
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: Matkajuht 4. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: mittestatsionaarne  

Moodul nr 13 Loodusturismi korraldus Mooduli maht 3 EKAPit 

Mooduli vastutaja Erle Tüür 

Mooduli õpetajad Annereet Paatsi 

Mooduli eesmärk Õppija mõistab säästva turismi, loodusturismi ning ökoturismi olemuslikku eripära ja nende toodete tähtsust Eesti turismiturul. 

Õppija omandab teadmised erinevate loodusturismi ühenduste tegevustest ja ülemaailmsetest liikumistest ning oskused kavandada 

loodusturismi tooteid. 

Nõuded mooduli alustamiseks Turismigeograafia mooduli läbimine 

Nõuded mooduli lõpetamiseks Moodul hinnatakse eristavalt. Moodul on arvestatud kui kõik moodulisse kuuluvad teemad sooritatud lävendi tasemel. 

Õpiväljundid (ÕV) 1) Õppija mõistab reisikorralduse aluseid ja Eesti 
loodusturismi võimalusi: 

 Selgitab turismimajanduse põhimõisteid ja seadusi, mis 
reguleerivad reisikorraldust 

 Mõistab loodusturismi olemust ja eripära 
 Kirjeldab loodusturismi võimalusi Eestis 

2) Mõistab ökoturismi olemust ja põhimõtteid:  Kavandab vastavalt juhendmaterjalile ökoturismitoote  
 Annab selgitusi ökoturismi kvaliteedimärgiste kohta 

3) Mõistab erinevate loodusturismi ühenduste 
tegevust, seostades nende olulisust 
turismisektoriga: 

 Selgitab kohalikku turgu mõjutavaid turismitrende, 
võimalikke koostööpartnereid ja konkurente 

  

Mooduli maht kokku 78 tundi: sellest 20 tundi on kontaktõpe ja 58 tundi on iseseisvat tööd 



Teemad, alateemad K  IT  L1  P ÕV 

nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindekriteeriumid 

 Lävend (3 
või 

arvestatud) 

4 5 

1. Loodusturismi 
korraldus 

20 58 0 0 1  

Turismimajanduse põhimõisted ja 
seadused 

4 22 0 0 Loeng, rühmatöö, 
iseseisev töö 
õppekirjandusega 

Eristav 3-osaline test Õigesti vas-
tatud A-osa 
küsimustele 
 

Õigesti vas-
tatud A- ja B-
osa küsimus-
tele 
 

Õigesti vas-
tatud A-, B- 
ja C-osa 
küsimustele 
 

 

Loodusturism Eestis 4 0 0 0 

Loodus- ja ökoturismi 
tootepakettide koostamine 

6 36 0 0 2,3 Loeng, rühmatöö, 
iseseisev töö 
õppekirjandusega 

Mitteeristav Ökoturismitoote 
kavandamine ja 
esitlus 

Toote 
kavanda- 
misel esineb 
puudusi, 
õppija vajab 
pidevat 
juhendamist. 

Toote 
üldmulje on 
hea ja 
elluviimine 
on reaalne. 
Toote 
kavandamise
l esineb küll 
puudusi, aga  
tervikpaketti 
need ei riku. 

Toode on 
põhjalikult 
läbimõeldud 
ja terviklik, 
puudusi ei 
esine. 

Öko- ja loodusturismi korraldus 5 0 0 0 

Ökoturismi kvaliteedimärgised 1 0 0 0 

Õppekirjandus 

Õpetaja poolt koostatud materjalid 

Tooman, H. „Kuidas kasvab turismipuu“, 2011 

Järva, D. „Killukesti turismiloost“, 2007 

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



Toots, K. „Kuidas tunned Eestimaad? Eesti turismigeograafia õpik“, 2009 

Müristaja, H., Tooman, H. „Turismisihtkoha arendus ja turundus“, 2008 

Ardel, T. „Maaturismi aabits“, 2015 

Noormets, K. „Siseturism“, 2014 


