ühes 

suures ruumis. Pildistas Inga Kangur 

https://www.oppekoda.org.ee/
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KESKKONNAHARIDUSE KONVERENTS 

Keskkonnahariduse konverents liidab 

mõttekaaslasi 

Heidi Kukk 

 

24.–25. novembril 2022 toimus järjekordne 

Keskkonnaameti korraldatud Keskkonnahariduse 

konverents, seekord nimega „Elurikkus on 

lähedal“, põhiideega, kuidas märgata ja 

suurendada elurikkust oma kodulinnas, -aias ja 

lähiümbruses.  

Kuigi koroona-olukord on õpetanud meid aega 

säästvalt ka veebiülekandeid kuulama (mida 

konverentsi põhiosa ka võimaldas), annab 

füüsiliselt kohalviibimine hea võimaluse suhelda 

kolleegidega ja tunda ennast osana ühise mõtte ja 

suuna vedamisest. Võru kultuurimaja „Kannel“ 

võttis külalised lahkelt vastu. 

Muhe päevajuht Sander Loite juhatas sisse 

esinejad ja andis edasi korralduslikke juhiseid. 

Videosilla vahendusel edastas tervitussõnad 

keskkonnaminister Madis Kallas. Lisaks üldisele 

keskkonnast hoolivale hoiakule oli tema jutust 

südantsoojendav kuulda ka meie armsa Eesti 

piirkondlikke eripärasid. Kohapeal tervitas külalisi 

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra, kes 

andis edasi mõtte, et lood ja väikesed teod võivad 

muuta maailma. 

Esimese päeva ettekannetest ootasin kõige enam 

Kristjan Zobeli esitlust „Linna elurikkus ökoloogi 

pilgu läbi“, oma karismaatilisusega suudab ta 

ennastunustavalt kuulajaid köita. Läbi näidete 

selgitas ta meeldejäävalt kinnitust leidnud 

teooriate toimimist. Mõned näited: häiringud 

keskkonnas mõjutavad enim suuri liike (nii kasvu 

kui leviku poolest); antropotseeni mass-

väljasuremise kiirus on sada kuni tuhat korda 

kiirem tavapärasest evolutsioonilisest protsessist 

(taustväljasuremine), mis on võrreldav vaid 

dinosauruste kadumisega; väljasuremise tõenäosus 

sõltub oluliselt populatsiooni suurusest – „Shit 

happens“ (kehtib just väikeste populatsioonide 

kohta); liigirikkuse hindamisel ei piisa liikide 

loendamisest, oluline (loe: veel olulisem) on 

ühtlus ehk eri liikide esindatus koosluses; liigilist 

mitmekesisust keskkonnas soodustab keskkonna 

heterogeensus; seda tuleks silmas pidada ka 

l innaruumi  p l aneer imisel  –  nä i t eks 

makrotaimestiku valikul; lahe/poolsaare efekt – 

lahe/poolsaare tipu suunas liikudes elurikkus 

väheneb, sest sisenemiseks on vaid üks tee, 

väljumiseks aga kõik võimalikud (linn= 

lahesopp/poolsaare tipp); kõige liigirikkamad 

kooslused leiab keskmisest madalama 

mullaviljakusega pinnasel. Elavama esitluse koos 

illustreeritud näidetega leiab Keskkonnahariduse 

kodulehe 2022. aasta konverentsi video-

ettekannetest. 

Veelgi rohkem ideid ja indu tekitasid 

maastikuarhitekt Karin Bachmanni (Kunsti-

akadeemia) mõtted teemal „Rikas linn, vaene linn“ 

ja näited OÜ Kino tegevusest. Siinkohal annan 

edasi mõned mõtted ettekandest: 

Linnahaljastus ei saa enam täita pelgalt 

dekoratsiooni funktsiooni.  

Linnaruumi suvised temperatuurimaksimumid 

sõltuvad haljastusest ning ka veerežiimi on 

võimalik vihmahoogude järel hea planeerimise ja 

taimestikuga oluliselt parandada.  

Elustiku mitmekesisus linnas sõltub inimese 

tegutsemisest/või ka kohati mõne teo tegemata 

jätmisest.  

Ka täiesti uus kuuldud mõiste, poollinlik kooslus, 

sai mõnusalt näidete ja humoorikate selgitustega 

illustreeritud. OÜ Kino veetud projektide hulka 

kuuluvad näiteks Aparaaditehase esine taimestik ja 

sisehoov, Emajõe vabaujula, Oa ja Roosi tänava 

haljastus ning laudtee, Tartu raudteejaam, 

kureeritud elurikkuse projekt Tartu kesklinna 

parkides, Veerenni elamurajooni vaheline ala ja 

tulevase Keskkonnamaja ümbrus Tallinnas. 

https://keskkonnaharidus.ee/et/vorgustik/keskkonnahariduse-konverents-2022/videod
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Näiteid, kuidas on võimalik soodustada inimese ja 

looduse kooseksisteerimist linnaruumis, soovitan 

videoesitlusest üle vaadata. 

