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TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Viljapuude lõikamine ja tüvede ravimine 

Õppekavarühm: Aiandus  

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

1. Erialase aiandusliku tasemehariduseta aiandushuvilised 

Koolituse alustamise nõuded 

Alustamise nõudeid ei ole 

Rühma optimaalne suurus 

16 inimest 

Koolituse õpiväljundid 

 Teab enamlevinud võratüüpe 

 Valib kujundamiseks sobiva võratüübi 

 Määrab lõikustööde vajaduse 

 Lõikab erinevas vanuses viljapuid 

 Ravib viljapuude tüvekahjustusi 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel): 

Kutsestandard aednik tase 3  

Aiakultuuride hooldamine-, kujundamine ja lõikamine, hooldustööde vajaduse määramine 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas: 

Maal elades on tihti raskusi leida sobiv töökoht ning seega soovivad paljud toimetada just oma 

aias, et perele toit lauale tuua. Koduaedades on paljudel eri liiki ja eri vanuses viljapuid, mis 

vähese või oskamatu hoolduse tõttu annavad kas vähe või vigast saaki. Aiaomaniku vähesed 

teadmised-oskused viljapuude hooldamisest või nende puudumine on viljapuude väikese 

saagikuse põhjuseks. Koolituse õpiväljundid on valitud sihtrühmast lähtuvalt. 

 Koolituse läbimine võimaldab  ka seni tööturult eemal olnud inimestel kergemini tööturule 

naasta, sest õpitulemusena omandatakse aianduslik lisaoskus viljapuude lõikamises ja nende 

ravimises. 

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 8 
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 sh kontaktõppe maht: 8 

  sh auditoorse töö maht: 2 

  sh praktilise töö maht: 6 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht: 0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

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

1. AUDITOORNE TÖÖ – 2 h 

1.1. Lõikamise ja kujundamise ajad ning võtted  

1.2. Võra ehitus, enamlevinud võratüübid  

1.3. Töövahendid, tööohutus  

1.4. Tüvede ja põhiokste peamised kahjustused, nende ennetamine ja ravimine  

2. PRAKTILINE TÖÖ – 6 h      

2.1. Lõikevõtted (kärpimislõige, harvenduslõige, noorenduslõige) 

2.2. Viljapuu võra osade tundmine aias 

2.3.   Erinevate võratüüpide hindamine  ja lõikamine aias 

2.4. Noore viljapuu kujundamine  

2.5. Kandeealiste viljapuude harvendamine ning noorendamine  

2.6. Tüve ja põhiokste hooldamine ja vigastuste ravimine 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub õpperuumis ja aias. Õpperuum on avar ja kaasaegse sisutusega õppeklass, kus igal 

osalejal on lauaga õppekoht. Klassis on õpetaja käsutuses vajalik esitlustehnika. 

Praktiline tegevus toimub aias, kus on mitut liiki viljapuid (õunapuud, pirnipuud, ploomipuud ja 

kirsipuud). Aed valitakse eelistusega, kus on erinevas vanuses viljapuid. 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust ning praktiliseks 

tegevuseks vajalikke töövahendeid: oksakäärid, oksasaag, redel, haavamääre, abivahendid võra 

kujunduslõikuse korraldamiseks. 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid 

Õpingute lõpetamise eelduseks on 80% osalemine õppetegevuses. 

Arvestus on praktiline töö: Kursusel osaleja töötab kaasa ja kujundab ning lõikab erinevas 

vanuses viljapuid. 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Juta Lopp - Räpina Aianduskooli aianduse eriala kutseõpetaja alates 2005 aastast. Lõpetanud 

Räpina Aianduskooli  ja Eesti Maaülikooli aianduse eriala(diplomiõppes 1998) ja 

magistriõppe(2006).   

 

Õppekava koostaja andmed 

Eda Gross - Eda Gross – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, 

eda.gross@aianduskool.ee 
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