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SISSEJUHATUS  

Koerad on tänases politseitöös asendamatuks erivahendiks. Nad töötavad tingimustes, kus 

inimesel ei ole võimalik oma jõududega toime tulla. Lõhnaotsijad koerad tunnevad näiteks 

narkootikumide, lõhkeaine, esemete, raha, sigarettide, inimese, laiba jms lõhnu, mida inimene ei 

suudaks oma meeltega tuvastada. Patrullkoer on lisaks ka suurepärane jõudemonstratsiooni 

vahend, mis mõjub igale kurjategijale. Seega ei ole koerte kasutamisel erinevates ametites 

mingeid piire. Suuri probleeme võib tekitada aga viis, kuidas on teenistuskoer koolitatud. 

 

Ainus asutus Eestis, kes koolitab teenistuskoeri ja nende juhte Politsei- ja Piirivalveametile ning 

erinevatele ametkondadele, on Sisekaitseakadeemia Teenistuskoerte Koolituskeskus (edaspidi 

TKKK). Sellega laskub TKKK-le suur vastutus koerajuhtide ja nende teenistuskoerte 

koolitamise näol. Kuidas teenistuskoer oma ülesandeid täitma hakkab, sõltub väga palju aga 

koerajuhi enda tegevusest ning eelkõige kutsika treeningutest. Sellest tuleneb ka käesoleva töö 

aktuaalsus. Praegusel hetkel puudub ühtne, kompaktne, kaasaja tehnikavõimalusi ning 

teenistuskoerte kasutamise vajadusi arvestav õppematerjal, mida saaksid kasutada nii TKKK 

koolitajad kui ka teenistuskoerte juhid, kas enda teenistuskohal või enne kohustuslikku 

täiendkursust TKKK-s.  

Teenistuskoera ebaõige koolitamine, hoolimata tasemest, võib kaasa tuua olukorra, kus koer ei 

ole võimeline täitma vajalikku ülesannet, võib seada ohtu koerajuhi, teise ametniku või hoopis 

enda elu.  

Lõputöö eesmärgiks on koostada interaktiivne, kutsika arengut ning esmakoolitust hõlmav ühtne 

õppematerjal patrullkoera koolitamiseks, mida on võimalik kasutada koerajuhil iseseisvalt või 

koerajuhtide põhikursuse raames ning mis oleks kõigile teenistuskoerte juhtidele parooli 

vahendusel kättesaadav Sisekaitseakadeemia kodulehelt.  

Eesmärgi saavutamiseks autor: 

• uurib, millised on nõuded ja kuidas on reguleeritud teenistuskoerte koolitamine TKKK-s; 
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• analüüsib, kuidas hindavad teenistuskoerte juhid vajalike koolitusmaterjalide olemasolu 

ning kättesaadavust; 

• koostab patrullkoera kutsikale mõeldud interaktiivse koolitusmaterjali, mida on võimalik 

koostöös koerajuhtidega edaspidi vastavalt vajadusele täiendada. 

Käesolev lõputöö on rakenduslik töö, mis koosneb kahest osast. Esimene osa on autori poolt 

koostatud õppematerjali kaaskiri ning teine osa on interaktiivne õppematerjal. Kaaskirjas annab 

autor ülevaate, millistel alustel toimub praegusel hetkel TKKK-s teenistuskoerte koolitamine, 

kuidas hindavad teenistuskoerte juhid vajaliku õppematerjali olemasolu ja selle kättesaadavust 

ning kuidas aitab autori poolt koostatud õppematerjal koerajuhte iseseisvalt koera koolitamisel. 

Lõputöö teises osas, interaktiivses õppematerjalis, annab autor ülevaate koera arenguetappidest, 

kutsika koolitus- ja treeningvõtetest ning näitab praktiliselt koostöös koerajuhiga, kuidas 

kutsikakoolitust läbi viia. 
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1.KAASKIRI ÕPPEMATERJALILE „PATRULLKOERTE 
ALGKOOLITUS“ 

1.1 Teenistuskoerte hetkeseis Politsei- ja Piirivalveametis ning teenistuskoerte 
koolitus Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskuses 

 

Aastatega on koerajuhtide arv Politsei- ja Piirivalveametis pidevalt muutunud, patrullkoerte 

arvukus on viimasel ajal tõusnud, narkokoerte arv aga vähenenud kuna narkosuunitlusega 

teenistuskoerte koolitamine ei ole Politsei- ja Piirivalveametile  enam primaarne. Eelkõige on 

patrullkoerte arvukuse tõus seotud just Lõuna prefektuuri loobumisega narkokoertest piirialadel, 

kuna narkokontrolli piiril teostab Maksu- ja Tolliamet. Lõuna prefektuuris teenivad 

narkokoerajuhid sooviksid jätkata oma erialaga, kuid neil lubatakse seda teha ainult 

patrullkoerajuhtidena, suundudes teenistusse teise allüksusesse. Enamus koerajuhte aga loobub 

ümberõppest ning teise suunitlusega teenistuskoera koolitamisest.  

Politsei- ja Piirivalveametis on hetkeseisuga teenistuses 63 koerajuhti ning 70 teenistuskoera. 

Koerajuhtidest suurem koerte arv on tingitud sellest, et mõnel koerajuhil on kaks koera, kuna  

üks koertest on saavutanud vanuse, mil ta enam aktiivselt teenistuses ei osale (koer arvatakse 

pensionile) ning vana koera kõrvale on võetud uus koer. Võrreldes prefektuuridega, on kõige 

rohkem teenistuskoeri Lõuna prefektuuris - 23 koerajuhti ja 25 koera. Samas on tegemist 

prefektuuriga, kus on kõige rohkem koeri ehk 30% koertest kaheksa aastased või veel vanemad. 