Tiiu Kulli (Eesti Maaülikool) ettekandest 

„Linnaroheluse värvivarjundid“ jäid meelde 

mõtted, et meie parkides ja aedades tavatsetakse 

kasvatada võõrliike (lausa 60%), mis tuleks 

vahetada kodumaiste iluduste või harulduste vastu. 

Suured katused (näiteks Lõunakeskuse katus) 

sobivad hästi rohealadeks – vähendab linnaruumi 

ülekuumenemist, suurendab mitmekesisust. 

Marko Mägi (Tartu Ülikool) arutles teemal „Kas 

linnalind teeb meele rõõmsaks?“. Kuidas mõjutab 

inimene linnalinde ja kuidas linnalinnud inimest? 

Viimased enamasti emotsionaalselt positiivselt, 

eriti pisikesed ja armsad isendid (lemmikuks on 

rasvatihane), kuid tervislikus mõttes on linnud 

linnas rohkemate parasiitide kandjad kui 

looduslikus keskkonnas. Kõlama jäi soovitus 

liituda EOÜ aialinnupäeviku projektiga. 

Esimese päeva pärastlõunaks pakuti ka üheksat 

erinevat töötuba, millest sai valida kaks.  

Maarika Männi l  ja  Helen Kivis i ld 

(Keskkonnaamet) tutvustasid „Elurikkus on 

lähedal“ töötoas uut õppevahendit ja programmi, 

mis aitab õpilastel mõista läbi praktilise ja 

mängulise tegevuse ökoloogilist püramiidi ja 

liikidevahelisi suhteid selles. Loodetavasti jõuab 

see peagi juba Keskkonnaameti pakutavate 

õppeprogrammide nimekirja. Soovitan! 

Triin Edovald (Keskkonnaagentuur) tutvustas 

„Kuidas kaasa lüüa vabatahtlikus seires ehk kes 

käivad meie õuel?“ töötoas võimalusi õpilastega 

teadusandmete kogumisel kaasalöömiseks, 

andmete edastamiseks loodud nutirakendust ning 

ka metoodikat ja vahendeid.  

Teise päeva ettekannetest ootasin kõige enam 

2022. a keskkonnateadlikkuse uuringu tulemusi, 

põnev on ju teada, kas ja kuidas on eestlased sel 

teemal edasi arenenud. Uuringu tulemustest andsid 

ülevaate Vaike Vainu (Turu-uuringute AS) ja 

Grete Arro (Tallinna Ülikool). Uuringut on tehtud 

kaheaastase intervalliga alates 2010. aastast, 2022 

esmakordselt veebi vahendusel. Selgus, et 

eestlaste hinnang keskkonnaalase teabe olulisusele 

ja kättesaadavusele on viimastel aastatel 

vähenenud. Ka inimeste hinnang oma 

keskkonnateadlikkusele on pisut langenud, kuid 

keskkonnateadlikud käitumisviisid inimeste enese 

hinnangul sagenenud. Keskkonnahoidlikku 

käitumist takistab muude igapäevategevuste 

olulisemaks pidamine. Kuid valdav (71%) on 

siiski soov elada keskkonda hoidvamalt, kuid 

takistuseks peetakse keskkonnahoidliku eluviisi 

kulukust ning seda ei soodusta vastajate hinnangul 

seadusandlus ja majandusloogika. Lisaks küsiti ka 

inimeste teadlikkust bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemise kohta. Selgus, et inimeste teadlikkus 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjustest 

ja tagajärgedest on pigem kesine, ning seepärast 

on sellealane haridus seda olulisem. 

Lisaks andis Asta Tuusti (Keskkonna-

ministeerium) ülevaate keskkonnateadlikkuse ja -

hariduse tegevuskava 2023–2025 koostamise 

protsessist ja tutvustas keskkonnavaldkonna 

arengukava KEVAD aastaks 2030, millest 

esimesele anti rühmatöö käigus ajurünnakuna ka 

mõttelist sisendit.  

Õpetajana tunnen, et vajan lisaks ülikoolis õpitule 

pidevat uut infot muutuva looduskeskkonna 

olukorrast ning uuringutest ja ideedest, mida üksi 

või ühiselt rakendada. Seega on sellised üritused 

väga oodatud! Kohtumiseni! 

Kõik 2022. aasta keskkonnakonverentsi 

„Elurikkus on lähedal“ materjalid on saadaval 

SIIN. 

 

 

 

 

https://keskkonnaharidus.ee/et/node/7581
https://www.eoy.ee/aed/
https://lva.keskkonnainfo.ee/?id=1343770484
https://keskkonnaharidus.ee/et/vorgustik/keskkonnahariduse-konverents-2022
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ÕPETUSED 

 

VIDEOÕPS 

 

Vaata aga vaata!  

