
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
KOERASÕPRADE RING 
             
SIHTGRUPP:    10 – 16-aastased noored (valikuliselt ka nooremad) 
ÕPPETÖÖ MAHT:    6 õppetundi nädalas,   1kord nädalas 
ÕPPETÖÖ KESTVUS: 35 nädalat,  

210 õppetundi õppeaastas, sellest 70 õppetundi teoreetiline osa   
                                                                                          140 õppetundi praktiline osa 
 
 
I  Aine lühikirjeldus 
 
Koerakasvatuse huviringi töös käsitletakse kõike koerakasvatuse ja kenneltegevusega 
seonduvat: koerte anatoomiat ja füsioloogiat, põlvnemist ja aretust, koolitust ja kasutust. 
Saadakse praktilised kogemused koerte hooldamisel ja koolitamisel ning temaatiliste ürituste 
läbiviimisel nõustamaks algajaid koeraomanikke, et ära hoida teadmatusest tingitud loomade 
väärkohtlemist. 
 
II  Õppetöö korraldus 
 
Õppetöö vormiks on rühmatöö klassis, aine eripärast lähtuvalt korraldatakse palju 
praktikatunde ja õppekäike. Maht nädalas vastavalt õpetaja töökavale 6 tundi, arvestades 
suurt retkede osakaalu peaks osa tundidest planeerima koolivaheaegadele.  
Õppe- ja kasvatustöö vormid ja meetodid: 
• akadeemiline tund 45 min, mille käigus kasutatakse erinevaid meetodeid – loeng, 
vestlus, esitlus, seminar, rollimäng, rühmatöö, iseseisev töö infokandjatega, õppefilmide 
vaatamine 
• aktiivõppereisid ja ekskursioonid aine teemaga seotud kohtadesse – kennelitesse, 
koolituskeskustesse, veterinaarkliinikutesse, hoiupaika jm 
• osalemine näitustel ja võistlustel, temaatiliste ürituste läbiviimine lasteasutustele jt 
 
III  Eesmärgid 
 
• pakkuda õpilastele rõõmu suhtlemisest koertega ning eduelamusi näitustel ja 
võistlustel osalemisel 
• võimaldada õpilastele esinemiskogemusi ja vastutuse võtmist ürituste korraldamisel 
• kasvatada kodanikujulgust ja sallimatust loomade väärkohtlemise suhtes 
 
IV  Pädevused 
 
• õpilane väärtustab koerte tähtsust inimühiskonna arengu ajaloos  
• suudab korraldada ja läbi viia temaatilisi üritusi 
• on pädev nõustama algajaid koeraomanikke 
• oskab häälestada end teadmiste omandamisele erinevates õpikeskkondades  
 
V  Nõuded õpetajale  
 
Loomakasvatuse huviringi õpetaja omab bioloogia-alast või loomakasvatuslikku 
ettevalmistust, lisaks  praktilisi oskusi loomadega suhtlemisel ja nende hooldamisel ning  
teadmisi/kogemusi õpilasgruppide juhtimisel väljaspool kooliruume. 
 
 
 
 



VI  Õpitulemused 
 
Koerakasvatuse ainekava läbinud õpilane tunneb loomakaitseseadust, kohalikke 
loomapidamisreegleid ja oskab neid ka teistele vahendada, tunneb koeratõuge ja nende 
kasutusalasid, orienteerub koeraspordialades, oskab korraldada ja läbi viia välimikunäitusi 
või võistlusi, suudab läbi viia esmast koolitust algajale koeraomanikule. 
 
VII  Õpisisu 
 
Erinevate teemade mahu ja käsitlemise järjekorra paneb paika õpetaja oma töökavas. 
Koerakasvatuse huviringi liikmetel ei pea olema oma koera, kuid koera olemasolu muudab 
ringi töös osalemise võimalused mitmekülgsemaks. 
1. Loomakaitseseadus  
2. Rahvusvahelised loomade pidamist ja transporti käsitlevad reeglid 
3. Kohaliku omavalitsuse kehtestatud loomapidamisreeglid 
Teemad 1.-3. annavad ülevaate loomapidamist määravatest reeglitest ja seadustest ning 
nende teadmine tuleb kasuks igale loomakasvatusega seotud olevale inimesele. 
4. Koer kui liik, tema arenemise ajalugu 
5. Koerte anatoomia, füsioloogia, tervishoid 
6. Koerte kasutamine inimajaloo erinevatel etappidel 
7. Teadliku aretustegevuse algus  
8. Aborigeensed tõud; tänapäevased tõud; tõutud koerad 
9. Välimikunäitused, JH võistlused 
10. Toit – toortoit, kodutoit, tööstuslik toit 
11. Aretustegevus, kennelid 
12. Kodu-, pere- ja seltsikoerad 
13. Jahikoerad – nende tähtsus tänapäeval 
14. Koerad riigi teenistuses – toll, piirivalve, politsei 
15. Koerad inimese teenistuses – vaegnägijate, -kuuljate ja liikumispuudega inimeste 
abikoerad 
16. Teraapiakoerad – koerad-suhtlejad 
17. Sportkoerad; koeraspordialad – KK, SK, IPO, agility, veospordialad jms 
18. Koerte koolitamise alused 
19. Hoiupaigad, „teise ringi“ koerad 
Teemade läbimisele vastavalt külastatakse erinevaid kenneleid, hoiupaiku, osaletakse 
näitustel, võistlustel, korraldatakse ise võistlusi ja viiakse läbi koerakasvatusteemalisi üritusi. 
Võimalusel korraldatakse ekskursioone veterinaarkliinikusse ja piirivalvesse ning kohtumisi 
tollis ja politseis töötavate koerajuhtidega. 
VIII Hindamine 
Hinnang õpilase arengule antakse vestluste, kirjalike testide, näituse- ja võistlustulemuste 
ning korraldatud ja läbiviidud ürituste põhjal. Koerakasvatuse ainekava ei ole jagatud 
astmeteks, vaid on mõeldud läbimiseks 2-3 õppeaasta jooksul. 
 
 
 


