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Muudatused kehtestatud direktori 03.04.2014  

käskkirjaga nr 30-p ja jõustub 01.09.2014 

 

Kohila Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava 

             

Õppekava koosneb 102 kursusest. 

1. Riiklikud kohustuslikud kursused kitsa matemaatika korral 63 ja laia matemaatika korral 

69.  

2. Kooli kohustuslikud kursused 30 (kooli poolt lisatud 19 kohustuslikku ja 11 õppesuuna 

kursust). 

3. Õpilaste valikud kitsa matemaatika korral 9 ja laia matemaatika korral 3. 

Õpilane sooritab kooliastmes praktilise- või uurimistöö. 

Gümnaasiumiastmes on kaks õppesuunda: loodus- ja reaalainete õppesuund (LR) ja 

humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuund (HS). 

 

Loodus- ja reaalainete õppesuund 

Õppesuuna eesmärgiks on võimaldada õpilastel omandada laiapõhjalised teadmised 

loodusteaduste valdkonnas, praktiline looduse tundmise oskus, säästva arengu põhimõtted 

ning loodusteadusliku meetodi kasutamise oskus. Võimaldada omandada laiapõhjalised 

teadmised matemaatikas. Omandatud teadmised ja oskused toetavad õpingute jätkamist 

kõrgkoolis ning gümnaasiumijärgses kutseõppes. 

 

Riiklikud kohustuslikud kursused 

Kursuse nimetus Riiklikud Kooli poolt 

lisatud 

Kokku 

Eesti keel  6 1 7 

Kirjandus 5 1 6 

A-võõrkeel 5 7 12 

B-võõrkeel 5 4 9 

Lai matemaatika 8+6 1 15 

Kitsas matemaatika 8  8 

Bioloogia 4  4 

Loodusgeograafia 2  2 

Inimgeograafia 1  1 

Keemia 3  3 

Füüsika 5  5 

Ajalugu 6  6 

Ühiskonnaõpetus 2  2 

Inimeseõpetus 1  1 

Muusika 3  3 

Kunst 2  2 

Kehaline kasvatus 5 2 7 

Uurimistöö alused  1 1 

Informaatika  1 1 

Jõulunäidendi projekt  1 1 

Kokku 63 või 69 (sõltub 

matemaatika valikust) 

19 82 või 88 (sõltub 

matemaatika valikust) 
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Õppesuuna kursused 

Kursuse nimetus Kursuste arv  

(1 kursus 35 tundi) 

1. Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond 1 

2. Rakendusbioloogia 1 

3. Rakenduste loomise ja programmeerimise alused 1 

4. Geoinformaatika 1 

5. Elementide keemia 1 

6. Füüsika ja tehnika 1 

7. Loodusõpetuse välipraktika 1 

8. Meediaõpetus 1 

9. Seltskonnatants 1 

10. Majandusõpetus 1 

11. Ettevõtlusõpetus 1 

Kokku 11 

 

 

 

 

 

 

Õpilaste valikkursused  

Laia matemaatika korral valib õpilane 3 kursust, kitsa matemaatika korral 9 kursust 

Kursuse nimetus Kursuste arv  

(1 kursus 35 tundi) 

1. C-võõrkeel (saksa keel, vene keel) 3 

2. Karjääriõpetus 1 

3. Õpilasfirma 1 

4. Koorilaul  3 

5. Riigikaitse 2 

6. Autoõpetus 1 

7. Joonestamine 1 

8. Tervisliku toitumise alused 1 

9. Teaduskool /õpikoda /rahvusvaheline projekt  1 

10. Treening vabariigi koondises   1 

11. Kaasaegne tants 1 

12. Euroopa Liit 1 

13. Draamaõpetus 1 

14. Õigusõpetus  1 

15. Programmeerimine 1 
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Loodus- ja reaalainete õppesuuna  tunnijaotusplaan  

Loodus- ja reaalainete õppesuuna kohustuslikud kursused 

Õppeaine 10. klass 11. klass 12. klass 

Eesti keel  2 2 3 

Kirjandus 2 2 2 

A-võõrkeel (B2 keeleoskustasemel) 4 4 4 

B-võõrkeel (B1 keeleoskustasemel) 3 3 3 

Lai matemaatika / Kitsas matemaatika 5/3 5/3 5/2 

Bioloogia  2 2 

Loodusgeograafia 1 1  

Inimgeograafia 1   

Keemia 2 1  

Füüsika 2 2 1 

Ajalugu 2 2 2 

Ühiskonnaõpetus   2 

Inimeseõpetus   1 

Muusika 1 1 1 

Kunst 1 1  

Kehaline kasvatus 2 3 2 

Uurimistöö alused  1  

Informaatika  1   

Jõulunäidendi projekt  1  

Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond 1   

Rakendusbioloogia    1 

Rakenduste loomine ja programmeerimise alused 1   

Geoinformaatika   1 

Elementide keemia  1  

Füüsika ja tehnika   1 

Loodusõpetuse välipraktika 1   

Ettevõtlusõpetus  1  

Meediaõpetus    1 

Seltskonnatants    1 

Majandusõpetus  1   

Kohustuslikud kursused kokku 33 33 33 

Loodus- ja reaalainete õppesuuna valikained 

C-võõrkeel 1 1 1 

Karjääriõpetus  1   

Õpilasfirma  1  

Koorilaul 1 1 1 

Riigikaitse  2  

Autoõpetus   1  

Joonestamine    1 

Tervisliku toitumise alused 1   

Teaduskool / õpikoda / rahvusvaheline projekt 1 kursus gümnaasiumi jooksul 

Osalemine vabariigi koondises 1 kursus gümnaasiumi jooksul 

Kaasaegne tants   1 

Euroopa Liit   1 

Draamaõpetus   1 

Õigusõpetus   1 

Programmeerimine   1 
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Loodus- ja reaalainete õppesuuna kursuste kirjeldused 
 

1. „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond” 

Kursuse käigus rakendatakse probleemõpet, mille vältel lahendatakse olukordi, tehakse 

põhjendatud ja asjatundlikke otsuseid. Varem omandatud loodusteaduslikke teadmisi 

kasutatakse kõrgemat järku mõtlemistasandite ülesannete lahendamisel. Tähtis on 

loodusteaduste omavaheline lõimimine, aga samuti integratsioon sotsiaalainetega. Kujunevad 

oskused ja hoiakud, mis toetavad säästva arengu mõtteviisi kujunemist. Õppeaine aitab 

kujundada teadlikku, aktiivset, kaasamõtlevat ja koostöist kodanikku, kes oskab põhjendada 

oma valikuid, leida alternatiivseid lahendusi, koostada ja ellu viia tegevusplaane, tutvustada ja 

kaitsta oma seisukohti. 

