
MOODULI RAKENDUSKAVA 
 
Sihtrühm: Metsanduse spetsialisti 5. taseme kutsehariduse taotlejad 
 
Õppevorm: statsionaarne  
 

Moodul nr 8 Nõustamine ja juhendamine Mooduli maht  4 EKAPit 

Mooduli vastutaja 
 

Merle Aasna 

Mooduli õpetajad 
 

Merle Aasna 

Mooduli eesmärk 
 

Õpetusega valmistatakse õpilane ette nõustama kliente ja juhendama töötajaid. 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 

Mooduli alustamiseks puuduvad erinõuded. 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt ning loetakse arvestatuks, kui õppija on sooritanud kõik hindamisülesanded: koostanud kirjaliku 
nõustamise, viinud läbi grupinõustamise (ettekanne seminaril) ning sooritanud juhendamisülesande.   

Õpiväljundid (ÕV) 
 
 
 
 

1. nõustab kliente metsamajanduslikes 
küsimustes, tuginedes 
suhtlemispsühholoogia ning nõustamise  
põhimõtetele 

 eristab nõustamist nõu andmisest 

 analüüsib erinevate nõustamisvõtete ja –viiside erinevusi 
 mõistab nõustamisvastutuse ning nõustamiseetika olemust 

2. koostab kirjalikke 
metsamajandussoovitusi 

 vormistab kirjaliku nõuande, lähtudes etteantud situatsioonist ja kliendi 
vajadustest 

 viib läbi grupinõustamise 
3. juhendab töötajaid erinevates 

töösituatsioonides 
 

 selgitab töövõtteid ja põhjendab nende valikut 

 jälgib tööohutust ja kontrollib töö kvaliteeti 
 annab tagasisidet 

 selgitab juhendaja vastutust 
 
 
 



Mooduli maht kokku 104 tundi: sellest 92 tundi on kontaktõpe (sealhulgas 36 tundi praktikat) ning 12 tundi on iseseisev töö 
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

P ÕV 
nr 

Õppe-
meetodid 

Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

Nõustamise alused  40 12 0 1; 2 Loeng, 
ülesanne 

Mitteeristav Ülesanne: 
kirjaliku 
nõuande 
koostamine 
kliendile metsa 
majandamiseks 

Soovitus lähtub metsa olukorrast ja metsa 
majandamise põhimõtetest ning on kooskõlas 
õigusaktide nõuetega, kutse-eetikaga ja pakub 
lahendusi kliendi probleemile metsa majandamisel. 
Soovitus on vormistatud korrektselt ja asjakohaselt. 

Nõustamine ja nõu 
andmine  

2 0 0 

Nõustamisviisid     4 0 0 
Nõustamisoskused  4 0 0 

Tagasiside 4 0 0 

Tüüpvead nõustamisel 4 0 0 

Nõustamisvastutus ja 
nõustamiseetika 

4 0 0 

Rühmanõustamine 18 12 0 Loeng, 
iseseisev töö, 
nõustamis-
ülesande 
lahendamine, 
oponeerimine, 
hinnangu 
andmine 

Ettekanne  
seminaril 
individuaalselt 
valitud teemal; 
oponeerimine 

Õppija osaleb seminaril nii ettekandja kui oponendi 
rollis. Ettekande hindamine: Esitlus on 
teemakohane, põhineb erialasel infol, mis on 
argumenteeritud ja vajadusel viidatud; soovitused 
on kooskõlas metsa majandamise põhimõtete ning 
õigusaktidega. Esitlus on üles ehitatud 
rühmanõustamise põhimõtetest lähtuvalt. 
Ettekandja vastab talle esitatud küsimustele.  
Oponendi hindamine: Oponent on tutvunud 
ettekande sisuga, väitleb, argumenteerib, esitab 
küsimusi ning annab hinnanguid ettekandele. 

Juhendamine 16 0 36 3 Loeng, 
praktiline 
juhendamine; 
enesenalüüs 

Mitteeristav Praktiline 
juhendamine 
koos 
refleksiooniga 

Selgitab algajatele raietöö võtteid ja põhjendab 
nende valikut.Tagab tööohutuse, kontrollib töö 
kvaliteeti ning annab tagasisidet. Esitab kooli 
praktikadokumendid, mis sisaldavad ka õppija 
eneseanalüüsi ning praktikajuhendaja hinnangut 
õppijale. 
 

Juhendatavate sihtgrupid; 
juhendamiseesmärkide 
püstitamine 

2 0 

Juhendamismeetodid 4 0 

Tagasiside ja motivee-
rimine; õpitulemuste 

4 0 



hindamine kui motivaator       

Juhendaja vastutus 2 0 

Juhendaja / nõustaja 
eneseanalüüs, isikuoma-
dused ja areng. 

4 0 

 

https://www.siseveeb.ee/luua/kutseope/oppetoo/tookava/tookava_valjund?tookava=884