See on aga vanusepiir, kus teenistuskoerad ei ole enam reaalselt suutelised kõiki oma ülesandeid 

täitma. Ida prefektuuris on 16 koerajuhti ning 18 koera. Kaks koerajuhti on võtnud enda vana 

teenistuskoera kõrvale uue koerakutsika, kellega soovitakse teenistust jätkata pärast vanema 

koera pensionile suundumist. Põhja prefektuuris on 15 koerajuhti, kuid 14 teenistuskoera. Sellel 

aastal on planeeritud soetada lisaks üks koerakutsikas, kes oma juhiga alustaks treeninguid 

kevadel TKKK-s koerajuhtide põhikursusel. Kõige vähem teenistuskoeri on aga Lääne 

prefektuuris – 10 koerajuhti ning 12 teenistuskoera. Kaks koerajuhti on alustanud lisaks vanale 

teenistuskoerale uue koera väljakoolitamisega. 
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Kui arvestada Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskoerte hetkeseisu, siis tuleb lähitulevikus 

paljud teenistuskoerad, kas haiguse, teenistusse mittesobivuse (üheks põhjuseks ebaõige, 

oskamatu koolitus) või vanaduse tõttu pensionile saata. Kahe viimase aastaga on teenistusest 

eemaldatud erinevatel põhjustel  26 teenistuskoera. 2012. aastal kanti teenistusest maha 12 koera 

ning 2013. aastal lisandus veel 14 teenistuskoera. (Tänav. TK aasta aruanne.2012/2013) 

Uusi teenistuskoera kutsikaid on ostetud 2012. aastal üheksa ning 2013. aastal kümme. (Tänav. 

TK aasta aruanne. 2013). 

Seega praegusel hetkel on olukord, kus paljud koerajuhid juba tegelevad kutsikate koolitamisega 

ning järgnevate aastate jooksul lisandub neid juurde.  

Kui palju ning millise suunitlusega koeri koolitatakse, sõltub prefektuuridest. TKKK korraldab 

omakorda vajalikke koolitusi, lähtudes prefektuuride koolitustellimustest, mis esitatakse TKKK-

le igal aastal.  

Kuna Eestis teisi analoogseid teenistuskoerte koolitamise keskuseid ei ole, siis viivad TKKK 

koolitajad teiste ametkondadele, näiteks Maksu- ja Tolliameti, Justiitsministeeriumi ja 

Sõjaväepolitsei teenistuskoertele, koolitusi läbi kas TKKK territooriumil või tellija enda valitud 

kohas. Allpool loetletud TKKK poolt korraldatud koolitused, on erinevate suunitlustega ja 

tasemetega vastavalt esitatud tellimusele. Enamus koolitusi toimub pikemate etappide või 

nädalaste täiendkoolitustena.  Autori poolt koostatud õpikut saab kasutada eelkõige põhi- ja 

patrullkursuse, aga ka jäljekursuse raames. 

1. Põhikursus - algaja koerajuhi väljaõpe kestvusega ca 1,5 aastat, mis hõlmab koerajuhi 

algteadmisi koerakoolituse meetoditest ja erialakoolitusest. 

2. Uute kutsikate kursus - kogenud koerajuhtidele, kes on saanud uue kutsika, et meelde 

tuletada kutsikakoolituse võtteid ja uuendada oma teadmisi kutsikakoolituse valdkonnas. 

3. Jõukasutuskursus - patrullkoerte koerajuhtidele, kaitsekoolitus ehk koera abil kurjategija 

kinni pidamine, K-9 taktika eriolukordades. 

4. Patrullkursus - hõlmab kogu patrullkoerte tegevust (jälg, kaitse, taktika, füüsiline 

ettevalmistus, kontroll jne). 

5. Kuulekus - koera kuuletumine koerajuhile, erinevate osavuselementide õpetamine, 

koerajuhi poolt määratud käskude täitmine. 

6. Inimese otsimine - kadunud inimese otsimine teenistuskoera abil maastikult või 

hoonetest. 
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7. Esemete otsimine - asitõendite otsimine sündmuskohalt teenistuskoera abil. 

8. Narkokursus - narkootiliste ainete otsimise koolitus töösituatsioonides. 

9. Laibakursus - koolitus hõlmab surnud inimese lõhna otsimist maastikult. 

 

Kõige suuremat tähelepanu pöörab TKKK 1,5 aastat (koolitus toimub etappidena) kestvale 

põhikursusele. Põhikursuse koolituskava aluseks on kaks olulist dokumenti - FRONTEX-i 

(Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur) 

poolt seatud ühtsed nõuded teenistuskoerte tegevusele ning Politsei- ja Piirivalveameti 

teenistuskoerte atesteerimise kord.  

FRONTEX-i rahvusvahelise töögrupi poolt koostatud ühtsetes nõuetes teenistuskoertele, on ära 

toodud, millised peavad teenistuskoerad olema ning milliseid teenistusülesandeid täitma. 

FRONTEX eeldab, et kõik liikmesriikide piirivalve (politsei) teenistuskoerte väljaõppekeskused 

võtavad nimetatud dokumendi põhikursuse koolituskava väljatöötamisel aluseks. (Frontex) 

Politsei- ja Piirivalve teenistuskoerte atesteerimise korra eesmärk on reguleerida teenistuskoerte 

atesteerimist, et saada ülevaadet teenistuskoerte töövõimest ja tasemest ning tagada 

teenistuskoerte teenistuslikest vajadustest lähtuv ja koera vanust arvestatav erialane oskuste 

areng. (Atesteerimise kord käskkiri nr.120 lisa 2)  

Teenistuskoerte atesteerimisest peavad osa võtma kõik põhi- ja täiendkoolitust saanud 

teenistuskoerad.   

Atestatsioonide loetelu: 

1. 18-36 kuu vanuselt kaheaastase teenistuskoera katse; 

2. 3 aasta vanuselt kolmeaastase teenistuskoera katse; 

3. 5 aasta vanuselt täiskasvanud teenistuskoera katse; 

4. 7 aasta vanuselt täiskasvanud koera katse;  

5. 9 ja enama aasta vanuselt atesteeritakse teenistuskoera igal aastal kontrollimaks, kas 

teenistusloom vastab teenistusnõuetele; 

 

Põhiliselt toimub teenistuskoertele neli atestatsiooni, sest enamus teenistuskoeri suundub 

pensionile umbes kaheksa aasta vanuselt. 

