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Aianduse eriala õppekava 2 aastat 
 
Õppekava eesmärk: 

• võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks aianduse 
valdkonnas ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks; 

• aednikuna töötamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine teoreetilise ja 
praktilise töö kaudu; 

• kujundada õpilases valmidus töötada iseseisvalt aednikuna aedades, haljasaladel, 
aiandites, puukoolides, taimede hooldajana katmikalal; 

• olla konkurentsivõimeline tööturul. 
 
Õppekava ülesanne: 
Räpina Aianduskooli aianduse eriala õppekava ülesanne on luua õppija vajadustele vastav, 
isiksuse mitmekülgsest arengut toetav õpikeskkond ja tagada õppuritele võimalus: 
• omandada aiandusalaseid teadmisi; 
• saada majandus- ja ettevõtlusalaseid algteadmisi; 
• orienteeruda kutsealaga seonduvates õigusaktides; 
• omandada ladus suhtlemis- ja klienditeenindamise oskus; 
• omandada võõrkeeles tööalane suhtlemise oskus; 
• omandada teadmised taimmaterjalist (tundmine ja kasvatamine); 
• omandada teadmised ja oskused aiatöömasinatega töötamisel; 
• võimaldada  õpilastel  praktiseerida  erinevates aiandusettevõtetes. 

 
1. Üld- ja põhiõpingud: 

1.1. Töökeskkonnaohutuse ja tööseadusandluse alused 1õn 
1.2. Majanduse ja ettevõtluse alused 1õn 
1.3. Arvutiõpe ja asjaajamine 2õn 
1.4. Suhtlemine ja klienditeenindus 2õn 
1.5. Erialane võõrkeel 2õn 
1.6. Aianduse alused 20 õn 
1.7. Köögiviljandus 5õn 
1.8. Puuviljandus 5õn 
1.9. Lillekasvatus 3õn 
1.10. Dendroloogia 3õn 
1.11. Aiatöömasinate kasutamine ja hooldamine 1õn 
1.12. Praktika 20õn 

 
2. Valikõpingud (õpilane saab valida ühe suuna): 

2.1. Alternatiivtootmine  10õn 
2.1.1. Viinamarjakasvatus jahedas kliimas 1õn 
2.1.2. Maitse- ja ravimtaimed 2õn 
2.1.3. Seenekasvatus 1õn 
2.1.4. Roosikasvatus 1õn 
2.1.5. Mesindus 1õn 
2.1.6. Maheviljelus 1õn 
2.1.7. Vitspunutised 1õn 
2.1.8. Puukoolimajandus 1õn 
2.1.9. Aiasaaduste säilitamine 1õn  

 
2.2. Haljasalade hooldamine 10õn 

2.2.1. Aiakunsti ajaloo ülevaatekursus 1õn 
2.2.2. Eesti mõisad ja mõisapargid 1õn 
2.2.3. Maaparanduse ja maamõõtmise alused 1õn 
2.2.4. Looduslikud dekoratiivsed rohttaimed 1õn 
2.2.5. Haljasalade hooldusmasinate kasutamine ja hooldamine 1õn 
2.2.6. Haljasalade hooldamine 3õn 
2.2.7. Puude hooldamine ja raietööd 2õn  
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2.3. Väikeaia kujundamine 10õn 
2.3.1. Maastikukujunduse alused 1õn 
2.3.2. Kujundusteemad väikeaia kujunduses 1õn 
2.3.3. Joonestamine 1õn 
2.3.4. Mõõdistamise alused 2õn 
2.3.5. Väikeaia kujundamine 5õn 

 
3. Muud valikmoodulid (õpilane saab valida 5õn ulatuses): 

3.1. Ajatamine 1õn 
3.2. Kalmistu ja kalmu kujundus 2õn 
3.3. Taimeseade 1õn 
3.4. Loodusfotograafia 1õn 
3.5. Raamatupidamise alused 2õn 
3.6. Taimekaitse (taimekaitsetöötaja tõendi saamiseks) 1õn 
3.7. Katmikala ehitised ja süsteemid 2õn 

 
Valikõpingute nimekiri võib täieneda seoses muudatustega majanduselus ja õppijate soovides.  

 
Õppekava lõpetamine 

 
Kooli lõpetamiseks peab õppija olema läbinud vastava õppekava positiivsetele hinnetele täies 
mahus ning sooritama lõpueksami. Lõpueksam võimaldab õppijal demonstreerida oma 
erialaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning loob eeldused Aednik I või II kutsekvalifikatsiooni 
taotlemiseks. Lõpueksam võib olla ühildatud Aednik I või II kutseeksamiga.  
 
Õpilasele väljastatakse kutseõppeasutuse lõputunnistus keskkooli baasil kutsehariduse 
omandamise kohta. 

 
 
 


