
Draama ja teater 
Kursuse kaudu õpitakse mõistma draamakunsti põhialuseid ja teatri tähendust kultuuris. Õppe 

vältel loetakse ning analüüsitakse draamateoseid, vaadatakse ja mõtestatakse ühiselt 

teatrietendusi ning täidetakse lihtsamaid dramatiseerimisülesandeid. Kursuse jooksul 

omandatakse nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi. Teatriajalugu hõlmab vaid väikese 

osa kogu kursuse mahust, kuid on nüüdisteatri mõistmise seisukohalt siiski vajalik. 

Põhitähelepanu pööratakse draama olemuse ja teatritegemise spetsiifika selgitamisele ning 

etenduse analüüsile.  Et tutvuda eesti teatriklassikaga, võib kasutada  arhiivisalvestusi. Teater on 

olemuselt erinevate kunstiliikide sulam, ühendades muusika, tantsu, kirjanduse, (video)filmi ja 

kujutava kunsti, mis võimaldab lõimida kursust kunsti- või muusikaõpetusega. Eraldi pööratakse 

valikkursuses tähelepanu eesti teatri kujunemisele ja praegusele arengule. 

 

 

Majandusmatemaatika elemendid 

Kursus koosneb kolmest põhivaldkonnast: 

1) protsentarvutuse rakendused majandusülesandeid lahendades (indeksid, maksustamine, 

hindade kujunemine, valuutaga seotud arvutused); 

2) majandusprotsesside modelleerimine funktsioonide abil (nõudlus, pakkumine, kulu, tulu, 

puhastulu, reklaamitulu, kauba tellimine); 

3) finantsmatemaatika alused (intressid, viivised, laenud). 

 

 

Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria 

Kursus koosneb kolmest põhivaldkonnast: 

1) paralleelsed sirged; 

2) kolmnurkade kongruentsus ja sarnasus; 

3) ringjoonega seotud nurgad ja lõigud, ringjoonte lõikumine ning puutumine. 
 
 

Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria 

Kursus koosneb neljast põhivaldkonnast: 

1) hulknurkade (nelinurkade) liigitus ja põhiomadused; 

2) kõõlnelinurk; 

3) kolmnurgaga seotud lõigud (kesklõigud, mediaanid, nurgapoolitajad, kõrgused, 

keskristsirged) 

ja ringjooned (sise- ja ümberringjoon); 

4) konstruktsioonülesanded. 
 
 

Elu keemia 

Keemia valikkursus „Elu keemia” tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes 

omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning lõimub tihedalt gümnaasiumi bioloogias 

õpitavaga, käsitledes eluslooduses toimuvate bioloogiliste protsesside keemilisi aluseid ning 

võimaldades bioloogias õpitut sügavamalt mõista. 

Valikkursus võimaldab õpilastel eluslooduses kulgevate keemiliste protsesside seaduspärasusi 

sügavamalt mõista, selgitada ja prognoosida. Taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise 

loodusteadusliku maailmapildi avardumist ning luuakse tugev alus edasiseks haridustee 

jätkamiseks loodusteadustega seotud erialadel. Seejuures omandatakse igapäevaelu probleemide 

lahendamise ning kompetentsete ja eetiliste otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste 

toimetulekut looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas ning abistavad õpilasi ka elukutsevalikus. 

Selle kaudu kujunevad õpilastel olulised pädevused, omandatakse positiivne hoiak keemia ja 

teiste loodusteaduste suhtes ning mõistetakse loodusteaduste tähtsust inimühiskonna 



majanduslikus, tehnoloogilises ja kultuurilises arengus. Õpilastel kujuneb vastutustundlik 

suhtumine elukeskkonda, õpitakse väärtustama tervislikku ja säästvat eluviisi. Omandatud 

teadmised, oskused ning hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppimisele. 

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga 

seostatult. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ja võimete mitmekülgsest 

arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujundamisele. 

Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, 

projektõpet, arutelu jne. Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppetegevusega kaasneb õpilaste 

kõrgemate mõtlemistasandite areng. Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste iseseisva töö oskuste 

arendamisele, oskusele kasutada erinevaid teabeallikaid, eristada olulist ebaolulisest ning 

rakendada oma teadmisi probleeme lahendades. 

 

 

Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond 

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 lahendad 

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. 

Esitatakse kuni 15 nelja–viieõppetunnilist ainetevahelist moodulit, millest õpetaja valib õpilaste 

vajaduste ja oma kompetentsuse põhjal õpetamiseks vähemalt kuus. Moodulite sisu uuendatakse 

pidevalt tänapäeva teaduse ja tehnoloogia arengu ning teadmistepõhise ühiskonna vajaduste järgi 

ning koostöös õpetajate ja teadlastega koostatakse uusi mooduleid. Kõik moodulid seostavad 

kolm valdkonda: ühiskonna, tehnoloogia ja loodusteadused, lõimudes teiste õppeinetega, sh 

sotsiaalainetega. 

  

 

Arvuti kasutamine uurimistöös 

Kursus kuulub tinglikult informaatika õppeaine alla, kuid keskendub informaatika 

põhiküsimustele üsna kitsas kontekstis, mis on piiritletud otseselt gümnaasiumiastmes 

üleminekueksami asemel tehtava uurimistöö vajadustega. Informaatika on info struktuuri, 

loomist, hankimist, töötlemist, tõlgendamist, edastamist ning esitamist käsitlev teaduse ja tehnika 

haru. Selle kursusega tutvustatakse õpilastele praktiliste tegevuste kaudu meetodeid ning 

tarkvaravahendeid, mis lihtsustavad uurimisandmete kogumist, töötlemist, analüüsi ja esitlemist. 

 

 

Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat 

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. 

