MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm: Arboristi maatoe 3. taseme kutsehariduse taotlejad
Õppevorm: Mittestatsionaarne
Moodul nr P_1

Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Mooduli vastutaja

Veiko Belials

Mooduli õpetajad

Veiko Belials, Marje Kask

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane kujundab juhendamisel oma tööalast karjääri ja arendab eneseteadlikkust tänapäevases
keskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.

Nõuded mooduli
alustamiseks

Eeldusained puuduvad

Nõuded mooduli
lõpetamiseks

Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Moodul on arvestatud, kui kõik mooduli õpiväljundid on saavutatud.

Mooduli maht 5 EKAPit

Õpiväljundid (ÕV)

1) seab juhendamisel endale
õpieesmärke, arvestades oma
võimalusi ning piiranguid;
2) saab aru majanduse toimimisest,
tööandja ja töövõtja rollidest;
3) kavandab juhendamisel
omapoolse panuse väärtuste
loomisel enda ja teiste jaoks
kultuurilises, sotsiaalses ja/või
rahalises tähenduses;
4) mõistab oma vastutust
enesearendamisel ja tööalase
karjääri kujundamisel.
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kirjeldab juhendamisel oma huvisid, väärtusi, oskusi, teadmisi, kogemusi ja
isikuomadusi, sh õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi seoses õpitava erialaga;
sõnastab juhendamisel oma teadmistest, oskustest ja valitud erialast lähtuvad
isiklikud õpieesmärgid,
koostab juhendamisel isikliku eesmärgipärase õpitegevuste plaani;
kirjeldab juhendamisel turumajanduse toimimist ja selle osapoolte ülesandeid;
kirjeldab juhendamisel piirkonna ettevõtteid;
kirjeldab juhendamisel tööandja ja töövõtja rolle, õigusi ja kohustusi;
valib oma eesmärkidega sobiva ametikoha ning kirjeldab juhendamisel enda
võimalikke ülesandeid;
kirjeldab juhendamisel keskkonnategureid enda valitud ametikohal;
määratleb juhendamisel meeskonnatööna probleemi ühiskonnas;
kavandab juhendamisel meeskonnatööna probleemile lahendusi, kasutades
loovustehnikaid;
kirjeldab juhendamisel meeskonnatööna erinevate lahenduste kultuurilist,
sotsiaalset ja/või rahalist väärtust;
valib juhendamisel meeskonnatööna lahenduse probleemile;
koostab juhendamisel meeskonnatööna tegevuskava valitud jätkusuutliku
lahenduse elluviimiseks;
kirjeldab juhendamisel oma kutsealast arengut õpingute vältel, seostades seda
oma eesmärkidega;
leiab ja kasutab juhendamisel asjakohaseid infoallikaid endale koolitus-,
praktika- või töökoha leidmisel;
koostab juhendamisel praktikale või tööle kandideerimiseks vajalikud
materjalid ;
kirjeldab juhendamisel oma karjääriteed mõjutavaid tegureid;
kirjeldab juhendamisel enda õpitavate oskuste arendamise ja rakendamise
võimalusi muutuvas keskkonnas.

Mooduli maht kokku 130 tundi: sellest 30 tundi on kontaktõpe ning 100 tundi on õppija iseseisev töö
Teemad, alateemad
K
IT L P ÕV
Õppemeetodid Hindamine Hindamismeetodid
30 100 0 0
nr
1. Kutseorientatsioon

6

30

0

0

1.1. Arboristi kutsestandardid
ja arboristi maatoe õppekava;
jätkuõppe võimalused;
kutseeksam
1.2. Arboristiettevõtted Eestis;
arboristide erialaühendused
1.3. Praktikakorraldus ja leping

2

8

0

0

10

0

0

6

0

0

1.4. Muud praktikadokumendid 2

6

0

0

2. Töötervishoid, tööohutus
ning tööõigus

12

35

0

0

2.1.Töökeskkond, töökoht,
töökoha ohutegurid
2.2.Töötervishoid
2.3. Riskianalüüs
2.4.Ohutuskorraldus ettevõttes
2.5. Tööleping ja töösuhe
2.6. Töö- ja puhkeaeg
2.7.Töötasu ning töötasudelt
makstavad maksud; tööandjate
maksustamine
2.8. Töövastutuse kindlustus ja
sellega kaasnevad kulud

2

5

0

0

8
4
6
6
6

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4

2
2
2
2
2

Hindamiskriteeriumid
Lävend (3 või arvestatud)

1,2
Arutelud,
Mitteeristav Praktikakutsestandardi
lepingu
uurimine;
vormistamine
iseseisva tööna
lepinguprojekti
ettevalmistamine

Õppija asub lepingu ühe osapoole rolli,
sõlmides kolmepoolse praktikalepingu
oma praktikaettevõttega. Teema on
arvestatud, kui kolmepoolne
praktikaleping on vormistatud ning
allkirjastatud kõigi osapoolte poolt.

3,4
Loeng,
arutelud,
filmid;
iseseisev töö
kaasuste
lahendamisel.
Praktiline
riskianalüüs.

Mitteeristav Iseseisev töö
õigusaktidega:
etteantud olukordadele
lahenduste
leidmine elektroonilise Riigi
Teataja abil.
Riskianalüüsi
koostamine

1) Kaasused lahendatud osapoolte õigusi
rikkumata
2) Riskianalüüsis arvestatud on inimelu ja
tervist ohustavate riskidega ning need on
maandatud

3. Organisatsioonikultuur ja 12 35 0 0
5
klienditeenindus
3.1. Ettevõtte missioon,
2
5
0 0
Loeng;
Mitteeristav Juhtumülesvisioon, põhiväärtused, kuvand
juhtumanded
ülesanded;
3.2. Rollid organisatsioonis;
6
20 0 0
arutelud.
rollitaju ja rollivastutus;
Puuhoolduse
alluvuskompetentsid ja
kvaliteedi
juhtimisvastutus
tajumist
3.3. Konfliktid, nende põhjused
mõjutavate
ja lahendamisviisid
tegurite
3.4. Meeskonnatöö
analüüs
3.5. Kliendikeskse
4
10 0 0
(iseseisva
teenindamise olemus ja
tööna).
tähtsus; arborist kui
klienditeenindaja
3.6. Teenuse kvaliteedi
tajumine kliendi poolt;
arboristi teenuse kvaliteeti
mõjutavad tegurid
3.7. Organisatsioonikultuuri ja
korrektse asjaajamise seosed
teeninduskvaliteedi tajumise ja
ettevõtte kuvandiga
Soovitatav õppekirjandus:
1. www.kutsekoda.ee
2. www.eesti.ee, www.eas.ee, http://palk.crew.ee, www.minuraha.ee, meieraha.ee
3. www.rajaleidja.ee, http://www.cvkeskus.ee/career
4. Töölepingu seadus
5. Võlaõigusseadus
6. Tsiviilseadustiku üldosa seadus
7. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
8. Tööinspektsiooni kodulehekülg www.ti.ee

Juhtumülesanded lahendatud ning
lahendusi on õigesti põhjendatud