Videoõpsi bioloogiateemalistest videotest ja nende kasutamisest õppetöös 

 

Kristo Siig, Kadri Mettis, Ott Maidre 

 

Videoõps on Youtube’i kanal, kust leiab eestikeelseid õppevideoid. Praeguseks hetkeks on valminud 

videoid mitmes õppeaines nagu matemaatikas, kirjanduses, füüsikas ja nüüd ka bioloogias. 

Bioloogiateemalisi videoid on 2023. aasta suveks kokku valmimas 20. Hetkel on juba pooled valmis ja 

vaadatavad, näiteks sellistel teemadel nagu elu tunnused, vee omadused, süsivesikud, lipiidid, valgud ja 

valkude omadused, DNA ja RNA jne. Suveks valmivad veel videod rakkude ehitusest. Uute videote 

kohta saab infot, kui vajutate Youtube’is “Telli” nuppu või jälgite Videoõpsi sotsiaalmeedias.  

 
Pildid “Telli” nupp Youtube keskkonnas 

 

Videoõpsi eellooks on see, et ajalooõpetaja Kristo Siig hakkas kunagi oma Youtube’i kanalile laadima 

lõbusas stiilis õppevideoid põhikooli ajaloo teemadel. Videod muutusid väga populaarseks nii 

ajalooõpetajate kui kooliõpilaste seas. Sealt tekkis mõte sama mudelit ka teistesse ainetesse laiendada. 

Videote loomisel ja kasutamisel lähtub Kristo ja tema meeskond teaduslikest soovitustest. Videoõpsi 

videotel on kaks eesmärki: ühtpidi on see mõnus ja muhe hariv meelelahutus, mida saab vaadata igaüks, 

samas saab neid aga väga edukalt kasutada õppetöös. Bioloogia-teemalised videod on loodud CC-BY 

avatud litsentsi all ehk igaüks võib neid videoid kasutada oma õppematerjalides ja tunnitegevustes, just 

nagu ise kõige õigemaks peab. 

  

  

Pildil skeem iseloomustamaks Videoõpsi taotlust ühendada hariv meelelahutus ja õppematerjalide 

loomine 
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Kuidas neid videoid õppetöös kasutada? Video eripäraks on see, et vaataja ei kontrolli vaatamise 

tempot, aga uut informatsiooni tuleb järjest peale. Sellega võib kaasneda ülemäärane kognitiivne 

koormus. Ehk see tähendab, et õppija ei suuda saadud infot n.ö ära töödelda ja õppimist ei toimugi. 

Seega tuleks anda video vaatamisel õppijale aega mõelda äsja kuuldu ja nähtu üle ning see võiks toimuda 

igaühel omas tempos. Videod võiks olla individuaalseks, omas tempos vaatamiseks – üks õpilane, üks 

seade. Kui video eesmärk on lihtsalt demonstreerida mingit nähtust, siis on teine lugu. Sel juhul 

vaadatakse videot koos ja seejärel juhib õpetaja tähelepanu ja aitab seoseid luua.  

Tuleme nüüd tagasi eelmise küsimuse juurde, kuidas neid videoid õppimiseks kasutada. Üks võimalus on 

õpetada seda oskust õpilastele läbi selgitamise ja õpioskuste õpetamise. Ehk õpilastele tulekski selgitada, 

et kui te vaatate, siis tehke pause, mõelge, tehke märkmeid ja jooniseid, kirjutage välja seoseid, vaadake 

vajadusel mõnda osa uuesti.  

Teine variant on lisada videotele interaktiivseid elemente ehk luua interaktiivsed videod. Õppijal on 

lihtsam infot vastu võtta, kui sisu on jagatud väiksemateks osadeks. Interaktiivne video (ingl interactive 

video) tähendab sellist õppematerjali, kus videofail on jagatud mitmeks osaks ning osade vahele on 

lisatud interaktiivsed küsimused. Küsimused kontrollivad arusaamist ja kinnistavad õpitut, aga võivad ka 

suunata järele mõtlema ja arutlema. 

 

 
 

Pildil Sisuloome.e-koolikott.ee kuvatõmmis interaktiivse video loomisest 
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VIDEOÕPS 

 

 

Video interaktiivseks tegemist võimaldavad mitmed digitaalsed õpikeskkonnad. Üheks selliseks on E-

koolikoti juures asuv Sisuloome keskkond, kus kasutatakse H5P vabavaralisi sisutüüpe. Üheks 

sisutüübiks ongi interaktiivne video. Sisuloome keskkonna puuduseks on see, et seal on liiga palju 

võimalusi ja mitte just kõige mugavam kasutajaliides. Samuti ei saa tavaline õpetaja sealt tagasisidet 

oma õpilaste soorituste kohta. 

 

 

 
 

Pildil kuvatõmmis Mastery õppekeskkonna interaktiivse video loomise võimalusest 

 

Teiseks eestikeelseks lahenduseks on Mastery, mis võimaldab erinevatest sisutüüpidest (sealhulgas 

videoklippidest) panna kokku digitaalse õppetunni. Mastery ongi eelkõige arendatud videote 

kasutamiseks, sest sinna on sisse ehitatud mugav viis pika video lõikudeks jagamiseks.  

