
 

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 
50 h Yoga Alliance Vinyasa jooga koolitus 

Õppekavarühm: Isikuareng /sport 

ÕPPEKAVA KIRJELDUS  

Õppekava õpiväljundid. Koolituse läbinud õpilane:  

• Tunneb Yoga Alliance kehtestatud standardeid jooga õpetajatele 
• Tunneb ja mõistab vinyasa flow cueing põhimõtted – metodoloogilist ABC 

õpetamiseks 
• Oskab kasutada sequencing mudelit tunni planeerimiseks ja 

ülesehitamiseks 
• Mõistab ja oskab kasutada vinaysat kui ühenduslüli erineva teema ja 

raskustmega asenditega tunni ülesehitamiseks 
• Mõistab vinyasa jooga flow süsteem, päritolu ja arengut moodsaks 

joogastiiliks 
• Teab vinyasa jooga erinevusi ja sarnasusi ashtanga jooga ning hatha 

jooga süsteemiga võrreldes 
• Teab ja oskab juhendada täis-vinyasat ja ½ vinyasat 
• Oskab juhendada Surya Namaskara A ja B praktikaid 
• Oskab üles ehitada vinyasa jooga tundi  PEAK-pose suunas, kestaseme 

või algajale mõeldud tundi 
• Teab, kuidas üles ehitada vinyasa jooga tundi ilma PEAK-poosita, 

kesktaseme või algajale mõeldud tundi 
• Oskab vinyas flow tundide kava koostada TEEMAPÜSTITUSE põhiselt 
• Tunneb vinyasa jooga süsteemi kõiki püstitseisu asendeid: joondumist, 

asendite “arhitektuuri”, tehnikat, mugandusi, nüansse, ohte. 
• Oskab assisteerida vinyasa flow püstiseisu asendites.  

• Tunneb vinyasa jooga süsteemi istumispoose, pöördeid, ümberpööratud 
poose ja kätetugevduspoose 

• Tunneb vinyasa jooga tunni planeerimise, ülesehitamise ja läbiviimise 
loogikat 

• Oskab kasutada ja selgitada lukkude kasutamist vinyasa jooga süsteemis. 
• Tunneb joogaõpetaja eetikat ja profesionaalsete standardite koodeksit 

ning mõistab enda rolli mõju õpilase arengule  
• Tunneb rollist lähtuvalt oma piire, võimalusi, vastutust ning ohte, oskab 

vajadusel õpilast suunata erialaspetsialisti või suurema kogemusega 
õpetaja juurde.  

Õpingute alustamine tingimused:  



Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud inimesed, kes on eelnevalt praktiseerinud 
joogat (mõnda konkreetset joogastiili) ning tunnevad soovi ja kutset jätakata 
põhjalikumalt joogapraktikaga ning alustada joogatundide juhendamist või 
täiendada enda teadmisi uue joogastiili pratkiseerimiseks ja õpetamiseks. Neil on 
huvi ja soov süveneda jooga õpingutesse ja praktikasse ning süvendada iseenda 
joogapraktikat. 

Koolituse keel:  

Koolituse töökeel on inglise keel, vajadusel eestikeelse tõlkega kohapeal.  

Õppe kogumaht:  

• Koolituse maht on 38 ak. tundi teoreetilist ja praktilist õpet õpetaja 
juhedamisel ning 12 ak tundi iseseisvat praktilist tööd, sh joogatunni 
läbiviimine, joogatunni vaatlemine ja joogatunnis osalemine ning kirjaliku 
lõputöö tegemine. 

• Koolitusel osaleja võtab osa kõigist moodulitest, loengutest, 
praktikumidest ning valmistab ette iseseisvad kodu-tööd. 

• Koolitusel osaleja valmistab ette PEAK-poosi vinyasa jooga kava, 
tutvustab seda kaasõpilastele, demob selle olulisi osasid. 

• Koolitusel osaleja viib läbi PEAK poosi vinyasa jooga tunni ning võtab 
vastu tagasiside teistelt kaasõpilastele ja tunnis osalejatelt vastavalt 
ankeedile. 

• Koolitusel osaleja on vaatleja kaasõpilase poolt läbiviidavas vinyasa jooga 
tunnis ning annab tagasisidet vastavalt ankeedile. 