 

Koerajuhtide põhikursuse  eesmärgiks on anda tulevastele koerajuhtidele edasi teadmisi ja oskusi 
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teenistuskoerte koolitamisest, teenistuses kasutamisest ja nende hooldamisest. Koerajuhtide 

põhikursuse jooksul toimub õppetöö TKKK-s 12 nädalat (480 akadeemilist tundi), mis koosneb 

nii teoreetilisest kui praktilisest osast ning jaguneb kolmeks alaosaks: 

I osa  – 2 nädalat, mis hõlmab koerajuhi ettevalmistust kutsika saamiseks; 

II osa – põhikoolitus, mis on 8 nädalat. Sellel aja jooksul saadakse teadmisi ja oskusi 

teenistuskoerte koolitamiseks, hooldamiseks ja kasutamiseks teenistuses; 

III osa - erialakoolitus – 2 nädalat. Sellel ajal toimub koolitussuunast lähtuv erialakoolitus kas 

jälje, jälitus, narko või jõukasutuse koolitus. (Koerajuhtide põhikursuse õppekava Politsei- ja 

piirivalvekolledži direktori  16.12.2010 käskkirjaga nr 6.2 - 21/89) 

 

Põhikursuse läbimisel teavad koerajuhid teenistuskoerte kasutamise ajaloolist tausta, 

siseriiklikku teenistuskoerte kasutamise korda, rahvusvahelist ja siseriikliku teenistuskoerte alast 

seadusandlust ning oskavad neid rakendada igapäevases teenistuses.  

Lisaks eeltoodule, õpetatakse koerajuhtidele põhikursusel teenistuskoerte siseriikliku 

koolitussüsteemi ja -õppekava ülesehitust, selgitatakse koerajuhile ning teenistuskoerale 

esitatavaid nõudeid, klassifikatsioone ja koolitussuundi, atesteerimise nõudeid ja -korda, 

teenistuskoerte koolitamise, kasutamise ja hooldamise aluseid ja nõudeid ning oskust neid 

kasutada, samuti teavad koerajuhid kursuse lõppedes teenistuskoerte koolitamisel ja kasutamisel 

kasutatavaid abivahendeid ning spetsiaalseid aineid ja oskavad neid oma pädevuse piires 

kasutada. 

 

Autori poolt koostatud õpik toetab põhikursusel koerajuhi ametit õppival kadetil omandada 

teadmisi teenistuskoera koolitamise kohta ning videomaterjal aitab teoreetilist osa kinnistada, 

lihtsustades kirjeldatud harjutustest arusaamist. Antud õppematerjalile ei tugine mitte üksnes 

põhikursus, vaid ka uute kutsikate kursus, jäljekursus, patrullkoertekursus ja eseme otsimise 

kursus (vaata kursuste loetelu lk 7-8). 
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1.2 Teenistuskoerte juhtidele kutsikakoolituse õppematerjali vajaduse, vajaliku 
õppematerjali kättesaadavuse ning autori poolt koostatud õppematerjali analüüs 

 

Lähtudes lõputöö eesmärgist, koostada lõputöö raames interaktiivne, kutsika arengut ning 

esmakoolitust hõlmav ühtne õppematerjal patrullkoera koolitamiseks, soovis autor välja 

selgitada, milline vajadus on teenistuskoerte juhtidel kutsika koolitamises ühtse koolitusmaterjali 

ja sellega seotud videomaterjali järele. Lisaks uuris autor, kuidas teenistuskoerajuhid hindavad 

autori poolt koostatud interaktiivset õppematerjali ja kas õppematerjal aitab neid teenistuskoera 

kutsika koolitamisel. Samuti soovis autor uurida, kui vajalikuks peavad koerajuhid kutsika 

koolitust varases eluperioodis ning kui tihedalt sooviksid nad Sisekaitseakadeemia TKKK-s 

koolitustel käia. 

Uuringu läbiviimisel kasutas autor ankeetküsitlust. Võimalikult objektiivse tulemuse 

saavutamiseks viis autor läbi küsitluse Politsei- ja Piirivalveameti koerajuhtide seas Ida-, Lõuna-, 

Lääne- ja Põhja prefektuurides. Küsitluses osalesid ka Justiitsministeeriumi koerajuhid Tallinna-, 

Viru- ja Tartu vanglast, Maksu- ja Tolliameti koerajuhid ning üks Sõjaväepolitsei koerajuht, 

kuna TKKK  teeb tihedat koostööd eespool nimetatud üksustega. Uurimuses osalemine oli 

vabatahtlik ja anonüümne. 

Küsimustik koosnes kolmest osast, kus kasutati kolme tüüpi küsimusi (Hirsijärvi.2005;185-187): 

1. avatud küsimused; 

2. valikvastustega küsimused; 

3. astmestikel ehk skaaladel põhinevad küsimusetüübid;  

Töö autor kasutas andmete töötlemiseks tabeltöötlusprogrammi Microsoft Excel. 

Küsimustik koosnes kolmest osast. Esimeses osas olid küsimused, mis hõlmasid 

koolitusmaterjali vajadust ja kättesaadavust.  Teises osas soovis autor teada saada, kui tihedalt 

vajavad koerajuhid koolitusi TKKK-ss ja milline on nende hinnang TKKK-s läbiviidavate 

koolituste tasemele ja materjalide kättesaadavusele. Kolmandas osas hindasid koerajuhid enda 

teadmisi koolitusvaldkonnas (lisa 1). 

 

Kokku jagati välja 92 küsimustikku ajavahemikus 01.02. 2014 – 10.02.2014. Küsitlusele vastas 

kokku 46 koerajuhti. Nende hulgas oli 34 Politsei- ja Piirivalveameti, 4 Justiitsministeeriumi, 7 
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Maksu- ja Tolliameti ja 1 Sõjaväepolitsei teenistuskoerajuht. Joonisel 1 on näidatud küsitlusele 

vastanute ja mittevastanute osakaal.  Maksu- ja Tolliametist vastas 7 koerajuhti 21-st, vanglatest 

4 koerajuhti 7-st ja Sõjaväepolitseist 1 koerajuht.  

 

Politsei teenistuskoerajuhtidest oli küsitlusele vastanuid kõige rohkem Ida prefektuurist ning 

kõige suurema mittevastanute osakaaluga eristusid Lõuna prefektuuri teenistuskoerajuhid.  

Selline erinevus on autori arvatavates tingitud (autor tugineb siin enda pikaajalisele 

teenistuskogemusele TKKK-s) eelkõige Lõuna prefektuuri teenistuskoerte juhtide passiivsuset, 

motivatsiooni vähesust ja soovist muutustega mitte kohaneda ehk mitte soovida treenida enda 

koeri uutele suundadele. Lõuna prefektuuris puudub praegusel hetkel teenistuskoerte jõukasutuse 

treeningute läbiviimiseks sisekoolitaja, kuigi TKKK on selleks kõiki võimalusi pakkunud. 

