ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:

Järvamaa Kutsehariduskeskus

Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):

Vutikasvatussaaduste

Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)
Õppekeel:

Põllundus ja loomakasvatus

valmistamine

ja

turundamine

läbi

interneti

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: Vutikasvatajad, kes soovivad oma tooted ise väärindada ja turustada läbi
interneti.
Grupi suurus: 12 inimest
Õppe alustamise nõuded: Linnukasvatajad, kes kasvatavad eelkõige vutte ja arvuti
kasutamise algoskused
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
Koolituse tulemusel õppija





orienteerub linnusaadustoodete valmistamisega seotud seadusandluses;
valmistab ette ja suitsutab vutiliha ning vutimunad;
pakendab tooted;
kujundab oma toote internetimüügi tarbeks.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse.
Loomakasvataja tase 4, spetsialiseerumisega linnukasvataja tase 4
B.2.11 Linnusaaduste tootmine
loomakasvatustootja tase 5, spetsialiseerumisega linnukasvatustootja tase 5
B.2.12 Linnusaaduste toomine

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

30

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

30

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

15

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

15

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:
Auditoorse töö teemad: 15 ak
Seadusandlus (lindude tapapunkti, koduköögi, suitsuahju, nõuded toodete
pakendamisele, nõuded toodete müümisel, reklaamiseadus) 6 t;
Grill, barbeque, suitsutamise erisused 2 t;
Külm ja kuumsuitsutamise erisused 1 t;
Suitsuahjude, küttematerjalide erisused 1 t;
Soolamise ja maitsestamise põhitõed 1 t;
Pakendite valimine, arvestades toodete eripära 1t;
Internetimüügi olulisus, ülevaade erinevatest interneti müügi võimalustest, kodulehe
loomine, toodete kujundamine internetimüügi tarbeks 3 t.
Praktiline töö: 15 ak
Lihakehade ettevalmistamine (munade) 1 t;
Lihakehade soolamine ja maitsestamine 2 t;
Toodete suitsutamine 6 t;
Suitsutatud pooltoodetest toodete valmistamine /marineerimine 2 t;
Toodete pakendamine 1 t;
Toodete kujundamine internetimüügi tarbeks 3 t.
Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus

toimub

Järvamaa

Kutsehariduskeskuse

auditooriumis ja õppeköögis.
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 80% ja
sooritanud praktilise töö. Toimub mitteeristav hindamine.
Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Praktiline töö

1) Õpilane suitsutab, pakendab vutiliha või
vutimunad.
2) Kujundab toote etiketi internetimüügiks

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.
Triin Müür
Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja alates 2021 aastast; omab
põllumajandustöötaja

kutsetunnistust

linnukasvataja

tase

4

(2020

a.),

linnukasvatusspetsialist tase 5 (2021 a.).
Töökogemus: alates 2019 Trimbel OÜ omanik, kus põhirõhk on kodulindude pidamine
ja linnusaaduste müük. 2018 Fotolillemets OÜ omanik, mille põhitegevusalaks on
fotograafia.
Täienduskoolitused: 2020 Veterinaar- ja Toiduamet, Tapatoimingute teostaja
pädevustunnistus (kodulinnud, jäneselised). 2020 Toiduhügieeni koolitus. 2020 LääneViru Rakenduskõrgkool, kauplusesisene reklaam ja müügiedendus, kaubanduse
tulevikutrendid. Tallinna Teeninduskool, müügipsühholoogia. 2018 Projektiekspert
OÜ, Ettevõtluskoolitus 160 tundi. Personaliekspert OÜ, Fotograafia alused 98 tundi,
temaatika; fotokaamera tööpõhimõtted; oskus kasutada kompositsiooni põhimõtteid,
oskus koostada portfooliot, kodulehekülge, blogi; oskus analüüsida ülesandeid lähtudes
tellimustest, oskus analüüsida pildistamise aega, kohta.

