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1. ÜLDINFO 

 

Aadress:     Kadrina Keskkool 

                   Rakvere tee 4 

                   45201 KADRINA 

                   Tel. 322 5640, fax. 322 5641 

                   E-mail: info@kadrina.edu.ee  

 

Kontakt:     Raimo Maasik  

                   Tel. 322 5670 

                   E-mail: raimo@kadrina.edu.ee  

 

 

 

2. ÜLEVAADE  REAAL-TEHNILISEST SUUNAST 

 

Reaal-tehnilise suuna eesmärk on viia noored tehnilise kõrghariduse omandamiseni, mis aitab 

kaasa konkurentsivõime parandamisele kohalikul ja rahvusvahelisel tööturul. Sellel suunal 

saadavad teadmised tagavad noortele valmisoleku ja julguse teha edaspidi olulisi valikuid ja 

otsuseid. 

 

Reaal-tehnilisel suunal õppimine motiveerib ja julgustab noori õppima valdkondades, mis 

eeldavad sügavamaid teadmisi ja oskusi reaalainetes. Gümnaasiumi lõpetaja saab hea 

lähtepositsiooni jätkata õpinguid erinevates kõrgkoolides insenertehnilistel, IT-, majandus- ja 

teistel erialadel. 

 

Reaal-tehniline suund koosneb erinevatest kursustest, mida õpitakse kogu gümnaasiumiastme 

vältel. Lisaks põhikursustele pakub reaaltehniline suund suunakursuseid. 

 

Fookuses on CAD-joonestamine, 3D-modelleerimine, VR, koostöö koolide ja ettevõtetega 

ning õppekäigud ja praktikad. 

 

Koostöös Rakvere Ametikooliga on võimalik omandada CNC-pingi operaatori 

kutsetunnistus. 

 

mailto:info@kadrina.edu.ee
mailto:raimo@kadrina.edu.ee
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Reaaltehniline suund võimaldab õpilastele suundaloovaid valikkursusi (10) järgmises mahus: 

 CAD joonestamine – 5 kursust 

 Joonestamine – 2 kursust 

 Logistika + Turunduse ja müügitöö alused + Organisatsiooni kultuur ja juhtimise 

alused – 1 kursus 

 Füüsika – 1 kursus 

 Bioloogia – 1 kursus 

 

Lisaks on suunapõhised valikained: 

 Erialane inglise keel –  2 kursust 

 Loogika – 1 kursus 

 Arhitektuurne projekteerimine – 1 kursus 

 

Lisakursused: 

 AutoDesk Inventor – 1 kursus 

 Rahatarkus – 1 kursus 

 CNC-pingi operaatori koolitus 

 

Üldsätted 

 

Reaal-tehnilise suuna õppekava (edaspidi ReTe õppekava) määrab kindlaks õppetegevuse 

eesmärgid, põhimõtted, omandatavad kompetentsused, õppekorralduse üldised alused, aine 

valdkonnad, õppeained, õpetatavate ainete mahud, hindamise põhimõtted. 

 

Kursuseid viiakse läbi nii kontaktõppena kui ka e-õppe vormis. 

 

Reaal-tehnilise suuna valikaineid õpetatakse gümnaasiumiastme 3 õ/a jooksul.  

ReTe õppekava on alusdokumendiks antud aine õpetamisel.  

 

Õppekava ülesehitus 

 

ReTe õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest 
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Üldosas esitatakse õppekava lähtekohad, ülesanded, õppekasvatustöö sihid ja  eesmärgid. 

Ainekavades esitatakse: 

 Ainevaldkonna õpetuse lühikirjeldus; 

 Ainevaldkonna õpetuse eesmärgid; 

 Läbivate teemade käsitlemine ainevaldkonna õpetuses; 

 Õppeainete taotletavad õpitulemused, õppe sisu ja õppetegevused; 

 Õppeainete õpitulemuste hindamise alused. 

