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JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE KOOLI ÕPPEKAVA
Põllumajandus

Õppekavarühm
Õppekava nimetus

Põllumajandustöötaja
Farm-worker
Работник сельского хозяйства

Õppekava kood EHISes

136837

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2

EKR 3

EKR 4
kutsekeskharidus

JATKUOPPE ÕPPEKAVA
EKR 4

EKR 5

EKR 4

EKR 5

X

Õppekava maht (EKAP):

60

Õppekava koostamise alus:

Põllumajandustöötaja, tase 4, kutsestandard 11-07062013-02/6k
20/07.06.2013
Kutseharidusstandard VV määrus 26. 08.2013 nr 130

Õppekava õpiväljundid:

(1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja
hoiakud, mis on vajalikud iseseisvaks töötamiseks
põllumajandustöötajana ning loob eeldused õpingute jätkamiseks ja
elukestvaks õppeks
(2) Eriala õppekava läbimisel õpilane:
1) tunneb ja teab oma eriala põhjalikult, rakendades teadmisi ja oskusi nii
tavapärastes kui uudsetes situatsioonides;
2) täidab iseseisvalt põhilisi tööülesandeid taimekasvatuses, nagu
põlluharimine, sh külvipinna ettevalmistamine, külvamine,
põllumajandusliku maa ja kultuuride hooldamine, saagi koristamine,
säilitamine ja müügiks ettevalmistamine;
3) jälgib loomade ja lindude heaolu ning tervislikku seisundit, hooldab ja
söödab loomi ja linde, osaleb loomade ja lindude taastootmisega
seotud töödel ning looma- ja linnukasvatussaaduste tootmisel;
4) järgib oma töös head põllumajandustava ja tegutseb viisil, mis tagab
ohutu toidu ja sööda tootmise;
5) suudab töötada meeskonnas, kasutab oma aega süsteemselt ja
korrapäraselt, peab tähtaegadest kinni;
6) töötab, järgides ohutusnõudeid, säästes enda ja loomade tervist,
oskab vajadusel käituda kriisiolukordades ja anda esmaabi;
7) õpib ja omandab uusi tööülesandeid, vastutab oma töö kvaliteedi ja töö
tulemuste eest;
8) juhindub keskkonnanõuetest, korraldab oma tegevuses jäätmekäitlust
9) kasutab info leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvuti abi,
kogub ja töötleb teavet ning hindab teabe usaldusväärsust ja tõesust;
10) väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis valitud kutse- ja eriala
arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest,
omab valmisolekut asuda tööle õpitud kutsealal;

11) oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete
täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende
nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
12) on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid
ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist
toetaval viisil.

Õppekava rakendamine
Statsionaarne/koolipõhine/töökohapõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda vähemalt põhiharidusega isik
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kvalifikatsioon(id):

osakutse(d):

Põllumajandustöötaja EKR tase 4 spetsialiseerumisega kas taimekasvatajaks
või veisekasvatajaks või lamba- ja kitsekasvatajaks või linnukasvatajaks või
karuslooma- ja küülikukasvatajaks
Spetsialiseerumisega taimekasvatusele on võimalus saada
põllumajandusmasinatega töötaja osakutse, spetsialiseerumisega
veisekasvatusele on võimalus saada lüpsja osakutse

Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
1. PÕLLUMAJANDUSMASINATEGA TÖÖTAMINE 4 EKAP


hooldab loomad farmis, veab ja ladustab sõnniku ja söödajäägid, transpordib sööda, järgides
ohutusnõudeid, säästes enda ja loomade tervist;



teeb taimede kasvuaegseid hooldustöid, niidab ja vajadusel kaarutab või vaalutab niiduse;



kontrollib masina ja seadme töökorrasolekut, osaleb, masinate ja seadmete hoiustamisel või
hooajatöödeks ettevalmistamisel.

