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Emërtimi i 

kualifikimit 

PUNIME DEKORATIVE DHE BOJATISJE 

 
Kodi 

B5-III-20 
 

Kohëzgjatja 900-1100 orë Niveli III në KSHK 

Qëllimi: Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Punime dekorative dhe 

bojatisje”, niveli III në KSHK, të drejtimit “Ndërtim”, është “zhvillimi i 

personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i 

rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë 

profesionale që lidhen drejtpërdrejt me bojatisjen dhe punimet 

dekorative në sektorin e ndërtimit. 
 

Kriteret e 

përgjithshme 

të pranimit: 

Në institucionet që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor 
“Punime dekorative dhe bojatisje” niveli III në KSHK, kanë të drejtë të 

regjistrohen të gjithë të rinjtë që: 

− kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Ndërtim”, 

niveli II në KSHK; 

- janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij 

niveli të kualifikimit profesional;  
 

Mundësitë e 

kualifikimit të 

mëtejshëm 

dhe të 

punësimit: 

Përfundimi me sukses i kualifikimit profesional në profilin “Punime 

dekorative dhe lyerje”, niveli III në KSHK, e pajis nxënësin me dëftesën 

e përfundimit të këtij niveli si dhe me Certifikatën e aftësimit 

profesional, të punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional, të 

cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

 

Ky arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës si një 

specialist i kualifikuar, me aftësi e njohuri të mjaftueshme për të 

ushtruar zanatin përkatës si specialist në bojatisje, ndërtime muresh me 

materiale të sistemeve të thata, aplikues i detajeve dekorative duke u 

punësuar në kompani ndërtimi, njësi të shitjes së materialeve të 

ndërtimit dhe veprimtari të tjera, duke u vetëpunësuar si specialist ose 

mbas një përvoje pune duke u vetëpunësuar si sipërmarrës dhe duke 

punësuar individë të tjerë në veprimtari të punimeve dekorative dhe 

lyerje. Aplikimi i këtij profesioni ofron hapësira të gjera e të shumta në 

fusha ndërtimore. 

Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e 

arsimimit në nivelin IV (teknik/manaxherial) të arsimit profesional 

(njëvjeçar) në drejtimin përkatës, për të fituar diplomën e “Maturës 

Shtetërore Profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve 

universitare.  

Data  (kur të miratohet 

Variantet e 

mëparshme B5-III-16 
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STRUKTURA E KUALIFIKIMIT 

 

Rezultatet e të nxënit në: 

 

Njohuri 

 

Në përfundim të kualifikimit profesional “Punime dekorative dhe bojatisje” niveli III në 

KSHK, individi do të zotërojë njohuritë profesionale të si më poshtë: 

 

Njohuri të përgjithshme të vizatimit në ndërtim 

− Të interpretojë fletët e vizatimeve të ndërtimit;  

− Të lexojë specifikimet teknike që përdoren në fletët e vizatimeve të ndërtimit; 

− Të përshkruajë fazat e vizatimit të planimetrisë së themeleve dhe prerjeve të tyre për 

ndërtesë 2 katëshe; 

− Të përshkruajë fazat e vizatimit të planimetrisë së bodrumeve dhe kateve për 

ndërtesë 2 katëshe; 

− Të përshkruajë fazat e vizatimit të prerjeve për ndërtesë 2 katëshe; 

− Të përshkruajë fazat e vizatimit të pamjeve për ndërtesë 2 katëshe; 

− Të përshkruajë fazat e vizatimit të planit të strukturave të ndërkateve dhe shkallëve 

për ndërtesë 2 katëshe; 

− Të përshkruajë fazat e vizatimit të detajeve kryesore të ndërtesës; 

− Të përshkruajë fazat e vizatimit të detajeve te punimeve dekorative të ndërtesës; 

− Të përshkruajë fazat e vizatimit të detajeve të punimeve të sistemeve të thata në 

ndërtesë; 

− Të interpretojë skica me përmasa të dhëna në planimetri dhe prerje për punimet e 

sistemeve të thata; 

− Të interpretojë vizatimet e tavaneve te varura; 

− Të interpretojë vizatimet e punimeve dekorative ne tavan; 

