MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm: metsatehniku 4. taseme taotlejad
Õppevorm: Mittestatsionaarne

Moodul nr P1

Metsanduse alused

Mooduli vastutaja:

Evelin Saarva

Mooduli õpetajad:

Lauri Toim, Ülle Käärik, Erle Tüür, Evelin Saarva, Andrus Lehtmets

Mooduli eesmärk:

õpetusega taotletakse, et õpilasel on edasiseks tööks vajalikud teadmised metsast kui elu- ja looduskeskkonnast, erinevate
digivahendite ja rakendustarkvara kasutamisevõimalustest erialase teabe leidmiseks ning oskus anda esmaabi
Puuduvad

Nõuded mooduli
alustamiseks:
Nõuded mooduli
lõpetamiseks:
Õpiväljundid (ÕV)

mooduli maht 11 EKAPit

Hinnatakse mitteeristavalt.
1) eristab levinumaid Eesti metsades kasvavaid puuja põõsaliike, tunneb nende bioloogilisi omadusi ja
nõudeid kasvukohale






2) eristab visuaalsete tunnuste alusel



iseloomustab
metsa
rolli
keskkonnaseisundi
tasakaalustajana, kasutades erialaseid teabeallikaid
selgitab erinevaid erialaseid teabeallikaid kasutades
metsandusalaseid põhimõisteid
eristab visuaalse vaatluse teel levinumaid Eesti metsades
kasvavaid puu- ja põõsaliike erinevas vanuses ja erinevate
tunnuste järgi erinevatel aastaaegadel
iseloomustab erialaseid teabeallikaid kasutades levinumate
kodumaiste puu- ja põõsaliikide bioloogilisi omadusi ja
nõudeid kasvutingimustele
määrab visuaalsete tunnuste alusel metsatüübirühma

metsatüübirühmi
3) eristab puude levinumaid haigusi ja kahjustusi
kahjustuste gruppide lõikes ja mõistab nende mõju
puidu kvaliteedile









4) kasutab tööks vajaliku teabe leidmiseks ja
haldamiseks erinevaid digivahendeid ja asjakohast
rakendustarkvara






5) oskab tegutseda tööõnnetuse korral ja anda
esmaabi




seostab
metsatüübirühma
sellesse
kuuluvate
kasvukohatüüpide ja seal kasvavate puuliikidega
tunneb ära väliste tunnuste alusel haigestunud puu
eristab visuaalse vaatluse teel erinevaid kahjustusgruppe
(putuk-, uluki- ja abiootilist kahjustust ja seenhaigust) ja
kirjeldab nende ennetamise võimalusi
iseloomustab erinevate kahjustuste mõju puu kasvamisele
ja puidu kvaliteedile
selgitab inimtekkeliste kahjustuste mõju metsale ning nende
vältimise võimalusi ja vajadust, suhtub vastutustundlikult
enda tegevusse looduskeskkonnas
iseloomustab kliimamuutuse võimalikku mõju metsa
ökosüsteemile, arvestades keskkonnasäästliku majanduse
põhimõtteid
analüüsib oma tegevuse mõju metsa eluringile, väljendudes
nii suuliselt kui kirjalikult selgelt ja arusaadavalt
kasutab kaarte ja infotehnoloogiavahendeid oma asukoha
määramiseks looduses
kasutab kaarte ja infotehnoloogiavahendeid tööala
määramiseks metsas
kasutab registreid ja muid infotehnoloogilisi võimalusi
metsa andmetega tutvumiseks
kasutab teabe leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi eesti ja
võõrkeelseid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis
sisalduvat teavet
selgitab oma tegevust õnnetusjuhtumi korral
demonstreerib nõuetekohaselt esmaabivõtteid kannatanu
abistamisel ning oskab tegutseda tööõnnetuse korral oma
vastutusala piires

Mooduli maht kokku 286 tundi: sellest 100 tundi on kontaktõpe ja 186 tundi on iseseisvat tööd

Teemad, alateemad

K
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Metsapuuliigid
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0

0
0

0
0

Mõisted puuliikide
määramiseks.
Kodumaised ja
võõrpuuliigid meie
metsades
Põõsaliigid
(alusmetsaliigid)
Iseseisev töö:
Puu- ja põõsaliikide
võrsete kogu koostamine
lehtedega ning raagus
perioodil

Metsakasvukohatüübid
Eesti metsade
tüpoloogiline jaotus:
metsatüübirühmade
kirjeldamisega seotud
mõisted; metsade
klassifitseerimine;
ordinatsiooniskeem,
mullaliigid
kasvukohatüüpides.
Metsatüübirühma ja
kasvukohatüübi
määramine
(reljeef, mullaliigid,
veerežiim, puu- ja
põõsarinne, sobivad
1

10

0

0

0

0

28

0

0

34
4

44
0

0
0

0
0

22

2

0

0

ÕV
nr
1

Õppemeetodid Hindamine

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid
Lävend

Loeng,
praktiline õpe
metsas, viljade
ja seemnete
näidised
Praktiline õpe
metsas
Iseseisev töö
õppekirjanduse
ga ja metsas
näidiste
kogumine

Mitteeristav Puu- ja

mitteeristav Iseseisev töö

Võrsete kogu lehtedega, kus peavad olema põhilised
metsas kasvavad puu- ja põõsaliigid, nende all ära
toodud tüve, võra, koore, lehtede ja pungade
iseloomulikud tunnused.

