Nr

Përcaktoi llojin e materialit nga i cili
do të punohet komoda
Përcaktoi dhe përshtatë ngjyrën në
varësi të elementeve rrethuese
Përcaktoi llojet e materialeve për
përpunim sipërfaqësor

1
5
1
1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1

Kriteret e vlerësimit

2
3
15

Pikët e fituara

klasa XII___

Pikët maksimale

Bisede profesionale

1

Kompetencat kyçe-Qëndrimet-sjelljet

Designing and designing furniture

të ruajtjes së mjedisit

Interior design in wood technology

Zbatojë rregullat e sigurimit teknik e

Përzgjedhë formën, dimensionet e
komodës

Emri i nxënësit

Përshtatë vendin e punës për
projektim

Enterprise:_________________________

SHMP “Zenel Hajdini”-Ferizaj

Profili “Dizajni i enterierit ne teknologjinë e drurit”,
Datë___/___/___

Moduli: Projektimi dhe dizajnimi i mobilieve
Detyra(RM3): Projektimi dhe dizajnimi i komodes

Check List
Pikët

7.
8.
Udhëzime të përgjithshme:
Për realizimin e kësaj detyre ju do të punoni individualisht.
Ju duhet të punoni në bazë të udhëzimeve te dhëna nga mentori i ndërmarrjes te shprehura përmes hapave te veprimit ne liste kontrolli. Në rastet
kur nuk do të jepen hapat e punës ne listën e kontrollit ,atëherë, në këto udhëzime-lista duhet shkruar kërkesa për nxënësin që ai të hartojë listën
e hapave të procedurës që duhet ndjekur, sipas rendit të duhur. Gjithashtu, po në këtë rast nxënësit i duhet bërë e ditur që do të vlerësohet edhe
për kompetencat kyçe – Angazhimi në punë, kujdesi, bashkëpunimi, kreativiteti, vijueshmëria. Gjatë bisedës profesionale duhet te sqarohen
tetë kriteret e realizimit.
Ju mund të konsultoheni edhe me ndonjë katalog apo standard.
Kujdes të veçantë duhet t’i kushtoni respektimit të rregullave të sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit.
Shënime për vlerësimin: Pragu i kalueshmërisë është 50% maksimumit të pikëve në liste kontrolli.
Nota përfundimtare llogaritet sipas këtij kriteri bazuar në pikë: prej 0 deri 5 pikë – pamjaftueshëm (1); prej 6 deri 8 pikë – mjaftueshëm(2); prej 9
deri 11 pikë – mirë(3); prej 12 deri 13 pikë - shumë mirë(4); prej 14 deri 15 pikë – shkëlqyeshëm(5).

VLERESIMI

(plotësohet vetëm nga vlerësuesit)

Dt...............2018

Pikët e fituara ............. (...........................................) pikë
Nota e fituar ................ (............................)

Përshkrimi (.............................................)
Komisioni Vlerësues

Vlerësimi behet nga: Përgjegjësi i ndërmarrjes për punë me nxënës, mësimdhënësi i praktikes profesionale dhe menaxheri i ndërmarrjes.

Verifikuesi :
1........................................
(
)

Vlerësuesi 1:

Vlerësuesi 2:

2................................................
(
)
2

3...............................................
(
)

