
 
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi) 

Põllundus ja loomakasvatus 

Õppekeel: eesti 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 

erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 

optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm:  
Kodulinde kasvatavad väiketootjad, sh. üle 50 aastased inimesed, kuid ilma 

linnukasvatusalase hariduseta või aegunud põllumajandusharidusega inimesed, kes soovivad 

linnukasvatusest tulu teenida. 

 

Grupi suurus: 15 inimest 

Õppe alustamise nõuded: 
Kodulindude olemasolu või töötamine linnukasvatuses 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Koolituse läbinu:  

 Järgib oma farmis bioturvalisuse ja bioohutuse nõudeid;  

 omab teadmisi kodulindude tervisliku seisundi ja liigispetsiifilise käitumise kohta;  

 eristab haigestunud linde tervetest ning pöördub õigeaegselt veterinaararsti poole;  

 järgib oma töös nii kodulindude, enda kui kaastöötajate ohutust, head põllumajandustava 
ning keskkonnanõudeid 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Põllumajanduserialade riikliku õppekava alusel koostatud Järvamaa Kutsehariduskeskuse 

õppekava, põllumajandustöötaja tase 4, spetsialiseerumisega linnukasvataja, tase 4 õppekava 

erialamoodul: B.2.9 Loomade ja lindude tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete 

märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel. 
 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  30 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 30 



 
 

  

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpe loengu, seminarivõi muus koolis määratud vormis) 
22 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
8 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada 

auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on õpiväljundite 

saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui 

need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu:  

Auditoorne töö: 22 tundi 

Bioturvalisuse ja bioohutuse nõuded linnufarmis – 2 

Lindude immuunsüsteem ja vaktsineerimismeetodid -2 

Lindude bakterioosid+salmonelloosid -4 

Lindude mehhaalinised ja ainevahetushaigused-4 

Lindude gripp - 2 

Lindude respiratoorsed viroosid – 2 

Lindude mitterespiratoorsed viroosid - 2 

Kanade eimerioosid – 2 

Lindude parasitaarhaigused-2 

Praktika: koostab ja esitleb koolituse käigus oma farmi bioohutuskava – 8 tundi 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha auditoorium. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 70 % ning on 

koostanud ja esitlenud nõuetekohase oma farmi bioohutuskava. Toimub mitteeristav 

hindamine. 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Praktika kaitsmine Õpilane on koostanud ja esitlenud nõuetekohase, oma 

farmi, bioohutuskava. 

 

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks 

vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus. 

Diivi Põdersoo – JKHK lektor. Töötanud 2014-2018 Veterinaar ja Toiduameti peaspetsialist, 

2009 – 2014 EMÜ loomade haiguste lektor,  1994- 2007 veterinaarravimite müügikonsultant. 

Lõpetanud 1982 Eesti Põllumajanduse Akadeemia, veterinaarmeditsiini eriala, väga palju 

täiendanud veterinaaria ja loomakasvatuse teemadel Skandinaavia ülikoolide juures. Samal ajal 



 
 

  

ülesehitatud peretalu Laeva vallas, kus lisaks lehmadele ka mitukümmend aastat kanu 

kasvatanud. Täiskasvanuid koolitanud alates 1997 aastast. 

 
 