• Koolitusel osaleja võtab osa kaasõpilase vinyasa jooga tunnist ning annab 
tagasisidet vastavalt ankeedile. 

• Sanskriti keelsete asanate nimede õppimine, oskamine, kasutamine. 
• Õpilane teeb kursuse lõpus kirjaliku töö etteantud teemal. 
• Koolitus toimub Tallinnas, Black Dog jooga stuudios. Majutuse ja 

toitlustuse eest hoolitseb õpilane ise.  

 
Õppekava õppemoodulite teemad.  

15.-17.05, R 16-19; L 10.00-17.00, P 10.00-16.15 

 5.-7.06, R 16-19; L 10.00-17.00; P 10.00-16.15 

• Vinyasa flow süsteem, päritolu ja areng moodsaks joogastiiliks. 
Erinevused ja sarnasused ashtanga jooga ja hatha jooga süsteemiga 
võrreldes. 

• Flow tähendused ja kvaliteedid. Mis on täis-vinyasa, mis on ½ vinyasa, 
mis on “põranda-vinyasa). Hingamine (ujjai). Energeetilised liinid ja lukud. 



• Kuidas ülesehitada vinyasa jooga tundi PEAK-pose suunas, kestaseme 
või algajale mõeldud tund. 

• Kuidas üles ehitada vinyasa jooga tundi ilma PEAK-poosita, kesktaseme 
või algajale mõeldud tund. 

• Vinyas flow tundide koostamine TEEMAPÜSTITUSE põhiselt  
• Vinyasa flow süsteemi kõik püstitseisu asendid: joondumine, asendite 

“arhitektuur”, tehnika, mugandused, nüansid, ohud. 
• Vinyasa flow cueing põhimõtted – metodoloogiline ABC õpetamiseks 
• Sequencing mudel tunni planeerimiseks ja ülesehitamiseks. 
• Vinaysa kui ühenduslüli erineva teema ja raskustmega asendite (tundide) 

ülesehitamiseks 
• Jooga-asanate õppimine, sh sanskr keelsed nimed: seisupoosid, 

istepoosid, pöörded, ümberpööratud poosid, tugevduspoosid. Asanate 
nimetused, arhitektuur, olemus, juhendamine, modifitseerimine 

• Assisteerimine vinyasa flow püstiseisu asendites. Abivahendite 
kasutamine. 

• Tunni kava koostamise erinevused algajale, kesktasemele ja 
edasijõudnud praktiseerijale: blueprint pooside mõistmine ja kasutamine 
erineva tasemega harjutajate puhul (sh ühes ja samas tunnis) 

• Tunni planeerimise, ülesehitamise ja läbiviimise praktikum. 
• Igaüks teeb nii iseseisav töö kui grupitöö 

VINYASA PRAKTIKUM  

Ajad lepitakse kokku hiljemalt viimase vinyasa flow mooduli alguseks – 
eeldatav aeg 2020 mai või/ ja juuni 

• Iga koolitusel osaleja praktiseerib koolituse ajal jooksvalt Päiksetervituse 
juhendamist ning ½ vinyasast seisupoosidesse juhendamist. 

• Iga õpilane oskab verbaalselt juhendada turvalist joondumist (jalalabad, 
puusad, selg, ülakeha, drishti) ja hingamist, ilma samal ajal kaasa 
praktiseerimata või ette näitamata vinyasa joogas. 

• Iga koolitusel osaleja koostab vähemalt ühe 75 minutilise PEAK-poosi 
kava ning juhendab seda algusest peale ehk viib läbi täiemahulise jooga 
tunni (kas teistele õpetajatele või/ja Black Dog joogas praktiseerijatele). 

• Iga koolitusel osaleja osaleb vähemalt ühes 75 minutilise PEAK-poosi 
vinyasa tunnis vaatlejana ning annab tagasisidet vastavalt ankeedile. 

• Iga koolitusel osaleja koostab vähemalt ühes 75 minutilise PEAK-poosi 
vinyasa tunnis osalejana ning annab tagasisidet vastavalt ankeedile.  

Õppekeskkonna kirjeldus:  

• Koolitused toimuvad Black Dog Jooga stuudio ruumides, kus on kõik 
vajalik koolituse sujuvaks läbiviimiseks: joogasaal, joogamatid, pleedid, 
polstrid, dataprojektor, arvuti, muusikakeskus.  