 

 

 



Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse 

Filosoofiaõppe tuumaks on käsitleda arutlusteemasid filosoofilistest küsimustest filosoofilise 

mõtlemise vahenditega ning anda selle käigus ülevaade filosoofia ainevaldkonnast. Õppeaine on 

moodustatud kolmest peamisest käsitlusalast: 1) filosoofia ainevaldkond, 2) filosoofiline 

mõtlemine ja 3) arutlusteemad filosoofilistest küsimustest. Need käsitlusalad moodustavad 

filosoofiaõppest ligikaudu võrdsed osad. 

Filosoofia ainevaldkonna raames käsitletakse filosoofia mõisteid, valdkondi, harusid, ajalugu ja 

rolli teaduste seas. Filosoofilise mõtlemise tehnikaid harjutatakse nende korrektse rakendamise 

kaudu suulises ja kirjalikus vormis. Arutlusteemad on filosoofilised küsimused teadmisviiside, 

väärtuste ning ühiskonna ja keskkonna kohta. 

Õppeaine aluseks on filosoofia akadeemilise uurimisvaldkonna tulemused, mida esitatakse 

lihtsustatud ja didaktiliselt otstarbekohasel kujul. 

Filosoofia õppeainega lõimitakse nii õppesisu kui ka õppetegevusi õppekava eri ainetest. 

 

 

Kehalised võimed ja liikumisoskused 

Kursusel keskendub õpilane oma kehalise vormisoleku / kehalise töövõime arendamisele ja 

motoorsete oskuste täiustamisele. Omandatud teadmised ja oskused toetavad õpilase tervise ja 
töövõime arengut, loovad aluse elukestvale liikumisharrastusele. 

 

 

Eesti usuline maastik 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab Eesti usulisi olusid käsitletud ajastuil; 

2) teab Eesti usuelu reguleerivate peamiste õigusaktide põhisisu; 

3) tunneb religioonide klassifitseerimise viise ning analüüsib klassifitseerimisega kaasnevaid 

väärtushinnanguid; 

4) nimetab Eestis levinud suuremaid religioosseid liikumisi ning eristab suuremaid 

konfessioone ja usulisi rühmitusi: 

a) tunneb Eestis levinud religioonide ja kirikute sümboolikat; 

b) nimetab nende õpetuslikke põhiseisukohti ning võrdleb õpitud religioonide ja kristlike 

konfessioonide üldisi erinevusi ning sarnasusi; 

c) võrdleb erinevate religioonide avaldumisvorme igapäevaelus; 

5) oskab näha religiooni rolli ühiskonnaelus ja inimsuhetes: 

a) mõistab religiooni mõju ühiskonnale; 

b) oskab oma tegevuses arvestada inimeste usulisi tõekspidamisi; 

c) suhtub erinevatesse usulistesse tõekspidamistesse lugupidavalt ja sallivalt, kuid vajaduse 

korral ka kriitiliselt; reflekteerib oma hoiakute ja suhtumiste üle enda omast erinevasse 

(usulisse või sekulaarsesse) maailmavaatesse; 

6) sõnastab oma maailmavaate põhijooni ning võrdleb enda maailmavaatelisi tõekspidamisi 

käsitletud usundite ja konfessioonide omadega. 

 

 

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. 

Õppetegevuses käsitletakse teatud teemasid süvitsi ja teatud teemasid ülevaatlikult, et vältida 

õppijate ülekoormatust. 

Riigikaitseõpetus on valikaine, mille maht on kaks kursust, s.o 70 tundi. Üks kursus (35 tundi) 

moodustab teoreetilise osa ning teine kursus (35 tundi) on praktiline väljaõpe (võimaluse korral 



väljaõppekeskuses või välilaagris). Praktiliste harjutuste, sh välilaagri korraldamise eelduseks on 

teoreetilise kursuse vastava osa läbimine. Kool korraldab riigikaitseõpetuse oma võimaluste järgi 

kas teoreetilise ja praktilise osa lõimitult või eraldi kursustena. Teoreetiline ja praktiline õpe on 

ainekavas õppeteemade all lõimitult. 

 

 

Uurimistöö alused 

Valikaine annab algteadmised teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, 

struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest. Valikaine koosneb auditoorsetest loengutest ja/või 

eõppevormidest, mille jooksul käsitletakse eespool nimetatud teemasid.  

Uurimistöö on eelkõige protsess ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat probleemi 

süstematiseeritud ja asjakohaselt struktureeritud viisil. Tööd koostades tuleb järgida 

teaduslikkust tagavaid nõudeid. Seega peab uurimistöö teema olema aktuaalne ja töö sisu üheselt 

arusaadav. 

Järgida tuleb selektiivsuse, süsteemsuse, täpsuse ja objektiivsuse põhimõtteid. Autor peab 

kriitiliselt käsitlema nii enda kui ka olemasolevaid seisukohti ning kõik esitatud väited peavad 

olema argumenteeritud ja toetuma faktidele. 

Teaduslikkuse järgimine eeldab kolme sisuliselt eristuva osa olemasolu töös: 

1) ülevaade sellest, mida teised on teinud; 

2) ülevaade oma uurimuse tulemustest ja kasutatud meetoditest; 

3) enda tulemuste võrdlus teiste omadega ning järeldused. 

Uurimistöö on uurimisprotsessi konkreetne tulemus ehk kirjalik aruanne, mis kajastab õpilase 

oskust iseseisvalt mõelda ja sisaldab õpilase oma seisukohti. 

Valikaine „Uurimistöö alused” eeldus on õppeasutusesisene uurimistööde juhend, kus on 

fikseeritud uurimistöö struktuuri, viitamise ja vormistamise nõuded ning esile toodud juhendaja 

ja retsensendi roll ning hindamise põhimõtted. 

 


