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Lüpsikool kitsepidajatele
Õppekava üldiseloomustus
Õppekava
nimetus

Lüpsikool kitsepidajatele

Õppekavarühm 0811 Põllunduse ja loomakasvatuse õppekavarühm
Lamba- ja/või kitsekasvatusspetsialist, tase 5
1. Lammaste ja/või kitsede hooldamine (B.2.6)
2. Lammaste ja/või kitsede söötmine (B.2.7)
Õppekava
koostamise alus 3. Lammaste ja/või kitsede tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete
märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel (B.2.8)
4. Piima tootmine (B.2.10)
Õppe maht

16 akadeemilist tundi, millest 8 tundi auditoorset tööd ja 8 tundi praktilist
õpet kitsefarmis

Sihtgrupp
ja Sihtgrupp: loomakasvatajad
õppe alustamise Õppe alustamise tingimused: Koolitusel osalemiseks on vajalik eelnev kogemus
kitsekasvatamisel.
tingimused
Õppe
eesmärk

Teemadeks on kitsepiim ja selle kvaliteet, kitse pidamistingimused ning
söötmine ja nende mõju piima kvaliteedile ja udara tervisele, udara tervis ja
mastiit, selle ära tundmine ja ravimine, toorpiima käitlemine, tallede
võõrutamine ja toitmine.

Õpiväljund
Koolituse läbinu teab ja tunneb:
 Kitsepiima omadusi ja selle kvaliteedinõudeid
 Laudahügieeni põhimõtteid ja nende seost piima kvaliteediga ja kitse tervisega
 Sööda hügieeni ja söötmise olulisust piima kvaliteedile ning udara tervisele
 Lüpsihügieeni aluseid ja nende seost piima kvaliteedi ja kitse tervisega
 Erinevaid lüpsitehnikaid ning vajalikke tehnilisi seadmeid
 Kitse udara ehitust ning tervist, kanda selle eest hoolt
 Oskab ära tunda haige udara ja alustada mastiidi ravi
Õppe sisu
Koolituse teemad on:
-udara tervis ja mastiidi ravi;
- kitsepiima omadused ja selle kvaliteet;
- lüpsitehnikad;
- lüpsihügieen;
- laudahügieen;
- sööda hügieen ja söötmise olulisus piima kvaliteedile ning udara tervisele;
- farmi külastus ning praktika.
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Koolitaja

Koolitaja kvalifikatsiooni kirjeldusele vastav koolitaja.

Koolitaja
kvalifikatsiooni
kirjeldus

Omab vastavaid teadmisi ja/või õppejõuna töötamise kogemust ja/või
praktilist töökogemust antud valdkonnas.

Koolituse korraldaja Maaelu Edendamise Sihtasutus (majandustegevusteate nr 180137)
Õppetöö korraldus ja õpingute alustamine
Üldpõhimõtted

Õppetöö toimub vähemalt 10 osavõtja suuruse grupi täitumisel

Õppekeel

Eesti keel

Õppemeetod

Loeng, esitlus, vestlus, rühmatöö, praktiline töö.

Õppekeskkond

Loeng toimub kaasaegne õpperuumis. Õpetajale on vajalik arvuti ja
dataprojektor.
Praktilisel tööl on igal õppijal võimalik kasutada praktiliseks
tegevuseks vajalikke töövahendeid.

Õpingute
alustamine

Õppegrupid komplekteerib koolituse korraldaja.

Õpingute lõpetamine ja hindamine
Hindamine
Väljastav
dokument

Mitteeristav hindamine.
Hindamiskriteeriumid: aktiivne osavõtt koolitusest
Koolituse läbinutele väljastab Maaelu Edendamise Sihtasutus tõendi.
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