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1. Loodusteaduslik pädevus 
Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis 
hõlmab oskust vaadelda, mõista ja selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalses keskkonnas (edaspidi 
keskkond) toimuvaid nähtusi, analüüsida keskkonda kui terviksüsteemi, märgata selles 
esinevaid probleeme, teha põhjendatud otsuseid neid lahendades, järgides loodusteaduslikku 
meetodit ning kasutades teadmisi bioloogilistest, füüsikalis-keemilistest ja tehnoloogilistest 
süsteemidest, väärtustada loodusteadusi kui kultuuri osa, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku 
eluviisi ning loodusressursside säästvat kasutamist. 
 
Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) analüüsib ja interpreteerib keskkonnas toimuvaid nii vahetult tajutavaid kui ka 
meeltele tajumatuid nähtusi mikro-, makro- ja megatasemel ning mõistab mudelite osa 
reaalsete objektide kirjeldamisel; 
 
2) oskab iseseisvalt leida ning kasutada loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase info 
hankimiseks eesti- ja võõrkeelseid allikaid, mis on esitatud sõnalisel, numbrilisel või 
sümbolite tasandil, oskab hinnata neid kriitiliselt ning väärtustada nii isiku kui ka 
ühiskonna tasandil; 
 
3) oskab määratleda ja lahendada keskkonnaprobleeme, eristada neis 
loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti, kasutades loodusteaduslikku meetodit 
koguda infot, sõnastada uurimisküsimusi või hüpoteese, kontrollida muutujaid 
vaatluse või katsega, analüüsida ja interpreteerida tulemusi, teha järeldusi ning 
koostada juhendamise korral uurimisprojekti; 
 
4) kasutab bioloogias, keemias, füüsikas ja geograafias omandatud süsteemseid 
teadmisi loodusteaduslikke, tehnoloogiaalaseid ning sotsiaalteaduslikke* probleeme 
lahendades ja põhjendatud otsuseid tehes; 
 
5) mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära ning uute 
interdistsiplinaarsete teadusvaldkondade kohta selles süsteemis; 
 
6) mõistab teadust kui teaduslike teadmiste hankimise protsessi selle ajaloolises ja 
tänapäevases kontekstis, oskab hinnata loovuse osa teadusavastustes ning teaduse 
piiranguid reaalse maailma suhtes; 
 
7) hindab ja prognoosib teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju keskkonnale, 
tuginedes loodusteaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele 
seisukohtadele ning arvestades õigusakte; 
 
8) väärtustab keskkonda kui tervikut  ja järgib jätkusuutliku eluviisi tavasid, 
tuginedes tõendusmaterjalidele, suhtub vastutustundlikult keskkonda; 
 



9) tunneb huvi keskkonnas toimuvate lokaalsete ja globaalsete nähtuste ning 
loodusteaduste ja tehnoloogia arengu vastu, oskab teha põhjendatud otsuseid karjääri 
valides ning on motiveeritud elukestvaks õppeks. 

 
* Sotsiaalteaduslike probleemide all mõistetakse ühiskonnas esinevaid probleeme, millel on 
loodusteaduslik sisu ja sotsiaalne kandepind. Siia hulka kuuluvad ka dilemmad. 
 
2. Ainevaldkonna õppeained 
Ainevaldkonda kuuluvad bioloogia, geograafia (loodusgeograafia), füüsika ja keemia. 
Kursused jagunevad kohustuslikeks ja valikkursusteks. Kohustuslike kursuste arv 
õppeaineti on järgmine: 
1) bioloogia – 5 kursust; 
2) geograafia (loodusgeograafia) – 2 kursust; 
3) keemia – 3 kursust; 
4) füüsika – 5 kursust. 
Õppeainete valikkursused on: 
1) „Rakendusbioloogia” 
2) „Füüsika ja tehnika” 
3) „Teistsugune füüsika” 
4) „Andmeanalüüs geoteadustes“ 
5) „Elementide keemia“ 
6) „Keemiliste protsesside seaduspärasused“ 
Interdistsiplinaarsed valikkursused on: 
1) „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond” 
2) „Keskkonnaprojektid“ ( täiendus bioloogia põhikursusele  Ökoloogia ja keskkonnakaitse)  
 
