
  
Предметы по выбору в 10-12 классах в 2017-2018 учебном году (краткое описание) 
 
Valikõppeaine Majandus- ja ettevõtlusõpe jaguneb kaheks kursuseks: 
1) majandusõpetus, 
2) ettevõtlusõpetus. 
Majandus- ja ettevõtlusõpetuse õppimise eesmärk 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. Kõik 
majandussüsteemid kasutavad oma tegevuseks erinevaid ressursse. Maailmas valitsev nappus 
sunnib riike, ettevõtteid ja inimesi tegema väga erinevaid valikuid ning otsuseid. Majandus- ja 
ettevõtlusõpetus aitavad paremini mõista inimese ja keskkonna vastastikuseid seoseid ning 
langetada õiglasemaid otsuseid. Õppides näevad õpilased keskkonna, inimese ja majanduselu 
vastastikuseid suhteid ning ka säästva eluviisi vajadust. 
  
  
Valikõppeaine „Karjääriõpetus“ 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. Karjääriõpetus aitab kaasa sellele, et uut põlvkonda ei piiraks 
stereotüüpsed soorollid, mis mingis kultuuris ja mingil perioodil on välja kujunenud kui üldised 
jagatud arusaamad feminiinsuse ja maskuliinsuse kohta. Naiste ja meeste sünnipärased 
erinevused ei tingi seda, et nad peaksid tegema ainult teatud kindlaid töid ja õppima teatud 
erialasid. Ei ole kohane käsitleda eraldi meeste ja naiste tööd, omandatavad teadmised 
ametitega seotud terviseriskidest võimaldavad nii meestel kui ka naistel valikuid tehes mõista, 
milliste riskifaktoritega tuleb kokku puutuda. 
  
  
Valikkursus „Elementide keemia“  
Keemia valikkursus tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud 
teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning lõimub teistes loodusainetes õpitavaga, toetades teiste 
õppeainete õpet. 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 47 omadustest, keemia 
tulevikusuundumustest ning keemiaga seotud elukutsetest, mis aitab neil valida ka elukutset. 
  
  
Valikkursus „Psühholoogia“ 
Kursus „Psühholoogia“ loob terviku, mõtestades seni omandatut kõrgemal tasemel, kusjuures 
rõhk on olulistel uurimustel ja katsetel, millega psühholoogilised teadmised on saadud. Samuti 
omandatakse valmidus mõista ning analüüsida enda ja teiste käitumist, toetudes põhilistele 
psühholoogilistele seaduspärasustele. Õpilastel kujuneb arusaam psühholoogiast kui inimese 
tunnetust ja käitumist uurivast teadusest. Kursus toetab eelkõige õpilaste enesemääratlus-, 
sotsiaalse ja õpipädevuse kujunemist. Õppe valikul lähtutakse inimeseõpetuse üldisest 



eesmärgist, et toetada õpilase isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate 
teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist. Õpe on aine eesmärkidest lähtudes õpilase jaoks 
mõistetav ja tähenduslik ning toetab arusaama õpitava vajalikkusest. Kogu ainekäsitlus on 
võimalikult elulähedane. 
  
  
Valikkursus „Kõne ja väitlus“ 
Suulise tekstiloome kursus keskendub suulise eneseväljenduse, eesmärgistatud kuulamise ja 
argumenteeritud esinemise ning tagasiside arendamisele. 
  
  
Valikkursus Praktiline eesti keel 
Praktilise keele kursuses kasutatakse kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemadena         
keeleteadmiste kursuses käsitletud teemasid ja õppekava läbivaid teemasid, samuti paralleelselt          
õpitavas kirjanduskursuses käsitletavaid teemasid. Praktilise keele kursused on keskendatud         
õpilase suulise ning kirjaliku suhtluse, arutlus- ja väljendusoskuse arendamisele; eri liiki tekstide            
mõistmise süvendamisele, eri liiki tekstide koostamise, selleks vajaliku teabe hankimise ja           
kasutamise praktiliste oskuste kujunemisele. Õigekirja ja õigekeelsusküsimusi korratakse kõigi         
kursuste vältel. 
Keeleteadlikkuse ning praktilise keeleoskuse arendamine valmistab õpilast ette toimima         
nüüdisaegse infoühiskonna tegusa liikmena; ajama enda, lähedaste ja huvirühma asju;          
haridusele vastavat tööd otsima ja sellega keeleliselt toime tulema ning elukestvalt õppima. Hea             
keeleoskus on iga inimese jaoks ühiskonnas eduka toimimise vältimatu eeldus. Seetõttu on            
praktilise keeleoskuse arendamine eesti keele kui õppeaine keskne osa, mida toetab           
keeleteadmiste omandamine. 
Praktiline eesti keele oskus tähendab kirjakeele valdamist teksti vastuvõtu ja loomise oskuste –             
lugemise, kirjutamise, kõnelemise ja kuulamise – ning neid siduva vahendusoskuse koostoimes.           
Lugemisoskuse arendamise laiem eesmärk on kujundada kriitilist teabekasutajat.        
Kirjutamisoskust arendatakse erineva eesmärgi ja ülesehitusega tekstide loomise kaudu. Selle          
oluline osa on võime siduda oma tekstiga teistest tekstidest saadud infot ning arvestada, viidata,              
tsiteerida ja refereerida teisi tekste, s.o kirjutada alustekstide põhjal. Kirjutamispädevuse          
vältimatu eeldus ja komponent on hea ning toimiv õigekirjaoskus. Kõnelemisoskus tähendab nii            
oskust esineda kui ka võimet valida suhtlusolukorrast ning vestluspartnerist lähtuvalt sobiv toon            
ja stiil, samuti võimet suhtlust või teemat alustada, arendada ning tõrjuda. Kuulamisoskuse            
arendamise eesmärk on mõista vestluspartnerit ja esinejat, tunda suulistes meediakanalites ära           
faktiinfo ja arvamus ning mõjutamine ja manipuleerimine; olla valmis esitama täpsustavaid           
küsimusi ning vastuväiteid.  
  
  
Valikaine Uurimistöö alused 
Eesmärgid. Anna õpilastele teoreetilist seisukohast mõtted uurimistööde kohta ja õpetada 
millised uurimised üldse on, kuidas neid läbi viiakse, milliseid uurimismeetodeid igal juhul 
kasutatakse, kuidas leida ja koguda infot ja kuidas saadud infot töödelda ja teha järeldused. 
Antakse ka lühidalt uurimistöö vormistamisnõudeid ja õppime kuidas ettevalmistada kaitsmiseks 
(sh. ka esitluse loomine). 
Valikõppeaine annab algteadmised teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, 
struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest. Valikõppeaine koosneb auditoorsetest loengutest 
ja/või e-õppevormidest, mille jooksul käsitletakse eespool nimetatud teemasid. Lisaks 



kasutatakse individuaalõppevormi, mille vältel õpilane koostab koostöös juhendajaga vabalt 
valitud ainevaldkonnas uurimistöö, sh uurimistöö annotatsiooni emakeeles ja A-võõrkeeles, ning 
retsensiooni kaasõpilase uurimistöö kohta.  
 






