
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing 

2007. a tegevuskava 

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu (EBÜ) tegevuskava on läbi arutatud ja heaks kiidetud EBÜ 
juhatuse koosolekul 14. jaanuaril 2007. a. EBÜ tegevus jaotub x valdkonna vahel. Iga vald-
konna puhul on seatud üks inimene juhatusest, kes vastutab selle eest. Sõltuvalt valdkonnast 
võib valdkonna töö juhtimine toimuda aga teiste inimeste poolt. Erandiks on keskkonnahari-
duse valdkond, mille puhul nii juht kui ka vastutav isik on väljaspool juhatust. 

Tegevuskavas on iga valdkonna juures esitatud vastutav isik ja eesmärgid. Eesmärkide saavu-
tamiseks vajalikud tegevused ning nende läbiviimise aeg otsustatakse vastutava isikuga koos-
kõlastatult valdkonnas aktiivselt tegutsevate inimeste poolt. Valdkondades tegutsemises moo-
dustatakse vastavalt vajadusele EBÜ liikmetest koosnevaid töörühmasid. 

Suhtluskorraldus 

Vastutav isik: Anne Laius 

Eesmärgid: 

- EBÜ tegevusest ülevaate andmine meedias ja partneritele 

- meedias ilmunud bioloogia-alase olulise info vahendamine EBÜ liikmetele 

- EBÜ-poolsete õnnitlus-, jõulu-, uueaasta jms. kaartide saatmine koostööd tegevatele insti-
tutsioonidele ja auliikmetele 

- liikmemaksude laekumise kontroll 

Õppekavaarendus  

Vastutav isik: Lauri Mällo 

Eesmärgid: 

- tagada Eesti bioloogiaõpetajate talvepäevade pöördumises toodud õppekavaalaste seisu-
kohtade elluviimine 

- moodustada töörühm 1.-6. klassi loodusainete ainekavad kohta arvamuse koostamiseks ja 
koostada vastav arvamus 

Õppematerjalid  

Vastutav isik: Anu Parts 

Eesmärgid: 

- selgitada, milliseid bioloogiaalaseid õppematerjale on vaja 

- koondada bioloogiaalased õppematerjalid 



Bioloogiaolümpiaad  

Vastutav isik: Saima Kaarna 

Eesmärgid: 

- analüüsida käesoleva aasta bioloogiaolümpiaadi teostust ja tulemust ning anda neile hin-
nang 

- korraldada kohtumine bioloogiaolümpiaadi läbiviijatega analüüsi tulemuste edastamiseks 
ning EBÜ ettepanekute tegemiseks tulevaste olümpiaadide korraldamisega 

Koostöö arendamine  

Vastutav isik: Margus Pedaste 

Eesmärgid: 

- tihendada koostööd erinevate bioloogia hariduse kvaliteeti kujundavate institutsioonide 
vahel 

- edasi arendada sidemeid Põhjamaade bioloogiaõpetajate organisatsioonidega 

Üritused  

Vastutav isik: Andres Raa 

Eesmärk: 

- koondada info õpilastele suunatud bioloogiaalastest üritustest 

Keskkonnaharidus 

Vastutav isik: Karin Poola 

Eesmärk: 

- keskkonnahariduse võimaluste tutvustamine EBÜ liikmetele 

EBÜ veebilehed  

Vastutav isik: Tago Sarapuu 

Eesmärk: 

- veebilehe uuendamine ja täiendamine vastavalt vajadusele 

 

 

 

Kinnitatud EBÜ juhatuse poolt 
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