Täienduskoolitusasutuse nimetus: KOOLITUSKESKUS ALUSTAME ALGUSEST
Õppeasutuse nimetus inglise keeles: Training center start from the beginning
Õppeasutuse omanik: MTÜ Alustame Algusest
Registrikood 80242993
Majandustegevusteade 200979
Õppekava nimetus:
Mesinduse ABC kordamine ehk 2 + 3 olulist õppepäeva mesinduses
Kursuse algus: 29.veebruar, 2020
Kursuse lõpp: 8.august, 2020
Auditoorne õpe: algus kell 10.30 ja lõpp 16.30
Praktiline õpe: algus kell 10.30 ja lõpp 14.30
Õppegrupi suurus kuni 12 osalejat.
Koolitusele on oodatud osalejad ka läbi Töötukassa Koolituskaardi. Vaata täpsemalt
www.tootukassa.ee
Registreerimise võimalused koolitusele:
Kodulehel www.mesilaspere.com asuva lingi kaudu
e-kirjaga: mesilaspere@gmail.com
telefoni teel: 50 29 006 – Marianne Rosenfeld
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus
ja maht
29.veebruar, 2020

Õppe sisu ja õppematerjalid

kell 10.30 – 11.00 Aastaringselt elujõulise mesilaspere
kogunemine ja
arengu edutegurid – 1. Osa
hommikukohv
Mesilasisendite bioloogia ja
mesilaspere arenguetapid. Mesilaste
11.00 – 16.30
rassid ja tõud.
Auditoorne
õppepäev
(sh.lõunapaus)

Õppemeetodid

Loeng, näitlikud
õppevahendid, video
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22. märts, 2020
kell 10.30 – 11.00
kogunemine ja
hommikukohv
11.00 – 16.30
Auditoorne
õppepäev
(sh.lõunapaus)
18.aprill, 2020
Kell 10.30-14.30
Praktiline
õppepäev
Mõisakülas,
Viljandimaal
23.mai, 2020
Kell 10.30-14.30
Praktiline
õppepäev
Mõisakülas,
Viljuandimaal
8. august, 2020
Kell 10.30 – 16.00
Praktiline
õppepäev
Mõisakülas,
Viljandimaal
(s.h. kursuse
lõpetamine)

Aastaringselt elujõulise mesilaspere
arengu edutegurid – 2. Osa
Mesilaste korjemaa iseärasused.
Mesilaste enamlevinud haigused

Loeng, näitlikud
õppevahendid

Kevadised tööd mesilas.
Vajaminev inventar mesilaste
pidamiseks.
Mesilasperede hooldamine.
Korpustarudel põhjade vahetamine.
Mesilasperede pearevisjon.
Vajalikud teadmised mesilaspere
ostmiseks

Praktiline töö õpetaja
juhendamisel.
Mesilasperede arengu
jälgimine ja analüüs

Kevad-suvised tööd mesilas.
Mesilasperede hooldamine:
laiendamine.
Mesilasema tähtsus ja
väljavahetamine.
Sülemlemise vältimine.

Praktiline töö õpetaja
juhendamisel.
Mesilasperede arengu
jälgimine ja analüüs

Suve-lõpu ja sügisesed tööd mesilas.
Mee võtmine, vurritamine ja
käitlemine.
Mesilasperede koondamine –
mesilasperede talveks
ettevalmistamine.
Kärgede sorteerimine ning säilitamine.
Mesilasperede täiendussöötmine,
täiendussööda valmistamine.
Sügisene varroatoosi tõrje.
Vaha sulatamine, raamide
desinfitseerimine.

