Vocational Competencies obtained
in FISHING branch, Level I

Kompetencat profesionale për Drejtimin
PESHKIM, Niveli I
Nxënësi është i aftë:
-

të notojë;
të vozisë me mjete të thjeshta lundrimi;
të përdorë terminologjinë detare në emërtim, interpretim dhe raportim;
të dallojë pjesët përbërëse të anijes dhe në veçanti elementet e kuvertës;
të përcaktojë distancat nga anija në bankinë, shpejtësinë dhe kahun e lëvizjes së
anijes;
të zbatojë kriteret e sigurisë personale dhe përgjegjësisë kolektive në anije;
të kryejë kontrolle pamore për mbajtjen në gatishmëri përdorimi të mjeteve të
shpëtimit të jetës, mbrojtjes nga zjarri dhe të higjenës në anije;
të zbatojë detyrat individuale dhe në grup lidhur me emergjencat e identifikuara;
të vëzhgojë gjatë shërbimit elemente të sigurisë gjatë qëndrimit të anijes në
bankinë, bovë apo spirancë dhe të raportojë;
të vëzhgojë gjatë shërbimit sinjalistikën lundrimore natën/ditën dhe të raportojë;
të realizojë nyjet (lidhjet) detare;
të qepë cimat dhe kavot;
të përdorë cimat për akostim dhe ç’akostim nga bankina;
të kryejë punime mirëmbajtjeje dhe riparime të thjeshta të veglave të peshkimit;
të përgatisë veglat e peshkimit sipas specifikës së shërbimit;
të marrë informacion për motin nga instrumentat matës dhe informues në anije, si
dhe nga tregues të tjerë të motit;
të mirëmbajë instrumentet matëse të informacionit meteorologjik në anije;
të mbrojë faunën ujore dhe mjedisin në tërësi nga ndotjet;
të zbatojë masat për shmangjen e sëmundjeve të ndryshme tek peshqit;
të sistemojë produktin e kapur gjatë peshkimit;
të ruajë freskinë e produktit nga momenti i zënies deri në daljen e tij në treg;
të dallojë llojet e peshqve si në ujrat e ëmbla, ashtu dhe në ato të kripura;
të marrë mostra uji në thellësi të ndryshme;
të masë temperaturat e ujit në periudha të veçanta të vitit;
të respektojë standardet ndëkombëtare që veprojnë në fushën e peshkimit;
të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit;
të përdorë në mënyrë të pavarur literaturat profesionale.
të kryejë llogaritje të thjeshta të vëllimeve të stoqeve.

The student is able to:
-

-

Swim.
Drive with simple navigation tools.
Use nautical terminology in labeling, interpretating and reporting.
Distinguish ship components and in particular elements of the deck.
Determine distances from the boat to jetty, speed and direction of movement of the
ship.
Apply the criteria of personal security and collective responsibility in ship.
Perform visual checks to make available the use of life-saving tools, fire protection
and hygiene on the ship.
Implement individual and group tasks associated with emergencies identified.
Monitor during the service security elements of the ship while staying in the jetty, buoy
or anchored and report.
Observe during service night/day navigational signage and report.
Realize marine joints (connections).
Sew ropes.
Use ropes for docking and getting out the ship from jetty.
Carry out maintenance works and simple repairs of fishing vessels.
Prepare fishing vessels, according to the specifics of the service.
Get weather information from measuring and informating instruments of the ship, as
well as from other indicators of weather.
Maintain measuring instruments of the meteorological information system in the ship.
Protect aquatic fauna and the whole environment from pollution.
Implement measures to avoid various diseases in fish.
Systematize product caught during fishing.
Maintain product freshness from the moment of conception until its release on the
market.
Distinguish types of fish such as freshwater, and in those salty.
Take water samples at different depths.
Measure water temperatures in specific periods of the year.
Respect international standards that operate in the field of fisheries.
Apply safety and environmental conservation rules.
Use independently professional literature.

