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LISA 2
Kaitseväe juhataja 13.12.2016 käskkirjaga nr 296 kinnitatud Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe eeskirja juurde
õppekavade ja -vara väljatöötamine
peatükk
SISSEJUHATUS
1. Käesolev lisa on ühtlustamisdokument, millega sätestatakse SAT-mudeli kavandamise osa (joonis 2-1) näitel õppekavade ja -vara väljatöötamine (edaspidi kavandamise) üldkorraldus, põhimõisted, õppekavade ja -vara koostamise ning arendamise protseduurid ning väljaõppe kavandamisega seotud dokumentide vormid.
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Joonis 2-1. SAT-mudeli kavandamise osa ja etapid
2.	SAT-mudelist lähtuv kavandamise osa eesmärk on, et koostatud või kaasajastatud (ümberhinnatud) õppekavad ja -vara võimaldaks järgida väljaõppe eeskirjas kirjeldatud väljaõppe põhimõtteid väljaõppe läbiviimisel.


2.	peatükk
VÄLJAÕPPE KAVANDAMISEL KASUTATAVAD MÕISTED
1.	Ainekava on õppekava koostamise käigus määratletud teemadegrupi kohta käivate õpiväljundite saavutamise täpne plaan. Õppe- ja ainekavad peavad omavahel moodustama terviku. Ainekava on õppekava muutuv osa ning selle kinnitab väeliigi, struktuuriüksuse ülem. Õppekava koostaja määrab igale ainekavale koodi, lähtudes üksuse võimekirjelduses sätestatud nõudekoodist.
2.	Funktsioonianalüüsi eesmärgiks on selgitada välja kõik antud funktsiooniga seonduvad tööülesanded, ülesannete täitmise tingimused ja vajadusel nende täitmise kord.
3.	Funktsioonikirjelduses määratletakse tööülesanded, mida vastav funktsioonikandja peab täitma. Funktsioonikirjelduse kinnitab õppekava koostamise töögrupi esimees ja see säilitatakse väeliigi, struktuuriüksuse arhiivis.
4.	Iseseisev õpe on iseseisev teadmiste omandamine vajalike õpiväljundite saavutamiseks.
5.	Kaasnevad pädevused arenevad õppetöö käigus n-ö lisaväärtusena, ilma et vastavaid teemasid eraldi õpetataks kuid annavad võimaluse neid käsitleda kujundava hindamise käigus.
6.	Kompleksoskus hõlmab terviklikku funktsiooni täitmist mingis elemendis näiteks ühes lahingu alusfunktsioonis osalemist enda funktsioonist lähtuvalt.
7.	Läbivad teemad on teatud teema valdkonnad, mis on seotud mitmete õppeainetega või on omandatavad ainete üleselt.
8.	Lähiõpe (sünonüüm kontaktõpe) tähendab õppetöö toimumist ühises ruumis ja vahetus kontaktis teiste kursuslaste ja instruktoritega.
9.	Moodul on õppekava sisulise liigendamise ühik, mis koondab õppeained eesmärgistatud kogumiks või koosneb ühest õppeainest.
10.	Pilootkursuse kestel toimub uue õppekava testimine ja võrdlemine väljaõppeprotsessis aset leidnud tegevustega, mille järel tuvastatakse ja kõrvaldatakse tehtud vead ning puudused.
11.	Taotletav pädevus on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis kirjeldab isiku võimet või suutlikkust milleni ta õppekava läbides peaks jõudma.
12.	Tervikprobleem on individuaalse eriala- ja üksuse, mille koosseisu funktsioonitäitja kuulub, funktsioonikirjeldustest lähtuv ning ohuhinnangutel põhinev kirjeldus situatsioonidest, milliste lahendamist funktsiooni täitjalt, funktsiooni täites, oodatakse. Probleemi terviku moodustab probleemi algseis, soovitud tagajärg ja sammud, mis loovad kriteeriumid soovitud tulemuse saavutamiseks.
13.	Teenistuspraktika on teadmiste ja oskuste rakendamine töökeskkonnas.
14.	Väljundipõhine õppekava on dokument, mille keskne rõhuasetus on õppijate poolt õppimise kaudu omandatavate õpiväljundite omandamine õppeprotsessi lõpuks.
15.	Õpiväljund on kokkulepe või väide, mida püütakse vastava õppe- ja ainekavade ellu rakendamisega saavutada.
16.	Ümberhindamine on tegevus mingi konkreetse õppekava aja- ja asjakohastamiseks ning eesmärgipärasuse hindamiseks.
17.	Õppekava haldamine tähendab dokumendi säilitamist, kaasajastamise korraldamist ning määratud struktuuriüksustele kättesaadavaks tegemist.
18.	Õpisündmus on konkreetne õppe situatsioon.
19. Õppemeetod on väljaõppe osapoolte ühistegevuse viis, mida kasutatakse õppe-eesmärkide saavutamiseks. Juhtiv pool on väljaõppe läbiviija, kes valib õppemeetodi, mille abil ta esitab õppeaine ja juhib väljaõppes osaleja õpimeetodit.