Samas, kui pöörata tähelepanu teenistuskoerte vanusele, siis 30% Lõuna prefektuuri 

teenistuskoertest on kaheksa aastased ja vanemad (supra 7) ning kui praegused teenistuskoerte 

juhid soovivad enda ametis jätkata, peaksid nad just olema huvitatud kutsikakoolituse 

õppematerjalidest.  

Samuti  võib küsitlusele vastanute aktiivsust võrrelda teenistuskoertega täiendkoolitustel 

osalemisega TKKK-s. Kõige aktiivsemalt on täiendkoolitustel osalenud Põhja prefektuur, millele 

järgneb Ida-, Lääne- ja kõige madalamat huvi näitab üles Lõuna prefektuur.  

 

 
 
Joonis 1. Küsitluses osalenud ja vastamata jätnud politsei koerajuhtide jaotus piirkondade lõikes 
(allikas: autori koostatud). 
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Kas koolitused toimuvad TKKK-s või prefektuurides, on siiski tulemusliku koolituse üheks 

aluseks kvaliteetsete õppematerjalide olemasolu ning nende kättesaadavus. Aktsepteeritav on, et 

erikoolituse materjalid, näiteks eriüksuste teenistuskoerte koolituseripärad, on piiratud, kuid 

kutsikakoolituse ning põhikursuse õppematerjalid peaksid olema vabalt kasutatavad.  

Kuigi teenistuskoerte koolitamiseks on Frontexi rahvusvahelise töögrupi poolt koostatud ühtsed 

nõuded ja ülesanded, mida teenistuskoerad peavad täitma, ei ole siiani kirjutatud spetsiaalselt 

teenistuskoerte koolitusinstruktoritele ega teenistuskoera juhtidele ühtset õppematerjali. 

Koolitussuunad TKKK-s ühtivad  Frontexi poolt koostatud nõuetega ning koolituses 

rakendatakse meie teenistusse sobivaid võtteid ja koolitussuundi, samas koolitusmaterjal peab 

ajaga kaasas käima ja nõuab uuendamist. 

Kuna teenistuskoera kutsikate koolitus on kõige olulisem, siis tundis autor huvi, kas 

teenistuskoerajuhid on siiani saanud piisavalt kutsika koolitamiseks õppematerjale ning  kust 

vajalikku õppematerjali hangitakse. 

Autor tõi küsimuses välja neli valikuvõimalust põhilistest õppematerjalide asukohtadest. 

Vastajatel oli võimalus valida mitu vastusevarianti. Samuti oli vastajatel võimalus avaldada enda 

mõtteid. 

Joonisel 2 on näidatud küsitluses osalenute protsendiline jaotus õppematerjalide kättesaadavuse 

kohta. Selgus, et kõige enam tuginetakse instruktori nõuannetele, mille puhul saadakse 

informatsiooni vahetu juhendamise käigus. Selle valikuvariandi märkis koguni 44 koerajuhti 

(38% vastanutest). TKKK õppematerjalile tugines 33 koerajuhti (28% vastanutest), 

internetiallikatest kogus informatsiooni kutsikakoolituse kohta 23 koerajuhti (20% vastanutest) ja 

raamatuid kasutas 16 koerajuhti (14% vastanutest).  

 

Väga oluline autori arvates on see, et koolitusmaterjali kättesaadavust hindas lihtsaks vastanutest  

30 koerajuhti, 16 koerajuhti pidasid koolitusmaterjali kättesaadavust raskeks, mis on ilmselgelt 

autori ning TKKK jaoks oluline informatsioon.  

 

Need, kes hindasid koolitusmaterjalide kättesaadavust lihtsaks, on autori arvates staažikad 

koerajuhid, kelle staaž teenistuskoerajuhina on vähemalt kümme aastat ning kes tänu oma 

kogemustele oskavad hõlpsamalt vajalikku materjali leida. Samuti on noorematel inimestel 

vajaliku materjali leidmiseks lihtsam kasutada Internetti. 
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Joonis 2. Erinevatest allikatest saadud koolitusmaterjalidele tuginemise osakaal kutsika 

koolitusel (allikas: autori koostatud). 

Kuna siiani ei ole loodud kutsikakoolituse ühtset õppematerjali,  tuli küsitluse käigus välja, et 36 

koerajuhti sooviksid ühtse koolitusmaterjali loomist kutsikakoolituse tarbeks. Nii oleks kõigil  

ühtne ja selge arusaam. Selline arv on tingitud ilmselt sellest, et vastanute seas plaanib tulevikus, 

autorile teadaolevalt, võtta uue kutsika 25 teenistuskoerajuhti, mis on väga positiivne märk 

teenistuskoerte jätkusuutlikkuse kohaselt.   

Kui koerajuhtidelt küsiti, millisest materjalist nad  kutsikakoolituse käigus kõige enam puudust 

tundsid, jagunesid vastused  suhteliselt võrdselt. Vastajatel oli võimalus valida soovi korral  mitu 

vastusevarianti (vt tabel 1). 

Tabel 1. Valdkonnad, mida puudutavatest koolitusmaterjalidest tuntakse kõige enam puudust. 

Valdkond Vastanute arv Vastanute osakaal 

Mäng 18 29% 

Keskkonnatreening 16 26% 

Jäljetreening 13 21% 

Kuulekus 15 24% 
 

Kõige enam üllatas töö autorit, et tuntakse puudust mängu õppematerjalidest ning 

keskkonnatreeningust, kuigi mängu kohta on võimalik õppematerjale leida nii Internetist kui ka 

erinevatest raamatutest nii eesti- kui ka võõrkeeles. Autori arvates on see äärmiselt oluline teada, 

sest mängimise õpetamist on TKKK instruktorid pidanud oluliseks. Tunduvalt probleemsem on 
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keskkonnatreening, mille kohta on äärmiselt vähe õppematerjale.  Keskkonnatreeningul on kogu 

treeningprotsess ülesehitatud instruktorite ja koerajuhtide fantaasiale. See tähendab, et iga 

koerajuht peab ise aru saama, millises keskkonnas tema koer töötama hakkab ning koolitamine 

toimub vastavalt sellele.  

Teenistuskoera puudulik keskkonnatreening avaldub kõige sagedamini just nendel koertel, kelle 

tööala piirdub ainult maastikuga. Sellisel juhul võib teenistuskoerajuht jätta tähelepanuta koera 

koolitamise teistes keskkondades, näiteks inimeste seas või tiheda liiklusega alal jne, kuna ei pea 

seda vajalikuks.  Pärast Politseiameti, Piirivalveameti ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti 

ühendamist on teenistuskoerte ristkasutus prefektuuride ja kordonite vahel intensiivsemaks 

muutunud, mis toob kaasa kohustuse, et koerad peavad olema koolitatud ja võimelised erinevates 

keskkondades tööd tegema. 