− Të interpretojë detaje arkitektonike sipas përmasave të dhëna në planimetri dhe 

prerje për objekte të ndryshme ndërtimi; 

− Të interpretojë vizatimet e punimeve dekorative ne mure te brendshme, kolona, 

trarë, arkitrarë etj.; 

− Të interpretojë vizatimet e punimeve dekorative në fasada; 

− Të interpretojë vizatimet e detajeve të ndryshme në punime dekorative fasadash; 

 

Organizimi i punës 

− Të analizojë llojin e objektit për kryerjen e punimeve përkatëse; 

−  Të identifikojë dokumentacionin teknik për punimet që do kryejë; 

− Të përshkruajë mjetet e punës dhe aksesorët për punime të sistemeve të thata; 

− Të përshkruajë mënyrën e sistemimit të materialeve, mjeteve të punës dhe 

instrumentet matës e drejtues në vendin e punës; 

− Të shpjegojë rëndësinë e ruajtjes së higjienës personale në punë; 

− Të përshkruajë mënyrën e organizimit për kryerjen e detyrës, sipas zërit të punimit; 
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− Të përshkruajë mënyrën e pastrimit të vendit të punës; 

− Të përshkruajë mënyrën e mirëmbajtjes së veglave dhe mjeteve të punës; 

− Të përshkruajë mënyrën e sistemimit të vendit të punës sipas proceseve; 

− Të përshkruajë llojet e skelave fikse dhe lëvizëse që përdoren për punimet e 

patinimit e lyerjes, e ndërtimit të mureve e tavaneve prej me materiale të thata; 

− Të përshkruajë organizimin në mënyrë ergonomike të vendit të punës; 

− Të shpjegojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit; 

− Të shpjegojë rregullat dhe materialet për MNZSH; 

 

 Materialet në bojatisje dhe punimet të sistemeve të thata 

− Të listojë materialet e nevojshme për trajtimin dhe bojatisjen të sipërfaqeve; 

− Të listojë materialet e nevojshme për patinim;  

− Të listojë materialet e nevojshme për ndërtimin e mureve dhe tavaneve me sisteme të 

thata; 

− Të listojë materialet e nevojshme për muret e gipsit në mjedise me lagështi;  

− Të listojë aksesorët e ndryshëm për punimet të sisteme të thata; 

− Të përshkruajë llojet e materialeve për bojatisjen e sipërfaqeve të drurit; 

− Të përshkruajë llojet e materialeve për bojatisjen e sipërfaqeve të metalit; 

− Të listojë materialet e ndryshme hidroizoluese sipas kushteve të përdorimit; 

− Të listojë materialet e ndryshme termoizoluese sipas kushteve të përdorimit; 

− Të listojë materialet e ndryshme zëizoluese/izolim akustik sipas kushteve të 

përdorimit;  

− Të listojë llojet e materialeve prej letre për veshjeve të sipërfaqeve sipas 

përdorimeve. 

 

Mjetet e punës 

− Të listojë mjetet e punës që përdoren në ndërtimin e mureve e tavaneve të sistemeve 

të thata në ndërtim; 

− Të listojë mjetet e punës që përdoren për patinimin e mureve e tavaneve; 

− Të listojë mjetet e punës që përdoren për bojatisjen e sipërfaqeve; 

−  Të listojë mjetet e punës që përdoren për detajet artistike dhe dekoruese;  

− Të përshkruajë mjetet për prerjen dhe ngjitjen e materialeve prej letre në veshjen e 

sipërfaqeve;  

−  Të listojë instrumentet matës, nivelues dhe drejtues;  

− Të listojë llojet e pajisjeve ndihmëse dhe transportuese; 

− Të listojë llojet e pajisjeve mbrojtëse dhe përdorimet e tyre. 

 

Përgatitja dhe trajtimi i sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme  

− Të përshkruajë mënyrat e nivelimit të tavaneve të varura; 

− Të përshkruajë përdorimin e instrumenteve matëse dhe niveluese për sipërfaqet e 

brendshme dhe të jashtme të mureve; 

− Të dallojë teknikat e përgatitjes së sipërfaqeve të brendshme nga ato të sipërfaqeve të 

jashtme; 

− Të përshkruajë hapat e trajtimit të mureve të ndërtuara me materiale të sisteme të 



5 

 

thata; 

− Të dallojë llojet e sipërfaqeve të ndryshme të drurit, suvasë, betonit, sistemeve të 

thata, metalit për bojatisjen e tyre. 

