MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm: harvesterioperaatori 4. taseme ja forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad
Õppevorm: statsionaarne

Moodul nr V8

Riigikaitse

mooduli maht 3 EKAPit

Mooduli vastutaja:
Mooduli õpetajad:
Mooduli eesmärk:
Nõuded mooduli
alustamiseks:
Nõuded mooduli
lõpetamiseks:
Õpiväljundid (ÕV)

Õpetusega taotletakse, et õppija areneb demokraatlikke väärtusi järgivaks, Eestile lojaalseks kodanikuks, kellel on valmisolek kaitsta oma
kodumaad.
Erinõuded puuduvad.
Hinnatakse mitteeristavalt. Moodul loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel.
1) Mõistab riigikaitse tähtsust ja seotust ühiskonnaga





2) Selgitab riigikaitse korralduse, kodanikukaitse ning 

NATO kollektiivkaitse põhimõtteid


3) Demonstreerib oskusi anda esmaabi ja õigesti 
käituda hädaolukorras


Selgitab Eesti sõjaajalugu üldise sõjaajaloo kontekstis
Selgitab tänapäeva kriisikolletes toimuvaid sündmusi, sh
relvakonflikte
Selgitab kodanikkonna kaasamise võimalusi riigikaitsesse
Annab selgitusi riigikaitset reguleerivate õigusaktide kohta
Selgitab kaitseväe ülesehitust ja kaitseväeteenistuse põhialuseid
Selgitab riigikaitsega seotud organisatsioonide, sh
noorteorganisatsioonide ülesehitust ja eesmärke
Väärtustab NATO kollektiivkaitse põhimõtteid
Hindab kannatanu seisundit õnnetusjuhtumi korral, tegutseb abi
kutsumisel õiges järjekorras ning elimineerib edasised ohud
Annab abi, sh elupäästvat abi, kaitstes ennast ohtude eest ning
vältides abistamisel tegevusi, mis põhjustavad kannatanu seisundi
edasist halvenemist



Kirjeldab erinevaid hädaolukordi ning selgitab hädaolukorras
käitumise põhimõtteid

4) On läbinud välilaagri vastavalt gümnaasiumi 
riigikaitse õppekava nõuetele (vabariigi 06.01.2011

määrus nr 2)



Orienteerub kaardi ja kompassi järgi vähe- ja keskmiselt liigendatud
maastikul, vajadusel varjudes maastikul
Osaleb riviõppes ja tegutseb ühtse meeskonnana rühma koosseseisus
Kasutab õigesti isiklikku ja rühmavarustust
Selgitab välitingimustes toitumise ja toitlustamise võimalusi ja
nõudeid
Selgitab relvadega ümberkäimise ohutusnõudeid, sooritades
tiirulaskmise harjutusi juhendaja kontrolli all



Mooduli maht kokku 78 tundi: sellest 62 tundi on kontaktõpe ja 16 tundi on iseseisev töö
Teemad, alateemad

1. Riigikaitse mõiste ja
tähtsus
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Õppemeetodid

Loeng, arutelu,
videod,
meediakajastuste
analüüs
Loeng, arutelu,
videod, meediakajastuste analüüs
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Eesti sõjaajalugu üldise sõjaajaloo kontekstis. Tänapäeva
kriisikolded ja relvakonfliktid.
Eesti kaitsepoliitika. NATO ja
kollektiivkaitse põhimõtted.
2.Eesti riigikaitse korraldus
Riigikaitse institutsioonid.
Eesti kaitsejõudude struktuur ja ülesanded. Sümboolika. Kaitseväeteenistus.
Vabatahtlikud riigikaitse
struktuurid
1

K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika

Hindamine

Hindamismeetodid

Mitteeristav

Essee

Hindekriteeriumid
Lävend (3 või
4
5
arvestatud)
Arutleb essees järgmistel teemadel: sõjaajalugu üldise
sõjaajaloo kontekstis; tänapäeva kriisikolletes toimuvad
sündmused; kodanike osalus riigikaitses. Selgitab
kaitseväe ülesehitust ja kaitseväeteenistuse põhialuseid
ning riigikaitsega seotud organisatsioonide, sh
noorteorganisatsioonide ülesehitust ja eesmärke.
Väärtustab NATO kollektiivkaitse põhimõtteid.

3.Esmaabi välitingimustes
Kannatanu seisundi hindamine ja stabiliseerimine; tegutsemisjärjekord. Esmaabi
võtted, sh elupäästev esmaabi. Nõuded kannatanu
transportimisel. Hädaolukord: mõiste ja õige
käitumine.
4.Väliõppused
Riviõpe. Isiklik ja rühmavarustus. Orienteerumine.
Varjumine.Toitlustuskorraldus. Rännak. Keskkonnahoid.

8

0

0

0

24

0

0

5. Relvaõpe
Käsitulirelvade liigid. Laskeasendid. Laskeharjutused.
Relvade hooldamine ja
säilitamise nõuded.

18

0

0

3

Praktilised tööd

Mitteeristav

Praktiline
ülesanne
välilaagris

4

Välilaager koos
praktilise tegevusega

Mitteeristav

Praktiline
sooritus

5

Praktilised õppused

Mitteeristav

Praktiline
sooritus

Hindab kannatanu seisundit õnnetusjuhtumi korral,
tegutseb abi kutsumisel õiges järjekorras ning
elimineerib edasised ohud. Annab abi, sh elupäästvat
abi, kaitstes ennast ohtude eest ning vältides
abistamisel tegevusi, mis põhjustavad kannatanu
seisundi edasist halvenemist. Kirjeldab erinevaid
hädaolukordi ning selgitab hädaolukorras käitumise
põhimõtteid.
Orienteerub kaardi ja kompassi järgi vähe- ja keskmiselt
liigendatud maastikul, vajadusel varjudes maastikul.
Osaleb riviõppes ja tegutseb ühtse meeskonnana rühma
koosseisus. Kasutab õigesti isiklikku ja rühmavarustust.
Selgitab välitingimustes toitumise ja toitlustamise
võimalusi ja nõudeid.
Selgitab relvadega ümberkäimise ohutusnõudeid,
sooritades tiirulaskmise harjutusi juhendaja kontrolli all
Ülesannete läbi tegemine.
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