Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
2006. a tegevuskava
Tegevusvaldkond: suhtluskorraldus
Eesmärgid
Tegevused
EBÜ tegevusest üle• artiklite kirjutamine Õpetajate Levaate andmine meedias
hele
• info edastamine teistele meediakanalitele
meedias ilmunud bio• kokkuvõtete tegemine EBÜ listi
loogia-alase olulise in- • veebilinkide ja soovitava kirjandufo vahendamine EBÜ
se loendi edastamine EBÜ
liikmetele
veebilehe koostajale
EBÜ-poolsete õnnitlus- • kaartide koostamine/tellimine ning
, jõulu-, uueaasta jms.
saatmine
kaartide saatmine koostööd tegevatele institutsioonidele ja auliikmetele
Tegevusvaldkond: õppekavaarendus
Eesmärgid
Tegevused
anda hinnang ilmuvale • korraldada bioloogia ainekava tööbioloogia (selle kõrval
versiooni ilmumisel kiiresti selleka kõigi teiste loodusteemaline arutelu EBÜ listis etteainete) ainekirjeldustele
panekute tegemiseks
või ainekavadele
• koguda kokku ja koostada ettepanekud ainekavade võimalike kitsaskohtade (kui neid on) võimalikuks parendamiseks
• võimalike muudatusettepanekute
ainekavadesse sisseviimise järelevalve
kontakti loomine ja
• korraldada koosolek REKKi ainehoidmine teiste looduskavade koostajate ning loodusaineainete ainekavade
te õpetajate aineliitude esindajate
koostajatega võimalike
vahel
integratsioonikohtade
leidmiseks
Tegevusvaldkond: hindamine
Eesmärgid
Tegevused
selgitada, kuidas hinna- • erialase kirjanduse analüüs
takse loodusainete õpi- • magistritöö või pedagoogilise lõtulemusi teistes riikides
putöö teema väljapakkumine ülija millised probleemid
õpilastele
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sellega kaasnevad
selgitada, millised loo- • uuringu läbiviimine bioloogiaõpedusainete eripära arvestajate seas
tavad hindamiskriteeriumid on kasutusel
Eesti koolides
kujundada bioloogia
• analüüsida bioloogia riigieksamite
riigieksami kaudu bioülesandeid ja kujundada vastav
loogia hindamise kriseisukoht arvestades teiste hindateeriumeid
misega seotud tegevuste tulemusi
• korraldada kohtumine riigieksamit
ettevalmistava komisjoniga EBÜ
ettepanekute esitamiseks ja lahtimõtestamiseks
Tegevusvaldkond: liikmeskonna suurendamine
Eesmärgid
Tegevused
EBÜ liikmeskonna
• EBÜ liikmeks registreerumise hõlsuurendamine 2006. a.
bustamise eesmärgil veebivormi
jooksul vähemalt 50
loomine
liikme võrra
• EBÜ-kohase info edastamine bioloogiaõpetajatele
• EBÜ liikmetele mõeldud soodustuste tutvustamine veebilehel ja
õpetajate kokkutulekutel
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Tegevusvaldkond: bioloogiaõpetajate koolitus ja kvalifikatsiooni tõstmine
Eesmärgid
Tegevused
Aeg
Vastutav isik
uute bioloogiaõpetajate • märgukirja koostamine HTM-le
03…04
Tago Sarapuu
haridusliku kvaliteedi
bioloogiaõpetajate (bioloogia eritagamine
ala) vastuvõtu suurendamiseks
• küsitluse korraldamine ülikooli lõ- 03…04
petajatele ja pedagoogilise praktika
juhendajatele
• märgukirja koostamine bioloogia- 09
õpetajate koolitamisega tegelevatele kõrgkoolidele
bioloogiaõpetajate
03…05
Tago Sarapuu
• küsitluse korraldamine bioloogiatäiendkoolitusvajaduste
õpetajatele
selgitamine ja koolituse • täiendõppekursuste planeerimine
pidev
organiseerimine
• erinevate täiendkoolitusvõimaluste
pidev
esitamine EBÜ veebilehel
Tegevusvaldkond: õppematerjalid
Eesmärgid
Tegevused
selgitada, milliseid bio- • küsitluse korraldamine bioloogialoogiaalaseid õppemaõpetajatele
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terjale on vaja
koondada bioloogiaalased õppematerjalid

