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ValikõppeaineMajandus-jaettevõtlusõpejagunebkahekskursuseks:
1)
majandusõpetus,
2)
ettevõtlusõpetus.
Majandus-jaettevõtlusõpetuseõppimiseeesmärkonomandadaarusaamineühiskonnas
toimuvatestnähtustestjaprotsessidestningvastastikustestseostestniiüksiksiku,ettevõtte,riigi
kui
ka
rahvusvaheliseltasandil.Seejuuresarendatakseõpilastesettevõtlikkujakeskkonda
väärtustavatningsäästvateluhoiakut,probleemidelahendamisejauurimiseoskusi.Kõik
majandussüsteemidkasutavadomategevusekserinevaidressursse.Maailmasvalitsevnappus
sunnib
riike,ettevõtteidjainimesitegemavägaerinevaidvalikuidningotsuseid.Majandus-ja
ettevõtlusõpetusaitavadpareminimõistainimesejakeskkonnavastastikuseidseoseidning
langetada
õiglasemaidotsuseid.Õppidesnäevadõpilasedkeskkonna,inimesejamajanduselu
vastastikuseidsuhteidningkasäästvaeluviisivajadust.

Valikõppeaine„Karjääriõpetus“raameskäsitletakseteemasid,miskujundavadõpilases
valmisolekutoptimaalseksrakendusekstööjõuturul,iseseisvaotsustamisvõimearendamiseks,
erinevate
elurollidetäitmiseksjaelukestvaksõppeks.Karjääriõpetusvõimaldabühiskonna
inimressurssitööturulparemalviisilrakendada,viiesinimesteoskusedjahuvidkokkutöö-ja
õppimisvõimalustega.Karjääriõpetusaitabkaasasellele,etuutpõlvkondaeipiiraks
stereotüüpsedsoorollid,mismingiskultuurisjamingilperioodilonväljakujunenudkuiüldised
jagatud
arusaamadfeminiinsusejamaskuliinsusekohta.Naistejameestesünnipärased
erinevusedeitingiseda,etnadpeaksidtegemaainultteatudkindlaidtöidjaõppimateatud
erialasid.
Eiolekohanekäsitledaeraldimeestejanaistetööd,omandatavadteadmised
ametitega
seotudterviseriskidestvõimaldavadniimeestelkuikanaistelvalikuidtehesmõista,
milliste
riskifaktoritegatulebkokkupuutuda.

Valikkursus„Elementidekeemia“
Keemia
valikkursustuginebgümnaasiumikohustuslikeskeemiakursustesomandatud
teadmistele,oskustelejahoiakuteleninglõimubteistesloodusainetesõpitavaga,toetadesteiste
õppeaineteõpet.Valikkursussüvendabgümnaasiumikohustuslikeskeemiakursustes
omandatudteadmisi,oskusijavilumusi,võimaldabsügavamaltmõistakeemilisteprotsesside
üldisi
seaduspärasusi,avardadasilmaringimeieümberjameisendisesinevateainetening
nendega
toimuvatekeemilisteprotsessidekohta.Õpilasedsaavadsüsteemseülevaate
tähtsamatekeemilisteelementidejanendeühendite47omadustest,keemia
tulevikusuundumustestningkeemiaga
seotudelukutsetest,misaitabneilvalidakaelukutset.

Valikkursus„Psühholoogia“
Kursus
„Psühholoogia“loobterviku,mõtestadesseniomandatutkõrgemaltasemel,kusjuures
rõhk
on
olulisteluurimusteljakatsetel,millegapsühholoogilisedteadmisedonsaadud.Samuti
omandataksevalmidusmõistaninganalüüsidaendajateistekäitumist,toetudespõhilistele
psühholoogilisteleseaduspärasustele.Õpilastelkujunebarusaampsühholoogiastkuiinimese
tunnetust
jakäitumistuurivastteadusest.Kursustoetabeelkõigeõpilasteenesemääratlus-,
sotsiaalse
jaõpipädevusekujunemist.Õppevalikullähtutakseinimeseõpetuseüldisest

eesmärgist,ettoetadaõpilaseisiksusearenemiseleningsotsialiseerumiselekaasaaitavate
teadmiste,
oskustejahoiakutekujunemist.Õpeonaineeesmärkidestlähtudesõpilasejaoks
mõistetav
jatähenduslikningtoetabarusaamaõpitavavajalikkusest.Koguainekäsitluson
võimalikultelulähedane.

Valikkursus„Kõnejaväitlus“
Suulise
tekstiloomekursuskeskendub
suuliseeneseväljenduse,eesmärgistatudkuulamiseja
argumenteeritudesinemiseningtagasisidearendamisele.

Valikkursus
Praktilineeestikeel
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
keeleteadmisteomandamine.
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
ningvastuväiteid.

Valikaine
Uurimistööalused
Eesmärgid.Annaõpilasteleteoreetilistseisukohastmõtteduurimistöödekohtajaõpetada
millised
uurimisedüldseon,kuidasneidläbiviiakse,milliseiduurimismeetodeidigaljuhul
kasutatakse,kuidasleidajakogudainfotjakuidassaadudinfottöödeldajatehajäreldused.
Antakse
kalühidaltuurimistöövormistamisnõudeidjaõppimekuidasettevalmistadakaitsmiseks
(sh.
ka
esitluseloomine).
Valikõppeaineannabalgteadmisedteaduslikuuurimistööolemusest,meetoditest,etappidest,
struktuurist,vormistamisestningkaitsmisest.Valikõppeainekoosnebauditoorsetestloengutest
ja/või
e-õppevormidest,millejooksulkäsitletakseeespoolnimetatudteemasid.Lisaks

kasutatakseindividuaalõppevormi,millevältelõpilanekoostabkoostöösjuhendajagavabalt
valitud
ainevaldkonnasuurimistöö,shuurimistööannotatsiooniemakeelesjaA-võõrkeeles,ning
retsensioonikaasõpilaseuurimistöökohta.

