MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm: Arboristi 4. taseme kutsehariduse taotlejad
Õppevorm: Töökohapõhine

Moodul nr V_14
Mooduli vastutaja
Mooduli õpetajad
Mooduli eesmärk

Nõuded mooduli
alustamiseks

Nõuded mooduli
lõpetamiseks
Õpiväljundid (ÕV)

Valikpraktika

Mooduli maht 14 EKAPit

Marje Kask
Marje Kask. Lõputöö osas õppijale käskkirjaga määratud juhendaja
Õpetusega valmistatakse õpilane ette töötama vilunult talle sobivas valdkonnas. Valikpraktika võimaldab õppijal analüüsida ning
arendada ühelt poolt oma tugevusi ning teiselt poolt arendada kutset läbivaid kompetentse. Valikpraktika teema on soovitatav siduda
kirjaliku lõputöö teemaga.
Miinimumnõuded valikpraktikale siirdumiseks: 1) Valik A: läbitud moodulid 4 ja 5; 2) Valik B: läbitud moodulid 4, 7 ja 11; Valik C: läbitud
moodulid 4 ja 8 või 9; Valik D: läbitud moodulid 4, 8 või 9 ning 11; Valik E: läbitud moodulid 4 ja 5; Valik F: moodulid 2,3, 4, 8 või 9 ning
11; Valik G: läbitud moodulid 1, 2, 4, 7, 8 või 9 ning 11. Valikpraktikat on otstarbekas sooritada mitmes osas.
Valikpraktika võib sooritada kas ühes või mitmes ettevõttes, sh õppija omaenda ettevõte.
Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Moodul on arvestatud, kui valikpraktikal tehtud tööde ja kogutud andmete maht ja kvaliteet on
piisavad kirjaliku lõputöö uurimusliku osa koostamiseks.
1) Hindab objektiivselt oma teadmiste ja oskuste
taset, valides talle sobiva praktikateema:
2) Töötab valitud suunal piisava vilumusega:













leiab iseseisvalt sobiva info erinevate arboristitöö valdkondade spetsiifika kohta;
seostab valitud praktikateema arboristitöö üldise spetsiifikaga;
vajadusel viib läbi uuringuid.
valdab ohutuid töövõtteid;
selgitab töö teoreetilisi aluseid ning lähtub neist praktikas;
seostab valitud valdkonnas toimuvat nii arboristitööga kui ühiskonnas
toimuvaga;
analüüsib tehtud tööde kvaliteeti ning annab selle kohta suulisi ja kirjalikke
hinnanguid;
lahendab iseseisvalt keerukaid, mitmeosalisi tööülesannete komplekse;
juhindub kutse-eetika nõuetest;
juhindub asjakohastest õigusaktidest;
dokumenteerib süsteemselt tehtud töid.

Mooduli maht kokku 364 tundi: sellest 0 tundi on koolipõhine õpe ning 364 tundi on praktiline töö valitud tegevussuunal.
Teemad, alateemad

Valik A: Istutustööd
A1. Kasvupinnased
A2. Istutusmaterjali kvaliteet
A3. Istutustöö etapid ja
kvaliteedinõuded
A4. Järelhooldus
A5.Istutus- ja järelhoolduse
kvaliteedi hindamine
Valik B: Pargihooldus
B1. Pargi mõiste ja stiilid;
pargielemendid
B2. Park kui kooslus;
pargiökoloogia
B3. Pargi hooldamise
tasandid: üksikpuu,
puudegrupp, pargipuistu,
pargipõõsastik
B4. Pargihoolduskava ja selle
tõlgendamine. Õigusaktid.
B5. Riskide hindamine
B6. Parki ja pargikeskkonda
säästvad turvalised
töövõtted; sh langetamine
piiratud ruumis
B7. Tugivööd ja nende
paigaldamine
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Õppemeetodid