 

Rakendussätted 

 

ReTe õppekava on vastavuses Kadrina Keskkooli õppekavaga.  
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3. AINEKAVAD 

3.1 CAD-JOONESTAMINE  

 

Aine maht 5 kursust (175 tundi) 

 

3 kursust (105 tundi) AutoCAD  

2 kursust (70 tundi) SolidWorks  

 

Lisakursus (35 tundi) Inventor  

 

3.1.1 AutoCAD 

 

ÜLDALUSED 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) arendab loovust ning süsteemset ja ruumilist mõtlemist; 

2) oskab seada eesmärke ning planeerib oma tegevust etappide kaupa; 

3) võtab vastutuse ideede ja plaanide elluviimise eest ning rakendabmeeskonnatöövõtteid; 

4) kasutab erinevaid teabeallikaid tehnoloogilise protsessi planeerimisel ja hindabkriitiliselt 

neis sisalduvat infot; 

5) mõistab nüüdisaegse tehnoloogia olulisust riigi majanduses. 

 

Aine kirjeldus 

I kursuse lühikirjeldus 

 

CAD tarkvara kasutamise praktiliste oskuste omandamine kahemõõtmeliste jooniste 

koostamiseks AutoCAD’i baasil. 

1) Süsteemi AutoCAD tööpõhimõte, käskude süsteem. 

2) Objektid, nende liigid, objektide loomine (Draw) ning teisendamine (Modify). 

3) Viirutuste kandmine joonisele. 

4) Liitobjektide (Block) kasutamine, objektimassiivid (Array). 
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5) Joonise vaatlemine (View, Zoom, Pan). 

6) Joonise automatiseeritud mõõtmestamine (Dimension). 

7) Objektide ülekandmine ühest joonisest teise. 

8) “Objektiruumide” (Model Space, Paper Space) kasutus, printimine. 

9) Kahemõõtmeline (2D) modelleerimine. 

 

II kursuse lühikirjeldus 

 

CAD tarkvara kasutamise praktiliste oskuste omandamine kolmemõõtmeliste jooniste 

koostamiseks AutoCAD’i baasil. 

1) AutoCAD kui kolmemõõtmeliste objektide modelleerimisvahend. 

2) Ülevaade solid objektidest. 

3) Solid objektide moodustamise meetodid, solid objektide omadused. 

4) Solid objektide redigeerimine. 

5) Kasutaja koordinaatsüsteemid.  

6) Layout’id ja nende kasutamine. 

7) Visualiseerimine, materjalid, valgus. 

 

III kursuse lühikirjeldus 

 

Eelnevate kursuste käigus õpitu rakendamine rühmatööde ja iseseisvate suuremate projektide 

valmistamise käigus. 

 

Lõiming teiste ainetega: 

 

1) täienevad matemaatilised vilumused ja ruumiline mõtlemine 

2) täieneb ettekujutus erinevatest mõõtkavadest ning kasutatavatest ühikutest. 

3) tihe seos joonestamisega 

4) esteetiliselt nauditavate ja samal ajal praktiliste toodete disainimine eeldab kunstiandeja 

ilumeele olemasolu 

5) 3D mudelid võivad olla kasutatavad erinevates lahendustes, andes lisavõimalusi ka 

informaatika ja teiste reaalainete õpetamisel 
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Õpitulemused 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) saab aru tootedisaini olulisusest meie igapäevaelus ning oskab näha seost teooria ja 

praktika vahel; 

2) on omandanud ülevaate modelleerimisprogrammidest ning oskab vähemalt ühte neist 

praktiliselt kasutada modelleerimiseks ning dokumenteerimiseks; 

3) suudab põhjendada enda tehtud sisulisi ja tehnoloogilisi valikuid, tööd dokumenteerida ja 

töö tulemust esitleda. 

4) oskab luua detaile ning komplekteerida koostu. 

 

Õppesisu 

 

3D-modelleerimistarkvara praktiline kasutamine 

1) AutoCAD’i ning Inventori käsusüsteem. 

2) Koordinaatsüsteem, absoluutsed ja suhtelised koordinaadid. Graafilised objektid - jooned, 

kaared, ringjooned, polüjooned, splainid, tekstid jne. 