3.	peatükk
VÄLJAÕPPE KAVANDAMISE ÜLDKORRALDUS
1.	Õppekava ja -vara koostamist, haldamist ning ümberhindamist korraldab vastavalt õppekava liigile tabelis 2-1 nimetatud isik.
2.	Õppekava kinnitab ning kehtestab, vastavalt õppekava liigile Kaitseväe juhataja või Kaitseväe juhataja poolt volitatud isik.
Tabel 2-1. Õppekavade liigid ja vastutuse jaotus
Õppekava liik
Isikud, kes korraldavad õppekavade ja -varade koostamist, haldamist ja ümberhindamist
Isikud, kes õppekavasid kinnitavad ja kehtestavad
Ühised õppekavad Sõduri baaskursuse õppekava, nooremallohvitseri baaskursuse õppekava ja reservrühmaülema baaskursuse õppekava ajateenijale.
Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülem
Kaitseväe juhataja
Mereväe õppekavad
Mereväe struktuuriüksuse ülem
Mereväe ülem
Õhuväe õppekavad
Õhuväe struktuuriüksuse ülem
Õhuväe ülem
Relvaliigi õppekavad
Relvaliigi inspektorid
Kaitseväe juhataja
Side õppekavad
Kaitseväe peastaabi side- ja juhtimissüsteemide osakonna ülem
Kaitseväe juhataja
Väejuhatuste õppekavad
Väejuhatuse struktuuriüksuse ülem
Väejuhatuse ülem
Sõjaväepolitsei õppekavad
Sõjaväepolitsei ülem
Kaitseväe juhataja
Luure õppekavad
Luurekeskuse ülem
Kaitseväe juhataja
Kaitseliidu õppekavad
Kehtestab Kaitseliidu ülem õigusaktiga
Kaitseliidu ülem
3.	Õppekava ja -vara koostamist ning ümberhindamist teostavad Kaitseväes ja Kaitseliidus õppekava kinnitava ja kehtestava ülema õigusaktiga vastutava isiku ettepanekul moodustatud töögrupid (tabel 2-1). Töögrupi töösse võib kaasata teiste üksuste spetsialiste.
4.	Kui õppekava ja -vara sisaldab teemasid teistest erialadest, väe- ja relvaliikidest, tuleb õppekava kooskõlastada vastava väe-, relvaliigi või struktuuriüksuse ülemaga Erialase ekspertiisi kandjad Kaitseväes ja Kaitseliidus on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus, relvaliigi inspektorid, struktuuriüksuste- ja väejuhatuste erialakoolid.. 
5.	Vastavalt õppekava liigile vastutavad õppekavasid kehtestavad ülemad, et väljatöötatud õppevara kvaliteet, keeleline sobivus ning õppevara on ajakohane kasutamiseks väljaõppes.
6.	Õppekava ümberhindamisel tuleb üldjuhul arvestada:
6.1	varasema väljaõppe kestel avastatud õpituvastusi;
6.2	uut või moderniseeritud varustust või relvastust;
6.3	uute väljaõppemeetodite või -vormide kasutusele võtmise vajadust;
6.4	muutunud või lisandunud struktuuriüksuse sõjaaja ülesandeid;
6.5	organisatsioonilisi muudatusi;
6.6	muutunud struktuuriüksuse kasutamispõhimõtteid;
6.7	muutuseid väljaõppe dokumentides.
7.	Õppekavas tuvastatud ja tehtud muudatused kajastatakse õppekava ümberhindamise raportis, mille kinnitab õppekavade koostamist ja ümberhindamist korraldav ülem.
8.	Juhul, kui ümberhindamise analüüsi tulemusena selgub, et õppekava sisu on vaja muuta rohkem, kui 1/3 ulatuses võrreldes esialgse versiooniga, tuleb koostada uus õppekava.
9.	Uus õppekava peab olema kinnitatud vähemalt kaks kuud enne väljaõppe algust.
10.	Kinnitatud ja kehtestatud õppekava ajakohasuse kontroll peab toimuma mitte harvem kui iga kahe aasta järel.
11.	Kinnitatud õppekava avalikustatakse viie tööpäeva jooksul haldaja poolt vastavalt õppekava liigile ja juurdepääsupiirangule Kaitseväe ja Kaitseliidu siseportaalis, Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna poolt hallatavas teemakataloogis. 
4.	peatükk
VÄLJAÕPPE KAVANDAMISE DOKUMENDID JA NENDE VORMID
1.	Väljaõppe kavandamise dokumendid on funktsioonikirjeldus, õppekava, ainekava, ümberhindamise raport ning vajaduse põhiselt teenistuspraktikajuhend (edaspidi dokumendid).
2.	Dokumendid vormistatakse käesolevas lisas sätestatud vormide 1-5 alusel. Dokumendid kirjutatakse selges ja arusaadavas, õigekirjanorme järgivas eesti oskuskeeles.
3.	Funktsioonikirjelduse koostamise aluseks on üksuse võime kirjeldus. Funktsioonikirjeldus on õppekava koostamise alus. Selles määratletakse tööülesanded mida funktsioonikandja peaks täitma, et üksus mille koosseisus ta tegutseb oleks vastavuses üksuse võime kirjeldusega. Lisaks tulenevad funktsioonikirjeldusest tingimused milles ülesandeid täidetakse. Need tingimused on õppe läbiviimise tingimuste loomise lähtekohaks.
3.1.	Funktsioonikirjelduse (FK) puhul eristatakse kolme taset:
3.1.1.	Esimene tase hõlmab järgmiste dokumentide: 1) määrustike, 2) tehniliste käsiraamatute, 3) koosseisutabelite, 4) varasemate või teiste funktsioonikirjelduste läbitöötamist ja nende alusel uue FK koostamist. 
3.1.2.	Teine tase hõlmab kontrollitud ja vajadusel kohandatud FK-I koostamist, milles on välja selgitatud funktsiooniga kaasnevad tööülesanded ning kasutatud umbes kümne, vastava väljaõppe ja töökogemusega funktsioonikandja intervjueerimise ja küsitlemise andmeid.
3.1.3.	Kolmas tase hõlmab kontrollitud ja kohandatud FK-II koostamist, milles on kasutatud suurema arvu funktsioonitäitjate poolt täidetud küsitluslehtede ning intervjuude põhjal saadud andmeid.
4.	Õppekava koostamisega luuakse väljaõppe läbiviijatele tingimused kehtestatud regulatsioonide, kokkulepitud õpikäsituse kui ka organisatsiooni vajaduste täitmiseks ning väljaõppes osalejale tingimused õppimiseks ja enesearendamiseks. 
4.1.	Õppekavas määratakse kõik kursusel õppimisse/õpetamisesse kuuluv:
4.1.1.	Õpiväljundid tervikprobleemide lahendamiseks erinevates keskkondades.
4.1.2.	 Mismoodi õppimine/õpetamine praktikas peab välja nägema - väljaõppe läbiviija juhtimisel teemade läbimine ja teatud oskuste harjutamine, et  lõpptulemina teemadeüleseid probleeme lahendada.
4.1.3.	Milliseid tingimusi õppeprotsess vajab - kas suutmised, mida taotletakse on teadmiste ja oskuste demonstreerimised või ettearvamatutes keskkondades ettetulevate probleemide lahendamine üksuse põhiülesande täitmiseks.
4.1.4.	Millised suutmised õppijates väljaõppe tulemusel arenevad - luuakse probleemide lahendamiseks, teadmiste ning oskuste demonstreerimiseks erinevaid olukordi.
4.2.	Õppekavas määratletakse läbiviimine selliselt, et valitud õppe- ja hindamismeetodid võimaldavad käesolevast eeskirjast tulenevate väljaõppe põhimõtete täitmise. 
4.3.	Õpiväljundite formuleerimisel on oluline, et need oleksid:
4.3.1.	eristuvad - väljendavad õppes lisanduvat suutlikkust ning seda ei ole võimalik segi ajada teiste õpiväljunditega;
4.3.2.	mõõdetavad - lubavad võimalikult ühemõtteliselt määrata kohased kontrollimisviisi(d);
4.3.3.	teostatavad - on saavutatavad, arvestades õppe läbiviimise eeldatavaid tingimusi.
4.4.	Õppekava koostamisel tuleb lisaks funktsioonikirjeldustest lähtuvate tegevuste õpetamise kavandamisele, kujundada funktsioonikandjalt oodatud hoiakuid ja väärtusi. Seetõttu on oluline lähtuda alljärgnevatest eesmärkidest väljaõppele:
4.4.1.	kujundada isiksus, kelle teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud toetavad organisatsiooni ülesannete täitmist ja arengut.
4.4.2.	orienteerida õppijaid pidevõppele, kujundada neis iseseisva töö oskust, loovust, algatus-, otsustus- ja vastutusvõimet.
4.4.3.	arendada ja süvendada järgmisi võtmeoskusi: meeskonnatööoskus, probleemide lahendamise ja otsuste tegemise oskus, kriitilise mõtlemise ja suhtlemisoskus, analüüsioskus, informatsiooni hankimise, töötlemise ja kasutamise oskus, õppimisoskus.
4.5.	Õppekava töötatakse välja lähtuvalt analüüsi tulemusena saadud järelmitest. 
4.6.	Õppesisu määratlemisel tuleb arvestada osalejat kaasavate õppemeetodite kasutamise ning kujundava hindamise rakendamise võimalustega.

