
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: maastikuehitaja 2. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: Statsionaarne 

 

Moodul nr 5  Praktika mooduli maht 21 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Merle Koorts 

Mooduli õpetajad: Merle Koorts 

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane teeb abitöid maastikuehitusega tegelevas ettevõttes 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 

puuduvad 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt.  

Kõik mooduli praktilised tööd peavad olema sooritatud ja teemade lävendid saavutatud.  

Õpiväljundid (ÕV) 1. Teeb juhendamisel abitöid maastikuehitusega tegelevates 
ettevõtetes; 

 Töötab kollektiivis 

 Suhtleb juhendajaga 

 Täidab tööülesandeid viivitamatult ja täpselt 

2. Rajab ja hooldab juhendamisel muru, istutusalasid ja sillutisi 
järgides juhendeid  ning keskkonnanõudeid, kasutades ohutuid ja 
ergonoomilisi töövõtteid. 

 Teisaldab materjale, kasutades käsitööriistu (labidas, käru) 

 Ladustab juhendamisel materjalid etteantud kohta 

 Valmistab juhendamisel ette alused kasutades käsitööriistu 

 Teeb muru ja istutusalade rajamisel abitöid 

 Hooldab juhendamisel muru ja istutusalasid 

 Järgib töötamisel tööohutusnõuetest ning kasutab ergonoomilisi töövõtteid 

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

 Leiab etteantud infomaterjalidest oma tööks vajalikud juhendid; 

 Küsib vajadusel nõu ja/või abi 

 Hindab nõustamisel oma töö tulemusi 

 Peab praktikapäevikut 

 Esitab kirjalikult päeviku kokkuvõtte 

Mooduli maht kokku 21 EKAPit ehk 546 tundi: sellest 546 tundi on ettevõttepraktika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (arvestatud) 

1. Muru rajamine ja hooldamine          

1.1. Muru pinnase ettevalmistamine 
1.2. Muru külvamine 
1.3. Muru niitmine 
1.4. Muru õhutamine 
1.5. Muru väetamine 

   180 1, 
2, 3  

 Praktika 
 

Mitte-
eristav 

 Praktiline töö  juhendamisel tasandab ja kobestab pinnase, kasutades käsitööriistu 

 külvab juhendamisel muru käsitsi või külvikut kasutades 

 juhendaja korraldusel niidab muru 

 juhendamisel õhutab muru 

 juhendamisel väetab muru 

2. Istutusalade rajamine ja hooldamine          

2.1. Maha märkimine 
2.2. Pinnase ettevalmistus 
2.3. Ääristamine  
2.4. Istutamine ja külvamine 
2.5. Hooldamine  

   180 1, 
2, 3 

 Praktika Mitte-
eristav 

 Praktiline töö  teeb abitöid istutusala mahamärkimisel 

 juhendamisel valmistab ette pinnase 

 teeb abitöid istutusala ääristamisel 

 juhendamisel istutab ja/või külvab 

 juhendamisel toestab taimed 

 kastab vastavalt ilmastikule ja mulla niiskusele 

 rohib 

3.  Sillutise paigaldamine ja hooldamine          
 

3.1. Äärekivi paigaldamine 
3.2. Betoontööd 
3.3. Sillutisekivi paigaldamine 
3.4. Vuukide täitmine 

   180 1, 
2, 3 

 Praktika 
 

Mitte-
eristav 

 Praktiline töö 
 

 teeb abitöid teeäärise paigaldamisel 

 teeb abitöid betooni valmistamisel 

 teisaldab ja ladustab juhendamisel materjale 

 harjab vuukide täitematerjali vuukidesse 

 puhastab sillutise pinna 

 järgib tööohutusnõudeid ja ergonoomika põhimõtteid 

 osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni; 

4. Aruandlus          
4.1 Päeviku pidamine    6 3  Kirjalik töö   Kirjalik töö  peab praktika päevikut igapäevaselt 

 annab ülevaate praktikal sooritatud töödest 

 koostab kirjalikult päeviku kokkuvõtte ja esitab praktika kordinaatorile 
 

 

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


