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Major Kalle Kõlli    

CV
 1995 Kaitseliidu Võrumaa Maleva liige

 1997 Võru I Keskkool

 1997 ajateenistus Kaitseväe Lahingukoolis 

 1998 KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursus (rakenduskõrgharidus)

 2000 Teenistus Eesti Mereväes Rannakaitsekompaniis 

 2002 USA Merejalaväe ohvitseride kursus Quantico, VA

 2003 Teenistus Eesti Mereväes Mereväebaasi Staabis

 2007 Välismissioon Afganistanis ISAF RC-S CJOC (Kandahar)

 2008 KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli keskastmekursus (magistrikraad 

sotsiaalteadustes sõjalise juhtimise erialal)

 2010 Mereväe Staap operatiivosakond

 2011 KVÜÕA Õppeosakond planeerimisjaoskond

 2016 Välismissioon Liibanonis UNIFIL, Eesti kontingendi ülem

 2016 Balti Kaitsekolledž, vanemstaabiohvitseride kursus

 2017 KVÜÕA Sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetool, lektor



EESMÄRK

- Jagada kogemusi riigikaitse valdkonnaga 
haakuva õppesuuna väljatöötamisest, 
käivitamisest, arendamisest ja elluviimisest 
gümnaasiumis.

- Vahetada kontakte ning leida võimalike 
koostöökohti edasisteks arendusteks. 

REAAL HUMANITAAR ?



Miks valisin Elva Gümnaasiumi?
Miks valisin

KODANIKUKAITSE ÕPPESUUND ELVA 
GÜMNAASIUMIS

Idee: 2012

Esimesed õpilased: 2013

KO vilistlasi: 25

Hetkel õppimas: 41



ÕPPESUUNA EESMÄRK

Õppesuuna eesmärk on pakkuda 
laiapõhjalist ja mitmekesist haridust 
Eesti riigist ja selle toimimisest huvitatud 
noortele. 



Õppesuuna ülesanne on koolitada 
laia silmaringi, hea eneseväljenduse 
ja igakülgse ettevalmistusega noori 
Eesti kodanikke, kes on lisaks 
põhiainetele omandanud põhjalikud 
teadmised Eesti riigistruktuuride 
toimimise kohta.

ÕPPESUUNA ülesanne



Ülevaade edasisest haridusest ja  
karjäärivõimalusustest  riigiasutustes.

Õppesuuna eelised



"My fellow Americans, ask not 
what your country can do for you, 

ask what you can do for your 
country.„

John F. Kennedy 



Õppetöö ülesehitus 1/4
Riigi- ja kodanikukaitse teemaline sisend tavapärastes 
gümnaasiumi ainetes:

- kehaline kasvatus (enesekaitse, JUDO) 

- keemia (toksikoloogia ja mürgid)

- geograafia (topo, geoinfo, missionid) 

- kodanikueetikast kirjanduses

- ajalugu (sõjaajalugu)

- inglise keel (erialakeel)

- füüsikalised rakendused riigikaitses 

- Piktograafia (märgid, skeemid,

- sümbolid)



Õppetöö ülesehitus 2/4

Pikemad kursused õppesuunal: 
 Kodanik ja ühiskond: julgeoleku-, sise- ja 

välispoliitika, eelarvepoliitika,  kohalik 
omavalitsus (35 h)

- Juhtimine ja organisatsiooniteooria) 
- Meditsiinikursus (16h)
- Suhtlemispsühholoogia (35h) 
- Riigikaitseõpetus* (4X35h sh. vetelpääste 

ja meediakoolitus)
- Küberkaitse
- Sisekaitse ja päästestruktuurid
- Laskmine



Õppetöö ülesehitus 3/4

Lühikesed külastused riigiasutustesse

Kaitseväe väeosad (KVÜÕA, Kuperjanovi 
pataljon, õhuvägi, merevägi)

- Päästeamet 

- Politsei- ja Piirivalveamet

- Tartu vangla

- Riigikogu ja okupatsioonide muuseum

- Õppereis Brüsselisse,  EP ja Eesti esindus                
EL-is,  Sõjamuuseum, Waterloo

lahingupaik  



Õppetöö ülesehitus 4/4

Kodanikukaitse valdkonnaga

haakuv uurimustöö



Õppekava väline tegevus
Maastikuvõistlus  (T2) "Tornist Torni" 



Õppekava väline tegevus   

- Õppesuuna paadimatk

- Scoutsrännak

- Kooli ja õppesuuna reklaam 

- Töövarju päev

- Artiklid õppesuuna tegemistest

(koduleht, FB, Elva Postipoiss, Kaitse Kodu,  ...)

- Võistlused/tähtpäevad/seminarid/ üritused kuhu kutsutakse …



KO ajajoon kooli kodulehel 
http://www.elvag.edu.ee/kodanikukaitse/
FB leht Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse õppesuund

http://www.elvag.edu.ee/kodanikukaitse/

