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Õppeaine:  Bioloogia   

Klass:  12. klass  

Tunde nädalas ja õppeaastas:  3 tundi nädalas, kokku 70 tundi  - 2 kursust  

„Pärilikkus” ja „Evolutsioon ja ökoloogia”  

Rakendumine:  1.sept. 2012, täiendatud 1.sept.2015  

Koostamise alus:  Gümnaasiumi riiklik õppekava, lisa 4; Värska G 

õppekava  

  

  

 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.  

  

III KURSUS „ PÄRILIKKUS”  

  

MOLEKULAARBIOLOOGILISED PÕHIPROTSESSID 8 tundi  

Õppesisu  

Organismi tunnuste kujunemist mõjutavad tegurid. Molekulaarbioloogiliste põhiprotsesside 

(replikatsiooni, transkriptsiooni ja translatsiooni) osa päriliku info realiseerumises. DNA ja RNA 

sünteesi võrdlus. Geenide avaldumine ja selle regulatsioon, geeniregulatsiooni häiretest tulenevad 

muutused inimese näitel. Geneetilise koodi omadused. Geneetilise koodi lahtimõtestamine 

valgusünteesis. Valgusünteesis osalevate molekulide ülesanded ning protsessi üldine kulg.  
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Õpitulemused Õpilane:  

1) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite osa organismi tunnuste kujunemisel;  

2) analüüsib DNA, RNA ja valkude osa päriliku info avaldumises;  

3) võrdleb DNA ja RNA sünteesi kulgu ning tulemusi;  

4) hindab geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi eri etappidel ning väärtustab elukeskkonna mõju 

geeniregulatsioonile;  

5) koostab eksperimendi kavandi, mis tõestab molekulaarbioloogiliste põhiprotsesside universaalsust;  

6) toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega;  

7) selgitab geneetilise koodi omadusi ning nende avaldumist valgusünteesis;  

8) selgitab valgusünteesi üldist kulgu.  

  

VIIRUSED JA BAKTERID 8 tundi  

Õppesisu  

DNA ja RNA viiruste ehituslik ja talitluslik mitmekesisus, näited ning tähtsus looduses. Viiruste levik 

ja paljunemine. HIVi organismisisene toime ning haigestumine AIDSi. Inimesel levinumad 

viirushaigused ning haigestumise vältimine. Bakterite levik ja paljunemine. Viiruste ja bakterite 

geenitehnoloogilised kasutusvõimalused. Geenitehnoloogia rakendamisega kaasnevad teaduslikud, 

seadusandlikud, majanduslikud ja eetilised probleemid. Geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud 

teadusharud ning elukutsed.  

  

Õpitulemused Õpilane:  

1) selgitab viiruste ehitust ning toob näiteid inimesel esinevate viirushaiguste kohta;  

2) analüüsib viiruste tunnuseid, mis ühendavad neid elusa ja eluta loodusega;  

3) võrdleb viiruste ja bakterite levikut ja paljunemist;  

4) seostab AIDSi haigestumist HIVi organismisisese toimega;  

5) võrdleb viirus- ja bakterhaigustesse nakatumist, organismisisest toimet ja ravivõimalusi ning 

väärtustab tervislikke eluviise, et vältida nakatumist;  

6) toob näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta;  

7) lahendab dilemmaprobleeme geenitehnoloogiliste rakenduste kohta, arvestades teaduslikke, 

seadusandlikke, majanduslikke ja eetilisi seisukohti;  

8) on omandanud ülevaate geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest ning elukutsetest.  
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PÄRILIKKUS JA MUUTLIKKUS 13 tundi  

  

Õppesisu  

Pärilikkus ja muutlikkus kui elu tunnused. Päriliku muutlikkuse osa organismi tunnuste kujunemisel. 

Mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse roll looduses ning inimtegevuses. Mittepäriliku 

muutlikkuse tekkemehhanismid ja tähtsus. Päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse omavaheline seos 

inimese näitel.  