Valikursus on üles ehitatud  moodulitena, mis põhinevad kolmeastmelisel mudelil: 

probleemide tuvastamine igapäevaelu olukordades, uurimuslikul käsitlusviisil põhinev uute 

teadmiste omandamine, et lahendada probleeme ning sotsiaal-teadusliku otsuse tegemine ja 

selle põhjendamine. Moodulite üks osa on praktilised tööd, mis modelleerivad nii reaalelu 

situatsioone kui on suunatud ka uute loodusteaduslike teadmiste omandamisele.  

 

2. „Rakendusbioloogia“ 

Kursus tugineb bioloogia kohustuslikes kursustes saadud teadmistele, oskustele ja hoiakutele 

ning seostub gümnaasiumi loodusainetes õpitavaga. Samuti kinnistatakse teadmisi ja oskusi 

bioloogiateaduste seaduspärasustest, tulevikusuundumustest ja rakendustest ning pakutakse 

tuge karjääriplaneerimises. 

Kursuse läbimisel omandatakse igapäevaelu probleemide lahendamise ja otsuste tegemise 

oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut. Õppimine on probleemipõhine ja 

õpilaskeskne tema isikupära arvestav ning võimeid  mitmekülgselt arendav. Õppetegevus 

järgib aktiivõppe põhimõtteid ning rõhuasetus  on loodusteaduslikule meetodile tugineval 

uurimuslikul õppel, millega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng.  

Loodusteaduslikule meetodile tugineva uurimusliku õppe kaudu 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 pädevate otsuste langetamise oskused, ühtlasi omandatakse erinevate 

teabeallikate kasutamise ja neis leiduva teabe tõepärasuse hindamise oskus.  

 
3. „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused“ 

Kursus on üles ehitatud õpilastele oluliste probleemide lahendamisele, mille vältel tehakse 

põhjendatud ja asjatundlikke otsuseid, arvestades loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi mõõtmeid. Seejuures hoitakse tasakaalus varem 

loodusteaduslikes õppeainetes omandatud teadmiste rakendamine uutes kõrgemat järku 

mõtlemist nõudvates kontekstides ning omandatakse uusi ainetevahelisi teadmisi ja oskusi, 

lähtudes nüüdisaegsete sotsiaal-teaduslike probleemide loodusteaduslikust sisust. 

Jätkusuutlik areng kajastub oskustes ja hoiakutes, mis aitavad kujundada teadlikku ja aktiivset 

kodanikku, kes oskab hinnata alternatiivseid lahendusi, põhjendada oma valikuid, koostada 

oma eesmärkide saavutamiseks tegevusplaane ning osaleda nende elluviimises, tuginedes 

loodusteaduslikele teadmistele. 

Kursuse struktuur põhineb kolmeastmelisel mudelil: probleemide tuvastamine igapäevaelu 

olukordades, uurimuslikul käsitlusviisil põhinev uute teadmiste omandamine, et lahendada 

probleeme, ning sotsiaal-teadusliku otsuse tegemine ja selle põhjendamine. Lahutamatu osa 

on eksperimentaalsed tööd, mis modelleerivad nii reaalelu situatsioone kui on suunatud ka 

uute loodusteaduslike teadmiste omandamisele. 
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4. „Geoinformaatika“ 

Geoinformaatika valikkursuses tutvutakse geoinfosüsteemide olemusega, saadakse ülevaade 

maailmas ja Eestis kasutatavatest veebipõhistest GISidest ning nende rakendustest. GI 

valikkursuse õppimine tugineb põhikooli ja gümnaasiumi geograafiakursustes omandatud 

teadmistele ja oskustele ning on tihedalt seotud matemaatikas ja informaatikas õpitavaga. 

GISiga seotult käsitletakse põhjalikumalt temaatilisi kaarte, kaardi mõõtkava, erinevaid 

koordinaatsüsteeme ja projektsioone. Õpilased saavad ülevaate GISis kasutatavatest 

andmetest, nende liikidest ning kvaliteedist. 

Valikkursus on orienteeritud praktilisele tegevusele ja arvutioskuste arendamisele. Kursuse 

raames valmistavad õpilased teemakaarte nii Eesti kui ka maailma kohta ning analüüsivad 

neid. 

Ruumiandmete ja kaartidega töötades arenevad õpilaste matemaatilise ja ruumilise mõtlemise 

ning kaartide lugemise ja tõlgendamise oskused; ühtlasi saadakse algteadmised ruumi 

planeerimisest. 

 

5. „Elementide keemia“ 

Keemia valikkursus tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud 

teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning lõimub teistes loodusainetes õpitavaga, toetades 

teiste õppeainete õppimist ja õpetamist. 

Valikkursus süvendab gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud teadmisi, 

oskusi ja vilumusi, võimaldab sügavamalt mõista keemiliste protsesside üldisi seaduspärasusi, 

avardada silmaringi meie ümber ja meis endis esinevate ainete ning nendega toimuvate 

keemiliste protsesside kohta.  

Õpilased saavad süsteemse ülevaate tähtsamate keemiliste elementide ja nende ühendite 

omadustest, keemia tulevikusuundumustest ning keemiaga seotud elukutsetest, mis abistab 

neid ka elukutsevalikus. 

Valikkursusega taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise loodusteadusliku maailmapildi 

avardumist ning luuakse tugev alus edasiseks haridustee jätkamiseks loodusteaduste erialadel.  

Seejuures omandatakse igapäevaeluprobleemide lahendamise ning kompetentsete ja eetiliste 

otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut looduslikus ja sotsiaalses 

keskkonnas. 

 

6. „Füüsika ja tehnika“ 

Kursus on üles ehitatud õpilasele jõukohaste füüsikalis-tehnoloogiliste probleemide 

lahendamisele. 

Kursuse läbimisel suunatakse õpilast tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud 

ja kompetentseid otsuseid, arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone.  

Kursuse struktuur põhineb üldjuhul kolmeastmelisel mudelil: a) probleemi tuvastamine, b) 

probleeme lahendav ja sageli uurimuslikul käsitlusviisil põhinev uute teadmiste omandamine 

ning c) sobiva tehnoloogilise lahenduseni jõudmine. 

Kui kohustusliku kursuse ja valikkursuse õppesisus on samad teemad, lisandub kohustusliku 

kursuse kvalitatiivkäsitlusele valikkursuses kvantitatiivkäsitlus. 

