
Sergei Talantov  Küsimustik 

Lugupeetud vastaja! 
 
See küsimustik on anonüümne, kuid eeldab ausaid vastuseid. Küsimustiku teel 
kogutud andmeid kasutatakse edaspidi teadustöö  koostamisel. Kui arvad, et 
küsimusele saab vastata rohkem kui ühe vastusega, siis vali valikvastustest 
julgesti mitu. Suurt abi on ka lisakommentaaridest. 

Tänan abi eest! 
 
1. Sinu praegune tegevusala: 
A. gümnaasiumiõpilane 

B. kõrgkooli üliõpilane (märgi eriala…) 
C. muu (täpsusta…) 
D. lisaks õpingutele töötan (kus? kellena?) 

 
2. Minu kogemus Eesti bioloogiaolümpiaadi (EBO) osalemises on… 
A. 1 aasta B. 2 aastat C. 3 aastat D. 4 aastat E. 5 ja rohkem 
 

3. Gümnaasiumis oli/on bioloogia üks minu lemmikainetest, sest… 
A. näen selle suuri perspektiive ja kiiret arengut 
B. arvan, et bioloogia on iseenesest huvitav  

C. bioloogia võimaldab paremini mõista elu ja selle protsesse  
D. tahan edaspidi siduda enda elu bioloogiaga (kasvõi kaudselt) 
E. ei olnudki/polegi mu lemmikaine 
 
4. Kasutan/kasutasin võimalusi saada bioloogialast haridust/kogemust 
ka kooliväliselt… 
A. huviringides 
B. kursustel kõrgkoolide juures 
C. iseseisvalt õppides (sh ka olümpiaadiks ette valmistades) 
D. koostades uurimistöid 
E. muu (täpsusta…) 
 
5. Kui Sa pole üliõpilane, siis jätka vastamist järgmisest küsimusest. 
Kuidas on seotud olümpiaadide ja/või kaugõppe kaudu saadud 
kogemused ja teadmised Sinu praeguse erialaga? 
A. otseselt  B. kaudselt  C. ei ole üleüldse seotud  
 
6. Arvan, et bioloogiaolümpiaad… 
A. stimuleeris/stimuleerib mind mu õpingutes 
B. andis/annab hea motivatsiooni edaspidiseks tegutsemiseks 
C. võimaldas/võimaldab võrrelda minu ja  teiste teadmisi  
D. on suurepärane võimalus oma teadmisi kooliväliselt rakendada  

E. on heaks stardiks bioloogia teadusmaailma 
F. on mõttetu ajaraiskamine 
G. muu (täpsusta…) 
 

7. Leian, et bioloogiaolümpiaad… 
A. on hädavajalik just andekatele noortele 
B. on üritus, mis rikastab ja parandab kooli tavaelu ja õppetööd 

C. on aidanud/aitab mind enda (õppe-)erialavaliku tegemises 
D. oleks parem, kui muudetaks mõningaid asju (täpsusta, milliseid…) 
E. on vajalik vaid õpetajatele 
F. muu (täpsusta…) 

 
8. Olen osalenud ka rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaadil (IBO). 
A. jah (mis aastatel…)  B. ei  C. ei, kuid kavatsen 

 

Kommenteerinud [xan1]:  v-o 
BIOLOOGIAOLÜMPIAADIL OSALENU ?? 

Kustutatud: Antud 

Kommenteerinud [xan2]:  Kas Sa kavatsed selle 
küsimustiku peale palju paberit raisata või soovid selle teha 
elektroonseks? Või MÕLEMAT? Viimasel juhul pakun välja 
paar-kolm meie lähimat EKSPERTI (Radko, Laura, Martin), 
kes võiksid vaadata, milline küsimus veel võiks olla ja mis on 
üleliigne. 

Kustutatud: uurimuse

Kustutatud: kirjutamiseks

Kustutatud:  valikvastust

Kommenteerinud [xan3]:  siin on Sinu, järgmine aga 
MINU – leia ühtne stiil! Kas küsid Sina või küsib vastaja ise 
endalt? 

Kustutatud:  

Kommenteerinud [xan4]:  Äkki:  ÕPIN 
GÜMNAASIUMIS / ÜLIKOOLIS ?? 