3. Ainevaldkonna kirjeldus 
Valdkonna õppeainetega kujundatakse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, 
seostades järgmisi valdkondi: 

1) empiiriliste teadmiste omandamine bioloogilistest ja füüsikalis-keemilistest 
süsteemidest (mõisted, seaduspärasused ning teooriad, mis määravad konkreetse 
õppeaine sisu ja vastavad konkreetse aja teaduse saavutustele); 
2) loodusteadusliku meetodi omandamine, mis sisaldab ka teaduslikku suhtumist, sh 
vigade tunnistamist. Loodusteadusliku uurimismeetodi kaudu on seotud kõik 
loodusvaldkonna õppeained, moodustades ühise aluse; 
3) probleemide lahendamise ja otsuste tegemise oskuste arendamine, arvestades nii 
loodusteaduslikke kui ka majanduslikke, poliitilisi, sotsiaalseid, eetilisi ja moraalseid 
aspekte; 
4) õpilaste personaalsete võimete, sh loovuse, kommunikatsiooni- ja koostööoskuste 
arendamine, hoiakute kujundamine loodusteaduste, tehnoloogia ja ühiskonna suhtes; 
riskide teadvustamine ja karjääriteadlikkuse kujundamine. 
 

Kohustuslike õppeainete sisu on kindlaks määratud nüüdisaegse loodusteaduse saavutuste 
põhjal. Loodusteaduslike mõistete, seaduspärasuste ja teooriate õppimise alusel kujuneb 
õpilastel loodusteaduslike teadmiste süsteem, mis toetab keskkonna-, sh sotsiaalteaduslike 
probleemide lahendamist. Erilist tähelepanu pööratakse kõrgemat järku mõtlemisoperatsioone 
arendavatele tegevustele, loova ja kriitilise mõtlemise arendamisele. 
 
Oluline koht on uurimuslikul õppel , mis toimub nii praktiliste tööde kui ka teoreetilise 
iseloomuga igapäevaeluprobleemide lahendamise kaudu. Õpilased omandavad oskuse tunda 



ära loodusteaduslikke probleeme erinevates olukordades, esitada uurimisküsimusi, 
sõnastada hüpoteese, planeerida uurimistegevusi ning korraldada tulemuste analüüsi ja 
tõlgendamist. Tähtsal kohal on teabeallikate, sh interneti kasutamise ja neis leiduva teabe 
kriitilise hindamise oskuse kujundamine. Omandatakse igapäevaeluga seotud probleemide 
lahendamise ja kompetentsete otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste 
toimetulekut looduslikus, tehis- ja sotsiaalses keskkonnas ning karjäärivalikul. 
 
Oluline on ainevaldkonna sisemine lõiming, mis loob arusaama keskkonnast kui 
terviksüsteemist nii mikro-, makro- kui ka mega- (globaalsel) tasandil, õpetab väärtustama 
jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi, mõistma loodusainete kohta kultuurikontekstis 
ning loob võimalused elukutsevalikuks nii loodusteaduste ja tehnoloogiaga seotud erialadel 
kui ka toimetulekuks kõigis teistes eluvaldkondades. 
 
Bioloogia õppimise eesmärk on saada probleemide lahendamise kaudu tervikülevaade elu 
mitmekesisuse, organismide ehituse ja talitluse, pärilikkuse, evolutsiooni ja ökoloogia ning 
keskkonnakaitse ja rakendusbioloogia põhiprintsiipidest. Ühtlasi saavad õpilased ülevaate 
bioloogiateaduste põhilistest seaduspärasustest, teooriatest, praktilistest väljunditest, 
tulevikusuundumustest ning nendega seotud rakendustest ja elukutsetest, mis abistab neid ka 
elukutsevalikus. 
 
Geograafia kuulub integreeriva õppeainena nii loodus- kui ka sotsiaalteaduste hulka. 
Geograafiat õppides kujuneb õpilastel arusaam Maast kui terviksüsteemist, looduses ja 
ühiskonnas esinevatest protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. 
Rõhk on keskkonna ja inimtegevuse vastastikuste seoste tundmaõppimisel, õpilastel 
kujunevad säästlikku eluviisi, looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning 
kodanikuaktiivsust väärtustavad hoiakud. 
 