 

Punime izolimi 

− Të përshkruajë hapat, mënyrat dhe teknikat e hidroizolimit të mureve në prani 

lagështie e uji; 

− Të përshkruajë hapat, mënyrat dhe teknikat e termoizolimit të mureve të brendshme; 

− Të përshkruajë hapat, mënyrat dhe teknikat e termoizolimit të mureve të jashtme; 

− Të përshkruajë hapat, mënyrat dhe teknikat e termoizolimit të tavaneve; 

− Të përshkruajë hapat, mënyrat dhe teknikat e duhura për izolim akustik. 

 

Punime të sistemeve të thata 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikën e ndërtimit të mureve të brendshme me materiale 

sistemeve të thata ; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikën e ndërtimit të mureve të jashtme me materiale të 

sistemeve të thata ; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikën e ndërtimit të tavaneve me materiale të sistemeve 

të thata; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikën e ndërtimit të tavaneve prej druri; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikën e ndërtimit të mureve të brendshme prej 

materialesh druri; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikën e ndërtimit të mureve të jashtme prej materialesh 

druri; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikën e ndërtimit të mureve të brendshme prej 

elementesh metalike; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikën e ndërtimit të mureve të jashtme prej elementesh 

metalike; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikën e ndërtimit të tavaneve prej elementesh metalike; 

 

Patinimi dhe bojatisja e sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme 

− Të dallojë teknikat e patinimit në sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme; 

− Të përshkruajë hapat e patinimit të tavaneve; 

− Të përshkruajë hapat e patinimit të mureve te brendshme; 

− Të përshkruajë hapat e patinimit të mureve te jashtme; 

− Të përshkruajë hapat e patinimit të tavaneve të sistemeve të thata; 

− Të përshkruajë hapat e patinimit të mureve të sistemeve të thata; 

−  Të dallojë llojet e sipërfaqeve me materiale të ndryshme për bojatisje; 

− Të dallojë teknikat e bojatisjes në sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme; 

− Të përshkruajë hapat e bojatisjes se tavaneve; 

− Të përshkruajë hapat e bojatisjes së mureve te brendshme; 

− Të përshkruajë hapat e bojatisjes së fasadave; 

− Të përshkruajë hapat e bojatisjes së tavaneve; 

− Të përshkruajë hapat e bojatisjes së sipërfaqeve prej druri; 
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− Të përshkruajë hapat e bojatisjes së sipërfaqeve prej metali; 

− Të përshkruajë hapat e bojatisjes së elementëve të parapërgatitur. 

 

Punime dekorative  

− Të dallojë teknikat bashkëkohore të trajtimit të sipërfaqeve brendshme dhe të 

jashtme; 

− Të dallojë elementët e ndryshëm në punimet dekorative sipas skicës përkatëse; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikat për punime dekorative të dyshemeve e mureve me 

stuko të ndryshme; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikat për punimet dekorative të mureve e tavaneve me 

mikroçimento të ndryshme; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikat për punime dekorative të dyshemeve e mureve me 

rezina të ndryshme industriale; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikat për bojatisjet dekorative të mureve e tavaneve me 

materiale të ndryshme; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikat e realizimit të detajeve të ndryshme dekorative; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikat e realizimit të detajeve për ndriçuesit e fshehur; 

− Të përshkruajë teknikën e vendosjes së materialeve të parapërgatitura dekorativ; 

− Të përshkruajë teknikat e riparimit për punime dekorative ; 

− Të përshkruajë teknikat e restaurimit për punime dekorative. 

 

Punime veshje me letër murale  

− Të dallojë teknikat e veshjes me letër të sipërfaqeve të mureve prej materialesh të 

ndryshme; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikat e veshjes me letër të sipërfaqeve të suvatuara të 

mureve; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikat e veshjes me letër të sipërfaqeve jo të suvatuara të 

mureve; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikat e veshjes me letër të sipërfaqeve druri; 

− Të përshkruajë hapat dhe teknikat e veshjes me letër të sipërfaqeve metali;. 

