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TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Siim Oja Kool OÜ (EHIS: 16074791) 

1. Õppekava nimetus: Lemmiklooma juturing – Koer! Kes, kus ja kuidas? 

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 

Keskkonnateaduste õppekavarühm (ISCED-F 2013 – nr. 0521) 

Keskkonnateadused käsitlevad organismide omavahelisi suhteid ja suhteid keskkonnaga.  

3. Eesmärk ja õpisaavutused 

EESMÄRK. Koolituse jooksul tutvustatakse lastele koerte käitumismustreid, räägitakse 

lemmiklooma võtmisega seotud vastutusest ja -toimetusstest. Selgitatakse seda, kuidas koerad 

õpivad ja mis neile loomana inimestega suhtlemises meeldib või teinekord ka tõlkes kaduma 

läheb. 

ÕPISAAVUTUSED. Koolituse lõpuks õppija  

• Saab aru lihtsamast koera kehakeelest ja sellega seonduvalt, mida oma käitumises 

jälgida.. 

• Oskab nimetada tingimusi, mille alusel endale lemmiklooma võtta. 

• Seostab lemmiklooma toitumist tema üldise tervisega. 

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused  

Eel- ja kooliealised lapsed  ja/või I kuni II kooliaste 1-6 klass. 

Gruppide suurus ja vanuserühmad lepitakse kokku koolituse planeerimise käigus. 

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid  

MAHT: Mitte vähem kui 1 astronoomiline tund. Õpe sisaldab koertega suhtlemist s.h 

sotsialiseerumist, mängimist ja dresseerimist.   

ÕPPEKESKKOND: Koolitused toimuvad sise- ja/või välitingimustes. Näiteks: auditooriumid, 

klassiruumid, mängu- ja sisehoovid, pargid jne. Koolituse täpne toimumise koht ja koolituse 

läbiviimiseks vajalikud tehnilised vahendid lepitakse kokku koolituse tellijaga. 

Õppijate arv on koolituse ruumi ja -asukoha põhine ning lepitakse kokku koolituse tellijaga. 

ÕPPEVAHENDID: Koolitusel vajaminevad vahendid on koolituse hinna sees. Tehnikavahendite 

olemasolu tagab koolituse läbiviija koolituse tellijaga koostöös.  
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6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid  

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne töö, millest suur osa tuleb õppijal sooritada õppele järgneval 

ajal iseseisvalt. 

ÕPPE SISU: 

• Kuidas läheneda võõrastele koertele ja kuidas neid austada - kuidas lugeda 

kehakeelt? 

• Millised tingimustel on vaja täita, et endale lemmiklooma võtta? 

• Millistele küsimustele tuleb ennem lemmiklooma võtmist osata vastata? 

• Kuidas tagada koertele hea tervis? 

• Koerte ja inimese vahelised ühistegevused, mis koertele meeldivad. 

ÕPPEMEETODID:  

Auditoorne õpe: suuline vestlus, dialoogid, praktilised harjutused jm.  
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Scott, J.P., & Fuller, J.L. (1965). Genetics and the social behavior of the dog. University of 

Chicago Press: Chicago 

Serpell, J., Duffy, D., & Jagoe, J. (2016). Becoming a dog: Early experience and the 

development of behavior. In J. Serpell (Ed.), The Domestic Dog: Its Evolution, Behavior and 

Interactions with People (pp. 93-117). Cambridge: Cambridge University Press. 

9. Koolitaja kvalifikatsioon  

BA/MA andragoogika, täiskasvanute koolitaja kutse, valdkondlik spetsialiseerumine – koerte 

areng, käitumine ja psühholoogia. 

 

BA/MA veterinaarmeditsiin, valdkondlik spetsialiseerumine – koerte toitumine ja tervis. 


