Naziv programa

OKOLJU PRIJAZNO ZELENJADARSTVO

Področje

BIOTEHNIKA

Predlagatelj programa (ime

Biotehniška šola RAKIČAN

šole in imena pripravljalcev
programa)

Ksenija Kous, uni. dipl. inž. kmet.

Kratek opis programa
(max. 150 besed)

Program je namenjen vsem, ki želijo pridobiti več teoretičnega
in praktičnega znanja, ki ga potrebujejo pri uspešnem
pridelovanju zelenjave, želijo nadgraditi svoje znanje in
kompetence, usvojiti nova znanja in veščine.

SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 je
potrebno v okviru tretjega prednostnega področja
(usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela) spodbujati
razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti, ki
bodo prilagojene razvojnim potrebam trga dela.
Cilj je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega
poklicnega izobraževanja in usposabljanja v skladu s
potrebami in razvojem trga dela, izboljšati njihove
kompetence za večjo zaposljivost, mobilnost in osebni razvoj.
Program je namenjen vsem, ki se poklicno ali ljubiteljsko
ukvarjajo s pridelavo zelenjave.

Ciljna skupina (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Pogoji za vključitev v
program

Ciljna skupina so zaposleni :
- ki želijo izboljšati kompetence na področju pridelave zdrave
zelenjave,
- brez ustrezne poklicne izobrazbe,
- ki si želijo povečati fleksibilnost na trgu dela,
- razširiti in poglobiti svoje znanje.
Pogoj za vključitev v program je status zaposlenega.

(v skladu z razpisom)

Cilji programa (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Cilj izobraževanja in usposabljanja je seznanitev s pomenom
V Sloveniji pridelane zelenjave.
Kandidati se bodo seznanili z okolju prijazni pridelavi
zelenjave na prostem in v zavarovanem prostoru ter varstvom
pred pleveli, boleznimi in škodljivci.

Obseg programa (skupno št. ur)
Oblika dela

50 ur
Kontaktne
ure

On line delo

Teoretični del (št. ur)

20

-

Praktični del (št. ur)

30

-

(max 50 %
celotnega
programa)

Izdelek ali
storitev

Drugo
(navedite)

Način evidentiranja (lista

Lista prisotnosti

prisotnosti, podpisana izjava –
izdelek, storitev …)

Pogoji za končanje
programa

80% prisotnost

POSEBNI DEL
Vsebine programa

Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega
usposabljanja.
-

Kompetence, pridobljene s
programom

-

Pomen lokalno in okolju prijazno pridelane zelenjave
na prostem in v zavarovanih prostorih.
Okolju prijazno pridelovanje zelenjave.
Okolju prijazno varstvo pred pleveli, boleznimi in
škodljivci.
Kandidat:
opredeli vrste zelenjave;
spoznava novosti na področju pridelave zelenjave;
prideluje zelenjavo na okolju prijazen način;
izvaja varstvo zelenjave na okolju prijazen način;
povezuje teoretična in praktična znanja.

Spretnosti, pridobljene s
programom

Kandidati prepoznajo priložnost okolju prijazne pridelave in
predelave zelenjave v lokalnem območju.

Splošne kompetence,
dopolnjene s programom

Kandidati v programu pridobijo naslednje kompetence in jih
prenašajo v svoje delovno okolje:
- načrtovanje svoje poklicne poti,
- strokovni razvoj,
- uporaba IKT opreme,
- delo v skupini,
- komunikacija,
- reševanje problemov,
- prilagajanje okoliščinam,
- poznavanje in upoštevanje predpisov iz varstva pri
delu,
- varovanje okolja,
- vseživljenjsko učenje,
- osebni razvoj in rast.
Ugotavljanje predhodnega znanja in formalno pridobljene
izobrazbe pri kandidatih.

Organizacija izobraževanja
(navedba vsebinskih sklopov –
modulov, časovni obseg)

SKLOP
Dejavniki
rasti
Zelenjava

Setev,
sajenje
Oskrba

VSEBINA
Podnebni dejavniki rasti.
Talni dejavniki rasti.
Skupine zelenjave.
Tehnologija pridelave
posamezne zelenjave.
Priprava tal.
Načini setve.
Vzgoja sadik.
Gnojenje in dognojevanje.
Kompost.

URE
2
10

2

2

Varstvo

Spravilo in
skladiščenje
Praktikum

Izobrazba in kompetence
izvajalca(ev) programa
(stopnja in smer izobrazbe)

Zalivanje, namakanje.
Zastirke.
Pleveli.
Bolezni.
Škodljivci.
Pripravki za varstvo.
Zrelost.
Čas spravila.
Načini skladiščenja.
Praktična pridelava zelenjave.

3

1

30

Teoretični del:
Izvajalci morajo imeti dokončano univerzitetno ali visoko
strokovno stopnjo študija kmetijstva.

Praktični del:
Izvajalci morajo imeti dokončano visoko strokovno izobrazbo
študija smer kmetijstvo ali višjo strokovno izobrazbo smer
agronomija.

Program

Datum

Odobril

Programski odbor

12. 11. 2018

DA

Svet zavoda potrdil

15. 11. 2018

DA

Zavrnil – Opombe

