1. Täienduskoolitusasutuse nimi
Järvamaa Kutsehariduskeskus
2. Õppekava nimetus
Bioohutuskava koostamine ja selle eiramisest tulenevad haigused kodulindudel
3.

Õppekava

rühm

(vastavalt

rahvusvahelisele

haridus-

ja

koolitusvaldkondade

klassifitseerimise süsteemile ISCED-F 2013)
Põllundus ja loomakasvatus
4. Õppekeel
Eesti keel
5. Õppekava koostamise alus
Loomakasvataja tase 4, spetsialiseerumisega linnukasvataja tase 4 kompetentsid:
B.2.3 loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti
juhendamisel.
Loomakasvatustootja tase 5, spetsialiseerumisega linnukasvatustootja tase 5:
B.2.3 loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti
juhendamisel.
Põllumajanduserialade

riikliku

õppekava

alusel

koostatud

Järvamaa

Kutsehariduskeskuse õppekava:
loomakasvataja tase 4, spetsialiseerumisega linnukasvataja erialamoodulid:
lindude tervishoid.
Loomakasvatustootja tase 5, spetsialiseerumisega linnukasvatustootja erialamoodul:
linnukasvatuse korraldamine.
6. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus
Maht 18 tundi, millest 8 tundi on praktiline töö
7. Õppekeskkond
Koolitus toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse auditooriumis.
8. Sihtgrupp
Linnukasvatajad.
9. Õppe alustamise tingimused
Töökogemus linnukasvatuses või kavatsus hakata kasvatama kodulinde.
10. Eesmärk
Koolituse läbinud õppija töötab lindude heaolust lähtuval järgides bioohutuse nõudeid,
mõistab liigiomast käitumist, eristab tervet ja haiget lindu.
11. Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija
 järgib oma farmis bioturvalisuse ja bioohutuse nõudeid;
 eristab haigestunud linde tervetest ning pöördub õigeaegselt veterinaararsti poole;
 järgib oma töös nii kodulindude, enda kui kaastöötajate ohutust, head
põllumajandustava ning keskkonnanõudeid.
12. Õppe sisu
Auditoorne töö – 10 tundi
 Bioturvalisuse ja bioohutuse mõiste ning komponendid. Seadusest tulenevad
bioohutuse nõuded linnufarmis
 Bioohutusnõuete eiramisest tulenevad nakkushaigused, sh. linnugripp
Praktiline töö – 8 tundi
Koostab ja esitleb koolituse käigus oma lindla bioohutuskava
13. Õppemeetodid
Loeng, arutelu, praktiline töö
14. Iseseisev töö
Koostab oma lindlale bioohutuskava
15. Õppematerjalid
Loengukonspekt
16. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õppija on osalenud õppetöös vähemalt 50 % ning
koostanud ja esitanud praktilise töö. Toimub mitteeristav hindamine.
Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Praktiline töö

õppija on koostanud ja esitanud praktilise töö - oma lindla
bioohtuskava

17. Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õpingute lõpetamise nõuded ei ole täidetud, siis väljastatakse õppijale tõend, kuhu
märgitakse osaletud tunnid ja teemad.
18. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Kutse- või kõrgharidus või põllumajandustootja kutsetunnistus, tase 5. Koolitaja
kogemus täiskasvanute koolitamises vähemalt kolm aastat.
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