 

7. „Loodusõpetuse välipraktika“ 

Looduspraktika käigus kujundatakse õpilaste loodusteadmisi ja -oskusi, mis võimaldavad neil 

erinevaid loodusnähtusi ning protsesse mõista, selgitada ning prognoosida. See hõlmab oskust 

vaadelda, mõista ja analüüsida looduskeskkonda kui tervikut, märgata probleeme, teha 

otsuseid nende lahendamiseks, väärtustada jätkusuutlikku eluviisi, õppida tundma taime-, 

looma- ja seeneliike ning kivimeid ja kivistisi. 
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Looduspraktika raames areneb õpilaste loovus ja koostööoskused. Ökosüsteemides valitsevate 

seaduspärasustega tutvudes kujuneb õpilastel loodusteaduslike teadmiste süsteem, mis toetab 

kriitilise mõtlemise arenemist.  

Oluline on uurimusliku õppe rakendamine, mis toimub praktiliste tööde kaudu. Õpitakse 

esitama uurimisküsimusi, sõnastama hüpoteese, planeerima ja läbi viima uurimusi, 

analüüsima tulemusi ja tegema järeldusi. Nende tegevuste väljundiks võib olla uurimistöö. 

Looduspraktika annab võimalusi loodusainete lõimimiseks ning loob eeldusi 

karjäärivalikuteks. 

 

8. „Meediaõpetus“ 

Meediaõpetuse eesmärgiks on õppida nägema seoseid meedia osade vahel, mõista meedia 

funktsioneerimise põhjusi ja tagajärgi; õppida meedias orienteeruma, meediat lugema, 

vaatama ja kuulama ja omandada teadmisi erinevate meediatekstide funktsioonidest ja 

ülesehitusest. Aine läbimise järel tunneb õpilane meediakanaleid, trükimeedia, raadio, 

televisiooni ja elektroonilise meedia erijooni ning olulisi tekstiliike. Õpilane eristab fakti 

arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast, samuti tunneb meediatekstis ära argumendid 

ja põhilised mõjutamisvõtted. Kursusel omandatu järel oskab õpilane väljendada oma 

seisukohta loetu ja kuuldu kohta ning valida selleks sobivaid keelevahendeid. 

 

9. „Seltskonnatants“ 

Kursus koosneb populaarsematest ladina- ja standardtantsudest. Tantsuõpe on mõeldud 

seltskonnatantsude õppimiseks ja praktilisest väljundiks on: meie kooli gümnasist oskab 

tantsida. Õpetamisel peetakse silmas õpilase individuaalseid võimeid.  

 

10. ja 11. Majandus- ja ettevõtlusõpetus 

Majandus- ja ettevõtlusõpe jaguneb kaheks kursuseks: majandusõpetus 1 kursus, 

ettevõtlusõpetus 1 kursus. 

Majandus- ja ettevõtlusõpetuse õppimise eesmärgiks on omandada arusaamine ühiskonnas 

toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning vastastikustest seostest nii üksiksiku, ettevõtte, 

riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil. Seejuures arendatakse õpilastes ettevõtlikku ja 

keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise 

oskusi. 

Majandus- ja ettevõtlusõpetus aitavad paremini mõista inimese ja keskkonna vastastikuseid 

seoseid ning langetada õiglasemaid otsuseid. Õppides nägema keskkonna, inimese ja 

majanduselu vastastikuseid suhteid, näevad õpilased ka säästva eluviisi vajadust. 

Õpilased saavad teavet erinevate elukutsete, elukutsetele esitatavate nõuete ja 

õppimisvõimaluste kohta, õpivad koostama elulookirjeldust ning käituma töövestlustel. 

Õpitakse analüüsima tööturu nõudmisi ja pakkumisi, nägema ja hindama oma soove ning 

võimalusi.  

Elukutsevalikul õpitakse nägema töötaja rolli kõrval ka tööandja (ettevõtja) rolli. 

Majandusõpetuse läbimisel omandavad õpilased oskuse otsida, kasutada, analüüsida ja 

hinnata mitmesuguseid statistilisi materjale ning kasutada infotehnoloogilisi vahendeid. 

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ja õpilase igapäevaeluga ning 

majanduses toimuvaga seostatult. 
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Valikkursuste kirjeldused 

1. valikkursus „C-võõrkeel (saksa keel, vene keel)“ 

Kolmanda võõrkeele omandamist toetab varasem keeleõppimise kogemus. Õpe võimaldab 

õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu 

teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks. Keeletunnis suheldakse peamiselt 

õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada vajaduse korral selgituste andmiseks.  

Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ja 

lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte.  

Eri teemade kaudu on õpilasel võimalus võrrelda Eesti ja võõrkeelega seotud kultuuriruumi. 

Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. 

Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel.  

 

2. valikkursus „Karjääriõpetus“ 

Kursuse raames käsitletakse teemasid, mis kujundavad õpilases valmisolekut optimaalseks 

rakenduseks tööjõuturul, iseseisva otsustamisvõime arendamiseks, erinevate elurollide 

täitmiseks ja elukestvaks õppeks. Karjääriõpetus võimaldab ühiskonna inimressurssi tööturul 

paremal viisil rakendada, viies inimeste oskused ja huvid kokku töö- ja õppimisvõimalustega. 

Kursuse käigus eeldatakse gümnaasiumiastme õpilastelt suuremat iseseisvust, valmisolekut 

ennast analüüsida ja selle tulemusi julgelt kaaslastele esitleda. 

Kursus keskendub õpilase adekvaatse enesehinnangu kujunemisele, isikuomaduste tundma 

õppimisele, eetikale ja töökultuurile. 

Kursus koosneb kolmest osast: 

1. Enesetundmise teema käsitlemine ja vastavate praktiliste harjutuste sooritamine aitab 

õpilasel kujundada enesemääratluspädevusi ning eneseanalüüsi tulemusel langetada edasise 

haridustee ja tööeluga seotud teadlikke otsuseid. lühema- või pikemaajaliste eesmärkidega 

aitab ennetada õpilase haridustee katkemist. 

2. Karjääriinfo: õppimisvõimaluste, erinevate töövaldkondade ja tööturu suundumuste 

tundmine on vajalik, et õpilane oskaks teadlikult kavandada oma karjääri.  

3. Planeerimise, eetika ja töökultuuri ning otsustamise põhimõtete tundmine aitab õpilasel 

süstematiseerida informatsiooni iseendast, tööturu võimalustest ja seostada seda 

tulevikuplaanidega.  

 

3. valikkursus „Õpilasfirma“ 

Õpilasfirmade programmi algataja Eestis on Junior Achievement Eesti. Õpilasfirma 

programm on üles ehitatud väikefirma tegutsemise põhimõtetele. Luuakse oma firma, tehakse 

ajurünnak oma toote või teenuse leidmiseks. Valitakse firma nimi, jaotatakse ametikohad. 

Pannakse paika äriplaan, arvutatakse kulud, mis tekivad toote tootmisel või teenuse 

pakkumisel.  Algkapital saadakse aktsiate müügist. Hinnatakse SWOT analüüsiga oma firma 

plusse ja miinuseid ärimaastikul, otsitakse üles konkurendid. Õpilasfirma tegutseb ühe 

õppeaasta.  Õpitakse juhtimise ja meeskonnatöö oskusi, finantsarvestust, aja planeerimist. 