3) Põhilised redigeerimisvõtted - objektide nihutamine, kopeerimine, pööramine, liitekohtade 

ümardamine ja faasimine, trimmimine, massiivid. 

4) Värvid, joonetüübid. 

5) Mõõtmestamise üldpõhimõtted. 

6) Kihtide moodustamine, kasutamine ja haldamine. 

7) Plokkide moodustamine ja kasutamine. Plokkide atribuudid. 

8) Joonise plottimine. 

9) Joonestuskeskkonna kontroll ja omadused. 

10)Materjali lisamine. 

11) Geomeetrilised ning mõõtmelised piirangud. 

12) Koostud. Koostude ettevalmistus esitlemiseks. Esitluste loomine 

 

Õpitulemused 

 

Oskus koostada ja redigeerida 2D ja 3D jooniseid ning mudeleid AutoCAD’is 
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Füüsiline õpikeskkond 

 

Arvutid (arvutiklassis), mis võimaldavad kasutada 3D-modelleerimistarkvara. 

 

Hindamine 

 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest ning 

toimub vastavalt Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme hindamisjuhendile. 

 

3.1.2 SolidWorks 

 

SolidWorks I 

SOLIDWORKS-i kasutamine detailide ja koostude 3D-parameetriliste mudelite 

valmistamiseks ning nende jooniste koostamiseks. Varemõpitud oskuste (AutoCAD) 

ülekandmine uude keskkonda ning olemasolevate teadmiste baasil uute sünteesimine 

 

SolidWorks II 

SOLIDWORKS-i kasutamine keerukamate detailide ja rohkematest detailidest koosnevate 

koostude 3D-parameetriliste mudelite valmistamiseks ning nende jooniste koostamiseks. 

Mudelite sobivus tehnoloogilises protsessis kasutamiseks. 3D printimine, mudelite ja printeri 

seadistamine. Materjalide, valguse kasutamine visualiseerimisel. 

 

Kursuste sisu lühikirjeldus teemade kaupa 

• Visandi objektid - jooned, ristkülikud, ringid, kaared, ellipsid, keskjooned 

• Visandivahendid - nihuta, teisenda, kärbi 

• Visandi objektidevahelised seosed 

• Eendi- ja lõikefunktsioon - extrude, revolve, sweep, loft 

• Ümardus ja faas- fillet, chamfer 

• Viirutused ja täitemustrid- hatch 

• Mõõtmed 

• Töötluste tingimused: algus ja lõpp 

• Massiomadused 

• Materjalid 
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• Komponentide lisamine 

• Standardseosed - kokkulangevad, paralleelsed, ristiolevad, puutujad, kontsentrilised, 

kaugused, nurk 

• Abigeomeetria - tasapinnad, teljed, geomeetrilised seosed 

• Jooniste ja vaadete valmistamine 

• Annotatsioonid 

• Koostude valmistamine 

• 3D printimiseks sobivad mudelid ja nende parandamine. 

• Tolerantsid prinditud koostude kokkupanekul 

 

3.1.3 AutoDesk Inventor 

 

Kursuse lühikirjeldus 

 

Parameetrilise 3D modelleerimise programmi Autodesk Inventor kasutamine ruumiliste 

mudelite ja tööjooniste vormistamiseks. 

Eelnevate kursuste jooksul omandatu kinnistamine ja uute, lihtsamate töövõtete omandamine 

programmi Inventor kasutamiseks. 

Esitluste loomine programmis Inventor. 

Eelnevalt omandatu kasutamine suurema projekti realiseerimiseks. 

