ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):

Kuidas ja milliste püsililledega istutusalasid/lillepeenraid
kujundada?

Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)
Õppekeel:

Aiandus
eesti

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste
erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on
optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.
Sihtrühm:
Erialase hariduseta või aegunud oskustega vanuses 50+ tööealine põllumajandus- või
aiandustöötaja.
Õppe alustamise nõuded:
Vajalik põhihariduse olemasolu, töötamine põllumajandus- või aiandussektoris.
Koolitusgrupi suurus 12 õppijat.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes.
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
Õpingud läbinud õppija:







rakendada mõõtkava;
joonestada peenra/istutusala põhiplaani, arvestades ilmakaari;
koostada plokkistutuse, lainja istutuse ja segaistutuse mustreid;
liigitada valikut püsililli valgus-, ja pinnasetingimuste järgi;
liigitada viimaseid kõrguse ning õis- ja lehtdekoratiivsuse järgi;
luua istutusala/peenra, mis arvestab kasvukoha nõudeid ja on esteetiliselt nauditav.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse.
Olustvere TMK õppekava Põllumajandustöötaja, tase 4, 240 EKAP, Põllumajanduserialade
riiklik õppekava, mis on kinnitatud 25.07.2014 määrusega nr. 68.
Aednik, tase 4
A.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Paljundus- ja istutusmaterjali hindamine.
3. Külvamine, pikeerimine ja istutamine.
4. Puude/põõsaste istutamine.
5. Kastmine istutamisel.
6. Väetamine külvamisel ja istutamisel.
7. Multšimine.
.2.11 Haljasalade planeerimine, rajamine ja hooldamine
1. Istutusalade märkimine.
2. Kasvualuse ettevalmistus.
3. Servade rajamine ja pinnakatte paigaldamine.
4. Külvamine ja istutamine.
7. Taimede ja istutusalade hooldamine.
8. Taimekaitsetööde tegemine.
9. Väetamistööde tegemine.
11. Komposteerimine ja jäätmete käitlemine.

Põhjendus: Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas
Aednikud on välja toonud, et kõige keerulisem on aiandusega seotud planeerimistööde juures
istutusala kavandamine paberil ning sealt edasi praktiline kavandatu mahamärkimine
looduses. Käesolev koolitus toetab nimetatud oskuste praktilist arendamist.

3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

20

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

20

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis)

8

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

12

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua sisu peamised teemad ja alateemad sh eristada
auditoorne ja praktiline osa. Esitada õpiväljundite saavutamiseks vajaliku õppekeskkonna
lühikirjeldus. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui need on
olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.
Õppe sisu:
Mõõtkava ja kujundusteema rakendamine istutusala/peenra kujundamisel, püsilillede liigitamine
valgus-, pinnasetingimuste ning kõrguse, õis- ja lehtdekoratiivsuse järgi, istutusalade/peenarde
kujundamine plokkistutuse, lainja istutuse ning segaistutuse mustrites, peenrale mahu ja kuju
andmine; taksoni tasemel istutusmustri koostamine.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolil on teoreetilise õppe läbimiseks olemas õppeklassid koos esitlustehnikaga kooli
peahoones. Praktika viiakse läbi Olustvere TMK õppetalus, kus on olemas iluaed ning
võimalused praktiliste tööde teostamiseks.
Koolituse läbiviimiseks kasutatakse õpetajate endi poolt koostatud õppematerjale.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutav on vähemalt
70% kontakttundides osalemine ja õpiväljundite saavutamise hindamine. Õppijale
väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
Osalemine koolitusel 70%.
Koolitaja poolt antud praktilise ülesande sooritamine positiivselt. Koolituse läbinutele
väljastatakse tunnistus

5. Koolitaja andmed
Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku
kompetentsust näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Reti – Randoja Muts Olustvere TMK aiandusõpetaja

Õppekava koostaja: Marika Šadeiko, projekti- ja arendusjuht
marika.shadeiko@olustvere.edu.ee
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/