5.	peatükk
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE PROTSEDUURID
Käesolevas peatükis sätestatakse tegevused lähtuvad väljaõppe eeskirja põhisosas sätestatud väljaõppe põhimõtetest.
Tabel 2-2. Analüüs - õppekava kavandamiseks vajalike andmete tuvastamine
SISEND
TEGEVUSED
VÄLJUND
PÕHIMÕTTED
Üksuse võime kirjeldus.
Kaitseväe aastaplaan ja selle lisa(d).
Õppekava koostamise lähteülesanne Sätestatakse väljaõppejuhisega..
Väljaõpet reguleerivad õigusaktid.
Olemasolev õppekava ja 
-vara.
Õpituvastused.
Doktriin. 
	Ülesande analüüs - analüüsitakse sisendit ja süstematiseeritakse sealt saadav info millega on võimalik lähteülesandes sätestatud kriteeriumite alusel tööd jätkata.
	Funktsioonianalüüs - analüüsitakse funktsiooni millele õppekava koostatakse, kasutades olemasolevat funktsioonikirjeldust ja seda täiendades või alustades täiesti algusest.
	Õppija analüüs - analüüsitakse lähtuvalt funktsioonikirjeldusest õppijate olemasolevaid tava- (T) ja erilised (E) eeldused, mille abil selgub, milliste funktsoonide täitmist ja mida (teemad) on vaja õpetada. 

Esitatavate nõuete määratlemisel kasutatakse funktsioonikirjelduse alapunkte: koosseisulist kuuluvust, eeldusi, eesmärki, ülesandeid, erilisi töötingimusi.
Tavaeeldused on näiteks intelligentsus, füüsilised võimed, psüühika, formaalhariduse tase, vanus, huvid ja vahel ka ootused. 
Erilised eeldused on varasema väljaõppe raames läbitud kursused.
Aja analüüs - hinnatakse funktsiooni täitmiseks õpetamist vajavate teemadele kuluvat ajahulka.
	Sageduse ja keerukuse analüüs - kui õpetavate teemade ajamaht ületab lähteülesandes eraldatud aega on vaja teha valik (koostada prioriteetsuse tabel), millised teemad õppekavasse jäävad. Analüüsitakse funktsiooni täitmiste seisukohast teemat, selle olulisust, sagedust, keerukust.
	Erieelduste analüüs - lisaks analüüsitakse milliseid erieeldused (nt varasemate kursuste läbimine) peavad õppijal olema loodavale õppekavale asumisel, et kasutada antud ajaressurss kasutataks maksimaalselt ära uute teemade omandamiseks.
	Õppevara analüüs - teostatakse õppekavast lähtuvalt olemasoleva õppevara analüüs, mille läbi tuvastatakse uue või täiendava õppevara koostamise vajadus.
Järelmid 1, millest lähtuvalt kirjeldatakse õppekava eesmärki, taotletavat pädevust, esialgseid õppeaineid ning arvestuslikku (aja)mahtu ning õppekavale asumise nõudeid:
	Koosatava õppekava üldeesmärk ja taotletav pädevus.

