
Asutus: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus   

  

VVV SEENIORITE LOODUSAKADEEMIA ÕPPEKAVA   

  

Õppekava nimetus: Seeniorite Loodusakadeemia   

Õppekava kinnitamise kuupäev ja käskkirja nr: Juhatuse esimehe käskkiri nr 3, 28. august 

2017  

Õppekavarühm: keskkonnateadused  

Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub Vapramäe Loodusmajas (Vissi küla, Nõo vald), 

kus on olemas kõik võimalused kaasaegse õppe korraldamiseks. Seminariruum mahutab kuni 

40 inimest. 

Õppekeel: eesti keel   

Õppekava maht:  7 õppepäeva, 35 akadeemilist tundi 

Õppe nominaalkestvus 01. oktoober kuni 30. aprill  

Õppekava koostamise alus  Toetutakse SA Archimedes S. Rutiku, A. Valk, E. Pilli, K. 

Vanari “Õppekava arendamise juhendmaterjalile”  

 

Eesmärk   

Õpetusega taotletakse, et õppija:   

 tunneb huvi keskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna 

vastu ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;  

 kasutab loodusalaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse 

arendamiseks;  

 omandab oskused loodusteaduse valdkonnast; 

 tunneb oma piirkonnas olevaid loodusradu ja teab nende väärtusi; 

 väärtustab keskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat eluviisi 

ning järgib tervislikke eluviise.  

  

Õppekava õpiväljundid:-  

Mõtestab ja kasutab loodusainetes omandatud teadmisi keskkonnas toimuvate nähtuste 

selgitamisel ja väärtustamisel ning igapäevaelu probleemide lahendamisel.  

 



Sihtrühm ja selle kirjeldus  Nõo, Konguta, Rõngu ja Palupera valla ja Elva linna seeniorid 

päevakeskustest, inimesed, kes soovivad omandada lisaoskusi loodusteaduste valdkonnast 

eneseharimise eesmärgil. Grupi optimaalne suurus 20-30 õppurit.   

Nõuded õpingute alustamiseks  Huvi looduse ja keskkonnaprobleemide vastu.  

Õppekava struktuur, õppe sisu 

Õppekava koosneb 7 moodulist. Õppekava moodulid vaadatakse vajadusel igal aastal üle ja 

kinnitatakse enne uue õppeaasta algust.   

 Loodusakadeemia toimub kord kuus ajavahemikul 10.00- 14.00.  

Õppija täienduskoolitusele vastuvõtu kord: täienduskoolitusele võetakse vastu igast 

omavalitsusest (Elva, Nõo, Konguta, Palupera, Rõngu) 5-7 osavõtjat. Kui mõnest 

omavalitsusest tuleb vähem osavõtjaid on õigus asendada neid teistest omavalitsustest tulnud 

soovijatega. 

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord: koolituselt arvatakse välja, kui on puudutud 

rohkem kui neljal korral järjest. 

Õppekava lõpetamise tingimused   

Õppija osalus vähemalt 75% õppetöö mahust.   

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:  

Õppekava läbinu saab vastava tunnistuse, milles on näidatud kuulatud teemad ja osaletud 

tundide arv.  

Õppetasu maksmise kord: õppemaksu osalejatelt ei koguta  

Täiendkoolituse tagasiside kogumise kord: Tagasisidet kogutakse iga õppeaasta lõpul 

tagasidelehtedega, mille täidab iga osaleja individuaalselt. Tagasisides küsitakse osalejatelt 

lisaks järgmise aasta loengute teemasid. 

 

Täiendav informatsioon   

www.vapramaja.ee; kontaktisik: Triinu Pertels triinu@vvvs.ee 


