
Aednik tase 4, puukooliaednik 

kutseeksami juhend 

 

Luua Metsanduskool 

 

11. veebruar 2020 

 

 

Kutseeksami ajakava (orienteeruv) 

 

10.00 – 11.00 Portfooliote arutelu  (kutsetaotlejad ei osale) praktikahoones 

kabinet 215 

11.00 – 11.30 Taimede tundmine (12 õpilast) praktikahoones 

kabinet 203 

11.30 – 11.50 Taimede tundmise tulemuste kokkuvõte praktikahoones 

kabinet 203 

11.50 – 12.30 I praktiline ülesanne õppehall 

12.30 – 13.20 Lõuna 

13.20 – 14.00 II praktiline ülesanne õppehall 

14.00 – 14.40 III praktiline ülesanne õppehall 

14.40… Kokkuvõte ja kutse taotlejate teavitamine 

kutseeksami tulemustest 

praktikahoones 

kabinet 203 

 

Töö- ja/või õpiportfoolio on üks osa taotleja kutsestandardis ettenähtud kompetentside 

kontrollimisel ja hindamisel. Portfoolio (link keskkonnale) saadetakse komisjonile 

eelnevaks tutvumiseks hiljemalt 3.veebruaril 2020 ja lõpetajate nimekiri hiljemalt      

8. veebruaril, kuna 7. veebruar on õpilaste kooli õppevõlgade likvideerimise tähtaeg. 

 

Aednik, tase 4 (puukooliaedniku õppekaval) kutse taotleja kutsekompetentside 

hindamine koosneb järgmistest osadest: 

 

1. Portfoolio 18 p 

Hinnatakse, kas ja kuidas: 

❖ aednik EKR 4 taseme kutsestandardi ja spetsialiseerumise 

kohustuslike ja läbivate kompetentside osa saavutamine on portfoolios 

jäädvustatud ja analüüsitud; 

❖ portfoolio on korrektselt vormistatud. 

 

Eksaminand esitab portfoolio  koolile hiljemalt 27.01.2020. Kool saadab komisjonile 

lingi ja ligipääsu keskkonnale digitaalselt eelnevaks tutvumiseks hiljemalt  

3.veebruaril 2020. 

 



2. Taimmaterjali tundmine 22 punkti  

Taimede nimekiri on aedniku kutsestandardi osa. Taimede tundmine tähendab taime 

liigi nimetamist nii eesti- kui ladinakeelse nimetusega. Iga liigi eest võib saada 2 punkti, 

kusjuures õige eestikeelne nimetus annab 1 punkti ja ladinakeelne 1 punkti.  

 

Kui on õigesti nimetatud ainult perekond (eesti või ladina keeles) saab 0,5 punkti. 

Eksamil on õpilasel määramiseks 14 liiki.  Taimmaterjali tundmise osa on õpilane 

sooritanud, kui määrab õigesti  11 liiki eesti ja ladina keeles.  

 

Alla  14 punkti kogunud õppijaga võib komisjon viia läbi vestluse eksitud küsimustes 

ja otsustab eksami jätkamise üle.   

 

Lävendi ületamiseks peab õpilane määrama õigesti 75% etteantud liikidest. 

Maksimaalne punktide summa saab olla 22 punkti, isegi siis, kui määratakse õigesti 

liigi tasemel kõik 14 liiki.   

  

Taimede tundmine (12 inimest) ühes grupis. Laudadele on jagatud 14 nummerdatud 

liiki. Iga laua juures on 1 õpilane ja taime määramiseks on aega 1 minut. Hindajate 

märguande peale liiguvad õpilased edasi järgmise määratava liigini ja nii seni kuni kõik 

14 liiki on määratud.  

  

Kutseeksami sooritaja taimede tundmise tabel (näidis) vähemalt 22 punkti iga õigesti 

määratud liigi eest kokku.  

 

Jrk nr  Liigi nimi eesti keeles  Liigi nimi ladina keeles  Punktid  

1  1  1  2  

2        

… 14        

Punktid kokku   22  

  

 

3. Praktilised tööd 50 punkti  

Eksamineeritav sooritab kolm erinevat praktilist tööd, mis võivad olla teostatavad 

individuaalselt. Kahe esimese töö teostamise eest on võimalik saada maksimaalselt      

18 punkti, viimase töö eest 14 punkti. 

 

Praktiliste eksamitööde sisust teavitatakse eksamineeritavaid vahetult enne praktilise 

eksamiosa sooritamist. 

  

Eksami osadega on võimalik koguda maksimaalselt 90 punkti.  

Aednik, tase 4 kutse omistamise lävendiks on sellest 75% ehk vähemalt 67,5 punkti.  


