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AINE ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID  
  

Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;  

2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ning on 

motiveeritud elukestvaks õppeks;  

3) saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle tähtsamatest protsessidest ning kasutab korrektset 

bioloogiasõnavara;  

4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning 

vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;  

5) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid, ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;  

6) rakendab bioloogia probleemülesandeid lahendades loodusteaduslikku meetodit;  

7) langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele ja 

eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning prognoosides otsuste tagajärgi;  

8) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud erialadest, elukutsetest ja edasiõppimisvõimalustest ning 

rakendab bioloogias saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.  

  

I KURSUS „RAKUD”  
  

BIOLOOGIA UURIMISVALDKOND  

  

Õppesisu  

Elu tunnused, elusa ja eluta looduse võrdlus. Eluslooduse organiseerituse tasemed ning nendega seotud 

bioloogia haruteadused ja vastavad elukutsed. Eluslooduse molekulaarset, rakulist, organismilist, 

populatsioonilist ja ökosüsteemilist organiseerituse taset iseloomustavad elu tunnused. 

Loodusteadusliku uuringu kavandamine ja tegemine ning tulemuste analüüsimine ja esitamine.  
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Loodusteadusliku meetodi rakendamine, lahendades bioloogiaalaseid ja igapäevaelu probleeme.  

  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid ning eristab elusloodusele ainuomaseid tunnuseid;  

2) seostab eluslooduse organiseerituse tasemeid elu tunnustega ning kirjeldab neid uurivaid 

bioloogiateadusi ja elukutseid;  

3) põhjendab teadusliku meetodi vajalikkust loodusteadustes ja igapäevaelu probleemide lahendamisel;  

4) kavandab ja viib läbi eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist;  

5) analüüsib loodusteadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab neile põhjendatud 

hinnanguid;  

6) väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärsete järelduste tegemisel  

  

ORGANISMIDE KOOSTIS  

  

Õppesisu  

  

Elus- ja eluta looduse keemilise koostise võrdlus. Vee omaduste seos organismide elutalitlusega. 

Peamiste katioonide ja anioonide esinemine ning tähtsus rakkudes ja organismides. Biomolekulide 

üldine ehitus ja ülesanded. Organismides esinevate peamiste biomolekulide – süsivesikute, lipiidide, 

valkude ja nukleiinhapete – ehituslikud ning talitluslikud seosed. DNA ja RNA ehituse ning ülesannete 

võrdlus. Vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises  

  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) võrdleb elus- ja eluta looduse keemilist koostist;  

2) seostab vee omadusi organismide talitlusega;  

3) selgitab peamiste katioonide ja anioonide tähtsust organismide ehituses ning talitluses;  

4) seostab süsivesikute, lipiidide ja valkude ehitust nende ülesannetega;  

5) võrdleb DNA ja RNA ehitust ning ülesandeid;  

6) väärtustab vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises.  

  

RAKK  
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Õppesisu  

Rakuteooria põhiseisukohad, selle olulisus eluslooduse ühtsuse mõistmisel. Rakkude ehituse ja talitluse 

omavaheline vastavus peamiste inimkudede näitel. Päristuumse raku ehituse seos bioloogiliste 

protsessidega loomaraku põhjal. Rakutuuma ja selles sisalduvate kromosoomide tähtsus.  

Rakumembraani peamised ülesanded, ainete passiivne ja aktiivne transport. Ribosoomide, lüsosoomide, 

Golgi kompleksi ja mitokondrite osa bioloogilistes protsessides. Tsütoplasmavõrgustiku ja tsütoskeleti 

talitlus. Raku ehituse ja talitluse terviklikkus, organellide omavaheline koostöö.  