 

3.2 TEHNILINE JOONESTAMINE  

 

Aine maht 2 kursust (70 tundi) 

 

ÜLDALUSED 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Joonestamise valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

 

1) tunneb huvi tehnika, tehnoloogia vastu, saab aru selle rakenduslikust tähtsusest ning on 

motiveeritud iseseisvaks õppeks; 
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2) arendab ruumikujutlusvõimet, mõtlemist, tähelepanu, graafilist kirjaoskust, loovust ja 

täpsust; 

3) on omandanud süsteemse ülevaate ruumigeomeetrilistest objektidest ja 

probleemülesannete graafilistest lahendusmeetoditest ning kasutab korrektset 

joonestamisalast sõnavara; 

4) suhtub lugupidavalt ja vastutustundlikult kaasinimeste loomingusse ning väärtustab võimet 

ja oskust ise uut luua; väärtustab töö läbimõeldust, korrektsust ning praktilisust; 

5) kasutab iseseisvalt erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid, joonestamisalase teabe 

leidmiseks ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 

6) rakendab ruumigeomeetrilisi probleeme lahendades teaduslikku meetodit; 

7) saab ülevaate joonestamisalase teabe rakendamisega seotud elukutsetest ning kasutab 

joonestamiskursusel omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides ning oma edaspidises 

elus; 

8) võtab vastu igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning prognoosib otsuste 

tagajärgi. 

 

Kursuse lühikirjeldus 

 

Joonestamisel on praktilise tähtsusega koht õpilaste mõtlemise ja ruumikujutlusvõime 

arendamisel ning tehnika- ja tehnoloogiaalase graafilise kirjaoskuse kujunemisel. Kursus 

tugineb varasematele matemaatika, osaliselt ka kunsti ja tööõpetuse kohustuslikel kursustel 

omandatud teadmistele, oskustele ning hoiakutele. Luuakse süsteemne ülevaade 

joonestamiseks vajalikust mitmekesisest teabest. Kinnistuvad kursuse jooksul omandatud 

sõnavara, teadmised ruumigeomeetriast ja oskused lahendada probleemülesandeid graafiliselt 

ning sellega seotud rakendustest ja 

elukutsetest, mis abistab õppijaid elukutsevalikul. 

 

Õppe vältel õpitakse analüüsima ruumigeomeetrilisi objekte ning lahendama 

probleemülesandeid graafiliselt. Omandatakse erinevate, sh elektroonsete teabeallikate 

kasutamise ja nendes leiduva teabe tõepärasuse hindamise oskus. Kõige sellega kujundatakse 

õpilaste joonestamisalaseid teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil analüüsida, mõista, 

selgitada ning lahendada ruumigeomeetrilisi probleeme. Seejuures kujundatakse positiivne 

hoiak joonestamise kui matemaatikateaduse rakendusliku osa suhtes, mis aitab kaasa uue 
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kavandamisele ja loomisele ning arvestab probleemide lahendamisel teaduslikke, 

majanduslikke, sotsiaalseid, eetilis-moraalseid aspekte ja õigusakte. 

 

Õpitulemused 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

 

1) on omandanud süsteemse ülevaate jooniste vormistamise, projekteerimise, jooniste 

saamise meetodite ja ruumigeomeetriliste objektide kohta, nimetab objektide 

määramisandmed ning analüüsib ning kirjeldab joonise järgi objekti kuju ja suurust, 

objekti ja tema osade vastastikust asendit ja asukohta ruumis; 

2) oskab tuletada ruumiobjektidest tasapinnalisi kujutisi, vormistada jooniseid  

nõuetekohaselt paigutades kujutist või kujutisi etteantud formaadile; 

3) analüüsib ruumigeomeetriliste ülesannete algandmeid, valib lahendusvariandid ülesannete 

lahendamiseks ning kasutab selgitamisel korrektset joonestamisalast sõnavara; 

4) väärtustab joonestamisalaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid tehnika- ja tehnoloogiaalase 

kirjaoskuse oluliste komponentidena, loovust ja mitmekülgselt läbimõeldud lahendusi, 

suhtub oma ja teiste töösse vastutustundlikult ning on sisemiselt motiveeritud elukestvaks 

õppeks; 

5) omab ülevaadet joonisega esitatud graafilise teabe erinevatest 

esitusvõimalustest, sh infotehnoloogilistest vahenditest; oskab kriitiliselt hinnata 

tarkvaravahendite sobivust joonestamiseks; 

6) kasutab erinevaid joonestamisalase, sh elektroonilise info 

allikaid, analüüsib, sünteesib ja hindab neis sisalduvat teavet 

ning rakendab seda tulemuslikult objekte projekteerides ja 

ruumigeomeetrilisi probleeme lahendades; 

 

Õppesisu 

 

1) Joonistele esitatavad nõuded: normkiri, jooned, joonise formaat, kirjanurk ja raamjoon. 

