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
Hobuse õpetamise alused
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:
Tegutsevad kuid ilma erihariduseta, hobusekasvatajad, hobumajandus töötajad, aretustallide
töötajad, hobuturismi töötajad, ratsutamise treenerid. Inimesed, kes soovivad antud
valdkonnas tööle asuda, kuid vajavad täiendavat ettevalmistust.
Grupi suurus: 10 inimest
Õppe alustamise nõuded:
Vajalik on varasem kogemus hobustega ja algratsutamise oskus.
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.






Selgitab hobuse õppimise omapära;
Kirjeldab hobuse liikumise erisusi;
Õpetab hobusele maast tööna erinevaid harjutusi;
Arendab hobuse liikumist ja tasakaalu;
Planeerib hobuse treeningut arvestades hobuse eripäradega.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse.
Põllumajandus erialade riiklik õppekava, Järvamaa Kutsehariduskeskuse HOBUHOOLDAJA
tase 4 õppekava.
Moodulid:
B.2.4. Noorhobuse õpetamise moodul
 juhistest lähtuvalt õpetab noorhobuseid sotsialiseeruma vastavalt vanusele ja
kasutuseesmärgile, (puhastab, päitsestab, valjastab jm), arvestades inimeste ja hobuste
turvalisust
 valmistab ette hobuse välimiku (puhastab jne), õpetab käekõrval ja lahtiselt liikuma,
peatuma, jalgu andma/ tõstma, vabahüppeid sooritama jne, kasutades ratsa- ja
rakendivarustust ning treeninginventari vastavalt hobuste väljaõppe eesmärgile ning
hobuste eripärast lähtuvalt

B.2.7. Ratsastamine ja rakendamine
treenib hobuseid vastavalt vastutava isiku juhistele ratsa, arvestades hobuste iga, tõugu ja
ettevalmistuse eesmärke.
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

60

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

60

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

20

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

40

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 20 tundi:
Ohutus hobustega töös 2
Hobuse õppimise omapära 2
Klassikaline treeningskaala 8
Hobuse allüürid 2
Hobuse tasakaal 3
Treeningu planeerimise alused 3
Praktiline 40 tundi
Hobuse allüüride arendamine 10
Hobuse tasakaalu arendamine 10
Kontakti arendamine 10
Maast töö hobusega 10
Õppekeskkonna kirjeldus:
JKHK õppebaasis on olemas hobused; sisemaneež ja liivaplats treeninguteks hobustega

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 % , sooritanud
praktilise kompleksülesande. Toimub mitteeristav hindamine.
Hindamismeetod
Hindamiskriteeriumid
Praktiline
kompleksülesanne

Õpilane sooritab praktilise kompleksülesande vastavalt õpitule:
• Koostab treeningplaani vastavalt lähtudes hobuse õppimise eripärast.
• Õpetab hobust maas või seljas töös: Arendab hobuse liikumist ja
tasakaalu arvestades hobuse liikumise erisust.
• Analüüsib saavutatud tulemust seatud eesmärkidega ja kavandab
uued eesmärgid.

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.
Reet Jänes
Järvamaa KHK kutseõpetaja 2010. aastast.
Kõrgharidus - Eesti Maaülikool 2002 a.
Kutseõpetaja tase 6
Ratsaspordi treener EOK tase 5
Ratsaspordi treener FEI tase 1
Koolisõidu kohtunik tase 1
Hobuse ratsastamise kogemust alates 1992 Eestis, 1998-1999 USA-s, 2007 Inglismaal.
ColonelCarde koolitustel osalenud aastast 2012