Valdav enamus koolitusmaterjalidest, kutsika või põhikoolituse omad, on kas brošüüri või 

raamatu kujul. Kindlasti ei ole kirjutatud tekst kõigile vajalikul hulgal informatiivne või üheselt 

mõistetav. Arvestades tänapäeva tehnoloogia võimalusi ning trende õppemaailmas, soovis autor 

teada saada teenistuskoerajuhtide seas, kas nendele piisab vajalikust õppematerjalist teksti ning 

piltide kujul või peavad nad vajalikuks lisaks kirjutatud tekstile ka interaktiivseid lahendusi 

(kirjalik tekst täiendatud videomaterjaliga, mis annavad koos ühtse terviku).  

44 teenistuskoerajuhti ( 95,6%) vastanutest kinnitasidki õppevideote vajadust lisaks kirjalikule 

tekstile. See näitab, et autori idee, koostada tekstil ning videotel põhinev õppematerjal, on igati 

vajalik.  

Kuna teenistuskoerte koolitamisel tuginevad praegusel hetkel enamus koerajuhte TKKK 

õppematerjalidele, mida näitas ka autori poolt läbiviidud küsitlus (supra 15), pidas autor 

vajalikuks analüüsida praeguste TKKK õppematerjalide kättesaadavust, kvaliteeti ning mahtu. 

Sellega tahtis autor teada õppematerjali tarbijate käest, kas viimane on piisava infokogusega ja 

aitab koolitada teenistuskoera.   

Neile küsimustele, mis puudutasid TKKK õppematerjale, vastas 46-st koerajuhist 39. Küsitlusele 

vastanute seas oli ka neid teenistuskoerajuhte, kes ei olnud eelnevalt kokku puutunud TKKK 

õppematerjalidega, näiteks Maksu- ja Tolliameti teenistuskoerajuhid.  

Hinnangu õppematerjali mahule, kvaliteedile ja kättesaadavusele andsid teenistuskoerajuhid viie 

palli süsteemis, kus „5“ tähendas suurepärast ning „1“ mitterahuldavat (vt. joonis 3). Kõige 

olulisemaks peab autor hinnangut praegusele TKKK õppematerjali kvaliteedile, mis jäi 3,7 -3,8 
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palli juurde. Kuna tegemist on põhilise õppematerjaliga, mida teenistuskoerajuhid kasutavad, 

peab autor koostöös teiste TKKK instruktoritega kindlasti olemasoleva õppematerjali väga 

põhjalikult üle vaatama ning uuendusi tegema, et koerajuhini jõuaks tänapäevased ja uudsed 

koolitusvõtted, mis tagavad teenistusse kõrge kvaliteediga teenistuskoera ja tema juhi. 

Üllatusi pakkus autorile õppematerjali kättesaadavusele antud hinnang, mille keskmine oli 3,5 

palli. Kuigi õppematerjali kättesaadavus peaks olema kõigile Politsei- ja Piirivalveameti 

teenistuskoerajuhtidele lihtne, osutus hinnang kõige madalamaks. Autori arvates võis sellise 

hinnangu taga olla vähene valmisolek kasutada TKKK poolt jaotatavat õppematerjali või otsida 

ise Internetist materjale.  

 

 

Joonis 3. Koerajuhtide keskmine hinnang loengumaterjali mahule, kvaliteedile ja 

kättesaadavusele (allikas: autori koostatud). 

Vajaliku koolitusmaterjali maht on tihedalt seotud koolituse ajaga. Hetkesisuga on TKKK-s 

täiendkursused kestvusega üks nädal. Uute kutsikate- ja põhikursus on kahenädalased. 

Küsitlusest selgus aga, et 34 teenistuskoerajuhti vastanuist sooviksid saada koolitust 4 x 2 

nädalat, mida on kaks korda rohkem kui praegused täiendkoolitused. 

Autor toob siin välja ühe teenistuskoerajuhi arvamuse, millega ta täielikult nõustub: „Uus 

koerajuht võiks käia kutsikaga TKKK-s kord kahe kuu jooksul, kuni kutsika aastaseks 

saamiseni“. Teenistuskoerajuhi poolt pakutud intervallidega koolitusel käimine tagab hea 

ülevaate kutsika arengust, näitab kuude lõikes teenistuskoerakutsika valmisolekut saada 
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politseikoeraks ja vajadusel reageerida õigeaegselt, kui koer, ekspertide arvates, ei kõlba 

teenistusse ning koer vajadusel välja vahetada. Samuti aitab selline intervall tagada TKKK-l 

tihedamat koerajuhi suunamist, vältimaks teenistuskoerajuhi poolt tehtavaid vigu kutsika 

koolitamisel.  

Teenistuskoera töötulemused sõltuvad eelkõige tema koerajuhile kuuletumisest ning  

omavahelisest sidest ja arusaamisest. Seda kõike peab õppima ja õpetama alates teenistuskoera 

kutsikaeast.  

Et vajadusel anda õiged suunad autori enda poolt loodavale õppematerjalile, sooviski autor 

küsitlusankeedi vahendusel teada saada, kuidas koerajuhid hindavad hetkel oma koera 

kuuletumist koerajuhile, kuidas on koerajuhi ja teenistuskoera vaheline side ja kas üldse vajame 

teenistuskoera üle kontrolli. Hinnangut said küsitlusele vastajad anda viie palli süsteemis. Samuti 

oli vastajatel võimalus anda soovi korral lisainformatsiooni.  

Koerajuhid pidasid teenistuses olles kontrolli koera üle küllaltki tähtsaks (vt. joonis 4).  

32 koerajuhti pidasid kontrolli väga oluliseks (hinnanguga 5 palli), 12 koerajuhti pidasid 

oluliseks (hinnanguga 4 palli), üks koerajuht rahuldavaks (hinnanguga 3 palli).  

Ükski koerajuht ei vastanud negatiivselt, millest võib järeldada, et koerajuhid väärtustavad 

kuuletumist koolituses ja on aru saanud, et teenistuskoer ei saa olla kontrollimatu, mis võiks 

kaasa tuua teenistusülesannete täitmisel drastilisi ning ootamatuid olukordi. Kuna koerajuhtidel 

oli võimalus kommenteerida oma koera kuuletumist iseendale, ootaski autor vastajatelt lisainfot, 

kuid kahjuks seda ei antud.  