2) Geomeetrilised konstruktsioonid: paralleel- ja ristsirgete joonestamine, sirglõigu, 

ringjoone ja nurga jaotamine osadeks. 

3) Projekteerimine ja selle liigid: tsentraal- ja paralleelprojekteerimine. 
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4) Jooniste saamise põhilised meetodid. Kvooditud ristprojektsiooni meetodi olemus. 

Monge'I meetodi olemus.  

5) Punkt: koordinaadid; kaks- ja kolmvaade.  

6) Sirge: määramisandmed, jälgpunktid; kaks- ja kolmvaade. Sirge asend ekraanide suhtes: 

üld- ja eriasend. Eriasendiline sirge: horisontaal, frontaal, profiilsirge. Kahe sirge 

vastastikune asend: paralleelsed, lõikuvad ja kiivsed sirged. 

7) Sirglõigu pikkuse ja kaldenurga tuletamine.  

8) Tasand: määramisandmed. Tasandi asend ekraanide suhtes: üld- ja eriasend. Tasandilise 

objekti tõelise suuruse tuletamine.  

9) Aksonomeetria meetodi olemus. Liigid. Ristisomeetria teljestiku konstrueerimine, punkti 

ristisomeetriline kujutis. 

10) Geomeetrilised kehad: liigid (tahk- ja pöördkehad) ja jaotus (korrapärane, 

mittekorrapärane, sümmeetriline, ebasümmeetriline); kehade kaks- ja kolmvaated.  

11) Punkt geomeetrilisel kehal: punkti puuduva projektsiooni tuletamine. 

12) Geomeetriliste kehade tasandilised lõiked.  

13) Geomeetriliste kehade pinnalaotused. 

14)  Tehnilise joonestamise mõisted; mõõtmed, positsioneerimine, tükitabel, vaated, lõiked, 

koostejoonis, mõõtmestamine (gabariitmõõdud, detaili valmistamiseks vajalikud 

mõõdud). 

 

Õppetegevus 

 

Lähtuvalt konkreetsetest õppe-eesmärkidest, käsitletavast teemast ja eeldatavatest 

õpitulemustest rakendatakse joonestamistundides järgmisi tegevusi: 

 

1) joonestamiseks vajaliku info otsimine eri allikatest, sh elektroonilistest, ning sellele 

järgnev info analüüs, süntees ja hindamine; 

2) ruumigeomeetriliste probleemide graafiline lahendamine koolis (kodus) ja arvutipõhises 

õpikeskkonnas; 

3) praktilised, sh uurimuslikud, tööd klassis (kodus) ja arvutikeskkonnas; 

4) dilemmaprobleemide lahendamise rühmatöö arvutikeskkonnas; 

5) joonestustöö planeerimine, tegemine, vormistamine ja kaitsmine. 
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Füüsiline õpikeskkond 

 

Joonestustegevuseks vajab iga õppija joonestusvahendeid:  

1) kaks kolmnurka (teravnurkadega 45 kraadi ja 30, 60 kraadi),  

2) joonlaud,  

3) harilik pliiats tähistega HB ja B;  

4) kustutuskumm, (kustutusplaat),  

5) joonsirkel, (mõõtsirkel),  

6) joonestuspaber formaadiga A4 

 

3.3 TURUNDUS JA MÜÜGITÖÖ ALUSED  

 

Turunduse ja müügitöö alused on üks valikaine reaal-tehnilise suuna ainetest ja moodustab 

ühe osa kolmest ainest (logistika, turunduse ja müügitöö alused ning organisatsioon ja 

juhtimine) koosnevast kursusest gümnaasiumiastme 11. klassile.  

