MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm: metsatehnik 4. taseme kutsehariduse taotlejad
Õppevorm: mittestatsionaarne

Moodul nr P6

Praktika

mooduli maht 30 EKAPit

Mooduli vastutaja:

Ülle Käärik

Mooduli õpetajad:
Mooduli eesmärk:

Ettevõttepoolne juhendaja
õpetusega taotletakse, et õpilane kinnistab õppekeskkonnas omandatud kompetentse reaalses töökeskkonnas meeskonna
liikmena metsakorralduslike tööde tegemisel
puuduvad

Nõuded mooduli
alustamiseks:
Nõuded mooduli
lõpetamiseks:

Õpiväljundid (ÕV)

Moodul lõppeb praktikaseminariga. Hinnatakse mitteeristavalt.

1) mõõdab ja hindab puiduvarumisettevõtte
meeskonnas kasvava metsa takseertunnuseid,
kasutades asjakohaseid töövahendeid





2) prognoosib ligikaudse raiemahu raielangil ja selle
jagunemise sortimentide lõikes



määrab raielangi potentsiaalse raiemahu, kasutades
standardtabeleid või infotehnoloogilisi vahendeid
Veendub kaarti või elektroonilisi abivahendeid kasutades
tööala õigsuses.
Haldab tööks vajalikke dokumente (nt leping, metsateatis,
puidu sortimendi leht, raielangi tehnoloogiline skeem,
raie üleandmise ja vastuvõtmise akt jne) vastavalt
ettevõtte töökorraldusele, töö eripärale ja õigusaktide
nõuetele
Veendub kaarti või elektroonilisi abivahendeid kasutades
tööala õigsuses.



3) inventeerib välitööde käigus
metsakorraldusettevõtte meeskonnas iseseisvalt
metsaeraldisi, kasutades asjakohaseid meetodeid ja
töövahendeid



4) koostab lähtudes inventeerimisandmetest
metsamajandamiskava, kasutades asjakohaseid
digilahendusi ja erialast sõnavara



5) suhtleb koostööpartneritega vastastikust
lugupidamist ülesnäitaval viisil, esitades asjakohase
teabe selgelt ja kontekstikohaselt



6) töötab vastutustundlikult, järgides töötamisel
töötervishoiu, tööohutuse ja
keskkonnaohutusnõudeid












määrab raielangi potentsiaalse raiemahu, kasutades
standardtabeleid või infotehnoloogilisi vahendeid
prognoosib raiutavaid sortimente, kasutades vastavaid
metsakorralduslikke tarkvaralisi rakendusi
inventeerib silmamõõduliselt ja instrumentaalselt
metsaeraldisi, lähtudes õigusaktidest ja metsa
takseertunnustest
koostab metsaeraldiste takseerkirjeldusi, kasutades
vastavaid metsakorralduslikke tarkvaralisi rakendusi
koostab metsaeraldiste takseerkirjeldusi, kasutades
vastavaid metsakorralduslikke tarkvaralisi rakendusi
planeerib
metsamajanduslikke
töid
ja
annab
metsamajanduslikke
soovitusi
lähtuvalt
takseerkirjeldusest, õigusaktidest ja keskkonnanõuetest,
omaniku huvist ja arvestades erinevate piirangutega
metsa majandamisel
planeerib
metsamajanduslikke
töid
ja
annab
metsamajanduslikke
soovitusi
lähtuvalt
takseerkirjeldusest, õigusaktidest ja keskkonnanõuetest,
omaniku huvist ja arvestades erinevate piirangutega
metsa majandamisel
selgitab ettevõtte vastutust keskkonna kujundajana,
esitades asjakohase teabe selgelt ja kontekstikohaselt
hindab oma rolli ja vastutuse ulatust ettevõttes, lähtudes
tehtud töödest, nende ajalisest ulatusest ning
majanduslikest ja keskkonnamõjudest
Töötab eesmärgipäraselt, planeerib oma aega ja tegevusi
ning arvestab võimalike muutustega töökorralduses või
ümbritsevates oludes
Vastutab enda tööülesannete täitmise eest, pidades kinni
töö etappidest ja tähtaegadest.
Osaleb meeskonnatöös ja annab oma panuse ühise




tulemuse saavutamiseks.
Kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja
säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides
koostab õigeaegselt korrektses eesti keeles ja hoiab
korras praktikaülesannetega seotud dokumentatsiooni,
lähtudes etteantud nõuetest

Mooduli maht kokku 780 tundi, sellest 8 tundi on kontaktõpet (praktikaseminar)
Teemad, alateemad
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ÕV
nr
1;
2;
5; 6
3,
4;
5; 6
1;
2;
3;
4;
5; 6

Õppemeetodid

Hindamine

Iseseisev töö
juhendamisel

mitteeristav
mitteeristav
mitteeristav

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

Hindamismeetodid
Tööpass,
praktikaarua
nne, seminar

Hindamiskriteeriumid
Lävend (3 või arvestatud)
Õpilane on täitnud kõik väljundid, mida
kinnitab juhendaja oma allkirjaga ja
koostanud nõuetekohase aruande, mis on
seminaril ette kantud.