Õppijate tavaeelduste analüüs.
Õppijate erieelduste analüüs.
Väljaõppevajaduse analüüs.
Väljaõppe puudujääkide analüüs.
Keerukuse analüüs.
Olulisuse analüüs.
Kasutamise sageduse analüüs.
Esmane väljaõppeks kuluva aja prognoos.
	Nõuded õppekavale õppima asujatele. 

Järelmid 2, millest lähtuvalt kirjeldatakse õppekavas läbiviimist ja läbiviijale esitatavaid nõudeid:
	Õpetamise ressursside analüüs.

Väljaõppe läbiviijate profiili analüüs.
Õpperuumide analüüs.
Õpetamise ja õpetamisvahendite analüüs.
Väljaõppealade analüüs.
Aktiviseeritus: Kirjeldatud on õppijaid, keda tuleb õppetöösse kaasata (varasemad teadmised, oskused, hoiakud, väärtused).
Innovatiivsus: Arvestatud on õpituvastusi.































Tabel 2-3. Kavandamine - tervikprobleemidel põhineva õppekava väljatöötamise aluse koostamine
SISEND
TEGEVUSED
VÄLJUND
PÕHIMÕTTED
Analüüsi järelmid 1
	Tuvastada tervikprobleemid, mille lahendamise kaudu omandatud teadmised ja oskused võimaldavad täita üldeesmärki. 

Kogutakse probleemidest erinevaid näiteid.
Tuvastatakse iga probleemi sisuelemendid.
Soovitud tagajärjed, nendeks vajalikud tingimused (nt lahingu alusfunktsioonid) ja sammud (nt teatud taktikalised maismaategevuste teostus) nende tingimuste loomiseks.
Visandatakse iga probleemi prototüüp.
Tagajärjed, tingimused, edasine tegevus.
Hinnatakse iga probleemi prototüübi rakendamist. Selleks tuleb tuvastada:
	Ülesande lahendatavus.
Tuvastada vigased tingimused.
Läbida samm sammu haaval tegevuste järjekod.
Kaasatakse lähtuvalt eelnenust eksperte, kellelt õppekava koostamise ajal arvamusi küsida.

Tuvastatakse õppekava koostamiseks sobilikud alus- ja allikmaterjalid.
Tuvastatakse olemasolev või puuduolev õppevara.
Koostatakse õppevara koostamisplaan.
Kirjutatakse õppekava üldeesmärk, taotletav pädevus.

Sõnastatakse järgmised kirjeldused:

	Taotletav võime.
	Teemavaldkonnad.

Tervikprobleemid, millest lähtuvalt õppetegevusi hakatakse välja töötama.
Põhitegevused, milles funktsiooni täidetakse.
Viite- ja alusmaterjalid. 
Õppekava teemade loend, milleks õppevara luuakse jmt. 
Üldeesmärk on lähteülesandes antuga samatähenduslik.
Taotletav pädevus on kirjeldatud teadmiste oskuste ja hoiakute kogumina, mis lähtub funktsioonikirjeldusest ning katab lähteülesande taotluse täielikult.
Probleemid on:
	Iseloomulikud: tuvastatud probleemid on tüüpilised näited nendele, mis õppijale funktsiooni täitmisel ette tulevad.
Täielikud: koosnevad probleemi algseisust, soovitud tagajärjest ja sammudest, mis loovad tingimused soovitud tagajärje saavutamiseks.

	Keerulised: probleemide kujutised on keerulise struktuuriga, millel on rohkem kui üks õige lahendus ja lahendusviis.
Päriselulised: probleemide kujutised on loodud päris maailma või simuleeritud keskkonda.
Erinevad: probleemide kujutised erinevad üksteisest.
	Varieeruvad: probleemide kujutised erinevad kvaliteedi poolest suurepärastest näidetest halbade näideteni.
Probleemil on:
	Tagajärg: 
	probleemil on lahendus või soovitud tagajärg;
	tagajärjel on tuvastatud omaduste väärtused (kriteeriumid), mis võimaldaksid õppijal hinnata tagajärje saavutamist.
	Tingimused: 
	tuvastatud on vajalikud tingimused, mis viivad soovitud tagajärjeni;
	tuvastatud on iga tagajärje omadused, mis võimaldaksid õppijal hinnata, kas vajalik tingimus on täidetud.
	Sammud: tuvastatud on vajalikud tegevused, mille läbi saavutatakse vajalikud tingimused.
Probleemid võimaldavad:
	Näidata tagajärgesid: kuvatud on probleem, protsessi nimi, vajalikud tingimused ja oodatud tagajärg.
	Näidata tingimusi: tingimuse nimi, omaduste väärtused, kogum häid ja halbu näiteid.
	Näidata samme: protseduuri rakendamise olukord. protseduuri nimi, sammude loend ja järjekord, sammude demo ja tagajärgede kirjeldus, kogu protseduuri tagajärje kirjeldus.
	Tuvastada tagajärgi: õppijal on võimalik a tuvastada tingimuste põhjal probleemi soovitud tagajärje võimalikkus.
	Tuvastada tingimusi: õppijal on võimalik tuvastada vigased tingimused probleemi ootamatule tagajärjele.
Sooritada samme: õppijal on võimalik sooritada sammud vajalike tingimuste loomiseks, soovitud tagajärje saavutamiseks.




Tabel 2-4. Läbiviimine - õppekava sisuosade väljatöötamine
SISEND
TEGEVUSED
VÄLJUND
PÕHIMÕTTED
Kavandamise etapi väljundid, mis on õppekava koostamise aluseks. 

	Sõnastatakse probleemide lahendamised õpiväljunditena.

