
                              

 

Õppeasutus: Räpina Aianduskool

TÄISKASVANUTE ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÖÖALASE KOOLITUSE ÕPPEKAVA LÜHIANDMED

Õppekava nimetus: Maitsetaimekultuuride kasvatamise ja säilitamise tehnoloogiad
kui õppekeel vene keel, siis kursuse nimetus ka vene keeles ……
Õppekava kinnitamise kuupäev ja käskkirja nr. 21.08.2014 nr. 1-19/93
Õppekavarühm (lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97): Aiandus
Õppekeel: Eest keel

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) ja struktuur: 40 

s.h kontaktõppe maht ak. tundides (45 min.): 40

Millest:

auditoorse töö (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis 
määratud muus vormis) maht ak. tundides 20

praktlise töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine 
õppekeskkonnas) 
maht ak. tundides

20

- ja õpetaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht ak. tundides (kui on) -

Õppekava koostamise alus  (kutsestandard ja kutse- või eriala riiklik või kooli õppekava või selle osa )
Riiklik aianduse eriala õppekava, Räpina Aianduskooli aianduse eriala õppekava
Kursuse läbiviimiseks vajalike sertfkaatde/litsentside olemasolu: - 

Sihtrühm ja selle kirjeldus (milliste oskustega inimestele koolitus on mõeldud ning millised on 
soovituslikud eeldused õpingute alustamiseks., optmaalne grupi suurus. NB- kui kursusel pole 
spetsiiflist sihtrühma, tuleb märkida programmi sihtgrupp)
Sihtgrupiks on aiandusega tegelevate etevõtete (s.h. väikeetevõtluses) madalama haridustasemega 
töötajad, kes vajavad täienduskoolitust või kelle töölesaamise takistuseks on vastava kvalifkatsiooni 
puudumine.

Õppe alustamise nõuded, kui need on eeltngimuseks õpiväljundite saavutamisel (millised eelnevad 
teadmised ja oskused on vajalikud, haridustase, koolitus või kogemus)
Eelistatakse madalama haridustasemega inimesi

Õppe eesmärk: Maitsetaimekultuuride kasvatamise ja säilitamise osaoskute andmine

Õpiväljundid (e. õpitulemused,  kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised ja millisel 
tasemel peavad õppija teadmised, oskused ja hoiakud olema õppeprotsessi lõpuks.)
Koolituse läbinu:

·  Nimetab ja kirjeldab erinevate maitsetaimekultuuride kasvatamistehnoloogiaid 
·  Tunneb enamlevinud maitsetaimede seemneid
·   Nimetab ja kirjeldab maitsetaimede säilitamise ning kasutamise üldisi põhimõteid
·   Nimetab ja kasutab õigeid tehnoloogilisi võteid maitsetaimede kasvatamisel ja säilitamisel
·   Külvab, pikeerib, potstab erinevaid maitsetaimekultuure



Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);
1. auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides  
 * Enamlevinud maitsetaimekultuuride botaaniline ja bioloogiline iseloomustus - 4 h
* Maitsetaimekultuuride kasvatamistehnoloogiad (s.h. etekasvatamine) 8 h
* Maitsetaimekultuuride töötlemise võimalused ja säilitamine
(kuivatamine, külmutamine, värskelt säilitamine) 8 h
2. praktlise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides  

3. iseseisva töö kirjeldus (Kirjeldatakse õppe mahus kajastatud ning koolitaja poolt tagasisidestatava 
iseseisva töö põhisisu.)
- kasvuturba ja kasvusubstraatde etevalmistamine sh niisutamine 2 h
- kassetde ja potde täitmine 2 h
- seemnete külv 6 h
- taimede pikeerimine 4 h
- taimede potstamine (käsitsi, masinaga) - erinevad kultuurid 6 h

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid (nõutav vähemalt 80% õppekava
läbimine ja õpiväljundite saavutamise hindamine)
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 85% õppetegevuse kontaktunnis ning 
arvestuse (arvestus on praktline tegevus) läbimine. Hindamine on väljundipõhine.   Arvestus on 
arvestuslik.  Arvestuseks on praktline ülesanne, mille korrektse sooritamise eest on võimalik saada 50 
punkt. Arvestus loetakse sooritatuks, kui arvestuse tulemuseks on vähemalt 27punkt.

Põhilektori või -õppejõu andmed (ees- ja perenimi, e-mail; kursuse läbiviimiseks vajalikku
kompetentsust näitav kvalifkatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus) 
Heli Molok Räpina Aianduskooli pedagoog-metoodik, EPMÜ põllumajandusteaduse   
Heli.Molok@aianduskool.ee

 Õppekava koostajad:
Heli Molok -  Räpina Aianduskooli pedagoog-metoodik  Heli.Molok@aianduskool.ee  
Eda Gross - Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik; eda.gross@aianduskool.ee
/ees- ja perenimi,amet, e-mail/
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