Mendeli hübridiseerimiskatsetes ilmnenud seaduspärasused ja nende rakenduslik väärtus. Soo 

määramine inimesel ning suguliiteline pärandumine. Geneetikaülesanded Mendeli seadusest, AB0- ja 

reesussüsteemi vererühmadest ning suguliitelisest pärandumisest. Pärilikkuse ja keskkonnategurite 

mõju inimese tervislikule seisundile  

Õpitulemused Õpilane:  

1) toob näiteid pärilikkuse ja muutlikkuse avaldumise kohta eri organismirühmadel;  

2) võrdleb mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse tekkepõhjusi ning tulemusi;  

3) analüüsib modifikatsioonilise muutlikkuse graafikuid;  

4) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese tunnuste kujunemisel;  

5) seostab Mendeli katsetes ilmnenud fenotüübilisi suhteid genotüüpide rekombineerumisega;  

6) selgitab inimesel levinumate suguliiteliste puuete geneetilisi põhjusi;  

7) lahendab geneetikaülesandeid Mendeli seadusest, AB0- ja reesussüsteemi vererühmadest ning 

suguliitelisest pärandumisest;  

8) suhtub vastutustundlikult keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste tekkes.  

  

IV KURSUS „EVOLUTSIOON JA ÖKOLOOGIA”  

  

BIOEVOLUTSIOON 14 tundi  

Õppesisu  

Evolutsiooniidee täiustumise seos loodusteaduste arenguga. Darwini evolutsiooniteooria 

põhiseisukohad. Loodusteaduslikest uuringutest tulenevad evolutsioonitõendid. Eri seisukohad elu 

päritolust Maal. Bioevolutsiooni varased etapid ja nüüdisaegsete eluvormide kujunemine. Olelusvõitlus, 

selle vormid. Loodusliku valiku vormid ja tulemused. Kohastumuste eri vormide kujunemine. 

Mutatsioonilise muutlikkuse, kombinatiivse muutlikkuse, geneetilise triivi ja isolatsiooni osa liigi 

tekkes. Makroevolutsiooniliste protsesside – evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja 



 

 

Värska Gümnaasiumi ainekava                     GÜMNAASIUM  
 

  

Bioloogia  

  

1 2 . k l a s s  
 4  

väljasuremise – tekkemehhanismid ning avaldumisvormid. Bioevolutsioon ja süstemaatika. Inimlaste 

lahknemine inimahvidest ning uute tunnuste kujunemine. Perekond inimene, selle eripära võrreldes 

inimahvidega. Teaduslikud seisukohad nüüdisinimese päritolust. Inimese evolutsiooni mõjutavad 

tegurid, bioloogiline ja sotsiaalne evolutsioon. Bioevolutsiooni pseudoteaduslikud käsitlused.  

Evolutsiooni uurimisega seotud teadusharud ning elukutsed. Evolutsiooni uurimisega seotud 

teadusharud ja elukutsed.   

  

Õpitulemused  

Õpilane:  

  

1) selgitab Darwini evolutsioonikäsitlust;  

2) toob näiteid loodusteaduslike uuringute kohta, mis tõestavad bioevolutsiooni;  

3) analüüsib ja hindab erinevaid seisukohti elu päritolu kohta Maal;  

4) võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja tulemusi;  

5) analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes;  

6) analüüsib evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise tekkemehhanisme ning 

avaldumisvorme;  

7) hindab bioloogiliste ja sotsiaalsete tegurite osa nüüdisinimese evolutsioonis;  

8) suhtub kriitiliselt bioevolutsiooni pseudoteaduslikesse käsitlustesse  

  

  

ÖKOLOOGIA 10 tundi  

Õppesisu  

Abiootiliste ökoloogiliste tegurite mõju organismide elutegevusele. Ökoloogilise teguri toime graafiline 

iseloomustamine ning rakendamise võimalused. Biootiliste ökoloogiliste tegurite mõju organismide 

erinevates kooseluvormides.  

Ökosüsteemi struktuur ning selles esinevad vastastikused seosed. Toiduahela peamiste lülide – tootjate, 

tarbijate ja lagundajate – omavahelised toitumissuhted. Iseregulatsiooni kujunemine ökosüsteemis ning 

seda mõjutavad tegurid. Ökoloogilise tasakaalu muutuste seos populatsioonide arvu ja arvukusega. 