Kommenteerinud [xan5]:  Miks mitte:  OLEN 
OSALENUD EBO-l… 

Kustutatud: bioloogia 

Kustutatud: seal 

Kustutatud: iseenesest

Kustutatud: paremini

Kustutatud:  

Kustutatud: e

Kustutatud: e

Kustutatud: e

Kustutatud: ö

Kustutatud: d

Kustutatud: k

Kustutatud: üleüldse

Kommenteerinud [xan6]:  Elektroonselt saaks sõnalõpud 
panna paika, st et ta vastab ise, kas STIMULEERIS või 
STIMULEERIB praegu 

Kustutatud: oma 

Kustutatud: teiste omadega

Kustutatud: kooliväliselt oma teadmisi

Kustutatud: laste 

Kustutatud: jaoks

Kustutatud: R

Kustutatud: B

Kommenteerinud [xan7]:  Äkki pigem “LOODAN” 
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9. Kui ei, siis jätka vastamist 10. küsimusest. 
Kui jah, siis kuidas see mõjutas Sinu elu ja järgnevaid õpinguid? A. olen 
otsustanud õppida bioloogiat ja olen enda eriala valikus kindlam 
B. IBO stimuleeris mind enda teadmisi suurendama 
C. IBO tegi minust enda maakonnas/linnas lugupeetava õpilase 

D. IBO oli hea lisaboonus kõrgkooli pääsemisel 
E. ei mõjutanud üldse 
F. muu (täpsusta…) 
 

10. Kui ei ole IBOl osalenud või alles kavatsed seda teha, siis mida Sa 
IBOlt ootad? 
A. võimalust rakendada enda teadmisi 

B. võimalust võrrelda enda teadmisi teiste maade õpilaste omadega 
C. võimalust reisida ja leida palju tuttavaid erinevatest riikidest 
D. saada stiimulit edaspidiseks tegevuseks 
E. ei oota midagi 

F. muu (täpsusta…) 
 
11. Kui õppisid/õpid bioloogiat ka mujal kui koolis ja/või iseseisvalt, siis 
mida andis/annab Sulle see võimalus? 
A. kvaliteetsemaid teadmisi ja oskusi võrreldes koolibioloogiaga 
B. võimaldas mul end alati kursis hoida kõige värskemate ja olulistega 
tendentsidega bioloogias 
C. osaleda olümpiaadidel ja saavutada häid tulemusi 
D. suurema enesemotivatsiooni edaspidiseks tegevuseks 
E. tutvuda huvitavate inimestega ja rikastada enda silmaringi 
F. muu (täpsusta…) 
 
12. Leian, et koolivälised võimalused bioloogiaalase hariduse 
omandamiseks… 
A. võimaldasid/võimaldavad mul muretult kõrgkooli sisse astuda 
B. lihtsustavad minu õpinguid kõrgkoolis 
C. andsid/annavad hindamatu hulga teadmisi ja kogemuse, mida saan tulevikus 
rakendada 
D. on hädavajalikud noorbioloogide teadmiste taseme säilitamiseks 
E. on mõeldud vaid tuupuritele ja neist pole üldse kasu 
F. muu (täpsusta…) 
 
13. Mulle avanevad/avanenud võimalused end kooliväliselt bioloogia 
valdkonnas täiendada… 
A. on piisavalt tasemel, et jätkata samas stiilis 

B. on veel arengujärgus ja vajavad peatset muutmist 
C. ei vasta tänapäevastele vajadustele 
D. on erinevate põhjuste tõttu raskesti kättesaadavad (täpsusta…) 
E. toimivad hästi ja hõlmavad endas kõik vajaliku 

F. muu (täpsusta…) 
 
14. Hea meelega ma muudaksin selles süsteemis… 
A. segava struktuuri efektiivsemalt toimivaks  
B. sellega tegeleva inimkaadri koosseisu 
C. sisu 
D. kättesaadavuse 

E. autasustamise ja väljundeid 
F. muu (täpsusta…) 

Kustutatud: ¶

Kustutatud: da

Kustutatud: l

Kustutatud: start 

Kustutatud: astumisel

Kustutatud: ksid IBOlt

Kustutatud: saada 

Kustutatud: võimalust 

Kommenteerinud [xan8]:  Kolm alternatiivi ühes lauses 
võib segadust tekitada. Elektroonselt muidugi vähem. 

Kustutatud: koolibioloogiaga võrreldes 

Kustutatud: ed

Kustutatud: ed

Kustutatud: hoidmiseks

Kustutatud: suunatud 

Kustutatud: ega 

Kustutatud: Minule 

Kustutatud: pakutud

Kustutatud: pakutavad 

Kustutatud: varsti 

Kustutatud: datusi

Kustutatud: normidele

Kustutatud: raskesti kättesaadavad 

Kustutatud: se

Kustutatud: e

Kustutatud: k

Kommenteerinud [xan9]:  MIS SÜSTEEMIST siin 
täpsemalt juttu on? 

Kustutatud: da

Kustutatud: segavat struktuuri

Kustutatud: eid

Kustutatud: t

Kustutatud: t


