ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:
Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):
Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)
Õppekeel:

Järvamaa Kutsehariduskeskus
Veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja
iseärasused
Põllundus ja loomakasvatus
Eesti keel

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:
Täiskasvanud, sh. üle 50 aastased inimesed, kuid ilma linnukasvatusalase hariduseta või
aegunud põllumajandusharidusega inimesed, kes kasvatavad või soovivad hakata kasvatama
veelinde ning soovivad sellelt ka tulu teenida.
Grupi suurus: 10 inimest
Õppe alustamise nõuded:
Soovitavalt varasem töökogemus lindude-loomadega
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
Koolituse tulemusel õppija:
 valib lähtuvalt tootmise eesmärgist sobivaimad tõud;
 hooldab ja söödab veelinnud vastavalt lindude vanusele ja tootmise eesmärgile;
 jälgib lindude tervist ja heaolu, kasvu ja arengut;
 töötab ennast ja keskkonda säästvalt, loob optimaalsed töötingimused endale ning
elutingimused lindudele;
 planeerib oma tegevust jätkusuutlikult.
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse.
Kutsestandardi kompetentsid:
Loomakasvataja tase 4, spetsialiseerumisega linnukasvataja tase 4:
B.2.1 Loomade või lindude hooldamine
B.2.2 Loomade või lindude söötmine
B.2.3 Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel
B.2.10 Lindude taastootmine
B.2.11 Linnusaaduste tootmine
loomakasvatustootja tase 5, spetsialiseerumisega linnukasvatustootja tase 5:
B.2.1 Loomade või lindude hooldamine
B.2.2 Loomade või lindude söötmine

B.2.3 Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel
B.2.11 Lindude taastootmine
B.2.12 Linnusaaduste tootmine
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

50

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

50

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

30

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

20

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:
Õpe sisaldab 30 tundi auditoorset tööd (audit.) ja 20 tundi praktikat (pr) mis toimub
kooli- või töökeskkonnas, veelinnukasvatajate juurde.
1) Pardi-, hanetõud (10 audit)
• lihatõud
• munatõud
• liha- munatõud
• Partide, hanede aretus
• Pardi- hanekarja komplekteerimine
• Täiskasvanud lindude pidamine ja hooldamine
• Haudemunade korjamine, säilitamine ja hautamine
• Tibude üleskasvatamine
2) Veelindude söötmine, söödaratsiooni koostamine ja tootmise omahinna arvutamine
(6 audit, 4 pr)
3) Veelindude bioohutus ja enimlevinud haigused (8 audit, 2 pr)
4) Estfarmi linnukasvatuse külastamine ja kohapealne praktiline õpe (2 audit, 8 pr)
• Veelinnukasvatuse saadused ja lihaks tegemine
• Teoreetiline osa (ülevaade pardi-, hanekasvatuse saadustest)
• Praktiline osa (partide, hanede algtöötlemine)
• Tapakoolitus (seadusest tulenevad nõuded, erinevad uimastamise ja veretustamise
meetodid, lihakeha puhastamine ja korrastamine)
• Lihakehade säilitamine, pakendamine ja tükeldusskeemid
5) Õppekäik erinevate veelindude kasvatajate juurde Pärnumaal (4 audit, 6 pr)

Küti-Uuetoa linnufarm ja Reinu Talu (farmide omanikud ja kasvatajad annavad ülevaate
hetke olukorrast, tutvustavad erinevaid pidamisviise, tingimusi, räägivad nii edulugudest, kui
tagasilöökidest, ohtudest ja murekohtadest veelindude kasvatamisel.)
Õppekeskkonna kirjeldus:
Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha auditoorium ja linnukasvatusettevõtted
(Estfarm OÜ, Küti-Uuetoa linnufarm ja Reinu Talu linnukasvatustalud)
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
teostanud praktika kooli- ja töökeskkonnas. Toimub mitteeristav hindamine.
Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Praktika kooli- ja töökeskkonnas

Õpilane on teostanud kogu praktika vastavalt
etteantud juhendile ja juhendamisele.

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.
Aleksander Lember - EMÜ dotsent, linnukasvatuse õppejõud, põllumajandusdoktor,
kasvatab ka ise kodus erinevaid linde, sh. teadustöö eesmärgil. Täiskasvanuid koolitanud alates
1997 aastast.
Janek Prits – Järvamaa Kutsehariduskeskuse lektor, täiskasvanute koolitaja aastast 2011.
Linnu- ja küülikukasvataja, Foodest Balticu, Estfarm juht,.
Tegeleb linnukasvatusega sh. vutikasvatusega, mida koostöös EMÜ-ga ka teadustöös
kasutatakse. Omab kutsetunnistusi: linnukasvataja, tase 4 ja linnukasvatusspetsialist, tase 5.
Õpib EMÜ magistrantuuris loomakasvatuse erialal.
Diivi Põdersoo – Järvamaa Kutsehariduskeskuse lektor. Täiskasvanuid koolitanud alates 1997
aastast. Töötanud 2014-2018 Veterinaar ja Toiduameti peaspetsialist, 2009 – 2014 EMÜ lektor.
Lõpetanud 1982 Eesti Põllumajanduse Akadeemia, veterinaarmeditsiini eriala. Väga palju
täiendanud veterinaaria ja loomakasvatuse teemadel Skandinaavia ülikoolide juures. Samal ajal
ülesehitatud peretalu Tartu vallas, kus lisaks lehmadele on ka mitukümmend aastat kodulinde
kasvatanud