Hinnangu teenistuskoera kuuletumise olulisusele ja koera kuuletumisele teenistuskoerajuhile 

annab samuti edasi joonis 4. 

Viis koerajuhti hindasid teenistuskoera kuuletumist ja selle olulisust väga kõrgeks. Kõrgelt 

hindasid 17 koerajuhti  (hinnanguga 4 palli). Autorile oli üllatuseks, et rahuldava hinnangu  

(3 palli) koera kuuletumisele andsid 20 koerajuhti. See arv on autori hinnangul väga kõrge, sest 

teenistuses peab teenistuskoer alluma korraldustele. On täiesti lubamatu, et teenistusülesandeid 

täitev koer ei kuuletu teenistuskoerajuhi käsklustele. Mittekuuletumisega võib koer ohtu panna 

nii enda, juhi kui ka teiste elu või põhjustada suuri vigastusi (näiteks ründekoer). Oli ka kaks 

teenistuskoerajuhti, kes hindasid oma koera kuuletumist ebapiisavaks (hinnanguga 2 palli). 
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Seega on vajalik luua õppematerjale, mis aitaksid teenistuskoerajuhtidel panna teenistuskoerad 

oma juhile kuuletuma.  

 

 

Joonis 4. Koerajuhtide hinnang kontrolli olulisusele koera üle ja hinnang oma koera 

kuuletumisele (allikas: autori koostatud). 

 

Äärmiselt oluline, lisaks kuuletumisele, on teenistuskoera ja juhi omavaheline side, mis põhineb 

eelkõige teineteise usaldusel. Usalduse saavutamine algab aga juba kutsika koolitamisest. Kas 

TKKK-l on vaja tulevikus õppematerjalide täiendamisel pöörata tähelepanu ka teenistuskoerte ja 

teenistuskoerajuhtide omavahelise usalduse loomisele, küsiski töö autor küsitlusele vastajatelt 

viimaseks küsimuseks, kuidas hindavad nad enda ja oma teenistuskoera vahelist sidet. 17 

koerajuhti hindasid enda ja oma teenistuskoera vahelist sidet suurepäraseks (hinnanguga 5 palli),  

23 andsid hinnangu hea (4 palli) ja 5 koerajuhti hindasid enda ja koera vahelist sidet rahuldavaks 

(hinnanguga 3 palli). Autor peab tulemust positiivseks. Kuna vastuste hulgas oli ka rahuldavat 

hinnangut, peab TKKK siiski õppematerjalide loomisel pöörama rohkem tähelepanu 

teenistuskoera ja -koerajuhi vahelise usalduse loomiste õpetamisele. 
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1.3 Teenistuskoerajuhtide poolt antud üldhinnang autori poolt koostatud 
õppematerjalile. 

 

Olles koostadnud lõputööna teenistuskoerajuhtidele mõeldud teenistuskoerakutsika õpetamiseks 

interaktiivse õppematerjali ja püüdes arvestada eelnevalt teenistuskoerajuhtide küsitlustulemuste 

analüüsi, soovis autor saada ka üldist tagasisidet valminud õppematerjali kohta. Selleks saatis 

autor valminud õppematerjali üheksale teenistuskoerajuhile. Autor palus õpiku saajatel avaldada 

arvamust õppematerjali loetavuse, materjali piisavuse, ülesehituse, õppematerjali ja 

videomaterjali kokkusobivuse (ehk teineteise täiendamise) kohta. Samuti palus autor anda 

materjalile üldine hinnang, kas materjali lugemine aitaks kutsikat koolitada. Hinnangud palus 

autor anda viie palli süsteemis, kus „5“ tähendas suurepärast ning „1“ mitterahuldavat.  

Autori suureks heameeleks oli õpikuga tutvunud teenistuskoerajuhtide tagasiside väga positiivne. 

Õppematerjali loetavust, materjali piisavust, õppematerjali ja videomaterjali kokkusobivust 

hinnati pigem väga heaks. Õppematerjali ülesehitust hinnati heaks.  

Lisaks pidas töö autor vajalikuks intervjueerida ühte TKKK instruktorit, et saada ka tema 

arvamus koolitusmaterjali kui terviku kohta, kõige sinna kuuluvaga.   

Intervjueeritavaks oli Andres Suurküla. 

Teema on koerte koolituse seisukohalt oluline, kuna õige algkoolitus määrab koera edasise töö 

võime ja töö kvaliteedi. Ainult heast koerast ei piisa, on vaja õiget käitumist kutsikaeas, kus koer 

areneb kiiresti ja õpitu jääb mõjutama koera tervet elu. Selle õppematerjali omandamine aitab 

koerajuhil mõista koera koolituste vajadust kutsikaeas ja tagab ühtse arusaama koolitusvõtetest. 

Keskkonnatreeningust oskavad rääkida kõik koerajuhid, kuid kõigil on oma arvamus, mis see 

täpselt on ja kuidas seda läbi viia. See materjal aitab ühtlustada koerajuhtide arusaama 

keskkonnatreeningutest ja seletab lahti, mis see keskkonnatreening üldse on. Abiks on ka juurde 

filmitud videomaterjal. Videotreeningud aitavad koerajuhil hinnata ennast ja analüüsida  

erinevate koerte tegevust harjutuste käigus. 

Lahti on seletatud erinevad kutsikakoolituse elemendid, nagu motivatsioon, mäng ja sund. 

Samuti on juurde filmitud videomaterjal, kus kõik kirjapandu on ette näidatud.  

Jäljekoolitus, mis arendab kutsika ninatööd, on edasises koera töös peamine, kuna enamike 

teenistuskoerte ülesanneteks on otsida inimese lõhna nii maastikult kui ka ruumidest või 
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autodest. Seega on esimesed harjutused ja nende õnnestumine oluline. Kuna juurde on filmitud 

ka videomaterjal, siis on kõik tehtud selleks, et harjutus õnnestuks. 

 

Tagasiside loodud õppematerjalile oli väga positiivne. Kõik hinnangud küsimustele olid „väga 

head“ või „head“. Õppematerjali loetavust, piisavust, õppematerjali ja videomaterjali kooslust ja 

üldist hinnangut materjalile hinnati pigem „väga heaks“, sest nendes küsimustes oli rohkem 

„väga häid“ (5 pallise hinnanguga) vastuseid. Ainsa küsimusena oli õppematerjali ülesehituses 

rohkem „häid“ vastuseid kui „väga häid“. 

