
 
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Koerte massaaž ja füsioteraapia alused 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi) 

Põllundus ja loomakasvatus 

Õppekeel: 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:  
Vastava erihariduseta inimesed kelle igapäevane töö on seotud koerte pidamise, õpetamise ja 

heaolu tagamisega sh. koerakasvatajad, töökoerajuhid, koertega tegelevad MTÜ-d, loomade 

varjupaikade töötajad, vabatahtlikud ning inimesed kes soovivad antud valdkonnas tegutseda. 

 

Grupi suurus: 2 gruppi, mõlemas 12 osalejat. 

 

Õppe alustamise nõuded: 
Eelnev kogemus koertega tegelemise või kasvatamise alal on vajalik 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Selgitab koerte liikumise biomehhaanikat lähtudes koerte anatoomiast, psüühikast ja 
liikumisviisidest; 
Tunneb koerte liikumise aluseid, hindab koera liikumist ning eristab liikumishälbeid; 
Hindab koerte lihaste omadusi; 
Valdab lihtsamaid massaaživõtteid. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Loomaarsti abiline, tase 4 kutsestandard 
B.2.10 Loomade heaolu tagamine 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse Loomaarsti Abiline, tase 4 õppekava 
Erinevate loomade massaaži ja füsioteraapia alused 
Hindab looma liikumist 
Teab ja näitab looma luude, liigeste ja lihaste asukohta töö käigus; 
Iseloomustab suur- ja väikeloomade normaalse liikumise tunnuseid; 
Eristab liikumishälbed visuaalselt. 
Hindab lihaste omadusi 
Hindab lihaste omadusi käsitsi; 
Hindab lihaste omadusi müomeetriga. 
Valdab lihtsamaid massaaživõtteid 



 
 

  

Loob loomaga turvalise kontakti; 
Hindab looma seisundi põhjal kas on vaja ja kas on võimalik masseerida; 
Rakendab töös lihtsamaid massaaživõtteid. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpe loengu, seminarivõi muus koolis määratud vormis) 
20 

 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:  

Auditoorne töö 20 tundi 

Koerte anatoomia ja liikumise biomehhaanika 5 tundi 

Koerte füsioloogia 5 tundi 

Koerte liikumine, liikumise tunnused, liikumishälbed 5 tundi 

Lihased, lihaste omadused 5 tundi 

Praktiline töö 20 tundi 

Looma liikumine, liikumise tunnused, liikumishälbed 5 tundi 

Lihaste hindamine meomeetriga 5 tundi 

Massaaž ja massaaži võtted ja tehnika 10 tundi 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha auditoorium, veterinaaria õppeklass ja 

laboriruum, väliplats ja maneež. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakseõpiväljundite saavutamist.  

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 70 % ning on 

sooritanud õigeid töövõtteid kasutades praktilise harjutuse koos teoreetilistele küsimustele 

vastamisega. Mitteeristav hindamine. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, 

kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 

 

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  

Praktiline töö Õpilane demonstreerib lihtsamaid massaaži võtteid 

Teoreetiline töö Õpilane vastab praktilise töö käigus esitatavatele küsimustele koerte  

anatoomias kohta. Õigeid vastuseid peab olema vähemalt 60 %. 



 
 

  

 

 

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. 

Jaanus Nõgene 

Refleksoloogia baaskoolitus - õpetajad Ülle ja Ülo Liivamägi, Anna-Kaarina Lind. 

Lisakoolitused: kraniaalrefleksoloogia ja refleksoloogiline käsitlus hormonaalsete häiretega 

patsiendil - õpetaja Anna-Kaarina Lind. 

Loomade refleksoloogia ametikoolitus (koer, kass, hobune) - õpetaja Marjut Nieminen. 

Hobuste massaaži ametikoolitus - õpetajad Marjut Nieminen, Tiia Mellin, Suvi Matilainen. 

Koerte massaaži ametikoolitus - õpetajad Tiia Mellin, Marjut Nieminen. 

Refleksoloog II kutsetunnistus. Loodusteraapiate nõukoda 

Sissejuhatus veterinaarhomöopaatiasse - õpetaja Peter Gregory (VetFFHom) 

Loomade loodusravi taimedega - õpetaja Marjut Nieminen. 

Jäsemete artikulatsioon ja manipulatsioon. Õpetaja Suvi Matilainen 

Homöopaatia loomade akuutsete vaevuste korral - õpetaja Marjut Nieminen. 

Müomeetria meetod ja seade kasutamiseks veterinaarmeditsiinilistel uuringutel - õpetaja 

Arved Vain (Dr. Biol)  

Koostöös Helsingi Ülikooli teaduri Anna Hielm-Björkmaniga osalenud uurimustöös koerte 

lihaste müomeetrilisest hindamisest. 

Koostöös HyvinkäänHevossairaalaa peaarst Olli Mäkelä ja koordinaator Anna Hielm-

Björkmaniga osalenud uurimustöös ”Massaaži mõju hindamine hobuste lihastele Myotoni 

aparaadiga” 

Selja käsitlus ja pingete leevendamine. Õpetaja Hannes Karppinen. 

Kutseõpe Järvamaa Kutsehariduskeskuse hobumajanduse erialal. 

Bemer veresooneteraapia kasutaja- ja müügikoolitus. Õpetajad Merja ja Nils Kämpe 

 
 


