
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: maastikuehitaja 4. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: mittestatsionaarne 

 

Moodul nr 1  Sissejuhatus õpingutesse mooduli maht 4,5 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Eva-Kadri Rossner 

Mooduli õpetajad: Eva-Kadri Rossner, Andrus Lehtmets  

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane saab praktilise töö kogemuse ning ülevaate maastikuehitaja tööst ja tööandja ootustest tänapäeva maastikuehitajale ning oskab tegutseda tööõnnetuse korral  

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 
 

puuduvad 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt.  

Kõik õpitud teemad peavad olema omandatud lävenditasemel, kõik praktilised tööd peavad olema sooritatud.  

Õpiväljundid (ÕV) 1. mõistab eriala raames tehtavate tööde mitmekesisust, tööga 
kaasnevaid peamisi riske ja nende ennetamise võimalusi 

 

 tutvub veebis praktikaettevõttega ja võtab ühendust ettevõtte esindajaga 

 kirjeldab erialaga seotud peamisi riske ja selgitab nende ennetamise võimalusi 

 kasutab praktilistel töödel vastavaid tööriideid ja isikukaitsevahendeid 

 hindab oma oskusi ja kompetentse toimunud praktika põhjal 

2. annab esmaabi oma pädevuse piires 
 

 demonstreerib esmaabi andmise oskusi 
 

3. kasutab arvutit info leidmiseks (AO7) ja kirjalike tööde 
vormistamiseks AO3 ja AO4 tasemel  
 

 kirjeldab ja vormistab igapäevaselt kirjalikult ettevõttes praktika käigus tehtud töid  

 edastab info tehtud töödest veebipõhiselt juhendajatele iga päev 

 vormistab kirjalikud tööd vastavalt juhendile, kasutades teksti ja tabeltöötlusprogramme 

4. teeb juhendamisel lihtsamaid praktilisi töid maastikuehitusega 
tegelevas ettevõtte ja/või kooli praktikabaasis 

 osaleb aktiivselt kõikides juhendaja poolt määratud praktilistes töödes 

 järgib tööülesannete täitmisel ja vormistamisel kõne- ja kirjakeele normi 

Mooduli maht kokku 4,5 EKAPit ehk 117 tundi: sellest 10 tundi on kontaktõpe, 28 tundi on iseseisev töö, 80 tundi praktikat  
 

Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (arvestatud) 

      

1. Instrueerimine 
1.1. Maastukuehitaja õppekava  
1.2. Õppekorraldus 
1.3. Tööohutus 

2 20  0 1  Esitlus, arutelud; 
 

 Rühmatööd 
 

   Sõnastatud on oma isiklikud praktika eesmärgid; 

 tekst on esitatud lõikude kaupa; 
üldine sõnastus ja vormistus on korrektsed, keel vastab õigekirja normidele. 

2. Esmaabi 
2.1. Traumade liigid; tüüptraumad 
2.2. Kannatanu seisundi hindamine; käitumine 
õnnetusjuhtumi korral 
2.3.  Verejooksud          
2.4. Luumurrud            

8 8  0 2 
 

 Esitlus; 

 Praktiline treening  

Mitte-
eristav 

 Esmaabivõtete 
demonstreerimine  

 Rakendatud õigeid esmaabi võtteid;  

 kannatanu seisund stabiliseeritud;  

 abistamisaktsioon õigesti käivitatud.  

                                                           
1 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 



Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (arvestatud) 

2.5. Šokk; käitumine šoki puhul elustamine           
2.6. Muud traumad, sh atakid 
2.7. Kannatanu seisundi stabiliseerimine; 
külgasend.              

3. Praktika 0   80 1, 
3, 4 

  Praktika Mitte-
eristav 

 360-kraadi hindamine, 
vestlus, praktikaaruanne, 
praktikapäevik 

 on osalenud praktikal ja täitnud talle määratud ülesanded; 

 esitanud on praktikapäevik ja praktika aruanne;  

 õpilase poolt on täidetud enesehindamise raporti;  

 on osalenud vestlusel. 
 

 


