TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:

Võrumaa Kutsehariduskeskus

Õppekava nimetus:
Õppekavarühm:
Õppekeel:

Suve- ja püsililled haljastuses
Aiandus
Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
Sihtrühm:
Sihtrühmaks on töötajad ja töötud, kes vajavad aiandusalased oskusi ja teadmisi; töötajad, kes
soovivad omandada põhiteadmisi ja oskusi aianduses ja haljastuses, et tõsta oma taset ning täita
tööülesandeid nõutaval tasemel.
Optimaalne grupi suurus on 12-15 inimest.
Õppe alustamise nõuded:
Erinõuded puuduvad.

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
Õppija teab ja tunneb:
Kompositsiooni loomist, suve- ja püsilillede kasutamist haljastuses

Oskab:
Suve- ja püsililli haljastusse planeerida
Suve- ja püsililli istutada ja hooldada

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse
Aianduse ÕKR õppekavad. Turismi valdkonna õppekavade aianduse ja haljastuse osa.

Põhjendus
Sihtrühma ja õpiväljundite valikul on lähtutud piirkonna vajadusest. Ettevõtete õuealadel,
haljastuses ning aedades on väga oluline kasutada suve- ja püsililli, et luua kaunis üldmulje
ning õite ilu. Selles valdkonnas tuleb töötajate (aednikud, haljastustöötajad, tööde
korraldajad, haldustöötajad) teadmiste ja oskuste taset tõsta.

3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

4

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

4

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

2

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

2

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

0

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.

Nõutav on kontakttundidest osavõtt ja kõikide praktiliste tööde sooritamine. Hindamine –
mitteeristav – arvestatud/mittearvestatud. Õpiväljundite saavutamisel omistatakse tunnistus.

5. Koolitaja andmed
Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku
kompetentsust näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Reet Lohuväli, kutseõpetaja, eelnev koolitamise kogemus aianduse erialal 8 a.,
reet.lohuvali@vkhk.ee

Õppekava koostaja: Reet Lohuväli, kutseõpetaja, reet.lohuvali@vkhk.ee
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/

