
 

Kinnitatud direktori 29.01.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/16 

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Vaarikakasvatus algajatele 

Õppekavarühm: Aiandus 

Õppekeel: Eesti  

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

Alustavad vaarikakasvatajad, hobiaednikud, huvilised 

Koolituse alustamise nõuded:  

Algteadmised õistaimedest 

Rühma optimaalne suurus 

10 – 12 inimest 

Koolituse õpiväljundid 

Kursuse läbinu: 

 teab vaarika bioloogilisi iseärasusi ja nõudeid kasvutingimustele, valib 
vaarikakasvatuseks sobiva maa-ala ning vastavalt eelkultuuridele edasise agrotehnika 
(mullaharimise, istutuseelse väetamise); 

 teab peamisi vaarika kasvatustehnoloogiaid ja oskab valida enda jaoks sobivaima 
arvestades viljeluse iseärasusi (mahe- või tavaviljelus); 

 teab vaarikaistikute  peamisi tootmisvõtteid ja istutusmaterjalile esitatavaid 
kvaliteedinõudeid ning valib enda jaoks sobivaimad istikud või kasvatab istikud ise 
vastavalt valitud kasvatustehnoloogiale; 

 rajab vaarikaistandiku vastavalt valitud kasvatustehnoloogiale, istutades taimed 
õigeaegselt ja õigele sügavusele ning hooldab ja väetab istandikku vastavalt vajadusele. 

 Koristab, sorteerib, pakendab ja markeerib saagi sõltuvalt turustamise nõuetest. 
 Likvideerib ja uuendab istandikke vastavalt keskkonnanõuetele. 

 

Täienduskoolituse õppekava koostamise alus 

Räpina Aianduskooli õppekava, nooremaednik, tase 3 

Kasvukoha ettevalmistamine, paljundamine, istikute varumine, istutamine, maakasutusviisid.  

Istandike hooldamine. 
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3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 8 

 sh kontaktõppe maht: 8 

  sh auditoorse töö maht: 4 

  sh praktilise töö maht: 4 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht: - 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

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

1. Vaarika botaaniline kuuluvus ja bioloogilised iseärasused 
2. Istutusmaterjal 
3. Vaarika kasvatustehnoloogiad 
4. Asukoha valik ja maa ettevalmistus 
5. Taimede istutamine 
6. Istutusjärgne hooldamine 
7. Saagikoristus 
8. Istandiku hooldamine peale saagikoristust 
9. Sortide valik 
10. Peamised haigused ja kahjurid ning nende tõrje 
11. Istandiku likvideerimine 
12. Praktilised tegevused – taimede istutamine, istandiku hooldamine, paljundamine 

pistikutega 

Õppemeetodid 
Loeng, vestlus, arutelu, Internetist vajaliku info otsimine, harjutamine, aktiivõpe läbi praktilise 
töö, praktilise töö analüüs. 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 
Õpe toimub klassiruumis ja erinevate kasutusotstarvetega ruumides.  
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) 
a) Õppematerjalid õppetegevuses kasutamiseks 

- Õpetaja koostatud konspekt 
- Õpetaja koostatud esitlused 
-     Teemakohane kirjandus (v.t. soovituslik abimaterjal õppijale) 

b) Vahendid praktiliseks tegevuseks: töökindad, aiakäärid, labidad, rehad, istutusmaterjal, 
kastekann, mullakobesti jne. 

c) Soovituslik abimaterjal õppijale: 
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1. http://www.vaarikas.ee/ 

2. „Vaarikas“ Koostanud Liina Arus ja Asta-Virve Libek, A-meediagrupp 2013. 

3. „Vaarikas aias ja köögis“ Väino Eskla, Liina Hanni, Asta Libek, Toivo Niiberg ja Ele 

Vool, Maalehe Raamat 2003 

4. http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/Vaarika%20kasvatustehnoloogiad_%2

06_12_16%20Tartu_Mahe%C3%B5ppep%C3%A4ev.pdf 

5. http://www.rodoaed.ee/vaarikate-istutamine-ja-kasvatamine/ 

6. http://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/2936/Sirli_Unt_BA2016.p

df?sequence=1 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid. 
Õpingute lõpetamise eelduseks on  100% osalemine õppetegevuses. 

 Osalemine praktilises tegevuses. 

 Arvestuse edukas läbimine  
 
Arvestuseks on praktilised tööd ning test, milles hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

1. Praktilised tegevused: 

                           –  Taimede istutamine, istandiku hooldamine, paljundamine pistikutega 

2. Test 
- Hõlmab materjali õppepäeval käsitletust. 

Hindamiskriteeriumid:  Arvestus loetakse sooritatuks kui praktilised tegevused ja test on sooritatud 
positiivselt 60% ulatuses. 

Hindamine on mitteeristav (arvestatud, mittearvestatud). 

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument 

Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus või tõend. 

Tunnistus väljastatakse, kui õpiväljundid on saavutatud.  

Tõend väljastatakse, kui õpiväljundid jäävad saavutamata. 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Juta Lopp – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja alates 2005.aastast. Lõpetas Eesti Maaülikooli 
1998.aaastal aianduse erialal. 

 

Õppekava koostaja andmed 

Eda Gross – eda.gross@aianduskool.ee, Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik 
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