SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
KMETIJSKO – PODJETNIŠKI TEHNIK

KATALOG ZNANJA
1. IME MODULA:
PRODAJA IN SVETOVANJE V KMETIJSTVU (PSK)
2. USMERJEVALNI CILJI MODULA:
Dijak bo zmožen:
• načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
• racionalno rabi energijo, material in čas,
• varuje zdravje in okolje,
• komunicira s sodelavci in dobavitelji,
• prevzame, preveri in skladišči kemikalije (fitofarmacevtska sredstva in biocidi),
• prevzame, preveri in skladišči kmetijske pridelke in izdelke,
• svetuje kupcem pri nabavi in uporabi sredstev za varstvo rastlin,
• svetuje kupcem pri nabavi in uporabi semenskega blaga in sadilnega materiala,
• svetuje kupcem pri nabavi domačih živali in krme,
• svetuje kupcem pri nabavi in uporabi materiala,
• svetuje kupcem pri nabavi in uporabi kmetijskih strojev, opreme, naprav in orodij,
• uporabljati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in
izvajanju posameznih nalog,
• načrtovati in organizirati dejavnost,
• razvijati ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja problemov,
• razvijati strokovno in poklicno odgovornost ter organizacijsko kulturo na delovnem mestu,
• povezati teoretična in praktična znanja,
• razvijati sposobnost učenja učenja,
• razvijati informacijsko pismenost.
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3. OPERATIVNI CILJI
Poklicne kompetence

OZNAKA

NIVO USVAJANJA KOMPETENCE

KOMPETENCA

OSNOVNI RUTINSKI NAPREDNI
NIVO
NIVO
NIVO
KPSK 1
KPSK 2
KPSK 3
KPSK 4
KPSK 5

Prevzame, preveri in skladišči kemikalije
ter kmetijske pridelke in izdelke
Svetuje pri nabavi in uporabi sredstev za
varstvo rastlin in semenskega materiala
Svetuje pri nabavi domačih živali in krme
Svetuje pri nabavi in uporabi materiala in
strojev
Vodi evidence in dokumentacijo

X
X
X
X
X

KPSK1 – Prevzame, preveri in skladišči kemikalije ter kmetijske pridelke in izdelke
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:
- se seznani s predpisi o prodaji
- pozna pravilno ravnanje z embalažo in
ostanki kemikalij
- pozna varstvo uporabnikov in potrošnikov
- pozna označevanje blaga
- pozna predpise o transportu, shranjevanju in
skladiščenju blaga

Dijak:
- preveri, ali so kemikalije pravilno opremljene
- preveri ustreznost embalaže
- zaklene kemikalije
- kontrolira datum uporabnosti
- preveri, ali so kmetijski pridelki in izdelki
primerno opremljeni
- razvrsti in označi kmetijske pridelke in izdelke na
prodajnem mestu
- kontrolira datum uporabnosti
- skladišči kmetijske pridelke in izdelke v skladu s
predpisi
- zbira, pravilno skladišči in varno odstranjuje
ostanke in embalažo

KPSK2 – Svetuje kupcem pri nabavi in uporabi sredstev za varstvo rastlin in semenskega
materiala
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:
- pozna ukrepe in seznam priporočenih
pripravkov za integrirano pridelavo

Dijak:
- svetuje pri nabavi in uporabi kemikalij in ostalih
sredstev za varstvo rastlin
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INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

- pozna postopke nanašanja kemikalij
- pozna vrste in sorte semenskega in sadilnega
materiala
- pozna osnovne karakteristike semenskega
materiala
- pozna osnovne rastne pogoje posameznih vrst
rastlin

- informira kupce o vrsti in načinu uporabe
kemikalij
- informira kupce o nevarnih lastnostih kemikalije
- izdaja kemikalije in informira kupca o
skladiščenju kemikalij
- preveri deklaracije semena in sadik
- preveri datum uporabnosti semen
- svetuje pri nabavi in uporabi semenskega ter
sadilnega materiala
- oceni kvaliteto rastlin

KPSK3 – Svetuje kupcem pri nabavi živali in krme
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:
- pozna primernost različnih vrst in pasem
živali za različne pogoje reje
- pozna kazalce kvalitete pri živalih
- pozna vrste in uporabo krmil

Dijak:
- svetuje kupcem pri izbiri živali
- svetuje kupcem o kvaliteti živali
- svetuje kupcem pri izbiri in uporabi krme
za posamezno vrsto živali
- svetuje kupcem pri nabavi pripomočkov za
oskrbo živali

KPSK4 – Svetuje kupcem pri nabavi in uporabi materiala in strojev
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:
- loči vrste in uporabo organskih in
mineralnih gnojil
- loči vrste in uporabo rastnih substratov in
zaščitnih materialov
- pozna kvaliteto orodij in naprav v
kmetijstvu ter njihovo uporabo
- loči kmetijske stroje, opremo, naprave in
orodja glede na namen uporabe

Dijak:
- svetuje pri nabavi in uporabi gnojil
- svetuje pri nabavi in uporabi rastnih
substratov
- svetuje pri nabavi tehničnih pripomočkov v
kmetijstvu
- svetuje pri nabavi in uporabi kmetijskih
strojev, naprav, orodij in opreme

KPSK5 – Vodi evidence in dokumentacijo
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:
- pozna pomen vodenja evidence in
dokumentacijo o prodaji
- pozna veljavno zakonodajo o vodenju
evidenc in dokumentacije

Dijak:
- vodi evidence in dokumentacijo o prodaji v
skladu z veljavno zakonodajo

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
KMETIJSKO – PODJETNIŠKI TEHNIK

4. POGOJI ZA VKLJUČITEV V MODUL
Pogoji za vpis v ta modul so uspešno končani sledeči moduli:
• Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo ali
• končano izobraževanje srednjega poklicnega izobraževanja v biotehniki
5. OBLIKE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA
• pouk teorije,
• vaje,
• demonstracije,
• delo v skupini,
• praktično izobraževanje (v šoli, v podjetju),
6. METODIČNO – DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Učitelj je avtonomen pri določanju števila ur, namenjenih obravnavi poklicnih in ključnih
kompetenc in njihovega zaporedja.
Informativni cilji obsegajo pridobivanje temeljnih strokovnih znanj na vseh zahtevnostnih
ravneh, pri načrtovanju in izvajanju pouka naj učitelj omogoči doseganje vseh ciljev na čim
višjih ravneh znanja.
Formativni cilji se nanašajo na razvijanje motivacijskih, učnih, miselnih, socialnih spretnosti in
poklicnih kompetenc dijaka.
Pouk naj poteka z uporabo različnih metod (razlaga, vodena diskusija, demonstracija, praktično
delo dijakov, metoda uporabe virov…) in organizacijskih oblik (skupinsko delo, delo v
dvojicah, individualno delo…). Razlaga in demonstracija naj bosta problemsko obarvani,
frontalno delo naj se izmenjuje s skupinskim in individualnim. Pri pouku naj se dosledno
uporablja strokovne izraze s področja kmetijstva in biotehnike, da dijak razvija poklicno
identiteto. Pri pouku naj učitelj uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo.
Pri pouku naj bo zagotovljen interdisciplinarni pristop: pri obravnavi vsebin naj se učitelji
strokovnih modulov časovno in vsebinsko povezujejo in usklajujejo.

