Rezultat 6:

Vodnik za izvedbo
modula
Učni material za
RIBOGOJSTVO

Didaktične smernice
Uvod
O čezmernem ribolovu v svetovnih oceanih se pogosto razpravlja na področju znanosti, v medijih ter na
političnih odrih. V Evropski uniji vsak prebivalec na leto zaužije 23,1 kg rib in morske hrane (18,9 kg v
svetovnem merilu, v Švici 17,8 kg, v Sloveniji 10,9 kg, in v Italiji 25,9 kg).1 Približno 80 % rib in morske
hrane, ki prihaja iz Evrope, se ulovi v oceanih.2 Vendar ta ulov pokriva le 45 % potrošnje v EU, ostalo
predstavlja uvoz.3 Zaradi takšnega stanja so določene vrste rib in oceanskih ekosistemov pod pritiskom, to pa
velja tudi za naše podnebje. Ker je treba ribe, uvožene iz držav izven Evrope, prepeljati na različne oddaljene
konce, pri tem prihaja do znatnih emisij CO2.
Eno od rešitev tega problema predstavlja ribogojstvo. Z uvedbo takšne proizvodnje rib bi se zmanjšal pritisk
na morske ekosisteme; in ker je mogoče ribogojnice zgraditi v vsaki državi, bi se lahko pomembno skrajšala
pot od proizvajalca do potrošnika. Z razvojem ribogojnic bi lahko ustvarili nova delovna mesta v državah, ki
ne slovijo kot ribiške velesile. Ribogojstvo bi lahko na tak način pozitivno prispevalo k trajnostnemu razvoju
v ekološkem, družbenem ter gospodarskem smislu.
Za dosego takšnih ciljev je treba izobraziti strokovnjake na področju ribogojstva. Ta modul je razdeljen na
dva nivoja. Osnovni nivo zajema štiri pedagoške enote, in sicer predstavitev rib, predstavitev osnov o
ribogojnicah in o parametrih vode, predstavitev tehnologije ribogojne proizvodnje – sistemski pregled, ter
predstavitev bolezni rib. Enote so primerne za vse nivoje poklicnega izobraževanja in usposabljanja. V
kolikor je na voljo več časa oz. v primeru, da je izobraževalni nivo prenizek, je zagotovljeno dodatno
zahtevnejše gradivo z enako tematsko osredotočenostjo kot pri osnovnih predstavitvah, vendar obširnejše.
Poleg gradiv bodo dijaki lahko uporabljali tudi delovne liste z vajami. Slednje so lahko enake za oba nivoja.
V nekaterih primerih bo v določenih predstavitvah na osnovnem nivoju uporabljena enaka vsebina kot pri
drugih predstavitvah na naprednejšem nivoju. Zato se lahko pri različnih številkah pedagoških enot na
osnovnem oz. naprednejšem nivoju pojavijo enake številke delovnih listov. Cilj takšnega izobraževanja je
študentom ponuditi znanje, ki jim bo omogočilo delo na področju ribogojstva ali jim celo pomagalo pri
vzpostavitvi lastnega proizvodnega sistema.

Ciljna skupina
Študenti v PIU, učitelji v PIU, šole in druge ustanove, ki nudijo PIU

Pregled
Ta paket vsebuje predstavitve za predavanja v okviru modula »Ribogojstvo« in nekaj delovnih listov z
vajami. Spodaj so na voljo opisi izobraževalnih enot, ki predstavljajo del predavanj. Enote in pripadajoče
predstavitve so razdeljene na osnovni in naprednejši nivo. Za vsako predavanje so določeni učni rezultati,
predlagane pa so tudi učne metode. V vsakem opisu so navedena gradiva, ki ustrezajo posamezni
izobraževalni enoti.
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Pregled gradiva dostopnega v R6
R6: Učno gradivo za RIBOGOJSTVO
OSNOVNE ENOTE
Osnovna enota 1 predstavitev: Ribe
Delovni list 1
Delovni list 2
Delovni list 3
Delovni list 4
Delovni list 9
Osnovna enota 2 predstavitev: Osnove o ribogojnicah Voda
Delovni list 8
Osnovna enota 3 predstavitev: Ribogojni sistemi
Osnovna enota 4 predstavitev: Bolezni rib
Delovni list 5
Delovni list 6
Izroček: Priročnik za spremljanje rib
NAPREDNE ENOTE
Napredna enota 1 predstavitev: Biologija rib
Delovni list 1
Delovni list 2
Delovni list 3
Delovni list 4
Napredna enota 2 predstavitev: Osnove o ribogojnicah
Delovni list 7
Delovni list 8
Delovni list 9
Delovni list 10
Napredna enota 3 predstavitev: Ribogojni sistemi
Napredna enota 4 predstavitev: Bolezni rib
Delovni list 5
Delovni list 6
Izroček: Priročnik za spremljanje rib
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Splošni cilji
Študenti bodo:





