Kutseõppe eesmärgid
Kutseõppe eesmärgiks on luua võimalused sellise isiksuse
kujunemiseks, kellel on teadmised, oskused, vilumused,
hoiakud ja sotsiaalne valmidus töötamiseks ning eeldused
õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Kutseõppe eesmärgid = praktika eesmärgid
Kutseõppes toimuvates tegevustes lähtutakse järgmistest
õigusaktidest:
1) Kutseõppeasutuse seadus - https://www.riigiteataja.ee/
akt/114032014063
2) Kutseharidusstandard - https://www.riigiteataja.ee/akt/
128082013013
1) 3) Haridus- ja teadusministri 28.08.2013 määrus nr 23
„Kutseõppeasutuse arendustegevust ja
õppekasvatustööd käsitlevate kohustuslike
dokumentide nõuded ja dokumentide pidamise kord“ –
sealt siis nõuded õppekava moodulite
rakenduskavale... https://www.riigiteataja.ee/akt/
129082013016
Õpe
neljanda taseme kutseõpe– õpingute alustamise
tingimuseks on põhihariduse olemasolu. Neljanda taseme
kutseõppe õppekavad jagunevad:
•

kutsekeskharidusõppe õppekavad - lõpetaja
omandab lisaks kutsele ka keskhariduse, erandina

võivad kutsekeskharidusõppes õpinguid alustada
ka vähemalt 22aastased põhihariduseta isikud,
kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid,
õppe maht on 180 EKAPi, praktilise töö ja
praktika osakaal õppekavas on vähemalt 35%
•

esmaõppe õppekavad – õppe maht on 15-150
EKAPi, praktilise töö ja praktika osakaal
õppekavas on vähemalt 50%;

•

jätkuõppe õppekavad – õpingute alustamiseks on
lisaks põhiharidusele vajalik 4.
kvalifikatsioonitaseme kutse või sellele vastavate
kompetentside olemasolu, õppe maht on 15-60
EKAPi, praktilise töö ja praktika osakaal
õppekavas on vähemalt 50%.
•

Mesinik

Õppekava koostamise alus:
1) Mesinik, tase 4 kutsestandard, kinnitatud
Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
otsusega nr 24/05.06.2014.
2) Kutseharidusstandard, VV määrus 26.08.2013 nr 130
Õppekava eesmärk: õpilane omandab teadmised, oskused
ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks mesinikuna ning
õpe loob eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks

õppeks.
Õppekava õpiväljundid:
Õppekava läbimisel õpilane:
1) tunneb ja teab mesiniku eriala põhjalikult, rakendades
teadmisi ja oskusi nii tavapärastes kui uudsetes
situatsioonides, mõtleb süsteemselt ja loovalt;
2) täidab iseseisvalt põhilisi tööülesandeid mesinduses:
hooldab mesilasperesid aastaringselt, tagab
mesinduseinventari korrasoleku, osaleb tootmis- ja
turustamisprotsessis, järgides oma töös head mesindustava
3) juhindub töös keskkonna- ja ohutusnõuetest, käitub
adekvaatselt mesilasmürgi ülitundlikkuse puhul;
4) kasutab info leidmiseks ja kirjalike tööde
vormistamiseks arvuti abi, kogub ja töötleb teavet ning
hindab teabe usaldusväärsust ja tõesust;
5) väärtustab valitud eriala, on kursis selle
arengusuundadega ning on teadlik erinevatest tööturu
suundumustest, omab valmisolekut asuda tööle õpitud
erialal;
6) oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb
tööülesannete täitmisega toime ning vastutab nende
nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest, kasutab oma aega
süsteemselt;
7) on avatud koostööle, suudab töötada meeskonnas,
arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub
vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
Kutseõppe õppekava edukalt läbinud õppijal on võimalus
sooritada kutseeksam ja omandada mesiniku IV taseme

kutsekvalifikatsioon.
Õppima võetakse isikud, kes on omandanud keskhariduse.
Teoreetiline ja praktiline õppetöö koolis toimub nädalaste
sessioonidena (jaanuarist jaanuarini 11 sessiooni) /teisipäev
– laupäev.
Praktiline töö toimub paralleelselt õppetööga kooli mesilas
ja õppeklassis.
Ettevõttepraktika toimub parimates tootmismesilates
aktiivsel mesindusperioodil maist oktoobrini.
Enne praktikale suunamist sõlmitakse ettevõtte, kooli ja
õppija vahel kolmepoolne kirjalik praktikaleping; koolis
toimub õppijate juhendamine praktikakorralduse, praktika
sisu ja tööohutuse suhtes. Õppija saab kaasa praktika
juhendi ja praktikapäeviku.
Praktika jooksul täidab õppija praktikapäevikut ja koostab
praktikaaruande, mille esitab kutseõpetajale
retsenseerimiseks. Toimub praktikaaruande kaitsmine.
Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse
lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud mesinik tase, 4
vastavate õpiväljundite saavutamist.
Õppekava struktuur
Eesti kutsehariduse arvestuspunkt (EKAP) on õppemahu
arvestusühik, mis näitab õppekavas kirjeldatud
õpiväljundite saavutamiseks kuluvat hinnangulist õpilase
töö mahtu. Üks arvestuspunkt vastab 26 tunnile õpilase
tööle teadmiste ja oskuste omandamisel.
Üld- ja põhiõpingud 51 EKAP

1.
2.
3.
4.
5.