 

Kontrolli i punimeve 

− Të përshkruajë metodologjinë e kontrollit të cilësisë; 

− Të dallojë mënyrat e verifikimit të cilësisë së punimeve të patinimit sipas 

specifikimeve teknike; 

− Të dallojë mënyrat e verifikimit të cilësisë së punimeve të bojatisjes sipas 

specifikimeve teknike; 

− Të dallojë mënyrat e verifikimit të cilësisë së punimeve të sistemeve të thata sipas 

skicës; 

− Të dallojë mënyrat e verifikimit të cilësisë së veshjes së sipërfaqeve të brendshme 

me letër murale sipas specifikimeve teknike dhe skicës; 

− Të dallojë mënyrat e verifikimit të cilësisë së punimeve të veshjeve me 

mikroçimento sipas skicës; 

− Të dallojë mënyrat e verifikimit të cilësisë së punimeve të veshjeve me rezina të 

ndryshme industriale sipas skicës; 
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− Të përshkruajë mënyrat e kontrollit të vendosjes së elementëve dekorative sipas 

skicës; 

 

Komunikimi  

− Të dallojë rregullat për një komunikim të suksesshëm në vendin e punës (iniciativës, 

korrektësisë, vetëkontrollit); 

− Të argumentojë rëndësinë dhe domosdoshmërinë e punës në grup në repart; 

− Të shpjegojë domosdoshmërinë e koordinimit të veprimtarive me kolegët dhe 

vartësit; 

− Të përshkruajë rëndësinë e raportimeve në mënyrë profesionale; 

− Të përshkruajë mënyrën e dorëzimit të punimeve te klienti; 

− Të shpjegojë rëndësinë, nevojën dhe aspektet kryesore të përdorimit të Teknologjisë 

së Informimit dhe Komunikimit (TIK) për krijimin e kontakteve në biznes; 

− Të argumentojë rolin e TIK në komunikimin global (reklama, shitje, blerje, etj.);. 

 

Sipërmarrje  

− Të shpjegojë sipërmarrjen me të gjitha elementet kryesore të saj; 

− Të shpjegojë lidhjen midis sipërmarrjes dhe veprimtarisë njerëzore; 

− Të shpjegojë ndikimin e sipërmarrjes në biznes; 

− Të shpjegojë funksionet themelore të organizimit të punës në biznes; 

− Të përshkruajë veçoritë e tregut dhe veprimtaritë që kryhen në të; 

− Të përshkruajë llojet e konsumatorëve, kërkesat specifike për mallra/shërbime dhe 

reagimet e tyre ndaj sinjaleve të marketingut të një sipërmarrjeje; 

− Të shpjegojë kuptimin e institucioneve financiare dhe rolin e tyre në biznes; 

− Të shpjegojë kuptimin e bankave dhe shërbimet e tyre; 

− Të shpjegojë kuptimin, rëndësinë, mjetet dhe strategjitë e marketingut; 

− Të përshkruajë konceptet bazë të legjislacionit ndërtimor dhe etikës së biznesit; 

− Të shpjegojë rëndësinë e legjislacionit të punës dhe elementet përbërëse të tij; 

− Të përshkruajë mënyrën e llogaritjes së vëllimeve të punimeve përkatëse; 

− Të përshkruajë mënyrën e llogaritjes së materialeve të punimeve përkatëse. 

− Të përshkruajë mënyrën e llogaritjes të një oferte sipas tabelave të çmimeve për 

punimet përkatëse; 

− Të përshkruajë teknikat e marketingut për punimet përkatëse.  

Sigurimi teknik dhe mbrojtja e mjedisit 

− Të përshkruajë rregullat themelore të sigurimit teknik në vendin e punës; 

− Të shpjegojë rëndësinë e përdorimit të pajisjeve dhe veshjeve të mbrojtjes personale;  

− Të shpjegojë rëndësinë e zbatimit të manualeve të përdorimit të pajisjeve të punës; 

− Të shpjegojë rëndësinë e trajnimeve dhe informimeve paraprake lidhur me materiale, 

makineritë apo teknologjitë e reja përpara nisjes së punimeve.  