Õpilasfirmadel on võimalik osaleda mitmetel Eesti õpilasfirmade laatadel - Pärnus, Raplas, 

Tartus, Türil ja Tallinnas ja ka Euroopa õpilasfirmade laatadel (selleks tuleb küll ise sponsorid 

leida või projekte kirjutada). Tegevuse lõpetamisel koostatakse aastaaruanne, millega on 

võimalik osaleda konkursil „Eesti parim õpilasfirma“. Õpilasfirma tegemine on võimalik 

arvestada praktilise tööna. Lõppvõistlusele pääsemine annab automaatselt arvestuse. Eesti 

parim õpilasfirma esindab Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel. 

 

4. valikkursus „Koorilaul“  

Kursuse eesmärk on arendada häält ja laululisi oskuseid; anda ühislaulmise kogemus kooris. 

Süvendada muusikalisi teadmisi ja oskuseid läbi koorilaulu. Anda esinemiskogemusi ning 
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võimalusi muusikat aktiivselt ja emotsionaalselt kogeda. Kursuse käigus toimub 

hääleseadmine, laulude õppimine, esinemised. 

 

5. valikkursus „Riigikaitse“ 

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma 

riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. 

Õppetegevuse kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mis 

kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti 

riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse 

korral Eestit kaitsta. 

Üks kursus (35 tundi) moodustab teoreetilise osa ning teine kursus (35 tundi) on praktiline 

väljaõpe (väljaõppekeskuses või välilaagris). 

 

6. valikkursus „Autoõpetus“ 

Antakse ülevaade juhiloa saamise tingimustest ja korrast, õppetöö korraldusest ja õppetööd 

reguleerivatest dokumentidest autokoolis. Tutvutakse liikluseeskirjadega, läbitakse esmaabi 

koolitus ja lahendatakse internetipõhiseid liiklusteste. Aidatakse õpilasel koostada 

individuaalne õppeplaan – õppetöö ajaline jaotus, iseseisev töö, õppimine juhendajaga jms. 

Rõhutatakse õpilase aktiivset rolli õppetöös ja vajadust võtta vastutus oma õppimise eest. 

  

7. valikkursus „Joonestamine“ 

Joonestamisel on praktilise tähtsusega koht õpilaste mõtlemise ja ruumikujutlusvõime 

arendamisel ning tehnika- ja tehnoloogiaalase graafilise kirjaoskuse kujunemisel. Kursus 

tugineb varasematele matemaatika, osaliselt ka kunsti ja tööõpetuse kohustuslikes kursustes 

omandatud teadmistele, oskustele ning hoiakutele.  

Luuakse süsteemne ülevaade joonestamiseks vajalikust mitmekesisest teabest. Kinnistuvad 

kursuse jooksul omandatud sõnavara, teadmised ruumigeomeetriast ja oskused lahendada 

probleemülesandeid graafiliselt ning sellega seotud rakendustest ja elukutsetest, mis abistab 

õppijaid elukutsevalikus. 

Õppe vältel õpitakse analüüsima ruumigeomeetrilisi objekte ning lahendama 

probleemülesandeid graafiliselt.  

  

8. valikkursus „Tervisliku toitumise alused“ 

Tähelepanu all on mitmekesine, tervist säästev toit ning selle valmistamise meetodid. 

Omandatakse oskusi, kogemusi ja enesekindlust toidu valmistamisel. 

Kursuse lõpuks on õpilane rikkam teadmisest, milline on tervislik toitumine. Kursuse käigus 

toimub toiduvalmistamine ning selle esteetiline serveerimine. Kursus lõpeb demonstreeritakse 

omandatud teadmisi-oskusi.  

 

9. valikkursus „Teaduskool / õpikoda / rahvusvaheline projekt“ 

Kursus on sooritatud, kui õpilane osaleb täismahus Tartu Ülikooli Teaduskooli, kõrgkoolide 

õpikojade või  rahvusvahelises projektialases töös. 

 

10. valikkursus „Osalemine vabariigi koondises“ 

Kursus on sooritatud, kui õpilane kuulub mingil spordialal vabariigi noortekoondisesse või 

osaleb vabariigi täiskasvanute meistrivõistlustel. 

 

11. valikkursus „Kaasaegne tants“  

Kursusel õpetatakse muusikalist kuulmist ja muusikasse tantsimist. Õpetatakse kaasaegsete 

tantsude põhisamme ja erinevaid lihtsamaid tantsukombinatsioone. Põhirõhk on liikumisel 

muusika saatel: füüsise, keha liikuvuse, rühi, painduvuse ning muusikalise kuulmise 



9 

 

arendamisele. Kursuse osaks on ka  arutlused, mis on meie liikumise aluseks, mis on 

kaasaegne tants ja otsitakse vastuseid tantsu olemusele. 

 

12. valikkursus „Euroopa Liit“ 

Euroopa Liidu alase õppe eesmärgiks on süvendada gümnaasiumiõpilaste teadlikkust Euroopa 

Liidust, euroopalikest väärtustest, põhiõigustest ja vabadustest, Euroopa Liidu toimimisest ja 

peamistest tegevusvaldkondadest. Aine läbimise käigus suureneb õpilase suutlikkus mõista ja 

realiseerida Euroopa Liidu kodaniku staatusega kaasnevaid õigusi, kohustusi ja võimalusi. 

Valikaine ainekava lõimib ja süvendab erinevate õppeainete raames omandatud Euroopa 

Liidu alased teadmised, muutes Euroopa Liidu teemaga seotud õpetuse ühtseks tervikuks, 

suurendades seeläbi ka Eesti üldist suutlikkust Euroopa Liidu liikmesriigina tegutsemise osas. 

 

13. valikkursus „Draamaõpetus“ 

Draamaõpetuse ülesandeks on teatriõpetuse ja mängude käigus arendada noorte 

intellektuaalseid, füüsilisi ja emotsionaalseid võimeid. Draamaõpetuse seisukohalt tähendab 

õppimine alati koosõppimist. Draamaõpetuse ülesanneteks on arendada esteetiliste väärtuste 

tunnetamist, vaatlusvõimet, väljendusoskust, õpetada füüsiliselt lõdvestuma, arendada 

näitlejameisterlikkust, aidata paremini mõista oma igapäevast käitumist, arendada loovust, 

analüüsioskust ja koostöövõimet.  

