Ühisgümnaasiumi õppesuunad ja suunakursused 2014/2015 10. klassid

S U U N A K U R S U S E D

HUMANITAARSUUND 2 klassi

SOTSIAALSUUND 2 klassi
majandus/ettevõtlus

sotsiaalteadused/
psühholoogia

Disain ja arhitektuur,
urbanistika

keeled/ romanistika

loomemajandus

❶ Kitsas matemaatika
5 tundi nädalas
❷ Inglise keel 5 tundi
nädalas
❸ Prantsuse keel
koostöös Prantsuse
Instituudi ja
saatkonnaga

❶ Kitsas matemaatika 5
tundi nädalas
❷ Inglise keel 5 tundi
nädalas
❸ Kirjandus
❹ Ajalugu
❺ Filosoofia
❻Muusika/rahvakultuur

❶ Lai matemaatika 6
tundi nädalas
❷ Inglise keel 5 tundi
nädalas
❸ Majanduse alused/
ettevõtlus
❹ Õppekava koostöös
Tartu Ülikooli Pärnu
Kolledžiga

❶ Lai matemaatika
6 tundi nädalas
❷ Inglise keel 5 tundi
nädalas
❸ Ühiskonnaõpetus
❹ Ajalugu
❺ Filosoofia

❶ Lai matemaatika 6 tundi
nädalas
❷ Lisatunnid keemiast,
bioloogiast, füüsikast
❸ Inglise keel 5 tundi nädalas

① prantsuse kunst ja
kultuurilugu
② ajalugu
③ filosoofia
④ eesti keel ja kirjandus
⑤ hispaania keel
⑥ draamakursus
⑦ tõlkekursus
⑧ itaalia keel

① popmuusika stiilid läbi
praktilise musitseerimise
② kunst
③ ajakirjandus
④ loovmõtlemine
⑤ meediasüsteem ja eetika
⑥ kolmas võõrkeel
⑦ internet ja kinokunst
⑧ esteetika
⑨ raadio ja televisioon

① turunduse alused
② suhtluspsühholoogia
③ mainekujundus
④ suhtekorraldus
⑤ äriplaani koostamine
⑤ majandusarvestuse
alused
⑥ äriõigus
⑦ rahvusvaheline
majandus
⑧ Euroopa integratsioon
⑨ mitmekultuuriline
Euroopa
diplomaatia alused
⑩ politoloogia alused
⑪ teenindusfilosoofia
⑫ majandusteooria

① inimene muutuvas
maailmas
② inimene ja religioon
③ semiootika
④ politoloogia alused
⑤ loogika
⑥ väitlus
⑦ inimene ja õigus
⑧ psühholoogia
⑨ kolmas võõrkeel
⑩ mitmekultuuriline
Euroopa
diplomaatia alused
politoloogia alused
⑪ filosoofia

① tehniline joonestamine
② kunst (graafika)
③ disain ja tootearendus
④ veebidisain
⑤ graafiline disain
⑥ linnaplaneerimine,
maastikuarhitektuuri alused
⑦ filosoofia

Õppesuundade ülesed kursused

❹ õppekava koostöös Tallinna
Tehnikaülikooliga, Eesti
Kunstiakadeemiaga

soome keel, filosoofia, infopädevus (tehnoloogia), uurimistöö alused, karjääriõpetus, riigikaitse, koorilaul, kooliteater, kitarri algõpe,
solistiõpe, vokaalansamblid, bänd

Pärnu Ühisgümnaasiumi 10. klasside õppesuunad 2014/ 2015 õppeaastal
Humanitaarsuund.
Selles õppesuunas on põhirõhk frankofoonia ja loomemajanduse süvendatud õpetamisel. Õpilasi valmistatakse ette rahvusvaheliselt tunnustatud
võõrkeeletestideks.
Õppe eesmärk: suunaained läbinud õpilane on omandanud keeletaseme, mis võimaldab tal jätkata õpinguid nii kodu- kui ka välismaa ülikoolides
või tulla toime elus piirideta maailmas.
Õppekava läbinud õpilane on loov, ettevõtlik, valdab erinevaid meedialiike, oskab orienteeruda kultuurimaastikul, tunneb Eesti pärimuskultuuri.
Õppekava rakendab koostöölepinguid Prantsuse Instituudi ja Prantsuse saatkonnaga, Eesti Kunstiakadeemiaga.

Sotsiaalsuund
Selles õppesuunas on põhirõhk majanduse, ettevõtluse, sotsiaalteaduste süvendatud õpetamisel.
Õppe eesmärk: sotsiaalsuund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks sotsiaalainete õppeks nii kodu- kui välismaal. Õppekava
läbinud õpilane on omandanud algteadmised majandusest ja sotsiaalainetest. Ta on ette valmistatud edukaks toimetulekuks igapäevases elus, on
initsiatiivikas, ettevõtlik ja loov.
Õppekava rakendab koostöölepinguid TÜ Pärnu Kolledzˇiga, Mainoriga, Sisekaitseakadeemiaga.

Arhitektuuri, disaini ja urbanistika suund
Selles õppesuunas on põhirõhk tehnilise joonestamise, disaini ja tootearenduse, graafilise ja veebidisaini süvendatud õpetamisel.
Õppe eesmärk: arendada oskust luua tehnoloogiliselt hästi toimivaid, mõistlikul viisil ehitatavaid ja ülalpeetavaid ning kultuuriliselt lihtsalt
mõistetavaid ruume ja keskkondi meie igapäevastele tegevustele. Õppekava läbinud õpilane võib jätkata õpinguid arhitektuuri ja
linnaplaneerimisega seotud erialadel nii rakenduslikus kui akadeemilises kõrgkoolis.
Õppekava rakendab koostöölepinguid Tallina Tehnikaülikooliga, Eesti Kunstiakadeemiaga.

