
 

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õppesuunad 
Looduse õppesuund 

Sina, kes Sa huvitud tervislikust toitumisest 

ja eluviisist, tahad teada rohkem looduses 

toimuvatest protsessidest, ei karda õppimist 

ka välitingimustes, siis ootame Sind õppima 

loodussuunda. Sa saad kaasa mõelda 

tervisliku ja säästva eluviisi ning 

looduskaitse teemadel.  

Õppesuuna valikainetena pakume Sulle 

võimalust tegeleda loodusfotograafia ja robootikaga, osaleda loodusmatkadel ja 

välipraktikumides, teha põnevaid katseid huvitavas keemias ja praktilisi töid erinevates 

loodusteadustes. 

 

Riigi- ja sotsiaalteaduste õppesuund 
Kas ka sina oled kokku puutunud arusaamaga, et Eesti noored on passiivsed ja ei räägi ühiskonnas 

piisavalt kaasa? Sa ei ole sellega nõus? Sa tahaksid seda olukorda muuta, sest sul on ideid ja 

pealehakkamist? Riigi-ja sotsiaalteaduste õppesuund on sel juhul sinu jaoks! 

Avar silmaring, ümbritsevaga kursis olek, Eesti ja maailma 

ajaloo tundmine ning arusaam maailmas toimuvast, annab sulle 

võimaluse ja julguse ühiskonnaelus kaasa rääkimiseks ja Eesti 

tuleviku kujundamiseks. Kirss tordil on erinevate võõrkeelte 

õppimise võimalus, mis avab uksed nii välismaa ülikoolidesse 

kui ka üle-maailmsele tööturule. 

Riigi-ja sotsiaalteaduste õppesuunas saad valikainetena õppida 

Eesti siseseid ja rahvusvahelisi suhteid, äriinglise keelt, C-võõrkeelt, sissejuhatust 

õigusteadusesse, arutada globaliseeruva maailm kursusel maailmas valitsevate probleemide üle, 

õppida tundma erinevaid maailma usundid ja harjutada väitlemist ning avalikku kõnelemist. 



Reaal-majanduse õppesuund 
„Tahate jõuda haljale oksale? Õppige matemaatikat!“ 

President Toomas Hendrik Ilves 
Reaalained on vahend loogilise mõtlemise, analüüsivõime 

arendamiseks, õpetavad loovust, arutlema, argumenteerima, 

õpetavad süsteemsust. Loogilise mõtlemiseta pole võimalik 

programmeerida, isegi mitte mustrilehe järgi kududa või ettevõtet 

juhtida. 

Matemaatika keeles kõnelevad teised reaalained. Matemaatika annab 

töövahendi teiste reaalainete omandamiseks, mitmesuguste 

probleemide lahendamiseks elus. Neid omadusi vajab aga ka 

filoloog, jurist, arst, ettevõtja kui ka ärimees. 

Kui Sa oled motiveeritud õppima ja Sind huvitavad 3D 

modelleerimine, ettevõtlus, robootika ja mehhatroonika, 

programmeerimine, loodusteadused ja tehnoloogia, huvitav keemia, 

graafiline disain, joonestamine, õpilasfirma loomine ja tegevus, siis 

vali kindlasti reaal- majanduse õppesuund. Sa omandad teadmisi ja oskusi, et olla edukas 

mistahes alal. 

 

Humanitaar-meedia õppesuund 
Avatud meelega ja loominguline noor! Kui tahad teada, kuidas sünnivad uudised ja kuidas 

ajakirjandus meile konksu viskab ja 

meie selle alla neelame, huvitud 

kirjandusest ja teatrist või kunsti 

erinevatest valdkondadest, tahad 

õppida koos loominguliste kaaslaste ja 

õpetajatega, avastada ja arendada oma 

võimeid humanitaarias, oled oodatud 

õppima humanitaar-meedia 

õppesuunda.  

Saad hoida kätt pulsil Eesti teatri 

uuematel etendustel, külastada ajalehtede toimetusi, osaleda erinevatel konkurssidel, aga ka ise 

algatada koolis mõne uue traditsiooni. Valikainetena pakume järgmisi aineid: loovkirjutamine, 

avalik esinemine, meedia, foto/film, kirjandus ja teater, draamaõpetus, disain, loovkunst, c-

võõrkeel, inglise kirjandus.  