 

Lisaks video interaktiivseks muutmisele on Mastery’sse sisse ehitatud ka kordamismehhanism, mis 

küsib hajutatud kordamise (ingl spaced repetition) põhimõttel aeg-ajalt kordamisküsimusi juba läbitud 

etappide kohta, et õpitut veelgi tõhusamalt kinnistada. Erinevalt Sisuloome keskkonnast on Mastery’s 

loodud tunni õpilastele ülesandmisel võimalik näha ka õppijate vastuseid ja pöörata individuaalselt 

tähelepanu neile, kel on raskusi. 

 

https://sisuloome.e-koolikott.ee/
https://sites.google.com/view/masteryops
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NOBELIST SVANTE PÄÄBO 

 
 

 

 

 

2022. aastal sai Nobeli meditsiinipreemia 

laureaadiks Rootsi geneetik Svante Pääbo 

väljasurnud inimlaste genoome ja inimese 

evolutsiooni puudutavate avastuste eest. Meie 

jaoks teeb tema suure tunnustuse veelgi 

erilisemaks kindlasti see, et on ära märgitud tema 

Eesti juured. Nimelt oli tema ema Eesti keemik 

Karin Pääbo, ja kuigi ta on rahvuselt rootslane, siis 

ise on ta öelnud, et Eestiga on tal siiski eriline 

suhe.  

Mis siis Pääbo saavutused nii eriliseks teeb? 

Sisuliselt on Pääbo paleogeneetika kui teadusharu 

rajaja. Tema uurimistöö on andnud palju uut infot 

neandertallaste ja nüüdisinimeste arenguloost, 

võimaldades teadlastel vastata küsimustele, nagu 

kust on inimesed tulnud ja kuidas me oleme seotud 

varasemate inimlastega.  

Svante Pääbo arendas välja meetodid, kuidas 

analüüsida luutükkidest saadud geneetilist 

materjali, ja hiljem kasutas ta neid meetodeid 

neandertallaste DNA uurimisel. Ta avastas, et 

neandertallased on geneetiliselt erinevad nii 

nüüdisinimesest kui ka inimahvidest. Tema 

uurimisrühm avastas ka uue, nüüdseks väljasurnud 

inimliigi, nn Denisova inimese. Geeniuuringud 

andsid võimaluse uurida neandertaallaste ja 

nüüdisinimeste omavahelist lahknemist kui ka 

pärast lahknemist toimunud liikidevahelist 

geneetilise materjali ülekandumist. Selle töö 

käigus leidis Pääbo uurimisrühm, et geeniülekanne 

toimus nendelt nüüdseks väljasurnud inimlastelt, 

neandertallaselt ja Denisova inimeselt, Homo 

sapiens’ile pärast Aafrikast väljarändamist umbes 

70 tuhat aastat tagasi. See tähendab, et ajal, mil 

Homo sapiens Aafrikast välja rändas, elas 

Euraasias vähemalt kaks nüüdseks väljasurnud 

inimlaste asurkonda. Neandertallased elasid 

Euraasia lääneosas, samas kui Denisova inimesed 

asustasid mandri idaosasid. Homo sapiens'i 

rändamisel väljapoole Aafrikat ristusid nad mitte 

ainult neandertallastega, vaid ka Denisova 

inimestega. Ja need geenid elavad meis tänini, 

nimelt pärineb Euroopa või Aasia päritolu 

inimestel umbes üks kuni neli protsenti genoomist 

neandertallastelt või Denisova inimestelt. Sellel, et 

neandertallased ja Homo sapiens omavahel 70 

tuhat aastat tagasi paaritusid, on füsioloogiline 

tähtsus ka tänapäeval, näiteks mõjutavad 

ülekandunud geenid seda, kuidas meie 

immuunsüsteem reageerib nakkustele (Pääbo, S. 

Facts – 2022).  

Kes soovib rohkem teada saada tema avastustest 

ja ponnistustest sellel teekonnal, siis on Pääbo 

kirjutanud raamatu “Neandertali inimene”, mis on 

tõlgitud ka eesti keelde.  

Allikad:  

Pääbo, S. Facts – 2022. NobelPrize.org. Nobel 

Prize outreach AB 2023. Tuesday, 10 Jan 2023. 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2022/

paabo/facts/ 

Loe lisaks:  

https://novaator.err.ee/1608736591/nobeli-

meditsiinipreemia-palvis-eesti-juurtega-svante-

paabo 

Pilt: 

https://et.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%

C3%A4bo#/media/Fail:Professor_Svante_Paabo_

ForMemRS_(cropped).jpg 

https://www.apollo.ee/neandertali-inimene.html
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2022/paabo/facts/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2022/paabo/facts/
https://novaator.err.ee/1608736591/nobeli-meditsiinipreemia-palvis-eesti-juurtega-svante-paabo
https://novaator.err.ee/1608736591/nobeli-meditsiinipreemia-palvis-eesti-juurtega-svante-paabo
https://novaator.err.ee/1608736591/nobeli-meditsiinipreemia-palvis-eesti-juurtega-svante-paabo


UUED LIIKMED 

 

SAAME TUTTAVAKS 

18 INFOLEHT 

 

LIISA PUUSEPP 
 

Palun tutvusta ennast! 

