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TUTVUSTUS 

PKHK-s on koostatud Green Care moodulite raamistikku:  

1. Metsa kõrvalkasutuse ja rekreatsiooni, 

2. Loodusel ja säästval tarbimisel põhinevate Green Care 

tegevuste planeerimise moodulid. 

Mooduleid saab integreerida erinevatesse õppekavadesse 

(loodusvarade, metsanduse, loomakasvatuse, sotsiaal- ja 

tervishoiu valdkonnad jms).  

Moodulid on EQF 4. taseme õppijate koolitamiseks.  

 



MOODULITE ÜLESEHITUS 

Greencare raamistik on välja töötatud moodulite 

vormis. 

Iga moodul vastab kindlale õpitulemusele, järgides 

EQF ja ECVET põhimõtteid. 

Mooduli kontakttundide koguarv on 50 (moodul annab 5 

ainepunkti, st iga 10 tundi annab 1 ainepunkti.)   

Raamistik ei määratle kogu tundide arvu (nt 

iseseisev töö), mille õpilased peavad läbima, et 

kursus lõpetada, need täpsustab õpetaja. 

 



SIHTRÜHM - JÄRGMISTE VALDKONDADE 

ÕPILASED JA TÖÖTAJAD 

• Tervishoid ja sotsiaaltöö 

• Põllumajandus ja aiandus 

• (Loodus)turism 

• Haridus 

• Metsandus 

• Kõik huvitatud 



LOODUSEL JA SÄÄSTVAL 

TARBIMISEL PÕHINEVATE GREEN 

CARE TEGEVUSTE 

PLANEERIMINE 



KURSUSE EESMÄRK 

Järgmiste oskuste arendamine: 

• Keskkonnahoiu printsiipide 

rakendamine igapäevases 

elus ja töös 

• looduses tegevuste 

planeerimisel säästva 

tarbimise, üldise ohutuse 

ning sihtrühmast tulenevate 

erivajadustega arvestamine 



KURSUSE TEEMAD 

1. Sissejuhatus 

2. Tegevuste planeerimine 

ja erivajadused 

3. Keskkonnahoid ja 

looduskaitse  

4. Jäätmekäitlus 

5. Tegevuste planeerimine 

looduses 

6. Hinnang ja tagasiside 



ÕPIVÄLJUNDID 

Mooduli läbimise tulemusel õpilane: 

• oskab teha eetilisi, seaduspäraseid 

ning keskkonnahoidlikke valikuid; 

• oskab liikuda looduses, seda säästes 

ning ennast ja teisi ohtu seadmata; 

• juhindub tegevuste planeerimisel 

säästvast tarbimisest; 

• oskab arvestada tegevuste 

planeerimisel erivajadustega 

inimestega 

• kasutab IKT vahendeid valdkondliku 

info leidmiseks ja vahendamiseks. 



ÕPPEMEETODID 

• loengud  

• videod  

• praktilised tegevused 

• õppe-väljasõidud 

• rühmatööd  

• projektitööd 

• e-õpe 



KÜSIMUSED, MÕTTED,   

TAGASISIDE 



Metsade kõrvalkasutus ja 

rekreatsioon 



KURSUSE EESMÄRK 

Arendada õppijates: 

metsa baasil saadavate 

loodusressursside tundmist 

ja neil põhinevate teenuste 

pakkumise oskust, sh kuidas 

seejuures arvestada 

sotsiaal- ja tervishoiualaseid 

teenuseid kasutavate 

inimeste vajadusi. 



KURSUSE TEEMAD 

• Sissejuhatus 

• Eluslooduse mitmekesisus 

• Metsa kõrvalsaadused ja 

nende kasutamine 

• Puhkevõimalused looduses 

- rekreatsioon 

• Looduses käitumise ABC 

 



ÕPIVÄLJUNDID 

Kursuse läbimisel õppija: 

 

• tunneb kodumaiseid taimi, loomi ja 

seeni, 

 

• varub ja kasutab metsa 

kõrvalsaadusi juhindudes säästva 

metsanduse põhimõtetest, 

 

• planeerib matka või retke, juhendab 

matka ja vahendab loodust 

lähtudes sihtgrupist, 

 

• arvestab oma töös  erivajadustega 

inimeste ja keskkonnahoiu 

nõuetega.  
 



ÕPPEMEETODID 

 

• loengud  

• videod  

• praktilised tegevused 

• õppe-väljasõidud 

• rühmatööd  

• projektitööd 

• e-õpe 



  Teadmised Oskused Kompetents 

Täiendavad 

hindamis- 

meetodid 

Kirjalikud tööd 

Arutelud 

Õpimapp 

Kogemusõpe + arutelu 

Tegevused + tagasiside 

Vastastikune hindamine 

Grupihinnang 

Isiklik õpimapp 

Rühmablogi 

HINDAMINE 

 Teema Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Bioloogiline 

mitmekesisus - 

taimed, loomad 

seened 

Tunneb looduses 

esinevaid taime-, 

looma- ja 

seeneliike 

välimuse, 

tegevusjälgede, 

häälitsuste järgi  

• kirjeldab eluslooduse süstemati-

seerimist, taksoneid; 

• kirjeldab taime-, looma- ja seeneriigi 

ning nende peamiste hõimkondade ja 

klasside tunnuseid; 

• kirjeldab kodumaiseid ja levinumaid 

introdutseeritud taimeliike, nimetab 

peamisi kaitsealuseid liike ja 

taimekoosluseid; 

• jne 



KÜSIMUSED, MÕTTED,   

TAGASISIDE 