seznanjeni s strokovno terminologijo s področja ribogojstva;
pridobili in bili zmožni pokazati tehnološko znanje ter razumevanje ribogojnih sistemov;
zmožni obravnavati vse vidike ribogojne proizvodnje;
zmožni oceniti vrednost ribogojstva ob upoštevanju ekološkega, družbenega in gospodarskega
pomena tega področja.
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Osnovne izobraževalne enote in cilji
Osnovna enota 1:

Ribe

Učni rezultat

Študenti bodo:
 zmožni opisati pomembne vidike biologije rib (dihanje,
osmoregulacija, organi zaznavanja, prehranjevanje, vedenje in
razmnoževanje);
 zmožni narisati različne ribje pasove ter navesti, katere vrste
rib so tam najpogostejše;
 vedeli, katere vidike je treba upoštevati pri ravnanju z ribami
in pri izlovu;
 (zmožni pokazati sposobnosti ravnanja z ribami in sposobnost
izlova).
Navodila s strani učitelja, vaje.

Učne metode
Učna gradiva

Predstavitev »Ribe«, delovni listi od 1 do 4 o biologiji rib in delovni
list 9 o ravnanju z ribami.

Osnovna enota 2:

Osnove o ribogojnicah in parametri vode

Učni rezultat

Študenti bodo:
 zmožni razložiti, kateri vodni parametri so bistveni za ribe in
jih je potrebno spremljati;
 zmožni izdelati protokol za meritev pomembnih parametrov;
 zmožni uporabljati opremo za izvajanje meritev.
Navodila s strani učitelja, vaja.

Učne metode
Učna gradiva

Predstavitev »Osnove o ribogojnicah Voda«, delovni list 8 o osnovah
ribogojnic.

Osnovna enota 3:

Tehnologija ribogojne proizvodnje – sistemski
pregled

Učni rezultat

Študenti bodo:
 zmožni navesti razloge za uvedbo ribogojstva;
 zmožni prepoznati ekološko, družbeno in gospodarsko
vrednost ribogojstva;
 seznanjeni z različnimi sistemi ribogojne proizvodnje;
 zmožni razpravljati o prednostih in pomanjkljivostih takšnih
sistemov.
Navodila s strano učitelja, vaja – podrobna opredelitev vrst rib in
njihove lokacije, da bi študentom omogočili načrtovanje njihovih
lastnih sistemov, izlet oz. ogled obstoječe ribogojnice.
Predstavitev »Ribogojni sistemi«

Učne metode
Učna gradiva
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Osnovna enota 4:

Bolezni rib

Učni rezultat

Študenti bodo:
 seznanjeni z dejavniki, ki vplivajo na zdravje rib;
 zmožni predlagati načrt zdravljenja obolelih rib.
Navodila s strani učitelja, vaje, spremljanje rib.

Učne metode
Učna gradiva

Predstavitev »Bolezni rib«, delovni listi 5 in 6 o preprečevanju in
zdravljenju bolezni, Priročnik za spremljanje rib (izroček).

Poševno besedilo: predlogi možnih učnih metod.

Napredne izobraževalne enote in cilji
Napredna enota 1:

Biologija rib in ekologija

Učni rezultat

Učne metode

Študenti bodo:
 zmožni opisati relevantne vidike biologije rib (dihanje,
osmoregulacija, organi zaznavanja, prehranjevanje, vedenje in
razmnoževanje);
 zmožni razložiti, kateri vodni parametri so bistveni za ribe
 zmožni načrtovati režim hranjenja;
 zmožni narisati različne ribje pasove ter navesti, katere vrste
rib so tam najpogostejše;
 zmožni razlikovati med potencialnimi vrstami rib in navesti
njihove prednosti ter pomanjkljivosti.
Navodila s strani učitelja, vaje.

Učna gradiva

Predstavitev »Biologija rib«, delovni listi od 1 do 4 o biologiji rib.