Draamaõpetuse kaks suuremat eesmärki on avardada õpilase minapilti ja arusaamist 

suhtevõrgustikust, milles see kujuneb, ning tuua õpilane lähemale teatrikunstile. Teatrikunsti 

vastu huvi äratamiseks on vajalik kindlasti vähemalt kord poolaastas külastada mõnda 

teatrietendust. Õppetegevuse kaudu omandatakse draamaõpetuse valdkonna teoreetilised 

teadmised, mis kinnistatakse praktiliste tegevuste kaudu. 

 

14. valikkursus „Õigusõpetus“ 

Kursus on oma struktuurilt üles ehitatud Eesti õigussüsteemi ja selle ajalugu arvestades. 

Kursus algab õiguse olemuse ja ajaloo tutvustusega ning käsitleb seejärel Eesti õigussüsteemi 

ja -korraldust õigusharude kaupa. 

Õppesisu koostades on pööratud tähelepanu nii kõige olulisema teoreetilise materjali 

omandamisele kui ka selle tähenduslikuks muutmisele praktiliste näidete kaudu. Seetõttu on 

soovitatav kasutada õppetöös mitmekesist õppematerjali alates õigusõpikutest kuni õppijate 

isiklike kogemusteni. Kursus eeldab elavat ja praktikaga tihedalt seonduvat õppetegevust. 

Kursuse õppimise järel peaksid õpilased olema võimelised nägema neid ümbritsevat 

õigusruumi avara pilguga ning oskama esitada otstarbekohaseid küsimusi. 

 

15. valikkursus „Programmeerimine“  

Kursus on loodus- ja reaalainete õppesuuna „Rakenduste loomise ja programmeerimise 

alused“ jätkukursusena. Süvendatult ja edasiarendavalt tegeletakse kursuse põhiosadega: 1) 

rakenduste loomise põhimõtted; 2) mudelid ja modelleerimise alused; 3) algoritmimise ja 

programmeerimise alused. 

Rakenduste loomise põhimõtteid ja põhifaase tutvustatakse praktilise töö kaudu, koostades 

mõned projektid, mis sisaldavad modelleerimise, analüüsi ning disaini elemente. Jätkuvalt 

põhiosa ajast kulub programmeerimise ning algoritmimise aluste omandamisele praktilise töö 

kaudu. 

Kursuse eesmärkide saavutamiseks on tähtis teadvustada ning tunnetada programmide ja 

programmjuhtimise olemust, koostades praktilises töös programme ning realiseerides neid 

arvutil. 

Kursus peaks põhiosas olema orienteeritud praktilisele tegevusele ja e-õppe materjalide 

kasutamisele. 
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Humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuund 
 

Õppesuuna eesmärgiks on võimaldada õpilastel omandada laiapõhjalised teadmised 

humanitaar- ja sotsiaalainete valdkonnas. Omandatud teadmised ja oskused toetavad õpingute 

jätkamist kõrgkoolis ning gümnaasiumijärgses kutseõppes. 

 

 

Riiklikud kohustuslikud kursused 

Kursuse nimetus Riiklikud Kooli poolt 

lisatud 

Kokku 

Eesti keel  6 1 7 

Kirjandus 5 1 6 

A-võõrkeel 5 7 12 

B-võõrkeel 5 4 9 

Lai matemaatika 8+6 1 15 

Kitsas matemaatika 8  8 

Bioloogia 4  4 

Loodusgeograafia 2  2 

Inimgeograafia 1  1 

Keemia 3  3 

Füüsika 5  5 

Ajalugu 6  6 

Ühiskonnaõpetus 2  2 

Inimeseõpetus 1  1 

Muusika 3  3 

Kunst 2  2 

Kehaline kasvatus 5 2 7 

Uurimistöö alused  1 1 

Informaatika  1 1 

Jõulunäidendi projekt  1 1 

Kokku 63 või 69 (sõltub 

matemaatika valikust) 

19 82 või 88 (sõltub 

matemaatika valikust) 
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Õppesuuna kursused 

Kursuse nimetus   Kursuste arv 

1. Kirjandus ja müüt 1 

2. Kirjandus ja film 1 

3. Väitlusõpetus 1 

4. Kultuurilugu 1 

5. Psühholoogia 1 

6. Õigusõpetus 1 

7. Praktiline vene keel 1 

8. Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat 1 

9. Meediaõpetus  1 

10. Seltskonnatants  1 

11. Majandusõpetus 1 

Kokku  11 

 

 

 

 

 

 

Õpilaste valikkursused  

Laia matemaatika korral valib õpilane 3 kursust, kitsa matemaatika korral 9 kursust 

Kursuse nimetus Kursuste arv 

1. C-võõrkeel (saksa keel, vene keel) 3 

2. Karjääriõpetus 1 

3. Õpilasfirma 1 

4. Koorilaul  3 

5. Riigikaitse 2 

6. Autoõpetus 1 

7. Joonestamine 1 

8. Tervisliku toitumise alused 1 

9. Teaduskool / õpikoda / rahvusvaheline projekt 1 

10. Osalemine vabariigi koondises 1 

11. Kaasaegne tants 1 

12. Euroopa Liit 1 

13. Draamaõpetus 1 

14. Rakenduste loomise ja programmeerimise alused 1 

 

  



12 

 

Humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuuna tunnijaotusplaan  

Humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuuna kohustuslikud kursused 

Õppeaine 10. klass 11. klass 12. klass 

Eesti keel  2 2 3 

Kirjandus 2 2 2 

A-võõrkeel (B2 keeleoskustasemel) 4 4 4 

B-võõrkeel (B1 keeleoskustasemel) 3 3 3 

Lai matemaatika / kitsas matemaatika 5/3 5/3 5/2 

Bioloogia  2 2 

Loodusgeograafia 1 1  

Inimgeograafia 1   

Keemia 2 1  

Füüsika 2 2 1 

Ajalugu 2 2 2 

Ühiskonnaõpetus   2 

Inimeseõpetus   1 

Muusika 1 1 1 

Kunst 1 1  

Kehaline kasvatus 2 3 2 

Uurimistöö alused  1  

Informaatika  1   

Jõulunäidendi projekt  1  

Kirjandus ja müüt 1   

Kirjandus ja film  1  

Ettevõtlusõpetus   1  

Kultuurilugu 1   

Psühholoogia   1 

Õigusõpetus    1 

Praktiline vene keel   1 

Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid 

väljaspool Euroopat 

1   

Meediaõpetus    1 

Seltskonnatants    1 

Majandusõpetus  1   

Kohustuslikud kursused kokku 33 33 33 

Humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuuna valikained 

C-võõrkeel 1 1 1 

Karjääriõpetus  1   

Õpilasfirma  1  

Koorilaul 1 1 1 

Riigikaitse  2  

Autoõpetus   1  

Joonestamine    1 

Tervisliku toitumise alused 1   

Teaduskool / õpikoda / rahvusvaheline projekt 1 kursus gümnaasiumi jooksul 

Osalemine vabariigi koondises 1 kursus gümnaasiumi jooksul 

Kaasaegne tants   1 

Euroopa Liit   1 

Draamaõpetus   1 

Rakenduste loomine ja programmeerimise alused   1 
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Humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuuna kursuste kirjeldused 
 

1. „Kirjandus ja müüt“ 

Müüdi olemus. Maailma müüdid ja muistendid. Eestlaste mütoloogiline maailmapilt. Vana-

Kreeka müüdid. Piiblilood. Eeposed. Arhetüüp ja arhitekst. Teosed „Kuningas Oidipus“, 

„Faust“ I, „Dorian Gray portree“, „Põrgupõhja uus vanapagan“, „Da Vinci kood“. 

