AIANDUSE ERIALA MITTESTATSIONAARSE ÕPPE ÕPILASE PRAKTIKA KORRALDUS
Praktika kogumaht Aednik, tase 4 õppekavas on 800 tundi, millest 160 tundi praktika
ettevõttes ning 640 tundi iseseisev praktika.
PRAKTIKA ETTEVÕTTES (160 tundi)
Õpilast juhendab ettevõttepoolne praktikajuhendaja.
Õpilane:
1. Valib praktikakoha ja teatab vajalikud andmed praktikakorraldajale Kadi Koosapoeg
(kadi.koosapoeg@aianduskool.ee) praktikalepingu saamiseks vähemalt nädal aega
enne praktikale minemist. Vajalikud andmed on:
1) praktikakoht - ettevõtte nimi ja juriidiline aadress (sh postiindeks, maakond) reaalse praktika toimumise koha (allasutuse) nimi ja aadress (kui erineb
eelnevast) - ettevõtte juhataja vms, kellega sõlmitakse leping – nimi, tel,
meiliaadress - praktika juhendaja nimi, tel ja meiliaadress (kui erineb eelnevast);
2) praktika toimumise aeg - algus- ja lõpukuupäev, tundide arv;
3) praktikandi nimi, kursus, kodune aadress (sh postiindeks, maakond), telefon,
meiliaadress.
Kui praktikat sooritatakse mitmes erinevas ettevõttes, siis tuleb punktides 1) ja 2) nõutud
andmed esitada kõigi ettevõtete kohta.
2. Täidab praktika käigus praktikapäeviku ja praktikaaruande etteantud vormi alusel
praktikabaasi infosüsteemis https://rak.praktikabaas.net/
3. Esitab praktikaaruande praktikakorraldajale hiljemalt 2. kursuse 6. sessioonil.
ISESEISEV PRAKTIKA (640 tundi)
Iseseisev praktika on õpetaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega tehtav töö ja toimub
õpilase poolt valitud kohas.
Õpilane:
1. Valib praktikaülesande (ühe kultuuri agrotehnoloogilise plaani koostamine)
sooritamiseks õppekavaga määratud taimede hulgast endale huvipakkuva kultuuri ja
aianduse eriala õpetajate hulgast iseseisva praktika juhendaja:
Sirje Tooding - puuviljandus
Andres Vaasa - dendroloogia
Anu Torim - dendroloogia
Merike Aomets - avamaa lillekasvatus
Jaana Vaino - avamaa lillekasvatus
Katrin Uurman - katmikala lillekasvatus
Tairi Albert - avamaa köögiviljandus
Anu Käär - katmikala köögiviljandus
2. Registreerib oma valiku e-kirja teel aianduse eriala juhtõpetajale Anu Käär
(anu.kaar@aianduskool.ee) 1. kursusel hiljemalt 3. sessioonil.

3. Koostab ja esitab iseseisva praktika aruande hindamiseks ja tagasisidestamiseks oma
juhendajale digitaalselt e-posti teel hiljemalt 2. kursuse 5. sessioonil.
Juhendaja:
 juhendab õpilasi enda valdkonda kuuluvatel teemadel;
 juhendab õpilast iseseisva praktika alustamisel (tutvustab iseseisva praktika
läbiviimise eesmärki, nõudeid ja hindamiskriteeriume, aruande vormistamise
nõudeid);
 annab õpilasele jooksvalt nõu praktika käigus tekkinud küsimuste lahendamisel;
 hindab esitatud praktikaaruannet.
Ühe õpilase juhendamiseks on ette nähtud kokku 5 tundi.
PRAKTIKA HINDAMINE
Hindamine on mitteeristav: arvestatud (A)/mittearvestatud (MA)
Praktika loetakse sooritatuks (A) kui õpilasel on:
1. sooritatud praktika ettevõttes 160 t ulatuses ning praktikakorraldajale on esitatud
nõuetekohaselt täidetud praktikaaruandluse dokumendid (praktikapäevik, -aruanne)
2. sooritatud iseseisev praktika 640 t ulatuses ning iseseisva praktika juhendajale on
esitatud nõuetekohaselt koostatud ja vormistatud iseseisva praktika aruanne.

