
   

 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 03.10.2019 

käskkirjaga nr 6.2-1/120 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Vähemviljeletud köögiviljade ja maitsetaimede kasvatamine, 
kasutamine, säilitamine. 

Õppekavarühm:  Põllundus ja loomakasvatus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

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

Sihtrühm: 
Aia ja põllumaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja põllumajandusettevõtete töötajad, kellel on 
vajadus maad kasutada ratsionaalsemalt. 
Eelistatud on erialase tasemehariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+ 
ja madalama haridustasemega inimesed. 
  

 Grupi suurus: 
12 osalejat 
 

Koolituse alustamise nõuded: 

 Kuulumine sihtgruppi. 

 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes. 

 Algteadmised köögiviljandusest. 

Õpiväljundid. 

Kursuse läbinu 
• tunneb köögivilja- ja maitsetaimede  liike ja sorte; 
• rakendab köögiviljakultuuride ja maitsetaimede  kasvatamisel agrotehnoloogia nõudeid ja 

kasutab vajalikku tehnikat; 
• säilitab köögivilju ja maitsetaimi nõuetekohaselt. 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  

Räpina Aianduskooli õppekava: aednik, tase 4, moodul, köögiviljandus     

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 40 

 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 32 



   

 

 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)     

 

16 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

 

 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

 
Õppe sisu : 
A: Teoreetiline õpe 

1. Lehtkapsa, spargelkapsa, nuikapsa kasvatamise agrotehnoloogia -2h 
2. Aedoa ja aedherne kasvatamise agrotehnoloogia -1h 
3. Kõrvitsaliste (kõrvits, kabatšokk, patisson, arbuus, melon) kasvatamise agrotehnoloogia-

3h 
4. Salatid (aedsalat, spinat, misuuna) kasvatamise agrotehnoloogia -2 h 
5. Haigused ja kahjurid -2h 
6. Maheviljeluse võimalused -1h 
7. Maitsetaimede (harilik pune, aedmajoraan, aed-liivatee ehk tüümian, harilik rosmariin, 

aedkoriander, vürtsbasiilik, aedmeliss, aedsalvei, harilik sidrunhein) kasvatamine -4h 
8. Köögiviljade säilitamine -1h 

 
B: Praktiline õpe 

1. Taimede ettekasvatamine  -2h 
2. Taimede istutamine kasvukohale -4h 
3. Seemnete külv avamaale -2h 
4. Maitsetaimede paljundamine -2h 
5. Taimede kasvuaegsed hooldustööd (väetamine, kastmine, varjutamine, kujundamine, 

muldamine, kobestamine, kahjurite-haiguste jälgimine) -4h 
6. Saagi koristamine -2h 

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 
Õpe toimub klassiruumis, õppekasvuhoones ja aias. 

Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
 

a) Õppevahendid ja -materjalid õppetegevuse läbiviimseks: Juhendaja koostatud 
jaotusmaterjal, seemned, taimed, külvi ja -istutusvahendid. 
 

b) Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid: Töökindad 
 

c) Soovituslik abimaterjal õppijale: 



   

 

 Köögiviljakasvataja Aabits, Tiina Paasik ( 2014) 

 Suur taimekaitseraamat, Väino Pallum Maalehe Raamat 2007. 

 www.balticagro.ee 

 Maitsetaimede A ja B, Tiina Paasik ( 2017) 
 
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist. 

• Õpingute lõpetamise eelduseks on 70% osalemine õppetegevuses. 
• Osalemine praktilises tegevuses. 

 

Hindamismeetod-mitteeristav Hindamiskriteeriumid  

Arvestusülesanded: 
1. Seemnete külv ja taimede 
istutamine kasvukohale. 
2. Taimede kasvuaegsed 
hooldustööd. 

1. Hinnatakse taimede istutamise 
praktilist teostust. 

2. Hinnatakse taimede kasvuaegseid 
hooldustöid. 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud. 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 
Koolitaja andmed. 

Tiina Paasik – Endine aianduskooli köögiviljanduse õpetaja (õpetajastaaž üle 25 aasta), praktik 
köögiviljakasvataja, mitmete köögiviljandusalaste raamatute autor. 

Läbitud Vertifex Koolitus 2018 aastal - "Täiskasvanud õppijat toetavad õppemeetodid täiskasvanute 
koolitusest", tunnistus nr.12.10.2018/016 

 

Õppekava koostaja: /ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 

Tiina Paasik, koolitaja, tiinapaasik@gmail.com 

Elina Oeselg, Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialist, elina.oeselg@aianduskool.ee 

http://www.balticagro.ee/
mailto:tiinapaasik@gmail.com

