
 

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 
Ashtanga jooga meetod + traditsiooniline vinyasa counts süsteem! 
Õpetajate koolitus, 50h Yoga Alliance 9.-13. Juuni 2021 

Õppekavarühm: Isikuareng /sport 

ÕPPEKAVA KIRJELDUS  

Õppekava õpiväljundid. Koolituse läbinud õpilane:  

• Tunneb Yoga Alliance kehtestatud standardeid jooga õpetajatele 
• Oskab sanskriti-keelse ashtanga jooga vinyasa counts e loendamise 

süsteemi, põhimõttel 1 hingamine=1 liikumine=kindel sanskritikeelne 
number 

• Mõistab vinyasa counts süsteemi olemust ja mõtet ning oskab seda 
kasutada praktikate juhendamisel 

• On omandanud kõik 1. seeria asanad järgmiseid aspekte silmas pidades: 
asana kategooria, funktsionaalsus, anatoomia, sanskriti k nimi, vinyasa 
countside arv ning liikumine asanasse sisse ja välja koos hingamisega, 
assisteerimine, asana modifitseerimine 

• Praktiseerib ashtanga jooga 1. seeriat 

• Oskab juhendada esimest seeriat (kuni Navasan poosini) sanskriti keelse 
vinyasa countsiga peast ning praktiseerib seda igapäevaselt 

• Oskab kasutada hingamistehnikaid, lukkude tööd ja fookust (drishti) 

• Süvendab oma meditatsioonipraktikat  

• Süvendad oma teadmisi Yoga Sutratest.  
• Oskab assisteerida kõige olulisemaid ashtanga jooga poose 
• Tunneb ashtanga jooga asendite funktsionaalsust 
• Teab assisteerimisel põhimõtteid turvaliseks poosi assisteermiseks, mis 

lähtub alignement põhimõtetest 
• Mõistab vigastuste tekkimise põhjuseid joogas 
• Oskab rakendada asanapraktikas põhimõtteid, mis aitavad hoiduda 

vigastustest 
• Oskab rakendada asanapraktikas põhimõtteid, mis aitavad paraneda 

vigastustest 
• Oskab toime tulla sekeltiliste eripärade, vigastuste ja vanusega 

(anatoomia) 
• Teab, kuidas/millistel juhtudel rakendada abivahendeid  
• Mõistab inimekehade eripärasid ning oskab abistada ashtanga jooga 

asendeid sihtalade põhiselt  
• Mõistab ashtanga jooga meetodi eripärasid teiste joogastiilidega võrreldes 



• 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.  

 
 

Koolitus põhineb traditsioonilisel ashtanga vinyasa jooga meetodil ning valmistab 
ette õpetajad/praktiseerijad, kes taipavad Chikitsa e (jooga tervendus) meetodi 
sisu ning oskavad seda edasi õpetada. 

Õpingute alustamine tingimused:  

Sihtgrupp:  

Koolitusele tulek eeldab väga regulaarselt  jooga praktikat (minimaalselt 3 x 
nädalas või enam). Koolitusele tulek eeldab võimet pühenduda, hoida fookust 
ning väljakutsetele mitte alistuda. Koolitusele on oodatud inimesed, kes on 
eelnevalt joogaga kokku puutunud 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. Koolitus on sobiv joogaõpetajatele. 

 

Koolitus toimub kas Tallinnas või Pärnus (asukoht täpsustub). Majutuse ja 
toitlustuse eest hoolitseb õpilane ise. 

Koolituse keel:  

Koolituse töökeel eesti keel. 

Õppe kogumaht:  

• Koolituse maht 50h, sellest 42h audioorne ja praktiline töö, 8h iseiseisev 
praktiline töö 

 
Õppekava õppemoodulite teemad.  

Teemad:  

• Sanskriti-keelse	ashtanga	jooga	vinyasa	counts	e	loendaimise	süsteemi	
põhimõtted		



• Vinyasa	counts	süsteemi	olemustja	mõte	ning	oskus	seda	praktiliselt		
kasutada	

• Ashtanga	jooga	1.	seeria	asanad	järgmiseid	aspekte	silmas	pidades:	asana	
kategooria,	funktsionaalsus,	anatoomia,	sanskriti	k	nimi,	vinyasa	
countside	arv	ning	liikumine	asanasse	sisse	ja	välja	koos	hingamisega,	
assisteerimine,	asana	modifitseerimine	

• Ashtanga	jooga	1.	Seeria		

• Juhendamine	esimest	seeriat	(kuni	Navasan	poosini)	sanskriti	keelse	
vinyasa	countsiga	(peast)	

• Hingamistehnikad,	lukkude	töö	ja	fookus	(drishti)	

• Meditatsiooni	alused	

• Teadmised	Yoga	Sutratest	

Registreerimise kord:  

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

Koolituse lõpetamise tingimused:  

• Koolituse eest on tähtaegselt tasutud.  
• Õpilane on osalenud kõigile koolituspäevadel, erandina on eelneval 

kokkuleppel koolituse korraldajaga võimalik puudutud moodulitel osaleda 
järgmistel koolitustel.  

• Õpilane on omandanud koolituse materjali, teinud kõik praktikumid.  
• Õpilane on mõistnud jooga õpetaja standardeid vastavalt Yoga Alliance 

nõudmistele. 

Tunnistused ja tõendid:  

• Täismahus koolituse läbinud ja õpiväljundid saavutanud õpilasele 
väljastatakse Black Dog Jooga 50h Yoga Alliance 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 koolituspäevade 
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 

• 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® või muu 
rahvusvahelise koolisüsteemi samaväärse kvalifikatsiooniga  

• Koolitust juhendab Pille Eikner  

 

• 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 koolitus Yoga Alliance kodulehel ning 
• kättesaadav k.igile Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide kodanikele. 
• • 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 kvalifikatsioon 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 
• • Koolitust viib läbi Pille Eikner, Yoga Alliance kvalifikatsioon ERYT 
• . 500, YACEP 

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

 


