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1. Õppekava nimetus: 

 

Mesilasemade kasvatamine 

 

 

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus 

 

ÕPPEKAVARÜHM: Põllundus ja loomakasvatus 

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Mesinik, tase 4 kutsestandard 

 

 

3. Eesmärk ja õpiväljundid 

 

EESMÄRK: kujundada algteadmised mesilasemade kasvatamiseks väikemesilas 

 

ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija:  

1) Omab ühist arusaama mesilaspere bioloogiast ning mesilaste aastaringist; 

2) Tunneb mesilasemade kasvatuseks kasutatavat inventari; 

3) Oskab teha sobivaid valikuid mesilasemade kasvatamiseks; 

4) Korraldab mesilasemade kasvatamiseks vajalikud tegevused mesilas 

 

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

 

SIHTGRUPP: 

Lühikursus  on suunatud mesinduses alustavatele või hobimesindusega tegelevatele 

mesinikele, kes soovivad oma mesilas hakata tegelema mesilasemade kasvatamisega.    

 

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: 

 

Inimesed, kes on huvitatud aiandusest ja mesindusest ning tahavad tegeleda sellise tegevusega  

jätkusuutlikult. 

 

 

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

 

ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS:   12 akadeemilist tundi. Õppegrupi suurus 12 osalejat. 

 

ÕPPEKESKKOND:  suur õppeauditoorium ja praktilist tööd võimaldav keskkond mesilas.  
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6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid 

 

Õppemeetodid: teooria + praktiline töö. 

Teooria õppeklassis:  4 ak/tundi 

Praktiline töö:  8 ak/tundi 

 

 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Osalemine 100% mõlema õppepäeval ja lõputesti sooritamine 

 

Hindamismeetod. Hindamiskriteerium 

Tõestus õpiväljundite saavutatust.  Koolituse lõpus täidab õppija juhendaja poolt antud 

mesilasemade kasvatusega seotud ülesande, kus tuleb arvestada ohutusnõudeid ning 

tööprotsessi õiget järjekorda. 

 

8. Väljastatavad dokumendid 

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Teistele 

väljastatakse tõend osalemise kohta.  

 

9. Koolitaja kvalifikatsioon 

Jorma Õigus – mesinik aastast 2003.a. Omab lektori/koolitaja kogemust erinevate 

mesindusalaste koolituste läbiviimises. Alates 2014.aastast mesinike koolitaja nii Eesti 

Mesinike Liidus kui MTÜ Alustame Algusest Koolituskeskuses ja piirkondlikel 

teabepäevadel. Ettevõtja – brändi „Mulgi-Mõisa Mesi“ ellukutsuja ja arendaja. Bränd on 

tunnustatud alates 2014.aastast EPKK „Pääsukese“ kvaliteedimärgiga ning Mulgimaa 

arenduskoda Mulgi märgiga. Lõpetanud Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskooli mesiniku 

eriala 2013.aastal. 2014.a. alates Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu kutseeksami hindaja. 

Kutseline mesinik ja majandab 110 mesilasperega. Mesilasemade kasvatamise kogemus 15 

aastat. Omab mesiniku kutsetunnistust Mesinik Tase 5.   
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