 

Õppe-ja kasvatuseesmärgid 

Turunduse ja müügitöö aluste õpetamisega taotletakse, et õpilane: 

 omandab algteadmised turundusest ja müügitööst; 

 saab ettekujutuse praktilisest turundusest ja müügitööst; 

 mõistab konkurentsi olemust ja mõju tänapäeva maailmas; 

 areneb kliendi ja isiksusena. 

 

Kursuse kirjeldus 

 

Õppetöös on olulisel kohal turunduse ja müügitöö alaste teadmiste ja oskuste omandamine. 

Õpetaja kasutab loengu ja diskussiooni vormi, paaris- ja individuaalseid töid.  

 

Õppetöö toimub praktikute juhendamisel ja koostöös erinevate ettevõtetega (nt AS 

Silberauto, AS Veho, Škoda Rakvere).  

 

Käsitletavad teemad: 
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Turunduse ja müügi põhimõisted: vajadus, soov, turg, klient, tarbija, segmentimine, turundus, 

turunduskeskkond, kaup, teenus, toode, turu-uuring, konkurents, hind, reklaam, 

turunduskommunikatsioon, kvaliteet, turustus, logistika, eetika, klienditeenindus. Turunduse 

erinevad tahud, mõjutajad ja meetodid: Mikro- ja makrokeskkond, sihtgruppide analüüs, 

turusegmendid ja nende analüüs, nõudmise ja pakkumise vahekord, turustuskanalid, 

kommunikatsioon. 

Turundus kui protsess: eesmärkide püstitamine, informatsiooni kogumine, 

turunduskeskkonna analüüs, prognoosid, strateegiad, turundusplaani koostamine, eelarve, 

turundusplaani elluviimine, tulemuste mõõtmine ja turundustegevuse kontroll. 

Müük: olemus, protsess, meetodid, kliendisuhted. 

 

Õpitulemused 

 

Valikaine õpilane 

 omab baasteadmisi  turundusest ja müügitööst; 

 kasutab saadud teadmisi igapäevaelu otsuste langetamisel; 

 omab eeldusi edasiõppimiseks turunduse ja müügitöö valdkonnas; 

 oskab tarbijana edukalt toime tulla turundajate mõjuruumis ning hinnata kriitiliselt 

turundaja tegevusi. 

 

Õppetegevus 

Õpevormiks kontakttunnid, individuaalne töö, e-tunnid  

 

Hindamine toimub vastavuses Kadrina Keskkooli hindamisjuhendiga. 

 

3.4 LOGISTIKA  

 

Logistika on üks valikaine reaal-tehnilise suuna ainetest ja moodustab ühe osa  (8 tundi) 

kolmest ainest (logistika, turunduse ja müügitöö alused ning organisatsioon ja juhtimine) 

koosnevast kursusest gümnaasiumiastme 11. klassile. 

Logistika aine raames õpitav on seotud erialase inglise keele, turunduse ja müügitöö, org. 

kultuuri ja juhtimise ning praktikaga tootmisettevõtetes ja välispartnerite juures. 
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Õppe-ja kasvatuseesmärk 

Logistika õpetamisega taotletakse, et õpilane: 

 omandab algteadmised logistikast; 

 saab õppekäigu abil ettekujutuse praktilisest logistikast; 

 mõistab logistika rolli ja rakendamist majanduses; 

 areneb kliendi ja isiksusena. 

 

Kursuse kirjeldus 

 

Õppetöös on olulisel kohal logistika-alaste teadmiste ja praktilise ettekujutuse omandamine.  

Õppetöö koosneb loengust ja õppekäigust logistikakeskusesse, koostöös ettevõttega OG 

Elektra.  

 

Õppesisu 

 

Logistika valdkonna tasemeõpe Eestis ja mujal. Majandusetegevuse trendid. Logistika roll ja 

rakendused majandustegevuses. Logistika põhimõisted ja olemus. Võtmetegevused 

logistikas. Tootmiskorraldus (tootmislogistika olemus). Varud, varude juhtimine. Veondus, 

veooperaatorid. Logistikaettevõtte profiil, orientatsioon teenustele ja/või tootmisele. Eesti 

logistiline positsioon, olulisemad transpordikoridorid, transiitvedude korraldus. 