 

2. „Kirjandus ja film“ 

Filmi loominguline meeskond ja valmimiskäik. Filmipoeetika ja -esteetika. Filmikujund. 

Kaader ja plaan. Filmikeele intertekstuaalsus. Muusika kui helifilmi dramaturgiline 

komponent. Filmiliikide ja žanrite segunemine ja uute kujunemine. Filmi ja kirjanduse suhted. 

Eesti kirjanduse ainetel valminud filme. Kirjandusteose ja filmi võrdlev analüüs. 

Filmikriitika. Kirjandusteosed: „Tõde ja õigus“ II, „Mina olin siin“, „Sügisball“. Filmid: 

„Indrek“, „Mina olin siin“, „Sügisball“.  

 

3. „Väitlusõpetus“ 

Kursus keskendub suulise eneseväljenduse, eesmärgistatud kuulamise ja argumenteeritud 

esinemise ning tagasiside arendamisele. Kursuse lõppedes õpilane tunneb tüüpilisi 

suhtlusolukordi, avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi, argumenteerib veenvalt, oskab 

kaitsta oma seisukohti ja koostab ning esitab eri liiki kõnesid. 

 

4. „Kultuurilugu“ 

Gümnaasiumi valikkursus aitab tasakaalustada üldhariduse tervikut ja maailma 

kultuuripärandi mõistmist, muutes seda õpilase isiksuse arengu toetamise kaudu 

inimesekesksemaks ning rikastades erinevate maailma mõistmise viiside ja tutvustamise 

kaudu õpilase maailmapilti. Kursuse läbides oskab õpilane tuua näiteid religiooni ilmnemise 

kohta inimeste elus; tunneb religioosse keele eripära; teab suuremaid maailmareligioone ja 

nende levikut tänapäeva maailmas; oskab iseloomustada käsitletud religioone õppesisus 

esitatud aspektide kaudu; oskab analüüsida religioossete konfliktide põhjusi. Kesksel kohal on 

kriitilise mõtlemise, analüüsi ja argumenteerimisoskuse arendamine. Oluline on õppematerjali 

näitlikustamine ja seostamine igapäevaeluga. Vestluse, arutelude ja diskussioonide kaudu 

õpitakse probleeme püstitama, küsimusi ja oma seisukohti sõnastama ning põhjendama.  

 

5. „Psühholoogia” 

Kursuse eesmärgid on toetada tervikliku, iseseisva ja teisi arvestava inimese kujunemist, 

taotledes, et õpilane omandab teadmisi psühholoogia põhiliste seaduspärasuste ja nende 

uurimise kohta ning mõistab nende rakendamise võimalusi igapäevaelus, väärtustades neid.  

Kursuse teemade valikul on toetutud uurimustele ja katsetele, mis annavad valmiduse mõista 

psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi eelkõige enda ja teiste käitumise seletamiseks. 

Samuti kujuneb arusaam psühholoogiast teadusena, mis aitab mõista inimese olemust 

tervikuna ning seda, kuidas ta koos teistega tegutseb. 

Kursus toetab eelkõige õpilaste enesemääratlus-, sotsiaalse ja õpipädevuse kujunemist. 

Õppetegevuse valikul lähtutakse inimeseõpetuse üldisest eesmärgist, et toetada õpilase 

isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute 

kujunemist. 

 

6. „Õigusõpetus“ 

Kursus on oma struktuurilt üles ehitatud Eesti õigussüsteemi ja selle ajalugu arvestades. 

Kursus algab õiguse olemuse ja ajaloo tutvustusega ning käsitleb seejärel Eesti õigussüsteemi 

ja -korraldust õigusharude kaupa. 

Õppesisu koostades on pööratud tähelepanu nii kõige olulisema teoreetilise materjali 

omandamisele kui ka selle tähenduslikuks muutmisele praktiliste näidete kaudu. Seetõttu on 
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soovitatav kasutada õppetöös mitmekesist õppematerjali alates õigusõpikutest kuni õppijate 

isiklike kogemusteni. Kursus eeldab elavat ja praktikaga tihedalt seonduvat õppetegevust. 

Kursuse õppimise järel peaksid õpilased olema võimelised nägema neid ümbritsevat 

õigusruumi avara pilguga ning oskama esitada otstarbekohaseid küsimusi. 

 

7. „Praktiline vene keel“ 

Kõnekeel praktilisteks olukordadeks (töövestlus, reisid, telefonikõne jne). 

Õppesisuks on erinevad rollimängud. Eesmärk on täiendada oma sõnavara ja arendada 

suhtlemisoskust vene keeles. 

 

8. „Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat“ 

Valikkursus aitab õpilasel omandada kultuuriruumis ja ajaloolises keskkonnas 

orienteerumiseks vajalikke teadmisi ja oskusi ning teadvustada ja analüüsida 

minevikunähtuste muutlikkust, tõlgendatavust, omavahelisi seoseid ning seoseid tänapäevaga. 

Käsitletakse inimeste igapäevaelu ja maailmapilti, ühiskonna, kultuuri ja mõtteviisi, sh 

väärtushinnangute muutumist ning ajaloolisi isikuid ja sündmusi nii enda kui ka teiste 

vaatenurgast lähtuvalt. Valikkursus koosneb üheksast teemast. Kursust võib õpetada 

ülevaatena kõigist teemadest või käsitleda valikuliselt vähemalt nelja teemat sügavamalt. 

Valikkursuse õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppetegevus, hindamine ja füüsiline õpikeskkond 

lähtuvad ajaloo ainekava põhimõtetest. 

 

9. „Meediaõpetus“ 

Meediaõpetuse eesmärgiks on õppida nägema seoseid meedia osade vahel, mõista meedia 

funktsioneerimise põhjusi ja tagajärgi; õppida meedias orienteeruma, meediat lugema, 

vaatama ja kuulama ja omandada teadmisi erinevate meediatekstide funktsioonidest ja 

ülesehitusest. Aine läbimise järel tunneb õpilane meediakanaleid, trükimeedia, raadio, 

televisiooni ja elektroonilise meedia erijooni ning olulisi tekstiliike. Õpilane eristab fakti 

arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast, samuti tunneb meediatekstis ära argumendid 

ja põhilised mõjutamisvõtted. Kursusel omandatu järel oskab õpilane väljendada oma 

seisukohta loetu ja kuuldu kohta ning valida selleks sobivaid keelevahendeid. 

