
Õppekava RÕK VALIK (riikliku õppekava valikaine) 

Valdkond Riigikaitse 

Õppeaine Riigikaitse 

Kursuse nimetus Riigikaitse 

Õpetamise aeg 10. klass 

Eelduskursused Puuduvad 

Lõiming Riigikaitseõpetus ja isamaaline kasvatus. 

Maailma ja Eesti ajaloo tundmine. filosoofia – sõjalise 

mõtte kujunemine, sõjapidamiskunstide seos kaasaegse 

ühiskonnaga; bioloogia – inimese anatoomia, füsioloogia, 

massihävitusrelvad, kodanikukaitse, keskkonnakaitse; 

eesti keel – terminoloogia, töö kirjandusega, suuline ja 

kirjalik eneseväljendusoskus; füüsika – ballistika, 

massihävitusrelvad, kodanikukaitse; keemia – 

massihävitusrelvad, kodanikukaitse, ohutusnõuded; 

matemaatika – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

vahendite kasutamine; ühiskonnaõpetus – 

kodanikukasvatus, laiapõhjalise riigikaitse korraldus, 

kaitseväe ja Kaitseliidu struktuur, NATO ja ÜRO, 

rahvusvahelised kriisid ja konfliktid, Eesti kaitsepoliitika; 

siseturvalisuse alused, ülesehitus ja toimivus; kriisiohje; 

kehaline kasvatus – füüsiline ettevalmistus; meditsiin – 

esmaabi. 

Õppetöö korraldus 35 tundi, mille osaks on loengud, suulised diskussioonid, 

kirjalikud tööd, seminarid, temaatilised videod, 

külalisesinejad ning õppeekskursioonid. 

Aineõpetajal on vajadusel võimalus  õppeaasta jooksul 

kursuste järjekorda muuta. 

Kursuse eesmärk Anda ülevaade sõjaajaloost, sõjakunsti arengust. 

Tutvustada tänapäeva relvakonflikte ja Eesti 

kaitsejõudude osalemisi rahvusvahelistes sõjalistes 

operatsioonides. Anda ülevaade NATO ja EL-i (sõjalisest) 

struktuurist ja ülesannetest. Anda teadmisi 

massihävitusrelvadest. Anda ülevaade 

karjäärivõimalustest Eesti Kaitseväes ja edasiõppimise 

võimalustest. Anda ülevaade ja teadmisi Eesti 

siseturvalisuse alustest ja toimimisest, sh kriisides.  

Kursuse lühikirjeldus  Kursusel käsitletavad teemad on järgmised: 

• Sõjaajalugu 

• Sõjakunsti areng 

• Eesti sõjaajalugu 

• Tänapäevased konfliktid (case study, poliitilised 

taustad, mõjud, järelmid) 

• Siseturvalisus 

• Kriisiohje 

• Rahvusvahelised sõjalised operatsioonid (erinevad 

liigid) 

• Kaitseväeline väljaõpe (ajateenistus) 

• NATO struktuur ja ülesanded 



• EL (sõjaline) struktuur ja ülesanded 

• Juhtimis-/sõjaline psühholoogia 

• Kaitseväelase elukutse ja teenistuskäik (ohvitserid, 

allohvitserid, erinevad väeliigid)  

• Kaitseliit 

• Reserv(all)ohvitserid 

• Väeliigid meil ja mujal 

• Massihävitusrelvad 

• Küberkaitse 

• Propaganda/ strateegiline kommunikatsioon 

• Terroriorganisatsioonid 

Lisaks sellele viiakse kursuse jooksul läbi erinevaid 

õppekäike. 

Kursuse õpitulemused Kursuse läbinud õpilane: 

• on Eestile lojaalne kodanik, kellel on positiivne 

hoiak ja valmidus vajaduse korral Eestit kaitsta 

ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi 

põhimõtetest; 

• järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaarne 

ja vastutustundlik; 

• mõistab laiapõhjalise riigikaitse seotust erinevate 

ühiskonnaelu valdkondadega ning teab 

kodanikukaitse põhimõtteid; 

• teab ja väärtustab siseturvalisuse valdkondade 

elukutseid ja vabatahtlikku tegevust selle 

eriorganisatsioonides; 

• väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja 

vabatahtlikku tegevust Kaitseliidus ning selle 

eriorganisatsioonides;  

• leiab ja kasutab vajaduse korral riigikaitsesse 

puutuvat olulist infot, sh Eesti riigikaitse üldist 

korraldust reguleerivaid õigusakte; 

• tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu, sh teab 

Eesti sõjaajaloo olulisemaid sündmusi ja nende 

mõju ning tagajärgi ühiskonna arengule ja oma 

lähedastele; 

• teab ning analüüsib peamisi aktuaalseid 

rahvusvahelisi probleeme ja nende mõju Eesti 

ühiskonnale ning teab NATO kollektiivse kaitse 

põhimõtet; 

• on omandanud esmased teadmised ja oskused 

kriisiolukordades käitumiseks ja tegutsemiseks; 

 

Hindamisviis Kursuslasi hinnatakse hindega „A“ (arvestatud) või 

hindega „MA“ (mittearvestatud). 

Koondhinde moodustavad  kursuse jooksul saadud hinded 

(suulised diskussioonid, ettekanded, kirjalikud tööd ning 

õppekäikudel osalemine) ja õppetundides osalemine 50%-

st ühe kursuse tundidest (sealhulgas põhjusega 



puudumised, v.a kooli esindamine võistlustel, 

olümpiaadidel, konkurssidel vms) on aineõpetajal õigus 

teha kursuse lõpus õpilasele lisaks kirjalik, suuline või 

praktiline arvestuslik töö kogu kursuse materjali ulatuses, 

mis on arvestusliku hinde kaaluga. Kursuse hinde 

määramisel arvestatakse töö protsessi mahus. Aineõpetaja 

määrab vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi. 

Õppekirjandus 

Õppematerjalid 

Lisamaterjalid 

Lingid 

Õppekavale vastavad kirjalikult koostatud materjalid, 

slaidid  ning videod. 

Õpikud, töövihikud, valdkonda toetav kirjandus. 

Kasutatavad kabinetiõpikud 

Kasutatavad ainepõhised digikeskkonnad (v.a Opiq, 

eKool, Office 365) 

  

Vastutav õppetool Riigikaitse õppetool 

Kursuse väljund Kursuse lõpetanu on Eesti Vabariigile lojaalne kodanik, 

järgib demokraatlikke väärtusi, on vajaduse korral valmis 

kaitsma Eestit ning teeb elukutse või huviala valiku 

laiapõhjalise riigikaitse valdkonnas. 

 

 


