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1. Õppekava nimetus: 

 

Kuidas toota kvaliteetset mett 

 

 

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus 

 

ÕPPEKAVARÜHM: Põllundus ja loomakasvatus 

 

ÕPPEKAVADE KOOSTAMISE ALUS: Mesinik, tase 4 kutsestandard, kompetents 6, 

tegevusnäitajad 1 - 6.  

 

3. Eesmärk ja õpiväljundid 

 

EESMÄRK: 

Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ja oskused kvaliteetse mee tootmiseks 

 

 

ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija :  

1.1. Hooldab mesilasperesid järgides bioohutusnõudeid ja säilitades mee kvaliteeti. 

1.2 Transpordib meekärgi vastavalt nõuetele 

2.3 Käitleb mett rikkumata tema algseid väärtusi 

1.4 Pakendab mett kvaliteeti kahjustamata 

1.5 Hoiustab mett tingimustes, milles säilib mee kvaliteet 

1.6 Teab meekvaliteedi näitajaid 

1.7 Mõistab ja analüüsib mee kvaliteedinäitajate tulemusi 

1.8 Mõistab mee organoleptilise analüüsi tulemusi (maitset, lõhna, värvust) 

1.9 Teeb visuaalsel vaatlemisel vahet kvaliteetsel ja mitte kvaliteetsel meel 

 

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

 

SIHTGRUPP:  mesinikud  

 

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED:  

Inimesed, kes tahavad tegeleda mesilastega ja mee tootmisega. 
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5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

 

ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS: Koolituse kogumaht on 4 tundi, millest 3 tundi on 

auditoorset tööd ja 1 tund praktilist tegevust mee kvaliteedi hindamisel. Õppijal on võimalus 

kaasa tuua oma mesi, mida analüüsitakse. 

 

ÕPPEKESKKOND:  

Loenguruum võimalusega tegeleda mee vaatlemise ja maitsmisega.  

 

 

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid 

 

Õppe ülesehitus ja 

maht 

Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 

 

Auditoorne töö 1t Mis on mesi. Tutvustatakse mee 

liike, olekuid  

Loeng, kasutatakse määruses 

ja EVS antud kirjeid. 

Näitvahendid: Erinevad meed 

purgikestes. 

Auditoorne töö 1t Mee kvaliteedi näitajad  Loeng, kasutatakse määrust, 

EVS ja labori praktilisi 

kogemusi. Näitvahendid: 

Erinevad meed purgikestes. 

Auditoorne töö 1t 

 

Mee kvaliteedi tagamine ka 

peale käitlemist. Mee käitlemisel 

tekkivad ohud.  

Loeng, toetudes praktilistele 

kogemustele laboris  

Praktiline töö 0,5t 

 

Erinevate mete degusteerimine Praktika. Degusteeritakse 

erinevat mett 

Praktiline töö 0,5t 

 

Mee organoleptilise analüüsi 

läbi viimine 

Praktika. Viiakse läbi mee 

organoleptiline analüüs 

 

 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Osalemine õppepäeval 100%. 

 

Hindamismeetod. Hindamiskriteerium 

 

Viiakse läbi kirjalik test (10 küsimust). Test on sooritatud, kui õppija on vastanud 7 

küsimusele õigesti. Iga küsimuse kohta on antud 3 valikvastust.  

 

8. Väljastatavad dokumendid 

 

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. 

Mittesooritajatele väljastatakse tõend õppepäeval osalemise kohta.  
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9. Koolitaja kvalifikatsioon 

 

Töökogemusena mee analüüside tegemise kogemus laboratooriumis. Mesilaste pidamise 

kogemus. Täiskasvanute koolitamise kogemus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õppekava kinnitatud MTÜ üldkoosolekul 28.juulil 2019.aastal 

 

 

Õppekava koostatud  KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2019.aasta taotlusvooru rahastatud 
projekti vahenditest – Toetusleping AHE1_19-73   
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