
MOODULI RAKENDUKAVA 

Sihtrühm: maastikuehitaja 2. taseme kutsekeskhariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne  

Moodul nr 10  Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine mooduli maht 3 EKAP 

Mooduli vastutaja: Maria Jürisson 

Mooduli õpetajad: Maria Jürisson 

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane rajab, taimestab ning hooldab juhendamisel sisehaljastust, kasutades selleks vajalikke materjale, tööriistu ja seadmeid 

Nõuded mooduli 

alustamiseks: 

puuduvad 

Nõuded mooduli 

lõpetamiseks: 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt  

Mooduli hinde saamiseks peavad olema lävendi tasemel sooritatud mooduli praktilised tööd.  

Õpiväljundid (ÕV) 

 
 

1. kirjeldab sisehaljastuse rajamise ja hooldamise 
protsessi kasutades erialast oskussõnavara; 

 eristab enamlevinud toataimede perekondi, nimetab neid eesti keeles; 

 kirjeldab sisehaljastusobjekti, arvestades selle eripära ja eesmärki;  

 loetleb sisehaljastuse elemente: potid, kastmissüsteemid, materjalid; 

2. teeb juhendamisel sisehaljastuse rajamisel abitöid 
 

 teeb abitöid sisehaljastuse rajamisel; 

 toob ette materjale; 

 valmistab juhendamisel ette substraadid 

 istutab juhendamisel 

3. hooldab juhendamisel sisehaljastust  selgitab taimede hoolduspõhimõtteid ja kasvunõudeid; 

 hooldab juhendamisel sisehaljastust ja järgib töötamisel ergonoomika põhimõtteid ning tööohutusnõudeid. 

4. hindab nõustamisel oma töö tulemusi ja kasutab 
probleemide lahendamisel nõu, abi ja tuge ning 
etteantud infomaterjale 

 suhtleb juhendajaga; 

 küsib vajadusel nõu, abi ja tuge 

 hindab juhendamisel oma töö tulemusi 

 leiab vajadusel etteantud materjalidest vajaliku info 

Mooduli maht kokku 3 EKAPit ehk 78 tundi: sellest 64 tundi on kontaktõpe, 14 tundi on iseseisev töö. 

 

Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hinda-
mine 

Hindamis-
meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (arvestatud) 

      

1. Sisehaljastuse taimed: 
1.1. taimede liigid  
1.2. süstemaatika 
1.3. rühmitamine 

 

20 2   1  Loeng 

 Õppekäik 

 Praktiline 
määramine 

Mitte-
eristav 
 

 Vestlus 
 

 Tunneb ära taime perekonna tasandil ja nimetab eesti keeles, etteantud nimekirja piires  
 

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



Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hinda-
mine 

Hindamis-
meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (arvestatud) 

2. Sisehaljastuse rajamine 
2.1. materjalid 
2.2. kasvusubstraadid 
2.3. kasvatussüsteemid 
2.4. anumad 

 

24 6   2  Loeng 

 Õppekäik 

 Praktiline töö 

Mitte-
eritav 

 Praktiline 
töö 

 Vestlus 
 

 kirjeldab sisehaljastusobjekti, arvestades selle eripära ja eesmärki;  

 loetleb sisehaljastuse elemente: potid, kastmissüsteemid, materjalid; 

 teeb abitöid sisehaljastuse rajamisel; 

 toob ette materjale; 

 valmistab juhendamisel ette substraadid 

 istutab juhendamisel 

 hindab ja analüüsib oma tööd. 

3. Sisehaljastuse hooldamine 20 6   3, 4  Loeng 

 Õppekäik 

 Praktiline töö 

Mitte-
eritav 

 Praktiline 
töö 

 Vestlus 
 

 selgitab taimede hoolduspõhimõtteid ja kasvunõudeid; 

 hooldab juhendamisel sisehaljastust ja järgib töötamisel ergonoomika põhimõtteid ning tööohutusnõudeid. 

 suhtleb juhendajaga; 

 küsib vajadusel nõu, abi ja tuge 

 hindab juhendamisel oma töö tulemusi 

 leiab vajadusel etteantud materjalidest vajaliku info 

 

 

 

 

 

 

 