Praktiline töö. Probleemide lahendamine. Dokumenteerimine; välitööde
päeviku täitmine.
Mõõtmised;
vaatlused. Töö
õppekirjandusega.
Praktiline töö. Probleemide lahendamine. Dokumenteerimine; välitööde
päevik. Mõõtmised;
vaatlused.
Pargihoolduskavade
uurimine ja
tõlgendamine. Töö
õppekirjandusega
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0
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364

1,2

0

0

0

364

1,2

Hindamine

Hindamismeetodid

Mitteeristav

Esitlus
eelkaitsmisseminaril

Mitteeristav

Esitlus
eelkaitsmisseminaril

Hindamiskriteeriumid
Lävend (3 või arvestatud)
Õppija esitab lõputöö eelkaitsmisseminaril süsteemse
ning lõputöö metoodikaga vastavuses oleva ülevaate
praktika käigus tehtud välitöödest ning asjakohaste
meetoditega kogutud andmetest. Ta on välja töötanud
oma lõputöö struktuuri ning lahenduste eskiisvariandi(d)
püstitatud probleemile. Lahendused on kooskõlas
õigusaktidega ning kutse-eetika nõuetega. Materjal on
piisav, et vormistada lõputöö osaks olev lõputöö.
Õppija esitab lõputöö eelkaitsmisseminaril süsteemse
ning lõputöö metoodikaga vastavuses oleva ülevaate
praktika käigus tehtud välitöödest ning asjakohaste
meetoditega kogutud andmetest. Ta on välja töötanud
oma lõputöö struktuuri ning lahenduste eskiisvariandi(d)
püstitatud probleemile. Lahendused on kooskõlas
õigusaktidega ning kutse-eetika nõuetega. Materjal on
piisav, et vormistada lõputöö osaks olev lõputöö.

Valik C: Linnahaljastus
C1. Linnapuude kasvukeskkond; stressifaktorid
C2. Linnahaljastusse sobivad
puuliigid
C3.Linnapuude majandamissuunad. C4. Kujunduslõikus,
lähtuvalt majandamissuunast. C5. Hoolduslõikused,
lähtuvalt majandamissuunast; lõikusajad. C6. Linnapuude seisundi hindamine ja
hooldusvajaduse määramine
C7. Linnapuude
andmebaasid
Valik D: Tänavapuude võra
taastamine
D1. Kahjustatud võrade
seisundi hindamine ja
taastamislõikuse etapiviisiline kavandamine. D2. Esmase
taastuslõikuse läbiviimine
D3. Korduvate taastuslõikuste läbiviimine
Valik E: Puukoolitööd
E1. Puukoolide tüübid
E2. Istutusmaterjali tüübid
E3. Kvaliteetsete tänava- ja
pargipuuistikute agrotehnika
E4. Hinnang puukooli
toodangu kvaliteedi kohta
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1,2

Praktiline töö. Probleemide lahendamine. Dokumenteerimine; välitööde
päevik. Mõõtmised;
vaatlused. Töö
õppekirjanduse ja
andmebaasidega

Mitteeristav

Esitlus
eelkaitsmisseminaril

Õppija esitab lõputöö eelkaitsmisseminaril süsteemse
ning lõputöö metoodikaga vastavuses oleva ülevaate
praktika käigus tehtud välitöödest ning asjakohaste
meetoditega kogutud andmetest. Ta on välja töötanud
oma lõputöö struktuuri ning lahenduste eskiisvariandi(d)
püstitatud probleemile. Lahendused on kooskõlas
õigusaktidega ning kutse-eetika nõuetega. Materjal on
piisav, et vormistada lõputöö osaks olev lõputöö.
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Praktiline töö. Probleemide lahendamine. Välitööde
päevik. Mõõtmised;
vaatlused (sh teiste
arboristide tööd).
Pikaajaline
planeerimine.

