Kursuse nimetus
Kursuse tüüp

Riigikaitse 2. kursus
„Praktiline õpe välilaagris”
Mooduli „Aktiivne kodanik“ kursus

Eeltingimused kursusel osalemiseks

Läbitud Riigikaitse 1. kursus

Kursuse maht (75-minutiline tund)

21 tundi

Kursuse toimumise aeg

11. klassi 3. õppeperiood

Kursuse lühikirjeldus
Riigikaitseõpetus toimub GRÕK valikaine ainekava alusel.
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/7202/0013/2m_lisa9.pdf#
Välilaagris korraldatakse lihtsustatud ja lühendatud sõdurioskuste kursuse kavade alusel. Kõik
praktilised harjutused tehakse rühmas. Teoreetilisi teadmisi harjutatakse ja kinnistatakse
tegevuse käigus. Eesmärk on tutvuda Kaitseväe rutiini ja päevaplaaniga.
Kursuse raames antakse õpilastele Kaitseväe varustus (nii isiklik kui ka rühma), millega nad
saavad kursuse raames tutvust teha ja seda ka kasutada. Kursus toimub Kaitseväe või
Kaitseliidu harjutusväljal. Ööbitakse ahjudega jaotelkides ja tagatud on ka toitlustus ning
muud hädavajalikud olmetingimused. Kursus toimub reede hommikust pühapäeva lõunani
(tavapäraselt aprill-mai).
Kursuse sisu
Riviõpe
Isiklik ja rühmavarustus
Rännak üksuse koosseisus ja üksikvõitleja liikumine maastikul
Välilaagri rajamine ja eluolu välitingimustes. Keskkonnakaitse
Toitlustamine ja hügieen välitingimustes
Orienteerumine maastikul
Varjumine ja varjatud liikumine maastikul
Relvaõpe, laskeasjandus ja ohutushoid
Kodanikukaitse
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 – kursuse edukaks sooritamiseks on vajalik aktiivne osalemine
välilaagris.
Kui õpilane jooksval aastal kooli poolt korraldatavas välilaagris ei osale, siis teeb ta seda
järgmisel aastal või läbib sarnase välilaagri õpetajaga kooskõlastades kuskil mujal (nt teise
kooli juures, Kaitseliidus jms).

