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96 + 4 valikkursust = 100 kursust
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TalTech • Tartu Ülikooli teaduskool • Eesti Kunstiakadeemia • Estonian Business School • Tallinna Ülikool ja Balti filmi, meedia ja kunstide instituut • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool • Gustav Adolfi Sihtasutus

• Laia matemaatika süvendatud õpe
• Silmaringi laiendavad kirjanduse lisakursused

• Funktsionaalse lugemisoskuse ja eneseväljenduse kursus
• Inglise keele C1 taseme õpe 

(C1 Advanced English rahvusvahelise eksami partnerkool)
• Teise võõrkeele valikud: prantsuse, rootsi, vene keel

• Kolmanda võõrkeele valikkursused: prantsuse, rootsi, vene keel
• Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajaloo kursus

• Riigikaitsekursused ja metsalaager
• Uurimistöö või õpilasfirma

• Õppesuuna projektid/STEAM projektid
• Multimeedia praktikum: õppefilmi loomine

• Digipädevuste lõimitud õpe
• Riiklikult kohustuslikud kursused
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• Programmeerimine II (jätkukursus, 
TalTech)

• Programmeerimine III (e-õpe GAGis)
• Programmeerimise lõpukursus 

(TalTech)
• Küberturvalisus ja häkkimine
• Matemaatikaolümpiaadi 

ettevalmistuskursus (TalTech)
• Matemaatikaolümpiaadi 

ettevalmistuskursus (TalTech)
• Laia matemaatika riigieksami 

ettevalmistuskursus
• Ruumiline projekteerimine ja 

virtuaalreaalsuse praktikum (Eesti 
Arhitektide Liit, EKA)

• Inimese füsioloogia ja geneetika
• Orgaaniline keemia
• Meditsiiniteaduste praktilised alused
• Materjali- ja füüsikaline keemia
• Elu keemia (Reaalkoolis)
• Toidu biotehnoloogia (TalTech)

• Materjalitehnoloogia (TalTech)
• Globaliseeruv maailm
• Astronoomia
• Täiendavaid teemasid loodusainetele I 

(bioloogia, füüsika, geograafia, keemia)
• Täiendavaid teemasid loodusainetele II 

(bioloogia, füüsika, geograafia, keemia)
• Täiendavaid teemasid loodusainetele III 

(bioloogia, füüsika, geograafia, keemia)
• Keemiaeksami ettevalmistuskursus
• Füüsikaeksami ettevalmistuskursus
• GAG segakoor
• Ettevalmistus vabariiklikuks 

olümpiaadiks
• Tartu Ülikooli teaduskooli kursused
• TalTechi olümpiaadikooli kursused, 

valikkursused
• Tallinna Ülikooli kursused
• Eesti Kunstiakadeemia kursused, 

vertikaalstuudio kursused
• Teiste ülikoolide, kõrgkoolide kursused

• Loovmõtlemine ja -kirjutamine
• Sissejuhatus dokumentaalfilmi (BFM)
• Kõne ja väitlus
• Usundiõpetus
• Kirjakunst (21. Koolis)
• Draama ja teater
• Eestvedamine ja juhtimine (EBS)
• 21. sajandi ajalugu
• Filosoofia (Reaalkoolis)
• Portreeskulptuur
• Eesti Vabariigi õigussüsteem (21. koolis)
• Eesti rahvusvahelistes 

organisatsioonides
• Rahvusvahelised suhted (inglise k.)
• Inglise keelt kõnelevate maade 

kultuurilugu (inglise k.)
• Filmiklassika ja kultusfilmid (inglise k.)
• Popmuusika läbi aastate (inglise k.
• C1 Advanced English eksami 

ettevalmistuskursus

• Akadeemiline inglise keel C1/C2
• Tallinna ajalugu ja giidiõpe (inglise k.)
• Tallinna ajalugu ja giidiõpe (rootsi k.)
• Vene keel I (3. võõrkeelena)
• Vene keel II (3. võõrkeelena)
• Vene keel III (2. või 3. võõrkeelena)
• Prantsuse keel B1.1 tase (2. võõrkeel 

vene keele asemel)
• Rootsi keel B1.1 tase (2. võõrkeel vene 

keele asemel)
• Prantsuse keel algajatele I (3. võõrk.)
• Prantsuse keel algajatele II (3. võõrk.)
• Rootsi keel algajatele I (3. võõrk.)
• Rootsi keel algajatele II (3. võõrk.)
• Sissejuhatus ettevõtlusesse (inglise k.), 

(EBS)
• Ettevõtlusõpe õpilasfirmadele + 

õpilasfirma praktika
• Sissejuhatus ettevõtte finantsidesse 

(inglise k.), (EBS)
• Programmeerimine I (algkursus)
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