Kaardistatakse õpiväljundite võimalikud hindamismeetodid.
Tuletatakse tervikprobleemidest tulevase väljaõppe sisu ehk probleemide jada:
	Tuvastatakse vajalikud oskused iga probleemi lahendamiseks;

 Visandatakse probleemide jada alustades lihtsamatest, lõpetades keerulisemate probleemidega;
Korrigeeritakse probleemide jada nii, et õppijatel oleks võimalik vajalikke oskusi omandada.
	Visandatakse tabeli kujul kõikide oskuste õppemeetodid Õppemeetodite loetelu visandamisel lähtutakse NATO publikatsioonist Bi-SC EDUCATION AND INDIVIDUAL TRAINING DIRECTIVE (Bi-SCD 075-007) ANNEX P..
	Liigutakse tagasi analüüsi etappi, selleks et tuvastada juurde tekkinud andmetest lähtuvalt järelmid 2 ehk vajaminevad vahendid (õppevahendid, -alad, ressursid, väljaõppe läbiviijad).

Kavandatakse õppesündmustest lähtuvalt hindamisvahendid.
Töötatakse välja pilootprojekti läbiviimiseks esialgne õppekava.
	Kirjutatakse õppekavasse õpiväljundid.

Struktureeritud plaan (maatriks) probleemide jadast ja omandavatest oksustest.
Täidetakse õppekavas sisu ja mahu tabel ning läbiviimise põhimõtted.
Sõnastatakse õppekavas läbiviimise tingimused.
Kirjeldatakse õppekavas hindamist.
Täidetakse õppekavas sisu ja mahu tabeli aja osa. 
Täidetakse õppekavas läbiviimise põhimõtted - tekstiosa.
	Töötatakse välja ainekavad, kus sätestatakse oskuste ja probleemide maatriksist tulenevalt õpisündmuste tabel, vajadusel ka teenistuspraktika juhend.

Esialgne õppekava Pilootkursuse õppekava kinnitab kursust korraldav struktuuriüksuse ülem õigusaktiga..

Õpiväljundid lähtuvad tervikprobleemidest ning on täpsustatud tingimuste ja kriteeriumite kirjeldustega. Need peavad olema realistlikud ja mõõdetavad.
Struktuurne plaan hõlmab:
Probleemide ja oskuste maatriks: probleemid on järjestatud nende tagajärgede järgi esialgsesse loogilisse jadasse ja on tuvastatud vajalikud tingimused ja sammud iga tagajärje saavutamiseks.
Oskuste komplektsus: probleemide jada on korrigeeritud nii, et vähem oskusi ja paremini vaadeldavad probleemid esinevad järjekorras eespool ning vastupidiselt keerulisemad järjekorras tagapool.
Puuduvad probleemid: probleeme, mis käsitlevad samme ja tingimusi, mis pole veel probleemide jadas esindatud, on lisatud.
Üleliigsed probleemid: jadast on eemaldatud probleemid, mis käsitlevad samme ja tingimusi, mis on juba piisaval määral esindatud teistes probleemide käsitlustes.
Sisu ja mahu tabelis on sisuosa selgepiiriline ja lähtub eelnenud analüüsil.
Õpisündmuste tabel (ainekavas) näitab, milliste probleemide juures, mingeid samme või tingimusi demonstreeritakse või sooritatakse.
Õpisündmuste iseloom võimaldab läbiviimise strateegiat: 
	väljaõppe läbiviija räägib probleemi tingimustest.
väljaõppe läbiviija näitab probleemi tingimusi.
väljaõppe läbiviija räägib probleemi samme.
väljaõppe läbiviija näitab probleemi samme.
õppija tuvastab probleemi sammud.
õppija tuvastab probleemi tingimused.
õppija sooritab probleemi sammud.
õppija tuvastab probleemi sammude vastavust tingimustele.

Meetodid võimaldavad: 
Demonstreeritust: samme ja tingimusi räägitakse, näidatakse, juhendatakse multimeedia vahendusel vähemalt läbi 3 erineva probleemi.
Rakendatavust: samme ja tingimusi sooritatakse, tuvastatakse, antakse tagasisidet, harjutatakse multimeedia vahendusel läbi vähemalt kolm erinevat probleemi.
Sisu ja mahu tabelis märgitud aeg sisaldab endas õpisündmuste läbiviimist, õppijate omavahelist koostööd ja läbiviija hindamistegevusi.
Läbiviimise tingimused tuginevad eelneval analüüsil ja kirjeldatud on kõik vajalikud õppevahendid ja -alad.
Läbiviijale esitatavad nõuded tagavad piisava kompetentsi, et toetada õppijat vajalike oskuste omandamisel.
Läbiviimise põhimõtted näitavad õpikäsitust, kasutatavaid meetodeid, kirjeldab konteksti millest õpetegevused lähtuvad. Läbiviimine on rajatud õppija olemasolevale kogemusele ja omavahelisele koostööle.
Lähtub õppija kogemustest õpistrateegia aktiviseerib sest, et õppetöös kujutatavad probleemid on:
Tuttavad: tugiraamistikud on juba tuttavad õppijatele.
Sarnased: tugiraamistikud sisaldavad elemente ja omavad paralleelseid seoseid vastava õppesisuga.
Lihtsad: tugiraamistik on vähem keerulisem kui vastav õppesisu.
Tähelepanu koondavad: kasutatud on tugiraamistike elemente ja seoseid, et juhtida tähelepanu olulistele õppesisu omadustele.
Toetavad: tugiraamistikud aitavad õppijal tuvastada õppesisu omadusi või aitavad õppijal kasutada õppesisu probleemide lahendamisel.
Üldistavad: reflektsioon võimaldab õppijal rakendada omandatud oskusi käsitletud probleemidest väljaspool ja teistsuguste probleemide lahendamiseks.



