
Haapsalu Kutsehariduskeskus
Aadress: Ehitajate tee 3, Uuemõisa,  Haapsalu, 90401 Läänemaa
Telefon: 5081016

e-post: kaja.loorens@hkhk.edu.ee

Täienduskoolituse õppekava: TAIMEGIIDI KOOLITUS

Õppekavarühm Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

Õppekava
koostamise alus

Kutseharidusstandard, Vabariigi Valitsuse määrus nr 130, vastu võetud
26.08.2013, Eesti Giidide Liidu ja valdkonna tööandjate soovituskiri.

Õppekava
kogumaht ja
õppe ülesehitus

148 akad tundi kontaktõpet, millele lisandub iseseisev kursusetöö.

Sihtgrupp ja
õppe
alustamise
tingimused

Sihtgrupp: õppele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad töötada
taimegiidina (nt turismikorraldajad, väikeettevõtjad, giidid,
reisikonsultandid jt)

Nõuded õpingute alustamiseks
Keskhariduse olemasolu ning ühe võõrkeele oskus B2 tasemel. Arvuti
kasutamise oskus. Kasuks tuleb varasem töökogemus turismisektoris nt
giidina, reisikorraldajana.

Eesmärk Koolituse lõpuks on õppija valmis töötama taimegiidina.

Eeldused
õppega
alustamisel

Keskharidus. Ühe võõrkeele oskus B2 tasemel. Arvuti kasutamise oskus.

mailto:koolitused@hkhk.edu.ee


Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:
1. Tutvustab oskuslikult Eesti taimeliike eesti ja võõrkeeles, tuues välja

nende eripära ning teab taimede vaatluskohti ning arvestab töös
seadusandliku raamistikuga

2. Planeerib taimeretke teekonna vastavalt kogutud materjalile,
arvestades hetkeolukorda ja tehes varuplaane ning kasutades selleks
digitaalseid kaarte ja planeerimist hõlbustavaid keskkondi.

3. Juhib gruppi (ka ühes võõrkeeles) vastavalt retke programmile,
hinnates ja arvestades sihtrühma võimekust.

4. Koostab hinnapakkumisi arvestades kliendi ja ettevõtte vajadusi ning
eripära, arvestab töös kliendi tagasisidega ja väärtustab seda ning
eneseanalüüsi.

5. Kasutab oskuslikult foto-,/video-/digikaameraid erinevate objektide
ja taimede pildistamiseks ja filmimiseks ning töötleb pilte esitamiseks
erinevates keskkondades.

6. Koostab e-portfoolio kasutades vabavaralist kodulehe loomise
keskkonda ning kujundab turundusmaterjale.
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Õppesisu 1. Eesti taimestiku õpe  (84 akad tundi kontaktõpet). Marje Loide
Eesti taimestiku liigiline mitmekesisus, välimuse järgi eristamine.
Taimeliikide levik, kaitsealad, seadusandlusest tulenevad õigused ja
kohustused loodusturismis. Looduskaitse olulisus taimegiidi töös. Eesti
veekogude ja maismaa ökosüsteemide struktuur ning taimede (orhideed)
vaatluskohad. Taimeturism. Taimede tutvustamine võõrkeeles viisil, mis toob
esile nende eripära, võrreldes sarnaseid liike, tutvustab elupaiku, bioloogilisi
iseärasusi ja välimust.

Eesti taimestiku õpe jaguneb alljärgnevateks alateemadeks:
-ravimtaimed, tundmine ja kasutamine ( 16 tundi);
-mürgised ja söödavad taimed, liikide õpe (16 tundi);
-orhideed jt kaitsealused liigid, liikide õpe ( 16 tundi);
-kooslused ja tähtsamad liigid (soo, raba, järv, jõgi, metsad, niidud) 20tundi;
-puittaimed, pargid, linnahaljastus (16 tundi).

2. Ekskursiooni läbiviimine (20 akad tundi kontaktõpet). Kaire
Reiljan

Taimede vaatluse läbiviimine. Taustinfo andmine. Grupidünaamika, reeglid ja
käitumise juhtimine ning korraldamine. Arusaadav väljendus ja töö grupiga
ühes võõrkeeles.

3. Eriala toetav arvutiõpetus (16 akad tundi kontaktõpet). Aile
Nõupuu

Ühtse firmastiili olulisus pikaajalise brändiväärtuse loomisel. Logo ja
logopassi loomine. Ühtse visuaali (värvid, fondid, kujundid, pildikeel)
kasutamine turundusmaterjalide kujundamisel Canva programmis.

E-portfoolio loomine kasutades vabavaralist kodulehe keskkonda. Kodulehe
struktuur, menüü ja alammenüüd. Fotode ja fotogalerii lisamine, slaidiesitlus.
Blogi loomine. Kontakt.

Vajaliku informatsiooni otsimine ja leidmine veebist, erinevaid
otsingumootorid ja filtreid. Arvutieetika ja failihaldus, turvalisus ja
probleemide lahendamine. Digitaalse sisu loomine ja muutmine (tekst,
tabelid, pildid, audio- ja videofailid), arvestades autorikaitse õigusega.
Haapsalu Kutsehariduskeskuse kirjalike tööde koostamise juhendi
tutvustamine ja kasutamine.
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4. Taimefotode ja videode tegemine, töötlemine ja salvestamine (16
akad tundi kontaktõpet). Aile Nõupuu

Fotograafia ja filmimise algtõed, foto- ja videokaamera omadused.
Seadusandlus ning eetikareeglid filmimisel ning pildistamisel.
Kompositsioonireeglid. Foto-,/video-/digikaameraid erinevate objektide
pildistamiseks ja filmimiseks. Töö planeerimine looduskeskkonnas erinevate
taimede pildistamiseks, analüüsi tegemine. Filmiklipi monteerimine ja
fototöötlus ning nende ettevalmistamine esitamiseks erinevates
keskkondades ning printimiseks.