Koerajuhtide hinnangut materjalidele võib kokkuvõtvalt hinnata väga heaks ning see näitab, 

kuidas võiks kutsikakoolituse õpetamise valdkonda edasi arendada. 
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KOKKUVÕTE 

 

Teenistuskoerte olulisus politseitöös on väga suur. Koerad on paljudes olukordades asendamatud 

vahendid. Kuna Eestis ainsaks asutuseks, kes koolitab teenistuskoeri ja nende juhte erinevatele 

ametkondadele, on Sisekaitseakadeemia Teenistuskoerte Koolituskeskus, siis on väga oluline, et 

koolitus oleks kõrge kvaliteediga.  

Sisekaitseakadeemia Teenistuskoerte Koolituskeskuse poolt läbiviidavate kutsikakoolituste 

hindamiseks viis töö autor läbi seda puudutava ankeetküsitluse. Küsitlusele vastas 46 koerajuhti 

neljast erinevast ametkonnast. Nende hulgas oli 34 politsei koerajuhti, 4 vanglaametnikku, 7 

tolliametnikku ja üks Sõjaväepolitsei koerajuht. 

Tulemusi analüüsides paistsid peamiselt välja järgmised probleemid: 

• väga madal hinnang loengumaterjali kättesaadavusele; 

• koerajuhid sooviksid, et koolitused toimuksid sagedamini; 

• hoolimata sellest, et  koerajuhid pidasid enamasti väga oluliseks koera kuuletumist juhile, 

hinnati oma koera kuulekust keskmiselt hindega 3; 

Need tulemused on oodatust madalamad ja kui arvestada, et suur osa ankeetidele vastanutest on 

pikema kogemusega koerajuhid, võib algajate koerajuhtide keskmine hinnang olla veelgi 

madalam kogemuse puudumise tõttu. Tulemus viitab sellele, et teenistuskoerte kvaliteeti oleks 

võimalik tõsta just koolitust puudutavate materjalide täiendamise ja ühtse süsteemi loomisega. 

Lahenduseks koostas töö autor ühtse õppematerjali patrullkoerakutsika koolituseks, et 

koerajuhtidel oleks põhikursusel olles SKA raamatukogus õppematerjal kättesaadav. Seda nii 

paberkandja kui videomaterjalina. 

Loodud materjali hindamiseks paluti üheksal inimesel sellega tutvuda ning seejärel viie palli 

süsteemis erinevaid aspekte hinnata. Hinnangud materjalile olid väga positiivsed ning sisaldasid 

vaid „häid“ või „väga häid“ hindeid. See näitab, et just taoline videomaterjal võiks endaga kaasa 

tuua teenistuskoerte kvaliteedi kasvu. 
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Ühte TKKK instruktorit intervjueeriti pärast seda, kui ta oli koolitusmaterjali läbi lugenud ja 

sellega kaasnevad videomaterjalid läbi töötanud.  

Samuti said positiivse hinnangu videomaterjalid, mis aitavad koerajuhil teoreetilist osa paremini 

mõista ja omandada. 

Videomaterjali andmebaasi loomine ja pidev täiendamine võiks olla lahenduseks ka suurematele 

probleemidele koerajuhtide seas, mis selgusid uuringu käigus. Laialdase andmebaasi loomisel ei 

tekiks tulevastel koerajuhtidel probleeme materjali kättesaadavusega. Ka väheneks vajadus 

sagedaste treeningute järele instruktoriga, mida koerajuhid soovisid küsitluse andmetel poole 

rohkem võrreldes praeguse mahuga. Internetist koolitusvideote vaatamine võimaldaks täiendada 

teadmisi ka koolituskeskusest väljapool ja see oleks ressursisäästlikum. Paremad teadmised 

koolitusest aitaksid kaasa koerte kvaliteedi tõusule ning seeläbi tõuseks koerajuhtide hinnang 

oma teenistuskoera kuulekuse tasemele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

SUMMARY  

The importance of service dogs in work of police force is huge. In many situations they are 

irreplaceable. There is only one institution in Estonia, ESTONIAN ACADEMY OF SECURITY 

SCIENCES, that has Service Dogs Training Centre that trains dogs and handlers for different 

positions on the field.  

Hence it is very important to have the absolute best quality training available. To value the 

assessment of contribution of Service Dogs Training Centre to puppy trainings, author of the 

work put together questionnaire that was taken by 46 dog handlers from 4 different fields. 

Questionnaire was answered by 34 police force dog handlers, 4 prison officers, 7 customs 

officers and 1 army officer. Analysing the results, three major problems were highlighted- 

• Very low score for availability of lecture material.  

•  Trainings not happening often enough.  

•  In spite of dog handlers valuing very highly the dogs’ response to its handler, obedience 

only scored average 3, lower than expected. 

All these results are lower than expected and also taking to consideration of the questionnaire 

being answered by experienced dog handlers, the results for the beginners could be even lower 

due to a lack of experience. Results are showing that creating a unified approach and filling in 

missing material will help to raise the quality of service dogs.  

To present this work, different video materials of puppy training were created. Videos created 

included of Clique training, square training, environment training, laying imprints to the track 

and tracing them. All of those videos should be available to use for anyone taking part of the 

course to use.  

To score created video material, nine professionals were asked to view the material and score 

different aspects in 5 point system. Scores given were only good or very good. That shows that 

availability of video material like this could quite possibly be an answer for much better quality 

service dogs.  
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Author of the work found solution by creating one uniformed special training material for patrol 

puppies, so dog trainers,while on course in SKA, could access material easily from library, that 

too both paperback and video material. 

Creating and actively renewing a good quality video database could be the answer for bigger 

problems discovered after the questionnaire analysis we talked about earlier. Wide availability 

of that kind of database would erase the problem of insufficient lecture material also that would 

lessen the need of frequent trainings with instructors. Watching educational videos from internet 

outside of training centre means also saving of resources.  