Nimi ja vanus – Liisa Puusepp, 42. 

 

Kus ja mida oled õppinud? 

Tallinna ülikool 2011, PhD ökoloogias; Tallinna 

Ülikool mitme aine õpetaja (bioloogia ja 

geograafia), MA haridusteadustes 2021  

Infot saab siit ka 

https://www.etis.ee/CV/Liisa_Puusepp/est  

 

Millal ja kuidas sai sinust õpetaja? 

Pärast keskkooli lõppu läksin õppima Pedasse – 

loodusteaduste ainete õpetajaks põhikoolis. Kuna 

tolleaegne õpetamise viis mulle kuidagi ei sobinud 

ning minu vaated õpetajatööst ei olnud just 

sellised nagu Peda Viru tänava majas kõneldi, siis 

kasutasin võimalust ja vahetasin eriala. Õppisin 

geoökoloogiat bakalaureuse- ja magistritasemel 

ning edasi juba ökoloogia doktorantuuris, mille 

lõpetasin 2011. Pärast doktoritöö kaitsmist ja 

järeldoktorantuuri Jaapanis tulid mu lauale  

paleolimnoloogiliste tööde (see oli mul teadustöö 

põhifookus) mitmed keskkonnateadlikkust ja  

-haridust puudutavad projektid ja teadustööd. 

Töötasin ka paar aastat Keskkonnaministeeriumis 

keskkonnateadlikkuse nõunikuna. Läbi nende 

tööde huvi ja ka vajadus haridusteemade vastu taas 

soojenes. Need olid üheks põhjuseks, miks ma 

aastal 2019 taas ülikooli astusin, et õpetajaks 

õppida. 

 

Mis koolis sa töötad, mis õppeainet/aineid 

õpetad ja mitmendas klassis/klassides? 

Ega ma päriselt koolis õpetajana töötanud ei olegi 

(v.a. ülikooli õpingute ajal praktikat tehes). Olen 

ülikoolis mitmel moel õppetööd läbi viinud ning t 

 

töötanud Sagadi Looduskoolis õppeprogrammide  

looja ja läbiviijana. Praegu töötan Rakvere 

Riigigümnaasiumis, olen koolijuht. Direktori 

kohustuste kõrvalt ei jõua just palju tunde anda. 

Hetkel olen meie koolis seotud uurimistööde 

juhendamise ja kursuse läbiviimisega. Seega, 

iganädalaselt olen tunde läbi viimas. 

 

Kas lisaks aine õpetamisele teed sa koolis veel 

mõnda muud tööd?  

Rakvere Riigigümnaasiumis on meil klasside 

asemel mentorgrupid, milles on 16–18 õpilast. 

Olen mentoriks ühele grupile. Mentori roll on 

enamat kui klassijuhatamine – olla oma grupi 

õpilastele õpiteel tugi.   

 

Kust sa said infot Eesti Bioloogiaõpetajate 

Ühingu kohta ja miks sa otsustasid sellega 

liituda? 

Teadmine ühingust on palju varasem kui nüüdne 

liitumine. Ma olen ülikoolis töötades käinud 

ühingu liikmeid ka koolitamas ning ühingu 

liikmeid oleme kaasanud mitmetesse 

projektidesse. Koostades koos meeskonnaga oma 

kooli õppekava, tekkis mitmeid momente, kus 

oleks hea olnud kuulata sama eriala inimeste 

kogemusi. Lisaks, riikliku õppekava uuendamise 

protsessi osas on soov teada, kuidas ühing 

Foto: Madis Veltman 

https://www.etis.ee/CV/Liisa_Puusepp/est
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 panustab, kuidas tehakse koostööd teiste 

erialaliitudega, ministeeriumiga, sest väljastpoolt 

vaadetes on jäänud erialaühingutest paraku väga 

jäik mulje. Ma loodan, et ma eksin. Kui vähegi 

mahti, siis räägin kaasa ja panustan ise ka ning 

seda ennekõike koostöösse ning riikliku õppekava 

lõiminguvõimaluste loomisesse. 

 

Millised on sinu ootused ühingusse kuulumise 

osas? Millega veel võiks ühing tegeleda (millega 

ta sinu arvates ei tegele) või millele võiks 

rohkem tähelepanu pöörata? Kas ja kuidas 

saaksid sa ise ühingu arengusse panustada? 

Kas kuulud veel mõnda aineliitu? 

Kuulun Riigigümnaasiumide Koolijuhtide 

Ühendusse, Eesti Geograafia Seltsi juhatusse, olen 

Teaduse populariseerimise projektikonkursi 

hindamiskomisjoni liige, Õpilaste teadustööde 

riikliku konkursi hindamiskomisjoni liige ning 

ESERO EESTI juhtkomitee liige. 