Mesilaspere bioloogia, 2 EKAP
Mesilaspere hooldamine, 21 EKAP
Inventari ettevalmistamine ja kärjemajandus, 3 EKAP
Korjebaas ja mesindussaaduste tootmine, 12 EKAP
Mesilaspere haiguste ja kahjurite tundmine, haiguste
ravimine, kahjurite tõrje, 4 EKAP
6. Mesila majandamine ja seadusandluse tundmine, 3
EKAP
Valikõpingud 9 EKAP
1. Mesilaste tõuaretus 3 EKAP
2. Mahemesindus 3 EKAP
3. Taimekaitse 1 EKAP
4. Meetoitude valmistamine 2 EKAP
5. Erialane vene keel 2 EKAP
1. Erialane inglise keel 2 EKA
2.
Rakenduskava Mesinik,tase 4 õppekavale
http://hudedu.havike.eenet.ee/wordpress/wp-content/
uploads/Rakenduskava-mesinik-tase-4-2014-1.pdf

Praktika

Kutseõppeseadus
§ 30. Praktika
(1) Praktika on õppekava osa, mille ajal õpilane täidab
töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate
õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.
(2) Praktika ja õppekeskkonnas toimuv praktiline töö
moodustavad vähemalt poole õppekava mahust ning
jagunevad üldjuhul võrdselt. Kool võib põhjendatud
juhtudel muuta praktilise töö ja praktika jagunemist.
(3) Kooli, õpilase või tema seadusliku esindaja ja praktikat
läbiviiva isiku või asutuse vahelised suhted praktika
korraldamisel reguleeritakse enne praktika algust sõlmitava
lepinguga, milles lepitakse kokku praktika toimumise
täpsemas korralduses ning praktikalepingu poolte õigustes
ja kohustustes.
(4) Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja
korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata
praktika korraldamisele sisekaitselistel ega sõjaväelistel
erialadel. Nimetatud erialadel kehtestatakse praktika
korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord
asjaomase õppeasutuse õppekorraldust reguleerivates
dokumentides.

Praktika eesmärgid
Teoorias õpitu kinnistamine
Veendumine valitud kutse sobivuses
Töökeskkonnaga kohanemine
Praktilise kogemuse omandamine, meeskonnatööks
ettevalmistumine
Kohuse- ja vastutustunde kujunemine
Veendumus, et õpitud teadmiste ja oskustega on võimalik
teenida raha
Praktika eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane
rakendab omandatud teadmisi ja oskusi reaalses
töökeskkonnas, omandab uusi oskusi, õpib lahendama
olukordi konkreetsetes töösituatsioonides; tutvub
tööperega, selle traditsioonidega ja õpib tegutsema
meeskonna liikmena; omandab hoiaku ja motivatsiooni
tööeluks või jätkuvaks õppeks omandatud erialal.

Mesinduspraktika toimub mesilaste aktiivsel
tegevusperioodil, võimaldades teha kõiki mesilatöid
mesindushooaja jooksul.
Mesiniku õppekavas on ettevõttepraktika maht 14,5
õppenädalat (580 astronoomilist tundi). Ettevõttepraktika
toimub peale osalist teoreetilist õpet kui õpilane on
omandanud teadmisi mesilaspere bioloogiast,
mesindusinventarist, mesilaspere hooldamisest, mesilaspere
haigustest, korjebaasist, mesindussaadustest ja nende
tootmisest. Peale praktika läbimist omandatakse lisaks
eeltoodule veel teoreetilisi teadmisi mesilamajandamisest,
tõuaretusest, mahemesindusest taimekaitsest ja meetoitude
valmistamisest.
Pärast praktikat on õppija:
• kohanenud reaalse töökeskkonnaga ja oskab
iseseisvalt lahendada erinevaid töösituatsioone;
• täidab temale usaldatud tööülesandeid
kohusetundlikult;
• peab kinni töö- ja tuleohutuse ning töötervishoiu
nõuetest, ettevõtte eeskirjadest töökorraldusele;
• austab tööpere traditsioone ja suhtleb kaastöötajatega
ja klientidega erinevatel tasanditel;
• dokumenteerib ja analüüsib praktika käigus kogutud
andmeid (teadmisi);
• kirjeldab praktikal omandatud kogemusi.
Õppijal on:
• kujunenud hoiakud, vajalikud isikuomadused ja
valmisolek asumaks tööle valitud valdkonnas;

•

tekkinud vastutustunne tehtud tööde kvaliteedi ja
töötulemuste osas.

