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Kursuse sisu

Riigikaitse I

Riigikaitse kursuste õpetamise eesmärgiks on anda õpilastele ettekujutus oma riigikaitsealastest kohustustest
ja õigustest. I kursusel tehakse sissejuhatus riigikaitsesse ja sõjaväe valdkonda. Põhiliseks eesmärgiks on
õpilastes kujundada positiivset hoiakut Eesti riigi suhtes ja kodanikuteadlikkust. Teooriateadmised
kinnistatakse riigikaitse II kursusel.

Riigikaitse II

Eelduseks on riigikaitse I kursuse läbimine. Kursus korraldatakse kolmepäevase välilaagrina. Välilaagris
korraldatakse lihtsustatud ja lühendatud sõdurioskuste kursus I kursusel õpitu alusel. Kõik praktilised
harjutused tehakse rühmas. Teoreetilisi teadmisi harjutatakse ja kinnistatakse tegevuse käigus. Eesmärk on
tutvuda kaitseväe rutiini ja päevaplaaniga. Harjutatakse riviõpet.

Koostööoskuste
psühholoogia

Kursus põhineb Clear Leadership baasoskuste programmil. Kursusel õpitu ja kogetu aitab suurendada oskust
luua ja säilitada tõhusaid koostöösuhteid nii oma kaasõpilaste, õpetajate, sõprade, vanemate jt oluliste
inimestega. Kursus on praktilise suunitlusega ning eeldab tahet aktiivselt kaasa mõelda ja rääkida.

Jätkusuutlik majandus
(ei saa valida majandussuuna
õpilased)

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.

Rootsi keel II

Jätkatakse rootsi keele õppimist. I kursus peab olema eelnevalt läbitud. Rootsi kuulub Eesti olulisimate
kaubanduspartnerite hulka ja rootsi keele oskajal on Eesti tööturul oma nišš. Kuna germaani keelte gruppi
kuuluv rootsi keel omab sõnavara ja struktuuride poolest palju sarnasusi inglise ja saksa keelega, on võimalik
suhteliselt kiiresti saavutada A1 ja A2-keeletase. Kursusel keskendutakse esmalt igapäevastes olukordades
hakkamasaamisele. Õpitakse ennast tutvustama, oma perest ja huvidest rääkima, teed küsima jms. Kursused
loovad hea põhja edasiõppimiseks.

Prantsuse keel II

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

Saksa keel II

Saksa keelt kõneleb emakeelena umbes 90 miljonit inimest peamiselt Kesk-Euroopas, eestlastena saame
saksa keele kaudu lähemale oma ajaloole ja juurtele. Valikkursuse raames on õpilasel eri teemade kaudu
võimalus võrrelda eesti ja saksa keelega seotud kultuuriruumi. Õpetaja suunab õpilasi kõrvutama ja
analüüsima keelte sarnasusi ja erinevusi, nägema keeltevahelisi seoseid ning jälgima oma keelekasutust.
Tähelepanu juhitakse olulistele kultuurierinevustele suhtlemisel. Valikaine annab ülevaate keele struktuurist
ja vajaliku aluse edasisteks õpinguteks.

Soome keel I, II

Kursus on suunatud algajatele, kes pole varem soome keelega kokku puutunud. Eesmärgiks on õppida
selgeks soome keel algtasemel, et igapäevasuhtluses ning näiteks reisil olles või turistidega kokku puutudes
tüüpsituatsioonidega toime tulla. Et soome keel on eesti keelele lähedane sugulaskeel, on selle selgeksõppimine eestlasele võrdlemisi lihtne ning pärast kursuse läbimist on võimalik keelt omal käel edasi õppida.
II kursus toimub intensiivõppena, näiteks lühireisina Helsingisse või viiendal perioodil intensiivõppena.

Liikumine ja tervis
(III, IV ja V perioodil 1 tund
nädalas)

Kursuse käigus saavad õppijad teoreetilisi teadmisi kergejõustiku kohtuniku eksami sooritamiseks.
Tegeletakse erinevate spordialadega, sealhulgas kergejõustiku mitmevõistluse aladega. Korraldavad kevadise
spordipäeva (võimalusel ka Volbriöö jooksu) ja tegutsevad kohtunikena Läänemaa põhikoolide kergejõustiku
meistrivõistlustel, üle-eestilisel heategevuslikul teatejooksul ja maakonna algklasside olümpial. Omandatud
teadmised ja oskused toetavad õpilase tervise ja töövõime arengut, loovad aluse elukestvale
liikumisharrastusele ja tervislikule eluviisile.

Läänemaa kultuurilugu
(ei saa valida sotsiaalsuuna
õpilased)

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.

Kursusel saab teha keemia- ja füüsikateadmisi ühendavaid praktilisi töid ja mõõtmisi ning nende tulemuste
Keemia ja füüsika praktikum
põhjal erinevaid arvutusi ja järeldusi. See kursus sobib neile, kes plaanivad edasiõppimist tehnilistel
11. ja 12. klasside õpilastele
erialadel.