 

Õpitulemused 

Valikaine õpilane 

 omab ülevaadet logistika tasemeõppest Eestis ja mujal; 

 omab baasteadmisi  logistikast; 

 kasutab saadud teadmisi igapäevaelu otsuste langetamisel. 

 

3.5 ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE  

 

Organisatsioon ja juhtimine on üks valikaine reaal-tehnilise suuna ainetest, moodustades ühe 

osa kolmest ainest (logistika, turunduse ja müügitöö alused, organisatsioon ja juhtimine) 

koosnevast kursusest. 
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Organisatsiooni ja juhtimise kursuse raames õpitav on tihedalt seotud erialase inglise keele, 

logistika, turunduse ja müügitöö kursustega ning praktikatega tootmisettevõtetes. 

 

Õppe-ja kasvatuseesmärgid 

Organisatsiooni ja juhtimise aluste õpetusega taotletakse, et õpilane: 

 saab ettekujutuse kaasaegse organisatsiooni ja organisatsiooniteooria põhimõistete 

kohta; 

 saab ettekujutuse organisatsioonist ja selle toimimisest; 

 saab ettekujutuse juhi rollist ja tema isiklikust arengust; 

 saab ülevaate eesmärgistamisest ja muutuste juhtimisest;  

 valdab taustainfot ettevõtlusega alustamise osas; 

 oskab luua seoseid teiste seotud ainetega. 

 

Kursuse kirjeldus 

 

Õppetöös on olulisel kohal aidata õpilastel mõista iseennast, otsustamise protsesse, 

organisatsiooni, ettevõtlust ning soodustada eriala valiku tegemist ja tööturule sisenemist. 

Õppemeetoditena on kasutusel loeng, vestlus, arutelud, esitlused, grupitöö, rollimängud. 

 

Õppetöö toimub koostöös Kadrina piirkonna ettevõtete juhtidega. 

 

Õppesisu 

 

Organisatsioon: 

Sissejuhatus ainesse: Organisatsiooni olemus. Erinevad organisatsioonid. 

Organisatsiooni struktuur, tehnoloogia ja kultuur (sh õppiv organisatsioon). 

Organisatsioonikultuuri tüübid. Kultuuri määratlus ja ülesehitus. Erinevate kultuuritüüpide 

ülevaade (Roger Harrisoni, Charles Handy, Robert Goffee, Gareth Jones). Kultuuritüüpide 

muutujad Charles Handy käsitluse järgi. 

Otsustamine organisatsioonis Erinevate otsustusprotsesside mudelite ülevaade. 

Võimusuhted organisatsioonis. Võimu ja organisatsiooni kultuuri seosed. Võim ja autoriteet. 

Võimu seadused Robert Greeni ja Joost Elffersi järgi. 
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Juhtimise alused: 

Juht ja juhi isiklik areng:  juhi olemus, juhi roll, juhi isiklik areng, juht kui eeskuju ja 

eestvedaja. 

Meeskond ja meeskonna areng: meeskonna olemus, meeskonna loomine, meeskonna areng, 

meeskonnatöö. 

Eesmärgistamine: eesmärkide seadmine, eesmärkide saavutamine, teistega võrdlemine. 

Muutuste juhtimine: muutuse olemus, muutuse protsess, hirmude ületamine, eneseusu 

loomine ja tunnustamine. 

Karjääri planeerimine ja tegemine. 

 

Ettevõtluse alused: 

Ettevõtluse olemus. Ettevõtlusega alustamine. Äriplaani tegemine, finantskavandamine, 

rahastusvõimaluste olemasolu ja leidmine.  

 

Õpitulemus 

Valikaine õpilane 

 omab baasteadmisi organisatsioonitüüpidest, organisatsiooni toimimisest, 

organisatsioonikultuurist;  

 omab baasteadmisi juhi rollist, meeskonnatööst, eesmärgistamisest ja muutuste 

juhtimisest; 

 teab tähtsamaid samme ettevõtte asutamisel;  

 kasutab saadud teadmisi igapäevaelu otsuste langetamisel. 

 omab eeldusi edasiõppimiseks. 

