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TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA
Õppekavarühm

Aiandus

Õppekava nimetus

(nimetus eesti keeles) Nooremaednik
(nimetus inglise keeles) Gardener`s assistent
(nimetus vene keeles) Садовод (помощник садовода)

Õppekava kood
EHISes

125517

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2

EKR 3

JÄTKUÕPPE
ÕPPEKAVA
EKR 4
kutsekeskharidus EKR 4

EKR 5

EKR 4

EKR 5

X
Õppekava maht (EKAP):

60

Õppekava koostamise
alus:

Kutsestandard Nooremaednik, tase 3
Kinnitatud Toiduainetetööstuse ja Põllumajanduse
Kutsenõukogu 17.04.2018 otsusega nr 10
Kutseharidusstandard
Vastu võetud VV 26.08.2013 määrusega nr 130

Õppekava õpiväljundid:

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja
hoiakud, mis on vajalikud tööks nooremaednikuna erinevates
valdkondades ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks
õppeks.
Õpilane
• töötab üldjuhul muutumatus olukorras, etteantud juhiste järgi
• täidab juhendamisel põhilisi tööülesandeid, mis on stabiilsed
kõikides aianduse valdkondades ning erinevates
tootmisvormides- avamaa- ja katmikaianduses; osaleb
tulemuslikult meeskonnatöös
•

tunneb aiakultuure ja nende kasvu mõjutavaid tegureid, teab
ja rakendab juhendamisel agrotehnoloogia põhialuseid
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•

juhendamisel valmistab ette külvi- ja istutuspinna, külvab ja
istutab, hooldab aiakultuure, koristab ja sorteerib
saagi/toodangu, säilitab ja valmistab müügiks ette
kvaliteedinõudeid järgides
• saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul
• käsitseb ja hooldab juhendamisel aednikutöös kasutatavaid
masinaid ning seadmeid turvaliselt lähtudes nende kasutus- ja
hooldusjuhistest
• juhindub aednikutöödel heast aiandustavast ning keskkonnaja tööohutusnõuetest
• hoiab korras oma töökoha, järgib aednikutöö head tava ja
kutse- eetikat
• teab ja tunneb kutse- ja eriala oskussõnavara, terminoloogiat
ning oskab neid kasutada ja rakendada;
• kasutab arvutit nii isiklikel kui tööalastel eesmärkidel
Õppekava rakendamine: statsionaarne koolipõhine ja töökohapõhine õppevorm
Nõuded õpingute alustamiseks põhihariduse nõudeta
Nõuded õpingute lõpetamiseks Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud
Nooremaednik õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
Kvalifikatsioon(id):

Nooremaednik, tase 3 kompetentsid

osakutse(d):

-

Õppekava struktuur Põhiõpingute moodulid 42 EKAP-it (nimetus, maht ja õpiväljundid ):
1. Sissejuhatus õpingutesse 2 EKAP
Õpilane
1. mõistab aianduse tähtsust Eesti majanduses ja tööandja ootusi õppijale
2. tutvub kooli õppekeskkonnaga, saab ülevaate kooli õppekorraldusest ja
õppimisvõimalustest
3. tutvub Eesti mullastiku, kliima ja taimekooslustega ning nende seaduspärasustega
4. mõistab tervise tähtsust, aednikutöös esinevaid riske ja rakendab töötervishoiu
põhimõtteid ning ergonoomilisi töövõtteid.
2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 3 EKAP
Õpilane
1. mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise
protsessis
2. mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist
3. mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas
4. mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel
5. käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
3. Köögiviljandus 6 EKAP
Õpilane
1. teab köögiviljakultuuride liike
2. valmistab juhendamisel ette köögiviljakultuuride külvi- ja istutuspinna, külvab ja istutab
köögiviljakultuure
3. vastavalt etteantud juhistele hooldab köögiviljakultuure
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4. vastavalt etteantud juhistele koristab, sorteerib, pakendab ja markeerib ning ladustab
saagi või toodangu.
4. Puuviljandus 8 EKAP
Õpilane
1. tunneb ja liigitab puuviljanduskultuure
2. vastavalt etteantud juhistele valmistab ette puuviljakultuuride kasvukoha
3. valib juhendamisel paljundusmaterjali ja istutab või külvab puuviljakultuure
4. vastavalt etteantud juhistele hooldab puuviljanduskultuure
5. vastavalt etteantud juhistele koristab, sorteerib, pakendab ja markeerib ning ladustab
saagi või toodangu.
5. Iluaiandus 8 EKAP
Õpilane
1. liigitab ilutaimi (roht- ja puittaimed)
2. etteantud juhiste alusel rakendab ilutaimede kasvatamisel agrotehnoloogia nõudeid ning
kasutab töödeks vajalikku tehnikat
3. etteantud juhiste alusel valmistab ette ilutaimede kasvukoha
4. etteantud juhiste alusel külvab, valib paljundusmaterjali ja istutab
5. etteantud juhiste alusel teostab ilutaimede hooldustöid, lähtudes taime agrotehnoloogiast
6. etteantud juhiste alusel koristab, sorteerib, pakendab ja markeerib ning ladustab
toodangu.
7. etteantud juhiste alusel kasutab tööks vajalikku tehnikat.
6. Praktika 15 EKAP
Õpilane
1. etteantud juhiste alusel valmistab ette taimede kasvukoha
2. etteantud juhiste alusel külvab, valib paljundusmaterjali ja istutab
3. etteantud juhiste alusel teostab taimede hooldustöid, lähtudes taime agrotehnoloogiast
4. etteantud juhiste alusel koristab, sorteerib, pakendab ja markeerib ning ladustab toodangu
5. etteantud juhiste alusel kasutab tööks vajalikku tehnikat
6. etteantud juhiste alusel rakendab taimede (sh ajatatavad taimed) kasvatamise põhimõtteid
Valikõpingute moodulid 18 EKAP-it ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):
Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 18 EKAP-i ulatuses ning õigus valida
valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli
õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.
1. Haljasalade rajamine ja hooldamine 7 EKAP
2. Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 2 EKAP
3. Taimeseade alused 2 EKAP
4. Aiakujundus 3 EKAP
5. Arvutiõpetus 2 EKAP
6. Mesinduse alusteadmised 2 EKAP
Spetsialiseerumised (moodulite nimetus ja maht): puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:

Marika Prave
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ametikoht:

Õppedirektor

telefon:

6644680

e-post:

oppedirektor@tkak.ee

Märkused
Kutsestandardi kompetentside ja õppekava põhiõpingute moodulite vastavustabel on esitatud
Lisa 1.
Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav kooli kodulehel
www.tkak.ee avalike dokumentide all.
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