− Të përshkruajë mënyrën e përdorimit mjeteve të MNZSH në ndërtesa; 

− Të listojë llojet dhe mjetet e ndihmës së parë; 

− Të përshkruajë rregullat e mbrojtjes së mjedisit; 

− Të listojë rregullat e përdorimit të solucioneve me përmbajtje kimike; 
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− Të listojë rregullat e punimeve në lartësi; 

− Të listojë rregullat e evakuimit për raste të ndryshme emergjence. 

 

SHPREHI PROFESIONALE 

 

Në përfundim të kualifikimit profesional “Punime dekorative dhe bojatisje” niveli III në 

KSHK, individi do të zotërojë njohuritë profesionale të si më poshtë: 

 

Njohuri të përgjithshme të vizatimit në ndërtim 

− Të vizatojë detaje arkitektonike dekorative sipas përmasave të dhëna në objekte të 

ndryshme restaurimi; 

− Të vizatojë detaje të planimetrive të kateve; 

− Të vizatojë detaje të prerjeve të kateve; 

− Të vizatojë detajet e konstruksionit të tavanit të varura; 

− Të vizatojë detajet e konstruksionit e mureve të sistemeve të thata; 

− Të vizatojë veshjen me materiale të sistemeve të thata të pajisjeve që maskohen; 

− Të zbërthejë vizatimet e planimetrive të kateve për ndërtesa dykatëshe; 

− Të zbërthejë vizatimet e prerjeve të kateve për ndërtesa dykatëshe; 

− Të zbërthejë fletët e vizatimeve të ndërtimit; 

− Të respektojë specifikimet teknike që përdoren në fletët e vizatimeve të ndërtimit e 

vizatimeve të ndërtimit; 

− Të zbërthejë vizatimet e planimetrive të themeleve për ndërtesa dykatëshe 

− Të zbërthejë elementet e tavaneve të varura sipas skicës së dhënë; 

− Të zbërthejë vizatimet e mureve të sistemeve të thata ; 

− Të zbërthejë detaje dekorative sipas modeleve, përmasave të dhëna në objekte të 

ndryshme restaurimi; 

− Të zbërthejë detaje arkitektonike sipas përmasave të dhëna në planimetri dhe prerje 

për objekte të ndryshme ndërtimi; 

− Të zbërthejë vizatimet e punimeve dekorative ne mure te brendshme, kolona, trarë, 

arkitrarë etj.; 

− Të zbërthejë vizatimet e punimeve dekorative në fasada; 

− Të zbërthejë vizatimet e detajeve të ndryshme në punime dekorative fasadash; 

 

Organizimi i punës  

− Të përzgjedhë llojet e materialeve, mjetet e punës dhe instrumentet matës për 

teknikat e patinimit; 

− Të identifikojë dokumentacionin teknik për punimet që do kryejë; 

− Të përzgjedhë llojet e materialeve, mjetet e punës dhe instrumentet matës për 

bojatisjen e mureve te brendshme, të jashtme dhe të tavaneve; 

− Të përzgjedhë llojet e materialeve, mjetet e punës dhe instrumentet matës për 

punime dekorative dhe veshje gipsi; 

− Të përzgjedhë llojet e materialeve, mjetet e punës dhe instrumentet matës për veshjet 

e shtresat me mikroçimento dhe rezina përforcuese industriale; 

− Të përzgjedhë mjetet e punës dhe aksesorët për punime me materiale tw sistemeve 
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tw rthata; 

− Të sistemojë materialet, mjetet e punës dhe instrumentet matës në vendin e punës; 

− Të përzgjedhë materialet dhe mjetet e punës për bojatisjen e sipërfaqeve të drurit; 

− Të përzgjedhë materialet dhe mjetet e punës për bojatisjen e sipërfaqeve të metalit; 

− Të përzgjedhë llojet e skelave fikse dhe lëvizëse që përdoren për punimet e patinimit 

e lyerjes, e ndërtimit të mureve e tavaneve prej me materiale të thata; 

− Të sigurojë higjienën personale në punë; 

− Të organizojë në mënyrë ergonomike vendin e punës; 

− Të përdorë dokumentacionin teknik për punimet që do kryejë; 

− Të pastrojë vendin të punës, mirëmbajë dhe sistemojë veglat e mjetet e punës; 

− Të ndihmojë në montimin e skelave fikse dhe lëvizëse që përdoren për punimet e 

patinimit, lyerjes, e ndërtimit të mureve e tavaneve me materiale të thata; 

− Të ndajë detyrat në vendin e punës sipas procesit të punës; 

− Të kryejë llogaritje të thjeshta ekonomike për punimet me materiale të sistemeve të 

thata dhe bojatisje; 

− Të komunikojë sipas nevojës me institucionet ligj zbatuese. 