Napredna enota 2:
Učni rezultat

Učne metode
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Osnove o ribogojnicah
Študenti bodo:
 vedeli, kaj je potrebno za obratovanje ribogojnice;
 zmožni navesti parametre, ki jih je treba spremljati;
 zmožni zasnovati protokol za meritev pomembnih parametrov;
 zmožni uporabljati opremo za izvajanje meritev.
 vedeli, katere vidike je treba upoštevati pri ravnanju z ribami in
pri izlovu;
 (zmožni pokazati sposobnosti ravnanja z ribami in sposobnost
izlova).
Navodila s strani učitelja, vaje, skupinsko delo – praktične naloge
(vodenje protokola), urjenje v ravnanju z ribami, ogled obstoječe
ribogojnice.
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Učna gradiva

Predstavitev »Osnove o ribogojnicah«, delovni listi od 7 do 9 o osnovah
ribogojnic, urjenje v uporabi kalkulatorja za preračun količine amoniaka,
ki jo je treba odstraniti (delovni list 10), (vključno z excel tabelo).

Napredna enota 3:

Tehnologija ribogojne proizvodnje – sistemski pregled

Učni rezultat

Študenti bodo:
 seznanjeni z različnimi sistemi ribogojne proizvodnje;
 zmožni razpravljati o prednostih in pomanjkljivostih takšnih
sistemov.
 zmožni načrtovati sistem na podlagi znanih zahtev in omejitev.
Navodila s strani učitelja, vaja – podrobna opredelitev vrst rib in njihove
lokacije, da bi študentom omogočili načrtovanje njihovih lastnih
sistemov, izlet oz. ogled obstoječe ribogojnice.
Predstavitev »Ribogojni sistemi«

Učne metode
Učna gradiva

Napredna enota 4:

Bolezni rib

Učni rezultat

Študenti bodo:
 vedeli, kateri dejavniki vplivajo na zdravje rib in igrajo
določeno vlogo pri pojavitvi bolezni pri ribah;
 poznali različne bolezni rib;
 zmožni predlagati ustrezne ukrepe po postavitvi diagnoze pri
določeni ribi;
 vedeli, na koga se morajo obrniti v primeru bolezni pri ribah.
Navodila s strani učitelja, vaje, praktične naloge – organizacija
ribogojnice ali postavljanje diagnoze za živo/mrtvo ribo, praktično
preverjanje stanja ribe, spremljanje rib.
Predstavitev »Bolezni rib«, delovni listi 5 in 6 o boleznih rib, Priročnik
za spremljanje rib (izroček).

Učne metode
Učna gradiva

Poševno besedilo: predlogi možnih učnih metod.
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Osnovne enote:
Učna gradiva Osnovna enota 1:
Predstavitev 1 – Ribe
Delovni list 1 – Biologija rib – Škrge
Delovni list 2 – Biologja rib – Možne vrste rib za ribogojstvo
Delovni list 3 – Biologija rib – Organi zaznavanja
Delovni list 4 – Biologija rib – Življenjski prostor in ribji pasovi
Delovni list 9 – Osnove o ribogojnicah – Rokovanje z ribami

Učna gradiva Osnovna enota 2:
Predstavitev 2 – Osnove o ribogojnicah Voda
Delovni list 8 – Osnove o ribogojnicah – Sistemski parametri

Učna gradiva Osnovna enota 3:
Predstavitev 3 – Ribogojni sistemi

Učna gradiva Osnovna enota 4:
Predstavitev 4 – Bolezni rib
Delovni list 5 – Preprečevanje in zdravljenje bolezni rib – ravnanje z obolelimi ribami
Delovni list 6 – Bolezni rib
Izroček – Priročnik za spremljanje rib

Napredne enote:
Učna gradiva Napredna enota 1
Predstavitev 1 – Biologija rib
Delovni list 1 – Biologija rib – Škrge
Delovni list 2 – Biologja rib – Možne vrste rib za ribogojstvo
Delovni list 3 – Biologija rib – Organi zaznavanja
Delovni list 4 – Biologija rib – Življenjski prostor in ribji pasovi

Učna gradiva Napredna enota 2
Predstavitev 2 – Osnove o ribogojnicah
Delovni list 7 – Osnove o ribogojnicah – Ribogojni sistem
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Delovni list 8 – Osnove o ribogojnicah – Sistemski parametri
Delovni list 9 – Osnove o ribogojnicah – Rokovanje z ribami
Delovni list 10 – Osnove o ribogojnicah – Kalkulator Odstranitev amoniaka

Učna gradiva Napredna enota 3
Predstavitev 3 – Ribogojni sistemi

Učna gradiva Napredna enota 4
Predstavitev 4 – Bolezni rib
Delovni list 5 – Preprečevanje in zdravljenje bolezni rib – ravnanje z obolelimi ribami
Delovni list 6 – Bolezni rib
Izroček – Priročnik za spremljanje rib
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