SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
- VATERINARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ
1. IME MODULA: REJNE ŽIVALI (RŽI)

2. USMERJEVALNI CILJI:
Dijak:
spozna pomen osemenjevanja živali,
spozna postopek umetnega osemenjevanja,
oskrbi porodnico in novorojeno žival,
zna pomagati pri porodu,
zaveda se možnih zapletov pri porodu,
pozna patologijo roženih tvorb in jih po potrebi oskrbi,
zaveda se pomena zdrave mlečne žleze,
razvija strokovno in poklicno odgovornost ter organizacijsko kulturo na delovnem
mestu.

-

MODUL SESTAVLJAJO VSEBINSKI SKLOPI:
1. VSEBINSKI SKLOP: Reprodukcija rejnih živali
2. VSEBINSKI SKLOP: Rožene tvorbe in vime

3. OPERATIVNI CILJI:
1. Vsebinski sklop: Reprodukcija rejnih živali
Poklicne kompetence:





Osemenjevanje goveda
Osemenjevanje svinj
Vodi brejost
Ugotavlja plodnostne motnje

Operativni cilji:
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Znanja:

Dijak:

-

Pozna anatomijo in fiziologijo spolnih
organov pri govedu.

- Zna pripraviti pripomočke za osemenjevanje.
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INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Znanja:

Dijak:

 Pozna postopke odvzema in priprave
semena.
 Pozna postopek osemenjevanja in napake
pri tem.
 Pozna anatomijo in fiziologijo spolnih
organov svinje.
 Pozna postopke odvzema in priprave
semena.
 Pozna postopek osemenjevanja in napake
pri tem.
 Pozna posebnosti fiziologije brejosti in
potrebe živali med brejostjo.
 Pozna različne metode ugotavljanja
brejosti.
 Pozna pomen priprav porodnice porod.
 Pozna znake poroda.
 Pozna motnje poroda.
 Pozna plodnostne motnje.

 Zna voditi evidenco pri osemenitvi.
 Zna pripraviti pripomočke za
osemenjevanje svinje.
 Zna voditi evidenco pri osemenitvi.
 Ugotavlja brejost z različnimi metodami.
 Ustrezno pripravi porodnico in prostor za
porod.
 Ugotovi znake poroda.
 Nadzoruje normalni porod.
 Ukrepa ob nepravilnostih pri porodu.
 Prepozna plodnostne motnje.

2. Vsebinski sklop: Rožene tvorbe in vime
Poklicne kompetence:
- Skrbi za zdravje rožene tvorbe
- Skrbi za zdravje mlečne žleze

Operativni cilji:
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Znanja:

Dijak:

Dijak
 Pozna anatomijo in fiziologijo zdravega
parklja in kopita.
 Prepozna napačno raščen parkelj.
 Pozna preventivne ukrepe za zdravo rast
parkljev in kopit.
 Pozna bolezenske procese na parklju in
kopitu.
 Presoja o razlogih za pojav bolezni
vimena.
 Razporedi povzročitelje bolezni vimena

Dijak:
 Oceni parkelj in kopito.
 Korigira nepravilno raščen parkelj.
 Izvaja preventivne ukrepe za zdravo rast
parkljev in kopit.
 Ukrepa ob pojavu bolezenskih procesov na
parklju in kopitu.
 Skrbi za preprečevanje okužb vimena.
 Jemlje in pošilja vzorce za mikrobiološko
preiskavo mleka.
 Izvaja preventivne ukrepe za preprečevanje
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INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Znanja:

Dijak:

po njihovih značilnostih in delovanju.
 Pozna terapijo in diagnostiko mastitisov.
 Pozna ročno in strojno molžo.

mastitisa.

4. POGOJI ZA VKLJUČITEV IN DOKONČANJE MODULA: Modul nima posebnih
pogojev.

5. OBLIKE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA
a) pouk teorije
b) delo v skupini
6. METODIČNO – DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Učitelj je avtonomen pri določanju števila ur, namenjenih obravnavi poklicnih in ključnih
kompetenc in njihovega zaporedja.
7. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA:
Znanje se preverja in ocenjuje ustno.
8. OBSEG IZOBRAŽEVALNEGA DELA – ŠTEVILO UR: 68

9. ŠTAVILO KREDITNIH TOČK: 3

10. SMER IN STOPNJA IZOBRAZBE UČITELJEV: doktor veterinarske medicine

Povezave z drugimi predmeti:
- Anatomija in fiziologija domačih živali
- Oskrba živali
- Veterinarska tehnologija

Pripravila:
Darja Juvan Pastirk, dr.vet.med.

Ravnatelj:
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