 

3.6 FÜÜSIKA JA TEHNIKA 

 

https://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/uus_kk_valik_fyysika_ja_tehnika.pdf 

 

3.7 RAKENDUSBIOLOOGIA  

 

https://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/uus_kk_valik_rakendusbioloogia.pdf 
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3.8 ERIALANE INGLISE KEEL 

 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/uus_kk_valik_inglise_keel_lote_rete.pdf 

 

3.9 MATEMAATILINE  LOOGIKA   

 

Matemaatiline loogika on üks reaal-tehnilise suuna ainetest. Aine maht on 35 tundi 

gümnaasiumiastme 12. Klassis. 

 

Õppe eesmärgid 

Matemaatilise loogika ja majandusarvutuste õpetamisega taotletakse, et õpilane: 

 saab ettekujutuse, et loogika on teadus mõtlemise reeglitest, struktuuridest ja 

vormidest 

 saab ettekujutuse, et kuigi sõna “loogika” on kõnekeelde tulnud filosoofia ja teaduse 

keelest, on loogika lahtimõtestamisel alust toetuda intuitiivsetele üldistatud 

arusaamadele loogikast 

 mõistab, et loogika on kindel süsteem või kord 

 mõistab, et loogika on võime ära arvata (tuletada) asju mida ei teata 

 mõistab arvutustes kasutada vähetuntud mõõtühikuid (näiteks troo, unts 

väärismetallide, inglise nael kohvi, barrel nafta, tollid saelaudade jms hindade 

arvutamisel) 

 omandab põhilised loogikareeglid 

 avardab oma silmaringi. 

 

Õppeaine sisu ja korraldus 

Käsitletavad teemad: 

Lausearvutus;  

Lausete konjunktsioon;  

Lausete disjuntsioon;  

Lausete implikatsioon;  

Lausete ekvivalentsus;  

Lausete eitus;  
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Matemaatilise loogika rakendusi;  

Vanaaaegsete ja vähetuntud mõõtühikute teisendamine meetermõõdustikku; 

Loogiliste järelduste tegemine. 

 

Õpitulemus: 

Õpilane omandab matemaatilise loogika lausearvutuse põhimõisted ja oskab lahendada 

vastavaid ülesandeid;  

Õpilane tutvub ja õpib kasutama äriajakirjanduses toodud akuutandmeid ja tabeleid;   

Õpilane suudab etteantud tabelite abil viia suurused meetermõõdustikku ja vastupidi 

Õpilane “õpib lugema” majanduslehti. 

 

Hindamine 

Jooksev hindamine. Kursuse lõpus  hindeline arvestus. 

 

3.10 ARHITEKTUURNE PROJEKTEERIMINE  

Toimub koostöös Arhitektuurikooliga e-õppe vormis: https://www.kooliruum.ee/  

 

Arhitektuurne projekteerimine on üks valikaine reaal-tehnilise suuna ainetest 

gümnaasiumiastme 12. klassile. 

 

Õppe-ja kasvatuseesmärgid 

Ehitusliku projekteerimise ainega taotletakse, et õpilane: 

 arendab tehnilist taipu ja tehnilist kirjaoskust; 

 saab ettekujutuse projekteerimise valdkonnast; 

 laiendab üldtehnilisi teadmisi; 

 omab edasist huvi edasiõppimiseks ülikoolis. 

 

Kursuse kirjeldus 

 

Arhitektuurse projekteerimise alused. 

 

Õpitulemused 

Valikaine õpilane 

https://www.kooliruum.ee/
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 omab sissejuhatavaid teadmisi projekteerimise alustest; 

 tunneb projekteerimises kasutatavaid üldmõisteid. 

 

 3.11 RAHATARKUS 

 

https://k12.instructure.com/courses/126213/assignments/syllabus 

 

3.12 CNC PINGI OPERAATORI KOOLITUS 

 

https://www.rak.ee/cnc-tootlemiskeskuse-operaator/ 

  


