Kose Kunstikeskus
1. Õppekava nimetus: Aiandus kui ettevõtlus
2. Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
3. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• Teadvustab õppimise vajalikkust, leiab infot õppimisvõimaluste, ettevõtluse alustamise ja
aianduse kohta ning kasutab seda oma õppimise planeerimisel.
• On teadlik väikeettevõtjale sobivatest ettevõtlusvormidest ja toodangu müügivõimalustest,
tunneb erinevaid turunduskanaleid.
• Teab ettevõtlusalaseid põhimõisteid, raamatupidamise põhialuseid.
• Oskab sisse seada väikeettevõtte raamatupidamise.
• Oskab koostada eelarvet ja kujundada toodetele hinnad.
• Oskab rajada tarbe- ja ürdiaeda ning seda hooldada lähtudes taimekaitse ja kasvunõuetest
ning üldväetamise põhimõtetest.
4. Sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused
Sihtrühm: erialase ettevalmistuseta alla 34-aastased inimesed; keskhariduseta, erialase
hariduseta või aegunud haridusega inimesed; elukestvas õppes mitteosalevad, ühiskondlikult
mitteaktiivsed elanikud; üle 50-aastased inimesed.
Õpingute alustamise tingimused puuduvad.
5. Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi, sellest 32 tundi auditoorne töö, 8 tundi praktiline töö.
Kontaktõppe maht 40 ak tundi jaguneb järgmiselt:
• Õppimisvõimalused, õpioskused, õppimise planeerimine – 4 ak tundi
• Ettevõtlus. Raamatupidamine. Hinnakujundus. Turundus – 22 ak tundi
• Tarbe- ja ürdiaed. Taimekaitse nõuded. Väetamine – 14 ak tundi
6. Õppesisu, õppemeetodid
Õppe sisu:
Õppimisvõimalused, õpioskused, õppimise planeerimine.
• Ülevaade aianduse ja ettevõtluse õppimisvõimalustest.
• Õpioskused, õppimise planeerimine.
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Ettevõtlus. Raamatupidamine. Hinnakujundus. Turundus.
Ettevõtlusvormid väikeettevõtjale.
Kuidas ja kust leida infot?
Ettevõtlusalased põhimõisted, raamatupidamise põhialused, algdokumentide koostamise,
maksude ja töötasu arvutamise alused.
Väikeettevõtjale sobivad raamatupidamisprogrammid, programmi kasutamine ühe valitud
näite põhjal.
Toote hinnakujundus, eelarvestamine.
Toodete müügiks ettevalmistamine, turundamine, turunduskanalid.

[Tippige siia]
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Tarbe- ja ürdiaed. Taimekaitse nõuded. Väetamine.
Hobiaianduse ja saagi müügiks tootmise erinevus. Taimekaitse nõuded. Väetamine.
Tarbe- ja ürdiaed: taimed, nende kasvutingimused, kasvupinnased ja kasvunõuded.
Kasvukohtade aastaringne hooldus.
Saagi koristamine ja säilitamine.

Õppemeetodid: Loeng, seminar, välipraktika
7. Õppekeskkonna kirjeldus
Auditoorne töö toimub õppeklassis, kus on õppimise ja praktilise töö tingimused vähemalt 16
inimesele. Praktiline töö toimub väljasõitudena näidisaeda ja dendroparki.
8. Õppematerjalide loend
Koolitaja koostab õppematerjali, mis õppijatele edastatakse paberkandjal ja/või elektroonselt.
9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Hindamiskriteerium
• Õppija lähtub aedvilja- või ürdiaia plaani koostamisel
kasvutingimustest, taimekaitse- ja kasvunõuetest.
• Õppija arvestab hindade kujundamisel kõigi oluliste
kuludega.
• Õppija planeerib oma edasist õppimist.

Hindamismeetod
Kirjalik aedvilja- või ürdiaia
plaan koos hindade
kujundamise ja
turunduskanalite valikuga.
Edasise õppimise kava.

Õppe lõpetamisel väljastatakse:
• Tunnistus, kui õppija täitis hindamiskriteeriumid ja osales vähemalt 30 kontaktõppe tunnis.
• Tõend, kui õppija ei osalenud hindamisel või ei täitnud hindamiskriteeriume, kuid osales
vähemalt 20 kontaktõppe tunnis. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide
arvule.
10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ettevõtluskogemus ja täiskasvanute koolitamise kogemus.
Aiandusalane haridus, praktilise töö kogemus aianduses ja täiskasvanute koolitamise kogemus.