Ökoloogilise püramiidi reegli ülesannete lahendamine. Biosfääri läbiv energiavoog kui Maal 

eksisteeriva elu alus.  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) seostab abiootiliste tegurite toimet organismide elutegevusega;  
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2) analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob rakenduslikke näiteid;  

3) seostab ökosüsteemi struktuuri selles esinevate toitumissuhetega;  

4) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte toitumissuhetest ökosüsteemis;  

5) selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis ning seda ohustavaid tegureid;  

6) hindab  antropogeense  teguri  mõju  ökoloogilise  tasakaalu  muutumisele  ning 

 suhtub  

vastutustundlikult ja säästvalt looduskeskkonda;  

7) lahendab ökoloogilise püramiidi reegli ülesandeid;  

8) koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid.  

  

KESKKONNAKAITSE 5 tundi  

  

Õppesisu  

Liikide hävimist põhjustavad antropogeensed tegurid ning liikide kaitse võimalused. Bioloogilise 

mitmekesisuse kaitse vajadus ja meetmed. Loodus- ja keskkonnakaitse nüüdisaegsed suunad Eestis ning 

maailmas. Eesti keskkonnapoliitikat kujundavad riiklikud kokkulepped ja riigisisesed meetmed.  

Säästva arengu strateegia rakendumine isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. 

Looduskaitse seadusandlus ja korraldus Eestis. Teaduslike, seadusandlike, majanduslike ja 

eetilismoraalsete seisukohtade arvestamine, lahendades keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme ning 

langetades otsuseid. Kodanikuaktiivsusele tuginevad loodus- ja keskkonnakaitselised suundumused 

ning meetmed  

  

Õpitulemused Õpilane:  

1) analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda tegevusesse 

looduskeskkonnas;  

2) selgitab bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust;  

3) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses;  

4) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning põhjendab säästva arengu 

tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;  

5) selgitab Eesti looduskaitseseaduses esitatud kaitstavate loodusobjektide jaotust ning toob näiteid;  

6) väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kuultuurinähtust;  

7) lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme, arvestades 

teaduslikke, seadusandlikke, majanduslikke ja eetilisi seisukohti;  

8) analüüsib kriitiliselt kodanikuaktiivsusele tuginevaid loodus- ja keskkonnakaitselisi suundumusi ja 

meetmeid ning kujundab isiklikke väärtushinnanguid  
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ÕPPEMETOODIKA  

  

• Geeniregulatsiooni teema puhul tuleb rõhutada keskkonnategurite osa.  

• Geneetilise koodi omaduste juures peab tähelepanu pöörama ühiskonnas esinevatele 

väärarusaamadele ja mõiste väärkasutustele (nt geneetilise koodi muutumine).  

• RNA viiruste käsitlus võib jääda ülevaatlikuks.  

• HIV ja AIDS lõimuvad terviseõpetuse teemadega – seetõttu tuleb rõhuasetus viia bioloogilistele 

aspektidele ning tervislike eluviiside kujundamisele.  

• Dilemmaprobleemid võetakse igapäevasest elust, nende lahendamisel on soovitatav rakendada 

rühmatööd.  

• Geneetikaülesanded on soovitatav seostada peamiselt inimesegeneetikaga – see loob täiendava 

õpimotivatsiooni.  

• Evolutsiooniidee kujunemise käsitlus sõltub diferentseerimisvajadusest, kuid oluline on jõuda 

Darwini evolutsiooniteooria põhiseisukohtadeni ja selle tähtsuseni.  

• Elu päritolu esitatakse hüpoteesidena, millest ükski pole lõplikult tõestatud – 

evolutsioonitõendid vaid kinnitavad elu teket ja arengut Maal.  

• Inimese eellaste puhul on oluline teada vaid arengusuundi, konkreetsete eellaste täpseid 

tunnuseid pole vaja meelde jätta.  

• Kohastumuste kujunemise uurimine kodukoha looduses (nt taimede kasvu eripära seos 

kasvukoha tingimustega).  

• Sõltuvalt diferentseerimisvajadusest võib ökoloogilise teguri toime graafilist iseloomustamist 

ning rakendamise võimalusi käsitleda erineva põhjalikkusega. Võib rakendada rühmatööd eri 

ökosüsteemide struktuuri ja seoste uurimisel.  

• Ökoloogilise tasakaalu muutused on otstarbekas siduda kohalike näidetega.  

