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Tamme gümnaasiumi õppesuunad

• Loodus (alates 1966, keemiaklass 1963)

•Meditsiin (alates 2008/2009)

• Tehnoloogia

• Infotehnoloogia (alates 2015/2016)

•Humanitaaria



Õppesuundade eesmärgid
• Loodussuund: loodusteadusliku mõtteviisi arendamine, looduse ning

kaasaegsete ja traditsiooniliste loodusteaduste valdkondade tundmaõppimine.

• Meditsiinisuund: terviklik inimese tervise, tervishoiu ja haiguste ravivõimaluste

põhialuste tundmaõppimine, meditsiini ja tervishoiu erialade laiapõhjaline
tutvustamine.

• Tehnoloogiasuund: tehnoloogilise, innovatiivse ja majandusliku mõtlemise

arendamine ning insenerierialade tutvustamine.

• Infotehnoloogiasuund: digimaailma mitmekesisuse ning rakendusvaldkondade

tundmaõppimine ja katsetamine, info ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
rakendamise

võimaluste tajumine ühiskonna arengus.

• Humanitaarsuund: kultuuripärandi ja ühiskonnas toimuvate protsesside

tundmaõppimine, inimese kui terviku tajumise ja loomingulise väljendusoskuse 
arendamine.



Välipraktikad, praktikanädal 

Pikaaegne traditsioon.

Kõigis õppesuundades, üritame aineid lõimida.

• Eriti palju loodussuunale, sageli looduskeskustes: seenepraktika, talvine ja 
suvine botaanika praktika, ökoloogia ja keskkonnakaitse, zooloogia

• Meditsiinisuunale: töövarjunädal TÜ kliinikumis (med-õdede töövarjud, 
praktikapäevik)

• Humanitaarsuunale: keskkonna- ja kultuurilugu, nii 10. kui 11. klassis (sh 
muuseumide ja loomeinimeste külastamine)

• Tehnoloogiasuunale: keskkonnafüüsika, keskkonnakeemia; mõneti TTÜ abil

• Infotehnoloogiasuunale: plaanime töövarjuprogrammi ettevõtetes



Praktikumid ning õppekäigud

Näiteid:

Meditsiinierialade tutvustus suunakursustena (med-suunale, THKK; TÜ), 
näiteks…

EMÜ loodusvaldkonna erialade kursus

Biotehnoloogia, keemia (TÜ)

Esmaabi, põetus ja sidumine, füsioloogia (THKK)

Embrüotehnoloogia, elektroonika, mahetootmine (EMÜ)

Mullaelustik ja –biokeemia (TTÜ Tartu Kolledž)

Astronoomia (Tartu/Tõravere Observatoorium)

Koostöö Kirjandusmuuseumi ja „Vanemuisega“ (eeskätt humanitaarsuunale)

…



Karjääritöö põhimõtted TTG-s

• toetada õpilasi oma õpingute mõtestamisel ja seeläbi suurendada 
õpimotivatsiooni

• toetada õpilasi oma tugevuste, huvide ja eesmärkide kaardistamisel
• jagada informatsiooni õppimisvõimaluste ja töömaailma kohta
• toetada õpilasi karjääriotsuste tegemisel



Karjääriplaneerimisalased tegevused TTG-s

• Karjäärikalender ja õpetajate ühiskalender
• “Karjääriõpetus I” kohustuslik valikkursus hetkel 12. klassidele
• “Karjääriõpetus II” vabavalikkursus 10. klassidele
• individuaalsed karjäärinõustamised
• loengud ja töötoad klassijuhataja tundide raames
• temaatilised kohtumised ja tegevused ainetundides (nt. koostöö 

Töötukassaga)
• õppekäigud ja varjutamised õppeasutustes ja ettevõtetes
• karjääriplaneerimist toetavad suunakursused (meditsiin TÜ-s, 

loodus EMÜ-s)



K5 kohtumised

• kõrgkoolide tutvustused
• õppimine välismaal
• ametite tutvustused
• inspireerivad kohtumised oma ala tippudega (innovatsioon ja 

ettevõtlus ja Tarmo Liivamägi)
• Tagasi Kooli (nt. geenitehnoloogia ja personaalne meditsiin, 

tarkvara testimine, hallitusseened ehitistes, EMÜ Üliõpilaste Selts, TÜ 
Kliinikum, TTÜ, Lennuakadeemia, keemik ja IT-spetsialist Martin Löffler
Frankfurdi Ülikoolist)