• Samuti on olemas valamu, dushiruumid ja WC’d. On olemas juurdepääs 
ka ratastooliga liikumiseks.  

Registreerimise kord:  

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda, saates meili pille@blackdog.ee. 
Seejärel sõlmitakse koolitusleping ning ankeet. Seejärel tasutakse arve. Arve 
peab olema 100% tasutud enne koolituse algust.  

Koolituse lõpetamise tingimused:  

Koolitus arvestatakse lõpetatuks ja osaleja saab vastavalt oma kavatusele valida 
kas Yoga Alliance 50h õpetaja diplomi, millega osaleb Black Dog Jooga 300h 
õppe raames, andes soovist eelnevalt Black Dog Jooga juhatajale teada VÕI 50h 
jätkukoolituse diplomi ( sobiv neile, kellel on Yoga Alliance 200h diplom ja kes 
vajavad Yoga Alliance süsteemis jätkamiseks osalemist joogakoolitustel)  

• Koolituse eest on tähtaegselt tasutud.  
• Õpilane on osalenud kõigil koolituse moodulitel, erandina on eelneval 

kokkuleppel koolituse korraldajaga võimalik puudutud moodulitel osaleda 
järgmistel koolitustel.  

• Õpilane on omandanud koolituse materjali, teinud kõik iseseisvad 
kodutööd ja praktikumid.  

• Õpilane on mõistnud jooga õpetaja standardeid vastavalt Yoga Alliance 
nõudmistele. 

• NB! Koolituse kogumahus läbimiseks ja sellega kaasnevate ülesannete  

sooritamise maksimaalne aeg on 1 aasta koolituse alguse kuupäevast.  

Tunnistused ja tõendid:  

• Täismahus koolituse läbinud ja õpiväljundid saavutanud õpilasele 
väljastatakse Black Dog Jooga poolt kas Yoga Alliance 50h õpetaja 
diplom (osalemiseks Yoga Alliance 300h õppes või jätkukoolituse 
diplom).  

• Koolitusel osalenutele, kes ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks 
nõutud õpiväljundeid, väljastatakse koolituse korraldaja poolt tõend 
koolitusel osalemise kohta.  

• Kui koolitusel osalenu katkestab koolituse enne kõigi moodulite läbimist 
temast endast tulenevatel põhjustel, väljastatakse koolituse korraldaja 
poolt tõend läbitud moodulite kohta kuid tasutud õppemaksu ei tagastata, 
kui õppimine ei lõppenud koolitajast tulenevatel põhjustel.  

Koolituse tagasiside ja kvaliteedi tagamine:  



• Koolituse läbiviija Black Dog Jooga on Yoga Alliance poolt sertifitseeritud 
joogakool, YA ID 188515, Designations RYS® 200, RYS® 300 

• Käesolev koolitus on avalik Yoga Alliance kodulehel. 
• Koolituse kvaliteedi tagamisel on olulise tähtsusega koolitust läbiviivate 

õpetajate töökogemus ja vajalike kvalifikatsiooninõuete järgimine.  
• Kõik  juhtivõpetajad ja juhendajad on Yoga Alliance 500h + õpetaja 

kvalifikatsioniga, st  designations E-RYT® 500, YACEP® 
• Õppekava on kinnitatud ja heaks kiidetud Yoga Alliance poolt. Programmi 

täiendamise ja muudatuste läbiviimisel tehakse regulaarset koostööd 
Yoga Allianciga.   

• https://www.yogaalliance.org/About_Yoga_Alliance 
• Koolitusel osalenu täidab koolituse lõppedes lühikese tagasiside vormi, 

tagasisidet on võimalik anda nii nimeliselt, kui anonüümselt.  

Õppematerjalide loend: Kohustuslik  

1. Swami Satyananda Saraswati, Asana, Pranayama, 
Mudra, Bandha (pdf-ina internetist leitav) 
2. Desikachar, The Heart of Yoga. Developing personal practice. 
 Õppematerjali ostab iga õpilane koolitusele lisaks iseseisvalt.  

Palume ka osalejatel tutvuda õppekorralduse alustega ning kvaliteedi tagamise 
korraga siit: www.blackdog.ee/koolitused/ dokumendid  

 


