ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE
TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA
Kinnitatud direktori 29.09.2017
käskkirjaga nr 6.2-1/153

1. Üldandmed
Õppeasutus:
Õppekava nimetus:
Õppekavarühm:
Õppekeel:

RÄPINA AIANDUSKOOL
Vähelevinud vili-, leht, juurköögiviljade kasvatamine avamaal
Põllumajandus ja loomakasvatus
Eesti keel

a. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühma kirjeldus: eralase hariduseta, aegunud oskustega 50+ inimesed, väikeettevõtjad (nt.
väiketalupidajad).
Koolituse alustamise nõuded
Kuulumine sihtgruppi
Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.
Rühma optimaalne suurus
8 inimest
Koolituse õpiväljundid
Kursuse läbinu:
1. Tunneb vähelevinud köögiviljakultuuride liike -ja sorte.
2. Rakendab vähelevinud köögiviljakultuuride kasvatamisel ja hooldamisel
agrotehnoloogia nõudeid ja kasutab vajalikku tehnikat
3. teab mahedalt kasvatatavate vähelevinud köögiviljade peamisi kasvunõudeid ja oskab
neid vajadusel kultuuridele luua.
4. Teab ja tunneb haigusi ja kahjureid, oskab kasutada tõrjet.
5. Koristab, sorteerib, pakendab, markeerib ning ladustab saagi.
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga
Räpina Aianduskooli õppekava Aednik, tase 4 õppekava, moodulid 3
Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas
Lõuna-Eestis on piisavalt väikeettevõtjaid, kes tegelevad või soovivad hakata tegelema
köögiviljade kasvatamisega. Üha rohkem on hakatud otsima võimalusi väheviljeldud kultuuride
kasvatamiseks, mis rikastaks ka meie igapäevast toidulauda. Üheks võimaluseks pakume
vähemlevinud vili-, leht- ja juurköögiviljade kasvatamist, mis annab köögiviljatalus töötajale
lisaoskuse ja alustajale teadmised ning oskused vähelevinud köögiviljakultuuride
kasvatamiseks. Sellest lähtuvalt on valitud ka sihtgrupp ning õpiväljundid.

6. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:
sh kontaktõppe maht:
sh auditoorse töö maht:
sh praktilise töö maht:
sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht:

34
34
16
18
0

7. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus
Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad
A. Auditoorses õppetegevuses käsitletavad teemad: 16h
1. Maaviljeluse ja mullaõppe alused 2h
2. Mullaharimiseriistad, väetisekülvikud, saagikoristusmasinad, käsikülvik nende
kasutamine 4h
3. Hariliku arbuusi ja meloni kasvatamistehnoloogia 3h
4. Pastinaagi, juur-varsselleri kasvatamisetehnoloogia 2h
5. Aedsalati, aedspinati kasvatamisetehnoloogia 2h
6. Hiina kapsa kasvatamisetehnoloogia 1h
7. Maheviljeluse mõiste ja võimalused 2h
B: Praktilise õppetegevuse kirjeldus: 18h





Mullaproovide võtmine ja -analüüsi tegemine 2h
Mullaharimine, mullaharimisriistade kasutamine 4h
Maheviljelusala rajamine ja külv ja istutamine 2h
Paraktilise tegevused, istikute ettekasvatamine, istutamine põllule, kasvuaegne
hooldamine, saagikoristamine, pakendamine, hoiustamine 10h

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega)
Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor.
Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust ning praktiliseks
tegevuseks vajalikke töövahendeid.

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud)
 Õpetaja konspekt
 õpetaja e- õppe materjalid (www.balticagro.ee)
 Köögiviljakasvataja Aabits, Tiina Paasik 2014
 Väino Pallum Suur taimekaitseraamat Maaleht 2007
 Tiina Paasik Arbuus ja melon aias ja põllul Kirjastus Otto Wilhelm 2016
 Tiina Paasik Maalehe salatiraamat 2013

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 70% osalemine õppetegevuses.
 Osalemine praktilises tegevuses.
 Arvestuse edukas läbimine
Hindamise meetod

Hindamise kriteeriumid (mida ja kuidas
hinnatakse)

Arvestus –praktiline töö

Praktiline tegevus tõmmatakse loosi teel
Hinnatakse kasvukoha ettevalmistamist või
külvamismeetodeid või istutamist või
hooldamist lähtuvalt köögiviljakultuuri
kasvukohast ja agrotehnilistest nõuetest ning
teostajapoolset kirjeldust töö käigust.

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud.

5.Koolitaja andmed.
Tiina Paasik – pensionär, töötanud üle 30 aasta Räpina Aianduskooli köögiviljanduse
õpetajana, mitmete praktiliste näpunäidetega rikastatud köögiviljandusalaste raamatute autor.
Sirje Tooding - Räpina Aianduskooli kutseõpetaja (alates 1985)
Tairi Albert – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja (al.2007)
2010.aastast Eesti Maaülikooli doktorantuur - põllumajanduse doktor.
Aivo Pedosk – Räpina Aianduskooli õpetaja. Alates 2004.aastast on ta ka aia- ja
põllutöömasinate.

Õppekava koostajate andmed /ees- ja perenimi, amet, e-mail/
Tiina Paasik – endine Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, tiina.paasik@gmail.com
Eda Gross- Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee
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