Keemia õpetusega taotletakse õpilaste keemiaalaste teadmiste ja loodusteadusliku 
maailmapildi avardumist. Õpilased saavad ülevaate keemiliste protsesside põhilistest 
seaduspärasustest, seostest erinevate nähtuste ja seaduspärasuste vahel, keemia 
tulevikusuundumustest ning nendega seotud rakendustest ja elukutsetest, mis abistab neid ka 
elukutsevalikus. 
 
Füüsika õppes käsitletakse nähtusi süsteemselt, taotledes terviklikku ettekujutust füüsikast 
kui fundamentaalsest teadusest. Füüsikat õppides kujuneb õpilastel nüüdisaegne terviklik 
maailmapilt ning keskkonda säästev hoiak. Füüsika õpe on tihedalt seotud matemaatikaga, 
loob aluse tehnika ja tehnoloogia mõistmisele ning aitab väärtustada tehnikaga seotud 
elukutseid. 
 
4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes 
 
Väärtuspädevus – loodusainete õpetamisel kujundatakse õpilaste suhtumist teadusesse kui 
inimtegevuse tähtsasse valdkonda, arendatakse huvi loodusteaduste vastu, süvendatakse 
säästlikku hoiakut keskkonna, sh kõige elava suhtes, väärtustatakse jätkusuutlikku, 
vastutustundlikku ning tervislikku eluviisi. 
 
Sotsiaalne pädevus kujuneb eelkõige dilemmade lahendamise ja sotsiaalteaduslike otsuste 
tegemise protsessis, kus arvestatakse lisaks loodusteaduslikele seisukohtadele ka 
inimühiskonnaga seotud aspekte – seadusandlikke, majanduslikke ning eetilis-moraalseid 



seisukohti. Oluline on rühmatöö, ajurünnakud, rollimängud, kriitiliste esseede kirjutamine ja 
analüüs. 
 
Loodusained toetavad õpipädevuse kujunemist erinevate õpitegevuste kaudu. Õpipädevust 
arendatakse probleemide lahendamise ja uurimusliku õppe rakendamisega: õpilased 
omandavad oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, 
planeerida ja teha katset või vaatlust, analüüsida, tõlgendada ning esitada tulemusi. 
Õpipädevuse arengut toetavad IKT-põhised õpikeskkonnad, mis kiire ja individualiseeritud 
tagasiside kaudu võimaldavad rakendada erinevaid õpistrateegiaid. 
 
Matemaatikapädevus kujuneb eelkõige uurimusliku õppega, kus õpilastel tuleb katse- või 
vaatlusandmeid esitada tabelina ja arvjoonisena, neid analüüsida, leida seoseid ning siduda 
arvulisi näitajaid lahendatava probleemiga. Loodusainete õppimisel analüüsitakse 
mõõtmistulemusi (sh mõõtemääramatust), esitades eri objekte ja protsesse neid võrreldes ning 
omavahel seostades. 
 
Ettevõtlikkuspädevuse kujundamisel on oluline koht probleemidepõhisel käsitlusel, 
interdistsiplinaarse iseloomuga õppematerjali rakendusvõimaluste tutvustamisel ning 
loodusteaduslike teadmiste olulisuse teadvustamisel erinevates elukutsetes. Kõrgema taseme 
mõtlemisoskusi nõudvad õpitegevused, kriitiliste esseede kirjutamine ja analüüs loodusainete 
tundides annavad tugeva aluse ettevõtlusega tegelemiseks. 
 
Õpilaste initsiatiivi toetamine õppes (katsete disainimine, rollimängud, väitlused jm 
õppetegevused) aitab neil kujuneda mõtlemis- ning algatusvõimelisteks isikuteks, kes 
lähenevad loovalt ning paindlikult elus ettetulevatele probleemidele (muutuv tööjõuturg, 
majanduskriisid jms). Õpilaste kaasamine õppetegevuse planeerimisse ning reflekteerimisse 
aitab neil võtta vastutuse õppimise eest enda peale. 
 
