
 

 

Kursuse nimetus 
 

Riigikaitse 1. kursus 

Kursuse tüüp 
 

Mooduli „Aktiivne kodanik“ kursus 

Eeltingimused kursusel osalemiseks 
 

Läbitud mooduli „Aktiivne kodanik“  1. 
perioodi kursus 

Kursuse maht (75-minutiline tund) 
 

21 tundi (sh väljasõidud) 

Kursuse toimumise aeg 
 

11. klassi 2. õppeperiood 

 

Kursuse lühikirjeldus 

Riigikaitseõpetus toimub GRÕK valikaine ainekava alusel.  
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/7202/0013/2m_lisa9.pdf# 

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma 
riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. 
Õppe kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mida kinnistatakse 
praktilises tegevuses. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete 
mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta. 

Kursus on ülesehitatud põhimõttel - laiemalt kitsamale, st alustatakse kaugemalt ja üldisemalt 
teemadelt ning liigutakse kitsamaks ja konkreetsemaks.  Tunnid on kombineeritud 
teoreetiliste ja praktiliste tegevuste vahel. Tunde annavad oma erialaspetsialistid ja kursuse 
raames toimuvad ka kaks ekskursiooni riigikaitsega seonduvasse paikadesse. 

Kursuse sisu 

Eesti sõjaajalugu 
Tänapäeva kriisid, sõjad ja relvakonfliktid 
Eesti kaitsepoliitika. Eesti osalemine NATOs 
Eesti riigikaitse ülesehitus. Kaitseväe ja Kaitseliidu ülesanded ning struktuur. 
Kaitseväeteenistus 
Riviõpe 
Relvaõpe 
Topograafia ja orienteerumine 
Esmaabi välitingimustes 
Massihävitusrelvad ja kodanikukaitse 
Keskkonnakaitse kaitseväes 
 
 



 

Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 
− on Eesti Vabariigile lojaalne kodanik, järgib demokraatlikke väärtusi ning on vajaduse 

korral valmis Eestit kaitsma; 
− tunneb sõjaajaloo, sh Eesti sõjaajaloo tähtsamaid sündmusi ja nende mõju ning tagajärgi 

ühiskonna arengule ja oma lähedastele; 
− teab ning analüüsib peamisi aktuaalseid rahvusvahelisi probleeme ja nende mõju Eesti 

ühiskonnale ning NATO kollektiivse kaitse põhimõtet; 
− leiab ja kasutab vajaduse korral riigikaitsesse puutuvat olulist infot, sh Eesti riigikaitse 

üldist korraldust reguleerivaid õigusakte; 
− teab kaitseväeteenistuse põhialuseid, sh on omandanud esmase ettekujutuse 

ajateenistusest ning Kaitseliidust ja selle eriorganisatsioonidest ning teab ja väärtustab 
kaitseväelase elukutset; 

− tunneb rivilise liikumise, relvaõppe, sh ohutuse põhialuseid, oskab käituda 
kriisiolukordades ja anda esmaabi; 

− orienteerub iseseisvalt maastikul kaardi ja kompassiga, arvestades keskkonnakaitse 
põhimõtteid ning norme; 

− tegutseb meeskonna koosseisus kaaslasi abistavalt ja toetavalt.  
 

Tagasiside meetodid ja kriteeriumid ning kursusehinde kujunemine 

Tagasisidestamine toimub Saku Gümnaasiumi õppekava 3.osas sätestatud hindamise 
korralduse põhimõtete alusel.  

Õpitulemusi hinnatakse numbriliselt viie palli süsteemis. 

Hindamispõhimõtted – I kursuse edukaks läbimiseks on vaja edukalt sooritada kõik kolm tööd 
(sõjaajalugu, essee ja I kursuse kokkuvõttev töö), st kõik peavad olema sooritatud vähemalt 
kolmele viie palli süsteemis. 

I kursuse edukas läbimine on eelduseks II kursusel osalemiseks. 