Hetkel ei oska ma öelda, kui palju ja mitmekesiselt 

ma suudan panustada, kuid minu jaoks on esmalt 

tähtis olla inforingis ning tänase päeva valguses 

just õppekava arenduse küsimuste arutelude juures 

olla. Läbi selle meie uue kooli juures ka tuge 

saada. 

Enda ja oma kooli poolt saame kindlasti pakkuda 

head koolituskeskkonda EBÜ liikmetele ning ka 

ise koolitusi läbi viia (projektõpe, lõiming, säästva 

arengu haridust puudutavad aspektid jne). 

 

Millega sa vabal ajal tegeled? Kas kuulud veel 

mõnda organisatsiooni? Kas sul on mõni 

erioskus? 

Püüan vabal ajal sõita nii palju ratast kui võimalik. 

Loen luuletusi, pildistan ning küpsetan. 

 

 

 

 

 

Mõni hea mõte, mida sa pead enda jaoks 

oluliseks või mis kirjeldab sinu 

ellusuhtumist/tegemisi! 

On tarvis arukust & headust jagada, mitte rumalust 

& kurjust tõrjuda. 
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MIHKEL KANGUR 

 

Palun tutvusta ennast! 

Mihkel Kangur, 47. Olen õppinud Tallinna 

ülikoolis geoökoloogiat ja kaitsnud PhD 

ökoloogias 2005. aastal. 2021. kaitsesin ka 

magistrikraadi haridusteadustes, mitme aine 

õpetaja, bioloogia-geograafia õpetaja. 

 

Millal ja kuidas sai sinust õpetaja? 

Esimest korda hakkasin õpetajana tööle 1993. 

aastal Ridala Põhikoolis. Seejärel asusin õppima 

Tallinna Ülikoolis, eesmärgiga saada õpetajaks. 

Kuna vahepeal huvid muutusid, keskendusin 

mõneks ajaks teaduse tegemisele ja 

administreerimisele. 2013. aastast otsustasin 

fookuse taas haridusele pöörata, keskendusin 

peamiselt säästva arengu haridusele, peamiselt 

mitteformaalsele haridusele. Vahepeal suurenes 

ülikoolis õppetöö koormus, tekkis võimalus luua 

säästva arengu haridusele keskenduv õppekava, 

mis küll peagi rahapuudusel suleti. Olen õpetanud 

ülikoolis pedagoogilist ökoloogiat, 

inimökoloogiat, jätkusuutliku maailmavaate 

aluseid. Juhendanud mitmeid bakalaureuse- ja 

magistritöid. 2020. aastal kutsuti mind Kalamaja 

põhikooli bioloogia-geograafia õpetajaks ja kuna 

see sobis mu õpingutega, siis kasutasin seda 

võimalust. 2021. aastal kandideerisin Rakvere 

Riigigümnaasiumi õppe- ja arendusjuhi kohale, 

mis ongi mu praegune peamine töökoht. Lisaks 

annan uurimistöö aluste ainet ja toetan õpilasi 

mentorina. 

 

Kust sa said infot Eesti Bioloogiaõpetajate 

Ühingu kohta ja miks sa otsustasid sellega 

liituda? Kuulsin EBÜ kohta kolleegidelt. 

Õppejuhina hakkas mind veelgi enam huvitama, 

miks on riiklik õppekava just selline, miks on 

seatud sellised õpiväljundid ja kuidas tekib 

ainekava. Miks on riikliku õppekava õpiväljundid 

selliseks kujunenud, et need omavahel ei lõimu, 

kuid me eeldame, et gümnaasiumi lõpetav noor 

saab maailmast mingisuguse tervikliku 

ettekujutuse. Koolipidajalt olen saanud infot, et 

ainekavade ja õpiväljundite kujunemises on 

aineliitudel suur roll. Kuidas aineliidud mõjutavad 

õppekava õpiväljundeid, soovin teada saada. 

Ühingu arengusse panustamise üle saan otsustada 

siis, kui olen aru saanud, kuidas see organisatsioon 

toimib. Lisaks kuulun veel Eesti 

Keskkonnahariduse Ühingusse.  

 

Millega sa vabal ajal tegeled? Kas kuulud veel 

mõnda organisatsiooni? Kas sul on mõni 

erioskus? 

Praeguse ameti juures pole vaba aega just palju. 

Üritame käivitada üht talu oma permapeenarde ja 

toidusaluga. Olen väidetavalt küllalt hästi 

omandanud pärmseente ärakasutamise leiva, 

kimchi ja kombucha tegemiseks. Korra kuus 

kirjutan Edasisse nupu jätkusuutlikust eluviisist. 

Foto:erakogu 
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 JAANUS UIBU 

 

Palun tutvusta ennast!  