 

Materialet në bojatisje dhe punimet të sistemeve të thata 

− Të përzgjedhë e përdorë materialet e nevojshme për trajtim dhe bojatisje të 

sipërfaqeve 

− Të përzgjedhë e përdorë materialet e nevojshme për patinim;  

− Të përzgjedhë e përdorë materialet e nevojshme për ndërtimin e mureve dhe 

tavaneve me sisteme të thata; 

− Të përzgjedhë e përdorë materialet e nevojshme për muret e gipsit në mjedise me 

lagështi  

− Të përzgjedhë e përdorë aksesorët e ndryshëm për punimet të sisteme të thata; 

− Të përzgjedhë e përdorë llojet e materialeve për bojatisjen e sipërfaqeve të drurit; 

− Të përzgjedhë e përdorë llojet e materialeve për bojatisjen e sipërfaqeve të metalit; 

− Të përzgjedhë e përdorë materialet e ndryshme hidroizoluese sipas kushteve të 

përdorimit; 

− Të përzgjedhë e përdorë materialet e ndryshme termoizoluese sipas kushteve të 

përdorimit; 

− Të përzgjedhë e përdorë materialet e ndryshme zëizoluese/izolim akustik sipas 

kushteve të përdorimit 

− Të përzgjedhë e përdorë llojet e materialeve prej letre për veshjeve të sipërfaqeve 

sipas përdorimeve; 

 

Mjetet e punës 

− Të përdorë mjetet e punës që përdoren në ndërtimin e mureve e tavaneve të sistemeve 

të thata në ndërtim; 

− Të përdorë mjetet e punës që përdoren për patinimin e mureve e tavaneve; 

− Të përdorë mjetet e punës që përdoren për bojatisjen e sipërfaqeve;  

− Të përdorë mjetet e punës që përdoren për detajet artistike e dekoruese;  

− Të përdorë mjetet për prerjen dhe ngjitjen e materialeve prej letre në veshjen e 
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sipërfaqeve;  

− Të përdorë instrumentet matës, nivelues dhe drejtues;  

− Të përdorë llojet e pajisjeve ndihmëse dhe transportuese; 

− Të përdorë llojet e pajisjeve mbrojtëse dhe përdorimet e tyre; 

 

Përgatitja e sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme të mureve 

− Të përdorë mjetet e punës dhe pajisjet për punime bojatisje, punime me materiale të 

sistemeve të thata dhe punime dekorative; 

− Të përdorë instrumentet matëse dhe niveluese për sipërfaqe të brendshme dhe te 

jashtme te mureve; 

− Të përdorë mjetet e punës dhe pajisjet për punimet me shtresa mikroçimento; 

− Të përdorë mjetet e punës dhe pajisjet për punimet me shtresa rezine industriale; 

− Të realizojë teknikat e përgatitjes së sipërfaqeve të brendshme sipas skicës; 

− Të realizojë teknikat e përgatitjes së sipërfaqeve të jashtme sipas skicës; 

− Të nivelojë sipërfaqen e tavaneve të varura; 

− Të realizojë shtresëzimin, rrafshimin dhe zmusimin e shtresave mikroçimento; 

− Të realizojë shtresëzimin, rrafshimin dhe zmusimin e shtresave të rezinës industriale; 

− Të realizojë ndërtimin e mureve me materiale të sistemeve të thata; 

− Të punojë për punimet e bojatisjes dhe punime dekorative në sipërfaqe të brendshme 

dhe të jashtme; 

 

Punime izolimi në sistemet me materiale të sistemeve të thata 

− Të realizojë teknikat e hidroizolimit të mureve në prani lagështie e uji; 

− Të realizojë teknikat e termoizolimit të mureve të brendshme; 

− Të realizojë teknikat e termoizolimit të mureve të jashtme; 

− Të realizojë teknikat e termoizolimit të tavaneve; 