  

  

Õpitulemused 

Õpilane:  

1) selgitab eluslooduse ühtsust, lähtudes rakuteooria põhiseisukohtadest;  

2) seostab inimese epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude ehitust nende talitlusega ning eristab 

vastavaid kudesid mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel;  

3) selgitab rakutuuma ja kromosoomide osa raku elutegevuses;  

4) võrdleb ainete aktiivset ja passiivset transporti läbi rakumembraani;  

5) seostab loomaraku osade (rakumembraani, rakutuuma, ribosoomide, mitokondrite, lüsosoomide,  

Golgi kompleksi, tsütoplasmavõrgustiku ja tsütoskeleti) ehitust nende talitlusega;  

6) eristab loomaraku peamisi koostisosi mikrofotodel ja joonistel;  

7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte raku koostisosade omavahelistest 

talitluslikest seostest  

  

  

RAKKUDE MITMEKESISUS  

  

Õppesisu  

Taimerakule iseloomulike plastiidide, vakuoolide ja rakukesta seos taimede elutegevusega. Seeneraku 

ehituse ja talitluse erinevused, võrreldes teiste päristuumsete rakkudega. Seente roll looduses ja 

inimtegevuses, nende rakendusbioloogiline tähtsus. Inimese nakatumine seenhaigustesse ning selle 

vältimine. Eeltuumse raku ehituse ja talitluse erinevus võrreldes päristuumse rakuga. Bakterite 

elutegevusega kaasnev mõju loodusele ja inimtegevusele. Inimese nakatumine bakterhaigustesse, selle 

vältimine. Bakterite rakendusbioloogiline tähtsus  

  

Õpitulemus Õpilane:  

1) valdab mikroskopeerimise peamisi võtteid;  
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2) analüüsib plastiidide, vakuoolide ja rakukesta ülesandeid taime elutegevuses;  

3) võrdleb looma-, taime- ja seeneraku ehitust ning eristab neid nähtuna mikropreparaatidel, 

mikrofotodel ja joonistel;  

4) võrdleb bakteriraku ehitust päristuumsete rakkudega;  

5) eristab bakteri-, seene-, taime- ja loomarakke mikrofotodel ning joonistel;  

6) toob näiteid seente ja bakterite rakendusbioloogiliste valdkondade kohta;  

7) seostab inimesel levinuimaisse seen- ja bakterhaigustesse nakatumise viise nende haiguste vältimise 

võimalustega ning väärtustab tervislikke eluviise;  

8) hindab seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid eluslooduse oluliste 

osadena.  

  

  

II KURSUS „ORGANISMID”  
  

ORGANISMIDE ENERGIAVAJADUS  

  

Õppesisu  

Organismide energiavajadus, energia saamise viisid autotroofsetel ja heterotroofsetel organismidel.  

Organismi üldine aine- ja energiavahetus. ATP universaalsus energia salvestamises ja ülekandes. 

Hingamine kui organismi varustamine energiaga. Hingamise etappideks vajalikud tingimused ja 

tulemused. Aeroobne ja anaeroobne hingamine. Käärimine kui anaeroobne hingamine, selle rakenduslik 

tähtsus. Fotosünteesi eesmärk ja tulemus. Üldülevaade fotosünteesi valgus- ja pimedusstaadiumist ning 

neid mõjutavatest teguritest. Fotosünteesi tähtsus taimedele, teistele organismidele ning biosfäärile  

  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) analüüsib energiavajadust ja -saamist autotroofsetel ning heterotroofsetel organismidel;  

2) selgitab ATP universaalsust energia salvestamises ja ülekandes;  

3) selgitab keskkonnategurite osa hingamisetappide toimumises ning energia salvestamises;  

4) toob käärimise rakendusbioloogilisi näiteid;  

5) võrdleb inimese lihastes toimuva aeroobse ja anaeroobse hingamise tulemuslikkust;  

6) analüüsib fotosünteesi eesmärke, tulemust ja tähtsust;  

7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte fotosünteesi seostest biosfääriga;  

8) väärtustab fotosünteesi tähtsust taimedele, teistele organismidele ning kogu biosfäärile 

ORGANISMIDE ARENG  
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Õppesisu  

Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel, nende tähtsus ja tulemus. Raku muutused 

rakutsükli eri faasides. Kromosoomistiku muutused mitoosis ja meioosis ning nende tähtsus.  

Mehe ja naise sugurakkude arengu võrdlus ning nende arengut mõjutavad tegurid.  

Kehaväline ja kehasisene viljastumine eri loomarühmadel. Munaraku viljastumine naise organismis. 