Tabel 2-5. Hindamine
SISEND
TEGEVUSED
VÄLJUND
PÕHIMÕTTED
Esialgne õppekava.
Kavandamise protsessis osalejate ettepanekud.
	Hinnatakse õppekava terviklikkust:

	Vaadatakse üle kogu kursus kasutades selleks hindamislehte;

Koostatakse puuduvad ja puudulikud kursuse komponendid;
Visandatakse võimalikud sissejuhatavad õppesündmused;
Lõimitakse õppetegevustesse üldistatud tugiraamistikud juhendamiseks ja harjutamiseks;
Visandatakse õppijate koostöökohad gruppides tegutsemiseks;
Visandatakse võimalik kursuse ülesehitus;
Kavandatakse funktsionaalne õpikeskkond;
Kavandatakse kursuse ülesehitus;
Teostatakse õppekavast lähtuvalt olemasolevate õppevara analüüs, mille läbi tuvastatakse uue õppevara koostamise vajadus;
Koostatakse uus või koondatakse olemasolev õppevara loodud õppekavast lähtuvalt.
	Viiakse läbi pilootkursus koos õpiväljundite hindamisega ning kogutakse hindamiseks andmeid vaatlusena ning küsitledes läbiviijaid ning osalejad.

Hinnatakse õppekava vastavust lähteülesandega, soovitud tulemustega ning täiendatakse ja parandatakse vajalikud osad.
Hinnatakse kasutusel olnud õppevara lähtuvalt õpiväljundite saavutamist toetavatest aspektidest.
Esitatakse õppekava kinnitamiseks.
Koostatakse plaan andmete kogumiseks ümberhindamise, eesmärgil.
Hinnatakse protsessi, tuvastatud protseduurilisi õpikohti.
Kõrvaldatud puudused.
Pilootkursuse temaatiline plaan.
Pilootkursuse tunniplaan.
Puuduoleva või täiendamist vajava õppevara koostamise plaan.
Uus või parandatud õppevara.
Läbiviidud kursus koos hindamisandmetega.
Kinnitamisele minev õppekava.
Kinnitatud õppekava.

Puuduvad elemendid: puuduvad õppesündmused, mis võivad tõsta kursuse tõhusust, tulemuslikkust ja kaasahaaravust, on tuvastatud.
Puudulikud elemendid: puudulikud õppesündmused, mille parandamine võimaldaks tõsta kursuse tõhusust, tulemuslikkust ja kaasahaaravust, on tuvastatud.
Läbivaatus: puudulikud ja/või puuduvad õppesündmused on parandatud ja/või lisatud.
Sissejuhatus: sissejuhatus on kohane.
Tugiraamistikud: vajalikud tugiraamistikud on integreeritud ja neid on võimalik kasutada juhendamisel ja harjutamisel.
Vastastikune interaktsioon: kursusesse on integreeritud vastastikkuse jagamise, arutelu, koostöö ja hindamise sessioonid.
Ülesehitus: visandatud materjal võimaldab tutvustada kursuse ülesehitust.
Õppeprotsessi asukoha indikaator: visandatud indikaatorid võimaldavad näitlikustada, kus õppija asub õppeprotsessis võrreldes tervikliku probleemi lahendamisega.
Lihtne: kursuse ülesehitus on lihtne ja selge.
Relevantne: kõik graafilised elemendid on õppesisuga seotud.
Kordamine: õppijatel on võimalik vaadata korduvalt demonstratsioone.
Tagasiliikumine: Õppijatel on võimalik liikuda tagasi eelnevate demonstratsioonide juurde.
Edasiliikumine: Läbiviijal on võimalik piirata õppijate võimalusi edasiliikumiseks, kui vajalikud õppesündmused pole läbitud.
Sõnastik: tehniliselt keerulise õppesisu korral on tagatud vastavad sõnastikud (mõisted, märkused).
Pikk õppevara: pikkades õppevarades on olemas sisukord ja vastavad lingid kiireks navigeerimiseks.
Kokkuvõte: koostatud on kokkuvõte olulistest tingimustest ja sammudest probleemide lahendamiseks.
Professionaalne ülevaade: õppekava on ekspertide ja toimetaja poolt üle vaadatud.
Üks-ühele katsetamine: kursus on katsetamiseks üks-ühele läbi viidud ja kogutud hindmaiseks andmeid.
Õppija profiil: varem kirjeldatud õppekavale asuja profiil vastab tegelikkusele.
Parandamine: pilootkursuse läbiviimise tulemustest lähtuvalt on õppekava täiendatud.
Hindamisplaan võimaldab mõõta õppijate reaktsiooni, õppimist, käitumist ja õpitu tulemuslikkust.
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KINNITAN

[allkiri]
Ees- ja perekonnanimi
Auaste
Töögrupi esimees
Kuupäev, kuu, aasta.

Organisatsioon
Struktuuriüksus
Struktuuriüksuse logo






FUNKTSIOONIKANDJA
funktsioonikirjeldus









Koostamiskoht ja koostamise aasta



Tiitellehe pöörde näidis
Kirjelduse koostajad:
Auaste ja nimi
Struktuuriüksus
Ametikoht







Lisaks osalesid funktsioonikirjelduse väljatöötamisel või andsid ekspertavamuse:
Auaste ja nimi
Struktuuriüksus
Ametikoht







Sissejuhatus
Kooskõlastaja:
Auaste ja nimi
Struktuuriüksus
Ametikoht




Ümberhindamine
Jrk.
Ümberhindajad 
Ümberhindamise raporti kinnitamise kuupäev, kuu ja aasta
1.


2.


3.







