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1. Üldandmed
Õppeasutus:

RÄPINA AIANDUSKOOL

Õppepäeva nimetus:

Viljapuude paljundamine silmastamisega

Õppekavarühm:

Põllumajandus (aiandus)

Õppekeel:

Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.
Sihtrühm:
1.Erialase aegunud oskustega aiandusettevõtjad ning nende töötajad.
2. Puukooliga alustavad ja aiandusest huvituvad inimesed.
Grupi suurus: 15 osalejat
Õppe alustamise nõuded: Algteadmised aiandusest
Õpiväljundid.
1.
2.
3.
4.

Oskab valida, varuda ja säilitada pookealuseid.
Teab ja oskab kirjeldada silmastamise aegasid ning viise.
Oskab silmastada ja kasutada lähtuvalt silmastamisviisist õigeid töövahendeid ja -võtteid.
Oskab kirjeldada silmastatud taimede hooldamist.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.
Kutsestandard aednik tase 4
Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine
Õpiväljundid on seotud Aednik tase 4 kutsestandardi ja õppekavaga.
Räpina Aianduskooli õppekava: aednik, tase 4, moodul „Taimmaterjali paljundamine ja istikute
kasvatamine“
Põhjendus
Maal elades on alternatiiviks aianduslik väikeettevõtlus. Alustades istikute tootmisega, puuduvad
taimede paljundamise oskused või need vajavad täiendamist. Viljapuude istikuid paljundatakse
põhiliselt pookimisega ja seda spetsiifilist oskust peab õppima.

3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

6
1

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

6

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

1

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

5

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes
tundides:

0

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus..
Õppe sisu :
A: Teoreetiline õpe (kokku 1 h)
• Pookimise mõiste. Silmastamine ja oksastamine
• Pookealused
• Silmastamise ajad ja viisid
• Töövahendid, sidumismaterjalid
• Tööohutus
B: Praktiline õpe (kokku 5 h)
• Pookimisnugade teritamine
• Pookokste varumine, pakkimine ja säilitamine
• Töövõtted, silmastuskoha sidumine
• Silmastamine T-lõikesse ja Forkerti viisil
• Silmastamine puukoolis kasvavale pookealusele
• Silmastatud taimede hooldamine
C: Iseseisev töö: puudub
Õppekeskkonna kirjeldus
Õpe toimub õpperuumis ja aias.
Õpperuum on avar ja kaasaegse sisustusega klassiruum, kus igal osalejal on lauaga õppekoht.
Klassis on õpetaja käsutuses vajalik esitlustehnika.
Praktiline tegevus toimub aias ja puukoolis.
Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt jagatud paljundusmaterjale. Praktiliseks
tegevuseks saab kasutada vajalikke töövahendeid: oksakäärid, pookimisnuga, pookekoha
sidumiseks pooketeip ja muud abivahendid silmastamise võttega viljapuude paljundamise
korraldamiseks.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Õpe toimub kontaktõppena kohapeal.
Osalemine praktilistes tegevustes.
Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Silmastamine. Hinnatakse silmastamisviisile sobilike
töövahendite ja -võtete kasutamist.
Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud.
Praktiline ülesanne

2

Edukalt arvestuse sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus.

1) Koolitaja andmed
Koolitaja andmed.
Sirje Tooding - Räpina Aianduskooli kutseõpetaja alates 1985.aastast, pedagoog – metoodik.
Lõpetanud Räpina Sohvoostehnikumi 1975, Eesti Põllumajanduse Akandeemia 1990.
FIE Sirje Tooding puukoolipidaja – Viljapuude ja marjapõõsaste istikute tootmine ning turustamine
Õppekava koostaja:
Sirje Tooding – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, sirje.tooding@aianduskool.ee
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