Valikõppeaine „Riigikaitse”
Riigikaitse õppe- ja kasvatuseesmärgid Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) on Eestile lojaalne kodanik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse
korral Eestit kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest;
2) järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaarne ja vastutustundlik;
3) mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega;
4) väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja vabatahtlikku tegevust
Kaitseliidus ning selle eriorganisatsioonides;
5) teab riigikaitse korraldust ning kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid ning
riigikaitset reguleerivaid õigusakte;
6) teab kodanikukaitse põhimõtteid;
7) tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu;
8) teab NATO kollektiivse kaitse põhimõtet;
9) on omandanud esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda,
kriisiolukordades käituda ja tegutseda;
10) teab topograafia põhialuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning
käitub keskkonda säästvalt.

Õppeaine kirjeldus 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.
Õppes käsitletakse teatud teemasid süvitsi ja teatud teemasid ülevaatlikult, et vältida
õppijate ülekoormatust. Riigikaitseõpetus on valikõppeaine, mille maht on kaks
kursust, s.o 70 tundi.
Üks kursus (35 tundi) moodustab teoreetilise osa ning teine kursus (35 tundi) on
praktiline väljaõpe (võimaluse korral väljaõppekeskuses või välilaagris). Praktiliste
harjutuste, sh välilaagri korraldamise eeldus on teoreetilise kursuse vastava osa
läbimine.
Teoreetilise kursusega omandatakse esmased teadmised Eesti riigikaitsest, riigikaitse
juhtimisest ning eesmärkidest, kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehitusest, julgeoleku- ja
kaitsepoliitikast ning kaitseväeteenistusest. Käsitletakse rivikorra 2 kujunemist ja
kasutamist, erinevat tüüpi relvastuse arengut, tähendust ajaloos ja vajalikkust
tänapäeval ning tutvutakse erinevate relvatüüpidega. Käsitletakse kodanikukaitse
temaatikat ja esmaabi osutamist ning õpitakse looduses ilma abivahenditeta toime
tulema. Õpitakse topograafiat, sh maastikul orienteerumist kaardi ja kompassiga,
kaitseväe tegevuse mõju keskkonnale ning selle leevendamise võimalusi. Praktiline
kursus keskendub üksikisiku oskuste harjutamisele erinevates olukordades.
Relvaõppes käsitletakse esmalt ohutustehnikat ja laskmist mõjutavaid tegureid,
järgnevad lasketehnika ja laskeasendite harjutamine. Relvaõpe lõpeb
laskmisharjutustega. Riviõppes harjutatakse seisanguid, pöördeid, erinevaid
liikumisviise, sh maastikul, ning erinevaid rännakuviise. Topograafia praktiliste
harjutustega õpitakse kasutama topograafilist kaarti, mõõtkava ja leppemärke ning

asimuudi määramist kompassiga. Eraldi harjutatakse orienteerumist kompassi ja
kaardiga ning muude positsioneerimissüsteemidega. Praktiline esmaabi hõlmab
tegevuste järjekorra õppimist õnnetuspaigal ning elupäästvat ja jätkuvat esmaabi.
Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse välilaagriga taotletakse, et õpilased omandavad
praktilise kogemuse riigikaitse kursusel läbitud teoreetilistest teemadest üksikvõitleja
oskuste tasemel. Harjutamise kaudu omandatakse ettekujutus üksikvõitleja oskustest,
mis võimaldab tegutseda kriisiolukordades. Tugevneb õpilaste enesekindlus
riigikaitseülesandeid täites.
Riigikaitse õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade
õpitulemuste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud
teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks. Hinnatakse nii teadmisi ja nende
rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste
(esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades
õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele.
Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.

