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TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Siim Oja Kool OÜ (EHIS’e ID: 46162) 

1. Õppekava nimetus:  Kuidas koeraomanikele teadlikumalt müüa? - koolitus 

lemmikloomapoe töötajatele 

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 

Teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm: ISCED-F 2013 – nr. 1088 

Õppekava koostamise aluseks on valdkonnas tegutseva ettevõtte koolitusvajaduse 

hindamine. 

3. Eesmärk ja õpisaavutused 

EESMÄRK: Koolitusel osaleja saab ülevaate koera tähtsamatest arenguetappidest ja nende 

seotusest koertele suunatud toodetega ning oskab neid teadlikumalt klientidele 

soetamiseks pakkuda. 

ÕPISAAVUTUSED: Koolituse lõpuks õppija  

• määratleb koera erinevaid arengu etappe ja oskab neid teadmisi müügitöös 

rakendada;  

• kategoriseerib tooteid vastavatesse tootegruppidesse;  

• võrdleb erinevaid tooteid ning aitab valida välja sobivaima lahenduse;  

• valib teadlikumalt välja kliendi vajadusele vastava toote .  

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused  

Lemmikloomapoodide töötajad, kes on alustanud töötamist lemmikloomapoes pikaajalise 

varasema kogemuseta ja/või formaalse- ning mitteformaalse hariduse puudumisel koerte 

majandamises, hooldamises, treenimises ja koolitamises. Õppes saavad osaleda kõik 

soovijad. 

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid  

MAHT: 7 akadeemilist tundi (ühel päeval), päevakava ülesehitus lepitakse kokku koolituse 

alguses..  

ÕPPEKESKKOND: avatud, avar ruum, kus on võimalik luua ringi või U-kujuline toolide jada. 

Oluline müüdavatele toodetele vahetu või soodustatud ligipääs, kas kaupluses koha peal 

või valitud koolitusruumis. Õppijate arv on piiratud õppe läbi viimiseks kasutatava ruumi 

arhitektuuriga (kooskõlastada koolitusele eelnevalt koolitajaga). 
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ÕPPEVAHENDID: Projektori- või suurema ekraani- ja arvuti kasutamise võimalus koos 

internetiühendusega. Toodete tutvustamiseks mõeldud vajalikud õppevahendid on 

olukorrapõhised ja seotud nii koolitussoovi kui ka -vajadusega (koolitusel käsitletavad 

tooted kooskõlastatakse tellijaga). 

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid  

1. ÕPPEPROTSESS: Auditoorne töö ja praktika õppekeskkonnas 

ÕPPE SISU: teemad vastavalt koolitusvajadusele 

• Koera areng ja sellega seotud ettemääratus - heaperemehelik majandamine, mis 

toetab looma-inimese vahelist suhtlust 

• Piirid, reeglid, kord ja milliste vahenditega neid kehtestada ning miks 

• Jalutuskäik: rihmad, traksid ja muud vahendid 

• Mäng ja mängu reeglid – mänguasjade kategoriseerimine ja reeglid koertega 

mängides 

• Praktilised näited ja harjutused õpitud teadmiste rakendamiseks 

ÕPPEMEETODID:  

Auditoorne õpe: mitte-loengu vorm, mis toetab aktiivset suhtlust ja avatud arutelu ning 

individuaalsed- või grupitöö harjutused õppe jooksul õpitu demonstreerimiseks. 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused  

Õppe läbimist hinnatakse nii kohalolu, osalemise kui ka kaasa tegemise põhjal. 

8. Väljastatavad dokumendid (õppija/tellija soovi korral) 

TÕEND: väljastatakse kui õpilane osales koolitusel kogumahus ja tõendas seda oma 

allkirjaga. Tõend väljastatakse vastavalt läbitud teemadele ja koolituse kestvusele.  

9. Koolitaja kvalifikatsioon  

Täiskasvanute koolitaja kõrgharidus või sellega võrdne mitteformaalharidus, täiskasvanute 

koolitaja kutse ja vähemalt kuue aastane kogemus koerte käitumise ja psühholoogia 

valdkonnas. 

 