5. Marsruudi planeerimine ja ekskursiooni ettevalmistamine (6
akad tundi kontaktõpet). Kaire Reiljan

Taimeretke teekonna planeerimine vastavalt sihtrühma, kliendi ja ettevõtte
vajadustele ning eripärale, kasutades selleks digitaalseid kaarte jm
hõlbustavaid keskkondi (andmete ja materjalide kogumine,
süstematiseerimine). Taimeretke teksti koostamine, arvestades
kliendirühma huvi ja giiditekstide koostamise põhimõtteid.
Keskkonnasäästlikkus retke planeerimisel, riskianalüüs ja varuplaan.
Hinnapakkumiste koostamise alused, pakkumuse koostamine vastavalt
kliendi soovidele ja kooskõlastustele. Töö hindmine, analüüsja planeerimine,
lähtudes turismi ja taimede vaatlemise trendidest ning enesetäienduse ja
eneseanalüüsi olulisus giiditöös.

6. Lõpetamine ja iseseisva kursusetöö esitlemine (8 akad tundi
kontaktõpet). Loide, Nõupuu, Reiljan.
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Õppekeskkonna
kirjeldus ja
kasutatud
õppematerjalid

Õppetöö toimub HKHK õppeklassides, arvutiklassis ning fotostuudios. Kõik
ruumid on mõeldud õppetöö läbiviimiseks ning vastavad töötervishoiu ja
tööohutuse nõuetele. Klassiruumis on kuni 24 õppija kohta, õpetaja arvuti,
projektor. Koolitusel osaleja peab võtma kaasa fotokaamera (või mobiiltelefoni)
pildistamiseks. Kõik muud vahendid annab kool.

Õpe sisaldab õppekäike, need korraldab õppijale kool. Kui õppeprotsessi käigus
on õppijal vaja vahendeid ise soetada või kaasa võtta, siis sellest annab teada
koolitaja ning see kord lepitakse kokku õppegrupiga.

● Masing, V. 100 tavalisemat taime
● Pikner, T. Eesti orhideed
● Kaur, K. jt. Mürgised taimed
● Eesti sood
● Euroopa tähtsad kooslused ja liigid
● Kaitsealused taimed, õpimapp, 2001
● Eesti Turismiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/TurS
● Võlaõigusseadus. Tarbijakaitseseadus.
● Tooman, H. Giidi ja reisisaatja töö alused. Tallinn, 2001
● Tooman, H. Kuidas kasvab turismipuu? Turismimajanduse alused.

Tallinn: Argo, 2010 Tooman. H. Turismiturundus. Tallinn 2002
● Tooman, H.; Müristaja, H. Turismisihtkoha arendus ja turundus. Tallinn:

Argo, 2008
● Koolitajate koostatud materjalid

Õppemeetodid Loeng, iseseisev töö, rühmatöö, vaatlus, arutelu, praktiline töö, analüüs,
õppekäigud

Nõuded
õpingute
lõpetamiseks

Mitteeristav hindamine. Lõpetajale väljastatakse:
● Haapsalu KHK täienduskoolituse tunnistus, kui õpingute lõpetamise

nõuded on täidetud. Nõutav on õpiväljundite hindamine ja vähemalt
70% ulatuses õppekava läbimine. Hindamine on mitteeristav

või

● tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

● Hindamis
meetod

Kursusetöö koosneb moodulite ülesannetest, mis on kogutud e-portfooliosse,
praktilised giiditöö ülesanded, mille fotod on kogutud koos eneseanalüüsiga
e-portfooliosse. Portfoolio tutvustamine vabalt valitud moel ja keskkonnas.
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● Hindamis
kriteeriu
mid

1. Tutvustab portfoolios Eesti taimeliike (orhideed) eesti ja võõrkeeles,
tuues välja nende eripära, taimede vaatluskohti ning arvestab töös
seadusandliku raamistikuga.

2. Taimeretke kirjeldus ja koostamise alused, mis vastavad etteantud
juhistele. Giiditekstide esitlemine.

3. Töö kliendiga/grupiga. Ülevaade praktilistest harjutustest, mis
vastavad etteantud juhistele.

4. Hinnapakkumuse koostamine, arvestades head tava ning
vormistamise nõudeid.

5. Õppija demonstreerib portfoolios fotograafia ja arvutiõppe teadmisi,
muutes esitluse kuulajatele sisukaks ja atraktiivseks.

Koolitaja
kompetentsust
tagava
kvalifikatsiooni
või õpi- või
töökogemuse
kirjeldus

Marje Loide
Bioloog-botaanik,  HKHK loodusgiidi õppekava kutseõpetaja Meisterõpetaja,
tase 8 ja Meistergiid, tase 6.

Kaire Reiljan
Ajaleht „Lääne Elu“ ajakirjanik, Läänemaa Giidide Ühingu liige. HKHK
loodusgiidi õppekava kutseõpetaja.

Aile Nõupuu
HKHK ning TLÜ Haapsalu Kolledži fotograafia õpetaja ja -koolitaja. Haapsalu
Fotoklubi liige. Täiskasvanute koolitaja tase 7.  Aasta koolitaja 2022
eripreemia. AileN KOOLITUSED OÜ (ailen.ee)

Õppekava koostas Enna Kallasvee, enna.kallasvee@hkhk.edu.ee, 5107062
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