Praktiline töö õpetaja
juhendamisel.
Mesilasperede arengu
jälgimine ja analüüs

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS: Koolituse kogumaht on 30 tundi, millest 15 tundi
auditoorset tööd; 15 tundi praktilist tegevust mesilasperedega.
ÕPPEKESKKOND: Õpe toimub tehnikaga varustatud õppeklassis ja praktilised tööd viiakse
läbi toimivas mesilas.
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Auditoorne õpe toimub Viljandis, Endla Hotell, Endla tn 9 - lektor Marje Riis
Praktilist õpet viib läbi oma mesilas - Mõisakülas - Jorma Õigus.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP:
Mesilasperede hooldamisega hõivatud inimesed, kes soovivad täiendada vajalikke
baasteadmisi ja oskusi mesilaste pidamisel ja mesila majandamisel.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED:
Inimesed, kes on huvitatud mesindusest ja tahavad tegeleda mesilasperedega jätkusuutlikult.
On olemas füüsiline ja vaimne võimekus ja eelnevad algteadmised mesindusest.
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Põllundus ja loomakasvatus
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Mesinik, tase 4 kutsestandard
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ja oskused mesilasperede
hooldamiseks ja majandamiseks iseseisvalt ja jätkusuutlikult.
ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija:
 Kavandab ja rajab omale mesila või suurendab olemasolevate mesilasperede arvu,
prognoosides eelnevalt sellega seonduvaid kulusid
 Planeerib ja muretseb või täiendab vajaminevat inventari
 Planeerib oma igapäevast tööd ja seostab sellega ka mesindusega seonduvad
iganädalased tegevused
 Mesilaspere aastaringsel hooldamisel lähtub mesilasisendite ja -pere bioloogiast ning
arvestab looduses toimuvaga
 Tegeleb teadlikult ja pidevalt kärjemajanduse korrastamisega
 Vajadusel poolitab peresid mesilasperede arvu suurendamiseks
 Toodab kvaliteetset mett ja turustab seda sissetuleku suurendamise ja kasumi saamise
eelmärgil
 Jälgib mesilasperede haiguste võimalikku esinemist ja kahjurite rünnet ning vajadusel
võtab tarvitusele vastavad abinõud
 Koostab iga-aastaselt raviskeemi ja tõrjub selle aluselt varroatoosi
 Vastutab oma ja kaasatute turvalisuse eest ja tajub allergiaohtu ning oskab käituda
mesilase nõelamise korral
 Kasutab mesilas ergonoomilisi töövõtteid
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Osalemine õppepäevadel vähemalt 75%.
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Hindamismeetod. Hindamiskriteerium
Mitteeristav.
Õppijad toovad grupitööna (3 õppijat grupis) välja vähemalt 14 möödapääsmatult vajalikku
mesindusalast tegevusnäitajat, mis tagavad mesilasperede aastaringse eduka toimimise
/jätkusuutlikkuse. Grupp põhjendab oma valikuid.
Väljastatavad dokumendid
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus,
mitteläbinutele tõend osalemise kohta.
Koolitaja(te) kvalifikatsioon
Lektor Marje Riis – tuntud koolitaja mesindusvaldkonnas (nii Eesti Mesinike Liidu kui
Olustvere TMK-s). Mesiniku ameti omandas ise Olustveres juba 1975.aastal. Mesiniku
kutsestandardi ja tasemekoolituse õppekava koostamise meeskonnas osaleja, mesiniku kutse
andmise kutsekomisjoni liige ja Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu liige
(EKMÜ esindaja), mesinduse õpetaja alates 1980.-st aastast, lektor mesinike
täienduskoolitustel alates 2006.aastast. Õppekirjanduse „Mesiniku aabits“ ja „Mesilaste
korjetaimed ja taimede tolmeldamine mesilaste abil“ autor ning „Tänapäeva mesindus“
koostaja. Enda iseloomustamiseks ütleb, et on kutselise hinge ja hoiakuga hobimesinik. Aasta
Mesinik 2009. Omab 10 stabiilselt kõrgetoodangulist põhiperet.
Praktiliste õppuste läbiviija Jorma Õigus
Tuntud koolitaja mesindusvaldkonnas. Mesinik-FIE alates 2004. Mesinike tase 5 (kõrgema)
kutsekvalifikatsiooni omandas 2013.aastal. Alates 2014.aastast EKMÜ kutseeksami hindaja.
Ise majandab ca 100 mesilasperega, kunagi alustades 2 mesilasperega.
KURSUSE TASU: 180.-€ (peab olema tasutud hiljemalt nädal enne kursuse algust,
kokkuleppel osamaksed). Kursuse tasu sisaldab teooriapäevadel hommikust kohvipausi ja
kerget lõunasööki).
Kursuse tasult saab 20% tulumaksutagastust.
Töötukassa Koolituskaardi kaudu kursusel osalejatele kursus tasuta.
Vaatluspraktikale sõit iseseisvalt.
Kursuse õppematerjale jagatakse üldjuhul läbi google-drive keskkonna, säästliku keskkonna
hoidmise huvides väljaprintimist toimub vähesel määral.
Õppegrupi maksimum suurus 12 osalejat.
Korraldajal on õigus õppetöö ära jätta, kui osalejaid on vähem kui 9. Sellisel juhul
tagastatakse eelregistreerujatele õppetasu 100%.
Täiendav info: kursuste koordinaator Marianne Rosenfeld – telefon 50 29 006 või e-kiri:
mesilaspere@gmail.com
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