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Kjo tabelë përshkruan modulet e vlerësuara gjatë provimeve përfundimtarë të klasës së 12 të 
përpunimit te drurit, dhe piket e vlerësuara për çdo rezultat mësimi të këtyre moduleve. Kjo pjesë e 
Skemës se Vlerësimit për profilin Dizajni i enterierit me teknologji te druriti Klasa 12 duhet te përdoret 
bashkë me Udhëzuesin e përmbushjes 02 te vëzhgimit dhe notimin  04 . 
 

NR MODULI 
 

PIKET 
Për 
rezultatet  e 
mësimit 

REZULTATET MESIMORE 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektimi dhe 
dizajnimi i 
mobilieve 120 orë 
12 kredi 

15 RM1: Nxënësi bënë projektimin dhe dizajnimin e  
karrigeve 

 
20 

RM2: Nxënësi bënë projektimin dhe dizajnimin e 
tavolinave.  

 
15 

RM3: Nxënësi bënë projektimin dhe dizajnimin e  
komodes 

10 RM4: Nxënësi bënë projektimin dhe dizajnimin e  
vitrinave 

10 RM5: Nxënësi bënë projektimin dhe dizajnimin e  
dollapëve (ormanëve) te ndryshëm 

15 RM6: Nxënësi bënë projektimin dhe dizajnimin e 
kolltukëve 

15 RM7: Nxënësi bënë projektimin dhe dizajnimin e 
shtretërve për fjetje 

12 Konstruktimi i 
enterierit 120 orë 
12 kredi 

15 RM1: Nxënësi kryen konstruktimin e dyerve nga druri 

15 RM2: Nxënësi kryen konstruktimin e dritareve 
nga druri  

15 RM3: Nxënësi kryen operacione konstruktive për 
shtrimin e dyshemesë me elemente druri dhe produkte 
të tij 

15 RM4: Nxënësi kryen konstruktimin e veshjeve për mur 
me elemente druri ose prej produkteve të tij 

20 RM5: Nxënësi kryen konstruktimin e tavaneve me 
material druri dhe produkte të tij 

20 RM6: Nxënësi kryen konstruktimin e shkallëve nga druri 

13 Projektimi i 
hapësirave në 
banesë me 
ndihmën e 
kompjuterit 144 orë 
14.4 kredi 

25 RM1: Nxënësi bënë projektimin e banesës 

15 RM2: Nxënësi kryen projektimin e dhomës së ditës 
(ndejës) 

10 
 

RM3: Nxënësi kryen projektimin e dhomës së fjetjes 
(prindore) 

10 
 

RM4: Nxënësi kryen projektimin e dhomës së fëmijëve 
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NR MODULI 
 

PIKET 
Për 
rezultatet  e 
mësimit 

REZULTATET MESIMORE 

10 RM5: Nxënësi kryen projektimin e kuzhinës 

 
10 

RM6: Nxënësi kryen projektimin e trapezarisë (dhoma e 
ngrënies) 

12 orë 10 RM7: Nxënësi kryen projektimin paradhomës 

10 RM8: Nxënësi kryen projektimin dhomës së mësimit. 

 
Pikët totale: 
 
Modulet e përdorura: 
 

 
300 :3 = 100 
 
300 :3 = 100 

 
100 
 
100 

 
 
 