− Të realizojë teknikat e duhura për izolim akustik; 

 

Punime të sistemeve të thata 

− Të realizojë ndërtimin e mureve të brendshme me materiale të sistemeve të thata; 

− Të realizojë ndërtimin e mureve të jashtme me materiale të sistemeve të thata; 

− Të realizojë ndërtimin e tavaneve me materiale të sistemeve të thata; 

− Të realizojë ndërtimin e tavaneve prej druri; 

− Të realizojë ndërtimin e mureve të brendshme prej materialesh druri; 

− Të realizojë ndërtimin e mureve të jashtme prej materialesh druri; 

− Të realizojë ndërtimin e mureve të brendshme prej elementesh metalike; 

− Të realizojë ndërtimin e mureve të jashtme prej elementesh metalike; 

− Të realizojë ndërtimin e tavaneve prej elementesh metalike 

 

Patinimi dhe bojatisja e sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme 

− Të realizojë patinimin e tavaneve të suvatuar sipas specifikimeve teknike; 

− Të realizojë patinimin e tavaneve me materiale të sistemeve të thata sipas 

specifikimeve teknike; 

−  Të realizojë patinimin në mure të brendshëm të suvatuar; 
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− Të realizojë patinimin në mure të brendshëm me materiale të sistemeve të thata sipas 

specifikimeve teknike; 

− Të bojatisë tavanet e suvatuara sipas specifikimeve teknike; 

− Të bojatisë tavane me materiale të sistemeve të thata sipas specifikimeve teknike; 

− Të bojatisë muret e brendshme të suvatuara sipas specifikimeve teknike; 

− Të bojatisë mureve të brendshme me materiale të sistemeve të thata sipas 

specifikimeve teknike; 

− Të bojatisë elementet dekorative të brendshëm sipas specifikimeve teknike; 

− Të bojatisë elementet dekorative të jashtëm sipas specifikimeve teknike; 

− Të bojatisë sipërfaqet prej druri sipas specifikimeve teknike; 

− Të bojatisë sipërfaqet prej metali sipas specifikimeve teknike; 

 

Punime dekorative  

− Të realizojë elemente dekorative ne mure, kolona, trarë, arkitrarë sipas skicës së 

dhënë; 

− Të realizojë detaje artistike, teknike e dekorative në tavane me materiale të sistemeve 

të thata ; 

− Të realizojë detaje artistike, teknike e dekorative në mure me materiale të sistemeve 

të thata ; 

− Të realizojë detaje artistike, teknike e dekorative në mure druri; 

− Të realizojë detaje artistike, teknike e dekorative në tavane druri; 

− Të realizojë detaje artistike për ndriçuesit e fshehur; 

− Të realizojë elemente dekorative në fasada sipas skicës së dhënë; 

− Të montojë elementët dekorative të sistemeve të thata sipas skicës; 

− Të realizojë restaurimin e elementeve të thjeshta dekorative sipas modeleve 

ekzistuese ne objekte restaurimi; 

− Të realizojë teknikat e maskimit të rrjetit elektrik, hidraulik dhe të sistemit të 

ngrohje-ftohjes në ndërtesë; 

 

Punime veshje me letër murale  

− Të zbatojë teknikat e veshjes me letër të sipërfaqeve të mureve prej materialesh të 

ndryshme 

− Të zbatojë hapat dhe teknikat e veshjes me letër të sipërfaqeve të suvatuara të 

mureve; 

− Të zbatojë hapat dhe teknikat e veshjes me letër të sipërfaqeve jo të suvatuara të 

mureve; 

− Të zbatojë hapat dhe teknikat e veshjes me letër të sipërfaqeve druri; 

− Të zbatojë hapat dhe teknikat e veshjes me letër të sipërfaqeve metali; 

 

Kontrolli i punimeve 

− Të kontrollojë cilësinë e punimeve të patinimit sipas specifikimeve teknike; 

− Të kontrollojë cilësinë e punimeve të bojatisjes sipas specifikimeve teknike; 

− Të kontrollojë cilësisë e punimeve me materiale të sistemeve të thata sipas skicës; 

− Të kontrollojë cilësinë e veshjes së sipërfaqeve të brendshme me letër murale sipas 
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specifikimeve teknike dhe skicës; 

