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Käesolev Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu (EBÜ) pöördumine toetub EBÜ
üldkoosoleku 21. veebruari 2014 otsusele ning sellele eelnenud tagasisideküsitlusele
ühingu liikmete hulgas.
1. Riiklik õppekava näeb loodusainetes ette praktiliste ja laboratoorsete
tööde ning uurimusliku õppe ja õppekäikude osakaalu märgatavat tõusu
õppetegevustes. Samuti nähakse õppekavas ette teatud tingimused
õpikeskkonnale ja õppevahendite olemasolule.
EBÜ toetab nende vajalike tegevuste elluviimist, kuid on vastu sellega kaasneva
õpetaja töökoormuse eest tasustamata jätmisele või tasustamise jätmist
koolisisesteks vaidlusteks. Oleme seisukohal, et õppekava rakendamisega kaasneva
õpetaja lisatöö tasustamiseks ja materjalikuludeks tuleb riigi poolt ette näha
lisafinantseerimine koolidele ühtsetel alustel.

EBÜ seisukohad on:
1.1.

Riik tagab loodusainete füüsilise õpikeskkonna tingimused
(regulaarselt kuluvate katsematerjalide kulu, katsevahendite olemasolu,
vahendite hoolduse kulude kompenseerimine), jätmata seda kohaliku
omavalitsuse (KOV) või koolijuhi õlule. Näiteks võiks riik korraldada
kemikaalide, katsevahendite, katsematerjalide jms ühise hanke. See peab
olema pidev, mitte ühekordne tegevus.

1.2.

Riik toetab koole rahaliselt, sihtotstarbeliselt ja iga-aastaselt
õppelaborite,
looduskeskuste
ja
rändavate
õpikeskkondade
külastamiseks (näiteks Rändav bioklass, Teadusbuss, teadusmuuseumid
jms - transpordi, juhendamise ja külastusmaksu kulud). Üldharidust ei saa
pakkuda projektipõhiselt, tagada tuleb haridustöö pidevus ja
jätkusuutlikkus.
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1.3.

Riik tagab loodusainete õpetajatele ametikohale vastava täispalga,
vähendades samal ajal tema kontakttundide arvu /nädalakoormust
vähemalt 20% tööajast. Leiame, et 20% tööajast on minimaalne, mida
bioloogiaõpetaja kulutab laboratoorsete jms tööde ettevalmistuseks,
vahendite korrashoiuks, materjalide hankimiseks ja korraldustöödeks.

1.4.

Suuremate klassikomplektide puhul tagab riik abiõpetaja/laborandi
tööjõukulude katmise loodusainete tundideks ja õpetaja töö
tasustamise praktiliste tööde läbiviimisel rühmatundidena (arvestades
sellega näiteks haridustoetuse sihtotstarbelisel määramisel KOV-le /
koolidele).

Palume Haridus ja Teadusministeeriumil (HTM) oma vastuses ja otsustes mitte
lükata vastutust HTM poolt väljatöötatud õppekava täitmise kulu eest kohalikele
omavalitsustele ja koolidele – HTM eraldatav haridustoetus ei võimalda selle
probleemiga rahuldavalt toime tulla.

Lugupidamisega,
Aiki Jõgeva
EBÜ president

2

