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
Kitsekasvatuse põhitõed
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 kitsekasvatusalase hariduseta või
aegunud põllumajandusharidusega inimesed, noored maale kolinud pered, kes kasvatavad või
soovivad hakata kasvatama kitsi ning soovivad sellelt ka tulu teenida.
Grupi suurus: 10 inimest
Õppe alustamise nõuded:
Soovitavalt varasem töökogemus kitsedega või lammastega.
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 jälgib kitsede tervist ja heaolu, kasvu ja arengut;
 korraldab kitsede karjatamise ja söötmise jälgides etteantud söötmisskeemi, söötade
kvaliteeti ning hügieeninõudeid, korraldab sõnnikumajandust keskkonnanõuetest
lähtuvalt;
 jälgib tiinuse kulgemist, poegimisprotsessi, abistab kitse vajadusel oma pädevuse piires,
teostab esmatoimingud vastsündinuga;
 töötab ennast ja keskkonda säästvalt, loob optimaalsed töötingimused endale ning
elutingimused kitsedele;
 planeerib oma tegevust jätkusuutlikult.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse.
KUTSESTANDARD Loomakasvataja, tase 4, kompetentsid:
spetsialiseerumisega lamba- ja kitsekasvataja 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.2.7 Lammaste ja kitsede taastootmine
B.2.8 Lamba- ja kitsesaaduste tootmine
B.2.14 Loomade karjatamine
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)

32

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

28

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 32 tundi auditoorset tööd (audit.) ja 28 tundi praktikat töökeskkonnas (pr)
mis toimub kitsekasvatustaludes.
Audit.

Praktika

1. Kitse anatoomia ja füsioloogia, kitsede tõud

6

-

2. Kitse pidamine
2.1. laut
2.2. karjamaa
2.3. söötmine
2.4. sõnnikumajandus
2.5. looma ja maade PRIAs arvele võtmine ja arvepidamine
2.6. töökeskkonnaohutus
3. Kitse tervis

4

4

10

10

4. Sööda tootmine
4.1 söödad
4.2 sööda kvaliteet
4.3 ratsioonid

2

3

4.4 heinamaa
5. Kitsede taastootmine
5.1 indlemine
5.2 paaritamine
5.3 tiinus
5.4 poegimine
5.5 tallede eest hoolitsemine
5.6 võõrutamine
6. Lüpsmine
6.1 udara ehitus
6.2 käsitsilüps, masinlüps
6.3 udara tervis
6.4 mastiit ja selle ravi
7. Kitsepiim
7.1 Kitsepiima koostis
7.2 Piima kvaliteet
7.3 Kitsejuust
7.4 Nõuded piima ja piimtoodete turustamisel
8. Kitseliha
8.1 Looma tapmine
8.2 Kitseliha koostis ja kvaliteet
8.3 Nõuded töötlemisele ja turustamisele
8.4 muude kõrvalsaaduste kasutamine (nahk, vill, sarv, luud)
Kokku

4

3

2

4

2

2

2

2

32 tundi

28 tundi

Õppekeskkonna kirjeldus:
Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha auditoorium, erinevad kitsekasvatustalud
(Mäehansu, Kolotsi, Hõbeda Mõis, Andi Peedo talud), kus toimub praktika töökeskkonnas.
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
sooritanud teadmiste testi ja teostanud praktika töökeskkonnas. Toimub mitteeristav
hindamine.
Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Teadmiste test

Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 75 % õigeid
vastuseid
Õppetöö raames toimunud praktika töökeskkonnas,
kitsekasvatustaludes,
on
sooritatud
vastavalt
juhendamisele.

Praktika töökeskkonnas

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.
Marge Salumäe
Järvamaa Kutseahariduskeskuse koolitaja alates 2015 aastast.
Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 1997.a.
TÜ filoloog - õpetaja diplom 1992 Aastast.
Pidanud kitsi ja lambaid alates 2006.aastast Mäehansu talus. Omandanud põllumajandustootja
III taseme kutsetunnistuse 2012.a. Läbinud juustu ja lihatoodete valmistamise koolitused
Olustvere TMKs. Kitsekasvatuse konsulent, tase 5 kutse on uuendamisel.
Merle ja Mart Leibur
Kolotsi Talu kitsekasvatajad aastast 2009, kes valmistavad kitsejuustu ja teisi saadusi kitsest,
sealhulgas käsitöö. Pere ettevõte kasvatab, toodab, turundab ise kogu oma tootmise.
Liilia Tali
Järvamaa Kutseahariduskeskuse koolitaja alates 2014 aastast
Täiskasvanuid koolitanud alates 2009. aastast.
Veterinaarharidus - Eesti Maaülikool 1997, veterinaarmeditsiin
Erialane töökogemus alates 2003, Rõõmu talu Valgamaal, lambakasvatuses.
Atesteeritud põllumajanduskonsulent alates 2011, lamba- ja kitsekasvatus tase 5 kutse on
uuendamisel.
Katrin Tähepõld
Järvamaa Kutseahariduskeskuse koolitaja alates 2015 aastast.
Täiskasvanuid koolitanud alates 2015 aastast.
Veterinaarharidus - Eesti Maaülikool 2015.
Erialane töökogemus alates 2014 Rõõmu talu lambakasvatuses.
Alates 2015. a Maaelu Edendamise Sihtasutuse ekspert väikesõraliste tervise alal.
Lambakasvatuse konsulent, tase 5.