Olen Jaanus Uibu, 42-aastane, päritolult mulk, aga 

sündinud Viljandis, kus lõpetasin aastal 1999 

toonase Paalalinna gümnaasiumi. Huvitusin juba 

varakult nii õpetamisest kui ka loodusteadustest, 

nii saigi edasiõppimiseks valitud Tartu Ülikooli 

põhikooli loodusteaduste õpetaja diplomiõpe 

(lõpetasin 2003), millele hiljem lisandusid 

bakalaureusekraad inimgeograafias koos 

gümnaasiumi geograafiaõpetaja kutsega (2005) 

ning magistrikraad pedagoogikas (2009). 

Magistritöös uurisin Eesti põhikooliõpilaste 

keskkonnateadlikkust. Minu varasem tööelu 

kulges peamiselt huvihariduse sfääris (Energia 

Avastuskeskus, Tartu Ülikooli Teaduskooli 

Uurimislabor jt), lisaks olen andnud eratunde 

loodusainetes ja matemaatikas ning katsetanud ka 

haridusalase mikroettevõtlusega (TÜ Kirilased). 

Kooliõpetaja ametini jõudsin alles aastal 2019, kui 

Uurimislabori hea koostööpartner Väike-Maarja 

Gümnaasium mulle vastava pakkumise tegi. Selles 

edasipüüdlikus koolis töötan tänaseni, andes 

bioloogia- ja geograafiatunde 9.–12. klassides ning 

loodusainete praktikumi gümnasistidele. Olen 

olnud seotud ka Lääne-Viru Värkstoa projektiga, 

mis kaasab kaheksa ümberkaudse kooli õpilasi 

loodusaineid lõimivatesse eksperimendi-

programmidesse.  

 

Kust sa said infot Eesti Bioloogiaõpetajate 

Ühingu kohta ja miks sa otsustasid sellega 

liituda? EBÜ tegemistega olin tuttav juba ammu 

oma magistritöö juhendaja ja hea sõbra Illar 

Leuhini kaudu, kes on EBÜ liige ja kodulehe 

haldur. Liituda otsustasin seoses kooli poolt 

pakutud võimalusega osaleda EBÜ 

Talvekonverentsil. Ootused seonduvadki eelkõige 

võimalusega osaleda ühingu korraldatavatel 

põnevatel ja harivatel üritustel, samuti saada 

erialaselt kasulikku infot (sh õppematerjale) 

ühingu infolisti ja veebilehe kaudu. Ühingu 

tegevuse arendamiseks ja laiendamiseks mul väga 

värske liikmena esialgu veel soovitusi ei ole, aga 

küllap neid edaspidi tekib, nagu ka ideid 

omapoolse panuse andmiseks. Muudesse 

aineliitudesse ma ei kuulu. 

 

Millega sa vabal ajal tegeled? Kas kuulud veel 

mõnda organisatsiooni? Kas sul on mõni 

erioskus? 

Kuulun loodusteaduste olümpiaadi žüriisse 

(aastast 2006). Hobisid on liigagi palju, aga neist 

suurimaks on entomoloogia, eriti 

lepidopteroloogia. Suure osa vabast ajast veedangi 

looduses liikudes ja liblikaid pildistades, lisaks 

tegelen regulaarselt liblikate ööpüügiga, omades 

ka vastavat varustust. Aitan modereerida enam kui 

3000 liikmega Facebooki lehte „Eesti liblikad“, 

korraldame ka igasuviseid liblikahuviliste 

kokkutulekuid. Erioskusteks saab ehk lugeda veel 

tekstide kirjutamist ja toimetamist.  

 

Mõni hea mõte, mida sa pead enda jaoks 

oluliseks või mis kirjeldab sinu 

ellusuhtumist/tegemisi! 

Püüan olla tähelepanelik ja hooliv nii kaasinimeste 

kui ka muu elu suhtes, mis meid ümbritseb. 
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MONIKA OJARAND 

 

Palun tutvusta ennast! 

Olen Monika, 26-aastane. 

 

Kus ja mida oled õppinud? 

Lõpetasin põhi- ja keskkooli Toila gümnaasiumis, 

edasi viis mu haridustee Maaülikooli, kus õppisin 

bakalaureuses maastikuarhitektuuri ja planeerimist, 

läksin edasi õppima sama eriala ka magistrisse, 

kuid tundsin, et see pole päris see, mida õppida 

soovin. 

 

Millal ja kuidas sai sinust õpetaja? 

Pärast aastast mõtteaega otsustasin minna õppima 

Tartu Ülikooli loodusteaduste õpetajaks. See mõte 

oli mul olemas juba aastaid, kuid millegipärast ei 

olnud ma vastu võtnud otsust eriala vahetada. 

 

Mis koolis sa töötad, mis õppeaineid õpetad, ja 

mitmendas klassis? Kas lisaks aine õpetamisele 

teed sa koolis veel mõnda muud tööd?  

Hetkel töötan Jõhvi gümnaasiumis 

geograafiaõpetajana ning vajadusel annan ka 

bioloogiatunde, lisaks sellele olen mentor. 