Funktsioonikirjelduse vormistamise näidis
Funktsioon
Ametikoha (üksuse) nimetus, mille kohta antud funktsioonikirjeldus käib.
Tase
Funktsioonikirjelduse kvaliteedi tähis (FK-I - tugineb ainult dokumentidele, FK-II - tehtud dokumentide põhjal ning on kaasatud eksperte, FK-III peale revalveerimist, kui sisse on viidud muudatused mis on järeldatud jälgides ja hinnates inimest/üksust funktsioonis).
Koostamise aeg
Funktsioonikirjelduse koostamise ajavahemik ja -aasta.
Viited
Dokumentide, kasutatud kirjanduse ja muu materjalide, millest on antud dokumendi loomisel lähtutud, loetelu täiskirjena.
Ümberhindamine
Määratlus, kuidas hakkab toimuma funktsioonikirjelduse edasine kaasajastamine ja ümberhindamine : vastutaja, protseduurid ja sagedus.
Koosseisuline kuuluvus
Kirjeldus funktsioonikandja asetusest struktuuris: ülemad, alluvad, koostöö ja koordineerimine.
Eeldused
Formaalharidus

Eelduskursused

Hoiakud

Isikuomadused


Eesmärk
Kirjeldus sellest, missugust mõju üksusele, kus rolli täidetakse, avaldab funktsioonitäitmine.
Põhiülesanded:
	



Ülesannete hierarhia (võib vormistada ka graafilise ’struktuuri puu’):
	
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	

Erilised töötingimused
Kirjeldus sellest, millistes tingimustes funktsiooni tuleb täita, sh füüsiline ja psüühiline pinge ning sotsiaalne keskkond.
Märkused
Muud olulised tähelepanekud, mis ei liigitu ühegi teise alapunkti alla.
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KINNITATUD
							Kaitseväe juhataja volitatud isiku reg_kpv
käskkirjaga nr regist_nr



Organisatsioon
Struktuuriüksus
Struktuuriüksuse logo







(NIMI) KURSUSE
õppekava









Koostamise koht ja koostamise aasta



Tiitellehe pöörde näidis
Õppekava koostajad:
Auaste ja nimi
Struktuuriüksus
Ametikoht







Lisaks osalesid õppekava väljatöötamisel või andsid ekspertavamuse:
Auaste ja nimi
Struktuuriüksus
Ametikoht







Sissejuhatus (kava koostamise põhjendus jms).

Kooskõlastaja:
Auaste ja nimi
Struktuuriüksus
ametikoht







Ümberhindamine
Jrk.
Ümberhindajad 
Ümberhindamise raporti kinnitamise kuupäev, kuu ja aasta
1.


2.


3.






Õppekava ülesehituse näide
Sihtgrupp
Missuguse funktsiooni täitjatele antud kursus on suunatud. Võivad olla nimetatud kas konkreetsed funktsioonid või juhul, kui see on otstarbekas, siis üldkirjeldus funktsioonidest, mille täitjate osakompetentse kursus edendab.
Üldeesmärk
Kirjeldus sellest, missugust üldist mõju organisatsioonile õppekava täitmise kaudu taotletakse.
Taotletav pädevus
Terviklik kirjeldus sellest, milleks võiks funktsioonikandja olla suuteline (teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumina) on õppekava läbimise järel.
Kaasnevad pädevused lähtuvad elukestvaõppe põhimõtetest, milleks on:
emakeeleoskus; võõrkeelteoskus; matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest; infotehnoloogiline pädevus; õppimisoskus; sotsiaalne ning kodanikupädevus; algatusvõime ja ettevõtlikkus; kultuuriteadlikkus ja -pädevus.
Õpiväljundid
Kolmeosaline väljundikirjeldus, mis sisaldab nõudeid, tingimusi ja kriteeriume. Õpiväljund koosneb kolmest osast: 1) tegusõna (kognitiivne protsess või tegevus); 2) sihitis (teadmus või aine sisu); 3) määrsõna või muu tingimusi täpsustav lauseosa.
Õpiväljundeid saab kirjeldada erinevalt. Üks võimalus on sõnastada väljund kolme õpivaldkonna osas (teadmised - teoreetilised, tehnikaalased, praktilised, üldhariduslikud, entsüklopeedilised teadmised; oskused - õppimise ja harjutamise teel omandatud asjatundlikkus, meisterlikkus, kogemus mingil tegevusalal; hoiakud - suhtumine, suhtumislaad). Teine võimalus on sõnastada väljund võimena lahendada mingeid tervikprobleeme. Mõlema võimaluse puhul on oluline järgida nõue-tingimus-kriteerium nõuet.
Sisu ja maht
Tabelis esitatakse õppeainete nimed ning planeeritav/orienteeruv ajaline maht nii iseseisva töö kui statsionaarõppe osas.
Õppeained
Iseseisevõpe 
Lähiõpe 
Ainekood



Ainekood



Õppeained kokku:


Õppepraktika: (vajadusel)

Kursuse kogumaht:
 X akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kirjeldus õppe läbiviimise põhimõtetest nagu õpikäsitus, õppetöö vorm, metoodikad, võimalikud piirangud näiteks osalejate arvu vms kohta. Samuti kirjeldus õppekava läbimise (lõpetamise) tingimuste kohta.
Läbivad teemad
Teemade lühikirjeldus, mida kursuse ainekavad eraldi ei käsitle, kuid kursuse eripära tõttu on läbivalt kasutuses ja seeläbi ka arendatavad või kujundatavad. Nendeks on:
1) Kaitseväe väärtused: ausus, ustavus, asjatundlikkus, vaprus, koostöövalmidus, avatus.
2) Kaitseliidu väärtused: missiooniteadlikkus, usaldus, avatus, kogukondlikkus, jätkusuutlikkus.
3) Eelnevalt õpitud teemad nagu raadioside protseduurid, sõjandusterminoloogia jne.
Õppekavale asumise nõuded
Nõuded, mis peavad olema täidetud selleks, et antud õppekaval osaleda. 
Ametikoht