• Biosfääri muutusi (nt globaalset soojenemist, CO2 kontsentratsiooni tõusu) ei tohi 

absolutiseerida ning tuleb jätta koht ka vastuväidetele ja alternatiivsetele seisukohtadele.  

• Ökoloogilise püramiidi reegli ülesannete lahendamisel tuleb rõhutada üldist seaduspärasust, 

mille lihtsustatud käsitlus ei pruugi tegelikkusega kokku langeda Antropogeensete tegurite mõju 

käsitletakse nii positiivsest kui ka negatiivsest küljest – vältida tuleks kahjuliku mõju 

ülerõhutamist.  

• Liikide kaitse seostatakse elupaikade ja koosluste kaitsega.  

• Looduskaitse seadusandlus ja korraldus Eestis peaks piirduma üldpõhimõtete ja -suundadega.  
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PRAKTILISED TÖÖD   

  

1. Replikatsiooni uurimine arvutimudeliga „DNA süntees” (http://bio.edu.ee/mudelid).  

2. Transkripsiooni uurimine arvutimudeliga „RNA süntees” (http://bio.edu.ee/mudelid).  

3. Translatsiooni uurimine arvutimudeliga „Valgusüntees” (http://bio.edu.ee/mudelid).  

4.. Geneetilise koodi omaduste uurimine arvutimudeliga „Geneetiline kood” (http://bio.edu.ee/mudelid  

5. Erinevate bakterikolooniate kasvatamine ja kolooniate omavaheline võrdlemine (suuõõne 

mikrofloora, bakterid toitainetes, õhust sadestuvad bakterid, nt kooli eri ruumidest).  

6. Praktiline töö erinevate tegurite (antibiootikumide, temperatuuri jne) mõjust bakterite kasvule.  

7. Keskkonnategurite mõju reaktsiooninormi avaldumisele puulehtede või teokarpide näitel.  

8. Päriliku muutlikkuse tekkemehhanismide ja avaldumise uurimine arvutimudeliga „Geenide 

avaldumine” või „Geneetiline kood” (http://bio.edu.ee/mudelid).   

9. Populatsioonide arvukuse muutuste ja populatsioonilainete kujunemise uurimine arvutimudeliga 

„Looduslik tasakaal” (http://mudelid.5dvision.ee/kalad).  

10. Võib uurida sademete, niiskuse, temperatuuri, valguse jms mõju vabalt valitud populatsioonide 

arvule või arvukusele kodukoha looduses.  

11. Abiootiliste tegurite (temperatuur, niiskus, valgus) mõju hallitusseente arvukusele.  

Võib kasutada ka mobiilseid andmekogujaid (Vernier, Spark  

12. Populatsioonide arvukuse muutuste ja populatsioonilainete kujunemise uurimine arvutimudeliga 

„Looduslik tasakaal” (http://mudelid.5dvision.ee/kalad).   

13. Keskkonna saastatuse uurimine samblike indikaatorliikide põhjal ning saastatuse põhjuste 

väljaselgitamine.  

14.Vastutustundlikust ning säästvast eluviisist lähtuvate otsuste tegemine toidu pakendamisel ning 

säilitamisel  

  

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.  

http://bio.edu.ee/mudelid
http://bio.edu.ee/mudelid
http://bio.edu.ee/mudelid
http://bio.edu.ee/mudelid
http://mudelid.5dvision.ee/kalad
http://mudelid.5dvision.ee/kalad
http://mudelid.5dvision.ee/kalad
http://mudelid.5dvision.ee/kalad
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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.   

Digipädevus  toetub IKT põhiste 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.  
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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, õpilastele 

tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. 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 - 
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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.  
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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.  
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 FÜÜSILINE ÕPPEKESKKOND  

  

Kool korraldab:  

1) praktilised tööd klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud  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.  

  

  

  

  

  

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEVAHENDID  

  

M. Viikmaa, U. Tartes  Bioloogia gümnaasiumile.  Eesti Loodusfoto 2008  
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T.Sarapuu, M.Viikmaa, I. Puura Bioloogia gümnaasiumile. Eesti Loodusfoto 2006  

T. Sarapuu Bioloogia gümnaasiumile Eesti Loodusfoto 2002  

Praktilisteks töödeks vajalikud vahendid.  
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