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1. Üldandmed
Õppeasutus:
Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):
Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)
Õppekeel:

Tallinna Kopli Ametikool
Loomaaia talitaja lühikursus I
Põllundus ja loomakasvatus
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: Sihtrühmaks on madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga isikud,
kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi loomaaia loomadega töötamisel, suunitlusega
jätkata oma tööülesannete täitmist kõrgema professionaalse tasemega.
Grupi suurus: Optimaalne grupi suurus 12 osalejat, mis võimaldab individuaalsemat
lähenemist vastavalt võimetele.
Õppe alustamise nõuded: Puuduvad.
Õpiväljundid.
Kursuse läbija tuleb edukalt toime erinevates suhtlemissituatsioonides ning arvestab üldiste
tööohutusnõuetega oma igapäevatöös.
Ühtlasi tunneb kursuse läbija loomaaianduse põhiprintsiipe, toimimise põhialuseid ja
mõistab loomaaedade tähtsust tänapäeva ühiskonnas ja rahvusvahelisel tasandil. Ühtlasi
oskab hinnata loomade vajadusi ja kasutada praktilisi teadmisi loomade heaolu
mitmekülgseks parandamiseks. Kursuse läbinu oskab hinnata loomapidamisasutusi
külastavate inimeste vajadusi ja soove.
Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
1. Tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja
töökeskkonnas lähtudes elukestva õppe põhimõtetest;
2. Kirjeldab loomaedade kujunemist läbi ajaloo ning mõistab loomaaia kui institutsiooni
rolle tänapäeva maailmas
3. Selgitab teaduspõhist liigikaitset ja selle toimimist
4. Analüüsib loomaaedikut erinevate osapoolte huvidest lähtuvalt, tehes
parendusettepanekuid
5. Rakendab loomade heaolutagamise võtteid
6. Selgitab veterinaaria põhialuseid ex situ keskkonnas
7. Suhtleb külastajatega klienditeeninduse põhialuseid järgides
Tunneb üldiseid ruumide korrashoiu ja puhastusvõtteid ning kasutab õigeid töövõtteid ja

vahendeid.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse.
Põllumajandustöötaja, tase 4, kutsestandard 11-07062013-02/6k 20/07.06.2013
ja põllumajanduserialade riiklik õppekava, vastu võetud 25.07.2014 määrus nr 68.
Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.
Loomaaia talitaja kursuse õppekava on koostatud Tallinna Kopli Ametikooli ja Tallinna
Loomaaiaga koostöös tulenevalt Tallinna Loomaaia vajadustest loomaaia talitajate tööjõu
järgi. Õppekava on üles ehitatud valdkonna spetsialistidega otseselt loomaaia personali
vajadusi silmas pidades ja suunatud madala või aegunud kvalifikatsiooniga inimestele uue
oskuse omandamiseks.
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

80

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

80

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

60

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:
1. auditoorse õppe teemad – 60 h
Õpilane tuleb edukalt toime erinevates suhtlemissituatsioonides (tööalane suhtlus,
konfliktiolukorrad, erinevate teenindussituatsioonide lahendamine, töö meeskonnas) ning
arvestab üldiste tööohutusnõuetega oma igapäevatöös. Oskab korras hoida tööruumid ja
loomadele mõeldud alad
 Tööohutus 4h
 Üldine puhastushooldus 8h
Kirjeldab loomaedade kujunemist läbi ajaloo ning mõistab loomaaia kui institutsiooni
rolle tänapäeva maailmas