Formaalharidus

Eelduskursused

Hoiakud

Isikuomadused


Vastuvõtukatsed (vajadusel, olenevalt õppekava eesmärgist)
Kui õppekavale või mõnele tema ainele pääsemiseks tuleb läbida mingid füüsilised või vaimsed katsed, siis esitatakse siin nende kirjeldus.
Hindamine
Milliste põhimõtete alusel toimub antud õppekava raames õpiväljundite saavutamise hindamine. (Kujundav, eristatav/mitteeristav, hindamismeetodid).
Väljastatavad dokumendid
Loetelu dokumentidest, mis väljastatakse õppekava või tema osade läbimise/lõpetamise korral.
Läbiviimise tingimused
Kirjeldus, millised tingimused ja vahendid on vajalikud õpiväljundite saavutamiseks.
Viited
Kirjanduse ja allikate loetelu, mille alusel või millest on lähtutud antud õppekava koostamisel.
Õppetööks sobilik õppevara ja soovitav kirjandus
Õppekava koostajate või ümberhindajate poolt soovitatavad õpikute, dokumentide jmt loetelu.
Mõisted/lühendid
Õppekavas kasutatud mõistete ja lühendite seletused.
Märkused
Muud olulised tähelepanekud, mis ei liigitu ühegi teise alapunkti alla.
Ümberhindamine
Määratlus, kuidas hakkab toimuma õppekava edasine ümberhindamine (vastutaja, protseduurid ja sagedus).
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KINNITAN

[allkiri]
Ees- ja perekonnanimi
Auaste
Väeliigi, struktuuriüksuse ülem
Kuupäev, kuu, aasta.







(Nimi) ainekava



Tiitellehe pöörde näidis
Ainekava koostajad:
Auaste ja nimi
Struktuuriüksus
Ametikoht







Lisaks osalesid õppekava väljatöötamisel või andsid ekspertavamuse:
Auaste ja nimi
Struktuuriüksus
Ametikoht







Sissejuhatus (kava koostamise põhjendus jms).
Kooskõlastaja:
Auaste ja nimi
Struktuuriüksus
ametikoht




Ümberhindamine
Jrk nr
Ümberhindajad
Ümberhindamise raporti kinnitamise kuupäev, kuu ja aasta
1.


2.


3.






Ainekava ülesehituse näidis
Ainekood. AINEKAVA NIMI
Õppekava
Õppekava nimetus, mille juurde aine kuulub.
Üldeesmärk
Seos antud aines taotletavate õpitulemuste ja õppekava vahel.
Õpiväljundid
Mõõdetav (nõuded, tingimused ja kriteeriumid) eesmärgikirjeldus, kasutades näiteks taksonoomiliselt sobivaid käitumisverbe.
Sisu ja maht
 Tabelis esitatakse planeeritav teemade ajaline maht nii kaugõppe kui statsionaarõppe osas. 
Teemad
Iseseisevõpe
Lähiõpe


X Õppemeetod Lähtudes õppekava eesmärgist määrab õppemeetodi(d) õppekava koostaja.
Y Õppemeetod
Z Õppemeetod
	






	






	






	






	






Kokku:
X akadeemilist tundi

Läbiviimine
Kirjeldus iseseisvaõppe ja kontaktõppe korraldusest ja seostest teiste ainetega, samuti ainesisesed seosed teemade vahel.
Hindamine
Kirjeldus üldiselt aine raames läbiviidavast tulemus- ja protsessihindamisest ehk sellest kas, kuidas (millistel meetoditel) ja millal toimub õpiväljundite saavutamise hindamine ning millist osakaalu see hinnang omab õppekava läbimise/lõpetamise hinde kujunemisel.

Vahendid
Kirjeldus üldiselt aine õppimiseks ja õpetamiseks vajalikest vahenditest.
Õppetööks soovitatav kirjandus
Viited õppetöö aluseks olevale õppevarale.
Märkused
Tähelepanekud, mis ei liigitu ühegi eelneva alapunkti alla.
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KINNITAN

[ allkiri ]
Ees- ja perekonnanimi
Auaste
Õppekava ümberhindamist korraldav isik
Kuupäev, kuu, aasta.

ÕPPKAVA ÜMBERHINDAMISE RAPORT
Ümberhindaja(d):
Auaste ja nimi
Struktuuriüksus
Ametikoht




Lisaks osalesid ümberhindamisel või andsid ekspertavamuse:
Auaste ja nimi
Struktuuriüksus
Ametikoht




Kooskõlastaja:
Auaste ja nimi
Struktuuriüksus
Ametikoht




Muudatused dokumendis:
Täienduse/muudatuse koht õppekavas
Täienduse/muudatuse sisu








KAITSEVÄGI
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud 13.12.2016
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Vorm nr 5
Lisa 2
4. peatüki punkt 2 juurde

KINNITAN

[ allkiri ]
Ees- ja perekonnanimi
Auaste
Väeliigi, struktuuriüksuse ülem
Kuupäev, kuu, aasta.

TEENISTUSPRAKTIKA JUHEND
Üldeesmärk
Seose loomine kursuse raames taotletud õpitulemuste ning laiema kontekstiga juhul, kui see on võimalik ja otstarbekas.
Läbiviimise põhimõtted
Kirjeldus eri osapoolte rollidest ja kohustustest ning tingimustest, mis mõjutavad õppepraktika läbiviimist.
Kontroll ja hindamine
Üldistus sellest, milliste põhimõtete alusel viiakse läbi hindamine ning õppepraktika tulemuskontroll.
Koostöö konkreetse erialakooliga
Kirjeldus sellest, kuidas toimub koostöö mingi erialakooli ning praktikat läbiviiva üksuse vahel ning millised on osapoolte rollid ja kohustused. Kui kursust ei viida läbi (eriala)koolis ega (eriala)kooli egiidi all, siis praktika läbiviimise osas märgitakse (eriala)kooli asemel partneriks olev struktuuriüksus.
Väljastatavad dokumendid
Loetelu dokumentidest, mis väljastatakse õppepraktikal osalemise/läbimise/sooritamise korral.
Õppepraktika juhendi lisad
Loetelu dokumentidest, mis on õppepraktika juhendi lahutamatuteks osadeks.






