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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 27.09.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/116 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Puud ja põõsad linnahaljastuses 

Õppekavarühm: Aiandus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm:  

 erialase aiandushariduseta linnaaednikud, aiandusega tegelevad väikeettevõtjad ja 
nende töötajad, haljashalade hooldajad; 

 aegunud oskustega inimesed 50+ 

 keskhariduseta täiskasvanud 
 

 Grupi suurus: 

10 

 

Koolituse alustamise nõuded:  

Kasuks tulevad algteadmised puittaimedest. 

Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes 
riigieelarvelisel kohal. 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised teadmised, 

oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Kursuse läbinu:  

1. Teab ja tunneb peamisi linnahaljastusse sobivaid ilupuu- ja põõsaliike.  
2. Kirjeldab linnahaljastusse sobivate ilupuude- ja-põõsaste kasvunõudeid. 
3. Hindab ja analüüsib linnahaljastusega kaasaskäivaid riske ning ennetab neid oma tööala 

raames. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Räpina Aianduskooli aianduse eriala, EKR 4.tase, õppekava moodul iluaiandus 

Kompetentsid 1, 2, 3, 4, 5 

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  
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On ilmnenud, et linnapuude ja-põõsaste elujõulisus ei ole alati selline, mida ootab linna elanik. 
Vajakajäämisi on ilmnenud nii puittaimede istutuskoha valimisel, linnakeskkonnas kasvunõuete 
arvestamisel kui ka puittaimede hooldamisel.  

Eeltoodust lähtuvalt ja meile saabunud ettepanekutest on valitud kursuse läbiviimiseks nii 
potentsiaalne sihtgrupp kui ka õpiväljundid.    

 

4. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 24 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 24 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

16 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

8 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

- 

 

5. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada auditoorne ja 

praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on  õpiväljundite saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse 

kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke 

õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu : 
A: Auditoorne õpe 
Ilupuude ja –põõsaste süstemaatiline ülevaade, ja tuntumate liikide-sortide sobivus 
linnahaljastusse – 8 h 
Puittaimede kasvunõudlus ja linnahaljastuses esinevad kasvustressi olukorrad – 4 h 
Linnahaljastuses kasutatavate ilupuude-põõsaste – istutamine, väetamine ja hooldamine – 4 h 
 
B: Praktiline õpe 8 h 

1. Praktiline õppepäev Tartu linnahaljastuse näitel – 4h 
- linnapuude ja põõsaste elutsükkel  
- võimalikud veakohad istutuskoha ettevalmistuses, kasvukoha valikus, kasvunõuete 

arvestamises,  hoolduses 
-  ilupuude ja –põõsaste hooldamisriskide arvestamine ja ennetamine, puude 

elukvaliteet 
- puittaimede hooldamise visuaalne taseme lühianalüüs. 

2. Käsitletakse puude ja põõsaste istutamisel, väetamisel, hooldus- ja noorenduslõikusel 
õigeid töövõtteid ja võimalikke veakohti iga üksiku tegevuse puhul konkreetsete 
näidetega linnahaljastuse taimedel – 4h 

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 
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Auditoorne õpe toimub kaasajastatud avaras 20 kohalises õppeklassis, kus õpetaja käsutuses on 
vajalik esitlustehnika. 

Praktiline õpe toimub linnaruumis (Tartu, Räpina) 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
1. Õppematerjalid 

Õpetaja esitlusmaterjalid, õpetaja poolt kaasa toodud erialane kirjandus, oksakäärid, 
saed, mõõdulindid jne.  

2. Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid puuduvad 

 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.  

 Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud 70% ulatuses õppetöös ning 
ülesanded on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

 Koolituse ülesannete edukas sooritamine. 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Kirjalik test käsitletud teemadest nii 
auditoorses kui praktilises õppes 

Kursusel osalenu peab vastama vähemalt 60 % testi 
sisust positiivselt 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

3. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku kompetentsust 

näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

Urmas Roht - Räpina Aianduskooli õppemajandi juhataja ja 2014 – 2017 Räpina Aianduskooli 
kutseõpetaja. 

Eesti Maaülikool, metsamajanduse insener 1982. Pikaajaline praktika (9 a. ) metsapuude 
kasvatamisel (kuusk, mänd, arukask, sanglepp, lehiseliigid, ebatsuuga ja ilupuud), 
erametsataimla omanik. 

 

 

Õppekava koostaja:  
Urmas Roht – Räpina Aianduskooli õppemajandi juhataja, urmas.roht@aianduskool.ee  
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
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