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LOODUSVALDKONNA TÖÖRÜHMA KOOSSEIS

• Bioloogia: Merike Kilk, Tago Sarapuu, Sirje Tekko

• Füüsika:  Riina Murulaid,  Kaido Reivelt, Toomas Reimann, Erkki Soika

• Geograafia: Ülle Liiber, Piret Karu, Lea Koppel

• Keemia: Neeme Katt, Katrin Soika, Martin Saar, Katrin Jonas

• Loodusõpetus: Liivia Kiivit, Vaike Rootsmaa, Sirle Morozova, Imbi Henno, Liia

Varend, KatrinVaino
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PROBLEEMID, MIDA PÜÜTI ADRESSEERIDA

• Teaduse, tehnoloogia ja elustiili kiire muutumine. Kaaluda ja

otsustada, mida on oluline ainekavadesse jätta, et koolis omandataks

teadmisi ja oskusi, mis aitavad hakkama saada kiiresti muutuvas

maailmas (nn 21. sajandi oskusi).

• Domineerib traditsiooniline õpetamine ning nn teemade läbimine. Heade

PISA keskmiste tulemuste taustal napib meil 5. ja 6. saavutustasemeni

jõudvaid õpilasi.

• Nii õpilastel kui ka õpetajatel napib koolirõõmu/rahulolu, mis võib olla

suuresti tingitud ülekoormusest ja ajanappusest.



LOODUSTEADUSTE TÖÖRÜHMA 
ETTEPANEKUD (5.12.2017) I

• Vähendada õppesisu mahtu ning õpitulemuste detailsuse astet: 

vaadata üle võimalused õppesisu vähendamiseks teemade pinnapealse või

samal üldistustasemel kordamise arvelt. Kooskõlastada omavahel

loodusainete õppesisud.

• Juhinduda aine õpitulemuste sõnastamisel loodusvaldkonna pädevuste

kirjeldusest. 

• Keskenduda teemadele, mõistetele, mis on loodusteadusliku

maailmapildi/aine õpetamise seisukohalt väga olulised.

• Toetada senisest enam õpilaste arusaamade kujunemist teaduse

olemusest. 



LOODUSTEADUSTE ARENDAJATE
ETTEPANEKUD (II)

• Sõnastada ainekavadesse senisest enam uurimusliku õpet toetavaid

õpitulemusi.

• Ainekavad peaksid senisest enam toetama õpikäsitust, mis hõlmab mitme

lahendiga probleemide lahendamist (nt otsuse tegemise-, dilemma- ja

disainiprobleemide).

• Nii ainekavade õppesisu, õpitulemused kui ka praktiliste tööde loetelu peaksid

võimaldama luua seoseid loodusteaduste ja õpilase igapäevase elu

ning kogemuste vahele.

• Eluslooduse (koosluste) tundmaõppimine peaks võimalusel toimuma

looduskeskkonnas. Lisada (eriti loodusõpetuses ning bioloogias) juurde

õuesõppega seotud praktilisi töid.



LOODUSTEADUSLIK PÄDEVUS (PÕHIKOOL) (I)

Loodusainete õpetamise eesmärgiks põhikoolis on kujundada õpilaste

loodusteaduslik- ja tehnoloogiaalane kirjaoskus. Loodusainete

õpetamise kaudu taotletakse, et õpilane:

1) huvitub ümbritsevast keskkonnast ja selle uurimisest ning loodusteaduste

õppimisest;

2) vaatleb, analüüsib ja selgitab ümbritseva keskkonna objekte, nähtusi, 

protsesse ning nendevahelisi seoseid, rakendab loodusainetes omandatud

teadmisi ja oskusi, kasutades loodusteadustele omast keelt;

3) sõnastab loodusteadustega seotud uurimisküsimusi, kavandab ja viib läbi

uuringut, järgides ohutusnõudeid ja teeb tõenduspõhiseid järeldusi;

4) märkab, sõnastab ja lahendab probleeme, teeb igapäevaeluga seotud

põhjendatud otsuseid, kasutades loovat ja kriitilist mõtlemist;



LOODUSTEADUSLIK PÄDEVUS (PÕHIKOOL) (II)

5) leiab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast infot erinevatest allikatest

ning hindab selle usaldusväärsust; kasutab õppimiseks, andmekogumiseks

ning koostööks meedia- ja tehnoloogiavahendeid;

6) mõistab teaduse kui inimtegevuse vormi iseloomulikke tunnuseid

(teaduse olemust), loodusteaduste ja tehnoloogia seoseid, olulisust, piiranguid

ning riske;

7) on motiveeritud elukestvaks õppeks, tunneb loodusteaduste ning

tehnoloogiaga seotud karjäärivõimalusi;

8) väärtustab ümbritsevat keskkonda kui tervikut, looduslikku

mitmekesisust ja jätkusuutlikkust, käitub turvaliselt ja järgib tervislikke

eluviise.



TÄNAN KUULAMAST! 
KÜSIMUSED?


