
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: maastikuehitaja 3. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: Mittestatsionaarne 

 

Moodul nr 6 Praktika mooduli maht 12 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Marika Murka 

Mooduli õpetajad: Marika Murka 

Mooduli eesmärk: Omandatud teadmiste ja oskuste kinnistamine ja kompetentside tõendamine praktikaettevõttes. 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 

puuduvad 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt.  

Moodul on arvestatud, kui tööpassis kajastub väljundite saavutamine. 

Õpiväljundid (ÕV) 1. seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul 
rakendamise võimalustega; 

 kirjeldab erialaga seotud peamisi riske ja selgitab nende ennetamise võimalusi 

 hindab ja oma oskusi ja kompetentse õppetöö põhjal 

 võrdleb oma oskusi ja kompetentse tööturu nõudmistega 

2. leiab iseseisvalt informatsiooni tööturul rakendumisvõimaluste 
ning praktika- ja töökohtade kohta; 

 tutvub veebis praktikaettevõttega ja võtab ühendust ettevõtte esindajaga 

 selgitab välja tööandja vajadused 
 

3. valmistub ja osaleb tööintervjuul ning sõlmib kolmepoolse 
praktikalepingu, asetudes selle üheks osapooleks 

 sõlmib kolmepoolse praktikalepingu 

4. teeb juhendamisel praktilisi töid maastikuehitusega tegelevates 
ettevõtetes ja/või kooli praktikabaasis 

 teeb vajalikke maastikuehituse töid (kutsestandardist lähtuvalt) 
 kasutab praktilistel töödel vastavaid tööriideid ja isikukaitsevahendeid 

 järgib töötamisel tööohutusnõuetest ning kasutab ergonoomilisi töövõtteid 

 haldab praktikadokumente ettenähtud korras 
 

Mooduli maht kokku 12 EKAPit ehk 312 tundi: sellest 2 tundi on kontaktõpe, 10 tundi on iseseisev töö, 300 tundi praktikat  
 

 

 

  



 

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

Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (arvestatud) 

1. Ettevalmistus 2 6   1,2,
3,4 

  
Mitte-
eristav 
 

 Sõlmitud on vähemalt ühe ettevõttega kolmepoolne praktikaleping. 
Praktikaks ettenähtud tööd on sooritatud vastaval tasemel. 
Tööpassis on kõikide kompetentside juures juhendaja kinnitus  kompetentside 
olemasolust. 
Tööpass on esitatud praktika koordineerijale. 
Praktikapäevik on täidetud. 

 
 

 

1.1. Praktika eesmärgid ja korraldus 
1.2. Praktika ettevõtte leidmine 
1.3. Lepingu sõlmimine 

      Loeng 

 Iseseisvalt ettevõtte 
leidmine, info 
kogumine, andmete 
esitamine 

 Lepingu 
allkirjastamine 

 

 

2. Praktika 
2.1. Töö planeerimine 
1. Oma töö planeerimine. 
2. Materjali mahtude arvutamine ja tellimine. 
 

2.2. Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) 
ettevalmistamine 

1. Materjalide ladustamine. 
2. Vertikaalplaneerimine ja kasvupinnase 
ettevalmistamine. 
 

2.3. Istutusalade rajamine 
1. Istutusala servade paigaldamine. 
2. Geosünteetide paigaldamine. 
3. Taimede istutamine, seemnete külvamine, 
kastmine ja toestamine. 
4. Multšimine. 
 

2.4. Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja 
sõelmeteede rajamine 

1. Aluskihtide rajamine. 
2. Teeäärise ja sillutise paigaldamine. 
3. Vuukide täitmine. 
 

2.5. Muru rajamine 

1. Pinnase ettevalmistus. 
2. Muruseemne külvamine. 
3. Siirdemuru paigaldamine. 
 

2.6. Aedade ja haljasalade hooldamine 
1. Teede, müüride ja treppide hooldamine. 
2. Muru ja istutusala hooldamine. 
3. Hekkide pügamine ja noorendamine. 
4. Viljapuude ja marjapõõsaste hooldus-, 
kujundus - ja noorenduslõikuste tegemine. 

   300 4  Praktika  Praktiline töö ettevõttes, 
tööpassis kinnitus 



 

 

 

 

2.7. Suurte puude istutamine ja hooldamine 
1. Suurte puude istutamine ja istutusjärgne 
hooldus. 
2. Suurte puude lõikamine (hooldus-, kujundus-, 
noorendus- jt) ja kändude freesimine. 

          
 

3. Praktika aruandlus  4   1,2,
3, 4 

Iseseisvalt 
dokumentide 
vormistamine 

 