2. JUHTIMINE JA MAJANDAMINE 4 EKAP


juhendab ja nõustab kaastöötajaid vastavalt ettevõtte töökorraldusele;



korraldab ettevõtte töölõigu sujuva toimimise;



sõlmib kokkuleppeid koostööpartneritega ja koostab vajalikke dokumente;



osaleb toodangu realiseerimiseks ettevalmistamisel.

3. KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUSE ALUSED 6 EKAP


mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis;



mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist;



mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;



mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel;



käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):
MAHEPÕLLUMAJANDUS 3 EKAP
KAASAEGSETE PÕLLUMAJANDUSMASINATE JA -AGREGAATIDE KASUTAMINE 3 EKAP
MAHEVEISEKASVATUS 3 EKAP
MAHELINNUKASVATUS 3 EKAP
MAHELAMBA- JA/VÕI MAHEKITSEKASVATUS 3 EKAP
MAHEKARUSLOOMA- JA KÜÜLIKUKASVATUS 3 EKAP
VEISTE ARETUS 3 EKAP
SÖÖDATOOTMINE 3 EKAP
T-KATEGOORIA MOOTORSÕIDUKIJUHT 3 EKAP
TÖÖOHUTUS, TURVALINE TÖÖKESKKOND JA ESMAABI 3 EKAP
TAPMISE KOOLITUS 3 EKAP

Õpilane valib 9 EKAP-i ulatuses valikaineid.
Lisaks esitatud valikutele võib õpilane valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste
õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.
Spetsialiseerumised (moodulite nimetus ja maht):
Taimekasvataja
PÕLLU- JA ROHUMAAKULTUURIDE KASVATAMINE NING HOOLDAMINE 18 EKAP
PÕLLUKULTUURIDE KORISTAMINE JA SÄILITAMINE 7 EKAP
KORESÖÖDA VARUMINE 7 EKAP
PÕLLUMAJANDUSMASINATE JA -SEADMETE HOOLDAMINE 5 EKAP

Veisekasvataja
VEISTE HOOLDAMINE 7 EKAP
VEISTE SÖÖTMINE 8 EKAP
VEISTE TERVISHOID 6 EKAP
VEISTE KARJATAMINE 3 EKAP
VEISTE TAASTOOTMINE 4 EKAP
LÜPSMINE 9 EKAP

Linnukasvataja
LINDUDE HOOLDAMINE 11 EKAP
LINDUDE SÖÖTMINE 9 EKAP
LINDUDE TERVISHOID 6 EKAP
LINDUDE TAASTOOTMINE 6 EKAP
LINDUSAADUSTE TOOTMINE 5 EKAP

Lamba- ja kitsekasvataja
LAMMASTE JA/VÕI KITSEDE HOOLDAMINE 7 EKAP
LAMMASTE JA/VÕI KITSEDE SÖÖTMINE 8 EKAP
LAMMASTE JA/VÕI KITSEDE TERVISHOID 6 EKAP
LAMMASTE JA/VÕI KITSEDE KARJATAMINE 3 EKAP
LAMMASTE JA/VÕI KITSEDE TAASTOOTMINE 4 EKAP
LÜPSMINE 4 EKAP
LAMBA- JA/VÕI KITSEDESAADUSTE TOOTMINE 5 EKAP

Karuslooma- ja küülikukasvataja
KARUSLOOMADE- JA KÜÜLIKUTE HOOLDAMINE 11 EKAP
KARUSLOOMADE- JA KÜÜLIKUTE SÖÖTMINE 9 EKAP
KARUSLOOMADE- JA KÜÜLIKUTE TERVISHOID 6 EKAP
KARUSLOOMADE- JA KÜÜLIKUTE TAASTOOTMINE 6 EKAP
KARUSLOOMA- JA KÜÜLIKUKASVATUSSAADUSTE TOOTMINE 5 EKAP

Õppekava kontaktisik
ees-ja perenimi:
ametikoht:

Külli Marrandi
Põllumajandusõppe osakonna juhataja

telefon:

5345 0406

e-post:

Kylli.marrandi@jkhk.ee

Märkused
Moodulite rakenduskavad asub kooli kodulehe aadressil http://jkhk.ee/pages/rakenduskavad.php

