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Nxënësi është i aftë: 
 
 të organizojë vendin e punës; 
 të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës; 
 të respektojë standardet e profesionit; 
 të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit; 
 të sigurojë cilësi të kënaqshme në kryerjen e proceseve të punëve në bujqësi; 
 të kryejë procese të thjeshta pune të mekanizuara në bujqësi;  
 të mirëmbajë mekanikën bujqësore; 
 të kultivojë drithëra; 
 të kultivojë bimët perimore dhe zbukuruese; 
 të kultivojë dru frutorë; 
 të përkujdeset për fermën bujqësore; 
 të grumbullojë prodhimet bujqësore; 
 të kryejë transportime të ndryshme; 
 të kryejë punime në sera;  
 të ushqejë kafshët bujqësore; 
 të kujdeset për shëndetin dhe higjienën e kafshëve; 
 të kujdeset për mjediset e strehimit të kafshëve; 
 të kryejë injeksione të ndryshme te kafshët; 
 të drejtojë traktorin me rrota; 
 të përdorë makinat e bujqësisë; 
 të mirëmbajë makinat e bujqësisë; 
 të mirëmbajë mjediset e fermës. 
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The student is able to: 
 
 Organize the work place. 
 Use and maintain the work tools and materials.  
 Respect the professional standards. 
 Apply the rules of occupational safety and environmental protection. 
 Provide a satisfactory quality in carrying out the work processes in agriculture. 
 Carry out simple mechanization processes in agriculture. 
 Maintain agricultural mechanics. 
 Cultivate corn. 
 Cultivate vegetables and decorating plants. 
 Cultivate fruit trees. 
 Take care of the agricultural farms. 
 Collect agricultural products. 
 Make different transportations. 
 Do greenhouse works. 
 Feed agricultural livestock. 
 Take care of the animals’ health and hygiene. 
 Take care of animal’s stables. 
 Make different injections to animals. 
 Drive a tyre tractor. 
 Use agricultural vehicles. 
 Maintain agricultural vehicles. 
 Maintain the farm environment. 

 
 


