Valikkursus – RAKENDUSBIOLOOGIA (11.klassis 1 tund nädalas = 1 kursus)
Kursuse lühikirjeldus
Rakendusbioloogial on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse
kujunemises. Kursus tugineb bioloogia kohustuslikes kursustes saadud teadmistele, oskustele
ja hoiakutele ning seostub gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, matemaatikas ja
teistes õppeainetes õpitavaga. Ühtlasi kinnistuvad gümnaasiumi teistes kursustes saadud
teadmised ja oskused bioloogiaalastest seaduspärasustest, teooriatest, tulevikusuundumustest
ning nendega seotud rakendustest ja elukutsetest, abistades ka elukutsevalikus. Kursuse
läbimisel omandatakse igapäevaelu probleemide lahendamise ja kompetentsete otsuste
tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut looduslikus ja sotsiaalses
keskkonnas.
Õppimine on probleemipõhine ja õpilaskeskne ning lähtub õpilase kui isiksuse
individuaalsetest ja ealistest iseärasustest ning tema võimete mitmekülgsest arendamisest.
Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppetegevuse rõhuasetused on loodusteaduslikule meetodile
tuginev uurimuslik käsitlus ning looduslikku, tehnoloogilist ja sotsiaalset keskkonda siduvate
probleemide lahendamine, millega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng.
Bioloogiateadmised ja -oskused omandatakse suurel määral loodusteaduslikule meetodile
tuginevate uurimuslike ülesannete kaudu, mille vältel saavad õpilased probleemide
püstitamise, hüpoteeside sõnastamise, katsete või vaatluste planeerimise ning nende tegemise,
tulemuste analüüsi ja tõlgendamise oskused. Olulisel kohal on uurimistulemuste suuline ja
kirjalik esitamine, kaasates otstarbekaid verbaalseid ning visuaalseid esitusvorme. Seejuures
omandatakse igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamise ja pädevate otsuste
langetamise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut looduslikus ja sotsiaalses
keskkonnas. Kõigis õppetegevuse etappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT
võimalusi. Ühtlasi omandatakse erinevate, sh elektroonsete teabeallikate kasutamise ja neis
leiduva teabe tõepärasuse hindamise oskus. Õppes pööratakse suurt tähelepanu õpilaste
sisemise õpimotivatsiooni kujunemisele. Selle suurendamiseks kasutatakse mitmekesiseid
aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, rollimänge, diskussioone,
ajurünnakuid, mõistekaartide koostamist, õuesõpet, õppekäike jne.
Õppides omandatakse erinevate, sh elektroonsete teabeallikate kasutamise ja neis leiduva
teabe tõepärasuse hindamise oskus. Kõige sellega kujundatakse õpilaste bioloogiateadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil erinevaid loodusnähtusi ning protsesse mõista, selgitada ja
prognoosida. Seejuures kujundatakse bioloogia kui loodusteaduse ja kultuurinähtuse suhtes
positiivset hoiakut, mis arvestab igapäevaelu probleemide lahendamisel teaduslikke,
majanduslikke, sotsiaalseid, seadusandlikke ning eetilis-moraalseid aspekte.
Valikkursuse õppesisu ja õpitulemused
1. Rakendusbioloogia suunad
Õppesisu
Rakendusbioloogia eesmärk ja seos bioloogiaga ning teiste loodusteadustega.
Rakendusbioloogia ajalooliselt väljakujunenud valdkonnad põllumajanduses (nt sordi- ja
tõuaretuses), toiduaine- ja ravimitööstuses ning energeetikas, nende osa majanduses ja
igapäevaelus. Bioloogiaalaste alus- ja rakendusuuringute seosed. Loomade, taimede ja seente
klassikalised ning nüüdisaegsed rakendusbioloogilised võimalused. Bakterite
rakendusbioloogiline tähtsus, nende kasutamine tööstuses ja igapäevaelus. Ülevaade raku- ja
embrüotehnoloogia tegevusvaldkondadest ning meetoditest: meristeempaljundus,
embrüosiirdamine, kloonimine, tüvirakkudel põhinev rakuteraapia. Rakendusbioloogia seos
säästva arenguga.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Uuring rakendusbioloogia seostest toiduainetööstusega vabalt valitud toiduainerühma näitel.
Õpitulemused

Õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust. Kursuse lõpul õpilane:
1) seostab rakendusbioloogiat bioloogiaga ja teiste loodusteadustega;
2) toob näiteid rakendusbioloogia valdkondade kohta põllumajanduses, toiduaine- ja
ravimitööstuses ning energeetikas;
3) analüüsib rakendusbioloogia seost isikliku igapäevaeluga;
4) selgitab bioloogiaalaste alus- ja rakendusuuringute seoseid;
5) analüüsib ja hindab eri organismirühmade rakendusbioloogilisi rakendusi ning toob nende
kohta näiteid;
6) selgitab raku- ja embrüotehnoloogia tegevusvaldkondi ning toob nende kohta näiteid;
7) lahendab raku- ja embrüotehnoloogiaga seotud dilemmaprobleeme;
9) seostab rakendusbioloogiat säästva arenguga.
2. Geenitehnoloogia
Õppesisu
Geenitehnoloogia rakendusvaldkonnad, selles kasutatavad meetodid. Viiruste ja bakterite
geenitehnoloogilised kasutusvõimalused. Geenitehnoloogia rakendamine taimedel ja
loomadel, sellega kaasnevad riskid. Geenitehnoloogia seos meditsiiniga ning sellega seotud
eetilis-moraalsed aspektid. Geneetiliselt modifitseeritud organismide kasutamine toiduks.
Geenitehnoloogiaga kaasnevad teaduslikud, majanduslikud, seadusandlikud ja
eetilismoraalsed aspektid. Rakendusbioloogia Eestis ning valdkonnaga seotud elukutsed.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Geenitehnoloogilistest meetoditest ülevaate saamine praktilise töö või arvutimudelitega.
2. Geenitehnoloogiline uurimuslik töö arvutikeskkonnas.
Õpitulemused
Õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.
Kursuse lõpul õpilane:
1) toob näiteid geenitehnoloogia rakendusvaldkondade kohta ning selgitab kasutatavaid
meetodeid;
2) analüüsib taimede ja loomade geenitehnoloogiliste rakenduste positiivseid ja negatiivseid
külgi;
3) selgitab geenitehnoloogia rakendamise võimalusi meditsiinis ning sellega seotud
eetilismoraalseid probleeme;
4) analüüsib probleeme, mis seostuvad geneetiliselt modifitseeritud organismide kasutamisega
inimtoiduks;
5) lahendab geenitehnoloogiaga seotud dilemmaprobleeme ning suhtub vastutustundlikult
geenitehnoloogia rakendamisega kaasnevatesse riskidesse;
6) on omandanud ülevaate rakendusbioloogia arengusuundadest Eestis ning valdkonnaga
seotud elukutsetest.

Töökava
September:
1. Sissejuhatus ainesse
2. Sordi- ja tõuaretus, selle ajalugu ja olemus. Jared Diamond „Püssid, pisikud ja teras“,
sellest teosest paljundada teatud lõike ja arutleda antud teemadel
3. Tõuaretus Eestis
4. Sordiaretus Eestis. Võimalusel külatada vastavaid asutusi.
Oktoober
1. Rakendusbioloogia kodus. Praktilised tööd
2. Bakterite kasutamine rakendusbioloogias
3. Embrüotehnoloogia- Maaülikooli külastamine

November
1. Meristeempaljundus. Algkoe mikroskoopimine.
2. Embrüosiirdamine. Probleemülesannete lahendamine
3. Kloonimine- ajalugu ja tänapäev, tulevik-arutelu
4. Kloonimine
Detsember
1. Tüvirakud. Püramiidi tipus saadete vaatamine, arutelu.
2. Nanotehnoloogia. Püramiidi tipus vaatamine, arutelu.
3. Rakendusbioloogia ja säästev areng
Jaanuar
1. Geenitehnoloogia rakendusvaldkonnad
2. Viiruste geenitehnoloogilised võimalused
3. Bakterite geenitehnoloogilised võimalused
Veebruar
1. Analüüsib taimede ja loomade geenitehnoloogiliste rakenduste positiivseid ja
negatiivseid külgi.
2. Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi külastus
3. Geenitehnoloogilised võimalused meditsiinis. Püramiidi tipus vaatamine, arutelu.
4. Sama
Märts
1. GMO-d. Jänku Juss uurib geneetiliselt muundatud organisme- multika vaatamine.
Ajalugu.
2. GMO-de kasutamine poolt ja vastu.
3. GMO-de riskid
Aprill
1. Geeniteraapia. Info otsimine. Milliseid haiguseid saab hetkel tulemuslikult ravida.
2. Võimalusel eriala spetsialisti kutsumine külla.
3. Rändav bioklass
4. Bio.edu.ee/mudelid kasutamine ja läbimängimine
Mai
1. Tagavara tunnid