Erinevate rasestumisvastaste vahendite toime ja tulemuslikkuse võrdlus. Suguhaigustesse nakatumise 

viisid ning haiguste vältimine. Inimese sünnieelses arengus toimuvad muutused, sünnitus. Lootejärgse 

arengu etapid selgroogsetel loomadel. Organismide eluiga mõjutavad tegurid. Inimese vananemisega 

kaasnevad muutused ja surm  

  

Õpitulemused 

Õpilane:  

1) toob näiteid mittesugulise paljunemise vormide kohta eri organismirühmadel;  

2) hindab sugulise ja mittesugulise paljunemise tulemust ning olulisust;  

3) selgitab fotode ja jooniste põhjal mitoosi- ja meioosifaasides toimuvaid muutusi;  

4) võrdleb inimese spermatogeneesi ja ovogeneesi ning analüüsib erinevuste põhjusi;  

5) analüüsib erinevate rasestumisvastaste vahendite toimet ja tulemuslikkust ning väärtustab 

pereplaneerimist;  

6) lahendab dilemmaprobleeme raseduse katkestamise otstarbekusest probleemsituatsioonides ning 

prognoosib selle mõju;  

7) väärtustab tervislikke eluviise seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga;  

8) analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi tasandil ning hindab 

pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale.  

  

INIMESE TALITLUSE REGULATSIOON  

  

Õppesisu  

Inimese närvisüsteemi üldine ehitus ja talitlus. Närviimpulsi moodustumist ja levikut mõjutavad tegurid. 

Keemilise sünapsi ehitus ning närviimpulsi ülekanne. Refleksikaar ning erutuse ülekanne lihasesse. 

Närviimpulsside toime lihaskoele ja selle regulatsioon. Peaaju eri osade ülesanded. Kaasasündinud ja 

omandatud refleksid. Inimese närvisüsteemiga seotud levinumad puuded ja haigused ning närvisüsteemi 

kahjustavad tegurid.  

Elundkondade talitluse neuraalne ja humoraalne regulatsioon. Inimese sisekeskkonna stabiilsuse 

tagamise mehhanismid. Ülevaade inimorganismi kaitsemehhanismidest, immuunsüsteemist ja 
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levinumatest häiretest. Seede-, eritus- ja hingamiselundkonna talitlus vere püsiva koostise tagamisel. 

Inimese energiavajadus ning termoregulatsioon  

  

Õpitulemused Õpilane:  

1) seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega;  

2) analüüsib eri tegurite mõju närviimpulsi tekkes ja levikus;  

3) seostab närvisüsteemiga seotud levinumaid puudeid ja haigusi nende väliste ilmingutega;  

4) omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise suhtes;  

5) selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuunsüsteemi tähtsust;  

6) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte neuraalse ja humoraalse regulatsiooni 

osast inimorganismi talitluste kooskõlastamises;  

7) selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust;  

8) kirjeldab inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning nendevahelisi seoseid  

  

  

ÕPPEMETOODIKA  

  

  

Loodusteadusliku meetodi etappidega tutvumine võib toimuda igapäevaelulise probleemi lahendamise 

näitel. Olulisel kohal on loodusteadusliku meetodi väärtustamine, näidates, kuidas ja millal on seda 

otstarbekas rakendada. Seejuures peab rõhutama, et mitte kõik probleemid pole selle meetodiga 

lahendatavad. Soovitavad praktilised tööd:  

1. Internetiaadressid on otstarbekas eelnevalt välja otsida ja õpilastele esitada. Sõltuvalt 

õppe diferentseerimisvajadusest võib võrrelda kas taime- ja loomaliikide või seene-, taime- ja 

loomaliikide keemilist koostist.  

2. Temperatuuri mõju ensüümreaktsioonile pärmseentesuspensioonis (vesinikperoksiidi 

abil). 3. Sibula-, kiivi- või banaanirakkudest DNA eraldamine  

  

Rakuosiste ehitust tuleb käsitleda sedavõrd, kuivõrd see aitab aru saada nende talitlusest ja tähtsusest.  

Organellide koostöö piirdub minimaalsel tasemel rakutuuma koordineeriva tähtsusega, õppeprotsessi 

diferentseerimise korral avatakse komplitseeritumaid seoseid (ainete lagundamine, energiaga 

varustamine jne).  
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PRAKTILISED TÖÖD:  

  

1. Membraantranspordi  uurimine  veebipõhise  mudeliga  „Membraantransport”  

(http://bio.edu.ee/mudelid).  

2. Püsipreparaatide vaatlemine ja rakuosiste kirjeldamine. Õppe diferentseerimisel võivad õpilased 

preparaate ise valmistada.  

