
 
Kinnitatud direktori 05.02.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/12 

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 
1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Magnooliad – uued lemmikud koduaias ja linnahaljastuses 

Õppekavarühm: Aiandus  

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtgrupp 

Aednikud (s.h. vallaaednikud), avalike haljasalade ja mänguväljakute haljastajad, hobiaednikud 

Koolituse alustamise nõuded 

Algteadmised roht- ja puittaimedest 

Rühma optimaalne suurus 
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Õpiväljundid 

Õppepäeva läbinu: 

o  tunneb väliste tunnuste põhjal perekonna magnoolia esindajaid,  

o omab ülevaadet magnooliate morfoloogiast, fenoloogiast ja kasvunõudlustest 

o oskab nimetada tähtsamaid magnooliasorte  

o omab esmaseid teadmisi magnooliate kasvatamisest ning paljundamisest.  

 

Täienduskoolituse õppekava koostamise alus 

Nooremaednik 3 (tase) kutsestandard 11-09042014-2.1/7k 
B.2.2 aiakultuuride hooldamine. 

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 8 

 sh kontaktõppe maht: 8 

  sh auditoorse töö maht: 2 

  sh praktilise töö maht: 6 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht: - 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö + tundide maht) kirjeldus  

A: Auditoorne õpe – 2h 

- Ülevaade magnooliate süstemaatikast, ehitusest ja kasvunõudlustest.  

- Tähtsamate magnoolialiikide ja – sortide morfoloogilised tunnused.  
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- Magnooliate haigused ja kahjurid. 

-  Magnooliate paljundamise alused .  

 

B: Praktilise õppe  -6h 

- Magnooliate tundmaõppimine looduses.  

- Väike ringsõit Põlvamaal mitmete magnoolialiikide esinemiskohtades 

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub auditoorselt ja välitingimustes (Räpina pargis, Põlvamaal magnoolialiikide 

esinemiskohtades) 

Auditoorne õpe toimub avaras kaasaegses õppeklassis, kus on 30 õppijakohta, õpetaja arvuti ja 

dataprojektor. 

Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust ning praktiliseks 

tegevuseks vajalikke materjale ja töövahendeid. 

 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

1. Õppetöös kasutatavad materjalid ja vahendid 

Õpetaja näitlikud vahendid – olulisemate liikide  fotod ja kirjeldused  

2. Soovitatav kirjandus: U.Roht ” 90 magnooliat” 2017 

 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid 

 Arvestuse nõuetekohane sooritamine 

 Osalemine õppetegevuses 

Hindamise meetod Hindamise kriteeriumid  

Test Hinnatakse omandatud teadmisi. 

Edukaks testi soorituseks on vajalik 60% 

tõeseid vastuseid 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument 

Nõuetekohaselt õppe nõuded koolituse lõpetamiseks täitnud osalejale väljastatakse Räpina Aianduskooli 

täienduskoolituse tunnistus. 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

 

Urmas Roht – Lõpetanud 1982.aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia 

metsamajandusinsenerina. Töötanud erinevates asutustes, kus tema töö on olnud seotud nii 

metsanduse, looduskaitse, aianduse ja haljastusega (näit. 2002 – 2007 Eesti Maaülikooli 

metsanduse lektor, 2007 – 2009 Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Võru-Valga regiooni 

direktor, 2009 – 2010 Riigimetsamajanduse Keskus, 2013 – 2016 Räpina Aianduskool jne.) kui 

ka õppetegevusega Maaülikoolis ja Räpina Aianduskoolis. Aastatel 2013 - 2016 Räpina 

Aianduskooli õpetaja ja aianduse eriala juhtõpetaja. Räpina Aianduskooli koostööpartner ja 

täiskasvanute koolitaja alates 2006.aastast. Hetkel loomingulisel puhkusel, kirjutades järjekordset 

raamatut. Mitmete raamatute autor (näit. Lehtpuud I; 90 magnooliat; 90 kodumaist puitttaime; 90 

rododendronit; 90 tavalisemat võõrpuittaime; 90 tähtsamat oksapuud; Räägin sulle loodusest) 
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Urmas.roht@aianduskool.ee 

 

 

Õppekava koostaja andmed 

Eda Gross- täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee 

 

 