Loomaaia ajalugu (menagerie, kaasaegse loomaaia kujunemine, 21. sajandi
liigisäilituskeskused ) 2h;
 Loomaaia funktsioonid (haridus, teadus, liigikaitse, rekreatsioon ) 4h.
Selgitab teaduspõhist liigikaitset ja selle toimimist
 Liigikaitseline tegevus väljaspool liigi looduslikku levilat (ex situ) 5h;
 Liigikaitseline tegevus loomade looduslikus elupaigas (in situ) 5h;
 Registrite pidamine ja tähtsus 4h.
Analüüsib loomaaedikut erinevate osapoolte huvidest lähtuvalt, tehes
parendusettepanekuid
 looma, töötaja, külastajate vajadusete ja soovide arvestamine aediku
planeerimisel 5h.
Rakendab loomade heaolutagamise võtteid
 Elukeskkonnarikastamise tähtsus ja viisid (loomadele ja külastajatele) 5h;
 Loomade treenimise põhimõtted (taltsutamine, sotsialiseerimine, positiivne
kinnistamine) 5h
 Loomade käitumise hindamine alused 5h
Selgitab veterinaaria põhialuseid ex situ keskkonnas
 Enamlevinud haigused loomaaedades ja nende leviku põhjused ja takistamine 4h
 Veterinaari sekkumist nõudvate olukordade tuvastamise põhimõtted 4h
2. Praktiliste tööde lühikirjeldused:
 Hinnata valitud aedikut etteantud hindamislehe alusel ja teha ettepanekud
parendamiseks 5h
 2-nädala rikastamise plaani koostamine ja tulemuslikkuse hindamine 8h;
 Treenimisoskuste arendamine 3h;
Loomaaiatöös ettetulevate teenindusolukordade parimate lahenduste leidmine 4h.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Seminarid ning praktiline õpe viiakse läbi Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse
ruumides. Mugavates ja valgusküllastes ruumides on olemas kõik vajalik tehnika seminaride
korraldamiseks, sh mikrofonid, kõlarid, projektor ja ekraan Õppetööks kasutatakse
klassiruume ja auditooriumi.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt
70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.
Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
1) Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
2) Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
3) Etteantud kompleksülesannete lahendamine positiivsele tulemusele.
Hindamiskriteeriumid:
 Omandatud väljundite hindamise aluseks on mitteeristuv kirjalik test.
 Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70%
ulatuses;
 Etteantud kompleksülesanded on esitatud:

1. Hinnata valitud aedikut etteantud hindamislehe alusel ja teha ettepanekud
parendamiseks
2. 2-nädala rikastamise plaani koostamine ja tulemuslikkuse hindamine
3. Valitud aediku hindamine etteantud hindamislehe alusel

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.
Koolitaja andmed.
1. Nikolai Šmukerov, Tallinna Kopli Ametikooli kutseõpetaja, Nikolai.smukerov@tkak.ee
2. Algi Karits, Tallinna Kopli Ametikooli kutseõpetaja, algi.karits@tkak.ee
3. Regina Kikas Regina.Kikas@sol.ee Tallinna Kopli Ametikooli kutseõpetaja.
4.Tiit Maran, bioloogoogiadoktor, : https://www.etis.ee/Portal/Persons/Display/1103dc928475-4808-98e8-d01982b81946, : , tiit.maran@tallinnzoo.ee Telefon 6943 300
5. Madis Leivits, veterinaaria doktorant: mleivits@gmail.com Telefon 5258994
6. Nelly Mäekivi, zoo-semiootika doktorant: nellymaekivi@gmail.com
7. Riin Kersalu, arhitektuur ja linnaplaneerimine (loomaaedade planeerimine), magister:
riinkersalu@hotmail.com
8. Lea Tummeleht, loomaökoloogia doktor, lea.tummeleht@gmail.com
9. Helina Maanso, keskkonnatehnoloogia, magister: helina.maanso@tallinnzoo.ee
10. Kristel Nemvalts, bioloogia, bakalaureus: kristel.nemvalts@tallinnzoo.ee

Õppekava koostaja:
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/
Helina Maanso, vanemmetoodik, helina.maanso@tallinnzoo.ee
Eleri Cortina, täiendõppeosakonna juhataja, koolitus@tkak.ee