3. Soola kontsentratsiooni mõju membraanile ja tsütoplasmale tähtsambla (vesikatku) leherakkude 

näitel.  

Mikroskopeerimise põhivõtted peab omandama vähemalt taimeraku tasemel.  

 Mikroskoobis võib näiteks vaadelda kromoplaste küpsetes lihakates viljades, leukoplaste kartuli 

mugulates ja kloroplaste toataimede lehtedes.  

 Praktiline töö temperatuuri mõjust hallitusseente kasvule.  

Sõltuvalt diferentseerimisvajadustest käsitletakse hingamise etappe ja fotosünteesi staadiume eri 

detailsusega. Minimaalseks tasemeks on vastavate etappide ja staadiumide üldülevaade: lähteained, 

lõpp-produktid ja toimumiseks vajalikud tingimused.  

  

Soovitavad praktilised tööd:  

1. Hingamist mõjutavate tegurite uurimine veebipõhise mudeliga „Glükoosi lagundamine”  

(http://bio.edu.ee/mudelid).  

2. Praktiline töö süsihappegaasi mõjust fotosünteesi intensiivsusele. Soovitatav on kasutada mobiilseid 

andmekogujaid (Vernier, Spark). Alternatiiviks on fotosünteesi mõjutavate tegurite uurimine 

veebipõhise mudeliga „Fotosüntees” (http://bio.edu.ee/mudelid).  

3. .Erinevate keskkonnategurite (pH, temperatuur, valgus, niiskus) mõju pärmseene kasvamisele.  

4. Kanamuna vaatlus ning erinevate osiste (munakoored, munavalge, õhukamber, rebuväädid, 

rebukile, rebu) leidmine ja seostamine raku ehitusega  

5. Närviimpulsi teket ja levikut on soovitatav uurida arvutimudeli abil (http://bio.edu.ee/mudelid).  

Inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuunsüsteemi ehitust ja tähtsust seostatakse eelkõige 

igapäevaeluliste probleemide ja tervislike eluviisidega. Siin võib analüüsida meedias ilmunud artikleid 

(nt vaktsineerimisest, dieedist, alternatiivravist jms).  

Seede-, eritus- ja hingamiselundkonna talitlust vere püsiva koostise tagamisel tuleks käsitleda koos 

vastavate elundkondade teiste funktsioonidega.  

6. Tugevate helisignaalide pidurdav mõju reaktsiooniajale (nt pulga kinnipüüdmisele).  

http://bio.edu.ee/mudelid
http://bio.edu.ee/mudelid
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7. Füüsilise koormuse tõusu (rahuasendi, istumise, kõndimise, aeglase jooksu) mõju südame ja 

kopsude tööle.  

  

ÜLDPÄDEVUSED.  

  

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Loodusaineid õpetades kujundatakse õpilaste suhtumist teadusesse, 

arendatakse huvi loodusteaduste vastu, süvendatakse säästlikku hoiakut keskkonna, sh kõige elava 

suhtes ja väärtustatakse jätkusuutlikku, vastutustundlikku ning tervislikku eluviisi.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Dilemmasid lahendades ning kaalutletud otsuseid tehes arvestatakse 

loodusteaduslikke seisukohti ja inimühiskonnaga seotud aspekte – õiguslikke, majanduslikke ning 

eetilis-moraalseid seisukohti. Sotsiaalse pädevuse saavutamist toetavad aktiivõppemeetodid.  

Enesemääratluspädevus. Toetatakse õpilase eneseanalüüsivõime kujunemist ja oskust hinnata oma 

nõrku ning tugevaid külgi. Käsitledes inimorganismi eripära ja kohta keskkonnas, õpitakse lahendama 

oma vaimse ning füüsilise tervisega ja igapäevaeluga seonduvaid probleeme.  

Õpipädevus. Probleemülesandeid lahendades ja uurimuslikku õpet rakendades omandavad õpilased 

oskused leida loodusteaduste kohta infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, plaanida ja teha 

katset või vaatlust, analüüsida, tõlgendada ning esitada tulemusi.   

Suhtluspädevus. Kirjaliku ja suulise suhtluse, dilemmade ning sotsiaalteaduslike probleemide 

lahendamise ja loodusteaduste kohta info otsimise ning interpreteerimise kaudu arendatakse 

loodusteadusliku keele korrektset kasutamist ja oskust arusaadavalt edastada loodusteaduslikku teavet.  

Matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus. Loodusainete õppimisel 

kujundatakse oskust ära tunda loodusteaduslikke küsimusi, mõista loodusteaduslikke nähtusi, teaduse ja 

tehnoloogia arengu tähtsust ning mõju ühiskonnale ja teha tõenduspõhiseid otsuseid. Kõigis 

loodusaineis rakendatakse mõõtmistulemuste analüüsimisel ja tulemuste üldistamisel matemaatilisi 

oskusi ning omandatakse oskused kasutada õppes ja igapäevaelus uusi tehnoloogilisi lahendusi.  

Ettevõtlikkuspädevus. Loodusainete õppimisega kujundatakse õpilastes loovust ja oskust seada 

eesmärke ning teha eesmärkide saavutamiseks koostööd. Õpitakse valima ideede elluviimiseks sobivaid 

ja uuenduslikke meetodeid, võtma vastutust ning viima tegevusi lõpule. Ettevõtlikkusele paneb tugeva 

aluse probleemipõhine õpe ja loodusteaduslike teadmiste ning oskuste olulisuse teadvustamine. Õpilaste 

initsiatiivi toetamine õppes aitab neil kujuneda mõtlemis- ja algatusvõimelisteks isikuteks, kes 

käsitlevad loovalt ning paindlikult elus ettetulevaid probleeme.  
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Digipädevus. Õpipädevuse arengut toetab IKTpõhiste õpikeskkondade ja uute tehnovahendite 

kasutamine.  

  

  

 LÕIMING  

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Loodusaineid õppides ja loodusteadustekstidega töötades 

arendatakse õpilaste teksti mõistmise ja analüüsimise oskust. Erinevaid tekste (nt referaate, esitlusi jm) 

luues kujundatakse oskust end selgelt ja asjakohaselt väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult. Õpilased 

kasutavad kohaseid keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgivad 

õigekeelsusnõudeid. Õpilastes arendatakse oskust hankida teavet eri allikaist ja seda kriitiliselt hinnata. 

Juhitakse tähelepanu tööde korrektsele vormistamisele, viitamisele ning intellektuaalomandi kaitsele.  

Võõrkeeleoskust arendatakse  lisamaterjali otsimise ja mõistmisega.  

Matemaatika. Matemaatikapädevuste kujunemist toetavad loodusained uurimusliku ja probleemõppe 

kaudu, arendades loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on tähtis koht andmete analüüsil ja 

tõlgendamisel ning tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste seoseid 

uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid.  

Sotsiaalained. Loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust 

näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, oskust teha teadlikke valikuid, toimida kõlbelise ja 

vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena.  

Kunstiained. Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, 

näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms.  

Kehaline kasvatus. Loodusainete õppimine toetab kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi 

väärtustamist.  

  

 LÄBIVAD TEEMAD  

  

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Erinevate õppetegevuste kaudu suunatakse õpilased mõistma 

ja väärtustama elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestama karjääri planeerimist kui jätkuvat otsuste 

tegemise protsessi. Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt ettevõtte 

külastused, õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud ameteid, erialasid ja 
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edasiõppimisvõimalusi. Õppetegevus võimaldab õpilasel süvendada teadmisi hariduse ja töömaailma 

vahelistest seostest. Arendatakse iseseisva õppimise oskust ja vastutusvõimet ning oskust iseseisvalt 

leida ja analüüsida oma arengu vajadustest tulenevat infot edasiõppimise võimaluste kohta ja koostada 

karjääriplaan. Erinevad õppetegevused, sh õpilaste iseseisvad tööd võimaldavad õpilasel seostada 

huvisid ja võimeid ainealaste teadmiste ja oskustega ning mõista, et hobid ja harrastused hoiavad elu ja 

karjääri tasakaalus. Üldine positiivne suhtumine loodusteadustesse ja nende õppimisse, huvi 

loodusainete edasise õppimise vastu saavutatakse õpilase huvide ja individuaalsuse arvestamisega, 

probleem- ning uurimusliku õppe rakendamisega. Õppetegevus võimaldab õpilasel avardada arusaama 

loodusteadusvaldkonna erialadest ning nüüdisaegsest teadlaste tööst.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Gümnaasiumis kujundavad õpilased keskkonnaküsimustes 

kaalutletud otsuste langetamise ning hinnangute andmise oskust, arvestades nüüdisaja teaduse ja 

tehnoloogia arengu võimalusi ja piiranguid ning normatiivdokumente. See toetab valmisoleku 

kujunemist tegelda keskkonnakaitseküsimustega kriitiliselt mõtleva kodanikuna nii isiklikul, 

ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil ning rakendada loodussäästlikke ja jätkusuutlikke 

tegutsemis- ning majandamisviise.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Loodusained väärtustavad demokraatlikku ja vabatahtlikkusel 

põhinevat ühistegevust, kujundavad koostööoskusi ning toetavad algatusvõimet. Kodanikuõiguste ja - 

kohustuste tunnetamine seostub kõigi inim- ja keskkonnaarengu küsimustega nii kohalikul kui ka 

globaalsel tasandil.  

Kultuuriline identiteet. Väärtustatakse Eesti elukeskkonda, pärandkultuuri, Eestiga seotud 

loodusteadlasi ja nende panust teadusloos. Kujundatakse sallivust erinevate rahvaste ja kultuuride 

suhtes.  

Teabekeskkond. Loodusaineid õppides kogutakse teavet eri infoallikatest ning hinnatakse seda 

kriitiliselt.  

Tehnoloogia ja innovatsioon. Tutvustatakse uusi teadussaavutusi ja uut tehnoloogiat, et väärtustada 

loodusteaduste rolli inimeste elukvaliteedi parandamisel ja keskkonnahoiul. Rakendatakse uuenduslikke 

õppemeetodeid ja -vahendeid, mis toetavad õpilaste algatusvõimet, loovust ja kriitilise mõtlemise 

võimet, mis võimaldavad hinnata uute teadussaavutustega kaasnevaid eeliseid ja riske.  

Tervis ja ohutus. Eksperimentaaltöödega kujundatakse õpilastes turvalisi tööviise, et vältida riske ja 

soodustada adekvaatset käitumist õnnetuse korral. Loodusaineid õppides kujuneb õpilastel arusaam 

tervislikest eluviisidest nii informatiivsel kui ka väärtushinnangulisel tasandil.  



 

 

Värska Gümnaasiumi ainekava                     GÜMNAASIUM  
  

Bioloogia  

  

1 1 . k l a s s  
 11  

Väärtused ja kõlblus. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning elukeskkonna 

säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud.  

  

   

  

  

HINDAMINE  

  

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja 

oskusi suuliste, kirjalike ja/või praktiliste ülesannete alusel, arvestades õpilase teadmiste ning oskuste 

vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja 

numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu ning vormistust.  

Parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad 

olema mitmekesised. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid 

kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.  

  

Loodusainetes jagunevad mõõdetavad õpitulemused kaheks:  

1) mõtlemistasandite arendamine loodusainete kontekstis; 2) 

uurimuslikud ja otsuste langetamise oskused.  

Nende suhe hinde moodustumisel on eeldatavalt 70% ja 30%. Madalamat ja kõrgemat järku 

mõtlemistasandite arengu vahekord õpitulemusi hinnates on ligikaudu 40% ja 60%. Uurimisoskusi 

arendatakse ning hinnatakse nii terviklike uurimistööde kui ka nende üksikosade järgi.  

  

Õpilase tulemuste hindamisel on aluseks Värska Gümnaasiumi õppekavas sätestatud hindamisnõuded.  

  

  

FÜÜSILINE ÕPPEKESKKOND  

  

Kool korraldab:  
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1) praktilised tööd klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud, nelja õpilase kohta 

vähemalt üks mobiilne andmete kogumise komplekt põhiseadme ja erinevate sensoritega ning info- 

ja kommunikatsioonitehnoloogilised demonstratsioonivahendid õpetajale;  

2) bioloogia õpetamise klassis, kus on mikroskoobikaameraga ühendatav mikroskoop ja binokulaar;  

Kool võimaldab:  

1) ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalikud katsevahendid ja -materjalid 

ning demonstratsioonivahendid;  

2) kasutada õppes infotehnoloogiavahendeid, mille abil saab teha ainekavas loetletud töid; 

3) õuesõpet, õppekäikude korraldamist ning osalemist loodus- ja keskkonnaharidusprojektides 

või loodusharidusega seotud üritusel.  
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