1. Täienduskoolitusasutuse nimi
Järvamaa Kutsehariduskeskus
2. Õppekava nimetus
Lambakasvatuses kasutatavad valve- ja ajajakoerad, töötamine koertega
3. Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade
klassifitseerimise süsteemile ISCED-F 2013)
Põllundus ja loomakasvatus
4. Õppekeel
eesti keel
5. Õppekava koostamise alus (kui on)
Kutsestandard, loomakasvataja tase 4, spetsialiseerumine lamba- ja kitsekasvataja tase
4, kompetentsid:
B.2.14 Loomade karjatamine
Loomakasvatustootja tase 5, spetsialiseerumine lamba- ja kitsekasvatustootja tase 5,
kompetentsid
B.2.17 Loomade karjatamine
6. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus
Maht 40 tundi, millest 24 tundi on auditoorset tööd ja 16 tundi praktikat
töökeskkonnas.
7. Õppekeskkond
Järvamaa

Kutsehariduskeskuse

Särevere

õppekoha

auditoorium

ja

lambakasvatustalud.
8. Sihtgrupp
Lambakasvatajad
9. Õppe alustamise tingimused (kui on)
Soovitav varasem lambakasvatamise kogemus ja kuulumine PRIA sihtgruppi
10. Eesmärk
Koolituse tulemusel omandab õppija baasteadmised erinevatest koeratõugudest, nende
erinevustest ja tööpõhimõtetest
11. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
 Valib õiget tõugu ja sobivate eeldustega koerad karja valvama või loomi ajama;
• Omandab baasteadmised ajajakoera töötamise põhimõtetest ja väljaõppest;
• Omandab baasteadmised karjavalvekoera töötamise põhimõtetest ja väljaõppest.
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12. Õppe sisu
Töökoeratõugude tutvustus ja valiku printsiibid vastavalt tööeesmärgile - 8 t
auditoorset tööd;
Töökoera algväljaõpe ja harjutamine karjaga - 4 t auditoorset tööd ja 4 t praktikat
töökeskkonnas; praktika;
Karjavalvekoera töös ette tulevad riskid ja nende ennetamine - 6 t auditoorset tööd;
Ajajakoera töös ette tulevad riskid ja nende ennetamine – 6 t auditoorset tööd;
Praktiline töö koertega lambakarjas - 4 t praktikat töökeskkonnas;
Valmis töökoera juhtimine – 8 t praktikat töökeskkonnas
13. Õppemeetodid
Loeng, demonstratsioon, praktiline harjutus
14. Õppematerjalid
 Piirsalu, P. (2012) „Lambakasvatus I ja II osa“, Tartu
 M. Hämmal, J. (2007) „Lambakasvatus“ I ja II osa, Tartu
15. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %, ja
teostanud praktika töökeskkonnas. Mitteeristav hindamine.
Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

1 praktiline ülesanne ajaja
koeraga
1 praktiline ülesanne
valvekoeraga

Mõlemad praktilised ülesanded on sooritatud
vastavalt ülesannete juhistele ja juhendamisele.

16. Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse
kirjeldus
Kõrg- või kutseharidus loomakasvatuse alal või vähemalt 2 aastast erialast
töökogemust ja täiskasvanute koolitaja kogemust vähemalt aasta.
Liilia Tali
Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja.
Veterinaarharidus - Eesti Maaülikool 1997, veterinaarmeditsiin
Erialane töökogemus alates 2003, Rõõmu talu Valgamaal, lambakasvatuses.
Atesteeritud põllumajanduskonsulent alates 2011, lamba- ja kitsekasvatus tase 5.
Täiskasvanuid koolitanud alates 2009. aastast.
18. Õppekava kinnitamise aeg 17.09.2019 käskkiri nr 6.2.-1/959
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