Gümnaasiumis õpetan kokku 18 klassi (igas klassis 

on 6 paralleeli), kellest suurem osa on vene 

kodukeelega õpilased ja tulnud ka vene 

põhikoolidest. 

 

Kust sa said infot Eesti Bioloogiaõpetajate 

Ühingu kohta ja miks sa otsustasid sellega 

liituda? 

Info EBÜ kohta sain Tartu Ülikoolis õppides, 

soovisin liituda, kuna leian, et on väga hea ja tore, 

et siin väikeses Eestis saavad ühe õppeaine 

õpetajad koos olla ning jagada õppematerjale ja 

kogemusi. Olles alles roheline/uus õpetaja, ei oska 

ma seisukohta võtta ühingutööst, kuid leian, et 

sellised ühingud on väga tähtsad Eesti hariduse 

arenguks, kindlasti oleks vajalik luua juurde keelt 

toetavaid materjale, arvestades seda, et liigume 

100% eestikeelsele õppele.  

 

Millega sa vabal ajal tegeled? Kas kuulud veel 

mõnda organisatsiooni? Kas sul on mõni 

erioskus? 

Vabal ajal meeldib mulle veeta aega oma perega, 

looduses jalutada, raamatuid lugeda ning harida 

ennast läbi erinevate videote ja loengute. Olen ka 

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu liige. Mina ise 

neid asju erioskusteks ei liigitaks, kuid 

Maaülikoolis sain ma suured teadmised 

maastikuehitusest ning erinevatest programmidest, 

mida kasutada, näiteks Photoshop, Autocad, 

Indesign jpm.  

 

Mõni hea mõte, mida sa pead enda jaoks 

oluliseks või mis kirjeldab sinu ellusuhtumist ja 

tegemisi? 

Ma olen oma kolleegide seas kuulus lausega „Elu 

ongi raske“. Ehk iga raskus on tegelikkuses 

õppetund ning kindlasti ei tohi jääda nurka 

mossitama, vaid tuleb edasi rühkida. 
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 HEDY SUURMETS 
 

Palun tutvusta ennast! 

Olen Hedy ja praeguseks 40-aastane. 

Kus ja mida oled õppinud? 

Juba lapsest peale olen omanud pidevat 

kokkupuudet loomade ja loodusega. Zootehnikust 

vanaemaga sai veedetud aega suurfarmis ja 

agronoomist isaga põllul. Sellest tulenevalt 

lõpetasin peale gümnaasiumi, praeguses Eesti 

Maaülikoolis, loomakasvatuse eriala.  

Millal ja kuidas sai sinust õpetaja? 

Selleks sain pisiku emalt. Käisin koolis vajadusel 

tema tunde asendamas ja sealt see mõte kunagi 

ammu-ammu idanema hakkas, mille teostumiseni 

kulus veel omajagu aastaid. Lapsepuhkusel olles 

astusin Tartu Ülikooli gümnaasiumi loodusteaduste 

õpetaja eriala sessioonõppesse, mille 2020. aastal 

lõpetasin. Praeguseks töötan kolmandat aastat 

Ilmatsalu Põhikoolis bioloogia, geograafia ja 

loodusõpetuse õpetajana. 

Kust sa said infot EBÜ kohta ja miks sa 

otsustasid sellega liituda? 

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu olemasolust 

kuulsin Tartu Ülikoolis. Ühinguga liitumise 

eesmärgiks on olla paremas infoväljas ja saada uusi 

tutvusi. Ootusteks on kuulda teiste kogemusi, ehk 

saada kogenud kolleegidelt soovitusi ja nõuandeid. 

Olen ka Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu värske 

liige. 

Millega sa vabal ajal tegeled? 

Vabal ajal käin ma metsas jalutamas, jahil ja 

pildistan loodust või oma lapsi. 

 

 

KOOLITUS 

 

TULEVASED KOOLITUSED JA KONVERENTSID 
 

07. märtsil 2023 toimub Maaülikooli VI Loodusturismi konverents. Kõik huvilised on oodatud. 

Regamine on SIIN ja kava on SIIN. 

 

Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta raames toimub Tallinna Õpetajate Majas 

mitmeid tasuta koolitusi: 

 

28.02.2023 Energiavood meis ja meie ümber – toidust elektrini (põhikooli 2.—3. kooliastme õpetajatele)  

02.03.2023 Valgus kui loodusvara – loomulikud rütmid ja tehisvalguse mõju elustikule (põhikooli 3. 

kooliastme loodusainete õpetajatele) 

Tartu Ülikooli täiendkoolitus: 

13.02.-31.03.2023 Kliimateadlikkus koolist ühiskonda  

Foto:erakogu 

https://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents/loodusturismikonverents2023/ltk2023registreerumine/
https://pk.emu.ee/loodusturismikonverents2023/
https://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/energiavood-meis-ja-meie-umber-toidust-elektrini/
https://opetajatemaja.ee/opetajakoolitused/valgus-kui-loodusvara/
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