MOODULI RAKENDUKAVA
Sihtrühm: maastikuehitaja 4. taseme kutsehariduse taotlejad
Õppevorm: mittestatsionaarne
Moodul nr 10

Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine

mooduli maht 3 EKAP

Mooduli vastutaja:

Reti Randoja-Muts

Mooduli õpetajad:

Reti Randoja-Muts

Mooduli eesmärk:

õpetusega taotletakse, et õpilane rajab, taimestab ning hooldab projekti (tööjoonise) alusel ja nõuetest lähtuvalt sisehaljastust, kasutades selleks vajalikke materjale, tööriistu ja seadmeid

Nõuded mooduli
alustamiseks:
Nõuded mooduli
lõpetamiseks:

puuduvad

Õpiväljundid (ÕV)

1. rajab sisehaljastuse, lähtudes projektist ning
haljastuseks kasutatavate taimede kasvunõuetest

Moodul hinnatakse mitteeristavalt
Mooduli hinne saamiseks peavad olema lävenditaseme sooritatud mooduli praktilise tööd ning koostatud hoolduskava.

 eristab ja süstematiseerib enamlevinud toataimi, nimetab neid eesti ja ladina keeles;
 kirjeldab sisehaljastusobjekti, arvestades selle eripära ja eesmärki;
 selgitab ja võrdleb taimede kasvatussüsteeme: potid, kastmissüsteemid, materjalid, sh taimmaterjali transport ja säilitamine;
 lähtub sisehaljastuse rajamisel projektist ja objekti eripärast, järgides töötamisel ergonoomika põhimõtteid ja tööohutusnõudeid;
 hindab ja analüüsib oma töö vastavust projektile (tööjoonisele), sobivust ümbritsevasse keskkonda ning töökultuuri kogu tööprotsessi kestel.
2. hooldab sisehaljastust, lähtudes hoolduskavast
 selgitab taimede hoolduspõhimõtteid ja kasvunõudeid;
 eristab enamlevinud toataimede kahjustajaid, selgitab nende kahjustusi ja tõrjevõtteid;
 hooldab sisehaljastust, lähtudes projektist ja objekti eripärast ning järgib töötamisel ergonoomika põhimõtteid ning tööohutusnõudeid.
Mooduli maht kokku 3 EKAPit ehk 78 tundi: sellest 16 tundi on kontaktõpe, 62 tundi on iseseisev töö.

Teemad, alateemad

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

1

K

6

IT

24

L1

P

ÕV
nr

Õppemeetodid

 Loeng
 Õppekäik
 Praktiline
määramine

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

Hindamine

Hindamismeetodid

Eristav

 Praktiline
määramine

Lävend (3 või arvestatud)
 Tunneb ära taime liigi tasandil ja
nimetab eesti ja ladina keeles,
etteantud nimekirja piires
 kirjeldab morfoloogilisi tunnuseid

Hindamiskriteeriumid
4
 Tunneb ära taime liigi ja nimetab eesti
ja ladina keeles,
 määrab süstemaatilise kuuluvuse
perekonna ja/või liigi tasemel
etteantud nimekirja piires,
 kirjeldab morfoloogilisi tunnuseid ja
kasvunõudeid.

5
 Tunneb ära ja nimetab eesti ja ladina
keeles,
 määrab süstemaatilise kuuluvuse
perekonna ja/või liigi tasemel
etteantud nimekirja piires,
 kirjeldab morfoloogilisi tunnuseid ja
kasvunõudeid.
 toob näiteid taimede sobivuse kohta
kasvukohale

Teemad, alateemad

K

IT

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

6

20

 Loeng
 Õppekäik
 Praktiline töö

4

18

 Loeng
 Õppekäik
 Praktiline töö

3. Sisehaljastuse hooldamine

Õppekirjanduse loetelu:

L1

P

ÕV
nr

Õppemeetodid

1.
2.
3.
4.
5.

Hindamine
Mitteeritav

Hindamismeetodid

Mitteeritav

 Praktiline
töö

 Praktiline
töö

Hindamiskriteeriumid
Lävend (3 või arvestatud)
4
5
 kirjeldab sisehaljastusobjekti, arvestades selle eripära ja eesmärki
 selgitab ja võrdleb taimede kasvatussüsteeme: potid, kastmissüsteemid, materjalid, sh taimmaterjali transport ja säilitamine
 lähtub sisehaljastuse rajamisel projektist ja objekti eripärast, järgides töötamisel ergonoomika põhimõtteid ja
tööohutusnõudeid
 hindab ja analüüsib oma töö vastavust projektile (tööjoonisele), sobivust ümbritsevasse keskkonda ning töökultuuri kogu
tööprotsessi kestel
 selgitab taimede hoolduspõhimõtteid ja kasvunõudeid;
 eristab enamlevinud toataimede kahjustajaid, selgitab nende kahjustusi ja tõrjevõtteid;
 hooldab sisehaljastust, lähtudes projektist ja objekti eripärast ning järgib töötamisel ergonoomika põhimõtteid ning
tööohutusnõudeid.
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