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Lp Margus Pedaste!

Vastuseks Teie poordumisele 14.01,2007 teatab REKKi 6ppekavaarenduse osakond jdrgmist:

1, Oppekava uldosa

a) Loodus6petuse osas pohikooli 1. ja 2, astmes on Eesti riikliku Oppekava korrastamisel ldhtutud
haridus- la teadusministri ooolt antud suuniste
(http:i/wwv'r,e(k.edu,eeioppekavad/arendus/suunised rok 2 .pdf) p.3.1,3,2,3.3. Erinevate
ainevaldkondade sisude integreerimine esimesel kooliastmel on kaasaja rahvusvaheline suundumus.
(Ootaks siinkohal edaspidi Eesti bioloogia6petajate ana[irisi ja hinnangut rahvusvaheliste
suundumuste kohta ning seisukohti, miks looduse alast 6ppesisu ja dpitegevusi tuleks Eestis
esimesel kooliastmeljdtkuvalt Opetada omaette 6ppeainena?) Kategooriline n6ue sdilitada esimeses
kooliastmes loodus6petus iseseisva 6ppeainena on vastuolus ka Keskonnahariduse kontseptsiooni
p 4.3. vaimu ja konkreetsete sltetega,

Aine inimene ia keskkond Opetamiseks on klassides 1-3 igas nddalas 2 tundi. Opetaja, kes mingil
p6hjusel ei taha v6i siis ei suuda 6pilast tlmbritsevat loodus- ja sotsiaalset keskkonda integreeritult
Opetada ega vastavat 6petaja tookava koostada, saab ka edaspidi 6petada 1 tund nddalas
loodus6petust ning 1 tund inimese- ja tihiskonnaopetust,

Klassides 4,5ia 6 on loodus6petus riikliku 6ppekava tooversioonis esitatud eraldioppeainena.

b) Arvuti(kasutuse alg)dpetust 2002, aasta riiklikus Oppekavas eraldi 6ppeainena ei esine. Oleks
kummaline selline dppeaine ntitid, kus lT areng on olnud nii tormiline, luua. Arvutikasutuse
algOpetuse kohta on REKKile laekunud erinevaid arvamusi, 10.01.07 saadetud Infotehnoloogia
n6ukogu ettepanekutes ROK tooversiooni kohta on soovitatud valdkonda tehnotoogialisada
informaatika, kuid samas oeldakse, et,,lnformaatikat on koolil Oigus dpetada ka integreerituna
teistesse 6ppeainetesse." lT spetsialistid Peeter Marvet, Aimur Liiva ja Mart Laanpere pole
seisukohal, et arvukasutuse algopetus peaks esinema omaette 6ppeainena.

Esimesel ja teisel kooliastmel on olemas ka tunniressurss arvutikasutuse alg6petuse jaoks, kui koolid
peaksid soovima sellist iseseisvat ainet ooetada.
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c) Teie vbide, et p6hikooli 3. astmes peab minimaalne bioloogiatundide arv olema 6, vajab
teiepoolset ana[iusil p6hinevat argumentatsiooni. TU OAK seisukoht on olnud, et korrastatud
oppekavas tuleb s6iliiada praegu kehtiv ainete tunnijaotus, ning sellega on ROKI korrastatud
versioonis arvestatud. (Tunniressurssi on muudetud vaid nendes ainetes, mille puhul vastav vajadus

oli esile toodud haridus- ja teadusministri poolt antud eelpool viidatud oppekava korrastamise
suunistes,) 2002, aasta nOXi. on bioloogiale 3. kooliastmes eraldatud 5 tundi nbdalas ning 2006.

aastal tootanud bioloogia ainetoorrihm on pidanud sellest juhinduma, (Tunnijaotuse ule on REKK|
6ppekavaarenduse osakond pidanud info- ja m6ttevahetust bioloogia ainetooruhma juhi Lauri
Mdlloga - nt L. Miil lo e-mail 14.08'2006)

d) Oppekava rildosas on $ 2_0 Ldbivad teemad. g 20 lg 2 p 6 - keskkond ja jdtkusuutlikkus. Vastav sisu
ja s6nastus on antud TU OAK Poolt.

2. Bioloogia ainekava

a.) REKK ei koordineerinud 2006, aasta augustis Eesti Bioloogiaopetajate Uhingu poolt moodustatud 9-
liikmelist toorrihma. Bioloogia toorrihma too koordineerimine oli vastavalt 13, aprillil 2006 Haridus- ja

Teadusministeeriumi ning lartu UtikoolivahelsOlmitud lepingu p3,2jalepingu lisa nr 1 kohaselt
Tartu Ulikooli rilesanne. nEffi 6ppekavaarenduse osakond on teadlik alates 2006. aasta kevadest
bioloogia ainetooruhma toost ning selles ette tulnud probleemidest,

b) Arvestame tehtud ettepanekuga.
.i V6tame avaldatud arvamuse arvesse, kuid Riikliku 6ppekava j6ustumine - ,egt ulatus jms ei ole

REKKi oadevuses. Juhiks vaid tdhelepanu, et haridus- ja teadusministri poolt kdivitati 2005. aastal
REKKijuures Riikliku 6ppekava korrastamine, mitte suuremahuline uuendamine.

punktides d)ja e) viilja toodud probleemide lahendamine ei kuulu meie osakonna kompetentsi; selles osas
soovitame poorouda Haridus- ja Teadusministeeriumi poole'
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Sulev Valdmaa

REKKi 6ppekavaarenduse osakonna juhataja

Kaja Heiberg kaja,heiberg@ekk.edu.ee 735 0643
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