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Instruktoritel puudub enamasti vastavasisuline koolitus ja/või on see erinev, puudub ühtne 
arusaam funktsioonist. Õppus vajab funktsiooni täitmist  väljaõppeeesmärkide fookuses ja 
prioriteetsuses hoidmise eesmärgil. Ühtsed arusaamad on loodud ja funktsioonid 
kirjeldatud taktikaõppuste korraldamise juhendiga. Juhend sätestab küll funktsiooni 
eesmärgi ja põhiülesanded, kuid juhend ei õpeta neid funktsioone kasutama. Instruktoreid 
on enne õppusel selle funktsiooni täitmist vaja vastavasisuliselt koolitada ja koolituse 
ühtseks aluseks on koostatud käesolev õppekava. 
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ÕPPEKAVA  

Hindaja kursus Kaitseliidus 

Sihtgrupp 

Praegused ja tulevased hindajad 

Üldeesmärk  

Õppekava rakendamisega luuakse eeldused kompetentsete hindajate olemasoluks 
Kaitseliidus, aidates seeläbi kaasa, organisatsioonile pandud ülesannete täitmiseks 
vajalike võimete saavutamine, väljaõppe tulemuslikkuse kontrollimise ja õppuse tulemuste 
kokkuvõtete koostamise toetamise kaudu. 

Taotletav pädevus 

Kursuse läbinu on võimeline tegutsema hindajana KL õppustel  

Õpiväljundid  

Õppe lõppedes kursuslane mõistab hindaja rolli ning oskab teostada hindamistegevusi 
hindamissituatsioonis, lähtudes õppuse eesmärkidest ja protseduuridest ning kasutades 
selleks väljatöötatud töövahendeid. 

Tulemus on rahuldav kui kursuslane: 

 Selgitab  hindaja rolli ja ülesandeid õppusel; 

 annab tagasisidet korraldajatele (vastavalt õppusel ettenähtud vormile); 

 kasutab tööks vajalikku dokumentatsiooni (hindamislehed, teabekogumisplaan, 
kaardid, kiled, käsud); 

 viib läbi hindaja tööprotseduure  
a. kogub ja analüüsib infot hindamiseks,  
b. annab hinnangu üksuse tegutsemisvõimele. 

 

Sisu ja maht 

teemad Kaugõpe  Statsionaarõpe 

1.  Hindaja roll  1 

2.  Õppuse dokumentatsioon  3 

3.  Töövahendid  4 

4.  Tööprotseduurid  4 

5.  Tagasiside andmine  4 

6.  Ohutus ja piirangud  2 

Õppepraktika: - 

Kursuse kogumaht:  18 akadeemilist tundi 

Läbiviimise põhimõtted 

Kursus koosneb ühest õppenädalavahetusest. Kursusest 2/3 moodustab praktiline 
tegevus (ülesannete lahendamine, harjutamine). 



 

Teemad viiakse läbi omavahel integreeritult, lähtudes ettemängitud olukorrast. Tunnid 
algavad teooriaga, mis seotakse vahetult praktiliste harjutustega. 

Põhirõhk on protseduuride harjutamisel. Oluline on, et kursuslasel säiliks arusaam, mis on 
hindaja roll. 

Kursusel osalejate arv on piiratud koolitajate arvuga (ideaalis 1/5). 

Õppekavale asumise nõuded 

Eelduskursused: Instruktori kursus ja vähemalt Nooremallohvitseride kursus Kaitseliidus 
või muu samaväärse pädevuse omandamist võimaldanud kursus (+ võimalusel 
erialakursused: side, meditsiin, logistika jms) 

Vastuvõtukatsed 

Puuduvad. Piisab vastavusest õppekavale asumise nõuetele. 

Kontroll 

Pidev protsessi kontroll (tagasiside tehtu kohta). Aine lõppkontrolli läbiviimise koht on 
lõpuharjutus KL õppuse raames. 

Hindamine 

kujundav 

Väljastatavad dokumendid 

Kooli tunnistus koos lisaga 

Läbiviimise tingimused 

Klass – 1 õppeklass, vastavalt osalejate arvule. 

Toitlustuse tagab kursuse läbiviija 

Klassiruumi vahendid – tahvel, projektor, arvuti, lauad toolid, märkmikud, pastakad, 
printer, staabitöö kohver; kaardid, kiled näidisharjutusest. 

Viited 

Funktsioonikirjeldus  

Õppetööks soovitav kirjandus 

KVÜÕA. (2009). Taktikaõppuste korraldamise juhend. Tartu: Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutused Õppeosakond Taktika õppetool. 

Männiste, T. (2013). Õppematerjal - Sõjalise väljaõppe metoodika. Tartu: Kaitseväe 
Ühendatud õppeasutused Õppeosakond Taktika õppetool. 

 

Mõisted/lühendid 

OE – ohutuseeskiri 

KVÜÕA – Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 

KL –Kaitseliit 

NAK – Nooremallohvitseride kursus 



 

Märkused 

Õppekava läbinu saab hakkama hindaja rollis väliõppusel.  

Ümberhindamine 

Õppekava vaadatakse, tulenevalt õppuste kokkuvõtetest, vähemalt kolm kuud enne uue 
kursuse algust. 

 

 
 