− Të kontrollojë vendosjen e elementëve dekorative sipas skicës; 

 

Komunikimi me klientët 

− Të zbatojë rregullat për një komunikim të suksesshëm në vendin e punës (iniciativës, 

korrektësisë, vetëkontrollit); 

− Të punojë në grup / ekip duke bashkëpunuar me sektorët e tjerë;  

− Të diskutojë në mënyrë profesionale me kolegët në vendin e punës; 

− Të respektojë komunikimin sipas hierarkisë; 

− Të zbatojë orarin e punës dhe detyrat sipas përshkrimit të vendit të punës; 

− Të demonstrojë aftësi në përdorimin e TIK në komunikimin global (reklama, shitje, 

blerje, etj.); 

 

Sipërmarrje  

− Të angazhohet në sipërmarrje me të gjitha elementet kryesore të saj; 

− Të japë shembuj të lidhjes midis sipërmarrjes dhe veprimtarisë njerëzore; 

− Të shpjegojë ndikimin e sipërmarrjes në biznes; 

− Të japë shembuj të funksioneve themelore të organizimit të punës në biznes; 

− Të krahasojë veçoritë e tregut dhe veprimtaritë që kryhen në të; 

− Të klasifikojë llojet e konsumatorëve, kërkesat specifike për mallra/shërbime dhe 

reagimet e tyre ndaj sinjaleve të marketingut të një sipërmarrjeje; 

− Të përdorë institucionet financiare dhe rolin e tyre në biznes; 

− Të bashkëpunojë me institucionet bankare lidhur me shërbimet e tyre; 

− Të interpretojë kuptimin, rëndësinë, mjetet dhe strategjitë e marketingut; 

− Të shprehë konceptet bazë të legjislacionit ndërtimor dhe etikës së biznesit; 

− Të zbatojë legjislacionin të punës dhe elementet përbërëse të tij.  

− Të kryejë llogaritje volumesh për punimet përkatëse; 

− Të kryejë llogaritje të materialeve për punimet përkatëse;  

− Të kryejë llogaritje të kostove dhe çmimeve të aktivitetit të bojatisjes dhe punimeve 

të sistemeve të thata 

− Të përgatisë ofertën sipas tabelave të çmimeve për punimet përkatëse; 

− Të përdorë teknikat e marketingut për punimet përkatëse.  

 

Sigurimi teknik dhe mbrojtja e mjedisit 

− Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në vendin e punës; 

− Të përdorë pajisjet dhe veshjet mbrojtëses personale në punë;  

− Të marrë pjesë në trajnime dhe informime paraprake lidhur me materiale, makineritë 

apo teknologjitë e reja përpara nisjes së punimeve. 

− Të zbatojë manualet e pajisjeve të punës; 

− Të përdorë pajisjet e MNZSH sipas rastit; 

− Të zbatojë rregullat dhe mjetet e ndihmës së parë sipas rastit; 

− Të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit; 

− Të zbatojë rregullat e përdorimit të solucioneve me përmbajtje kimike; 

− Të zbatojë rregullat e punimeve në lartësi; 
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− Të zbatojë rregullat e evakuimit për raste të ndryshme emergjence. 

 

KOMPETENCA TË PËRGJITHSHME 
 

 Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

 

− Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e 

ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme. 

− Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të 

informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional. 

− Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të 

reja më efektive dhe më eficiente. 

− Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të 

ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror. 

− Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e 

integrimeve lokale e rajonale. 

− Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij. 

− Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij. 

− Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gatishmërinë dhe 

vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës. 

− Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e 

objektivave të pranuara. 

− Të vlerësojë dhe vetëvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar 

dhe çuar më tej arritjet e tij.  

− Të demonstrojë sjellje dhe qëndrime etike në veprimtaritë shkollore dhe në 

komunitet; 

− Të demonstrojë aftësinë për të pranuar dhe promovuar ndryshimin dhe inovacionin; 

− Të demonstrojë aftësinë për të komunikuar dhe negociuar idetë në mënyrë eficiente 

me të tjerët; 

− Të demonstrojë aftësinë për të menduar në mënyrë krijuese dhe novatore;  

− Të demonstrojë aftësinë për të identifikuar dhe për të zgjidhur në mënyrë krijuese 

problemet. 

  

 


