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3 tundi nädalas 
Kursuse sisu 

Riigikaitse I, II 

Riigikaitse I kursusel tehakse sissejuhatus riigikaitsesse ja sõjaväe valdkonda. Põhiliseks eesmärgiks on 
õpilastes kujundada positiivset hoiakut Eesti riigi suhtes ja kodanikuteadlikkust.  
Riigikaitse II kursus korraldatakse kolmepäevase välilaagrina, tavaliselt juuni alguses. Välilaagris 
korraldatakse lihtsustatud ja lühendatud sõdurioskuste kursus. Kõik praktilised harjutused tehakse rühmas. 
Teoreetilisi teadmisi kinnistatakse tegevuse käigus. Tutvutakse kaitseväe rutiini ja päevaplaaniga. 
Harjutatakse riviõpet.  

Usundiõpetus II 

Kursusel tutvustatakse õpilastele erinevaid religioone ja usulisi liikumisi, pöörates eelkõige tähelepanu 
Eesti usulisele maastikule. Tutvustatakse suuremaid religioosseid liikumisi ning suuremaid konfessioone ja 
usulisi rühmitusi. Vaadeldakse Eestis levinud religioonide ja kirikute ajalugu, sümboolikat, nende 
õpetuslikke põhiseisukohti. Võimalusel käiakse ka tutvumas erinevate Haapsalus tegutsevate usuliste 
rühmitustega.  

Psühholoogia 
(ei saa valida 10.H ja 11.Ü, 12.S) 

Kursus annab ülevaate psühholoogia peamistest probleemidest, mõistetest ja rakendamisest ning kursuse 
käigus kujuneb arusaam psühholoogiast kui teadusest.  
Kursus aitab paremini mõista inimese olemust ning pakub arutlemisvõimalusi ja kaasamõtlemist 
inimpsüühika ja –käitumise teemadel. Kogu ainekäsitlus on võimalikult elulähedane. 

Läänemaa kultuurilugu  
(ei saa valida 12.H, 12.S) 

Läänemaa kultuuriloo kursuse käigus tutvutakse kohaliku kultuuripärandiga (sh ajalooga) ja giidinduse 
alustega. Õpitakse tutvustama Läänemaa Ühisgümnaasiumit, Haapsalu linna ja põgusalt Läänemaad 
tervikuna, kasutades seejuures sobivaid abimaterjale. Koostatakse giiditekst ja viiakse läbi ekskursioon või 
õppekäik. 

Majandusmatemaatika 
 (ei saa valida 10. klassid, 11.M, 

12.M2, M3) 

Kursuse läbimine võimaldab paremini aru saada matemaatikast igapäevases elus ja majanduses ning 
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). 



Keemia ja füüsika praktikum 
See kursus sobib neile, kes plaanivad edasiõppimist tehnilistel erialadel. Kursusel saab teha keemia- ja 
füüsikateadmisi ühendavaid praktilisi töid ja mõõtmisi ning nende tulemuste põhjal erinevaid arvutusi ja 
järeldusi.  

Filosoofia  
(ei saa valida 10.H, 11.Ü, 12.S) 

Kursus juhatab sisse filosoofilisse mõtlemisse ning annab ülevaate filosoofia ajaloost, olulisematest 
filosoofidest ning peamistest filosoofia teemadest. Filosoofia arengut vaadatakse läbi ajaloo, millest 
lähtuvalt on aine jagatud neljaks suuremaks teemaks: 1) Filosoofia teke ja antiikfilosoofia; 2) Keskaegne 
filosoofia ja renessanss; 3) Valgustus ja 17. sajandi filosoofia; 4) 19. ja 20. sajandi filosoofia. 

Jätkusuutlik majandus 
(ei saa valida 10.M, 11.M, 12.M) 

Kursus loob eeldused terviksüsteemse mõtlemise arenguks ning toetab keerukatele probleemidele 
lahenduste otsimist läbi majandusdiskussioonide. Käsitletakse kompleksseid ja fundamentaalseid 
jätkusuutlikkuse sõlmküsimusi läbi interaktiivsete arutelude, rühmatööde ning individuaalsete 
teemapüstituste. Uuritakse jätkusuutlikke majandusmudeleid läbi kriitilise vaate ning luuakse seoseid 
isikliku ja professionaalse arenguga. 

Hispaania keel II 
Jätkatakse hispaania keele õppimist. I kursus peab olema eelnevalt läbitud. Valikaine teise kursuse raames 
saab jõuda A1 tasemele. See kursus annab ülevaate keele struktuurist ja vajaliku aluse edasisteks 
õpinguteks, samuti elementaarteadmised keelest ja oskuse selle keele keskkonnas hakkama saada. 

Prantsuse keel II 
Jätkatakse prantsuse keele õppimist. I kursus peab olema eelnevalt läbitud. Valikaine teise kursuse raames 
saab jõuda A1 tasemele. See kursus annab ülevaate keele struktuurist ja vajaliku aluse edasisteks 
õpinguteks, samuti elementaarteadmised keelest ja oskuse selle keele keskkonnas hakkama saada. 

 

 