One of instructors was interviewed after working through the training and video material. Also a 

very positive feedback was given to video material that help dog trainer to understand and gain 

theory. 
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LISA 1. Ankeetküsitlus. Kutsikakoolituse õppematerjali vajalikkus ja 
kättesaadavus 

KUTSIKAKOOLITUSE ÕPPEMATERJALI VAJALIKKUS JA KÄTTESAADAVUS 

Lugupeetud kolleeg! Teostan Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži lõputöö raames 
uuringut teemal: Kutsikakoolitusel kasutatava õppematerjali kättesaadavusest ja vajalikkusest. 

Olen väga tänulik, kui leiate aega vastamaks alljärgnevatele küsimustele. Käesoleva küsimustiku 
eesmärgiks on teada saada, kui kättesaadavad on materjalid mida koolitusel kasutada ja kui 
kõrgelt hindate oma teadmisi kutsikakoolitusel ja millise hinnangu annate oma koera 
kuulekusele. 

Konkreetsete vastajate vastused jäävad anonüümseteks. 

Täidetud ankeet tagastage palun elektrooniliselt aadressile janar.klement@sisekaitse.ee või 
paberkandjal Teenistuskoerte koolituskeskusesse hiljemalt 10. veebruaril 2014. 

 

 

    1. Kus on Teie teenistuskoht? 

    2. Mitmes teenistuskoer Teil on? 

1. Esimene                                       2. Teine                                          3. 2.- mitmes            

3. Millistele materjalidele tuginesid kutsika koolitusel? 

    1. Internet                      2. TKKK                             3. Raamatud                   4. Instruktor 

4. Kas koolitusmaterjal on lihtsalt kättesaadav? 

     1. Jah                      2. Ei                              Põhjenda:    

5. Millisest koolitusmaterjali osast tundsid kõige rohkem puudust? 

      1.Mäng                 2. Keskkonnatreening              3. Jälg                              4. Kuulekus  

6. Kas oleks vaja luua ühtne koolitusmaterjal (kutsikatele)? 

      1. Jah                          2. Ei                        Põhjenda: 

7. Kas oleks õppematerjalis tarvilik ka näidisharjutuste videomaterjal? 

      1. Jah                          2. Ei                        Põhjenda: 

8. Teenistuskoera vanus;  Kas plaanid võtta uue teenistuskoera, kui vana teenistuskoer on 8 – 9 
aastat vana? 
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     1. Jah                          2. Ei                        Põhjenda: 

9. Kui pikka koolitust vajad kutsikale TKKK-s ? TKKK-s? 

     1. 2 x 2 nädalat                  2. 4 x 2 nädalat            3. Muu intervalliga või ei soovi üldse 
koolitust 

10. Kuidas hindad 5. palli süsteemis loengumaterjali kättesaadavust TKKs ? 

    1.                    2.                       3.                             4.                         5. 

11. Millise koolituse osaga saaksid juhendmaterjali olemasolul ka ise hakkama? 

    1. Mäng                 2. Keskkonnatreening.              3. Jälg                              4. Kuulekus 

12. Kui aktiivselt sa oma kutsikat koolitasid (päevas, nädalas)? Põhjenda, millele tuginesid? 

     1x päevas                                  2-3x päevas                       1x nädalas              Põhjenda: 

13. Kui oluline on sinu meelest kutsika koolitus ja kuidas  see mõjutab meid koolituses 
tulevikus? 

     1.Oluline                   2.Mitte väga oluline                  3. Ei pea üldse vajalikuks 

14. Kuidas hindad TKKK loengumaterjali kvaliteeti viie palli süsteemis? 

     1.                    2.                       3.                             4.                         5. 

15. Kus sa hoiad oma teenistuskoera töövälisel ajal?  

     1. Kennelis                2. Kodus                    3. Töö juures 

16. Kuidas sa hindad oma koera kuuletumist sinule viie palli süsteemis? 

     1.                    2.                       3.                             4.                         5. 

17. Kuidas hindad enda ja oma teenistuskoera vahelist sidet ? 

     1.                    2.                       3.                             4.                         5. 

18. Kuidas hindad ennast: kas aastatega  on tulnud rohkem kogemust ja saad koera koolitamisega 
ja koolituse planeerimisega ise hakkama kui võtad uue kutsika? 

     1.                    2.                       3.                             4.                         5. 

19. Kui oluline on kontroll koera üle sinu töös, põhjenda. 

     1.                    2.                       3.                             4.                         5. 

20. Millise koolituse osas vajad kindlasti instruktori vahetut juhendamist? 

     1.Mäng                 2. Keskkonnatreening              3. Jälg                              4. Kuulekus 
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21. Kuidas hindad TKKK loengumaterjali mahtu  viie palli süsteemis? 

     1.                    2.                       3.                             4.                         5. 

 

 

Tänan! 
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LISA 2. Ankeetküsitlus õppematerjali kohta 

ANKEETKÜSITLUS ÕPPEMATERJALI KOHTA 

Lugupeetud kolleeg ! 

Teostan Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži lõputöö raames uuringut teemal: 

Kutsikakoolitusel kasutatava õppematerjali kättesaadavusest ja vajalikkusest. Seoses sellega olen 

kokku pannud osa õppematerjalist põhikursusele tulevale koerajuhile. Sinult ootan aga selle 

materjali läbivaatamist ja minu küsitlusankeetidele vastamist, mis sa sellest õppematerjalist  

arvad. 

Tegemist on õppematerjaliga, mida hilisemalt üritan täiendada nii teoreetilises osas kui ka 

videomaterjali näol.  

Olen väga tänulik, kui leiad aega vastamaks alljärgnevatele küsimustele. Konkreetsete vastajate 

vastused jäävad anonüümseteks. 

Täidetud ankeet tagasta palun elektrooniliselt aadressile janar.klement@sisekaitse.ee või 

paberkandjal Teenistuskoerte koolituskeskusesse hiljemalt 10. veebruaril 2014. 

1. Kuidas hindad õppematerjali loetavust? 

            1.                 2.                        3.                             4.                          5. 

2. Kas koerajuhile esmase ülevaate  andmiseks on piisavalt  materjali? 

            1.                 2.                        3.                             4.                          5. 

3. Kuidas hindad õppematerjali ülesehitust? 

            1.                 2.                        3.                             4.                          5. 

4. Kuidas hindad  õppematerjali ja videomaterjali kooslust? 

            1.                 2.                        3.                             4.                          5. 

5. Kas antud materjali lugemine aitaks kutsikat koolitada? 

            1.                 2.                        3.                             4.                          5. 

6. Mis osas tuleks teha täiendusi ja kui siis milliseid? 

 


