1. Täienduskoolitus asutuse nimi
Eesti Linnukasvatajate Selts
2. Õppekava nimetus
Sobiva linnuliigi ja tõu valimine vastavalt tootmise eesmärgile
3. Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade klassifitseerimise

süsteemile ISCED-F 2013)
Põllundus ja loomakasvatus
4. Õppekeel
eesti keel
5. Õppekava koostamise alus (kui on)

Kutsestandard, loomakasvatustootja tase 5, spetsialiseerumine linnukasvatustootja
tase 5, kompetentsid:
B.2.11 Lindude taastootmine
6. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus

Maht 18 tundi, millest 8 tundi on auditoorset tööd ja 10 tundi praktikat töökeskkonnas.
7. Õppekeskkond
Koolitusklass, kus on olemas vajalikud tehnilised vahendid koolituse korraldamiseks
ja praktika toimub Raplamaal Alt - Ansu Talus ning Kiili alevikus Luigel
8. Sihtgrupp
Linnukasvatajad
9. Õppe alustamise tingimused (kui on)

Varasem linnukasvatamise kogemus ja kuulumine PRIA sihtgruppi ning ELSi
10. Eesmärk
Koolituse tulemusel planeerib
põhimõtetest

õppija oma tootmise lähtudes

tõuaretuse

11. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
Valib õiget tõugu ja sobivate eeldustega linnud lähtuvalt tootmise eesmärkidest
12. Õppe sisu
Erinevate linnuliikide (kanad, pardid, haned) anatoomilised iseärasused - 2 t
auditoorset tööd;
Tõustandardid, hinnatavad näitajad - 4 t auditoorset-, 2 t praktilist tööd;
Olulised tõutunnused, mille järgi valida tõulindu - 2 t auditoorset-, 2 t praktilist tööd;
Erinevate tõugude valik lähtuvalt tootmise eesmärgist, nende pidamisviisidest - 6 t
praktilist tööd
13. Õppemeetodid
Loeng, demonstratsioon, praktiline harjutus
14. Õppematerjalid
Loengukonspekt
15.
Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 80%, ja
teostanud praktika töökeskkonnas. Mitteeristav hindamine.
Hindamismeetod
Praktika töökeskkonnas

Hindamiskriteeriumid
Õppija on kirjeldanud ja hinnanud kahte
erinevat

tõugu

lindu

tõustandardist

lähtuvalt
16. Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Aleksander Lember - EMÜ dotsent, linnukasvatuse õppejõud, põllumajandusdoktor,
kasvatab ka ise kodus erinevaid linde, sh. teadustöö eesmärgil. Täiskasvanuid
koolitanud alates 1997 aastast.

Janek Prits – Järvamaa Kutsehariduskeskuse lektor, täiskasvanute koolitaja aastast
2011. Linnu- ja küülikukasvataja, Foodest Balticu, Estfarm juht,. Tegeleb
linnukasvatusega sh. vutikasvatusega, mida koostöös EMÜ-ga ka teadustöös
kasutatakse. Omab kutsetunnistusi: linnukasvataja, tase 4 ja linnukasvatusspetsialist,
tase 5.
18. Õppekava kinnitamise aeg 06.06.2020 ELSi juhatuse otsus nr 1/20.

