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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 08.10.2021 

käskkirjaga nr 6.2-1/92 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Tarbeaia kavandamine 

Õppekavarühm: Aiandus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

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

Sihtrühm:  
- Aiandusliku või maastikuehitusliku erihariduseta tööturule sisenejad, kes ei oma aianduse 

eriala kompetentse 
- Aegunud oskustega inimesed vanuses 50+ 
- Keskhariduseta täiskasvanud 

 

 Grupi suurus: 
15 

Koolituse alustamise nõuded: 

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

Õpiväljundid.  

Kursuse läbinu: 

 Loeb haljastusplaani ja inventeerib planeeritavat aiaruumi; 
 Kogub ja kannab kinnistuplaanile tarbeaia kujundamise lähteülesande arvestades 

olustikku; 
 Orienteerub aiakujundusteemades ning olukordadest lähtuvalt leiab planeeritavale 

tarbeaia ruumile sobivaima; 
 Valib tarbeaia taimed, kasvuiseloomust, -nõuetest ja tarbimiseelistustes lähtuvalt; 
 Oskab rakendada viljavahelduse põhimõtet; 
 Orienteerub tarbeaia rajatistes ja valib sobivaima lähtudes vajadustest ja ressurssidest. 
 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  

Räpina Aianduskooli õppekavad: 
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1. Noorem- aednik, tase 3 https://www.aianduskool.ee/wp-content/uploads/2021/07/AN-
31-60-EKAP_oppekava-02.07.2021.pdf  

                           
                           

Põhjendus.  

Teadlikkuse tõus toidu tootmise kavaliteedi osas on tekitanud vajaduse taaselustada eramute 
juurde tarbeaedade rajamist. Kursusega võimaldatakse teha algajal esimesed teadlikud sammud 
selle praktilise ja toimiva aia osa kavandamiseks.  

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 7 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 6 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

6 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

1 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

1 

 

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

Õppe sisu : Kursuse teoreetiline ja praktiline tegevus on omavahel tihedalt seotud ja toimub 
auditooriumis, sest tegemist on tarbeaia plaani kujundamisega. 

Kursuse eesmärgiks on kujundada tarbeaed iluaia osana, arvestades nii looduslikke kui kavandatavaid 
kujunduselemente.  

Kursuse  kogumaht on 7 akadeemilist tundi ning kursusel käsitletakse järgmisi teemasid: 

Auditoorne töö  
 Plaanimaterjali koostamise alused, mõõtkava; 
 Tarbeaia suuruse kavandamine vajadustest lähtuvalt; 
 Tarbeaia asukoha valimine aias; 
 Tarbeaia kaasamine üldisesse aiakujundusse 
 Kujundusteemad: 

Tarbeaia rajatised: - kasvuhoone; lavad; kompost; taimekastid; spaleerid 
 Viljavaheldus- külvikord tarbeaias 

https://www.aianduskool.ee/wp-content/uploads/2021/07/AN-31-60-EKAP_oppekava-02.07.2021.pdf
https://www.aianduskool.ee/wp-content/uploads/2021/07/AN-31-60-EKAP_oppekava-02.07.2021.pdf
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Praktiline töö  

 Teooria rakendamine ette antud ülesannete lahendamisel; 
(tarbeaia ala plaani kujundamine praktiliselt) 

 
Iseseisev töö  

 Valitud ala kujundamine tuginedes teooriale ja läbitud praktikale 
 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Kontakt tunnid toimuvad tänapäeva õpikeskkonna nõuetele vastavas 26 kohalise ruumis, mis on 
varustatud erialase materjali ja näidiste väljapanekutega. Ruumis on esitlustehnika ning 
erialakirjandus kohapeal kasutamiseks. 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
1. Õpetaja poolt koostatud konspektid, esitluse-, fotomaterjalid; 
2. Arvutid; 
3. Erialakirjandus tutvumiseks, kasutamiseks kohapeal 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.. 

- Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud 100% ulatuses kontaktõppe tundides 
ning ette antud ülesanded on sooritatud vastavat hindamiskriteeriumidele 

- Iseseisev töö vastab nõuetele 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Valitud tarbeaia eskiislahendus Läbitud teooria rakendamine valitud tarbeaia 
eskiislahenduses. 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed.  

Tiina Länkur 

Räpina Kõrgem Aianduskool aiandusagronoom, haljastaja 1994 
Luua Metsanduskool maastikuehituse Õpipoisi kursus 2008 
Audentese Ülikool 2005 
Tartu Ülikooli Pedagoogiline Instituut, Kutseõpedagoogika kurus 2018 
 

 

 

Õppekava koostaja: Tiina Länkur, Räpina Aianduskooli aiakujunduse eriala õpetaja 
tiina.lankur@aianduskool.ee 
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