Mitteeristav

Esitlus
eelkaitsmisseminaril

Õppija esitab lõputöö eelkaitsmisseminaril süsteemse
ning lõputöö metoodikaga vastavuses oleva ülevaate
praktika käigus tehtud välitöödest ning asjakohaste
meetoditega kogutud andmetest. Ta on välja töötanud
oma lõputöö struktuuri ning lahenduste eskiisvariandi(d)
püstitatud probleemile. Lahendused on kooskõlas
õigusaktidega ning kutse-eetika nõuetega. Materjal on
piisav, et vormistada lõputöö osaks olev lõputöö.
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Praktiline töö.
Dokumenteerimine;
välitööde päevik.
Mõõtmised;
vaatlused; võrdlused

Mitteeristav

Esitlus
eelkaitsmisseminaril

Õppija esitab lõputöö eelkaitsmisseminaril süsteemse
ning lõputöö metoodikaga vastavuses oleva ülevaate
praktika käigus tehtud välitöödest ning asjakohaste
meetoditega kogutud andmetest. Ta on välja töötanud
oma lõputöö struktuuri ning lahenduste eskiisvariandi(d)
püstitatud probleemile. Lahendused on kooskõlas
õigusaktidega ning kutse-eetika nõuetega. Materjal on
piisav, et vormistada lõputöö osaks olev lõputöö.

Valik F: Puittaimede tervis
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F1. Puude haigused ja kahjurid; kahjustuste põhjused ja
ohtlikkus; puusisesed kaitsemehhanismid.
F2. Puude tervisliku seisundi
hindamise meetodeid
F3. Kahjustuse ohtlikkuse
määramine koos riskianalüüsiga
F4. Puude turvalisust
tagavad meetmed.
F5. Praktiline töö puude
hoolduslõikusel: ohutus,
tööriistad, töövõtted,
steriilsus. Lõikusajad.
Valik G: Põlispuude
majandamine
G1. Põlispuu mõiste ja
väärtused (looduskaitse,
muinsuskaitse, ökoloogia,
esteetika). Asjakohased
õigusaktid. G2. Põlispuu
seisundi hindamine
G3. Põlispuu kui üksikobjekti
majandamine ja selle
pikaajaline kavandamine
G4. Töövõtted põlispuude
pikaealisuse ja esteetilisuse
tagamiseks. G5. Põlispuu
eksponeerimine ja info
avaldamine

Praktiline töö. Prob- Mitteleemide lahendaeristav
mine. Dokumenteerimine; välitööde
päevik. Mõõtmised;
vaatlused; võrdlused.

Esitlus
eelkaitsmisseminaril

Õppija esitab lõputöö eelkaitsmisseminaril süsteemse
ning lõputöö metoodikaga vastavuses oleva ülevaate
praktika käigus tehtud välitöödest ning asjakohaste
meetoditega kogutud andmetest. Ta on välja töötanud
oma lõputöö struktuuri ning lahenduste eskiisvariandi(d)
püstitatud probleemile. Lahendused on kooskõlas
õigusaktidega ning kutse-eetika nõuetega. Materjal on
piisav, et vormistada lõputöö osaks olev lõputöö.
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Praktiline töö. Probleemide lahendamine. Dokumenteerimine; välitööde
päevik. Mõõtmised;
vaatlused.

Esitlus
eelkaitsmisseminaril

Õppija esitab lõputöö eelkaitsmisseminaril süsteemse
ning lõputöö metoodikaga vastavuses oleva ülevaate
praktika käigus tehtud välitöödest ning asjakohaste
meetoditega kogutud andmetest. Ta on välja töötanud
oma lõputöö struktuuri ning lahenduste eskiisvariandi(d)
püstitatud probleemile. Lahendused on kooskõlas
õigusaktidega ning kutse-eetika nõuetega. Materjal on
piisav, et vormistada lõputöö osaks olev lõputöö.

Mitteeristav

Kasutatav kirjandus:
1. Muinsuskaitseseadus
2. Looduskaitseseadus
3. Tallinna LV määrus 112, 28. septembrist 20121
4. Mölder, A. Haljasalade kasvupinnased ja multšid
5. Järve, S ja Eskla, V. Puude ja põõsaste lõikamine
6. Valitud teemaga sobiv erialakirjandus, sh veebipõhised materjalid
7. Luua Metsanduskooli kirjalike tööde vormistamise juhend
8. Arboristi, tase 4, kutsestandard

