
 

 

Kinnitatud direktori 10.10.2021 

käskkirjaga nr 6.2-1/123 

 

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Kalmu kujundamine 

Õppekavarühm: Aiandus 

Õppekeel: Eesti  

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

Kalmistuaednikud, kalmude haldajad 

Koolituse alustamise nõuded:  

Puuduvad 

Rühma optimaalne suurus 

12 

Koolituse õpiväljundid 
Kursuslane omandab teadmised: 
- kalmistukultuurist; 
- kalmistu kujundamise põhimõtetest; 
- värvusõpetusest; 
- kompositsiooni reeglitest; 
- kalmu kujundamisest ning selle hooldusest 

 

Täienduskoolituse õppekava koostamise alus 

Aednik, tase 4 õppekava, moodul 24 _Aiakujundus ja moodul 19_ Haljasalade rajamine ja 
hooldamine 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 6 

 sh kontaktõppe maht: 6 

  sh auditoorse töö maht: 3 

  sh praktilise töö maht: 3 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht: - 
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4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

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

1.1. Kalmistute liigid 
1.2. Kalmistutele kehtivad reeglid 
1.3. Värvusõpetuse põhitõed 
1.4. Kompositsiooniõpetuse põhitõed 
1.5. Kalmukujunduse printsiibid 
1.6. Taimmaterjali valiku põhimõtted 
1.7. Kalmukujundamise praktika 

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 projektor. 
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 

b)Soovituslik abimaterjal õppijale:    „ Kalmukujundus“ 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid  
Õpingute lõpetamise eelduseks on  100% osalemine õppetegevuses. 
Osalemine praktilises tegevuses. 
Arvestuse edukas läbimine  

Hindamismeetod-mitteeristav Hindamiskriteeriumid 

Arvestus  Kõik teoreetilised ja praktilised tegevused on 
õpilase poolt sooritatud.  

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument 
Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 

Edukalt arvestuse sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus. 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Tiina Länkur, Räpina Aianduskooli aiakujunduse, kalmukujunduse, rohttaimede erialaõpetaja. 
Täiskasvanute Põlvamaa Aasta koolitaja 2021.  

 

Õppekava koostajate andmed 

Tiina Länkur, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, tiina.lankur@aianduskool.ee  

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