arendada õpetajate oskusi õppematerjalide
koondamiseks

organiseerida bioloogias enamvajalike õppematerjalide koostamine

• bioloogia tundides rakendatavate
veebimaterjalide nimestiku koostamine ja avaldamine EBÜ
veebilehel
• õpetajate poolt koostatud materjalide avaldamine CD-l
• pöörduda sobiva institutsiooni
poole palvega korraldada koolitus
õppematerjalide koostamise oskuste arendamiseks (sisu täpsustuks
uuringu tulemuste ja olemasolevate materjalide analüüsi alusel)
• vajalike materjalide koostamine
õpetajate poolt
• materjalide avaldamine EBÜ
veebilehel

Tegevusvaldkond: olümpiaad
Eesmärgid
Tegevused
anda hinnang bioloogia • analüüsida käesoleva aasta biolooolümpiaadile
giaolümpiaadi teostust ja tulemust
• korraldada kohtumine bioloogiaolümpiaadi läbiviijatega analüüsi
tulemuste edastamiseks ning EBÜ
ettepanekute tegemiseks tulevaste
olümpiaadide korraldamisega
seonduvalt
Tegevusvaldkond: koostöö arendamine
Eesmärgid
Tegevused
tihendada koostööd
• korraldada kohtumine EBÜ,
erinevate bioloogia haEBGL, bioloogia ainenõukogu,
riduse kvaliteeti kujunbioloogia riigieksamikomisjoni ja
davate institutsioonide
bioloogiaõpetajaid koolitavate insvahel
titutsioonide vahel koostöö planeerimiseks
luua sidemed Põhja• osalemine Põhjamaade bioloogiamaade bioloogiaõpetaõpetajate organisatsioonide kohjate organisatsioonidetumisel
ga
Tegevusvaldkond: finantseeringute leidmine
Eesmärgid
Tegevused
EBÜ aastaplaani täit• MTÜ-de finantseerimisega tegelemiseks vajalike finantvate fondide väljaselgitamine ja
seerimisallikate leidmiprojektide kirjutamine
ne
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• sponsorite leidmine EBÜ tegevuse
toetamiseks
Tegevusvaldkond: üritused
Eesmärgid
Tegevused
koondada info õpilaste- • koguda info käesoleva aasta üritusle suunatud bioloogiatest ja esitada avaldamiseks EBÜ
alastest üritustest
veebilehel
organiseerida täienda• korraldada küsitlus õpetajatele ja
vaid bioloogiaalaseid
õpilastele üritustevajaduse väljaüritusi õpilastele
selgitamiseks
• organiseerida üks üritus vastavalt
vajadusele
saada ülevaade bioloo- • koguda vastavat informatsiooni ja
gia ainekava toetavatest
esitada see avaldamiseks EBÜ
tegevustest loodushariveebilehel
dusasutustes
• vajadusel arendada koostööd bioloogia ainekava toetavate tegevuste väljatöötamisel
Tegevusvaldkond: keskkonnaharidus
Eesmärgid
Tegevused
keskkonnahariduse
• keskkonna- ja loodushariduskesvõimaluste tutvustamikuste info koondamine EBÜ
ne
veebilehele
keskkonnahariduslike
• osalemine EL Phare programmi fiprojektide koostaminantseerimisel Innopolis Konsulseks vajalike oskuste
tatsioonid AS korraldatavatel tasusuurendamine
ta koolitustel

Kuupäev: 27. veebruar 2006
Kinnitatud EBÜ juhatuse poolt
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