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Nxënësi është i aftë: 
 
 tё konceptoj planin për hapjen e njё biznesi tё vogël nё veprimtaritë profesionale 

përkatëse; 
 tё kryej llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritë profesionale 

përkatëse; 
 të bëjë organizimin e vogël të punës në punimet e fermës bujqësore e blegtorale; 
 të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit; 
 të prodhojë fidanë të kulturave frutore; 
 të përdorë preparate kimike te kulturat bujqësore në fermë; 
 të ndërtojë rrjetin kullues të fermës; 
 të përpunojë produktet bujqësore e blegtorale të fermës; 
 të trajtojë kafshët e qumështit; 
 të kujdeset për kafshët gjatë periudhës së riprodhimit të tyre; 
 të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës; 
 të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve dhe shërbimeve në 

ferma; 
 të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të mbrojtjes së mjedisit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVooccaattiioonnaall  CCoommppeetteenncciieess  oobbttaaiinneedd  iinn  AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  AANNDD  LLIIVVEESSTTOOCCKK  
FFAARRMMSS  pprrooffiillee,,  LLeevveell  IIII,,  AAGGRRIICCUULLTTUURREE  bbrraanncchh  

 
 
The student is able to: 
 
 Design a plan for starting up a small business in the respective professional 

activity. 
 Make simple economic calculations relevant to the respective professional activity. 
 Organize the work process in agricultural and livestock farms. 
 Interpret, compile and draft the technical professional documentation. 
 Produce saplings of fruit trees.  
 Use chemical preparations for agricultural crops in the farm.  
 Build the irrigation network of the farm. 
 Elaborate the agricultural and farm products of the farm.  
 Treat animals that have milk. 
 Take care of the animals during their reproduction period. 
 Use and maintain the tools, equipment and materials in the work place. 
 Respect the professional standards while working and serving in the farms. 
 Respect the safety rules and the environmental protection rules in work. 

 
 
 