Loeng,
iseseisev töö

Mitteeristav Suuline
vastamine

Õpilane edastab asjakohast ja õigetel faktidel
põhinevat informatsiooni

Loeng,
praktilised
ülesanded,
iseseisev töö

Eristav

Määrab metsatüübirühma reljeefi, mullaliigi,
niiskusrežiimi ja taimestiku alusel ning tutvustab
puistu metsamajanduslikku potentsiaali

põõsaliikide
praktiline
tundmine
metsas

Tunneb looduses ära lehtedega lehtpuud sügisel ja
talvisel perioodil koore, võra, tüve jm tunnuste järgi
põhilised puistut moodustavad metsapuuliigid ja
alusmetsaliikidest TM, SP, PI, RE

2

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

Praktilised
ülesanded

peapuuliigid, alustaimestik,
indikaatorliigid, boniteet,
metsamajanduslik
potentsiaal). Maa-ameti
Geoportaali Mullastiku
kaardi ja Metsaportaali
kasutamine.
Puistute praktiline
8
kirjeldamine

Metsakahjustused
Sissejuhatus
metsakaitsesse:
Abiootilised ja biootilised
metsakahjustused

Metsakaitselisest
seisukohast olulised
putukkahjurid. Puitu
lagundavad seened ja
seenhaigused.
Putukate/seente areng.
Putukate ökoloogia.
Metsamajanduslik
tähtsus
(kasurid/kahjurid)

16

0

0

18
4

60
0

0
0

0
0

10

8

0

0

Iseseisev töö kahe puistu
kirjeldamine.
Kirjelduse
juures on
taimestiku
herbaarium ja
fotod uuritud
kooslustest.

Eristav

Iseseisva
töö
hindamine

Puistute kirjeldused on koostatud vastavalt ITjuhendile. Määratud on metsa klass ja
metsatüübirühm.

Esitlus, mõistekaart, rühmatöö

Eristav

Test

Õigesti on vastatud testi A osa küsimustele

Esitlus,
praktikum,
paaristöö,
iseseisva tööna
kahjustuste
kogu
koostamine

Eristav

Praktiline
määramine

Määrab kahjustusi abimaterjalidega, ette antud
nimekirja ulatuses.

3

Iseseisev töö
Metsakahjustuste kogu
koostamine (juhend
antakse esimeses tunnis
Puistu tervisliku seisundi
hindamine

4

0

0

0

Kaardid ja GPS
Mõisted.

8
1

18
2

0
0

0
0

Veebipõhised kaardid ja
registrid. Iseseisva tööna
töötada läbi õpetaja poolt
koostatud elektrooniline
veebikaartide
õppematerjal.

1

16

0

0

GPS-seadmed ja praktiline
navigeerimine looduses

6

0

0

0

Esmaabi

16

10

0

0

Praktiline töö
metsas

Eristav

Loeng.
Iseseisev töö
õpetaja poolt
antud
materjalidega.
Praktiline töö
kaartide ja
registritega.
Iseseisev töö
ette antud
juhendi alusel.
Praktiline töö
metsas

Ei hinda

Loeng,
praktiline töö

Puistu
tervisliku
seisundi
hindamine

Kasutades abimaterjale hindab puistu tervislikku
seisukorda ja määrab leitud kahjustused levinumate
gruppide lõikes (abiootiline, putukkahjustus,
seenkahjustus, ulukikahjustus)

4

5

Mitteeristav Iseseisva
töö
hindamine

Kodutööna esitatakse vabalt valitud metsaosa
kaartide täiendatud elektroonilised koopiad
(pildifailid)

Mitteeristav Praktiline
töö
välitingimus
tes

Lähteülesandes antud koordinaadi või kinnistu
numbri sisestab õpilane GPS vastuvõtjaga
varustatud seadmesse ja orienteerub selle abil
ülesande täitmise kohta. Navigeerimisel peab
kasutada oskama vähemalt kolme erinevat tüüpi
seadet – nutitelefoni, tahvelarvutit ja GPS –
vastuvõtjat.

Mitteeristav

Demonstreerib sobivaid esmaabivõtteid vastavalt
traumale, kirjeldab ja põhjendab etappide kaupa
oma tegevust erinevates õnnetusolukordades

Praktiline
ülesanne
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