
ÜHISKONNATEADUSED

SOTSIAALIA ETTEVÕTLUS 75+15
kursust

TalTech • Tartu Ülikooli teaduskool • Eesti Kunstiakadeemia • Estonian Business School • Tallinna Ülikool ja Balti filmi, meedia ja kunstide instituut • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool • Gustav Adolfi Sihtasutus

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppesuunad 2022/2023
96 + 4 valikkursust = 100 kursust

96
kursust

+4
kursust

96
kursust

+4
kursust

+6
kursust

+6
kursust

• Kõne ja väitlus (1 k.)
• Õiguse alused I (1 k.) 
• Õiguse alused II (1 k.)
• 21. sajandi ajalugu (1 k.)
• Poliitilised ideoloogiad ja riigivalitsemine (1 k.) 
• Eesti rahvusvahelistes organisatsioonides (1 k.)

* Õppesuuna projektid

• Sissejuhatus ettevõtlusesse inglise k. (1 k.) 
• Finantskirjaoskus (1 k.)
• Turundus ja müük (1 k.) 
• Rohelised tehnoloogiad ja jätkusuutlik ettevõtlus (1 k.)
• Toote- ja teenuse arendus (1 k.)
• Sissejuhatus ettevõtte finantsidesse inglise k. (1 k.)
• Ettevõtlusõpe õpilasfirmadele

* Õppesuuna projekt „Õpilasfirma”

Valikkursuste soovitused: 
• Usundiõpetus 
• Filosoofia
• Globaliseeruv maailm 
• Eesti Vabariigi õigussüsteem
• Sissejuhatus dokumentaalfilmi 
• Inglise keelt kõnelevate maade 

kultuurilugu (inglise k.)
• Küberturvalisus ja häkkimine 
• Laia matemaatika riigieksami 

ettevalmistuskursus
• 3. võõrkeele kursused: prantsuse, rootsi 

või vene keel
• Täiendavad võimalused erinevateks 

valikkursusteks TÜ teaduskoolist, 
TalTechist, TLÜ õpilasakadeemiast, 
EKAst jne

Valikkursuste soovitused: 
• Kõne ja väitlus (1 kursus)
• Loovmõtlemine ja -kirjutamine
• Globaliseeruv maailm (1 kursus)
• Eesti Vabariigi õigussüsteem (1 kursus)
• Eesti rahvusvahelistes 

organisatsioonides (1 kursus)
• Küberturvalisus ja häkkimine (1 kursus)
• Programmeerimine I (algkursus)
• Materjalitehnoloogia (1 kursus)
• Laia matemaatika riigieksami 

ettevalmistuskursus
• 3. võõrkeele kursused: prantsuse, rootsi 

või vene keel
• Täiendavad võimalused erinevateks 

valikkursusteks TÜ teaduskoolist, 
TalTechist, TLÜ õpilasakadeemiast, 
EKAst jne

• Lai matemaatika (14+4 kursust)

• Andmeanalüüs ja statistika (2 kursust)

• Majanduse alused ja maailma majandus (1 kursus) 

• Eestvedamine ja juhtimine (1 kursus) 

• Rahvusvahelised suhted inglise keeles (1 kursus)

• Avaliku kommunikatsiooni kriitiline analüüs (1 kursus)

• B1 võõrkeel: kas vene keel (5 kursust) või 

prantsuse keel (5+4 kursust) või rootsi keel (5+4 kursust)

• Inglise keele C1 taseme õpe rahvusvahelise eksami sooritamiseks

• Enesejuhtimise ja väärtuskasvatuse moodul:

õpistrateegiad, finantskirjaoskus, esmaabi, etikett, vabatahtlik töö


