
HUMANITAAR- JA SOTSIAALSUUND 

Gümnaasiumi humanitaar- ja sotsiaalsuund pakub õpilasele maailmas orienteerimiseks vajalikke 

oskusi ja teadmisi, mis aitavad mõista iseennast ja ühiskonda. Kesksel kohal on õpilase iseseisva 

mõtlemisvõime arendamine koos praktiliste ja tänapäevaste baasoskuste omandamisega. 

Suund jaguneb humanitaar- ja sotsiaalsuunaks. Mõlemad alasuunad on üles ehitatud liikudes üldise 

ja teoreetilise juurest praktilisema poole, nii et alustatakse inimesega, liigutakse sealt ühiskonna 

juurde ning lõpetatakse praktiliste oskustega. Gümnaasiumi esimesel aastal läbib terve klass ühised 

kursused, mis annavad vajalikke teoreetilisi taustateadmisi. Nendeks kursusteks on religioonid 

maailmakultuuris, psühholoogia ja majanduse alused.  

Ka edasi liiguvad mõlemad alasuunad paralleelselt, nii et kursusetel on sarnased teemad, aga erinev 

fookus. Humanitaarsuuna ainete ühenduslüliks on inimene – tema taust, mõtlemine ja loomingulisus. 

Õpitakse pärimuskultuuri, tänapäeva kirjandust, semiootikat ja kunsti. Läbi kolme aasta luuakse neist 

aineist tervikpilt ning jõutakse järjepidevuse kaudu iseseisva loomiseni. Kursused sisaldavad ka suurel 

hulgal koolivälist õppetööd; kohtutakse loomeinimestega, kultuuripärimuse kandjatega ning 

külastatakse teatrietendusi ja näitusi. Sotsiaalsuund keskendub ühiskonnale ja selle toimimisele. 

Õpitakse antropoloogiat, loogikat, tutvutakse kodanikuühiskonnaga ning lõpetatakse praktilise 

suunitlusega majanduskursusega. Mõlema suuna õpilased saavad ka ühe kursuse võõrkeelt, mis on 

vajalik nii Euroopa kultuuri laiema tundmise kui rahvusvahelise suhtluse jaoks.  

Humanitaar- ja sotsiaalsuuna lõpetanud õpilane saab edasiõppimiseks valida suure hulga erialade 

vahel õigusteadusest kunstini ning teoreetilise ja praktilise aluse töötamaks hiljem erinevates 

valdkondades. Humanitaar- ja sotsiaalsuuna eesmärk on see, et õpilasest saaks loomingulise 

mõtlemise ja praktiliste oskustega iseseisev ja aktiivne ühiskonna liige. 

  



LOODUSTEADUSTE JA TEHNOLOOGIA SUUND 

Loodusteadused 

Et tulevikus spetsialiseeruda ühele kitsale valdkonnale, tuntakse tihti puudust laiemast pildist ja 
loodusteaduste baasteadmistest. Looduse õppesuund pakub ülevaadet erinevatest loodusteadustest 
ja nende praktilistest väljunditest.   
Esimesel aastal pööratakse rõhku praktiliste oskuste omandamisele, et õpilased oskaksid teoreetilisi 

teadmisi rakendada praktikas. Teisel aastal tutvutakse lähemalt kriisijuhtimise ja  meditsiini 

valdkonnaga ning probleemülesannete lahendamisega füüsikas. Viimasel aastal õpitakse süvendatult 

loodusaineid. Õppetööd toetavad valdkonna õpetajad, ülikoolide õppejõud/teadlased ja oma ala 

innustunud spetsialistid.  

Tehnoloogia 

Tehnoloogia suund valmistab õpilased ette õppimaks ükskõik millisel insenerierialal kõikides 

tehnoloogia valdkondades. Kolme aasta jooksul läbitakse erinevaid kursusi, mis hõlmavad endas 

joonestamist ja projekteerimist, disaini ja tootearendust ning ka infotehnoloogia ja programmeerimise 

tundma õppimist. Õppima on oodatud kõik, kellel on huvi reaalainete ja tehnika ning IT valdkonna 

vastu. Headeks eeldusteks on kiire loogiline mõtlemine, matemaatiline ja ruumiline taiplikus ning 

probleemülesannete lahendamise huvi.  

 

VÕÕRKEELTE SUUND 

Unistad võimalusest avastada enda jaoks uus maailm? Mõelda täiesti uuel viisil? Siis tule õppima 

keeleklassi! Lisaks esimese ja teise võõrkeele õppimisele avaneb sul võimalus omandada ka kolmanda 

keele oskus tasemel, mis võimaldab igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla. Lisaks keeleoskusele 

on keelesuuna lõpetanul oskus ja teadmised märgata ning väärtustada seda keelt kõnelevate riikide 

kultuuriruumi ning ühiskondade eripära. 

Õppeaastal 2021/2022 avataval keelesuunal saab valida kahe keele vahel: prantsuse keel algajatele või 

hispaania keel algajatele. Keelt õpitakse kolm tundi nädalas kolme aasta vältel. 12. klassis on võimalik 

sooritada rahvusvaheline eksam tasemel A2 ning saada vastav keeletaseme tunnistus. 

Prantsuse keele suunal keskendutakse lisaks keele õppimisele  kolmele teemale: 10. klassis prantsuse 

filmikunstile, 11. klassis gastronoomiale ning 12. klassis Prantsusmaa ühiskonnaga tutvumisele. Ühes 

nädalatunnis kolmest on fookus aasta teemal ja ka kõik külastused, projektid, külalised on seotud 

nende teemadega.  

Hispaania keele suunal tutvutakse lisaks keeleõppele 10. klassis hispaania keele õpetamisega seotud 

keskustega ja Ladina-Ameerika tantsukultuuriga (flamenco, tango, salsa jm) ning külastatakse 

hispaania keelt ja kultuuri tutvustavaid filmilinastusi. 11. klassis keskendutakse Hispaaniast pärit 

toodetele, sh kunstile ja käsitööle ning 12. klassi märksõnaks on hispaanlased Eestis (kokad, kirjanikud, 

muusikud jne). 

Mõlema keele suunal on õpetajaks seda keelt emakeelena kõnelev õpetaja.  

 