Sotsiaalteaduslike probleemide lahendamise ning otsuste langetamise käigus süvendatakse 
õpilase teadlikkust demokraatliku ühiskonna poliitilisest ja majanduslikust toimimisest, et 
õpilane saaks oma kogemuse kaudu tunnetada aktiivseks ja informeeritud kodanikuks olemise 
eeliseid. 
 
Suhtluspädevust arendatakse nii uurimuslike tööde tulemuste kirjaliku ja suulise esituse, 
dilemmade ja sotsiaalteaduslike probleemide lahendamise kui ka loodusteadusliku info 
otsimise ning interpreteerimise kaudu, kasutades nii eesti- kui ka võõrkeelseid teabeallikaid. 
Arendatakse loodusteadusliku keele korrektset kasutamist ja oskust arusaadavalt vahendada 
loodusteaduslikke probleeme ühiskonna liikmete vahel. 
 
Enesemääratluspädevust arendatakse bioloogiatundides, kus käsitletakse inimese 
anatoomia, füsioloogia ja tervislike eluviiside teemasid, sh viirushaiguste probleeme, 
selgitatakse individuaalset energia- ja toitumisvajadust ning teadmatusest ja 
väärinterpretatsioonist tekkivaid ohte. 
 
5. Lõiming 
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Kõik loodusained toetavad õpipädevuse 
kujunemist ning elukestva õppe väärtustamist. Probleemide lahendamine ja uurimusliku õppe 
rakendamine süvendavad koolist igapäevaellu ülekantavate oskuste kujunemist. Õpipädevuse 
kujunemisel on suur roll IKT-põhistel keskkondadel, mis on tihti õpilastele relevantsemad kui 
koolitund.  



 
Loodusvaldkonna õppeainete ühine eesmärk on kujundada õppimisse positiivne suhtumine, 
mis on ühtlasi elukestva õppimise üks tähtsamaid eeldusi. See saavutatakse nii tänu õpilase 
individuaalse eripära aktsepteerimisele kui ka kujundava hindamissüsteemi kaudu 
uurimuslike tööde korraldamisele, probleemide lahendamisele ning otsuste tegemisele. 
Õpilasel avardatakse ettekujutust loodusteadusvaldkonna erialadest ning kujundatakse 
nüüdisaegset ettekujutust teadlase tööst. 
 
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Gümnaasiumiastmes kujundavad õpilased 
keskkonnaküsimustes otsuste langetamise ning hinnangute andmise oskusi, arvestades 
nüüdisaja teaduse ja tehnoloogia arengu võimalusi ja piiranguid ning normatiivdokumente. 
See toetab valmisoleku kujunemist tegelda keskkonnakaitseküsimustega kriitiliselt mõtleva 
kodanikuna nii isiklikul, ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil ning rakendada 
loodussäästlikke ja jätkusuutlikke tegutsemis- ning majandamisviise. 
 
Tehnoloogia ja innovatsioon. Tutvustatakse uusi teadussaavutuste materjale ja 
tehnoloogiaid, et väärtustada loodusteaduste rolli inimeste elukvaliteedi parandamisel. 
Rakendatakse uuenduslikke õppemeetodeid, mis toetavad õpilaste algatusvõimet, loovust ja 
kriitilise mõtlemise võimet ning võimaldavad hinnata uute teadussaavutustega kaasnevaid 
eeliseid ja riske. 
 
Tervis ja ohutus. Eksperimentaalsete töödega kujundatakse õpilastes turvalisi tööviise, et 
vältida riske ja soodustada adekvaatset käitumist õnnetuse korral. Loodusaineid õppides 
kujuneb õpilastel arusaam tervislikest eluviisidest nii informatiivsel kui ka 
väärtushinnangulisel tasandil. 
 
Läbivat teemat „Teabekeskkond” käsitletakse seonduvalt eri infoallikatest teabe kogumise, 
teabe kriitilise hindamise ning kasutamisega. 
 
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” elluviimist toetavad loodusained eelkõige 
keskkonnateemade õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuse tunnetamine seostub 
keskkonnaküsimustega. 
 
Kultuuriline identiteet.  Väärtustatakse Eestiga seotud loodusteadlasi ja nende tööd ning 
kujundatakse sallivust erinevate rahvaste ja kultuuride suhtes. 