 

10. „Seltskonnatants“ 

Kursus koosneb populaarsematest ladina- ja standardtantsudest. Tantsuõpe on mõeldud 

seltskonnatantsude õppimiseks ja praktilisest väljundiks on: meie kooli gümnasist oskab 

tantsida. Õpetamisel peetakse silmas õpilase individuaalseid võimeid.  

 

11. „Majandusõpetus“ 

Majandusõpetuse õppimise eesmärgiks on omandada arusaamine ühiskonnas toimuvatest 

nähtustest ja protsessidest ning vastastikustest seostest nii üksiksiku, ettevõtte, riigi kui ka 

rahvusvahelisel tasandil. Seejuures arendatakse õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda 

väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi. 

Õppides nägema keskkonna, inimese ja majanduselu vastastikuseid suhteid, näevad õpilased 

ka säästva eluviisi vajadust. 

Õpilased saavad teavet erinevate elukutsete, elukutsetele esitatavate nõuete ja 

õppimisvõimaluste kohta, õpivad koostama elulookirjeldust ning käituma töövestlustel. 

Õpitakse analüüsima tööturu nõudmisi ja pakkumisi, nägema ja hindama oma soove ning 

võimalusi.  

Elukutsevalikul õpitakse nägema töötaja rolli kõrval ka tööandja (ettevõtja) rolli. 
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Valikainete kirjeldused 
 

1. valikkursus „C-võõrkeel (saksa keel, vene keel)“ 

Kolmanda võõrkeele omandamist toetab varasem keeleõppimise kogemus. Õpe võimaldab 

õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu 

teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks. Keeletunnis suheldakse peamiselt  

õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada vajaduse korral selgituste andmiseks.  

Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ja 

lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte.  

Eri teemade kaudu on õpilasel võimalus võrrelda Eesti ja võõrkeelega keelega seotud 

kultuuriruumi. 

Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. 

Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Oluline osa on paaris- ja 

rühmatööl. Õpilasi suunatakse tegema iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides 

osalema jne). Suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi 

kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi. 

 

2. valikkursus „Karjääriõpetus“ 

Kursuse raames käsitletakse teemasid, mis kujundavad õpilases valmisolekut 

optimaalseks rakenduseks tööjõuturul, iseseisva otsustamisvõime arendamiseks, erinevate 

elurollide täitmiseks ja elukestvaks õppeks. Karjääriõpetus võimaldab ühiskonna 

inimressurssi tööturul paremal viisil rakendada, viies inimeste oskused ja huvid kokku töö- ja 

õppimisvõimalustega. 

Kursuse käigus eeldatakse gümnaasiumiastme õpilastelt suuremat iseseisvust, valmisolekut 

ennast analüüsida ja selle tulemusi julgelt kaaslastele esitleda. 

Kursus keskendub õpilase adekvaatse enesehinnangu kujunemisele, isikuomaduste tundma 

õppimisele, eetikale ja töökultuurile. 

Kursus koosneb kolmest osast: 

1. Enesetundmise teema käsitlemine ja vastavate praktiliste harjutuste sooritamine aitab 

õpilasel kujundada enesemääratluspädevusi ning eneseanalüüsi tulemusel langetada edasise 

haridustee ja tööeluga seotud teadlikke otsuseid. lühema- või pikemaajaliste eesmärkidega 

aitab ennetada õpilase haridustee katkemist. 

2. Karjääriinfo: õppimisvõimaluste, erinevate töövaldkondade ja tööturu suundumuste 

tundmine on vajalik, et õpilane oskaks teadlikult kavandada oma karjääri.  

3. Planeerimise, eetika ja töökultuuri ning otsustamise põhimõtete tundmine aitab õpilasel 

süstematiseerida informatsiooni iseendast, tööturu võimalustest ja seostada seda 

tulevikuplaanidega.  

 

3. valikkursus „Õpilasfirma“ 

Õpilasfirmade programmi algataja Eestis on Junior Achievement Eesti. Õpilasfirma 

programm on üles ehitatud väikefirma tegutsemise põhimõtetele.  Luuakse oma firma, 

tehakse ajurünnak oma toote või teenuse leidmiseks. Valitakse  firma nimi, jaotatakse 

ametikohad. Pannakse paika äriplaan, arvutatakse kulud, mis tekivad toote tootmisel või 

teenuse pakkumisel.  Algkapital saadakse aktsiate müügist. Hinnatakse SWOT analüüsiga 

oma firma plusse ja miinuseid ärimaastikul, otsitakse üles konkurendid. Õpilasfirma tegutseb 

ühe õppeaasta.  Õpitakse juhtimise ja meeskonnatöö oskusi, finantsarvestust, aja planeerimist. 

Õpilasfirmadel on võimalik osaleda mitmetel Eesti õpilasfirmade laatadel - Pärnus, Raplas, 

Tartus, Türil ja Tallinnas ja ka Euroopa õpilasfirmade laatadel (selleks tuleb küll ise sponsorid 

leida või projekte kirjutada). Tegevuse lõpetamisel koostatakse aastaaruanne, millega on 

võimalik osaleda konkursil „Eesti parim õpilasfirma“. Õpilasfirma tegemine on võimalik 

arvestada praktilise tööna. Lõppvõistlusele pääsemine annab automaatselt arvestuse. Eesti 

parim õpilasfirma esindab Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel. 
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4. valikkursus „Koorilaul“  

Kursuse eesmärk on arendada häält ja laululisi oskuseid; anda ühislaulmise kogemus kooris. 

Süvendada muusikalisi teadmisi ja oskuseid läbi koorilaulu. Anda esinemiskogemusi ning 

võimalusi muusikat aktiivselt ja emotsionaalselt kogeda. Kursuse käigus toimub 

hääleseadmine, laulude õppimine, esinemised. 

 

5. valikkursus „Riigikaitse“ 

Õppeaine kirjeldus ja käsitlevad teemad 

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma 

riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. 

Õppetegevuse kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mis 

kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti 

riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse 

korral Eestit kaitsta. 

Üks kursus (35 tundi) moodustab teoreetilise osa ning teine kursus (35 tundi) on praktiline 

väljaõpe (väljaõppekeskuses või välilaagris). 

