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Sihtgrupp:   

Isikud, kes soovivad omandada algteadmised ja oskused hobuste massaaži tegemiseks.  

   

Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.  

   

Õppe eesmärk:  

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab hobuse massaaži tegemiseks algteadmised ja –

oskused, massaaži tehes lähtub hobuse näidustustest/vajadustest, vastunäidustustest, 

hügieeni ja tööohutuse nõuetest. 

 Õpiväljundid:  

Õppija:  

1) koostab hobuse massaaži läbiviimiseks kava, arvestades looma seisundit ning valmistab 

ette töökoha massaažiks;  

2) teeb hobuse massaaži, rakendades omandatud teadmisi ja oskusi vastavalt seansi kavale, 

tööohutuse ja hügieeni nõuetele, analüüsib massaaži tulemusi.  

Õppesisu:  

1) lühiülevaade hobuse psühholoogiast, anatoomiast, füsioloogiast, toitmisest, enim levinud 

haigustest ja haigusseisunditest;  

2) hobuse massaaži eripära lähtudes loomaliigist;  

3) massaaživõtete ja -tehnikate õppimine;  

4) näidustused ja vastunäidustused;  

5) töökoht ja töövahendid;  

6) tööohutuse ja hügieeni nõuded.  

Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe  

Iseseisev töö:   

Õpilane  

1) koostab iseseisvalt hobuse massaaži kava vastavalt eesmärgile;  

2) teeb massaaži vastavalt koostatud massaaži kavale ja eesmärgile;  

3) analüüsib tehtud massaaži tulemust vastavalt omandatud teadmistele ja oskustele.  

Õppematerjalide loend: hobuse massaaži konspekt ja töövihik.  
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Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:  

Hindamismeetod: teoreetiline ja praktiline töö - õppija demonstreerib hobuse massaaži tegemist 

ja analüüsib töö tulemusi.  

   

Hindamiskriteeriumid  

Õppija:  

1) planeerib hobuse massaaži kestvuse ja kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele 

ning eesmärgile;   

2) valmistab ette ja korrastab töökoha ning valib sobivad töövahendid;   

3) järgib nõudeid massöörile (hügieen, riietus, ehted, parfüümid jne);  

4) teeb hobuse massaaži vastavalt koostatud kavale ning kasutab sobivaid võtteid;  

5) tagab masseeritava hobuse heaolu (asend, katmine jne);  

6) loob hobuse massaažiks sobivad keskkonna (ruum, mahe valgus, lõhnad);   

7) kasutab massaaži tegemisel sobivat tempot, doseerib võtete tugevust, väldib luu- ja 

liigespindadele vajutamist ning terava valuaistingu tekitamist;  

8) koostab analüüsi massaaži tulemustest.  

   

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus - kui õppija on läbinud hindamise ja 

saavutanud õpiväljundi/d,  tõend - kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.  

   

Õppekeskkonna kirjeldus: õpe toimub EMTK loomamassaaži õppeklassis ja tallis, milles on 

loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.   

Õppevahendid:  tool, tekid, harjad, desinfitseerimisvahend, kätepaberid, tahvel, arvuti, eeterlikud 

õlid jne.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