 

6. valikkursus „Autoõpetus“ 

Antakse ülevaade juhiloa saamise tingimustest ja korrast, õppetöö korraldusest ja õppetööd 

reguleerivatest dokumentidest autokoolis. Tutvutakse liikluseeskirjadega, läbitakse esmaabi 

koolitus ja lahendatakse internetipõhiseid liiklusteste. Aidatakse õpilasel koostada 

individuaalne õppeplaan – õppetöö ajaline jaotus, iseseisev töö, õppimine juhendajaga jms. 

Rõhutatakse õpilase aktiivset rolli õppetöös ja vajadust võtta vastutus oma õppimise eest. 

  

7. valikkursus „Joonestamine“ 

Joonestamisel on praktilise tähtsusega koht õpilaste mõtlemise ja ruumikujutlusvõime 

arendamisel ning tehnika- ja tehnoloogiaalase graafilise kirjaoskuse kujunemisel. Kursus 

tugineb varasematele matemaatika, osaliselt ka kunsti ja tööõpetuse kohustuslikes kursustes 

omandatud teadmistele, oskustele ning hoiakutele.  

Luuakse süsteemne ülevaade joonestamiseks vajalikust mitmekesisest teabest. Kinnistuvad 

kursuse jooksul omandatud sõnavara, teadmised ruumigeomeetriast ja oskused lahendada 

probleemülesandeid graafiliselt ning sellega seotud rakendustest ja elukutsetest, mis abistab 

õppijaid elukutsevalikus. 

Õppe vältel õpitakse analüüsima ruumigeomeetrilisi objekte ning lahendama 

probleemülesandeid graafiliselt.  

  

8. valikkursus „Tervisliku toitumise alused“ 

Tähelepanu all on mitmekesine, tervist säästev toit ning selle valmistamise meetodid. 

Omandatakse oskusi, kogemusi ja enesekindlust toidu valmistamisel. 

Kursuse lõpuks on õpilane rikkam teadmisest, milline on tervislik toitumine. Kursuse käigus 

toimub toiduvalmistamine ning selle esteetiline serveerimine. Kursus lõpeb arvestusega, kus 

demonstreeritakse omandatud teadmisi-oskusi.  

 

9. valikkursus „Teaduskool/õpikoda/rahvusvaheline projekt“ 

Kursus on sooritatud, kui õpilane osaleb täismahus Tartu Ülikooli Teaduskooli, kõrgkoolide 

õpikojade või  rahvusvahelises projektialases töös. 

 

10. valikkursus „Osalemine vabariigi koondises“ 

Kursus on sooritatud, kui õpilane kuulub mingil spordialal vabariigi noortekoondisesse 

või osaleb vabariigi täiskasvanute meistrivõistlustel. 
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11. valikkursus „Kaasaegne tants“  

Kursusel õpetatakse muusikalist kuulmist ja muusikasse tantsimist. Õpetatakse kaasaegsete 

tantsude põhisamme ja erinevaid lihtsamaid tantsukombinatsioone. Põhirõhk on liikumisel 

muusika saatel: füüsise, keha liikuvuse, rühi, painduvuse ning muusikalise kuulmise 

arendamisele. Kursuse osaks on ka  arutlused, mis on meie liikumise aluseks, mis on 

kaasaegne tants ja otsitakse vastuseid tantsu olemusele. 

 

12. valikkursus „Euroopa Liit“ 

Euroopa Liidu alase õppe eesmärgiks on süvendada gümnaasiumiõpilaste teadlikkust Euroopa 

Liidust, euroopalikest väärtustest, põhiõigustest ja vabadustest, Euroopa Liidu toimimisest ja 

peamistest tegevusvaldkondadest. Aine läbimise käigus suureneb õpilase suutlikkus mõista ja 

realiseerida Euroopa Liidu kodaniku staatusega kaasnevaid õigusi, kohustusi ja võimalusi. 

Valikaine ainekava lõimib ja süvendab erinevate õppeainete raames omandatud Euroopa 

Liidu alased teadmised, muutes Euroopa Liidu teemaga seotud õpetuse ühtseks tervikuks, 

suurendades seeläbi ka Eesti üldist suutlikkust Euroopa Liidu liikmesriigina tegutsemise osas. 

 

13. valikkursus „Draamaõpetus“ 

Draamaõpetuse ülesandeks on teatriõpetuse ja mängude käigus arendada noorte 

intellektuaalseid, füüsilisi ja emotsionaalseid võimeid. Draamaõpetuse seisukohalt tähendab 

õppimine alati koosõppimist. Draamaõpetuse ülesanneteks on  arendada esteetiliste väärtuste 

tunnetamist, vaatlusvõimet, väljendusoskust, õpetada füüsiliselt lõdvestuma, arendada 

näitlejameisterlikkust, aidata paremini mõista oma igapäevast käitumist, arendada loovust, 

analüüsioskust ja koostöövõimet.  

Draamaõpetuse kaks suuremat eesmärki on avardada õpilase minapilti ja arusaamist 

suhtevõrgustikust, milles see kujuneb, ning tuua õpilane lähemale teatrikunstile. Teatrikunsti 

vastu huvi äratamiseks on vajalik kindlasti vähemalt kord poolaastas külastada mõnda 

teatrietendust. Õppetegevuse kaudu omandatakse draamaõpetuse valdkonna teoreetilised 

teadmised, mis kinnistatakse praktiliste tegevuste kaudu. 

 

14. valikkursus „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused“ 

Kursus on üles ehitatud õpilastele oluliste probleemide lahendamisele, mille vältel tehakse 

põhjendatud ja asjatundlikke otsuseid, arvestades loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi mõõtmeid. Seejuures hoitakse tasakaalus varem 

loodusteaduslikes õppeainetes omandatud teadmiste rakendamine uutes kõrgemat järku 

mõtlemist nõudvates kontekstides ning omandatakse uusi ainetevahelisi teadmisi ja oskusi, 

lähtudes nüüdisaegsete sotsiaal-teaduslike probleemide loodusteaduslikust sisust. 

Jätkusuutlik areng kajastub oskustes ja hoiakutes, mis aitavad kujundada teadlikku ja aktiivset 

kodanikku, kes oskab hinnata alternatiivseid lahendusi, põhjendada oma valikuid, koostada 

oma eesmärkide saavutamiseks tegevusplaane ning osaleda nende elluviimises, tuginedes 

loodusteaduslikele teadmistele. 

Kursuse struktuur põhineb kolmeastmelisel mudelil: probleemide tuvastamine igapäevaelu 

olukordades, uurimuslikul käsitlusviisil põhinev uute teadmiste omandamine, et lahendada 

probleeme, ning sotsiaal-teadusliku otsuse tegemine ja selle põhjendamine. Lahutamatu osa 

on eksperimentaalsed tööd, mis modelleerivad nii reaalelu situatsioone kui on suunatud ka 

uute loodusteaduslike teadmiste omandamisele. 

 

 

 


